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In săptămîna

„Sarcinile de mare răspundere ce revin consiliilor populare în dezvol

-ț——

tarea fiecărei localități impun îmbunătățirea continuă a activității organiza

14-20 februarie:
.................................................................................... II

torice și politice, creșterea rolului lor în întreaga viață economico-socială".
NICOLAE CEAUȘESCU

j

Țara întreagă a urmărit cu viu
interes lucrările Conferinței pre
ședinților consiliilor populare, eve
niment cu semnificație deosebită
în viața politică a patriei, expre
sie vie a modului creator in care
partidul și statul nostru asigură
adîncîrea continuă a democrației
socialiste muncitorești, revoluționa
re, participarea efectivă a cetățe
nilor, și .în primul rînd a repre
zentanților lor aleși, aflați în frun
tea localităților, a unităților administrativ-teritoriale, Ia dezbaterea
și ' adoptarea hotărîrilor privind
prezentul socialist și viitorul co
munist al patriei.
Prin întreaga sa desfășurare,
Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare — larg și re
prezentativ forum al autoconducerii teritoriale, al organelor locale
ale puterii și administrației de stat
— s-a transformat într-o puternică
manifestare a, adeziunii tuturor
celor prezenți și, prin ei,* a între-,
gului popor, la politică internă și
externă a partidului "Și.vi statului
nostru, a profundului atașament și
dragostei nețărmurite față de cel
mai iubit și stimat fiu al țării,
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
numele căruia se leagă cea • mai
fertilă și bogată epocă de realizări
din întreaga istorie a României.
Momentul culminant al conferin
ței, ale cărei lucrări s-au caracte
rizat printr-un pronunțat spirit de
exigență, a fost marcat de cuvîntnrea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Prin bogăția de idei, prin' orientă
rile și recomandările de mare va
loare princiniâlă și practică, nrin
indicațiile limpezi, profund anco
rate în realitățile vieții, cuvîntarea
constituie un document de. excep
țională însemnătate de natură să
asigure perfecționarea activității
organelor locale ale puterii de stat,

mai deplina lor implicare în pro
blematica actualei etape de edifi
care a societății socialiste, pentru
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor
ce le revin, în lumina hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.
în cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu se regăsește, amplu, ta
bloul tonic al realizărilor acestor
ani, faptul că în perioada trecută
de la reorganizarea împărțirii teritorial-administrative toate jude
țele țării au cunoscut o dezvoltare
intensă, susținută, înregistrind pro
grese considerabile pe calea pros
perității. Acest tablou optimist, aceste mari transformări din viața
economico-socială a patriei sînt
rezultatul direct al politicii parti
dului de industrializare a țării, de
modernizare a agriculturii, ele reflecfînd forța organizatorică a parti
dului, capacitatea sa de mobiliza
re, a oamenilor muncii, a întregu
lui, popor. la înfăptuirea programe-,
lor'stabilite. în același timp, cuvintărpa a subliniat marile ..rezeryo de
progres, „care există .în fiecare ju
deț, in fiecare comună și oraș, ceea
ce face necesară unirea eforturilor
tuturor cetățenilor din fiecare lo
calitate, în vederea lichidării în cel
mai scurt timp a lipsurilor ce se
mai manifestă și a îmbunătățirii
muncii în toate domeniile,
în acest context, secretarul ge
neral al partidului a cerut consi
liilor populare să-și exercite Ia un
nivel calitativ superior importan
tele atribuții ce le revin în condur
cerea unitară a tuturor sectoarelor
de activitate, pentru ca fiecare lo
calitate să devină o puternică uni
tate a autoconducerii teritoriale,
în centrul preocupărilor, consiliile
populare trebuie să situeze hotărîrile Conferinței Naționale a par
tidului, sarcinile planului cinci
nal, care prevăd trecerea Româ

niei la un nou stadiu de dez
voltare,
înfăptuirea
unei noi
calități în toate domeniile de
activitate. Prin mijloacele spe
cifice de acțiune ce le stau la îndemină, consiliile populare sint che
mate să contribuie la dezvoltarea
intensivă a industriei, cu priorita
te a ramurilor care asigură spori
rea bazei energetice și de materii
prime a economiei, creșterea mai
puternică a calității și ridicarea ni
velului tehnic al produselor, spo
rirea productivității muncii. Din
cuvîntare se desprinde necesitatea
ca toate consiliile populare să ac
ționeze cu spirit gospodăresc, să
stimuleze inițiativele, capacitatea
tehnică și științifică existentă pe
plan local, pentru a pune în va
loare noi resurse de materii prime,
pentru a valorifica orice sursă de
energie.
întărirea economico-socială a lo
calităților, a fiecărui județ este ne
mijlocit ’ legată și de înfăptuirea
noii revoluții agrare, de sporirea
producției vegetale și animale Pin
toate unitățile agricole de stat și
cooperatiste, în gospodăriile popu
lației. în vederea aplicării în viață
a principiilor autoaprovizionării te
ritoriale, consiliile populare tre
buie să pună capăt oricăror ten
dințe de a se reduce aceste prin
cipii la autoconsum, să asigure
creșterea aportului fiecărei lo
calități nu numai Ia satisfacerea
cerințelor proprii, ci și Ia satisfa
cerea nevoilor generale ale țării,
onorind cu rigurozitate sarcinile de
livrare la fondul de stat. Așa cum
patria le cere acum minerilor, pe
troliștilor. celorlalți oameni ai mun
cii din industrie eforturi mai mari
pentru întărirea economică a țării
— sublinia sugestiv secretarul ge
neral al partidului — tot la fel con
siliile populare trebuie să asigure
o deplină mobilizare a țărănimii, a

tuturor locuitorilor de la sate pen
tru îndeplinirea prevederilor de
producție agricolă.
O atenție deosebită a fost acor
dată de conferință sarcinilor ce re
vin consiliilor populare in dome
niul sistematizării. Practica multor
consilii populare dovedește că nu
o dată în activitatea de sistemati
zare s-a pus mai mult accent
pe unele aspecte de ordin exte
rior, de natură estetică, pe armo
nizarea construcțiilor; or, lucră
rile conferinței aU scos. în evidență necesitatea ca, fără a se
neglija asemenea aspecte, prin
programele de sistematizare să
se urmărească în primul rînd
folosirea chibzuită a pămintului,
punerea în valoare a fiecărei
„palme" de teren. Ca un exemplu de o deosebită plasticitate
și, totodată, însemnătate econo
mică. practică se poate menționa
acel calcul făcut în cursul c.uyintăjrii tovarășului Nicolae Ceaușesc.u,-->.i-,1 ■
Șprin care^ s-au relevat importapțfșr _Vrj;
j;Ie economii de pămint cafe;,-s++ + ■
asigura . prin -generalizarea con- •
strucțiilor de locuințe sătești cu
mai multe etaje. Un asemenea mod
de gîndire gospodărească trebuie
să caracterizeze activitatea tuturor
primarilor, pentru că numai astfel
se poate asigura protejarea fondu
lui funciar al țării.
O condiție de bază a transfor
mării localităților în puternice
unități ale autoconducerii teritoria
le o constituie aplicarea principiilor
noului mecanism economico-financiar. ale autogestiunii și autofinan
țării. Conferința a subliniat cerin
ța ca fiecare localitate să-și asigu-.
re prin forțe proprii mijloacele
materiale și financiare, inclusiv
cele necesare funcționării institu(Continuare în pag. a III-a)

_ ____________ ____________ '

— In săptămîna 14—20 februarie,
iama s-a făcut simțită în toate ba
zinele carbonifere. Cum au muncit
minerii in această perioadă si cum
apreciați rezultatele obținute ?
— Este adevărat, in săptămîna tre
cută a plouat, apoi temperaturile au
scăzut și a nins. într-un cuvint, con
dițiile atmosferice au fost mai grele,
ceea ce a influențat activitatea de
extracție a cărbunelui, îndeosebi in
carierele de suprafață. în această
situație, putem aprecia pozitiv fap
tul că nivelul producției medii zilnice
a crescut cu 2 000 tone cărbune față
de săptămîna 7—13 februarie, cind
condițiile de lucru au fost mai bune.
De aceea, aș vrea sâ subliniez citeva
elemente care au caracterizat în ulti
ma perioadă activitatea din indus
tria cărbunelui. Merită evidențiat fap
tul că in ziua de 18 februarie s-a rea
lizat cea mai mare producție zilnică
de cărbune de la începutul anului :
143,6 mii tone, cu 2,5 mii tone peste
sarcina de plan. Este' rezultatul acțiu
nilor întreprinse pentru mai buna
organizare a muncii și folosirea cu
randamente superioare a bazei teh
nice din. unitățile miniere.
.
car’e “este apoftiîi^ferttelor. ,u‘fiițățiv.-miniere la obținerea
acestui rezultai'-?
< • ‘
— Cele mai mari producții le-au obți
nut colectivele combinatelor miniere
Rovinari și Motru, care au extras in
ziua respectivă 90,8 mii tone lignit. Și
în zilele următoare unitățile din ca
drul Combinatului minier Rovinari
au realizat producții mari ; dumini
că s-au extras 43,1 mii tone lignit,
deci mai mult chiar decît media zi
lelor anterioare. Cum șe explică acest
spor de producție ? După o perioadă
in care s-a lucrat mai mult la excgvșreâ și transportul sterilului, deci
la activitatea de descopertare, la ca
riera Tismană II, din bazinul Rovi
nari, s-a intrat in stratul de cărbune,
în același timp, la cariera Gîrla s-au
efectuat o serie de îmbunătățiri
tehnologice Ia utilajele și circuitele
de benzi transportoare în vederea
prevenirii opririlor.accidentale. Dato
rită unor acțiuni similare întreprinse

oameni într-o zi, adică toți.
Și dacă ai cu cine să mun
cești și știi ce trebuie să
faci, nu se poate să nu iasă
producția. Am depășit astătoamnă producția la po
rumb cu 30 la sută".
Cam in același timp a
venit in sat, la C.A.P. Ho
tarele. acasă, inginera Ncla
Cremenaru ; fusese repar
tizată in județul Călărași,
la Arțari, dar a cerut să i
se -.schimbe repartiția. Și
ea 'și soțul ei, Nicolae, e■în mănoasa cimpie a Du
conomist, repartizat la o
nării, în comuna Hotarele,
uzină bucureșțeană. Și el
județul'Giurgiu, dintre cei
originar
din
Hotarele.
douăzeci de specialiști (in
Acum este economist la
gineri agronomi, ingineri
S.M.A. Locuiesc la părinții
horticoli, zootehniști, me
soției, într-o casă transfor
dici veterinari) care mun
mată acum potrivit cerin
cesc la unitățile agricole
țelor unui trai confortabil.
ale comunei (trei coopera-'
O gospodărie ..din care nu
tive agricole de producție,
lipsește nimic... Vorbește
o asociație economică infiresc despre munca ei, o
tercooperatistă viticolă, o
analizează critic, cu un
stațiune de mecanizare a
zîmbet dincolo de care se
agriculturii) cincisprezece
Cu specialiști agricoli despre dragostea și răspunderea
ghicește o oarecare nemul
sint originari din comună
țumire. „Știu că se poate
— „fii ai satului". Toți lo
mai mult Mi-am . depășit
față
de
marea
avuție
a
țării
—
pămîntul
cuiesc in comună, in ca
■ planul la porumb, dar față
sele — mărite și moderni
de ce știu eu că s-ar pu
zate — ale părinților sau
tea face... Aproape că mi-e
în case noi pe care și le-au
rușine. Pentru că, fiind și
construit în semn că s-au
unul dintre ei nu fusese
la pămîntul pe care-1 cu
eu de aici, mă înțeleg mi
zatâ. într-o comună vecină,
așezat aici' definitiv. N-am
repartizat aici. Primarul
noșteam. „Dorul de casă ?“.
nunat.cu oamenii și nu știu
la Valea Dragului, dar n-a
adăugat la acest calcul pe
comunei, Mihail Ristea, lo
„Și asta. Cind eram pe
lucrat acolo decît două . dacă nu. i-am dezamăgit
calnic și el, spune că a
cei care, născuți pe alte
cîmp mă amăgeam spunîncumva". Am
întrebat-o
luni, după care a cerut „să
meleaguri, și-au urmat aici
avut mult de colindat ca
du-mi că, uite,, după dea
dacă ar fi avut acest sen
vină acasă". Tovarășul Vișa
soțiile ori soții localnici. Și
să obțină felurite aprobări,
lul acela.e casa noastră de
timent și dacă ar fi mun
spune d.espre ea că inițial
poate ar trebui să-i adău
pe la județ, pe la alte ju
la Hotarele. Cind. în cele
cit in altă parte și nu prin
i se păruse cam 'superfici
găm pentru că, intr-un fel,
dețe, pe la minister...
din urmă, am ajuns aici și
tre consăteni. Da, l-ar fi
ală— S-a înșelat însă, mun
prin trainicul legămînt de
(„Numai pentru soții Vilmi-am luat munca în pri
ca . ei de aici l-a obligat
avut, dar - poate că nu atît
familie, s-au împămintenit
ciu am fost de douăzeci de
mire m-am dus repede pe
de acut. Oricum, față de
să-și schimbe părerea. Am
și ei la Hotarele. Președin
ori la județ"). Dar, în sfîr
cîmp, l-am privit și mi-am
oamenii satului,, ei i se
întilnit-o- în ziua'în care
tele Consiliului unic agro
șit, iată-i aici, instalați „cu
spus : iată, acestea sint
și-a primit carnetul de , pare că are obligații mai
industrial de stat și coope
arme și bagaje" într-o ac
locurile mele, pămîntul
mari, mai adinei. E la mijpartid';' era emoționată;
ratist Hotarele, tovarășul
tivitate care, pînă acum,
meu..." ■ „Și ce a însemnat
dtscutînd cu noi‘ îl scotea , Ioc și o. datorie „de suflet"
Nicolae Vișa, ne spune :
nu i-a dezamăgit cu nimic
asta pentru... . acest pă
mereu și-l privea cu gra-,. . „Anul acesta
«
avem de
„Constatasem că rezultate
pe inițiatorii acțiunii. Dim
mint
fi vrut
_ r-------de
____ ?“.„„Eu.. aș
.... . ... să
...
vit’ate. „îmi ' spuneau unii . realizat o>---- producție
le în producție cele mai
potrivă. Să-i cunoaștem pe
însemne mult. N-am reușit' colegi, mai demult, că nu . 20 000 de kg de porumb la
bune le dădeau specialiștii
cițiva dintre ei incercind
chiar tot ce voiam. Și to
e bine să fii agronom Ia
hectar. E foarte mult, .dar
. care erau originari din co
să ne dăm seama de ce
tuși, la unele culturi re-'
merită să te lupți pentru
tine în sat. că prea te cu
mună, locuiau aici și mun
anume aici și nu in altă
•coltele s-au dublat. E ade
nosc bine toți și nu poți să
așa ceva. Am să fac tot ce
ceau pe pămîntul pe care
parte era locul lor.
vărat că fuseseră mici,
pot. Am să insist, am șă
ai prestanța necesară. Dar
s-au născut. Și pentru că
adică sub potențialul pă
mă bat... îmi trebuie în
riu-i așa. Autoritatea agro
State Vîlciu, inginer-șef
producțiile bune sînt tot
mintului.
Acum
reușim
să
grășăminte, erbicide, den
nomului,
să
'știți;
vine
de
la C.A.P. Izvoarele (satul
ce ne interesează mai mult
ne depășim planul în con
la felul în. care muncește
sitate, apă, muncă de ca
Izvoarele, lipit, practic, de
și mai mult, am zis că și
dițiile în care acest plan
litate. Ani să fiu „rea"
și de la rezultate, oriunde
Hotarele). E tînăr, e încă
acest aspect al . lucrurilor
crește mmeu. Nu știu cu
s-ar. afla. Eu una am reu
foarte tînăr, dar din întrea
este un factor de produc
Mihai CARANFIL
cit interes au 'lucrat aici
șit să mă fac ascultată în
ga
Iui
înfățișare
răzbate
ție și că nu avem voie să
alți agronomi, n-am cetceferma mea. Dacă am ne
Petre CRISTEA
. timpuria maturizare a onu-1 luăm în seamă".
tat. Știu doar că eu
__ am
___
voie, dau de Veste și vin
Desigur, n-a fost deloc
mului care și-a luat în sereușit să schimb niște lu(Continuare
în pag. a III-a)
la muncă și 1 trei sute de
cruri. Știu că izbutesc sâ
rios profesia și menirea.
mă înțeleg minunat cu oa
Să-1 ascultăm : „Trebuie
menii pentru că ne cu
să știți că eu n-am nime
noaștem, le cunosc firea,
rit deloc din intîmplare in
modul de a gindi. viața.
'această profesie. încă din
Contează .foarte mult. Mai
clasa a 8-a hotărîsem că
ușor poți organiza, mai
voi fi agronom. Mergînd
ușor poți modifica mentali
la cimp cu părinții mă cu
tăți, mai ușor impui ceva
cerise acest univers al anou și profitabil pentru agriculturii. în închipuirea
gricultură dar care întîmmea, viitoarea activitate
pină opoziția unor obișnu
de agronom era strins le
ințe vechi, mai ușor depă
gată de aceste pămînturi.
șești unele situații . grele,
După facultate, insă , am
in sfîrșit multe, multe alte
fost repartizat în județul
simplu' să se obțină ■ apro- ■ Vaslui, la Solești. Sigur,
lucruri le faci mal ușor cu
bările pentru ca specialiș
acești oameni, cind ești
era și acolo o agricultură
tii născuți în sat să se
de-al lor și cind trăiești
care solicita munca și pa
întoarcă pe pămîntul pă
intre ei“.
siunea agronomului. Pro
rinților
și
strămoșilor
Valentina Zeldea, ingi-,
(pămintul care, el, in
bleme multe, oameni buni, ' ner agronom, șefă de fer
fond, i-a îneîntat, i-a în
ca și aici. Și totuși, gindul
mă la C.A.P. Hotarele. Fa
demnat și le-a deschis dru
îmi fugea mereu la locu
cultatea a absolvit-o de
mul către profesie). Nici
rile în care m-am născut,
cițiva ani, a fost reparti-

„Navetismul agronomului este ceva absurd. Și,
desigur, păgubitor. Specialistul agricol nu-și poate
face meseria ca un funcționar, ci câlcînd cu tălpile
lui cimpurile, aflîndu-se tot timpul printre oameni,
simțind pulsul pămintului și al satului. Am avut
aici cindva agronomi bine pregătiți, dar mare folos
n-am avut de. pe urma lor pentru că locuiau la
București, iar la noi stăteau între două autobuze,
tot cu gindul la plecare...".
Cel care ne-a vorbit astfel e Gheorghe losif,
președintele C.A.P. Hotarele. Dar nu despre nave
tiști vom scrie rindurile ce urmează...

