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Primul ministru al Republicii Elene,
Andreas Papandreu, va lace o vizită
noastră
de prietenie in tara
»
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, primul ministru
al Republicii Elene, Andreas Papan-

dreu, va face o vizită de prietenie
in țara noastră în zilele de 17 și 18
decembrie a.c.
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ÎN PRODUCȚIA AGRICOLĂ!
In spiritul exigențelor subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

cm MAI ACCENTUATA A PRUDUCIMTAfll MUNCII
sarcină prioritară a fiecărui coMv de întreprindere
V

După cum este cunoscut, creșterea mai accentuată
a productivității muncii deține un loc primordial în
ansamblul factorilor dezvoltării intensive a economiei
naționale și creșterii venitului național, inscriindu-se
ca o condiție hotăritoare pentru realizarea Progra
mului partidului, pentru ridicarea patriei noastre la
un stadiu nou. superior de dezvoltare. Tocmai de
aceea, așa cum a subliniat secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sarcinile cuprinse
in Programul privind creșterea mai accentuată a
productivității muncii și perfecționarea organizării și
normării muncii în perioada 1983—1985 și pină in 1990
trebuie considerate ca minime. Aceasta impune ca
pretutindeni, in fiecare unitate economică, organiza
țiile de partid și organele de conducere colectivă să
întreprindă neintirziat acțiuni ferme, hotărîte pentru
aplicarea fermă a tuturor măsurilor cuprinse in pro
gram, pentru valorificarea dt mai intensă a tuturor
posibilităților de creștere a productivității mundi.
Propunindu-ne să urmărim cum se acționează in
acest scop in trei importante întreprinderi industria
le. am adresat unor secretari ai organizațiilor de
partid si cadre de conducere din unitățile respective
următoarele întrebări :

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

f
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3. Ce probleme mai trebuie rezolvate
pentru valorificarea mai susținută a tutu
ror posibilităților de creștere a producti

vității muncii ?

•
•
automatizării,

Extinderea mecanizării și
perfecționarea pregătirii profesionale
acțiune
1. Printr-o amplă mobili
zare a eforturilor întregului
nostru colectiv — ne spune
Horea Botezan, secretarul
de la
comitetului de partid
i
întreprinderea de mașiniunelte Suceava
sarcina
planificată de creștere a
productivității muncit calcu
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lată pe baza producției nete,
a fost depășită, in perioada
care a trecut din acest an,
cu 7 167 lei pe fiecare om al
muncii. Raportînd însă rezul
tatele de pină acum la cerin
țele actualei etape, la înaltele
exigente formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la

plenara C.C. al P.C.R. ri in
14—15 noiembrie, ne dăm
seama că organele și orga
nizațiile de partid, consiliul
oamenilor muncii trebuie
să-și intensifice preocupă
rile in acest domeniu, astfel
incit rezervele de creștere a
productivității muncii să fie

A

1987

Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și
perfecționarea organizării și normării
muncii in perioada 1983-1985 șl pină
In 1990, program de maximă Impor
tanță pentru progresul economic și
social al patriei noastre, se înscrie or
ganic in cadrul acțiunilor șl măsurilor
adoptate in ultimul timp, din inițiativa
și pe baza orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea
intensivă a economiei naționale în ac
tuala etapă, avînd o Importanță deo-,
sebită pentru înfăptuirea hotăririlor și
sarcinilor Congresului al Xll-lea șl Con
ferinței Naționale ale partidului, pen
tru ridicarea patriei noastre la un sta
diu nou, superior de dezvoltare, pen
tru creșterea bunăstării întregului
popor.
In graficul alăturat prezentăm creș
terea productivității muncii in industria
prelucrătoare în anii 1985, 1987 și 1990,
față de anul 1980. Așa cum rezultă din

au fost inițiate pentru infâptuirea lor ?

grafic, așa cum se prevede în program,
in Industria prelucrătoare produdivitatea muncii va crește — atit in actualul
cincinal, cit și în perioada 1986-1990
- într-un ritm mai rapid decit pe an
samblul Industriei republicane. Ca ur
mare, In anul 1990 productivitatea
muncii va fl In industri.a republicană
de peste 700 mii lei pe o persoană,
față de circa 680 mii Jel pe ansamblul
industriei.
Sint prevederi care Impun, în fiecare
unitate economică, acțiuni imediate,
ferme pentru promovarea largă a teh
nologiilor
modeme,
îmbunătățirea
structurilor de producție prin creștereo
in ritm susținut a sortimentelor cu un.
înalt grad de tehnicitate și cu o pon
dere mare de muncă de concepție,
pentru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, ridicarea califică
rii și perfecționqrea pregătirii profe
sionale a întregului personal mun
citor.

valorificate operativ și in
tegral.
2. Corespunzător prevede
rilor Programului privind
creșterea mai accentuată a
productivității muncii, anul
1934 pune in fața colec
tivului nostru, a organe
lor și organizațiilor de
partid sarcini deosebit - de
mobilizatoare. Astfel, va tre
bui să continuăm extinderea
fabricației mașinilor speciale
și agregat în vederea redu
cerii importurilor, aceste uti
laje de înaltă tehnicitate ur
mind să dețină o pondere de
62,8 la sută în volumul total
al producției. Dealtfel, sarci
nile de plan la producția
marfă industrială sint in 1984

• reportaje • însemnări •

Tradiții și înnoiri
capodoperă a creației brâncușiene.
In acest spațiu, de-a
lungul timpului, a fost
creată o inconfundabilă ci
vilizație a lemnului in care
creatorii anonimi și-au de
cantat în forme de o varie
tate și originalitate Impre
sionante filonul nesecat de
gindire si simțire. Se păs-

de Romulus
DIACONESCU
trează și astăzi un stil în
arhitectură, ce se recu
noaște imediat ; in satele ce
urcă pină in munte, în
ciuda penetrației betonului,
se rostuiesc case zdravene
ce perpetuează aerul fălos
al culelor, Aceleași sate
păstrează obiceiuri si datini. ■ cînd bărbații si femeile se primenesc in
straie curate, Încărcate cu
flori. Dar. in același timp,
un suflu înnoitor se simte
pretutindeni. chiar si în
cele mai Îndepărtate așe
zări. ascunse, undeva, in
cotloanele munților. Novaclul este. în continuare, o
așezare vestită pentru oie
rii ei harnici, care-si urcă
și coboară turmele De pan
tele munților într-o miș
care egală, aceeași de se
cole. Dar așezarea are a-

cum un pronunțat caracter
urban : o mai veche deja
și monumentală casă de
cultură, un hotel modern
cu care s-ar putea mindri
oricare altă localitate cu
pretenții turistice din tară
și de aiurea ; vizitatorul,
dornic de pitoresc arhaic,
va fi izbit de. forfota in
dustrială. renerabilă. fi
rește. nu neapărat prin co
șurile de fum, căci aici
lemnul si o vastă camă de
prelucrări au atras in fluxul
lor productiv un mare nu
măr de localnici. Pe sihastra vale a Galbenului,
prea puțin cunoscută de că
tre turiști, dar de o măre
ție severă, te intimpină, zi
de zi. o forfotă de bascu
lante. cifiind sub greuta
tea bîlvanilor ce sint duși
la Combinatul de, indus
trializare a lemnului din
Tirgu Jiu. pentru a lua
forma mobilei străluci
toare din casele noastre.
Mai jos. șnre Albeni. geo
logii au reactivat un punct
minier, iar un tren, ce tra
ge citeva vagoane, stră
punge liniștea locurilor in
citeva ceasuri ale zilei,
transoortind cărbunele spre
Tirgu Cărbunești si de acolo mai departe.
Să ne apropiem de Tirgu
Jiu. reședința acestui tinut
străvechi, presărat cu atîtea neașteptate
semne
înnoitoare. La ieșirea din
(Continuare in pag. a V-a)
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cu 169 milioane lei mai mari
decit în 1983. Acest spor de
producție va fi obținut în
totalitate pe seama creșterii
productivității muncii, care
în anul viitor va spori cu 47,6
la sută față de 1983.
Pentru a realiza și depăși
aceste obiective, in adunarea
generală a reprezentanților
oamenilor muncii s-a adoptat
un program special de mă
suri pentru creșterea mai
accentuată a productivității
muncii, măsuri a căror efi
ciență este echivalentă cu o
economie relativă de perso
nal de peste 800 de lucrători.
Citeva din aceste măsuri sint

(Continuare in pag. a V-a)

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

în geografia multiformă
a Olteniei. Gorjul decupea
ză un tablou distinct, cu
accente particulare, in care
peisajul se înscrie cu pro
funde note poetice. Intradevăr. dealuri de o mindrie potolită. împovărate
de păduri bătrine si grave
ca niște cetăți verzi, văile
dulci urmind riuri limpezi
și reci, munții din apro
piere ce obliterează cerul
albastru au modelat de-a
lungul secolelor o gindire
armonioasă și cutezătoare,
un suflet generos deschis
sentimentelor înălțătoare si
statornice. Răsfoiam nu de
mult citeva prețioase docu-,
mente în care erau reme
morate faptele de viteiie ale
oamenilor de pe Jiul de sus
și între altele ini-a reținut
atenția o pagină de foc
scrisă de locuitorii Tirgu
Jiului în octombrie 1916 :
atunci a ținut piept cotropitorului toată suflarea
așezării, cită va fi fost,
formată din elevi, femei,
bătrini. bărbații tineri fiind
plecați pe fronturile grele
ale apărării gliei străbune.
In acel octombrie si-a în
ceput destinul eroic Ecaterina Teodoroiu. si între amintitele documente am
aflat si jurnalul tinerei
Înotătoare care conți-e ătîtea gînduri tulburătoare.
Palnitul istoriei este în
Gori pretutindeni viu si
dintr-un neasemuit senti
ment de venerare a trecu
tului s-a născut Tripticul,

/n paginile a ll-a și a lll-a

— în procente —
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2. Care sint sarcinile asumate in acest
domeniu pentru anul 1984 și ce acțiuni

Fruntași ai agriculturii noastre demonstrează,
prin experiența proprie, cum se pot obține producții
mari în sectoarele vegetal și zootehnic