întreprinderea „Timpuri noi" din
Capitală : Se fac ultimele veri
ficări ale unui nou lot de motocomprescare, gata pentru a fi
expediate beneficiarului
Foto : E. Dichiseanu
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ZILNICĂ

DE CĂRBUNE

Producția medie zilnică
de cărbune a crescut
la 136000 tone
Convorbire cu tovarășul
Ion LÂZÂRESCU
ministrul minelor

la cariera Jilț-Sud, într-o singură zi
s-au extras peste plan 3 200 tone căr
bune. Producția medie zilnică pe în
treaga săptămină putea fi insă mai
mare dacă, așa cum am arătat, con
dițiile atmosferice nu ar fi fost une
ori cu totul neprielnice. Bunăoară,
marți, 15 februarie, în bazinul Gorju-

lui a plouat și producția de cărbune a scăzut imediat. Dar tocmai pentru ■
că in prima parte a săptăminii evo
luția vremii a influențat activitatea
din carierele de extracție a cărbu
nelui, cred că este bine să aducem
în discuție modul in care au fost
folosite în subteran complexele me
canizate de abataj din Valea Jiului.
— In context, vă rugăm să prezen
tați și influența pe care o are tre
cerea la noul program de lucru.
(Continuare în pag. a III-a)

Producțiile obținute în săptămîna 14—20 februarie

Unitatea

de pian

Combinatul minier Motru
Combinatul minier Valea Jiului
întreprinderea minieră Comănești
întreprinderea minieră Horezu
întreprinderea minieră Sălaj : 1

+ 7 700
+ 1 700
+ 800
.+:... 400

NU ȘI-AU REALIZAT INTEGRAL PLANUL
Combinatul minier Rovinari, Combinatul minier
Ploiești, întreprinderea minieră Mehedinți, între
prinderea minieră Voivozi

Vetrele statorniciei
Privit o vreme prin
lentilele unui senti
ment da condescen
dență duioasă, alteori
prin aburul unui pa
seism dulceag, satul
românesc revine spec
taculos in actualitate,
reactivîndu-și virtuți
le de vatră a statorni
ciei, de primă scenă a
unei istorii străvechi
și -zbuciumate. Desi
gur, reîntețirea intere
sului pentru. . această
„vatră originară" nu
are. sensurile exclusiv
tradiționaliste ale miș
cării sămănătoriste; ar
fi un nonsens să nu
observi schimbările pe
trecute aici, chiar cei
legați de pămint con
stată cu luciditate .su
flul iremediabil nou
care a pătruns struc
turile satului, sincronizindu-le cu freamă
tul civilizației moder
ne. Oricit de nostal
gici, oricit de senti
mentali am fi cu locu
rile copilăriei, nu ne
mai putem privi satul
mereu același, peste
care anotimpurile trec
egal, fără să-1 atin
gă
cu
aripa
lor
schimbătoare.
Desi
gur, primăvara are
un parfum aparte in
orizonturile obliterate
de păduri și dealuri,
un răsărit de lună în
preajma munților sau
întinderilor molcome
ale cimpiei va fi în
totdeauna poetic, dar
trebuie să recunoaș
tem că ceva esențial a
intervenit, de vreme
ce pe șoseaua șerpui
toare s-a așezat îm
brăcăminte asfaltică,
că dincolo de ferestre
le cu gherghef ghicim
aparatele de radio și
televizor, că. săteanul
așteaptă, ca oricare
altul, ziarul sau își
cercetează, in răstim
puri de odihnă, biblio
teca. Satul nu numai
că nu s-a sustras
procesului complex de
modernizare, ci a do
vedit o uimitoare ca
pacitate de adaptare
și asimilare, infirmînd
definitiv
concepțiile
unora care vedeau în
el doar un spațiu în
chis, ce suportă ero
ziunea lentă a timpu
lui. Pămîntul este bo
găția noastră funda
mentală și cu cit îna
intăm mai repede în

viitor prețul ei va
crește. în nici un caz
satul nu dispare,, el își
clădește o nouă civi
lizație pe temeliile uneia durabile de mi
lenii.
Dar, odată cu decisa
propensiune a satului
pe treptele civilizației,
importantă ni se pare
grija pentru valorile
sale tradiționale, sin
tagmă destul de largă,
dacă avem în vedere
că valoare devine, la
un moment dat, tot
ceea ce dă expresie
spiritualității locurilor
respective. Vreau sâ
spun că, de exem
plu, din satele noas
tre au pornit nume-

Insemnări de
Romulus
DIACON ESCU
roase nume de prim
rang ale culturii ro
mânești și e cit se
poate de emoționant
să regăsești, in aceste
vetre, mărturiile tre
cerii lor cu folos prin
lume. Este bine cu
noscută astăzi fun
dația de la Costești,
cuprinzînd opere ale
unor importanți pic
tori români, precum
și
sculpturi
de
Gheorghe Anghel; sint
știute" muzee extrem
de valoroase ca cele
de la Topalu și Limanu. Hobița, de unde a
plecat Brâncuși, con
ține prin însăși confi
gurația ei numeroase
elemente care explică
nașterea geniului, însă
de cițiva ani forurile
locale organizează ta
bere de sculptură cu
participarea unor ti
neri creatori și astfel,
acum, într-o pajiște
luminoasă turistul ad
miră o frumoasă co
lecție de opere, ce
nimbează emoționant
obîrșiile
titanului
sculpturii moderne.
Așezat
pe
linia
unde cîmpia cedează
dealurilor supremația,
Scaeștiul (Dplj) va de
veni cu timpul o lo
calitate căutată de iu
bitorii de frumos, fi
indcă, de curînd, aici
a fost amenajată o
expoziție permanentă

H.H. Catargi. Cindva,
intr-un interviu, ma
rele pictor iși dezvă
luia astfel opțiunea
pentru Scaești : „Era
natural ca peisajul de
care vorbiți sâ fie pic
tat intr-un loc unde
am copilărit și unde,
apoi, am trăit. Și cind
am început să fac pei
saj, tot acolo am ni
merit, unde cunoș
team locurile, primăva
ra, vara, toamna, in
toate anotimpurile, le
iubeam și poate m-am
exprimat in acest pei
saj cu o paletă mai
colorată, mai luminoa
să, tocmai pentru că
trăisem acolo și iu
bisem locurile".
Mai trebuie spus că
aici
trăiește Pătru
Matei Triță, un fel de
pictor al satului, lau
reat al „Cintării Româ
niei", prieten cu Eustațiu Stoenescu, Al.
Ciucurencu, H.H. Ca
targi. Expoziția per
manentă de care vor
beam cuprinde pic
turi. acuarele, desene,
schițe, cele mai multe
realizate de H.H. Ca
targi la fața- locului,
obiecte personale, pre
cum și tablouri ale
unor creatori valoroși,
prieteni ai pictorului.
Pe o planșă, cu un
scris tremurind, Ca
targi a schițat in ulti
mele zile de viață ar
borele său genealogic
ce urcă pînă in tim
pul domnitorilor Cantacuzini. De asemenea,
pe șevalet se află, ul
tima lucrare (neter
minată). Cercetîndu-i
caietul de schițe ai
senzația derulării vie
ții țărănești în diferi
tele ei ipostaze, in ati
tudini specifice : țărănci ieșite la poartă,
peisaje cu căpițe și
arbori, vite odihnindu-se pe arie, o casă
veche privită peste
gard,, lunca străbătută
de un pîriu.
...Iată deci citeva
exemple, la care s-ar
putea adăuga multe
altele, ce ilustrează adevărul că marile spi
rite au fost întotdeau
na legate de obirșii,
iar satul continuă să
fie in plan creator o
vatră de statornică
pasiune, un viu și me
reu proaspăt izvor de
inspirație.
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OBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE IN ECONOMIE: DEZVOLTAREA

Pretatindeu se cer ințenșifițațo eforturile pentru

BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME A TĂRII
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Mulțumesc,
omule!
Ne scrie Ana Drăgan, profe
soară din Timișoara : „Călăto
rind cu trenul la Deva și grăbindu-mă să cobor, mi-am uitat
în compartiment o poșetă in
care aveam toate actele mele și
ale mașinii, un ceas de mină, un
stilou, cheile locuinței și alte
obiecte personale, plus 2 250 lei.
Cind m-am uitat printre cele
lalte bagaje și nu mi-am văzut
poșeta, să-mi vină rău, nu
alta. Și totuși,
ca un om
care crede
in oamenii-oameni, m-am gindit că poa
te va ajunge și poșeta mea
in mina unuia dintre ei. Și —
spre bucuria mea și mindria
pentru înaltele virtuți ale seme
nilor noștri — după două zile,
cind m-am întors acasă, am pri
mit un telefon de la Necula lanuli, un cetățean din comuna
Buteni, județul Arad, care mi-a
făcut tot... inventarul poșetei,
spunindu-mi că pot s-o ridic
oricind de acasă de la el cu tot
ce se află in ea. Pentru frumo
sul lui gest, atit de firesc șl
'omenesc, toată
gratitudinea
mea i-o adresez in două cuvin
te simple, tot firești și omenești:
„Mulțumesc, omule !“

Colecfie rară
Profesorul Patru Crăciun este
cunoscut și stimat de toți concitadinii săi din Caracal, fiind un
neobosit animator al vieții cultural-artistice din localitate. Nu
puțini ii trec pragul casei, in
care găzduiește o colecție de ra
rități bibliofile. Și tot el posedă
și o colecție mai puțin obișnuită.
Este vorba de colecția de cărți
de vizită pe care vizitatorii au
putut-o admira la casa de cultu
ră din localitate.
Punctele de cea mai mare atracție : cărțile de vizită ale lui
Mihai Eminescu. Nicolae lorga,
Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu, Mircea Eliade și ale altor
ilustre personalități ațe istoriei
și culturii noastre.

A venit ultima...
Mare și firească bucurie intr-o
familie din Botoșani : părinții
unor tineri căsătoriți au fost
anunțați de la maternitatea din
localitate că le-a venit pe lume
primul nepoțel. Noul născut a
fost adus la domiciliul bunici
lor. Una după alta au venit ru
dele să-l vadă, să-l admire :
„Seamănă leit cu taică-său ! Să
vă trăiască și să creăscă sănătos
și voinici
au‘ cws nrările tot
una dilpă altă.
După o vreme, a venit și sora-moașă de la maternitate, spunind : „Mă iertați că, din gre
șeală, v-am dat un alt copil.
Aista e al dumneavoastră".
Și el — ca toți copiii de cite
va zile și potrivit dorințelor ce
lor din jur — seamănă leit cu
taică-său !

| „Leșini tu
sau eu ?"
|
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Din nou viteza!
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Pe șoseaua Cotroceni din
București s-a întimplat un grav
accident de circulație, soldat cu
pierderea a două vieți omenești.
Aflat la volanul autoturismului
„Dacia .1 300“ al Trustului inu
lui, cinepei si bumbacului, șo
ferul Nicolae Valeriu lorga a
condus cu viteză nepermis de
mare, în timp ce cobora dinspre
Piața Leu spre Splaiul Indepen
denței. Din cauza vitezei, el a
pierdut controlul volanului și
mașina s-a izbit intr-un stilp al
rețelei electrice, rupîndu-se, li
teralmente, în două. In accident
și-au pierdut viața atit șoferul,
cit 'și prietenul său, Mihai JibescuDin cercetarea împrejurărilor
accidentului rezultă că șoferul
respectiv, fără aprobarea nimă
nui, plecase intr-o cursă clandes
tină.
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„încurajat de prima epigramă
publicată — ne scrie inginerul
Mircea Ursei din Craiova — vă
mai trimit una sau, mai bine
zis un dialog surprins intr-un
restaurant intre un medic și un
ospătar :
— Tare-ncet mai vii. bădie.
Ai cumva discopatie ?
— Nu știu. S-ar putea să fie,
întreb la bucătărie.
La rindul său. Ion Micuț din
Curtea de Argeș dedică un ca
tren unui tlnăr căruia nu-i
place munca :
..Mic de tot pe cind era
Mama-n brațe il ținea;
Astăzi, cind s-a făcut mare
Tot ea-l duce... în spinare.
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Rubrică realizată de

Petre POPA

In cadrul programului de dezvoltare a bazei energetice și de materii
prime a țării, oamenilor muncii din industria petrolului le revine in
acest an sarcina deosebit de importantă de a realiza o producție de 13,5
milioane tone țiței. Desfășurarea unei activități susținute in domeniul
forajului pentru punerea in valoare a noi zăcăminte de hidrocarburi,
perfecționarea tehnologiilor de extracție, creșterea factorului final de
recuperare, sporirea operativității brigăzilor de intervenții și reparații la
sonde constituie direcții principale' de acțiune in munca plină de răs
pundere a petroliștilor. Ne referim astăzi la activitatea pe care o des
fășoară colectivele din două unități din industria petrolului in vederea
îndeplinirii sarcinilor deosebite ce le revin in sporirea extracției de țiței.

I

— Și acum, ce facem ? — a
intrebat-o Ghizela pe prietena
ei Elena Munteanu.
_
— Cum ce facem 7 Te faci că
leșini.
— Leșin eu sau tu 7
— Lasă-mă pe mine, că am
avut o noapte scurtă și sint mai
palidă.
Nici n-au apucat să termine
tocmeala, cind de cele două s-a
apropiat Letiția D. din Deva.
Văzind că uneia din cele două i
se făcuse rău (de unde să Știe
femeia că era vorba de o slmulare 7), le-a invitat pe cele două
in casă, să le dea o mină de
ajutor. Pină s-a dus gazda să le
aducă niște pilule și un pahar
cu apă, cele două i-au și furat
banii, pe care-i găsiseră la indemină, și pe-aci ți-e drumul.
Dar un drum cu... întoarcere in
penitenciar, de unde cele două
abia ieșiseră.
Să leșini, nu alta !

I

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE TIJEI
- o îttom de mare răspata a petroMor
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La schela de foraj-extracție Marghita :

în centrul atenției — punerea în producție
a noi sonde, exploatarea optimă a zăcămintelor
Debutul activității productive în
noul an la schela de foraj-extracție
Marghita este sub așteptări. Bilan
țul lunii ianuarie înregistrează o
restanță Ia producția fizică de 8 420
tone țiței. Care sint cauzele acestor
rămîneri in urmă și, mai ales, ce se
întreprinde pentru redresarea rapidă
a producției, astfel incit această uni
tate să-și realizeze nivelul prevăzut
la extracția de țiței ? Iată preciză
rile inginerului Teodor Hebriștean,
directorul schelei :
— Ne-am confruntat In prima lună
a anului cu o seamă de greutăți
neprevăzute, care diminuează rit
mul extracției. întii de toate, son
dele noi puse în exploatare in pe
rimetrele Mihal Bravu și Suplacu
de Barcău n-au intrat in producție
cu debitele estimate. Totodată, în
registrăm o scădere a producției și
la unele sonde la care se aplică
combustia subterană. Creșterea tem
peraturii peste limita de siguranță
în exploatare ne-a obligat să închi
dem 6 sonde, ceea ce a determinat
o scădere a producției zilnice cu 40
tone țiței. în plus, zăcămintul de la
Suplac, care prezintă o viscozitate
deosebit de ridicată, este mai puțin
productiv in anotimpul rece. Chiar
dacă nu e o iarnă geroasă, scăderea
temperaturii cu numai citeva grade
conduce la amplificarea pierderilor
de presiune, implicit la
scăderea
debitului de extracție. Desigur, nu
putem să punem restanțele numai
pe seama factorilor naturali. O se
rie de deficiențe din activitatea
noastră, mai cu seamă în privința
organizării muncii, a folosirii timpu
lui de lucru, continuă să aibă conse
cințe nefavorabile asupra producției.
— Cum acționați pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă ?
— Analizind în spirit critic șl au
tocritic situația existentă, comitetul
de partid, consiliul oamenilor mun

cii, specialiștii din unitate au sta
bilit o serie de măsuri prin aplica
rea cărora pînă Ia încheierea pri
mului trimestru trebuie să recupe
răm integral restanțele apărute Ia
producția de țiței. Pe primul plan
al preocupărilor situăm buna func
ționare a capacităților de producție,
exploatarea la întregul potențial a
fondului de sonde. S-a trecut la
aplicarea unor măsuri prioritare
pentru îmbunătățirea activității de
intervenție și sporirea eficienței
proceselor de combustie, urmărind
ridicarea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte. în
egală măsură, ne concentrăm efor
turile pentru intrarea în producție,
în acest trimestru, a 20 noi sonde
pe zăcămintul Suplacu de Barcău,
angajîndu-ne să punem suplimentar
în exploatare 3 noi sonde. Dealtfel,
colectivul s-a angajat să scurteze
durata de punere in funcțiune a
fiecărei noi sonde cu cel puțin o zi,
ceea ce va determina un spor de
producție de peste o sută de tone
țiței. Nu în ultimul rînd trebuie să
menționăm faptul că întreaga mun
că politică desfășurată în rindul lu
crătorilor schelei urmărește întări
rea disciplinei in producție, mobi
lizarea tuturor forțelor pentru in
tensificarea ritmului de extracție,
știut fiind faptul că in acest an
planul Ia țiței extras cunoaște o
creștere de 16,5 la sută față de anul
trecut. Sarcinile ce ne revin sint pe
deplin realizabile și întregul nostru
colectiv, situat in anul precedent
printre fruntașii pe
ramură, este
ferm hotărît să-și amplifice efortu
rile pentru a extrage din adîncuri
cît mai mult „aur negru", pentru a
ajunge din nou, în cel mai scurt
timp, între cei mai buni în întrece
rea socialistă. Hărnicia și rezulta
tele din anul trecut ne îndeamnă și
ne obligă la mai mult, la o muncă
mai spornică.

în noua zonă petroliferă Ghelinfa:

Eforturile colectivului f- concentrate asupra
reducerii duratei de forare a sondelor
Ne-am aflat din nou, în aceste
zile, printre petroliștii unei tinere
zone petrolifere a țării. Aici, la Ghelința, in județul Covasna, unde ex
ploatarea țițeiului poate fi socotită
încă la început de drum, se desfă
șoară o intensă cercetare geologică.
„Contăm pe
rezultate de mare
perspectivă — ne-a spus tovarășul
Ambrozie Petre, șeful secției de fo
raj a Trustului petrolului Moinești,
un „oaspete" obișnuit la sondele din
curbura Carpaților. La ora actuală
continuăm să efectuăm
foraje de
cercetare în această zonă prioritară
pentru delimitarea exactă a zăcămintului, pentru evaluarea lui, lucru
foarte important pentru fundamen
tarea investițiilor viitoare".
Activitatea la Gheiința s-a inten
sificat simțitor in ultimii doi ani,
acum lucrind in zonă circa 1 500
petroliști. Accentul se pune în pre
zent pe forajîn 1983, volumul
acestuia sporește cu 60 000 metri.

CU

Realizarea prevederilor In acest do
meniu impune efectuarea unui vo
lum important de lucrări de pregă
tire, zona fiind greu accesibilă, si
tuată în munți, în văi înguste. Tre
buie în primul rînd construite căi
de acces prin care se transportă
materialele necesare. Iată de ce
petroliștii solicită înființarea unei
coloane de mașini I.T.A. care să-i
deservească. La ora actuală, auto
camioanele I.T.A. vin de la Tîrgu
Secuiesc și se întorc acolo după
terminarea schimbului, ceea ce în
seamnă risipă de timp și de carbu
ranți. Iar petroliștii știu să le prețuiască.
— Noi ne străduim in primul rînd
să reducem cit mai mult timpul de
foraj — intervine în discuție tova
rășul Lambru Șerban, inginerul-șef
al secției complexe de foraj din Tîr
gu Secuiesc, secție înființată in
septembrie anul trecut. Pentru spo
rirea vitezei de foraj urmărim îm

PRIVIRE LA

CULTURA

bunătățirea tehnologiilor ; utilizăm
sape de tip nou, cu performanțe
ridicate, aplicăm forajul cu jet și
optimizat. De asemenea, pentru mai
buna organizare a forajului, in gaia
Zăbala am înființat un depozit de
chimicale, combustibil și alte mate
riale necesare desfășurării unei ac
tivități neîntrerupte. In perspectivă
vom organiza și un atelier de repa
rații pentru instalațiile de foraj.
Prin măsurile luate, mai ales de or
din organizatoric, am reușit să re
ducem timpul mediu de foraj al son
delor la 6 luni, dar s-a reușit fi
nalizarea unor lucrări și in 5 luni.
La ora actuală, problema de prim
ordin pentru dezvoltarea activității
de foraj și extracție la Gheiința o
constituie asigurarea forței de mun
că. Majoritatea oamenilor care lu
crează acum in această zonă sint
din județul Bacău, oameni care stau
departe de familiile lor, iar între
prinderea face eforturi importante
pentru transportul lor Săptăminal
acasă și înapoi la locul de muncă.
Soluția este, bineînțeles, recruta
rea forței de muncă din împreju
rimi. In acest sens, s-a primit un
ajutor însemnat din. partea organe
lor locale de partid și de stat. La
Tirgu Secuiesc, secția complexă de
foraj patronează un liceu care are
clase de sondori, mecanici, electri
cieni pentru instalații petroliere. La
Gheiința absolvenții școlii generale
vor fi orientați cu precădere spre
meseria de petrolist, o meserie as
pră, bărbătească, care oferă mari
satisfacții celor care o îmbrățișează.
Condițiile de viață sint bine asi
gurate. în inima pădurilor s-a năs
cut un adevărat „orășel", cu căsuțe
confortabile, cu încălzire, camere
mobilate ca la hotel. Petroliștii be
neficiază și de un club bine dotat,
o cantină bine aprovizionată, ma
gazine. Anul acesta începe construc
ția unui bloc de nefamiliști cu o
sută de locuri și a unei cantine în
comuna Gheiința. La Tirgu Secu
iesc, specialiștii au primit aparta
mente și cererile de locuință se re
zolvă prompt și în continuare. Mo
tive suficiente deci pentru stabili
zarea forței de muncă, pentru întă
rirea în viitor a detașamentului de
petroliști care scot la lumină din
adincul muntelui țițeiul de care eco
nomia țării are atîta nevoie.
— Prin toată activitatea noastră
contribuim la creșterea cantității de
țiței pompat spre rafinării — pre
ciza tovarășul Lambru Șerban. în
primul
trimestru al anului vom
preda celor de Ia extracție 7 sonde
noi, din care 3 sint gata. Prin reali
zarea sarcinilor noastre in activitatea
de foraj vom asigura condițiile ca
pină Ia sfirșitul anului producția Ghelinței să atingă 1 000 tone de țiței pe
zi. Condițiile materiale sînt asigurate,
avem oameni bine pregătiți, cum sînt
între alții cei din brigăzile sondei
160, condusă de maistrul de foraj
Schiopu Constantin, sondei 215, con
dusă de ■Subinginerul Brăiloiu PdariuSp
sau ahstfridei Î34, condusă de maistrul
de foraj Stanciu Constantin. în toam- ’
na anului trecut ne-alt fost repartiza
te cadre tinere, stagiari din dife
rite specialități, tineri care urmează
să pună în aplicare cele învățate.
Majoritatea lor sint oameni îndră
gostiți de meserie, unii au devenit
oameni „de bază", cum sint inginera
chimistă Gocz Brigitta, inginerii
mecanici Rotărescu Emil și Dinescu
Paul sau subinginerul de foraj Cio
can Florian, care a și preluat o bri
gadă de foraj in subordine.
La Gheiința se formează, cu mi
gală, un puternic colectiv muncito
resc, căruia ii revin chiar in acest
an sarcini deosebite. Dotarea tehni
că modernă, experiența petroliștilor
vechi și entuziasmul celor mai noii
veniți în meserie dau certitudinea
valorificării cu maximă răspundere
a unei zone petroliere de mare
perspectivă.
Grupaj realizat de

PALJANOS Maria, Ion LAZA,
Dan CONSTANTIN

INTENSIVĂ

A

PREGĂTIREA CAMPANIEI
AGRICOLE DE PRIMÂVARĂ
Oamenii muncii din agricultură
se află în fața unei acțiuni de
mare însemnătate pentru recolta
acestui an : însămînțările și cele
lalte lucrări agricole de primăvară.
Deși iarna s-a așternut peste în
treaga țară, nu trebuie pierdut din
vedere că din această lună n-a mai
rămas decît o singură săptămînă și
deci primăvara bate la ușă. Iată
de ce fiecare bun gospodar trebuie
să-și pună întrebarea dacă s-a pre
gătit temeinic pentru această ac
țiune de care depinde în mare mă
sură realizarea producțiilor agri
cole sporite prevăzute în acest al
treilea an al cincinalului.
De bună seamă, lucrările din
campania agricolă de primăvară
nu vor trebui executate oricum, ci
la nivelul exigențelor formulate de
secretarul general al partidului la
recenta Conferință pe țară a pre
ședinților
consiliilor
populare.
„Trebuie să facem totul — a
subliniat
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită
la conferință — pentru a obține în
acest an o recoltă cit mai bună,
spre a asigura tot ce este necesar
în vederea înfăptuirii programului
de autoaprovizionare, dar și pentru
creșterea contribuției agriculturii
la dezvoltarea generală a țării".
îndeplinirea acestei sarcini pre
supune ca, în timpul scurt care a
mai rămas pînă la declanșarea lu
crărilor în cîmp, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare, organele agricole de speciali
tate și consiliile agroindustriale să
analizeze cu maximă responsabili
tate stadiul pregătirilor pentru
campania agricolă de primăvară,
să ia toate măsurile necesare pen
tru ca în momentul începerii lu
crărilor in toate unitățile să se
muncească intens, bine organizat,
cu toate forțele. Care este stadiul
pregătirilor pentru campania de
primăvară și ce trebuie întreprins,
in continuare, pentru încheierea lor
neîntirzia-tă ?
De Ia bun început se cuvine su
bliniat că există create toate con
dițiile pentru executarea în bune
condiții a insămințărilor și a celor
lalte lucrări agricole. Din toamnă
au fost executate arături adinei pe
o suprafață de peste 4,5 milioane
hectare, practic pe toate terenurile
care urmează să fie însămînțate.
Este un mare avantaj care va tre
bui folosit cu atît mai mult cu cît
cantitățile de apă acumulate în sol
în cursul acestei ierni sînt mult
mai mici decît în alti ani. Deosebit
de important este ca pretutindeni
să se acționeze cu toată răspun
derea pentru realizarea la timp și
în bune condiții a tuturor lucrări
lor agricole — începînd de la pre
gătirea terenului și pînă la semăjjiațl;
t
Bliftâ''funcționare a '■ întregului"
parc de' tractoare și' mașini agri
cole condiționează încadrarea însămlnțărllor în termenele stabilite
și executarea acestor lucrări la un
nivel calitativ superior. Termenul
stabilit pentru încheierea repara
țiilor — 20 februarie — a fost res
pectat de către mecanicii și meca
nizatorii din majoritatea județelor.
Mai sint de reparat unele tipuri de
tractoare pentru care nu au fost
asigurate în întregime piesele de
schimb necesare. Concomitent cu
eforturile care se cer depuse pen
tru încheierea grabnică a repara
țiilor la toate utilajele agricole, în
toate secțiile stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii trebuie să se
încheie recepționarea utilajelor și
efectuarea probelor, să se consti
tuie agregatele și să fie organizate
formațiile de lucru care să fie lua
te în primire de către șefii de
ferme. Pină la începerea lucrărilor

PORUMBULUI

Citeva răspunsuri incomplete la întrebări esențiale
După cum este cunoscut, la indicația condu
cerii partidului, in acest an se vor cultiva 500 000
hectare cu porumb in cultură intensivă, pentru
a se realiza 20 tone știuleți la hectar. Cunoaște

Convorbire cu tovarășul
Cristian HERA,
directorul Institutului de cercetări
pentru cereale și plante tehnice
din Fundulea

— Tovarășe Cristian Hera, ce pă
rere aveți despre tehnologia-cadru
care, intre altele, poartă și girul sem
năturii dv. 7
— Fiind vorba de o tehnologie in
tensivă, de la început se impune să
fac o precizare. Dacă creșterea pro
ducției de la 5, să zicem, la 7—8 tone
la hectar nu ridică probleme deose
bite, de la 5 la 20 tone la hectar
însă nu se mai admite nici o aba
tere de la normele
prevăzute în
această tehnologie. îndeplinită aceas
tă cerință consider că este posibil
să se obțină 20 tone de știuleți la
hectar.
— Reținem această precizare. Ce
argumente puteți oferi specialiștilor
din producție ?
— în anul 1982, pe 50 hectare cul
tivate in condiții de producție am
realizat 16 030 kg de porumb boabe
STAS la hectar, cu 15,5 la sută umi
ditate. Adică 23—24 tone de știuleți
la hectar. Producții similare au ob
ținut și stațiunile de cercetări agri
cole din Brăila, Valul lui Traian șl
Mărculești. Numai în condiții de iri
gare.
— Care sint elementele hotăritoare pentru realizarea producției de
16 030 kg porumb boabe la hectar in
condiții de producție 7
— Le voi enumera pe scurt. Tere
nul a fost fertilizat din toamnă cu
80 tone de gunoi bine fermentat la
hectar. Apoi, in total, s-au adminis
trat la fiecare hectar cite 100 kg de
fosfor, 80 kg de potasiu și 220 kg de
azot, elemente calculate în substanță
activă. Am folosit hibridul simplu
420. S-au semănat 81 200 boabe Ia

rea temeinică a tehnologiei constituie prima
condiție pentru reușita acestei acțiuni. Apoi,
lucru la fel de important, dacă nu esențial, este
ca Ministerul Agriculturii și celelalte organe in

hectar și am avut la recoltat 75 000
de plante. Semănatul s-a făcut in
perioada 15—20 aprilie, bob cu bob,
pe rind, la 70 cm între rinduri. în
timpul vegetației nu am lăsat să
apară nici o buruiană. Prin irigații
și ploile de excepție din anul trecut
s-a asigurat culturii o umiditate idea
lă în sol.
— Deci pentru obținerea produc
ției de 16 030 kg de porumb boabe
la hectar, ceea ce corespunde la 23—
24 tone de știuleți la hectar, sint de
reținut patru elemente esențiale care
au contribuit la realizarea ei : S0
tone de gunoi bine fermentat la hec
tar, cantități maxime de îngrășăminte
chimice, densitatea de 75 000 plante
recoltabile la hectar și umiditate
ideală. Subliniem aceste elemente
întrucit vom reveni pentru a le con
frunta cu practica, cu posibilitățile
existente in județul in care iși des
fășoară activitatea institutul — jude
țul Călărași.
Am dori acum să discutăm despre
un singur element : densitatea ce
trebuie realizată. Este evidentă o
anumită disproporție intre densitatea
de 75 000 plante recoltabile la hectar,
ce a stat la baza obținerii celei mai
mari recolte de porumb boabe in
condiții de producție și densitățile
sporite — cuprinse intre 80 și 120 de
mii plante recoltabile la hectar —
stabilite in tehnologie. Dispune cer
cetarea de date care să justifice in
dicarea unor asemenea densități pe
mari suprafețe 7
— Din anul 1981 la institutul nos
tru s-au organizat în mod riguros
experiențe cu densități mari, pînă la
200 de mii plante la hectar. Conclu
ziile, desigur parțiale, atestă că la
densități de peste 75—80 de mii de
plante recoltabile la hectar produc
țiile se situează pe o curbă descen
dentă. Excepție tace anul 1982, cind
în condiții cu totul deosebite de pre
cipitații, la hibridul simplu 420 am

drept să asigure baza materială la nivelul nor
melor stabilite in tehnologie pentru întreaga su
prafață prevăzută cu porumb in cultură inten
sivă.

obținut pe lot experimental 19 370 kg
de porumb boabe la hectar, la o den
sitate de 90 000 plante recoltabile.
Evident, cercetările continuă. Mai
ales cercetările cu densități mari in
condițiile asigurării unui agrofond
superior prin creșterea substanțială a
cantităților de îngrășăminte chimice
aplicate prevăzute in tehnologia-ca
dru. De asemenea, in tematica de
cercetare s-a introdus ca temă prio
ritară crearea unor hibrizi de po
rumb și alte soiuri de plante care
să suporte densități sporite- pe uni
tatea de suprafață.
— Sintem de acord cu necesitatea
unor cercetări riguroase in această
direcție, pentru fundamentarea cit
mai științifică a tehnologiei porum
bului pentru o producție de 20 tone
de știuleți la hectar. Dar densitatea
de 80—120 de mii de plante la hec
tar este indicată de tehnologia-cadru
pentru cultivarea porumbului inten
siv pe 500 000 hectare! Cum trebuie

să procedeze specialiștii din unitățile
agricole, compartnd densitatea de
75 000 plante recoltabile la hectar
care a stat la baza producției de
16 030 kg porumb boabe obținută de
institut și densitățile recomandate
de tehnologie, cuprinse intre 80 și
120 de mii de plante 7
— Sînt mai multe criterii de care
specialiștii din producție trebuie să
țină seama la alegerea densității op
time, dar in limitele prevăzute de
tehnologia-cadru. în principal este
vorba de agrofondul asigurat, rezerva
de apă din sol, posibilitățile de asi
gurare a apei în timpul vegetației și
rezistența specifică a hibrizilor la
fringere și cădere. Dintre hibrizii
recomandați, cei mal rezistenți, care
suportă densități mai mari, sînt Fun
dulea 420, Lovrin 415 și Fundulea
380, iar cei cu rezistență scăzută sint
Fundulea 412, Lovrin 400 și Fundu
lea 350.