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

• ■:■■■

1. Cum se îndeplinesc prevederile de
plan din acest an privind creșterea pro
ductivității muncii ?

Experiența unităților
fruntașe - generalizată
in întreaga agricultură I

Marea răspundere a școlii
In formarea noilor specialiști
fenomenele care caracterizează mun
In cuvântarea rostită, la deschi
ca pe care o desfășoară. Experiența
derea anului de invățămint 1983—
ne care o acumulează in mod con
1984, secretarul general al nartidului
știent îi ridică efectiv calificarea si ii
nostru, tovarășul. Nicolae Ceaușescu,
stimulează creativitatea, conducind la
a formulat cerința pregătirii specia
inovații adesea neașteptate, dar nu
liștilor cu un profil larg, capabili să
șl nejustificate. Iată de ce, învă'ărăspundă optim atit exigențelor ac
mlntul obligatoriu de 10 ani trebuie
tuale, cit și celor de perspectivă ale
să
comporte cunoștințe solide și rod
viitoarelor lor locuri de muncă. în
nice de matematică, fizică, chimie,
condițiile de azi,- cînd activitatea
biologie, ca și o cultură umanistă și
noastră economică — asa cum șe
ideologică de mai largă perspectivă.
prevede în programele recente pri
Acestea trebuie îmbinate cu cunoș
vind calitatea și nivelul tehnic al
tințe tehnologice care urmează a fi
produselor si creșterea productivită
aprofundate
prin practică și prin
ții muncii — trebuie să înregistreze
tr-o experiență sistematică in pro
un salt Important, cînd acumulările
cesele productive.
cantitative trebuie să rodească înNu învățăm numai pentru a cîștiga
tr-o nouă calitate menită să ridice
un anumit nivel de cultură după pre
nive'ul tehnic al produselor
1 ’ ’ 'la padilecții,
tragere
rametri mondiali
-------------------- - de Inimă sau cu
și chiar să-i de
riozitate,
cl in
pășească, aceste Acad. Nicolae TEODORESCU
primul rind pen
cerințe'trebuie să
tru a ne integra
se reflecte cores
în cerințele ac
punzător in în
tuale ale societății in care trăim. A
_____________
treaga
activitate a școlii, a invătănoastră este cea socialistă, în etapa
mintului, in pregătirea studenților
construcției multilateral dezvoltate
pentru muncă și viată, pentru o pro
pe baze științifice, cu folosirea in
ducție superioară. Productivitatea
tensă a roadelor revoluției tehnicomuncii industriale a devenit incom
ștlințifice.
parabilă față de cea artizarșală din
secolele trecute, jar specializarea
Cantonarea intr-o unică disciplină
factorilor tehnici și umani aî proce
și cu atit mai puțin intr-un domeniu
selor productive impune astăzi cu
oricit de prestigios al unei discipline
noștințe- aprofundate la nivelul știin
științifice conduce Ia Invaliditate
ței și tehnicii celor mai înaintate.
intelectuală, avînd in vedere carac
terul
interdisciplinar și multidisciDacă exigentele formării specia
plinar al multor discipline științifice
liștilor au condus in primele etape
și tehnice, ca astrofizica, biofizica,
ale revoluției tehnico-ștlințifice la o
biochimia, radioastronomia, electro
adincițe și o ascuțire a specializării,
nica, automatica, informatica, ci
care s-au realizat adesea cu îngus
bernetica etc. Matematica și celelalte
tarea ariei și a varietății cunoștin
științe fundamentale, fizica, chimia
țelor științifice și tehnice, ceea ce
și biologia se găsesc îmbinate în fie
caracterizează stadiul actual de dez
care dintre aceste discipline și astăzi
voltare a științei și tehnologiei este
orice specialist inginer, medic, eco
tocmai abordarea complexă a feno
nomist, informatician, mecanician
menelor din natură, viață și socie
nu se poate lipsi de cunoașterea și
tate, folosindu-se in acest scop me
folosirea lor. Dar în același timp, și
tode și tehnici perfecționate.
orice specialist în matematică, fizi
Stăpînirea științei implică un lncă, chimie sau biologie nu mai poate
vătămint organizat și larg răspindit.
rămine închis în specialitatea sa
Empirismul, calitățile individuale
fără a-și steriliza competența și
ale artizanului, ca și ale specialis
creativitatea.
tului nu mai sint suficiente pentru
Omul de știință este în prezent un
a se pune la baza experienței și
factor activ al vieții sociale și eco
competenței. Construcția socialisnomice. iar conexiunile sale cu so
mulul in tara noastră, prin recietatea ii impun o etică si respon
voluția tehnico-științifică a imous
sabilități pe care el trebuie să le in
necesitatea cunoașterii științifice
tegreze
în activitatea sa profesio
pentru toți membrii societății, ca o
nală, știința fiind strins legată de
condiție a integrării lor in producția
politică șl economie. De aceea, ca
materială și spirituală. Orice mun
profesionist al cercetării și proiec
citor, pus in situația de a participa
tării, orice specialist trebuie să-și
activ la o linie de producție, are
completeze
in mod fructuos cultura
dreptul șl obligația de a cunoaște
printr-o pregătire adecvată în do
meniul științelor sociale, să fie un
militant al construcției socialiste
multilateral dezvoltate.
Totodată, trăind in actualitatea
profund îngrijorătoare a tensiunilor
create de cursa nebunească a înar
mărilor, orice specialist trebuie să
fie in același timp un luptător pen
tru pace și dezarmare, alături de în
tregul nostru popor, în acest sens,
Comitetul national Oamenii de
știință și pacea, sub conducerea to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, care desfășoară o
activitate intensă, întărită de ade
ziunea tuturor slujitorilor științei,
constituie cadrul prestigios și dina
mic de afirmare a voinței de pace
Si progres a celor ce muncesc și
creează pe- tărimvl științei în tara
noastră. Cuceririle științei. întreaga
creație si cercetare tehnică trebuie
să fie puse in slujba omului, a vieții.

A

Anvelope radiale
fără cameră de aer

„9 Mai" - unul din noile șl modernele cartiere ale municipiului Tirgu Jiu Foto : Titu Zldariu

La Institutul de cercetări,
prelucrare cauciuc și mase plas
tice — București a fost elabora
tă o tehnologie originală pentru
fabricarea anvelopelor radiale
de camion fără cameră de aer
și benzi de jantă, destinate
echipării camioanelor. în com
parație cu anvelopele cu came
ră de aer, aceste produse au o
siguranță sporită in utilizare,
un consum redus de materii
prime și energie și se realizea
ză prlntr-un proces tehnologic
cu durata mai scurtă prin eli
minarea camerelor de aer și a
benzilor de jantă. Eficiența eco
nomică : economii de materii
prime și materiale — 118 t pe
an, de combustibil convențional
— 98 t pe an, de energie — 121
MWh, precum și realizarea a
2 050 bucăți anvelope pe an din
materialele economisite. Anve
lopele fără cameră de aer sint
competitive și solicitate pe piața
mondială. (Virgil Gbeorghiță).

*
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Chilia-viitor
centru urban
al Deltei
Dunării
La Chilia Veche, la aproxi
mativ 80 kilometri depărtare de
Tulcea, in inima Leitei, peste
3 000 de oameni înfruntă cu
dirzenie natura aspră din aceas
tă zonă. Ei sint. din tată-n fiu,
pescari și agricultori. Multi lo
calnici au luat drumul marilor
orașe, devenind muncitori, spe
cialiști in diferite unități economice din tară. Cu citeva luni
în urmă, nimic nu preves
tea o schimbare radicală a vieții
acestei vechi localități dobroge
ne. La începutul acestei toamne
însă, satul Chilia a trăit un
eveniment istoric : vizita secre
tarului general al partidului, to
varășul Nlcolae Ceaușescu.
Examinind măsurile de reor
ganizare a activității și de valo
rificare complexă a resurselor
naturale din Delta Dunării, secre
tarul general al partidului a in
dicat ca vechiul sat Chilia să
devină centrul de • unde va fi
condusă întreaga activitate din
Deltă. Astfel, in numai cițiva
ani. printr-o dezvoltare econo
mică rapidă. Chilia va deveni
cel mai important centru urban
al Deltei;
In aceste zile, pe planșetele
proiectanților prind contur noi
le obiective economice și edili
tare care vor asigura trecerea
satului Chilia în rindul orașelor
tării. In vatra unui sat de deltă
se croiește acum viitorul oraș
Chilia. Dezvoltindu-se puternic
din punct de vedere economic,
orașul va ajunge in următorul
deceniu la o populație de peste
20 000 de locuitori. Aici, pe lingă
centrala „Delta Dunării'*, vor
funcționa una din cele șase în
treprinderi de exploatare a re
surselor naturale ale Deltei,
fabrici pentru producerea con
servelor din legume și fructe,
de brinzeturi, de alcool etilic, de
celuloză, de plăci termoizolante.
Deci, cinci fabrici care vor pune
în valoare imensele bogății
existente in această zonă. Dez
voltarea localității aflate pe
malul Dunării necesită și con
struirea unui port pe măsură.
Astfel, actualul canal Tătaru,
unde acum localnicii merg adasea pentru a privi la șalupele
ce le tulbură din cînd in cînd
liniștea în trecerea lor spre
Tulcea. va deveni. în următorii
2—3 ani, faleza orașului, locul
lor de promenadă în serile li
niștite de vară. Pe hîrtia de
calc se proiectează în aceste zile
un modern hotel cu 150 de
locuri, un popas turistic, o casă
de cultură, un liceu cu 16 săli
de clasă, un spital și blocuri
cu peste 500 de apartamente,
care vor fi construite începmd
de anul viitor. Cum va arăta
viitorul oraș Chilia ?
Răspunsul la această întrebare
l-am primit de la arhitectul
tulcean Măricel Pavel :
— Chilia nu va semăna cu
nici unul din orașele tării. Spe
cificul caselor din Deltă va sta
la baza arhitecturii acestui oraș.
Va exista o zonă industrială,
situată in imediata apropiere a
portului. Alături de obiectivele
social-culturale. cele peste 500
de apartamente vor întregi zona
centrală a urbei. Nu vom înălța
însă blocuri obișnuite. Tinînd
cont de specificul zonei, de
faptul că este vorba de un oraș
agroindustrial, ponderea o vor
deține blocuri mici, care vor
copia intr-un fel gospodăria
existentă în satele din Deltă.
Cînd elaborăm detaliile de sis
tematizare. nu uităm faptul că
orașul va fi unul din porturile
românești la Dunăre și deci
integrăm organic construcțiile
in spațiul natural existent
...Chilia Veche ișl va schimba
în curind înfățișarea. Cele peste
7 000 de locuri de muncă ce vor
fi create în următorii ani aici
încep să devină o atracție pen
tru foarte multi localnici care
au plecat cu ani în urmă în
alte orașe ale tării, pentru a
învăța o meserie. Sătenii din
Chilia au început să-și cheme
acasă fiii, nepoții, frații. Și, fără
îndoială, încă din anul viitor
multi fii ai Chiliei se vor reîn
toarce acasă pentru a contribui
la ridicarea acestui sat in rin-'
durile orașelor țării.

Necnlaî AMIHULESEI
corespondentul „Scinteli"
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REZULTATE CARE DEMONSTREAZĂ CĂ

z SĂ CUNOAȘTEM
ȘI SĂ APLICĂM
EXPERIENȚA
UNITĂȚILOR FRUNTAȘE
kDIN AGRICULTURĂ! ,
__

X

poate și trebuie să fie mult sporită
în toate unitățile agricole, prin aplicarea fermă
a normelor și regulilor științei agricole

C. A.P.
TOPOLOVĂȚU...... MARE - TIMIȘ
-....... .. .. ..... - .. ... ................ ......
20150 kg

de porumb știuleți Iu bettor

• Respectarea cu strictețe a rotației culturilor © Fer*
tilizarea de bază și cea fazială — in funcție de carta
rea agrochimică a solului • Arătura adincă executată
obligatoriu la adincmea de 32—36 de cm ® Semăna
tul cit mai de timpuriu și îngroparea semințelor la nu
mai 4—5 cm adincime • O densitate de 75 000—
80 000 plante recoltabile la hectar • Cirnirea plan
telor și depănușarea știuleților pentru grăbirea ma
turizării plantelor
Cooperatorii, mecanizatorii și spe
cialiștii din unitatea noastră au de
prins meșteșugul realizării de pro
ducții mari de porumb. în ultimii
zece ani am obținut, în mod constant,
peste un vagon de porumb boabe la
hectar, iar în anul 1983, pe întreaga
suprafață cultivată — 900 hectare —
In condiții de neirigare, am realizat
cea mai mare recoltă de pînă acum :
20 150 kg știuleți la hectar.
Consider util să precizez că aceste
producții nu le obținem pe terenuri
din cele mai fertile. Dimpotrivă, 40
la sută din pămînturile cooperativei
noastre sînt formate din podzoluri,
25 la sută — din lăcoviști și numai
35 la sută din soluri aluvionare. Care
este atunci secretul ? Pe baza rezul
tatelor din loturile demonstrative,
noi am adaptat elementele din tehno
logie la condițiile specifice de sol și
climă din zona noastră. Altfel spus,
nu facem nimic întîmplător. Totul
este bine chibzuit și, mai ales, veri
ficat temeinic. Concret, lată în ce
constau elementele acestei tehnologii
adaptate la condițiile locale din zona
noastră :
ROTAȚIA COLTURILOR. Asola-

mentul prevede cultivarea 4—5 ani a
trifoiului șl Iucernei și, cite un an, a
porumbului, griului și soiei. Acest
asolament permite amplasarea po
rumbului după cele mai bune plante
premergătoare. Astfel, în anul 1983

am cultivat porumb după grîu pe
500 hectare, după orz — pe 150 hec
tare, după sola — pe 150 hectare și
după lucernă — pe 100 hectare.
FERTILIZAREA DE BAZA. Anual,
250 hectare sînt fertilizate cu îngră
șăminte organice, bine fermentate,
administrindu-se cite 40 tone de gu
noi la hectar. La acestea se adaugă
alte 250 hectare pe care gunoiul de
grajd a fost încorporat în sol în
toamna anului anterior. Pe lîngă
acestea, primăvara, înainte de semă
nat, au fost adminstrate și îngrășă
minte chimice complexe, în doză de
500 kg la hectar, dar aplicate dife
rențiat pe fiecare parcelă.
FERTILIZAREA FAZIALA. Pe te
renurile mai puțin fertile și pe 250
hectare, unde porumbul a urmat
după grîu, s-au făcut și fertilizări faziale, în timpul vegetației, cu cîte
300 kg azotat de amoniu la hectar.
ARĂTURA ADÎNCA se execută
obligatoriu din vară și toamnă Ia
adîncimea de 32—36 cm. Se urmă
rește realizarea unei lucrări de cea
mai bună calitate, în care scop s-a
instituit regula ca nici o brazdă de
arătură să nu fie recepționată pînă
hu este verificată de specialiștii
cooperativei. Scarificarea terenurilor
lăcoviștite și podzolice se realizează
cu regularitate o dată Ia patru ani.
PREGĂTIREA PATULUI GER
MINATIV. Primăvara, în diagonala

arăturii, se face nivelarea terenului
cu o șină lungă de 9 metri, urmată
de grapa cu colți. Apoi, după admi
nistrarea îngrășămintelor chimice, se
execută o discuire sau o lucrare cu
combinatorul, în funcție de starea te
renului. Ultima lucrare, înainte de
semănat, o constituie erbicidarea to
tală a terenului, urmărindu-se apli
carea erbicidelor în mod cit mal
uniform.
SEMĂNATUL se face cit mal de
timpuriu, imediat ce temperatura din
sol permite, iar semințele sînt încor
porate nu la 6—8 cm adîncime, ci la
4—5 cm. Dealtfel, unitatea noastră
este prima din județ care începe și
termină însămînțarea porumbului.
DENSITATEA PLANTELOR LA
HECTAR. Semănatul se face cu o
mașină adaptată — S.P.C.-10, reglată
Ia 50 cm între rînduri, pentru a se
asigura o densitate de 75 000—80 000
plante recoltabile la hectar.
RECOLTAREA. Deoarece se cultivă
numai hibrizi tardivi, pentru ca
aceștia să ajungă la maturitate, în
faza de coacere in ceară se execută
pe întreaga suprafață cirnirea plan
telor și depănușarea știuleților. Prin
aceasta se forțează maturizarea plan
telor cu aproximativ 21 de zile și se
reduce umiditatea boabelor de la
45 la sută la 16 la sută pe ultimele
suprafețe recoltate. Prin urmare, re
coltarea începe devreme și se încheia
la 15 octombrie.
Pentru anul viitor ne-am propus
să realizăm peste 25 000 kg știuleți la
hectar. în acest scop a fost organi
zată o experiență pe 9 hectare, unde
s-au cultivat 110 000 plante recoltabile
la hectar, prin reducerea distanței
între rînduri la 30 cm. Concluziile și
învățămintele din, acest an le anali
zăm acum amănunțit, pentru a fi
aplicate larg în 1984.

•

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
DE PORUMB ȘTIULEȚI
— în kilograme la hectar —

• Arătura de baza — executată în luna august și în
treținută exemplar © Semănatul — în a doua decadă
a lunii aprilie © O densitate de peste 610 000 plante
la hectar • Prin erbicidare și prășit — culturi fără
buruieni
Anul acesta, cooperativa noastră
și-a depășit sarcinile de plan la toate
culturile cerealiere, ceea ce ne-a per
mis să livrăm suplimentar la fondul
de stat o cantitate de peste 2100
tone de griu, orz și porumb. O expe
riență valoroasă am acumulat în cul
tivarea soiei, plantă pe care o avem
In cultură de 8 ani. In acest an insă
am obținut cea mai mare producție
de pînă acum — 3 295 kg în medie
la hectar, de pe o suprafață de 200
hectare. Iată cîțiva din factorii care
au contribuit la realizarea acestei
recolte t
PREGĂTIREA TERENULUI. Cul
tura a fost amplasată după orz și
grîu, cereale care eliberează primele
terenul, ceea ce permite ca arăturile
să se facă din vreme. Această lucrare
a fost executată in luna august la
adîncimea de 29r-31 cm. Pentru a fi
menținută în stare curată, întreaga
suprafață a fost discuită. In primă
vară, terenul a fost nivelat prin două
treceri, în cruciș, cu bara metalică.
FERTILIZAREA Ca îngrășăminte
de bază s-au utilizat fosforul (92 kg,
substanță activă. Ia hectar) șl potasiul (85 kg, substanță activă, la hec
tar). Erbicidarea s-a făcut cu treflan, folosindu-se cîte 4 kg la hec
tar. Tot în primăvară s-a administrat
și o doză de 30 kg azot, în substanță
activă, la hectar.
SAMINȚA ȘI SEMĂNATUL. în
decursul anilor au fost încercate pa-

I

după răsărirea porumbului a fost
efectuată o erbicldare suplimentară
cu sare DMA. Programul de întreți
nere a culturii a cuprins executarea
unei lucrări cu sapa rotativă si a 3
prașile mecanice. în perioada de ve
getație. odată cu prima prasHă me
canică s-a procedat la fertilizarea
suplimentară cu încă 70 kg azotat
substanță activă la hectar.
RECOLTAREA a fost efectuată în
întregime mecanizat fiind declanșată
din vreme, la sfirșitul lunii august,
în acest fel 's-a ciștigat un impor
tant avans de timp, util pentru res
pectarea asolamentului și pregătirea

Zoltan BOTA

inginer-șef al C.A.P. Periam,
județul Timiș

C. A. P. AMĂRĂȘTH DE SUS - DOLJ
3210 kg de floarea-soarelui la hectar

corespunzătoare a semănatului griu
lui.
Pentru anul viitor, deși supra
fața cultivată cu porumb în această
tehnologie crește, sîntem mult mai
bine pregătiți. în prezent se exe
cută fertilizarea cu aceleași canti
tăți de îngrășăminte organice la uni
tatea de suprafață. Administrăm în
aceste zile și ingrășămlntele chimice
cu superfosfat Totodată am procurat
Îngrășăminte complexe pentru se
mănat și fertilizarea fazială Ia a doua
prașilă. Experiența acumulată, condi
țiile tehnice de care dispunem sint
premise sigure că si in anul viitor
cooperativa noastră va realiza peste
20 tone porumb știuleți la hectar in
teren neirigat, pe o treime din
suprafața aflată în cultură.

Ioan Griqore DEVESEL

• Amplasarea culturii pe aceeași suprafață după mai
mulți ani • Arătura executată la 29—31 cm adîncme
• Realizarea unei densități de 48 000-50 000 plante
recoltabile la hectar • întreaga producție strinsă în
numai o săptămînă
Cu toate condițiile climatice mal
puțin favorabile din acest an. coo
peratorii și mecanizatorii din unita
tea noastră au obținut producții ca
într-Un an agricol foarte bun. la
toate culturile. La floarea-soarelui
însă s-a realizat o producție foarte
bună : în medie, 3 210 kg la hectar
pe toate cele 200 hectare cultivate.
Pentru noi, știința de a lucra bine
pămintul Înseamnă, mai presus de

56 tone sfeclă de zahăr la hectar
• Efectuarea arăturii la 28-30 cm adîncime • Reali
zarea unei densități de 98 000 plante recoltabile la
hectar • Lucrările de întreținere — executate ori de
cîte ori a fost nevoie
plexe la hectar. Pentru combaterea
totală a buruienilor, înainte de se
mănat terenul a fost erbicidat cu
cîte un kg Verzal și 5 litri Dual, pe
fiecare hectar, după care, în preaj
ma semănatului, s-au făcut două
discuiri și o lucrare cu combinatorul.
iNSAMlNȚAREA a fost efectuată,
în condițiile acestei zone pedoclima
tice, între 11 și 20 martie. S-au folo
sit hibrizii de sfeclă monogermă :
R.P.M.-519 și „Cîmpia Turzii".
DENSITATEA la semănat a fost
stabilită în jur de 250 000 glomerule
germinabile Ia hectar, aslgurîndu-se
în urma răririi o densitate medie
de 98 000 plante recoltabile.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE.
Cooperatorii și mecanizatorii noștri,
care lucrează întreaga suprafață în
acord global, execută două prașile
mecanice și cite patru prașile ma
nuale. în lunile iulie — august, cul
tura este plivită de două ori.
Dezvoltînd experiența acumulată,
ne propunem ca în anul 1984 să rea
lizăm o producție medie de 70 tone
sfeclă de zahăr la hectar.