Am redat întocmai formularea interlocutorului : „alegerea densității
optime, dar în limitele prevăzute de tehnologia-cadru". Deși, după cum
a rezultat, aceasta nu are nici o acoperire, intrucit cercetările întreprinse
pînă acum nu dau nici o garanție că.la densitatea de 100—110, ca să nu
mai spunem 120 de mii de plante la hectar se vor obține producțiile
preconizate.
Acestea sînt cîteva considerații asupra unor elemente-cheie din teh
nologia-cadru a porumbului intensiv cu o producție de 20 tone de știu
leți Ia hectar. Să vedem cum se prezintă situația in ce privește asigu
rarea bazei materiale pentru aplicarea întocmai a acestei tehnologii pe
întreaga suprafață planificată a se cultiva în acest an cu porumb in
tensiv. Unitățile agricole din județul Călărași au sarcina de a cultiva
52 000 hectare cu porumb intensiv. Peste 10 la sută din suprafața pre
văzută pe tară. I-am solicitat tovarășului ing. NICOLAE ZAINEA, secre
tar cu probleme de agricultură al comitetului județean de partid, să ne
prezinte situația din acest punct de vedere.

— Ce elemente ‘din tehnologiacadru au fost materializate pînă
acum ? S-a făcut repartizarea supra
fețelor pe unitățile agricole. De ase
menea, s-a stabilit amplasarea cul
turii în teritoriu : 50 la sută din su

prafață revenind după soia, 15 la
sută după cereale păioase, 11 la sută
după porumb, 12 la sută după, floa
rea-soarelui și 12 la sută după alte
culturi. Deși nu întrunește toata
condițiile cerute de tehnologie,

în cîmp este nevoie ca fiecare me
canizator să știe unde va munci și
ce are de făcut, astfel ca peste tot
campania de primăvară să se des
fășoare în condiții de ordine și dis
ciplină desăvîrșite.
Pentru ca însămînțările de pri
măvară să fie executate în limitele
termenelor stabilite și pentru a se
realiza densitățile de plante prevă
zute în normele tehnice, este ne
cesar ca fiecare unitate agricolă
să-și asigure semințele în cantită
țile de care are nevoie și cores
punzătoare din punct de vedere
calitativ. După cum se apreciază
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, au fost asigurate
semințele necesare Ia toate cultu
rile care se însămînțează in primă
vară, deficitele Ia unele specii —

Realizarea producțiilor mari pre
văzute a se obține in acest an face
necesară fertilizarea cu îngrășă
minte naturale și chimice a tuturor
suprafețelor prevăzute, atît a celor
semănate in toamnă, cît și a celor
care urmează să fie însămînțate in
această primăvară. Potrivit datelor
furnizate de ministerul de resort,
semănăturile de toamnă au fost
fertilizate în proporție de 57 Ia sută
în I.A.S. și 42 la sută în C.A.P.,
cele mai bune rezultate obținînduse în întreprinderile agricole de
stat din județele Galați, Prahova,
Teleorman, Olt și în cooperativele
agricole Argeș, Constanța, Tulcea,
Brăila, Teleorman și Ialomița. La
executarea acestor lucrări se con
stată insă întirzieri chiar și in ace
le județe cărora Ii s-au furnizat
cantități îndestulătoare de îngrășă
minte chimice. Dar cele mai mari
eforturi trebuie depuse în aceste
zile în vederea transportării la
cîmp a îngrășămintelor naturale,
îndeosebi pe terenurile repartizate
culturilor intensive de porum
sfeclă de zahăr și cartofi. Or,
unele județe — Dolj, Brăila. Coi
stanța. Călărași. Ialomița — acea
tă lucrare se desfășoară neîngădi
de încet. Timpul bun de lucru d
această perioadă — pămîntul es
înghețat — trebuie folosit din pi
pentru a transporta la cimp toa
îngrășămintele naturale.
Din angajamentele asumate i
adunările generale ale oamenilor
muncii din agricultură se degajă
preocuparea acestora de a foloâi
integral, gospodărește, fiecare me
tru pătrat de pămint, de a spori
rodnicia solului. Aceasta presupune
continuarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și realizarea inte
grală a programului de irigații.
Pînă la încenerea campaniei agri
cole de primăvară și chiar conco
mitent cu aceasta trebuie execu
tate lucrări de desecări, de comba
tere a eroziunii solului, de defri
La C.A.P. Salonta, județul Bihor, cu
șări și altele. Eforturi susținute
trebuie depuse pentru revizuirea și
atelajele se transportă la cîmp mari
repararea sistemelor de irigații,
cantități de îngrășăminte naturale
pentru realizarea prevederilor pri
Foto : E. Popper
vind amenajările locale pentru iri
gații, asigurindu-se. dacă va fi ne
voie. cele mai variate posibilități
bob, linte — urmînd a fi înlocuite
de udare a culturilor — acumulări
cu diferite leguminoase. Cel mai
mici pe riuri, conducerea apei din
mare neajuns îl constituie însă
lacuri și bălți și chiar transporta
faptul că nici la această dată nu
rea acesteia cu ajutorul cisternelor.
s-a încheiat transferul de semințe
Desigur, paleta lucrărilor ce tre
între județe și preluarea acestora
buie executate acum pînă la înce
de către unitățile agricole. Bună
perea campaniei agricole de pri
oară, din județul Ialomița mai ur
măvară este mult mai mare : pro
mează să fie expediate citeva zeci
ducerea răsadurilor în legumicul
de tone de floarea-soarelui, iar din
tura
și amenajarea solarlilor. tăie
județele Călărași, Constanța și Me
rile și stropirile Ia pomi, desfunda
hedinți — unele cantități de ovăz.
rea terenurilor pentru înființarea
Așa cum s-a stabilit la o recentă
ședință care a avut loc cu direc- . de noi plantații de vii și pomi,
probleme asupra cărora vom re
torii direcțiilor agricole, în această
veni în zilele ce urmează. De ase
săptămînă va trebui să se . încheie
menea, un loc important pe agenda
și transferul semințelor de porumb
de lucru a cadrelor de conducere
și' Soia, jițdețele avînd obligația să
din agricultură, consiliilor populare
respecte repartițiile date de Minis
și organelor silvice trebuie să-l
terul Agriculturii. Paralel cu măsu
ocupe îmbunătățirea pășunilor și
rile ce trebuie luate pentru încheie
rea în cel mai scurt timp a transfe
fînețelor pentru a asigura în acest
rului de semințe între județe, orga
an o bază furajeră puternică.
nele de specialitate au datoria să
Timpul rămas pînă la începerea
urmărească preluarea acestora de
campaniei agricole de primăvară
către unitățile agricole, operație
se măsoară acum în zile. De aceea,
care trebuie efectuată acum, și nu
datoria organelor județene de par
atunci cind se va trece la semănat
Totodată, subliniem necesitatea ca
tid și agricole, a organizațiilor unitățile agricole care au produs
partid din comune, a consill.
semințe de trifoliene să le trimită
populare și conducerilor unităț
neintîrziat Ia decuscutare. întrucit
agricole este de a soluționa
aceste culturi se însămînțează de
aceste zile toate problemele de i
vreme. Dealtfel, direcțiile agricole
depind buna organizare și de '
județene și soecialiștii din unitățile
șurare a campaniei agricole de
agricole au datoria sâ se ocupe cu
măvară, astfel incit la declanș.
cea mai mare răspundere de asigu
Insămințărilor și a celorlalte
rarea și pregătirea tuturor semin
crări să se muncească-cu toate ' țelor ce vor fi folosite în campania
țele spre a se pune o bază solidă
agricolă de primăvară, acordind
recoltelor sporite din acest an.
prioritate celor care se însămințează în prima epocă.
loan HERȚEG

aceasta este singura variantă posi
bilă de amplasare a celor 52 000 hec
tare cu porumb intensiv, care repre
zintă o sarcină foarte mare. în ca
drul unităților s-a făcut amplasarea
pe sole, pină la nivel de fermă, lu
cru stabilit și verificat de specialiștii
direcției agricole. Și, ca un fapt, im
portant, toți specialiștii din unitățile
cu sarcină specială au fost instruit!
în două rinduri cu privire la aplica
rea tehnologiei.
Cam la atît se rezumă realizările.
Și ele sint mal mult de ordin orga
nizatoric. Greutățile încep cu asigu
rarea proprfu-zisă a bazei materiale,
în primul rînd este vorba de asigu
rarea
îngrășărnintelor
organice.
Avem nevoie de 2,6 milioane tone
de mraniță^ pentru a se administra
doza minimă de 50 tone la hectar,
în județ există în total numai 1,3
milioane tone de îngrășăminte or
ganice, din care trebuie să reparti
zăm obligatoriu anumite cantități
pentru sfecla de zahăr, legume și
alte culturi. Transportul și imprăștierea îngrășămintelor este însă pro
blema cea mai dificilă. Folosind, la
modul ideal, toate atelajele de care
dispun unitățile agricole și tot mai
este nevoie, pe județ, de 5 048 tone
de motorină pentru încărcarea,
transportul și împrăștierea pe cimp
a întregii cantități de îngrășăminte
organice. Or, pe luna ianuarie ni s-au
repartizat 930 tone de motorină, iar
pe februarie numai 1 000 tone. Și
aceasta pentru toate activitățile ce
le avem de realizat in agricultură
în această perioadă.
în al doilea rînd vreau să mă re
fer la asigurarea îngrășămintelor
chimice. Repartițiile existente aco
peră, cu un deficit mic de' circa
4 000 tone, cantitățile de azot, fosfor
și potasiu prevăzute pentru porum
bul intensiv. Aceasta insă cu condi
ția să nu mai dăm deloc sau să re
ducem simțitor dozele de îngrășă
minte stabilite pentru realizarea pro
ducțiilor planificate la celelalte cul
turi. Normal era să ni se asigure în
mod separat cantitățile de îngră
șăminte chimice calculate pe baza
normelor prevăzute in tehnologie
corespunzător suprafeței ce o avem
de cultivat cu porumb intensiv. Și
un aspect care nu este de neglijat.
Nu ne satisface structura Îngră
șămintelor chimice repartizate. La
azot, element de bază pe terenurile
irigate, avem un deficit de 10 000
tone, în substanță activă. în schimb,
la potasiu, element ce se găsește din
belșug pe terenurile noastre, avem
un excedent de circa 9 000 tone.

Asigurarea semințelor din hibrizii
recomandați constituie o a treia ca
tegorie de probleme încă nesoluțio
nate. Cantitățile repartizate pe total
județ asigură realizarea sarcinii sta
bilite. Aceasta înseamnă însă ca 38
de unități agricole să nu beneficieze
de hibrizi din grupa 400, lucru de
neconceput.
Situația in ce privește asigu
rarea semințelor din hibrizii reco
mandați este relativ mai bună In
județul Călărași, acesta fiind unul
din județele mari producătoare de
semințe, tn schimb, numeroase uni
tăți agricole din alte județe reclamă
acut lipsa semințelor din hibrizii in
dicați, și îndeosebi din hibridul sim
plu 420, considerat cel mai productiv.
Dacă adăugăm la aceasta și proble
mele legate de asigurarea îngrășă
mintelor organice și chimice, toate
indică, după părerea noastră, o anumită stare de superficialitate din
partea organelor agricole centrale',
pentru că nu se poate porni la o ac
țiune de asemenea amploare fără să
se asigure toate condițiile care să
garanteze realizarea producțiilor stabiltte. Tocmai de aceea, acum sint
necesare măsuri imediate pentru re
distribuirea semințelor intre județe,
spre a se asigura o structură cores
punzătoare de hibrizi — n.n.
M-am referit doar la trei probleme
de care depinde hotăritor aplicarea
tehnologiei pentru obținerea a 20
tone de știuleți la hectar. Noi sin
tem pregătiți să acționăm pentru
realizarea acestei sarcini. Consider
însă că Ministerul Agriculturii și ce
lelalte organe centrale sint datoare
să asigure baza materială strict co
relată cu normele prevăzute în teh
nologie și cu suprafața planificată.
Altfel, cred că trebuie să ne limităm
la suprafața pentru care putem asi
gura toate condițiile care să garan
teze reușita acestei acțiuni. în ca
privește realizarea densităților pre
văzute in tehnologie, de ce să nu re
cunoaștem, lucrurile nu sint clarifi
cate din punct de vedere științific.
Or, nu avem dreptul să facem ex
periențe pe 52 000 hectare. De pe
această suprafață datoria noastră
este să obținem o producție sigură
de porumb și nu să „încercăm, să
vedem ce iese". Aceasta este treaba
cercetării. Pentru acest an am hotărit ca pe terenurile cultivate cu
porumb Intensiv să asigurăm densi
tățile determinate pe baza factorilor
pe care îi stăpînim.