Iile CHEȘA
președintele C.A.P. Mureșeni,
județul Mureș

lucrările de întreținere.
Soiurile de griu cultivate, soiuri de
mare producție, sînt mai puțin rezis
tente la atacul bolilor. De aceea, ur
mărim ca tratamentele Împotriva
acestora să fie executate la timp și
bine. Soiurile de grîu „Fundulea 29“
și „Lovrin 34“ au foliajul bogat, foliaj care, după cum se știe, pregă
tește hrana necesară plantei și asi
gură recolte mari. Prin tratamentele
executate urmărim ca acest foliaj să
nu fie atacat de boli ; dealtfel, aceas
ta și explică in mare măsură recol
tele mari pe care le obținem. De
asemenea, în cadrul lucrărilor de în
treținere, un loc important il ocupă
erbicidarea pentru combaterea buru
ienilor. Lanurile de griu ale coopera
tivei noastre sînt fără buruieni.
RECOLTAREA. Stringerea recoltei
tntr-un timp scurt este de cea mai
mare însemnătate pentru Înlăturarea
pierderilor prin scuturare. Ca atare,
din vreme urmărim ca toate utilajele
— combine, prese de balotat paie,
mijloace de transport — să fie repa
rate și revizuite cu cea mai mare
răspundere. La recoltare, rolul prin
cipal îl au, desigur, mecanizatorii și
de aceea le asigurăm condiții ca ei
să lucreze din zori, cînd se ridică
rouă, și pină seara tîrziu.
Ne-am propus ca. in viitor, pe baza
perfecționării Întregii noastre activi
tăți să obținem rezultate si mai
bune la cultura griului. Dealtfel, în
această toamnă insămințăriie au fost
executate la timp și de bună calitate,
iar prin aplicarea, in continuare, a
lucrărilor prevăzute in tehnologii,
sîntem hotăriți să reedităm recordul
obținut in acest an, cind am. ocupat
primul loc pe țară la producția de
griu.

orice, respectarea riguroasă a tehno
logiei de producție. Iată principalele
elemente ale tehnologiei care ne-a
permis să obținem această produc
ție de floarea-soarelui la hectar.
AMPLASAREA CULTURIL Aceeasi suprafață de teren a primit
sămința de floarea-soarelui după
exact șapte ani. 100 de hectare
le-am amplasat după porumb și alte
100 după cereale păioase.
ARĂTURA. Miriștea a fost arată
în vară, la adincimea de 29—31 cm,
iar porumbiștea. toamna, la aceeași
adîncime. Arătura a fost precedată
de administrarea a 48 kg superfosfat. ‘substanță activă, la hectar.
PREGĂTIREA TERENULUI. Pen
tru această lucrare am folosit grape
cu discuri, o lamă pentru nivelare șl
un combinator. Dună discuire s-au
administrat 250 kg îngrășăminte
complexe la hectar. înainte de se
mănat. întreaga suprafață a fost
erbicidată cu o doză de 4 litri treflan la hectar.
SEMĂNATUL. Am folosit numai
hibridul simplu 305. întreaga supra
față fiind insămințată în numai pa
tru zile.
DENSITATEA optimă asigurată
a fost de 48 000—50 000 plante recol
tabile la hectar.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE.
La intervale de două săptămîni au
fost executate două prașile meca
nice. iar între acestea — o prașilă
manuală de corecție.
IRIGAREA CULTURn. S-au aplicat două udări, cu norme de
500 mc apă la hectar. S-a avut în
vedere ca această lucrare să se facă
în mod continuu, ziua șl noaptea.
RECOLTAREA. S-a făcut in luna
august și a durat numai o săptă
mînă. Scurtarea perioadei de stringere a recoltei, prin organizarea
bună a muncii, a dus la evitarea to
tală a risipei.
EFICIENTA
PRODUCȚIEI. Pe
cele 200 ha cultivate s-a obținut o
producție In valoare de peste 2 mi
lioane lei și s-au cheltuit 900 000 lei,
realizindu-se deci un beneficiu de
1.1 milioane lei. ceea ce s-a răsfrint, cum e și firesc. în mod favo
rabil asupra retribuției cooperato
rilor.
Firesc ar fi ca. din moment ce am
ciștigat o bună experiență la cultura
florii-soarelui. să ni se mărească
suorafața la această cultură si. nici
decum. să ni se scoată din plan, așa
cum se pare că va proceda direcția
noastră agricolă, care ne-a trimis
cifre de plan pentru anul viitor fără
să avem prevăzută cultivarea floriisoarelui.

Inq. Doina VASILESCU

Inq. Marcel NIȚU

C. A. P. „OGORUL" PECICA - ARAD
7735 kg gria la hectar

inginer-șef al CAP. Răsâu,
județul Alba

. A. U. MUREȘENI •— MURES

în acest an, cooperativa noastră a
realizat. în medie la hectar, pe 120
de hectare cultivate pe teren neiri
gat, o producție de 56 000 kg sfeclă
de zahăr. Creșterea continuă a pro
ducției de sfeclă de zahăr in unita
tea noastră trebuie pusă, în princi
pal, pe seama respectării riguroase
a tehnologiei acestei culturi. Am să
mă refer, în continuare, la principa
lele elemente ale tehnologiei care au
avut un rol hotărâtor in obținerea
producției de sfeclă de zahăr din
acest an :
AMPLASAREA CULTURII. în
treaga suprafață a fost amplasată
după cereale păioase. intrucît de fie
care dată s-a demonstrat că cele mai
mari producții s-au obținut pe tere
nurile cultivate în anul precedent cu
griu și orz.
PREGĂTIREA TERENULUI. Ară
turile de vară au fost realizate uni
form pe întreaga suprafață, la adincimea de 28—30 cm. Pe 83 hectare
s-au aplicat, în medie, cîte 50—60
tone gunoi de grajd pe hectar. în
cursul iernii s-a efectuat fertilizarea
cu îngrășăminte chimice ' după cri
terii strict științifice, asigurînd pe
întreaga suprafață cultivată cîte
160 kg îngrășăminte chimice com-

tru soiuri, cele mal bune rezultate
obținindu-se de la soiul Hudgson. Se
mănatul s-a făcut în a doua decadă
a lunii aprilie, cînd temperatura în
sol a fost de 7—8 grade, la adîncimea
de 10 cm. S-a asigurat o densitate
de 610 000 plante la hectar.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE.
Cînd plantele au avut 1—2 frunze s-a
verificat, prin sondaj, formarea nodozităților pe rădăcini. Acolo unde
procentul acestora a fost mai mic de
85 la sută s-a aplicat o fertilizare su
plimentară cu 30—40 kg azot. în sub
stanță activă, la hectar. Prima prași
lă mecanică s-a executat Cînd plan
tele au atins înălțimea de 10 cm.
Apoi s-a făcut o erbicidare cu bazagran pentru distrugerea buruienilor
cu frunze. După două săptămîni a
fost aplicată încă o prașilă mecanică,
urmată de alta manuală de corecție.
RECOLTAREA s-a efectuat în in
tervalul 18—28 septembrie, cînd umi
ditatea boabelor a fost de 15 la sută,
cu 5 combine a căror masă de tăiere
a fost astfel reglată incit să ajungă
pînă la nivelul solului.
Pe baza experienței acumulate, ne
propunem ca in 1984 să obținem o
producție de cel puțin 3 500 kg soia
la hectar.

Inq. Ioan JOSU

președintele C.A.P. Topolovâțu More,
județul Timiș

22000 kg de porumb știuleți Iu hector

Anul aoesta, cooperativa noastră a
avut inclus în planul de producție
cultivarea unui lot experimental de
porumb, în suprafață de 15 hectare,
de pe care să realizeze în medie
20 000 kg porumb știuleți la hectar.
Producția obținută în teren neirigat
a fost de 22 000 kilograme la hectar.
Pe scurt, iată care sint elementele
de bază ale tehnologiei aplicate, care
a dus la obținerea acestei producții
mari de porumb, neobișnuită in zona
noastră :
AMPLASAREA CULTURII. Po
rumbul a fost cultivat în teren neiri
gat, dar pe soluri cu un aport frea
tic ridicat pe care în anii precedenți
au existat culturi de leguminoase.
PREGĂTIREA PATULUI GERMI
NATIV. încă din toamna preceden
tă s-a acordat o atenție deosebită
executării arăturilor în mod uniform
și la o adîncime de 28—31 centimetri.
In timpul iernii au fost administrate
pe această suprafață 80 tone de în
grășăminte organice la hectar. în
„ferestrele" cu vreme frumoasă din
timpul iernii a mai fost excutată o
arătură pentru încorporarea în sol a
îngrășămintelor naturale. Primă
vara au fost administrate îngră
șăminte chimice — 70 kg fosfor și
70 kg azot. în substanță activă, la
hectar. Pregătirea propriu-zisă a pa
tului germinativ ș-a efectuat înainte
de insămîntat numai cu combinato
rul.
HIBRIZII UTILIZAȚI au fost hi
bridul simplu 308 și hibridul trilinear
215. Perioada de semănat a fost cu
prinsă Intre 1—15 aprilie, ceea ce de
monstrează că si pentru zona res
pectivă aceasta este epoca optimă
pentru semănatul porumbului. Orice
reținere în această privință se sol
dează cu diminuarea producției.
DENSITATEA DE PLANTE LA
HECTAR. încă de la semănat s-au
luat măsuri pentru a asigura la re
coltat 80 000 plante la hectar. în
timpul anului, in funcție de condițiile
climatice, a fost stabilită densitatea
optimă cuprinsă intre 80 000—90 000
plante la hectar. După semănat, te
renul a fost grăpat în totalitate pen
tru a se uniformiza terenul și a se
crea astfel condiții de executare mai
din vreme a primei prașile mecani
ce, cînd porumbul este încă destul
de mic în talie. Se asigură astfel
plantelor o dezvoltare viguroasă fără
concurența buruienilor.
LUCRĂRILE de întreținere.
întreaga suprafață a fost erbicidată.
Pe anumite parcele, unde erbicidarea
Inițială nu a avut eficiența scontată,
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3295 kg soia la hectar

la C.A.P. Topolovâțu Mare - Timiș

C.A.P. RÂSĂU - ALBA

• Amplasarea culturii pe terenuri cu pinzâ freatică ri
dicată • Arătura de toamnă executată la 28-31 cm
adincime • Fertilizarea cu 80 tone îngrășăminte na
turale la hectar • Semănatul s-a făcut intre 1 și 15
aprilie • S-au asigurat Intre 80 000 și 90 000 plante
recoltabile la hectar

Jl •

© Araturi executate devreme, pe terenuri curățate de
resturi vegetale © Soiuri de mare producție, cu va
loare biologică ridicată © Densitatea — 700 plante
la metrul pătrat © Dezvoltarea normală a plantelor
prin lucrări de combatere a bolilor și de erbicidare
Prin aplicarea corectă a tehnolo
giilor și extinderea soiurilor de mare
producție, unitatea noastră a reușit
să sporească, an de an, randamentul
la cultura griului. Cîteva cifre sînt,
in acest sens, semnificative. în 1981
noi am obținut, in medie la hectar,
7 100 kg, in 1982 — 7 322 kg, iar anul
acesta — 7 785 kg. Recolta din acest
an este, cea mai bună pe care a rea
lizat-o pînă acum cooperativa noas
tră. Ea se datorește, așa cum am
arătat, aplicării corecte a tehnolo
giei. la care mă voi referi pe scurt
în rîndurile ce urmează.
AMPLASAREA CULTURII. Pen
tru cultura griului noi alegem cele
mai potrivite terenuri, precum si cele
mai bune plante premergătoare. Ast
fel, griul s-a cultivat in acest an
după leguminoase și alte culturi care
eliberează terenul devreme, iar res
tul după porumb.
PREGĂTIREA TERENULUI. Ară
turile le executăm cit mai de tim
puriu, după eliberarea terenului de
plantele premergătoare. Urmărim în
mod deosebit ca întreaga suprafață
să fie curățată cit mai bine de resturi
vegetale. Aceasta permite ca arătu
rile să fie executate uniform, fără
greșuri. în al doilea rind, urmărim
ca la pregătirea patului germinativ
solul să fie mărunțit cit mai bine.
Mai exact, particulele de pămînt au
cel mult mărimea alunelor, ceea ce
face ca incorporarea semințelor să se
facă uniform și deci să se asigure o
bună răsărire a plantelor,
SOIURILE FOLOSITE. Cooperativa
noastră a extins In producție soiuri
cu valoare biologică ridicată. Pentru

recolta din acest an noi am cultivat
soiurile „Fundulea 29“, „Lovrin 34",
„Rana 2“ și „Libelula". Experiența
noastră a demonstrat că nu este su
ficient să cultivi soiuri de mare pro
ducție, ci se impune ca și sămința
să fie de cea mai bună calitate. Toc
mai de aceea ne preocupăm foarte
mult de calitatea semințelor. Noi în
mulțim sămința elită pe care o pri
mim de la stațiunea experimentală,
astfel incit in fiecare an cultivăm nu
mai grîu provenit din sămință din
înmulțirea întîi.
DENSITATEA Toate lucrările pe
care le executăm, la care se adaugă
și calitatea semințelor, urmăresc un
scop precis : asigurarea unei densi
tăți optime de plante la hectar. Prin
reglarea corectă a semănătorilor au
fost date cîte 700 de boabe de grîu
la metrul pătrat, din care au rezultat
tot atîtea plante. Menționez că soiu
rile pe care le cultivăm au o putere
de înfrățire redusă și, tocmai de
aceea, urmărim ca toate boabele să
încolțească, să răsară și să se dez
volte uniform.
FERTILIZAREA TERENURILOR.
Randamentul la cultura griului este
determinat, în mare măsură, de asi
gurarea unor cantități îndestulătoare
de îngrășăminte. Noi folosim 500 kg
îngrășăminte chimice — substanță
brută — cu care se face fertilizarea
de bază și 220—300 kg, diferențiat pe
sole, la fertilizarea suplimentară pe
care o executăm începind din luna de
cembrie. Bineînțeles, aplicarea aces
tora se face cu cea mai mare răs
pundere atit de către mecanizatori,
cit și de specialiștii unității noastre.