Aurel PAPADIUC
Rodlca S1M1ONESCU
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moment de însemnătate istorică in opera
Bilanțul drumului străbătut de
țara noastră după congresul din
februarie 1948 confirmă pe deplin,
în mod strălucit, marile speranțe
puse de întregul nostru popor in
forța unită a clasei muncitoare, a
partidului ei, care a organizat și
strins într-un singur torent elanul
revoluționar al tuturor claselor și
păturilor înaintate ale societății.
Privind retrospectiv acești ani de
luptă eroică, putem spune că ei dau
măsura deplină a puterii creatoa
re a poporului, a forței unității
sale. Pe temelia de granit a unită
ții și tăriei rindurilor partidului
nostru comunist, a coeziunii sale
ideologice, politice și organizato
rice, a unității întregii noastre na
țiuni s-au clădit marile înfăptuiri
istorice ale poporului român în anii
socialismului și cu deosebire cele
din perioada istorică inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului.
Aniversarea acestui moment de
însemnătate istorică in viața par
tidului, a întregii
noastre societăți
— unificarea de
plină a forțelor
clasei muncitoa
re și crearea par
tidului ei unic —
prilejuiește relie
farea rolului ex
cepțional al tova
rășului
Nicolae
J
Ceaușescu
în con
r
tinua consolidare
a unității parti
i
dului, in abordarea curajoasă a problemelor vivotamentul fierbinte pentru cauza
tale ale construcției socialiste, în
patriei.
O expresie a voinței de unitate
fundamentarea științifică a politi
a
clasei
noastre
muncitoare
a
con

cii partidului, a programului său
lenea tuturor momentelor
de luptă, la înfăptuirea căruia în
stituit-o înfăptuirea, în a doua ju
„or revoluționare ale istoriei
mătate a lunii aprilie 1944, a Fron
tregul popor este mobilizat cu în
noastre, această decisivă înfăptuire
tului Unic Muncitoresc intre Par
treaga sa energie. Cu drept cuvînt,
a fost rezultatul procesului înde
întreaga națiune vede în tovarășul
tidul Comunist Român și Partidul
lungat și complex de dezvoltare
Social-Democrat, în jurul căruia
Nicolae Ceaușescu simbolul viu al
unitară a mișcării noastre munciunității sale.
s-au
coalizat
toate
forțele
demo

■torești, partidul unic al clasei
O nouă expresie a unanimei re
cratice,
patrioiice,
antifasciste
ale
muncitoare fiind succesorul legitim
cunoașteri a meritelor excepționale
poporului, în vederea asaltului de
al partidului proletariatului român,
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
cisiv împotriva dictaturii militarocopstituit în 1893. Decenii la rînd,
în cimentarea unității de acțiune și’
fasciste și a dominației hitleriste,
acesta a acționat ca partid unitar
voință a poporului o reprezintă
pentru salvarea țării. Clasa munci
și unic al clasei muncitoare din
toare, unită în cadrul Frontului ' omagiul pe care țara întreagă l-a
România, în lupta împotriva ex
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu
Unic Muncitoresc, a devenit forța
ploatării capitaliste el înregistrind
cu prilejul aniversării a 50 de ani
polarizatoare a unei largi coaliții,
succese, in primul rînd, datorită
de activitate revoluționară neîntre
care a constituit factorul hotăriior
unității. Dealtfel, întreaga istorie a
ruptă și a zilei sale de naștere,
pentru victoria revoluției de elibe
poporului nostru relevă cu putere
sărbătoare care s-a transformat in
rare națională
și socială de la
că unitatea tuturor forțelor progre
tr-o impresionantă manifestare a
23 August 1944, care a inaugurat o
siste naționale a constituit întot
dragostei și încrederii in Partidul
epocă nouă, de profunde transfor
deauna factorul determinant al
Comunist Român, a unității între
mări democratice, revoluționate în
victoriilor, al ridicării poporului
gului popor în jurul partidului.
istoria patriei. Experiența acumu
nostru pe noi trepte de progres și
Unitatea a fost factorul hotălată
pe
linia
refacerii
unității
de
civilizație.
ritor al tuturor biruințelor înscrise
acțiune a clasei muncitoare și a
în perioada interbelică, cind în
in marea carte a istoriei noastre.
realizării pe această bază a unei
împrejurările cunoscute s-a produs
Unitatea de nezdruncinat a între
largi coaliții de forțe a făcut posi
sciziunea mișcării noastre munci
gului popor în jurul partidului, al
bil ca, în perioada de dună elibe
torești, numeroase au fost căutări
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
rare, între P.C.R. și P.S.D., deși
le, inițiativele, încercările și reali
prezintă o puternică forță a pro
distincte organizatoric, să existe o
zările în direcția refacerii unității,
gresului multilateral al patriei,
convergență politică, o unitate prin
numeroase acțiuhile comune ale
constituie chezășia înaintării ferme
cipială
și
practică
mereu
ascenden

comuniștilor, socialiștilor și sociala României pe calea progresului
tă, o preocupare constantă de a re
democraților. Aceasta a condus la
zolva,. cu forțe unite, multiplele
economic șl social, a asigurării in
polarizarea în jurul lor a forțelor
probleme izvorite din cerințele în
progresiste, patriotice, dovedind. în
dependenței și suveranității patriei
făptuirii sarcinilor revoluției de
același timp, că unitatea de luptă
noastre. Iată de ce întregul popor
mocratice și pregătirea condițiilor
a clasei muncitoare și a partidelor
este , ferm hotărit să confere tărie
ei este posibilă. Așa au stat, lucru-, trecerii la revoluția socialistă.
Atest proces ascendent a fost în-,, de granit unității sale în jurul ,
1 rile în cursul luptelor revoluționare
____ _______________
pjțrtkJMluir» al. tovarășului :>Nicolae
cununat prin unificarea
politică și
muncitorești din 1933, alr.căror sueCeaușescu, acționînd neabătut pen
J ces s-a datorat unității" de acțițțna • organizatorică a celor două partide,
înfăptuită în numele imperativului
| a clasei muncitoare,
realizării
tru înfăptuirea politicii partidului,
mersului României pe făgașul dez
frontului unic între comuniști, sopentru înălțarea țării pe noi culmi
voltării noi, socialiste. Datorită
. cialiști și social-democrați. Colabo
de progres și civilizație.
acestui curs viguros și reprezen
rarea. inițierea acțiunilor de front
tativ, congresul din 21—23 februa
unic s-au accentuat, cu deosebire,
Dr. Gheorțjhe SURPAT
rie 1948 a avut menirea de' a sta
în preajma și în perioada celui
Institutul de studii istorice
tua, de a consfinți o realitate ce
de-al doilea război mondial în lup
șl social-politice
se afirma și se impunea în primta împotriva fascismului, pentru
de pe lingă C.C. al P.C.R.
planul istoriei românești.
^apărarea libertăților democratice.

Cuvîntare la cea de-a XIII-a Conferință
a Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din România

a independenței și integrității teri
toriale a țării.
O vibrantă mărturie a capacității
politice a Partidului Comunist Ro
mân de a organiza și conduce lup
ta maselor populare, de a mobiliza
clasa muncitoare a reprezentat-o
marea demonstrație antifascistă,
antirăzboinică și antirevizionistă
de la 1 Mai 1939 din București,
desfășurată pe bază de Front Unic
intre comuniști, socialiști și socialdemocrați. în organizarea și con
ducerea acestei ample demonstrații
muncitorești, tînărul militant co
munist Nicolae Ceaușescu, alături de
alți activiști ai partidului, a acțio
nat dinamic, mobilizator, în direc
ția unirii eforturilor pe plan națio
nal împotriva pericolului fascist,
pentru apărarea independentei na1,
ționale. în aceasta se ilustrează
elocvent înalta sa viziune și discernămîntul său politic, adînca înțe
legere a imperativelor istoriei, de-
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melele le-am dedus
onul ei), am să scot
,ul din toți pentru că
fie spre binele tutu1 O să reușească să-i
■ii..ngă? Va trebui. Și
vor ieși 20 000 ?... Ea este
datoare să facă tot ce
poate.
A fost totuși cineva care,
atunci cind s-au întors'în
sat cele... trei inginere de
la C.A.P. Hotarele (pentru
că există aici și o a treia,
Carolina Danielescu)
n-a
fost cu totul... entuziasmat.
„Ce o să mă fac eu aici
cu trei femei 7“ Era pre-

ședlntele C.A.P. Hotarele,
Gheorghe Iosif. „Da, recu
nosc, n-am fost foarte op
timist. Trăisem unele ex
periențe nu tocmai ferici
te". Ce gîndește el acum 1
„Acum ? Excelentă treabă
au făcut.
Sint cele mai
bune rezultate pe care
le-am avut vreodată, deși
n-a fost anul cel mai ușor.
Sint
ambițioase fetele
noastre și s-a născut între
ele un fel de întrecere, o
dorință normală de afirmare".
L-am mai cunoscut, la
Hotarele, pe inginerul Olimpian Chiriță, directorul
asociației economice inter-

csnema
0 Plecarea
Vlașlnilor :
PATRIA
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA <12 Q6 88) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30.; 15,45; 18; 20,15.
® Comoara : COSMOS (27 54 93) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, FE
RENTARI (80 49 95) — 15,30; 17.30; 19,30,
MIORIȚA. (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Ochi dc urs : VICTORIA (16 28 79)
— 9.30; 11,30:
13,30;
15.45: 18; 20.
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
O Patima : PROGRESUL (23 94 10) —
15,30 : 17,30: 19.30.
© Clipa: CENTRAL (14 12 24) — 9:
12: 16; 19.
© Nea Mărin miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.
0 Mama — 0; 11; 13,15: Bicicleta —
15,30; 17,45; 20 : TIMPURI NOI
(15 61 10).
© Sindromul : STUDIO C39 53 15) — 10;
12,30; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19.
0 Popeye marinarul — 9; 10,45; 12,30;

® ALIAJ DE ÎNALTĂ
REZISTENȚĂ. Cu
lansării unei rachete experimentale,
oamenii de știință japonezi au
realizat un aliaj de înaltă rezis
tentă mecanică și termică. Alia
jul este compus din carbid de ti
tan. nichel și molibden — rezistînd pină la 1100°C. Materialul a
luat naștere la bordul rachetei
(de tioul TT-500) într-o retortă,
la o temperatură de 1 500°C, în
timpul perioadei de cinci minu
te de imponderabilitate.

© NOU PROCEDEU
DE OBȚINERE A HÎRTIEI.
în urma exploatării neraționale
a lemnului in trecut de către
monopolurile străine. Etiopia nu

cooperatiste viticole. Tot
aici lucrează și soția sa,
inginer agronom (de loc de
pe lingă Cîmpulung). El,
muncind în comună din
1970, e un fel de „vete
ran" al specialiștilor local
nici. Ce a reușit să facă ?
Mai întii că a impus ideea.
avantajului pe care-1 pre
zintă pentru comună spe
cialistul provenit dintre lo
calnici și statornicit între
ei. „Am acum ambiția 6ă
facem din asociația asta o
unitate de mare randament
și rentabilitate. Nu am alt
țel in viață decit să-l În
chin colectivității căreia ii
aparțin puterea și pricepe-

„Vom da patriei cantități sporite
de metale neferoase"
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
de reprezentanții oamenilor muncii din Centrala
minereurilor Baia Mare
Adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii din Cen
trala minereurilor Baia Mare, în
trunită pentru a face bilanțul
activității productive din anul 1982,
a
adresat
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, o te
legramă prin care raportează că mi
nerii, preparatorii, constructorii de
mașini, cercetătorii și proiectanții
din unitățile centralei au obținut în
anul recent încheiat rezultate bune.
Puternic mobilizați de orientările
de o inestimabilă valoare teoretică
și practică . izvorite din cuvîntarea
secretarului general al partidului la
recenta Consfătuire de luciți de la
C.C, al P.C.R. cu cadre de conduce
re, specialiști și muncitori din in
dustria minieră și geologie, ei se an
gajează ca in acest an, printr-o mai
judicioasă organizare a activității, fo
losirea Ia întreaga capacitate a fon-

1445: 16, Quo vadis, homo sapiens —
17,45; 19,30: DOINA (16 35 38).
0 Raidul vărgat : ARTA (2131 86) —
9: 11: 13; 15; 17,15: 19,30.
0 Agonia: CAPITOL (16 2917) — 9;
12.30; 16: 19,15, FAVORIT (45 31 70) —
9,15; 12,30; 16,30; 19.30, GRIVITA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
0 Clinele : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20, SCALA (11 03 72) —-I
9,30; 12,15; 15: 17,30; 20.
@ Acel minut, acea secundă : COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Ali-Baba și cel 40 de hoți : TOMIS
rai 49 46) — 8,45: 11,30: 14.15: 17: 19,45.
0 Oglinda spartă : UNION (13 48 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Bunul meu vecin Sam : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30;
. ..........................
14; 16,30 19.
0 Despărțire temporară : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9,15; 12.30; 16:
19,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 8.45;
11,30; 14,15; 17,15; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9 12.15; 16: 19,15.
0 Piedone Africanul : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11.30: 14,15; 17; 18,30.
0 Pe căi nelegale : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,13.
0 Războiul stelelor : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 14: 16,30; 19,15.
0 Expresul colonelului Von Ryan :
EXCELSIOR---(63
...............
49 45) — 9;
....
11,30; 14;
--------fl.
16,45; 19,30, FESTIVAL
H5 63 84)
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15.

mai dispune în prezent de sufi
cientă materie primă pentru fa
bricarea hirtiei. Este motivul
pentru care specialiștii s-au orientât către alte surse. Una din
acestea este planta cunoscută in
terminologia de specialitate sub
numele de „Hibiscus cannabinus“, care crește pină la înăl
țimea de 4 m. Această plantă
produce pină la două tone de
fibre la hectar, care sînt prelu
crate printr-un procedeu de calcinare. Un alt exemplu de fo
losire a resurselor proprii din
Etioola este fabricarea plăcilor
de construcții pe bază de coji
de cafea și deșeuri de eucalipt.

® ROLUL ACIDULUI
URIC ÎN ORGANISM,
într-un articol apărut in publi

0 Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) —
13,30; 17,30: 19,30.
O Competiția : FLOREASCA (33 29 71)

— 3.45; 11: 13,15; 15,30; 17,45: 20.
0 Marea evadare : GLORIA (47 46 75)
— 9: 12.15; 16: 19,15.
O Combinația 1 POPULAR (35 13 17) —
15; 17,15; 19.30,
• Imperiul contraataci: LIRA (317171)
— 9,30: 12; 15,30; 18,30,
0 Pe aripile vtntulul : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 13,30.
0 Cavalerii teutoni: MUNCA (îl 50 971
— 10; 13; 16; 19.
O Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15.30: 17,30 ; 19,30,
® Acel blestemat tren blindat : VII
TORUL (11 48 03) — 13.30; 15,30; 17,30;
19.30.

0 Teatrul Național <14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Fata din Andros — 17.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert de
orgă susținut de Joachim Grublch
(B.P. Polonă) — 19.

cația „La Recherche", cercetă
torul francez A. Lecoq
emite
ipoteza că acidul uric are in or
ganism rolul de a vitaliza ce
lulele și chiar de a împiedica
apariția cancerului. în această
ipoteză el a pornit de la rezul
tatul cercetărilor altul om de
știință, Bruce Ames, care a sta
bilit, în condiții de laborator,
că la un anumit grad de con
centrare acidul uric încetinește
procesul de imbătrinire al
globulelor roșii. Explicația re
zidă în efectul .său antioxidant,
sub acțiunea căruia se blochea
ză procesul de imbătrinire și eventual de cancerizare a țe
suturilor. Or, potrivit părerii
multor specialiști, acest proces
se datorează tocmai unei oxidări intense.

durilor fixe din dotare si creșterea
randamentului muncii, prin generali
zarea lucrului în acord global, prin
trecerea la programul de lucru con
tinuu, în schimburi de 8 ore. să de
pășească planul la producția-marfă
cu 25 milioane lei, producția netă cu
18 milioane lei. De asemenea, vor fi
date peste plan 400 tone cupru în
concentrate, 140 tone plumb și 300
tone zinc și vor fi reduse costurile
de producție cu 10 milioane lei.
în încheierea telegramei se arată :
„Vom munci cu elan comunist și
răspundere muncitorească pentru în
deplinirea sarcinilor ce ne revin din
planul de producție pe acest an și pe
întregul cincinal, pentru a da patriei
cantități sporite de metale neferoase
și alte produse extrase din minereuri,
de bună calitate, contribuind din plin
la înfăptuirea neabătută a Programu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism".

Producția medie zilnice de cărbune

a crescut la 136 000 tone
(Urmare din pag. I)

î

— în primul rlnd, aș vrea să men
ționez că după data de 7 februarie,
cind s-a trecut la noul program de
lucru in trei schimburi de opt ore
pe zi, s-a înregistrat o îmbunătățire
evidentă a activității în minele din
Valea Jiului. Dacă in perioada 1—7
februarie producția medie pe com
plex și pe zi a fost de 300—370 tone,
săptămina trecută s-au obținut pro
ducții de 400—500 tone. în aceleași
intervale de timp, productivitatea a
crescut de Ia 7,9—-8,9 tone cărbune pe
post Ia 13—14 tone pe post și chiar
mai mult. Totuși, este posibil și tre
buie ca utilajele să fie mai bine fo
losite. Am in vedere însuși faptul că
din cele 49 complexe mecanizate
funcționează, in medie, numai jumă
tate. Este necesar deci ca, acolo unde
condițiile de zăcămînt permit, să fie
mărit numărul abatajelor frontale in
funcțiune, acțiune pe care o avem
în vedere pentru perioada urmă
toare. în sfîrșit, avansările mediivpe •
complex sînt încă mici, de';jQițfiă
metru pe complex și pe zi. Rrinzur*- ,
mare, va trebui -ca, odată cu com
pletarea forței de muncă necesare
pentru trecerea la programul de lu
cru continuu, să se ia măsuri pentru
îmbunătățirea indicilor intensivi și
extensivi de folosire a utilajelor.

tV

rea mea, cită există, Cită
mai pot dobindi**.
Toți cel douăzeci de
cialiști agricoli de la
tarele, împăminteniți aici
(cei mai mulți din moșistrămoși), alcătuiesc un
corp tehnic dăruit interese
lor colectivității comunei,
cu o vie conștiință a for
ței pe care o reprezintă și
a datoriei de a o spori.
I-am găsit intr-o activă aș
teptare a primăverii, a ma
rilor campanii agricole ce
vor începe și pe care le
pregătesc minuțios știind
că anul acesta totul în agricultură se cere a fi mai
temeinic, mai eficient.

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez dumnea
voastră, întregului popor român un salut cordial și urări de succese in
continuare în construcția societății socialiste dezvoltate, în lupta pentru
pace și securitate internațională.