președintele C.A.P. „Ogorul"-Pecica,
județul Arad

președintele C.A.P. Amârâștii de Sus,
județul Dolj
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REZULTATE CARE DEMONSTREAZĂ CA

PRODUCȚIA ZOOTEHNICĂ
poate și trebuie să fie mult sporita
în toate unitățile agricole, in toate fermele zootehnice,
prin furajarea raționala și buna îngrijire a animalelor
4800 litri lapte pe vată furajată
• Furajarea diferențiata, după cerințele fiecărei ca
tegorii de vaci • Lucernei — o mare pondere în struc
tura furajelor ® Schimburi de zi ți de noapte la în
grijirea vacilor
Ferma zootehnică a cooperativei
noastre realizează în acest an, în
medie, 4 800 litri lapte pe vacă fura
jată de la 260 vaci. îngrijitoarea
Cornelia Rădulescu a obținut de la
una dintre vacile pe care le are în
primire pină la 44 litri lapte pe zi.
Ea obține în acest an 6 000 litri lap
te, în medie, de la lotul de 30 vaci
pe cate îl îngrijește. Ferma de elită
are 60 de vaci, care dau fiecare in
medie peste 25 litri lapte zilnic, iar
de la 35 dintre acestea se mulg cel
puțin 35 litri. în rîndurile care ur
mează voi prezenta elementele esen
țiale ale tehnologiei de creștere a
vacilor pe care o aplicăm.
[ FURAJAREA RAȚIONALA. Fac
torul decisiv, cu cea mai mare in
fluență pozitivă în creșterea produc' ției de lapte, îl constituie furajarea
vacilor cu nutrețuri de bună calitate,
bogate in substanțe nutritive. Rația
vacilor conține 15 unități nutritive și
1 500 g proteină, desigur cu diferen
țieri in raport cu starea fiziologică
și potențialul productiv probat al
i fiecărei vaci. Eu, ca șef de fermă, și.
desigur, îngrijitorii cunosc particula: ritățile și cerințele animalelor nu
numai pe loturi, ci și individual. De, sigur, ceea oe variază în rația dife■ pitelor categorii de animale sânt fuI rajele bogate în proteină — tărîțe,
șroturi etc. Cit privește furajele su
culente și grosiere, acestea se admi
nistrează la discreție, cu excepția
nutrețului însilozat, care se exclude
din rația vacilor aflate în fază avan
sată de gestație.
ASIGURAREA FURAJELOR. Fer
ma zootehnică a preluat întreaga su
prafață de 250 hectare destinată
plantelor . de nutreț, cit și utilajele
strict necesare executării lucrărilor
—. de la pregătirea terenului și se-'
mănat pină la recoltare. O echipă
permanentă de cooperatori șl meca
nizatori se ocupă de producerea, re
coltarea. transportul și depozitarea

nutrețurilor. Se acordă maximă
atenție aplicării corecte și la timp a
tehnologiilor de cultivare, recoltare
și conservare a fiecărei culturi fu
rajere, ceea ce a permis ca in acest
an să se obțină, în medie, 70 tone lucernă masă verde la hectar. 150 tone
sfeclă furajeră și, de pe aceeași su
prafață, cite 6,5 tone fîn de borceag
și 45 tone porumb 6iloz în cultură
dublă.
ÎNTREȚINEREA VACILOR. în
cursul verii, vacile sînt întreținute
în tabăra de cimp cu umbrare, iar
pentru viitor creăm o pășune culti
vată irigată. în cursul sezonului fri
guros, vacile stau în grajduri tip
hală, pe patru rînduri. Unul dintre
aceste grajduri a fost reamenajat
pentru adăpostirea vițelelor în stabuiație liberă, nelegate.
SELECȚIA. întreaga activitate de
ameliorare se desfășoară pe bază de
criterii științifice precise. Controlul
oficial al producției de lapte îl efec
tuează specialiștii Oficiului județean
pentru reproducția și selecția anima
lelor. Majoritatea vacilor sînt mame
de tauri de reproducție. în procesul
de selecție se elimină, vacile care
dau măi puțin de trei mii' litri de
lapte. Vacile sînt selecționate'șt th
raport cu conținutul în grăsime al
laptelui care a ajuns. în medie, pe
fermă, la 4 la sută.
CREȘTEREA VIȚEILOR DE PRASILA. Pentru a crește viței sănătoși
și viguroși se aplică cea mai simplă
metodă : tinerea lor lingă văcamamă, pentru a suge colostrul bogat
în substanțe nutritive și în factori
imunizanți. Junincile ajung la greu
tatea de cel puțin 400 kg la virata
de 18—19 luni, cînd sînt date la mon
tă. Fiecare nouă generație de vițele
este superioară celor precedente. Ca
dovadă, vacile aflate la prima fătate
dau, în medie, cite 17 litri lapte
pe Zi.

ORGANIZAREA MUNCII. Fată de
normele cunoscute în tehnologia
specifică fermelor de creștere a va
cilor menționez cîteva diferențieri.
Este ,vorba de organizarea a două
schimburi de zi și de noapte, ceea ce
permite că vacile să fie îngrijite și
supravegheate continuu. îngrijitorii
sint permanentizați, bine calificați și
instrui ți. Programul stabilit este
aplicat punct cu punct, fără a se ad
mite nici cea mai mică abatere. Fie
care își face datoria cu convingerea
că munca bine făcută este in inte
resul personal și al întregii unități.

Dan VIZ1REANU
șef de fermă, C.A.P. Ovidiu,
județul Constanța

de carne. în condiții de eficientă
economică sporită, se materializează
prin reducerea cheltuielilor mate
riale la 1 000 lei producție-marfă cu
14 lei. sporirea productivității mun
cii și depășirea beneficiilor planifi
cate cu 4,6 milioane lei. Iată. Con
cret, pe ce căi a obținut colectivul
nostru aceste rezultate.
ORGANIZAREA JUDICIOASA A
REPRODUCȚIEI a permis obținerea

® Un nou sortiment de furaj obținut prin valorifica
rea unor resurse secundare locale ® întreaga canti
tate de fîn este produsă în cadrul unității ® Program
de lucru, după specificul unităților agricole de tip
industrial
Asociația economică intercooperatistă pentru ingrășarea bovinelor din
Tirgu Secuiesc înregistrează și in
acest an rezultate bune 'în creșterea
tineretului taurin. Realizînd un spor
mediu de creștere în greutate a ani
malelor de 608 grame pe zi. unitatea
noastră își depășește sarcinile de li
vrare la fondul de stat cu peste 10
la sută. Important este și faptul că a
scăzut foarte mult numărul animale

lor sacrificate din necesitate, starea
de sănătate a efectivelor fiind in
permanență bună. Care sînt factorii
care au contribuit la obținerea aces
tor rezultate ?
REȚETELE FURAJERE sînt bogate
în elemente nutritive și proteine, dar
și ieftine in același timp. Secretul îl
reprezintă asigurarea unui furaj unic,
necostisitor, cu conținut ridicat de
săruri minerale și proteine, care

Ia C.A.P. Ovidiu — Constanța

de furaje bine echilibrate
Colectivul întreprinderii noastre a
acumulat de-a lungul anilor o bună
experiență în creșterea oilor din rasa
Merinos transilvănean., în cele două
ferme de oi ale unității — Chereușa
și Săcășeni — de la un efectiv de
33 000 de oi. din care 15 255 oi mame,
s-a obținut, in acest an, o producție
medie de 10,6 kg lină de fiecare oaie
tunsă. în ferma de elită Chereușa
am obținut chiar mai mult — 11.61
kg lină pe oaie tunsă. Cum am izbu
tit să obținem, în mod constant, pro
ducții mari de lină de calitate supe
rioară ? Iată, sintetic, cîteva ele
mente esențiale ale experienței
noastre.

AMELIORAREA ȘI SELECȚIA,
în cadrul fermei s-a făcut, de-a lun
gul anilor, o infuzie de gene va
loroase de la rase amelioratoare, iar
în selecție se acționează în așa fel
încit să se înmulțească exemplarele
cele mai productive. Dealtfel, tur
mele sint constituite din oi apropiate
din punct de vedere al caracterelor
fenotipice. Spre exemplu, oile cu
lină mai rară sînt împerecheate cu
reproducători care au lină deasă, rezultind urmași cu lină mult mai
deasă decît a oilor mame. Cantita
tiv, producția este mai ridicată, pe
fiecare exemplar din noua generație,

BARTOK Istvân
directorul Asociației economice
intercooperatiste
pentru ingrășarea bovinelor
din Tîrgu Secuiesc

• Măsuri practice pentru popularea și depopularea
halelor ® Soluții simple, dar eficiente pentru extin
derea spațiilor destinate puilor • Analiza în labora
torul propriu a calității furajelor combinate — un mij
loc binevenit de prevenire a pierderilor la păsări

a zeci de mii de purcei peste plan,
ceea ce asigură un start bun in pro
ducția de carne. Pentru aceasta am
organizat lotizarea scroafelor pe
stări fiziologice, efectuarea montelor
la timpul optim, reducindu-se la
minimum perioada între două fătări.
în sectorul de reproducție se disting
prin competentă si corectitudine
multi muncitori cu experiență. Pe
baza unui sistem de evidentă sim
plificat. ei urmăresc starea fiziolo
gică, montele si gestatiile. reușind
să obțină, an de an. zeci de mii de
purcei peste plan.
AMELIORAREA
EFECTIVELOR
DE ANIMALE se bazează pe înfiin

11,6 kg lină de la fiecare oaie
• Ciobani care supraveghează permanent starea
mieilor • Atît vara, la pășune, cît și iarna — rații

carea furajării la care m-am referit,
se datoresc in cea mai mare măsură
hărniciei și priceperii oamenilor din
complexul nostru. Astăzi, marea ma
joritate a lucrătorilor din unitate au
o bogată experiență ; pe lingă ei
s-au format multi muncitori» tineri,
absolvenți ai Liceului agrozootehnic
din Tirgu Secuiesc. Organizarea mun
cii corespunde programului, de lu
cru specific unităților agricole de tip
Industrial ; munca este organizată in
schimburi, asigurindu-se furajarea
animalelor atit in cursul zilei, cît și
noaptea.
RESPECTAREA STRICTA A PRO
CESULUI TEHNOLOGIC constituie
o preocupare majoră a tuturor lu
crătorilor din complexul nostru. Dar
răspunderea cea mai mare la noi o
are omul care se ocupă de alcătuirea
rețetei furajere. Nu exagerez cu ni
mic atunci cind afirm că regimul de
muncă al acestor oameni poate fi
foarte bine asemuit cu cel al farma
cistului.
Pentru activitatea din anul viitor,
noi am făcut și facem in continuare
pregătiri temeinice. Hotărirea noas
tră este' ca la sfîrșitul anului 1984 să
atingem un spor în greutate de cel
puțin 650—680 grame pe zi, obiectiv»
pe deplin realizabil dacă avem in ve
dere faptul că atit finul, cit și sucu
lentele de care dispunem sint de ca
litate mai bună decît, cele din anul
trecut.

de la fiecure găină, in acest un

țarea unei ferme de selecție și a
uneia de înmulțire, obtinîndu-se
astfel din prăsilă proprie scrofițe
selecționate.
TEHNOLOGIA DE CREȘTERE ȘI
ÎNGRAȘARE a PORCILOR. Fura
jarea animalelor se face diferențiat,
dar este adaptată permanent condi
țiilor existente. Lucrătorii unității
noastre se străduiesc să contribuie
la echilibrarea rațiilor destinate
scroafelor de prăsilă. utilizînd cîte
va mii de tone de lucernă verde in
tot cursul verii. De asemenea. în
cadrul unității 6-a organizat o sec
ție de producere a făinei proteice,
în laboratorul propriu au fost testa
te rețetele de furajare cu diferite
adaosuri proteice și vitaminice. între
care sute de tone de făină de ur
zici, cu un conținut de 23 la sută
proteină, si ceaiuri din flori de lu
cernă preparate pentru purcei. Tot
în laborator, dotat cu aparatură și
instalații moderne la nivelul unei
stațiuni de cercetare zootehnică, se

fac analize rapide de diagnostic, se
prepară autovaccinuri cu o bună
eficacitate în .menținerea stării de
sănătate a animalelor.
Subliniez, totodată, preocuparea
pentru calificarea si permanentiza
rea muncitorilor, pentru încadrarea
în „punctele fierbinți" a absolvenți
lor de licee agroindustriale, care
reușesc să mînuiască tehnica moder
nă aflată la dispoziție și să cunoas
că mai bine specificul biologic al
producției zootehnice.
De bună seamă, am putea realiza
mai mult cu furaje de calitate mai
bună. Cu toții ne străduim să valo
rificăm deplin condițiile si posibili
tățile reale de care dispunem. Este
de fapt concluzia ce se desprinde
din întreaga activitate a colectivu
lui de muncitori si specialiști ai în
treprinderii noastre.

Dumitru BOĂBEȘ
director tehnic al I.S.C.I.P. Ulmeni,
județul Călărași

FERMA CHEREUȘA, LA S. TĂȘNAD - SATU MARE

• îngrijirea diferențiată a oilor din rase superioare

astăzi constituie unul dintre nutre
țurile de bază ale unității. Acest tip
nou de furaj este rezultatul unor
experiențe și încercări îndelungate,
efebtuate în colaborare cu specialiști
de la Institutul de nutriție si biologia
animalelor din Balotești. Furajul unic
folosit de noi reprezintă un amestec
din borhoturi, cetină de brad măci
nată și dejecții de păsări. Toate aces
te furaje șint trecute apoi prin amestecătorul orizontal, montat in bucătă
ria furajeră, unde sînt omogenizate
cu ureea sintetică sau concentratul
proteino-vitamino-mineral. Pe par
cursul unui an calendaristic, noi fo
losim pentru hrana animalelor peste
400 tone cetină de brad și 3 000 tone
dejecții de păsări. în ce privește
ureea sintetică, aceasta nu depășește
150—200 grame pe zi, în consumul
unui animal. Furajul unic alcătuit
în acest fel asigură nu numai protei
nele digestibile necesare creșterii in
greutate, ci și sărurile minerale, pre
cum și o serie de vitamine care se
găsesc in cantități mari in cetina de
brad.
îp hrănirea animalelor nu ne rezu
măm însă numai la acest furaj unic.
Rețetele noastre furajere cuprind și
nutrețuri clasice. Așa, bunăoară. în
stoc avem in acest moment 750 tone
fîn, 19 800 tone suculente, și 4 500 tone
grosiere. Cantitățile de fîn au fost
produse în cadrul unității, ca dealt
fel și cele 64 000 tone porumb siloz,
cultură Ia care am realizat o produc
ție medie de 63 000 kg la hectar.
ORGANIZAREA MUNCII ȘI CA
LIFICAREA OAMENILOR. Bineîn
țeles, aceste rezultate, pe lingă apli

0 producție medie de 256 ouă,

41000 purcei peste plan

între unitățile moderne ale zooteh
niei. pe unul din' primele locuri în
ce privește creșterea și ingrășarea
porcilor se situează si întreprinderea
noastră. în acest an. unitatea a ob
ținut peste plan 41 000 de purcei, un
spor total de creștere în greutate a
animalelor mai mare cu 2 000 tone,
iar numărul prevăzut de animale in
stoc a fost depășit. Preocupările stă
ruitoare pentru Creșterea producției

Un spor mediu zilnic de creștere in greutate a bovinelor de 608 grame

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE LAPTE LIVRATĂ STATULUI

I. S. C. I. P. ULMENI - CĂLĂRAȘI

• Asigurarea scrofițelor selecționate din prăsită pro
prie • Metode care asigură reducerea perioadei
între două fătări • Folosirea lucernei verzi pentru
echilibrarea rațiilor furajere

z SĂ CUNOAȘTEM
ȘI SĂ APUCĂM
EXPERIENȚA
UNITĂȚILOR FRUNTAȘE
xDIX AGRICULTURĂ! ,

cu circa o jumătate de kilogram de
lină. Similar se procedează și în ca
zul oilor care au lină cu alte carac
teristici. Produșii obținuți beneficia
ză de un întreg complex de măsuri
zooveterinare, astfel incit să poată
fi valorificat in totalitate potențialul
genetic valoros.
ÎNGRIJIREA MIEILOR. în pe
rioada fătărilor se asigură asistență
neîntreruptă, zi și noapte, din partea
ciobanilor și a specialiștilor. Noap
tea, în mod obligatoriu, un cioban
supraveghează starea mieilor din
2—3 saivane, intervenind ori de cite
ori este nevoie. în această privință
au mare însemnătate experiența în
delungată și priceperea profesională
ale ciobanilor, al căror nivel de cu
noștințe se ridică permanent in ca
drul cursurilor de la învățămîntul
agrozootehnic. în perioada fătărilor,
10—15 la sută din efectivul oilor se
întreține în maternități. Pentru a

opri pătrunderea frigului în interio
rul saivanelor, ușile se blochează cu
baloți de paie, și se lasă doar cele
strict necesare circulației.
FURAJAREA. Muncitorii și spe
cialiștii unității noastre se ocupă în
mod stăruitor de asigurarea unei
baze furajere îndestulătoare. Nutre
țurile fibroase, suculente și grosiere
provin, în cea mai mare parte, de
pe terenurile fermei. Culturile fura
jere se recoltează diferențiat și în
funcție de starea de vegetație.
Astfel, lucerna se recoltează in pe
rioada de îmbobocire, iar gramineele
în perioada de înspicare. Rațiile ad
ministrate oilor sint bine echilibrate.
Pentru fiecare oaie mare producă
toare de lînă se administrează zilnic
1 kg fin, 3—4 kg suculente și 3—4 kg
grosiere. Acordăm o deosebită în
semnătate calității furajelor fibroa
se, pe care le conservăm bine uscate
în șire.
ORGANIZAREA MUNCII. în ca
drul fermei există 35 turme, dar nu
toate dau aceleași rezultate în ce
privește producția. Cauza rezidă in
diferențele de experiență și price

pere profesională. Avem ciobani ale
căror turme dau cu 1—2 kg de lină
pe oaie mai mult decît se obține în
alte turme. Ei acordă o atenție deo
sebită evoluției creșterii fiecărei oi
în parte și solicită specialiștilor spri
jin în cazul cînd apar probleme de
ordin zooveterinar mai dificile.
Observațiile lor îndelungate asupra
animalelor sînt deosebit de prețioase.
Desigur, ne preocupăm îndeaproape
de ridicarea pregătirii profesionale a
tuturor ciobanilor la nivelul celor
fruntași. în acest sens, Ia cursurile
agrozootehnice punem accent pe în
sușirea cunoștințelor legate de teh
nologia creșterii și îngrijirii oilor,
de furajarea lor rațională.
Departe de a considera rezultatele
obținute pină acum drept o limită,
colectivul fermei noastre este ho
tărât să fructifice și mai eficient ex
periența dobîndită, spre a realiza în
anul viitor producții de lînă sporite
și de cea mai bună calitate.