N. TIHONOV

EDITURA POirrjCA

35 de ani de la făurirea
partidului revoluționar unic
al clasei noastre muncitoare

AGRONOM 1N SATUL NATAL

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

■

A evoca momentul de mare sem
nificație al constituirii partidului
revoluționar unic al clasei munci
toare din România — înfăptuire
consacrată de istoricul forum mun
citoresc din 21—23 februarie 1948
— înseamnă a evoca o victorie
de importanță deosebită a for
țelor.
revoluționare, din
țara
noastră. Se împlinea atunci o nece
sitate obiectivă, determinată de
lupta pentru transformarea socia
listă a societății românești, asigurîndu-se condițiile pentru' înfăptui
rea cu succes a misiunii istorice a
clasei muncitoare de clasă condu
cătoare în opera de edificare a noii
orinduiri pe pămintul României.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, „Realizarea, în februarie
1948, a unității politice, ideologice
și organizatorice a clasei muncitoa
re, prin unificarea Partidului Co
munist Român cu Partidul SocialDemocrat, și crearea partidului
unic al clasei muncitoare au asi
gurat detașamen
tul revoluționar
de
avangardă,
înarmat cu con
cepția științifică
despre lume și
viață a proletaria
tului, capabil să
—că toate foriciale și poale țării, să
zeze și să
:ă măreața
de dezvoi.ocialistă a
noastre, de asigurare a bunăși fericirii întregului nostru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

A apărut in broșură :

V

PROGRAMUL 1

11.00
11,05
11,30
11,45
12,30

16,35
17,20

20,40

Telex
Profesiunile cincinalului
Desene animate
Itinerar muzical-coregrafic sucevean
Panoramic economic
închiderea programului
Telex
Viața școlii
\
Clubul tineretului
Cabinet profesional pentru lucră»
torll din agricultură
ÎOIH de seri
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Forum politico-ideologic O Unlta*
tea clasei muncitoare
chezășia
marilor victorii ale poporului ro
mân
Din Inimă un dntec patriei și
partidului

O Opera Română (13 18 57) : Freîschfltz — 16.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe
vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) •: Poezia muzicii ti
nere — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) ; De ce dormi, iubito 7 —
19,30; (sala Studio) : Sentimente și
naftalină — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Perlele
' ’
19,30.
0 Teatrul de estradă din Deva (sala
Savoy, a Teatrului „C. Tănase") : Re
vista la ora exactă — 19,3(1.
0 Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) :
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cădere liberă — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : FătFrumos din lacrimă — 17; (la clubul
„Republica") : Tigrișorul Petre —
10; 17.
(11 oi 20) ;
© Circul
București
Muppets... Ia circ — 19,30
_
______ ___
0 Teatrul
de ______
estradă _ _
al Armatei
(13 60 64, sala C.C.A.) : Curierul melo
diilor preferate — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Victoria, 30 53 65) : Frumosul din
pAdurea zăpăcită — 19,30.

— Evoluția condițiilor atmosferice
a influențat ritmul livrărilor de căr
bune către termocentrale ?
— Săptămina trecută, ritmul livră
rilor a fo,șț
ost. in medie ae
de peste 100 mu
mii
tone pe zț. Ca
~ urmare, nivelul stocurilor de cărbune de la termocen
trale nu a scăzut decit cu circa 5 mii
tone. în schimb, au crescut cu aproa
pe’30 mii tone stocurile de cărbune
din unitățile miniere, ceea ce arată
că ritmul livrărilor putea fi mai
mare. Practic, lucrurile ar trebui să
stea exact invers : să crească stocu
rile de cărbune la termocentrale și să
scadă stocurile la furnizori. Princi
pala cauză a acestei situații o con
stituie greutățile întîmpinate la des
cărcarea vagoanelor, în special la ter
mocentrala Turceni, care nu dispune
de cele mai bune condiții de lucru
pe timpul iernii. Este adevărat, odată
cu scăderea temperaturii, descărcarea
vagoanelor devine in general mai
anevoioasă, dar trebuie ca și munca
să fie mai bine organizată. Minerii
sînt angajați cu toate forțele pentru .
a spP'rf’'producția’’’(Te cărbune și a
contribui în felul acesta la asigu
rarea resurselor energetice necesare
economiei naționale.
Convorbire realizată de

Ion TEODOR

20,50 Teatru In serial ; „Poveste de
iarnă" de WiUiam Shakespeare.
Premieră pe țară, Producție a televlziunil engleze B.B.C. Ultima
parte
22,00, Telejurnal
PROGRAMUL 2
20. OQ Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice. Mari
repere ale picturii românești :
Nicolae Dârăscu
21.15 Mic dicționar de operă și balet..
Litera „1“
22.00 Telejurnal

Știri sportive
• Agențiile internaționale de pre
să remarcă, in transmisiile lor, per
formanța atletei românce Anișoara
Cușmir, care a stabilit sîmbătă, la
București, un nou record mondial pe
teren acoperit la săritura în lungime
cu fi,94 m.
Românca de 21 de ani Anișoara
Cușmir — relatează agenția Associa
ted Ptcss — și-a corectat cu 2 cm
recordul lumii, la interval de numai
două săptămini. în concursul pentru
„Cupa de cristal" de la București,
această excepțională săritoare în
lungime a reușit 6,94 m, dovedind că
este capabilă și de mai mult
La rîndul său, agenția France
Presse notează : în cea de-a 6-a în
cercare. românca Anișoara Cușmir a
ridicat recordul indoor la săritura în
lungime la cifra de 6,94 m, o perfor
manță ce părea greu de atins cu citva
timp in urmă. In aceeași reuniune
desfășurată la București, compatrioa
ta sa Vali Ionescu, deținătoarea re
cordului mondial in aer liber (7,20 m),
a sărit 6,92 m.
© „Cupa Balcanică" la volei mas
culin a fost cucerită la actuala edi
ție de echipa Silvania Șimleu Silvaniei, care, Ia debutul său într-o com
petiție internațională, reușește o per
formanță remarcabilă.
Victoria voleibaliștilor români ș-a
decis ia punctaveraj încă din prima
manșă a finalei, disputată cu o săptămină în urmă la Zalău, în care ei
au învins cu scorul de 3—0 (15—10,
15—10, 15—6) formația Partizan Bel
grad.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj transmis guver
nului și poporului Noii Zeeiande cu ocazia sărbătoririi zilei naționale. La
rîndul nostru, vă adresăm aceleași urări călduroase.
împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești dintre
țările noastre vor continua să prospere în viitor.

DAVID BEATTIE
Guvernator general al Noii Zeeiande

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu înaltă apreciere caldul dumneavoastră mesaj de felicitare
transmis cu prilejul zilei noastre naționale și pentru care doresc să vă
mulțumesc, în numele guvernului, al poporului indian și al meu personal.
Vă adresez aceleași sentimente amabile conținute în' mesajul dumnea
voastră. Sînt convins că raporturile de prietenie dintre cele două țări ale
noastre se vor întări pe mai departe.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea
dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporului prieten
al tării dumneavoastră.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al guvernului român,
a primit o telegramă de răspuns din
partea primului ministru al Repu
blicii India, Indira Gandhi, prin care
se transmit mulțumiri pentru mesa
jul de felicitare adresat cu prilejul

Zilei naționale a Indiei. în telegra
mă se exprimă încrederea că rapor
turile dintre cele două țări se vor
dezvolte in viitor și se transmit urări
de sănătate și fericire personală, iar
poporului român prosperitate și
bunăstare.

Cronica

zilei

Luni, tovarășul Miu Dobrescu.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. a primit delegația de acti
viști a Secției relațiilor externe ă
Comitetului Central al Mișcării So
cialiste Panelene (PASOK), formată
din tovarășii Costas Thomas și
Cosmas Pavlidls.
Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție cu privire la dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri dintre
Partidul Comunist Român și Miș
carea Socialistă Panelenă.

■Ar

Casa de cultură a sindicatelor din
Pitești și Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii de la Mărăcineni
— Pitești au găzduit zilele trecute
un schimb de experiență cu tema
„Activitatea poiitico-educativă desfă
șurată de sindicate privind mobili
zarea mecanizatorilor in acțiunea de
recuperare, recondiționare și refolosire a pieselor și subansamblelor de
tractoare și mașini agricole ; extinde
rea experienței pozitive a S.M.A, Mă
răcineni — Pitești, județul Argeș",
reuniune cu caracter republican, or
ganizată de Consiliul Central al
U.G.S.R. și Comitetul Uniunii sin
dicatelor din agricultură și industria
alimentară.
(Agerpres)

★

Luni, tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, a primit pe
Samuel Akuna Mpuchane, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Botswana în Re
publica Socialistă România. în legă-
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te șl in' estul țării. Temperaturile mi
nime vot, fi, cuprtnșe,-Intre minus 18 șl
minus 8 grade, local' maț, gqborlte în
nordul și centrul țării, iar cele maxime
între minus 8 șl plus 2 grade, Izolat
mai ridicate. In București : Vreme în
răcire. Cerul va ti schimbător, favora
bil ninsorii slabe. Vîntul va sufla slab,
pină la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre minus 10 și minus
6 grade, iar cele maxime intre minus
2 șl plus 2 grade, (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

v r emea
Timpul probabil pentru intervalul 22
februarie, ora 20 — 25 februarie, ora 20.
In tară : Vreme In răcire. Cerul va
fi schimbător. Pe alocuri va ninge, în
deosebi în prima parte a intervalului.
Vlntul va sufla slab pină la moderat,
cu unele intensificări in zonele de mun-

UN AM Șl BOGAT PROGRAM DE ACJIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA VIEJII ECONOMICO-SOGIALE A PATRIEI
(Urmare din pag. I)

țiilor de invătămint, sănătate și
cultură, desfășurării activităților
edilitare și de gospodărie comu
nală. Așa cum preciza secretarul
general al partidului, nu se poate
vorbi de autoconducere așteptind
finanțarea activităților locale de la
centru, de la bugetul de stat. Dim
potrivă, trebuie să se ajungă, în
scurt timp, acolo incit fiecare lo
calitate să participe la finanțarea
unor activități mai generale pe ju
dețe și pe întreaga' țară.
în cadrul conferinței s-au subli
niat sarcinile deosebite ce revin
consiliilor populare în activitatea
cuitural-educativă, de formare a
conștiinței civice a cetățeuilor —
condiție esențială, de care depind
pină la urmă gradul de receptivi
tate și participarea maselor la ela
borarea și înfăptuirea programelor
de dezvoltare a fiecărei localități.
S-a cerut cu legitimă îndreptățire,
și cu acest prilej, ca munca poii
tico-educativă și culturală să fie
ancorată în problematica etapei
actuale, de realizare a sarcinilor
economice din industrie și agricul
tură. din celelalte sfere ale produc
ției materiale.
întărirea statului
democrației
muncitorești, revoluționare, crește
rea in acest cadru a rolului, cosiiiilor populare in dezvoltarea economico-socială în profil teritorial sint
nemijlocit legate de atragerea ma
selor la conducere, de participarea
oamenilor muncii la dezbaterea și
soluționarea efectivă a tuturor pro
blemelor care privesc viața locali
tăților. Pentru aceasta se impune
— așa cum s-a relevat în cadrul
conferinței — perfecționarea stilu
lui de lucru al consiliilor populare.

ritățile au declarat că nu este
cunoscută originea factorului
poluant care a cauzat moartea
zburătoarelor.

Q

tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare)

® EXPEDIȚIE LA PO
LUL SUD. Prima expediție

® VICTIME ALE PO
LUĂRII MĂRILOR. Apro

® ANIMALE DE TRAC
ȚIUNE CU 5 000 DE ANI
ÎN URMĂ. Arheologi sovie

la Polul Sud din istoria naviga
ției spaniole a început de curind la bordul vasului „Indus
de Marzo". care a pornit in larg
din portul Gijon. Scopul acestei
exoediții organizate de Institu
tul oceanografie din Spania este
cercetarea apelor din jurul An
tarcticii șl a continentului În
suși. Expediției i s-a alăturat și
un grup de cineaști, care au în
proiect turnarea unui film de
popularizare despre cercetătorii
Antarcticii.

ximativ 2 000 de păsări cu pe
najul îmbibat de petrol au fost
găsite de-a lungul coastelor
Normandiei de către autoritățile
maritime din Cherbourg. Echi
pele de salvare ale centrului
pentru protecția animalelor au
reușit să salveze aproximativ
350 de pescăruși, cufundări și
alte păsări marine care se atlau
încă in viață după contactul cu
întinsele pete de combustibil
rezidual semnalate in apele
din apropierea țărmului. Auto

tici au descoperit, în nordul Kazahstanului, urmele unei așe
zări din epoca de piatră. Zona
este excepțional de bogată în
relicve : pină acum au fost
scoase la iveală peste 60 000 de
obiecte, printre care cuțite, virfuri de săgeți, râzători de piei.
Studierea lor duce la concluzia
că locuitorii așezării domestici
seră animale încă acum 5 000 de
ani. Astfel, de pildă, zăbalele
găsite aici demonstrează că în
acele îndepărtate vremuri caii

mutarea centrului de greutate al
activității tuturor organelor pute
rii și administrației de stat, inclu
siv a Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare, în comu
ne și orașe, acolo unde „se hotă
răsc și se rezolvă toate probleme
le dezvoltării întregii activități".
Pe comune și orașe se sprijină în
treaga societate, toată activitatea
economico-socială — sublinia cu
un vibrant patos revoluționar se
cretarul general al partidului. Iată
de ce organele de partid, județele,
ministerele și celelalte organe cen
trale. mijloacele de informare în
masă trebuie să-și concentreze
atenția spre aceste celule de bază
ale vieții economico-sociale în pro
fil teritorial, adevărate „cărămizi
de temelie" ale societății noastre.
Strins legat de acest aspect, s-a
formulat cerința perfecționării con
tinue a pregătirii profesionale și
politice, a ridicării calității muncii
primarilor. pentru ca în fruntea
localităților să se afle activiști din
cei mal pricepuți, buni gospodari,
care își consacră întreaga capacitate
organizatorică și de muncă Înflo
ririi așezărilor in care trăiesc.
Prin Importantele sarcini, indica
ții și orientări formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în .cuvîn
tarea rostită la încheierea lucrări
lor. Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare deschide
0 nouă perspectivă întregii activi
tăți a organelor locale ale puterii
și administrației de stat, constituindu-se intr-un puternic și durabil
factor dinamizator pentru mobili
zarea energiilor creatoare ale oa
menilor muncii, ale intregului po
por la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XÎI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

erau folosiți la trasul căruțelor.
După părerea arheologilor, un
deva în această parte de lume
a fost inventată căruța, care s-a
răspindit apoi pe întreg conti
nentul eurasiatic.

@
MOTOCICLETĂ...
SOLARĂ. Inginerul american
Jeff Dunan a pus la punct o
motocicletă propulsată cu aju
torul energiei solare, scrie re
vista italiană „Europeo". Vehi
culul este înzestrat cu un mo
tor electric care se alimentează
de la 80 de baterii solare și
poate parcurge o distanță de
60—100 kilometri cu o viteză de
90 km pe oră. Pentru încărca
rea completă a acumulatorilor
este suficient ca motocicleta să
fie ținută citeva ore Ia soare.

© EVOLUȚIE BIOLO
GICĂ RAPIDĂ. tn insulela
Hawaii trăiește o colonie de
canguri care provin de la o
singură pereche do canguri
australieni scăpați din grădina
zoologică din Hawaii in anul
1916. Făcind observații științi
fice asupra acestei colonii, bio
logul D. Lazell a ajuns la con
cluzia că în răstimp de mai
puțin de șapte decenii s-a for
mat o nouă specie de marsupiale. . care se deosebește de
strămoșii australieni prin di
mensiuni și culoare : animalele
sint mai mici de statură șl au
blana mai deschisă. Aceste tră
sături corespund mai bine pei
sajului local și au oferit cangu
rilor mai multe șanse de supra
viețuire.
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ÎNTÎLNIRE DE LUCRU

„0 personalitate eu o strălucită gîndire

intre ministrul de externe al României și secretarul

federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei

politică, un promotor ferm și clarvăzător

BELGRAD 21 (Agerpres). — Luni,
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, s-a intilnit, la
Virșeț, R.S.F. Iugoslavia, cu to
varășul Lazar Moisov, secretar fe
deral pentru afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.
A fost efectuată o informare re
ciprocă privind’ construcția socialis
mului în cele două țări și s-a reali
zat un schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum
și unele. probleme actuale ale situa
ției internaționale. Relevindu-se dez
voltarea relațiilor intre România și
Iugoslavia pe bazele stabilite cu pri
lejul. intilnirilor tradiționale dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii de partid și de stat ai R.S.F.
Iugoslavia, s-a reafirmat dorința
părților de a dezvolta și amplifica, in
continuare, colaborarea reciprocă, pe
multiple planuri, evidențiindu-se ne
cesitatea de a se acorda o atenție
deosebită întăririi cooperării econo
mice și creșterii schimburilor co
merciale dintre cele două țări, în fo
losul ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.
Subliniindu-se îngrijorarea celor
două părți față de agravarea situa
ției internaționale actuale, s-a rea
firmat hotărireâ celor două guverne
de a acționa pentru înlăturarea pe
ricolului de război, oprirea cursei
înarmărilor, și trecerea ia dezarmare,
în primul rînd dezarmare nucleară,
pentru o politică de pace, pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, pentru lichidarea
subdezvoltării și edificarea unei noi
ordini economice internaționale, pen
tru reluarea politicii de pace, cola
borare și respect al independenței
naționale a tuturor popoarelor.

a! cauzei păcii și colaborării"
Declarații ale unor importante personalități ale vieții politice și
obștești din Marea Britanie cu prilejul lansării la Londra a volumului
omagial „NICOLAE CEAUȘESCU: CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI
MODERNE - OM DE STAT DE TALIE INTERNAȚIONALĂ”
LONDRA 21 (Agerpres). - In organizarea editurii „Pergamon Press"
și a Ambasadei României la Londra, în capitala britanică a avut loc
ceremonia oficială a lansării volumului „NICOLAE CEAUSESCU : CON
STRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE - OM DE STAT DE' TALIE INTER
NAȚIONALĂ'1, publicat in Marea Britanie sub îngrijirea lui Robert Maxwell,
directorul acestei edituri.
La ceremonia lansării au participat Sir Harold Wilson, fost prim-ministru al Marii Britanii, lordul Peart, liderul opoziției în Camera Lorzilor,
James Johnson, deputat, președintele Grupului parlamentar româno-britanic, Stanley Newens, deputat și publicist, autorul a două lucrări de
dicate vieții și activității președintelui Nicolae Ceaușescu, mareșalul corpu
lui diplomatic, Jim Mortimer, secretar general al Partidului Laburist, mem
bri ai celor două camere ale parlamentului britanic, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, membri ai conducerilor unor companii bri
tanice, printre care „Rolls-Royce", B.A.C., I.C.I., I.V.I., I.C.L., ambasadori
acreditați la Londra, ziariști.