Inq. Iuliu LUCAC1
șeful fermei Chereușa,
I.A.S. Tășnad, județul Satu Mare

creștere a curcilor. Este o activitate
întreprinderea noastră livrează în
acest an statului, peste plan, 2100 de mare răspundere pentru, specia
tone carne de pasăre și 20 milioane liștii noștri. Ei și-au însușit cunoș
de ouă. Planul de producție-marfă tințe de inginerie genetică' și folo
sesc un sistem informațional bazat
industrială a fost depășit cu peste
pe prelucrarea datelor de selecție cu
130 milioane de lei. In acest an ob
ținem o producție medie de 256 ouă ajutorul Centrului de calcul din Ba
de la fiecare găină din ferme cău. în cadrul complexului de selec
ție a curcilor . au fost selecționate
le industriale. în ce privește eficienta economică. întreprinderea linii de înaltă valoare genetică. Spe
cialiștii
unității, au reușit să pună la»
realizează beneficii de peste 100 mi
punct programul de selecție și hibri
lioane de lei, din care 42 milioane
dare a curcilor.
de lei peste plan. Realizările amin
tite se datorează aplicării unui com
PREGĂTIRE
PROFESIONALA
plex de măsuri bazate pe veritabile
TEMEINICA. De aproape zece ani,
experimente științifice in nutriția și
colectivul Întreprinderii noastre lu
selecția păsărilor. Iată citeva din ele:
crează în acord global, sistem de re
tribuire care stimulează perfecțio
DISCIPLINA TEHNOLOGICA. în
narea
organizării activității, aplica
creșterea fiecărei categorii de păsări
rea
de măsuri și soluții menite să
— pui de carne, găini ouătoare,
curci — ne bazăm pe o disciplină asigure creșterea continuă a produc
ției și eficienței economice. Dar,
tehnologică strictă, controlată știin
pentru a obține realizări tot mai
țific. De multi ani aplicăm princi
piul „totul plin, totul gol“. Cu alte bune in producție, din proprie ex
periență ne-am convins că este deo
cuvinte, halele de producție se popu
sebit de important ca oamenii să
lează cu păsări' in același timp și la
aibă o temeinică pregătire profesio
fel se procedează și la depopulate.
nală. în decursul anilor, în întreprin
Aceasta permite dezinfecția riguroa
derea noastră au fost pregătiți nu
să și menținerea efectivelor de găini
și curci intr-o stare de sănătate « meroși avicultori, ridicîndu-Ie ne
contenit
calificarea în 20 de profe
bună, capabile să valorifice superior
sii. Astăzi, muncitorii și specialiștii
condițiile create.
sîht capabili să aplice cele
PERFECȚIONAREA ȘI ADAPTA noștri
mai moderne tehnologii din dome
REA TEHNOLOGIILOR LA NOILE niul
aviculturii industriale. Colecti- .
CERINȚE. în acest an, în ca
vul întreprinderii este format in
drul întreprinderii s-a organizat proporție
de aproape 60 la sută din
creșterea suplimentară a 210 000 mecanici-zootehniști;
absol
de puicuțe necesare fermelor spe venți de licee și școli mulți
profesionale,
cializate in producția de ouă. Pe
din ingineri zootehnișți și medici ve
această cale obținem, în acest tri
terinari, mecanici, electricieni, frigomestru, milioane de ouă. Este o sar
cină de mare complexitate, la care, tehniști, operatori Ia stațiile de in
sub o formă sau alta, contribuie cubație,
programatori-electroniști.
toate celelalte ferme ale întreprin
Ilustrativ pentru modul în care s-a
derii. Unele dintre ele produc ouă urmărit perfecționarea pregătirii
pentru incubație, altele au preluat
sarcini suplimentare de producție la profesionale este, bunăoară, faptul
că 600 de mecanici-zootehniști din
carne. La ferma condusă de ing.
Octavian Iugan s-au amenajat spa
întreprindere sint atestați în această
tiile de creștere a puilor. Halele au
profesie. Cei mai tineri, calificați Ia
fost curățate și dezinfectate. Alături locul de muncă, frecventează treapta
de halele modeme s-au amenajat a doua de reciclare pentru a deveni
tabere — simple acoperișuri, cu pe
mecanici-zootehniști. Totodată, este
reți de plasă de sirmă, dar dotate cu
în curs acțiunea de policalificare,
instalațiile de mecanizare necesare,
în care se cresc, pe serie, cite 100 000 astfel încit un muncitor să rezolve
de pui.
probleme din două-trei profesii dife
întrucît programul suplimentar la
rite. Este vorba deci de un înalt
producția de ouă se realizează în
grad de profesionalitate, indispensa
hale destinate puilor de carne, s-au bil într-o unitate care-și desfășoară
găsit soluții de extindere a spațiilor
de creștere. Specialiștii noștri au activitatea în 247 hale de producție.
M-am referit, desigur, numai la
depistat și amenajat spatii pentru a
creste în acest an 300 000 de pui de cîteva aspecte ale experienței noas
carne. Pentru a obține rezultate su
tre. întregul colectiv este hotărit să
perioare. calitatea furajelor combi dezvolte experiența acumulată pen
nate se urmărește cu toată exigența, tru a spori și mai mult producția și
pe baza analizelor făcute în labora
eficiența economică.
torul întreprinderii.
Inq. Petru PLĂCINTA
SELECȚIA PĂSĂRILOR. De cîțiva
directorul întreprinderii avicole
ani, „Avicola" — Bacău coordonează
aplicarea programului național de
de stat Bacău
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Pretutindeni, acasă și la locurile de muncă

Au îndeplinit
planul, anual
Mina Filipeștii
de Pădure
TELEGRAMA ADRESATA
C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

Planul—realizat ritmic, integral, in condițiile

economisirii resurselor energetice
O comparație semnificativă pen• tru activitatea din acest an a co
lectivului întreprinderii de rul
menți din Alexandria : în condi
țiile creșterii producției de rul
menți cu peste 70 la sută față de
1976, consumul de energie electri
că a scăzut cu peste 6 000 MWh.
Dar, așa cum aveam să constatăm
pe parcursul documentării noastre,
comuniștilor și, în general, tuturor
oamenilor muncii din această uni
tate le este străin spiritul de automulțumire.
„Rezultatele obținute nu sînt pe
măsura posibilităților de care dis
punem și a cerințelor puse în fața
noastră — aprecia secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii,
tovarășul Tincu Dode. Aceasta a
fost concluzia unei recente plenare
a comitetului de partid pe între
prindere, care a adoptat un plan de
măsuri cu sarcini politice precise
pentru organizațiile de bază, consi
liul oamenilor muncii, organizațiile
de tineret și de sindicat, pentru
compartimentele tehnico-administrative ale întreprinderii".
Ca urmare, consiliul oamenilor
muncii a elaborat un program de
lucru detaliat privind reducerea în
continuare a consumurilor tehnolo
gice, în condițiile desfășurării nor
male a activității productive. în
primul rînd, după cum ne spunea
tovarășul Marian Băloi, inginer
energetic al întreprihderii. s-a făcut
o redistribuire a schimburilor în
așa fel încît să se lucreze mai pu
țin în orele de vîrf ale consumu
lui din sistemul energetic național.
De pildă, numai prin trecerea func
ționării unui număr de 122 utilaia
din schimbul II in schimbul III,
se asigură reducerea puterii absor
bite cu 1 000 kWh. S-au luat apoi
măsuri pentru ca utilajele mari
consumatoare, cu „foc continuu" —
cuptoarele de tratamente termice
din secțiile strungărie și forjă — să
«

funcționeze la capacitatea maximă
și cu consumuri energetice optime,
întărindu-se, în acest scop, asisten
ța tehnică. Economii însemnate de
energie se înregistrează și prin
montarea limitatoarelor de mers in
gol la mașinile-unelte din secțiile
bile-role și strungărie, extinderea
ștanțării combinate a coliviilor pen
tru rulmenți. O altă realizare o
constituie aplicarea tehnologiei de
forjare simultană a două inele la
presa automată din secția forjă, pe

La Întreprinderea
de rulmenți — Alexandria
această cale estimîndu-se anual o
economie de 40 000 kWh energie
electrică. între măsurile de ordin
tehnologic se înscrie și scurtarea
ciclului de fabricație a coliviilor
pentru rulmenții radiali-axiali cu
role conice prin decuparea simultan
a două discuri la o singură cursă a
presei. în acest caz consutnurile
specifice se diminuează cu 35 000
kWh pe an.
Demnă de semnalat este acțiunea
întreprinsă de colectivul atelierului
energetic pentru trecerea funcțio
nării motoarelor asincrone, slab în
cărcate, în conexiune stea, soluție
tehnică aplicată pînă în prezent la
6 strunguri carusel și la 28 strun
guri multiax, economiile obținute
astfel anual situindu-se la peste
35 000 kWh.
Cu aceeași perseverență se urmă
rește și reducerea Consumurilor
energetice generale nelegate de pro
cesele tehnologice. Prin raționaliza
rea iluminatului in secții și ateliere,
prin folosirea cit mai mult a luminii
naturale in birouri și alte spații
administrative, prin acțiuni gospo

\

dărești de etanșeizare a ferestrelor
și a căilor de acces consumul de
energie a fost diminuat cu 50 la
sută.
Ca „stat major" al luptei împotri
va risipei, comitetul de partid ac
ționează strîns cu comisia energe
tică din întreprindere. Printr-un
„dispecerat energetic" se urmărește
pe ore și zile încadrarea fiecărui
sector de producție în cotele de
energie repartizate. Sînt create,
astfel, condiții pentru a se interveni
operativ ori de cite ori se constată
dereglări pe fluxul de alimentare
al secțiilor și atelierelor.
O parte importantă și nu mai pu
țin fructuoasă a acestei activități o
reprezintă acțiunile de control sis
tematic în secții și ateliere privind
modul în care sînt aplicate și res
pectate măsurile de economisire se
veră a energiei. Se descoperă cu
aceste prilejuri chiar rezerve în
semnate de reducere a consumuri
lor energetice. Așa a fost cazul la
secția strungărie. unde, în urma
unui asemenea control, s-a hotărît
să se treacă la scurtarea ciclului
de fabricație a inelelor conice exte
rioare prin diminuarea numărului
de operații de strunjire. O măsură
care se va solda cu economisirea
pînă în primăvara anului viitor a
unei cantități de peste 10 000 kWh
energie electrică.
Potrivit calculelor făcute, pînă la
sfirșitul anului consumul se va re
duce cu peste 450 000 kWh energie
electrică. Este un obiectiv care do
vedește răspunderea cu care se ac
ționează, sub conducerea nemijloci
tă a organizațiilor de partid, pen
tru înfăptuirea prevederilor progra
mului de reducere severă a consu
mului de energie electrică, in con
dițiile realizării ritmice și inte
grale a sarcinilor de plan. \

Stan ȘTEFAN
.

corespondentul

„Sclnteli*

ÎN SECTOARELE CASNIC ȘI PUBLIC
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Reducerea cu 50% a consumului I
! depinde și de exigența controlului J J

• Preocuparea permanentă : zilnic, sub normele
de consum aprobate
• Acțiuni concrete : prin reducerea cu 2 ore și
cinci minute a iluminatului public — economii lunare de
78 000 kWh ; programe speciale pentru centralele ter
mice de cvartal ; renunțarea la încălzitul garajelor, uscătoriilor, holurilor și casei scărilor
• Experiențe valoroase ce trebuie generalizate :
fiecare localitate să fie sectorizată, de fiecare sector să
răspundă un membru al comitetului — respectiv birou
lui — executiv al consiliului popular
• Sfera de atribuții a echipelor de control al oa
menilor muncii poate să cuprindă in această perioadă
și acțiunile de reducere cu 50 la sută a consumurilor
energetice
• Se impun măsuri ferme împotriva risipitorilor de
energie electrică, termică, apă și gaze naturale
Trebuie redus cu cel puțin ju
mătate consumul de energie elec
trică. termică si gaze în sectorul
casnic. în locurile publice, din con
sumurile generale care nu sînt le
gate de procesele tehnologice. Res
pectarea riguroasă a măsurilor în
dreptate în această direcție se inscrie. ca o prioritate, in activita
tea curentă a consiliilor populare
județene, municipale, orășenești si
comunale, a întregului lor activ, in
strinsă colaborare cu organele de
specialitate din teritoriu si cu ce
tățenii.
„Cum acționați In această lirecție
l-am întrebat pe prim-vicepresedintele Consiliului popular
municipal Brașov, ing. loan Băjenaru.
— Acțiuni de antrenare a celor
peste 380 000 de locuitori ai muni
cipiului Brașov la reducerea con
sumurilor energetice, la evitarea
oricăror forme de risipă — au mai
fost întreprinse si înainte de con
siliul municipal. Acum am acțio
nat cu mai multă vigoare pentru a
depăși greutățile cauzate de condi
țiile naturale vitrege din acest anotimp. pentru aplicarea măsurilor
adoptate de conducerea partidului
și statului în vederea reducerii cu
cel puțin 50 la sută a consumurilor
energetice. Cum ? în primul rînd
prin întocmirea unui program
ferm de măsuri organizatorice și
tehnice.
Practic, au fost convocat! toți
președinții celor 160 de asociații de
locatari de la blocurile de locuin
țe (care beneficiază de centrale
și puncte termice) și cei 904 pre
ședinți ai asociațiilor mici de loca
tari (pe imobile), atrăgîndu-li-se
atenția asupra caracterului obliga
toriu al măsurilor luate. Au fost
invitați si cei 71 de deputat! ai cir
cumscripțiilor electorale municipa
le. împreună cu președinții comi
tetelor de cetățeni.
în ambele împrejurări reprezen
tanți autorizați ai I.R.E., distribu
ției gazelor, aoei si I.C.R.A.L. au
explicat situația creată în aprovi
zionarea cu energie si ceea ce tre
buie întreprins deîndată si in
nerspectivă. Tot imediat dună adoptarea măsurilor de în’umătărire a consumurilor energetice, con
siliul popular mun’cipal a chemat
și membrii echipelor de control al
oamenilor muncii din municipiu.

prilej cu care au fost cooptați în
ele specialiști energeticieni. cerindu-se echipelor să ia in atentie sl
consumurile energetice si de apă.
Se poate spune că. acum, datorită
tuturor acestor factori, printr-o
muncă de lămurire dusă de la sca
ră la scară, de la usă la usă. de la
om la om. nu există brașovean
care să nu știe cum trebuie să ac
ționeze.