In cadrul ceremoniei a luat cuvîntul Sir Harold Wilson, care a
arătat.: „Adunarea la care partici
păm are un caracter jubiliar și con
stituie un prilej omagial de lansare
a acestei cărți dedicate celei de-a
65-a aniversări a zilei de naștere a
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Lucrarea constituie un prilej — aș
putea spune special — pe linia mai
bunei cunoașteri și apropieri intre
țările noastre.
Unii dintre noi — printre care mă
număr și eu — au avut ocazia să îl
întilnească pe președintele Nicolae
Ceaușescu și să aprecieze ampla
sa viziune și strălucirea gindirii
sale politice.
îmi reamintesc cu plăcere de
intilnirea și convorbirile pe care
le-am avut la București, în cadrul
cărora mi-am dat seama de autori
tatea sa de om politic de talie inter
națională. M-a impresionat modul
în
care
președintele
Nicolae
Ceaușescu a reușit să continue
neabătut menținerea unei națiuni
unite și de sine stătătoare, care a
rămas neclintită, deși s-a aflat la
răscruce în anumite momente ale
■ istoriei, și care și-a păstrat integri
tatea și identitatea națională.
Titlul cărții — «Constructorul
României moderne — om de stat de
talie internațională» — este pe de
plin justificat.
Sub conducerea și impulsul său,
națiunea română a continuat să se
dezvolte și să se întărească intr-un
spirit >jițn.}ț.q^„.fi pgn,stȚ.uctiv,. exptimind un glas distinct pe arena internqfjfânâlț^și' mîKlînd pentru o
lume mai' sigură și mai dreaptă.
Am spus «lume» pentru că atît
în realizările României, cit și în
propunerile constructive și realiste
făcute de România lumii întregi
se poate vedea un apel adresat ra
țiunii și, în același timp, un exem
plu de felul în care o țară mică
poate să ofere propuneri viabile
pentru pacea și colaborarea interna
țională, precum și pentru bună
starea propriului popor".
Sir Harold Wilson a subliniat în
continuare : „Am avut privilegiul
deosebit ca, în timpul vizitei mele
in România și in timpul întilnirii
mele cu președintele ei, să îmi dau
seama cit este de necesar pentru noi
să cunoaștem atît realizările obți
nute de poporul român, cit și
eforturile depuse pentru dobîndirea
acestora. Națiunea română are ori
gini și tradiții milenare, dar se ca
racterizează printr-un spirit veșnic
tinăr.
Cartea de față, bine structurată,
ne prezintă modul in care marile
idealuri ale poporului român au de
venit realitate.
Intr-adevăr, capitolul despre con
ducere este cheia amplei prezen
tări din lucrarea de față și consti
tuie laitmotivul structurării și
ilustrării acesteia. în acest sens,
remarc izbutita prezentare grafică
și ilustrativă, care vine să comple
teze în mod faptic ideile cuprinse
în lucrare.
Sînt convins că această carte va
contribui la mai buna cunoaștere în
Marea Britanie a realităților româ
nești și a politicii promovate de
România și va stimtila dezvoltarea
relațiilor româno-britanice pe mul
tiple planuri".
La rîndul său, Stanley Newens,
în alocuțiunea sa, a relevat : „Sint
deosebit de incintat să fiu marto
rul lansării unei noi cărți dedicate
președintelui Nicolae Ceaușescu,
moment care coincide in mod fericit
cu omagierea a 50 de ani de activi

tate revoluționară și aniversarea
zilei sale de naștere.
Ca autor a două lucrări privind
activitatea politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu, cunosc desțul de
bine meritele sale în direcționarea
întregii politici interne și externe,
curajul său de a se exprima inde
pendent și original într-o serie de
probleme internaționale care con
fruntă lumea contemporană. Capi
tolul din lucrare «Campion al păcii,
colaborării și înțelegerii» mi se pare
a avea o deplină acoperire in re
centele propuneri avansate de pre
ședintele României în acest dome
niu de activitate. Sint bucuros de
faptul că o nouă lucrare dedicată
României și președintelui ei a vă
zut acum lumina tiparului in
Marea Britanie și sper că aceasta
va contribui la evidențierea clară
a faptului că această țară are o is
torie, precum și o politică internă și
externă proprii, distincte, dedicate
păcii și colaborării internaționale,
edificării unei societăți noi, spre
binele și prosperitatea poporului
român. în același timp, ca autor al
lucrării «Nicolae Ceaușescu — omul,
ideile sale, înfăptuirile pe calea so
cialismului», apărută cu mai bine
de 10 ani în urmă și republicată în
1978, în ediție revăzută, sub titlul
«Nicolae Ceaușescu — efortul de a
crea o Românie modernă», am avut
onoarea să îl întîlnesc pe șeful
statului român și să îmi dau sea
ma direct, în cadrul convorbirilor,
ca și al unui interviu, de realismul
și clarviziunea gindirii sale politice.
In lucrarea publicată de -Pergamon
Press» sînt reiterate majoritatea
aprecierilor exprimate și de mine
in cărțile mai sus-amintite, ceea ce
dovedește consecvența politică a
președintelui Nicolae Ceaușescu.
îmi exprim, incă o dată, convin
gerea că volumul, la a cărui lansare
participăm astăzi, va contribui la
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor anglo-române, pe multiple
planuri, precum și la mai buna cu
noaștere a politicii de pace și co
laborare internațională, promovată
cu perseverență de președintele
României".
In cuvîntul său, Robert Maxwell,
directorul
editurii
„Pergamon
Press", a menționat : „Volumul
-Nicolae Ceaușescu : constructorul
României moderne — om de stat de
talie internațională» prezintă dez
voltarea României în context isto
ric. Se reliefează modul in care
președintele Nicolae Ceaușescu și-a
dedicat întreaga sa viață și activi
tate luptei împotriva fascismului,
pentru renașterea României și re
construcția ei socialistă. O atenție
deosebită am acordat neobositei sale
activități pe linia industrializării și
dezvoltării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, subliniind rolul
important ce revine partidului co
munist și sindicatelor. Cartea de
monstrează încă o dată oă numele
și
personalitatea
președintelui
Nicolae Ceaușescu constituie sim
bolul dezvoltării României pe dru
mul progresului material, social și
cultural". „Președintele Nicolae
Ceaușescu — a subliniat dl. Max
well —și-a adus o contribuție deo
sebită în elaborarea conceptelor
Jundamentale privind dezvoltarea
procesului revoluționar în România
și în atingerea idealurilor socialis
te și comuniste în epoca actuală.
In lucrare se prezintă concret
contribuția președintelui României
pe plan internațional, pe linia pro
movării păcii și colaborării intre
toate națiunile lumii. Nicolae
Ceaușescu este principalul fondator

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

al conceptelor teoretice privind
securitatea europeană și internațio
nală. Președintele României a ma
nifestat permanent o atenție deose
bită față de crearea unei noi ordini
economice internaționale.
Publicarea cărții «Nicolae
Ceaușescu : constructorul României
moderne — om de stat de talie in
ternațională» este un omagiu adus
președintelui României cu ocazia
aniversării zilei sale de naștere.
Sper că apariția acestui nou vo
lum consacrat președintelui român
va constitui o importantă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor dintre
România și Marea Britanie, precum
și la mai buna cunoaștere a politicii
externe active și independente pro
movate de România și conducătorul
ei pe arena internațională".
în încheierea adunării festive a
luat cuvintul Vasile Gliga, ambasa
dorul României în Marea Britanie,
care, după ce a mulțumit vorbito
rilor pentru caldul omagiu adus
președintelui României, a prezen
tat politica activă, de pace și cola
borare. promovată neabătut de
România sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
în context, el a subliniat pe larg
principiile pe care țara noastră,
președintele Nicolae Ceaușescu Ie
pun la baza relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de mărimea
și sistemul social-economic al aces
tora. Referindu-se, in continuare,
la dezvoltarea relațiilor românobritanice, pe multiple planuri, vor
bitorul a evidențiat rolul deosebit
pe care îl are în impulsionarea lor
vizita efectuată de președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Marea
Britanie. în iunie 1978, la invitația
reginei Elisabeta a Il-a și a duce
lui de Edinburgh, și a exprimat
convingerea că aceste raporturi vor
continua să se dezvolte în interesul
celor două țări și popoare, al păcii
și securității în lume.
Cu prilejul acțiunii de lansare a
cărții „Nicolae Ceaușescu : con
structorul României moderne — om
de stat de talie internațională".
James Johnson, președintele Grupu
lui parlamentar româno-britanic, a
prezentat o declarație scrisă, în care
rse, arată, între altele : „Așa cunv £
evidențiază cu claritate cartea, la
a cărei lansare participăm, poporul
român prezintă o civilizație stră
veche. care s-a păstrat nealterată
în ciuda ocupării și jefuirii, de-a
lungul veacurilor, de invadatori din
toate colțurile și punctele lumii.
Astăzi, poporul român este mai unit
și mai independent decît oricind.
Ceea ce eu și colegii mei din par
lament admirăm la președintele
Nicolae Ceaușescu este faptul că el
posedă într-o măsură deplină toate
calitățile de conducător de care
România a avut atita nevoie in tre
cut și mai are nevoie și in viitor.
Este ferm și clarvăzător, acționind
neabătut pentru menținerea suvera
nității și independenței statului ro
mân".
„Așa cum președintele Nicolae
Ceaușescu a arătat în interviul acordat lui Robert Maxwell — se
menționează mai departe — relațiile
dintre România și Marea Britanie
sint bune. In calitatea mea de pre
ședinte al GrupuluF parlamentar
româno-britanic, vreau să folosesc
acest prilej pentru a transmite cele
mai călduroase urări de prietenie
și înțelegere intre cele două popoare
și guverne. în vederea realizării
unei și mai armonioase colaborări
pe multiple planuri și. în special,
în domeniile aviației, agriculturii și
turismului. Este necesar ca mult
mai multi britanici să viziteze
România pentru a cunoaște modul
de viață al poporului român și do
rința sa sinceră de pace, destindere
și colaborare între toate națiunile
lumii".
Cu prilejul adunării festive, edi
tura „Pergamon Press" a difuzat un
comunicat de presă și s-a organi
zat. totodată, o expoziție de carte
românească, care a cuprins la loc
de frunte. pe lingă lucrarea
„Nicolae Ceaușescu : constructorul
României moderne — om de stat de
talie internațională", operele alese
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
precum și alte cărți scrise de autori
britanici și dedicate vieții și activi
tății sale internaționale.
.
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a C.C. al M.P.L.A. — Partidul
Muncii din R.P. Angola. Plenara a
examinat situația economico-financiară a țării, a aprobat un plan
extraordinar de dezvoltare socialeconomică și a adoptat hotăriri in
probleme organizatorice.

SUCCES AL PARTIDELOR DE
STINGĂ DIN FRANȚA. Alegerile
desfășurate duminică pentru desemnarea adunărilor regionale din de
partamentele de peste mări ale
Franței s-au încheiat cu succesul
partidelor de stînga, care au obținut
un număr mai mare de voturi decît
opoziția în toate aceste teritorii —
| . transmite agenția France Presse.

ÎN
ALEGERILE
PARȚIALE
pentru adunările municipale des
fășurate duminică în Japonia,
Partidul Comunist Japonez a obți
nut victoria in șapte orașe, rela
tează agențiile internaționale de
presă.

LA PROPUNEREA PRIMULUI
MINISTRU ISRAELIAN, Menahem
Begin, Ariel Sharon, ministru fără
portofoliu, a fost reintegrat în Co
mitetul interministerial de apăra
re și în Comitetul pentru negocieri
cu Libanul, a anunțat purtătorul de
cuvînt al guvernului. Partidul

CRIMINALUL DE RĂZBOI NAZIST JOSEF MENGELE trăiește
liber în Paraguay — scrie ziarul
venezuelean „El Mundo", citat de
agenția Prensa Latina. Mengele —
se spune în ziar — este medic personal și consilier al șefului statului
Paraguayan.

1
I

I
I

I

PLENARA CC. AL M.P.L.A. —
PARTIDUL MUNCII DIN R.P.
ANGOLA. La Luanda s-au înche
iat lucrările plenarei extraordinare

I______________________ __

intensificării luptei pe toate căile
pentru dobîndirea drepturilor legiti
me, inalienabile ale poporului pales
tinian. și în primul rînd dreptul la o
patrie proprie, liberă și independentă.
Ei au respins planul Reagan privind
rezolvarea problemei palestiniene,
acesta nerecunoscînd O.E.P. ca repre
zentant unic, legitim al poporului pa
lestinian.
Lucrările sesiunii Consiliului Na
țional Palestinian continuă la Alger
în cadrul a șapte comisii formate în
vederea elaborării rezoluțiilor celei
de-a XVI-a sesiuni a C.N.P. și a pro
gramului de acțiune pentru viitor.

întrevederi ale reprezentantului P. C. R.

■

CONVORBIRI SOVIETO-ELENE.
La Atena au început luni convor
birile dintre primul ministru elen,
Andreas Papandreu. și președinte
le Consiliului de Miniștri al U.R.S.S..
Nikolai Tihonov, sosit în aceeași
zi intr-o vizită oficială in Grecia.

Sesiunea Consiliului Național Palestinian

ALGER 21 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a XVI-a sesiuni a Con
siliului Național Palestinian s-au în
cheiat dezbaterile generale pe margi
nea raportului politic prezentat de
Faruk Kaddoumi, șeful Departamen
tului Politic al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). în ca
drul dezbaterilor generale au luat cu
vîntul conducătorii principalelor or
ganizații ale revoluției palestiniene și
alți membri ai Consiliului Național
Palestinian. în centrul dezbaterilor
s-a aflat discutarea planului reuniu
nii arabe la nivel înalt de la Fes.
Vorbitorii au subliniat necesitatea
unității naționale palestiniene și a

Muncii din Israel a calificat drept
„inacceptabilă" această hotărîre,
apreciind că guvernul continuă „să
ignore recomandările Comisiei Kahane", se subliniază într-un comunicat

CAMPANIA DE TEROARE DESFAȘURATĂ ÎMPOTRIVA POPU
LAȚIEI PALESTINIENE din sudul
Libanului de către forțele de ocupație israeliene și trupele maiorului disident Saad Haddad continuă. informează agenția WAFA.
Familiile de palestinieni sînt amenințate cu exterminarea pentru a
fi obligate să părăsească orașele și
satele din sudul Libanului și a fi
regrupate astfel in tabere de refugiați. adaugă agenția. Această
campanie are loc într-un moment
în care o mare parte a populației
palestiniene din sudul Libanului se
află în lagărul israelian Al Ansar,
de lîngă Nabatiyeh.
'

I

alger:

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită problemelor edificării
securității și cooperării in Europa,
în acest context, s-a evidențiat ne
cesitatea de a se face totul pentru
oprirea amplasării de noi rachete
nucleare cu rază medie de acțiune
pe continent, pentru reducerea și
distrugerea celor existente, pentru
ca Europa să devină liberă de arme
nucleare.
De ambele părți s-a apreciat că
este datoria tuturor statelor partici
pante la reuniunea de la Madrid de
a acționa pentru încheierea în cel
mai scurt timp, în anul 1983, cu re
zultate pozitive a acestei reuniuni,
prin convocarea conferinței consa
crate dezarmării și încrederii în Eu
ropa și asigurarea
continuității
reuniunilor’ începute de procesul
C.S.C.E.
în cadrul convorbirilor a fost rea
firmată hotărîrea guvernelor celor
două țări de a contribui activ, în
continuare, la întărirea relațiilor de
bună vecinătate și la dezvoltarea
colaborării bilaterale și multilate
rale în Balcani, în diferite domenii,
in conformitate cu principiile Actu
lui final de la Helsinki, în acest
cadru inscriindu-se și transformarea
Balcanilor într-o zonă a păcii, cola
borării pașnice, fără arme nucleare.
Ambele părți au subliniat impor
tanța apropiatei reuniuni la nivel
înalt a țărilor nealiniate de la New
Delhi pentru întărirea, în continua
re, a rplului acestor țări în vederea
depășirii divergențelor și conflicte
lor dintre ele, pentru oprirea cursei
înarmărilor și dezarmare, pentru o
nouă ordine economică internațio
nală.
La convorbiri au participat Nico
lae Mihai, ambasadorul României la
Belgrad, și Miloș Melovski, ambasa
dorul Iugoslaviei la București.

ALGER (Agerpres). — Cu prilejul
celei de-a XVI-a sesiuni a Consiliu
lui Național Palestinian, tovarășul
Ion Coman, membru al Comitetului
Pplfțic,’ȚExecutiv, secretar al C.C. saJ
P.C.R., a avut convorbiri cu Faruk
Kaddoumi, membru al Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), șeful De
partamentului Politic al O.E.P., Abu
Ayad, membru al Comitetului Cen
tral al Organizației „Al Fatah", Geor
ges Habache, secretar general al
Frontului Popular pentru Eliberarea
Palestinei, Nayef Hawatmeh, secre
tar general a! C.C. al-Frontului De
mocratic pentru Eliberarea Palesti
nei, Hani A’Hassan, Jamal Sourani
și Ahmad Sidki El Dajani, membri
ai--Comitetului- Executiv- al O.E.P-.,
Abou Jihad, membru al Comitetului
Central al organizației „Al Fatah",
adjunct al comandantului-șef al
forțelor militare palestiniene, Nabil
Chaaf, Issam Sartawi și Mahmud
Labaadi, consilieri ai președintelui
Comitetului Executiv al O.E.P., Mo
hammad Milhem, primarul localită
ții Halhul din Cisiordania.
Exprimîhd profunda lor satisfacție
pentru poziția consecventă și prin
cipială a țării noastre, a președinte
lui României, reprezentanții poporu
lui palestinian, au rugat să se
transmită tovarășului Nicolae

Ceaușescu salutul fierbinte și senti
mentele de înaltă considerație și
gratitudine ale militanților O.E.P., ale
poporului . palestinian, împreună cu ■
bonyipggșța fermă că: relajiilg, de
prietenie între P.C.R.,.. .Țtorijânia și
O.E.P. se vor dezvolta în’ continuare,
spre binele cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, al păcii.
Reprezentanții Mișcării de Elibe
rare palestiniene au subliniat înalta
lor apreciere pentru solidaritatea mi
litantă și sprijinul acordat de Parti
dul Comunist Român, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
profunde mulțumiri pentru preocu
parea și contribuția de o importanță
deosebită a conducătorului partidu
lui și statului nostru la soluționarea
conflictului din Orientul Mijlociu, la
înfăptuirea aspirațiilor naționale ale
poporului palestinian, la instaurarea
unei păci drepte și durabile în aceas
tă regiune.
în spiritul înțelegerilor convenite
între tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
O.E.P., a avut loc un schimb de ve
deri în probleme de interes comun.
La întrevederi a participat tovară
șul Marin Rădoi, ambasadorul Româ
niei la Alger.

Convorbiri
sovieto-franceze

Declarația
secretarului general
ai C.C. al P. C. Chinez

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Iuri
Andropov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., membru al Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. l-a
primit la Kremlin, pe Claude
Cheysson. ministrul relațiilor exter
ne al Franței — transmite agenția
T.A.S.S. A avut loc un schimb de
păreri în probleme’ ale relațiilor so
vieto-franceze și asupra unor pro
bleme internaționale actuale. De am
bele părți a fost exprimată convin
gerea că există posibilități pentru
dezvoltarea continuă a colaborării
reciproc avantajoase între U.R.S.S.
și Franța în diferite domenii. A fost
subliniată importanța dezvoltării în
continuare a contactelor politice și
a dialogului între U.R.S.S. și Franța
în spiritul bunelor și tradiționalelor
relații dintre popoarele celor două
țări.

BEIJING 21 (Agerpres). — După
cum transmite agenția China Nouă,
Hu Yaobang, secretar general al
C.C. al P. C. Chinez, s-a referit —
în cadrul unei întîlniri cu ziariști din
Japonia — la o serie de probleme
internaționale. în context, el a arătat
că dezvoltarea relațiilor de prietenie
și cooperare dintre China și Japonia
va fi in folosul celor două popoare,
al salvgardării păcii și stabilității în
Asia, reprezintă o contribuție la pa
cea mondială.
Răspunzind unei întrebări privi
toare la relațiile chino-sovietice, Hu
Yaobang a declarat că normalizarea
acestor relații corespunde interese
lor fundamentale ale popoarelor
Chinei și Uniunii Sovietice, ale lu
mii întregi.
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în condițiile agravării crizei economice

Încercare de reducere a șomajului prin concedierea
muncitorilor imigranți
BONN 21 (Agerpres). — In R.F.G.,
șomajul continuă să se agraveze. In
prezent, in această țară sint înregis
trați oficial peste 2,5 milioane de șo
meri, ceea ce reprezintă 10,2 la sută
din totalul forței de muncă. Niciodată
în istoria R.F.G. nu- au existat atiția
șomeri și experții prevăd că, pină în
toamnă, alți 500 000 de . vest-germani
vor îngroșa rîndurile celor aflați în
căutarea unui loc de muncă,
Cîteva centre industriale sint pu
ternic lovite de flagelul șomajului.
In orașul Duisburg, de pildă, unde
58 000 de oameni, adică 70 la sută din
populația activă, lucrează în indus
tria siderurgică, sector puternic afec
tat de recesiune, 35,000 de muncitori
oțelari lucrează cu program redus,

Iar salariile le sînt plătite în propor
ție de numai 68 la sută, informează
agenția United Press International.
Firma Krupp-Stahl a anunțat recent
că în următorii doi ani va concedia
alți 3 600 de muncitori. Rata șomaju
lui în acest oraș se ridică la 13,5 la
sută și se prevede să atingă 20 la
sută, anul viitor.
„Se pune întrebarea pur și simplu
dacă acest oraș mai poate supravie
țui" — a afirmat, la o conferință de
presă, primarul Duisburgului,: Josef
Krins. Pentru soluționarea — fie și
parțială — a șomajului din Duisburg
s-a pus problema concedierii munci
torilor imigranți, tn felul acesta s-a
găsit — cel puțin temporar — un țap
ispășitor.

Secretarul general al C.C. al P.P.R.M., președintele
Prezidiului Marelui Hural Papular al R. P. Mongole,
l-a primit pe ambasadorul român
ULAN BATOR 21 (Agerpres). —
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal, secretar general
al C.C. al P.P.R.M., președintele- Pre
zidiului Marelui Hurai Popular al
Republicii Populare Mongole, un
salut călduros și cele mai bune urări
de sănătate și succes în întreaga
activitate, iar poporului mongol
urări de bunăstare, prosperitate și

pace. Mulțumind pentru mesajul
primit, tovarășul J. Țedenbal a rugat
să se transmită conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial,
împreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de
prosperitate poporului român.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit;
de primirea în vizită de rămas bun
de către conducătorul partidului și
statului mongol a ambasadorului ro-1
mân la Ulan Bator, Constantin Min-.
dreanu.

Proiectul declarației Mișcării
Patriotice de Renaștere Națională

VARȘOVIA,

VARȘOVIA (Agerpres). — La
Varșovia a fost dat publicității pro
iectul declarației Mișcării Patriotice
de Renaștere- Națională (M.P.R.N.)
— relatează agenția P.A.P.
Proiectul reprezintă unul din
tre principalele documente politice
ale acestei mișcări și este adresat tu
turor verigilor M.P.R.N,, tuturor ac
tiviștilor, tuturor . polonezilor . care
pun mai ■ presus de orice interesele
patriei socialiste. Proiectul urmează
să fie supus dezbaterii întregului
popor.
Mișcarea Patriotică de Renaștere
Națională — se arată în proiectul de
declarație — constituie răspunsul la
aspirațiile și voința comună de re
naștere. înțelegere națională și dez
voltare continuă a țării. Ea oferă
posibilități politice de activitate tu
turor cetățenilor care tind spre con
solidarea și perfecționarea statului
polonez suveran, independent, socia
list, in cadrul unor granițe sigure —
condiția principală a înfăptuirii
aspirațiilor poporului polonez.
După ce subliniază că asupra ca
racterului și evoluției crizei ce pune
în pericol statul a exercitat influen
tă activitatea unor forțe care au ur
mărit să înlăture orânduirea socia
listă din Polonia, documentul arată
că această criză a avut drept cauze
nu numai modul de exercitare a pu
terii. ci și0 fenomenele sociale nega
tive, inclusiv neînțelegerea nevoilor
statului, lipsa unei suficiente pre
ocupări pentru consolidarea lui și
pentru apărarea intereselor acestuia.
înlăturarea cauzelor și consecințe
lor crizei a fost condiționată nu nu
mai de necesitatea reformării meca
nismului și metodelor de exercitare
a puterii, ci și de necesitatea strin
gentă a renașterii spiritului civic,
înțeles ca o datorie față de ponor și
de stat. începutul procesului de re
naștere națională va fi un stimulent
în vederea stabilirii înțelegerii intre
principalele grupuri și forțe sociale.

în stabilirea principiilor sale ideo
logice, Mișcarea Patriotică de Re
naștere Națională se inspiră din me
todele -de gîndire politică 1 poloneză!
progresiste, patriotice, democratice
și socialiste, care s-au format de-a.
lungul istoriei țării, din Manifestul
Comitetului polonez de eliberare na
țională, din toate valorile umane pe
care socialismul le-a creat în con
știința polonezilor.
Ideea de înțelegere și înnoire so
cialistă a .fost formulată în hotăririle'i
celui de-al IX-lea Congres extraor
dinar al P.M.U.P. și ale altor partide
și organizații obștești democratice.
Aceasta decurge din convingerea că
garanția dezvoltării socialiste este
Partidul Muncitoresc Unit Polonez)
care deține rolul conducător în so
cietate și in stat, în alianță, pe bază
de egalitate, cu celelalte partide și
organizații care se situează pe plat»
forma principiilor organizatorice ale
Poloniei socialiste.
Proiectul subliniază, de asemenea,
că M.P.R.N. dorește să atragă pe toți,
cetățenii și toate organizările, pe toți
cei care tind spre renaștere și înțe
legere națională. Mișcarea acționea
ză, in calitate de opinie publică or-,
ganizată, în vederea stimulării ini
țiativelor obștești, . descătușării ini-*
țiativei și satisfacerii nevoilor po
lonezilor. Ea apare și se făureș
te ca o valoare trainică a siste
mului politic socialist în Polonia.
In raporturile cu organele conducerii
de stat. M.P.R.N. va avea dreptul să
prezinte inițiative și cereri și să
exercite: controlul în măsura stabili
tă prin acte juridice corespunză
toare.7 •
In încheiere se arată că „Mișcarea
Patriotică de Renaștere Națională se
constituie și se dezvoltă într-o si
tuație complexă. Sîntem convinși că1
aceasta se va schimba într-o direcție
pozitivă pentru Polonia".

armelor de distrugere în masă
„Orice folosire sau amenințare cu folosirea armelor

nucleare, chimice și biologice constituie o crimă
și este contrară drepturilor popoarelor"
BONN 21 (Agerpres). — La NUrnberg — localitate în care, la sfîrșltul celui de-al doilea război mondial, au fost judecați și condamnați
o serie de criminali de război naziști — a avut loc. timp de trei zile,
„procesul" - intentat de Partidul -ecologist--din-R.F.- Germania -armelor
nucleare și celor care ar intenționa să le folosească. După cum infor
mează agenția France Presse, peste 1009 de militănți pentru pace din
diferite țări ale lumii au rostit in ..instanță" un adevărat rechizitoriu
la adresa mijloacelor de nimicire în masă și a strategiilor care pre
supun folosirea lor.

Sentința pronunțată la sfîrșitul
dezbaterilor este fermă : „Orice fo
losire sau amenințare cu folosirea
armelor nucleare, chimice și biolo
gice constituie o crimă și este con
trară drepturilor popoarelor". în
fața pericolului unui eventual apo
calips, se arată în verdictul tribu
nalului, „guvernele sînt obligate să
asigure securitatea popoarelor, nu
prin descurajare, grație armelor de
distrugere în masă, ci prin renun
țarea la înarmare și printr-o dezar
mare eficace". în acest sens, tri
bunalul a condamnat in mod deose
bit preconizata amplasare, incepînd
din această toamnă, pe teritoriul
vest-european a 572 de rachete nu
cleare americane cu rază medie de
acțiune de tip „Pershing 2“ și
„Cruise", în conformitate cu planu
rile N.A.T.O. din decembrie 1979,
relevă agenția Reuter. Totodată,
participanții s-au pronunțat pentru
retragerea si distrugerea rachetelor
existente pe continent.
Numeroși participants la dezbateri
au insistat asupra dezechilibrului

dintre cheltuielile militare uriașe
ale statelor industrializate și ajuto
rul pentru dezvoltare acordat țări
lor din așa-zisa lume a treia.
Cunoscutul piiblicist american
Daniel Ellsberg a atras aten- '
fia că menținerea • amenințării cu
un război nimicitor constituie cea
mai iresponsabilă politică din isto
ria omenirii. într-o asemenea even
tualitate, a arătat el, „nu ar exista ■
loc in care oamenii să se poată as
cunde și să poată fugi de pericol,
destinul lor comun fiind exterminarea".
Un alt vorbitor, Antoine Sanguinetti, amiral francez in retragere, a
subliniat că rachetele „Pershing 2“ ■
și „Cruise" au caracteristici ofensive
și nu defensive, cum pretind Statele
Unite, De asemenea, fostul general
vest-german Gert Bastian a atras
atenția asupra faptului că Statele
Unite au ales in mod deliberat
Europa, occidentală pentru plasarea
rachetelor americane cu rază medie
de acțiune, avind grijă să-și cruțe
propriul teritoriu.

Oameni de știință vest-germani se pronunță
împotriva amplasării de noi rachete nucleare
BONN. Un apel intitulat „Res
ponsabilitate pentru pace — oa
menii de știință avertizează îm
potriva noilor înarmări atomice"
a fost semnat de aproximativ
1 000 de savanți și cercetători
care se pronunță împotriva sta
ționării de noi rachete nucleare
americane cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul vest-german.
„Ca oameni de știință.— se re
levă în apel — sîntem conștienți
de efectele pustiitoare pe care
le-ar avea folosirea unor arme de
distrugere în masă tot mai peri
culoase. într-un război atomic,
adaugă apelul, noțiunile de "li

mitat» și -«posibil de cîștigat» nu
au nici un sens. Semnatarii do
cumentului subliniază că milioa
ne de cetățeni ai R.F. Germania
și-au exprimat deja protestul îm
potriva noilor rachete nucleare".
„Sarcina noastră, au relevat ei,
este de a explica unui număr tot
mai mare de oameni ce pericole
comportă un război atomic".
în acest scop, documentul men
ționează că ș-a hotărit convoca
rea unui congres al oamenilor de
știință vest-germani, care va
avea loc la începutul lunii iulie,
Ia Mainz.

Primul ministru al Greciei despre relațiile cu Turcia
și problema bazelor americane de pe teritoriul țării
ATENA 21 (Agerpres). — Intr-o cuvintare rostită in orașul Yănnina,
după cum informează agențiile
France Presse și U.P.I., primul mi
nistru al Greciei, Andreas Papandreu,
a declarat : „Ne adresăm vecinei
noastre Turcia. Noi vrem prietenia
poporului turc. Vrem ca popoarele
noastre să trăiască in pace in aceas
tă regiune a globului" — adăugind :
„Să încetăm a mai fi niște pioni pe
tabla mondială de șah a marilor pu
teri, deoarece aceasta servește numai
intereselor lor".

Referindu-se la problema bazelor
militare americane din Grecia, pre
mierul elen a arătat că „un acord cu
S.U.A. privind viitorul statut al aces
tora este in curs de negociere" și că
acesta trebuie să aibă la bază urmă
toarele principii: „Consolidarea secu
rității Greciei în Marea Egee ; un
calendar pentru închiderea acestor
baze ; garanții că ele nu vor fi folo
site împotriva țărilor cu care Grecia
întreține relații diplomatice și prie
tenești".
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