însemnări
din municipiul Brașov
Tot pe linie organizatorică este
de consemnat că. la fiecare înce
put și sfîrșit de săptămină se pre
zintă la consiliul mvnicioal toți di
rectorii si șefii instituțiilor muni
cipale. care raportează și dezbat
situația concretă a consumurilor.
Modul în care sint respectate mă
surile de reducere a consumurilor
sub 50 la sută este urmărit în 14
zone ale municipiului direct de că
tre membrii comitetului executiv
al consiliului popular.
Măsurile organizatorice au fost
urmate de măsuri tehnice.
Dintre cele care vizează reduce
rea consumului casnic de energie
electrică menționăm :
• renunțarea in mare măsură
la receptorii de curent electric
din locuințele celor peste 94 000
de abonați și inlocuirea corpuri
lor de iluminat existente cu al
tele de mai mică putere ; • re
pararea tuturor automatelor de
scară ; silnic, între orele 10,0015 00 sint deconectate 23 de li
nii municipale de distribuție a
consumului
preponderent cas
nic (sint exceptate spitalele,
cresele, grădinițele, cămine'e de
copii și, bineînțeles, activitățile
direct productive).
Pentru reducerea iluminatului
public : • durata de funcțio
nare a iluminatului pe cei 335
kilometri rețele stradale din mu
nicipiul Brașov a fost redusă cu

2 ore șl cinci minute. Efect:
lunar
se economisesc 78 000
kWh (la o putere instalată de
1 040 kW) • becurile de 250 W
Hg au fost înlocuite cu altele de
125 W sau chiar de 80 W •
acolo unde iluminatul era asi
gurat pe ambele laturi ale arte
relor de circulație s-a păstrat
iluminatul pe o singură parte
• pe stilpii unde fuseseră mon
tate două becuri, s-a renunțat
la unul • s-a asigurat ilumina
tul tuturor intersecțiilor, pasaje
lor pietonale și stațiilor trans
portului in comun.
Pentru
reducerea consumu
rilor de gaz metan la cei
27 341
abonați din municipiul
Brasov: • programe
speciale
de funcționare pentru cele 41 de
centrale termice de cvartal exis
tente • desființarea
incălzirii
din garafe, uscătorii și din ho
lurile blocurilor • au fost mon
tate 233 de contoare de sepa
rare a consumurilor, alte 200
sint in curs de execuție.
Pentru reducerea consumului
de apă : • echipe speciale
ale Oficiului de gospodărire a
apelor și E.G.C.L. au trecut la
verificarea tuturor instalațiilor •
depistarea tuturor surselor in
vederea forării unor puțuri •
infectarea in sistem a surplusu
lui de apă industrială • res
tricții in programul de distribu
ție.

Ce efect au avut și au aceste
măsuri ?
1. Consumul casnic de energie
electrică se plasează zilnic sub
cota de energie aprobată, ceea ce
dovedește spiritul civic al cetățe
nilor. înțelegerea că sînt chemați
să răspundă unei înalte îndatoriri
patriotice.
2. în ceea ce privește reducerea
consumurilor de gaz metan, mai
sint încă multe de făcut. Doar in
tr-o singură zi (28 noiembrie) con
sumul de gaz s-a situat sub nive
lul admis. De ce ?. l-am întrebat
pe șeful regionalei Brașov a în
treprinderii de rețele. insta
lații și distribuție a gazelor natu
rale (I.R.I.D.G.N.B.), ing. Nicolae
Pavel. Ne-a răspuns :
— Există abonați casnici si uni
tăți comerciale care nu se înca
drează în prevederile Decretului
820/1973. Este concluzia controale
lor noastre. Exemnle ? Elena Var
ga (str. Republicii nr. 59). Vasile
Enache (str. Lungă nr. 45). coope
rativa metal-lemn (str. Lungă nr.
149). cofetăria din Piața Unirii
nr. 1. tutungeria de ne str. Lungă
nr. 96... Tuturor acestora li s-au
aplicat amenzi severe, dar n-am
mers pînă acolo încît să le tăiem
gazul...
De fapt, tocmai aici rezidă che’a
problemei. Acolo unde se risipește
— fie el consumator ..mare" ori
„mic" — indicațiile trebuie aplica
te întocmai. Adică, vinovății, re
fractarii. trebuie deconectați de la
rețea.
Ceea ce nu a făcut încă
I R I.D.G.N.B. a făcut în schimb
I.R.E. Cu ce efect ? Priviți, incă o
dată, graficele de consum... De
unde se vede că se poate.

Mircea BUNEA

y

Printr-o telegramă adresată
C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste
România, comitetul de partid
și Conducerea minei Filipeștii
de Pădure, județul Prahova, anunță obținerea unor succese
remarcabile în activitatea pro
ductivă.
Vă raportăm, mult Iubite și
stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, se spbne în telegra
mă, că pe 11 luni am realizat o
producție netă suplimentară de
59 300 tone cărbune, iar în data
de 6 decembrie a.c. am realizat
planul la producția fizică pe
acest an.
Urmînd prețioasele dum
neavoastră Indicații, vom acțio
na cu toată energia pentru per
fecționarea organizării muncii,
ridicarea continuă a nivelului
de pregătire profesională, poli
tică si id'‘o1o”’i',ă. nentrn a con
tinua îmbunătățirea condițiilor
de muncă ale oamenilor muncii,
preocupări care să se reflecte tot
mai mult în realizarea sarcinilor
de plan ce ne revin în anul*1984,
in întregul cincinal. Vă asigurăm
că nu vom precupeți nici un
efort pentru a ridica pe un plan
calitativ superior întreaga noas
tră activitate, convinși fiind că
numai în acest fel ne vom aduce declina contribuție la
dezvoltarea multilaterală a tă
rii. Ia continua înflorire a
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

25 unități economice
din județul Hunedoara
Acordînd o deosebită atentie
creșterii productivității muncii
prin folosirea mai deplină a ca
pacităților si organizarea supe
rioară a lucrului pe schimburi
25 de unităti economice din ju
dețul Hunedoara anunță îndepli
nirea înainte de termen a pre
vederilor de plan la principalii
indicatori pe acest an. Printre
acestea se numără Cariera de
extragere a cărbunelui Cîmnu
lui Neag. Șantierul construcțiimontaj electrocentrale Deva. în
treprinderile miniere Hunedoara
și Barza. întreprinderea ..Mar
mura" Simeria. întreprinderea
de utilai minier Petroșani. în
treprinderea de confecții ..Vul
can". întreprinderea de tricotaje
Hunedoara si altele. Pînă la
sfirșitul anului se estimează ob
ținerea in aceste unităti a unei
productii-marfă suplimentare în
valoare de peste 450 milioane
lei. (Sabin Cerbu).

Orizont generos către marea
gazetărie eminesciană*)
Conducător eminent al
„Muzeului literaturii ro
mâne", din a cărui acti
vitate a făcut o tribună
efervescentă de cunoaște
re si promovare a valori
lor creației românești, re
putat profesor, critic și
istoric literar
militant,
dăruit exemplar marilor
repere ale patrimoniului
literar național, autor al
unei temeinice monografii
dedicate lui Panait Istrati
a cărui ediție, în 8 vo
lume, de Opere a îngri
jit-o cu pasiune și com
petență, Alexandru Oprea
a îmbogățit literatura ro
mână cu studii si cărți de
valoare deosebită. con
sacrate scriitorilor clasici
si contemporani, alungind
să-si alăture trainic nu
mele șirului acelor editori
eminescieni fascinați de
mirajul ediției integrale,
aceea pentru care Perpessicius preconiza însuma
rea eforturilor cîtorva ge
nerații de cercetători, adevărați „cursieri ai luminii",
intr-un lucrețian marș al
tortelor al cărui ideal
suprem, strălucind la ori
zont. este înălțarea mo
numentului datorat tota
lității moștenirii literare
a poetului național. Ale
xandru Oprea a fost un
asemenea „cursier al lu
minii" care, preluind torta
din miinile marelui •• său
înaintaș, Perpessicius, și
urmind căile deschise de
acesta, si-a asumat cu
deosebită pricepere și ne
țărmurită dăruire patrio
tică continuarea
marii
ediții critice, integrale, a
operelor lui Eminescu, elaborind studiile introduc
tive- la volumele 7, 9, 14
din monumentala ediție,
al cărei coordonator a
fost. Ultima lui carte, re
centul volum în căutarea
lui Eminescu gazetarul,
mărturisește aceeași de
voțiune exemplară cu care
a îmbrățișat nobila cauză
a studierii în profunzi
me a operei eminesciene,
întreprindere dificilă si
totodată delicată, studiul
imensei gazetării emines
ciene în totalitatea mani
festărilor ei a găsit în
Alexandru Oprea nu nu
mai exegetul cu un imens
bagaj de cunoștințe sor
bite direct de la sursă, dar
și un desăvîrșit maestru
al Interpretărilor și jude
căților sociologice și poli
tice, capabile să situeze
creația eminesciană din
acest domeniu la înălțimea,
maximă, pe care ea o are
cu adevărat. Căci prima
dintr-un lung șir de pre
judecăți moștenite este
chiar aceasta : gazetăria
lui Eminescu ar îi o pa
siune colaterală direcției
principale în care s-a ma
nifestat geniul său poetic.
Nimic mai fals decît un
asemenea unghi, căruia
Alexandru Oprea, pe ur
mele Iui G. Călinescu și
Șerban Cioculescu, îi de-

*) Al Oprea : în căuta
rea lui Eminescu gazetarul.

monstrează falsitatea, lipsa
de adevăr. Articolul de
ziar nu a fost decit oca
zia ori mijlocul de care
Eminescu s-a slujit pentru
a-și face cunoscute marile
sale idealuri, credințele și
aspirațiile al căror punct
fix a fost iubirea poporu
lui său. a claselor de jos.
a țărănimii îndeosebi. în
care el a văzut — cu
multă justețe, azi recon
firmată de studiul materialist-istoric — temelia
națiunii înseși. Secole de-a
rîndul, țărănimea a fost
purtătoarea idealului po
porului român, clasa so
cială care a păstrat prin
lupte limba, portul, obice
iurile, coeziunea și fizio
nomia noastră națională.
Departe de a fi fost un
mijloc de trai, o formă de
obediență politică sau ex
presia unei dorințe de
afirmare egoistă, cu orice
preț, gazetăria eminescia
nă — o demonstrează în

mentală a studiului între
prins de Alexandru Oprea
asupra gazetăriei lui Emi
nescu este expusă cu ma
ximă claritate : „Nu in
tenționăm în studiul de
față să ascundem nici una
din dilemele ideologice cu
care se confruntă gindirea
poetului, cu condiția ca acestora să le fie restituite
adevăratele si complexele
semnificații.
punindu-se
capăt procesului comod al
etichetărilor simplificatoa
re". Această premisă a
unei metode de lucru ști
ințifice. materialist-dialectice este respectată exem
plar de-a lungul Întregii
cărți. Cartea aceasta este
o autentică restituire, un
act energic și convingător
de reintroducere intr-un
circuit viu și adevărat a
publicisticii
eminesciene.
Suferind destul de pe
urma unor ..sneculațluni"
fastidioase și riscate, izVorîte dintr-o mentalitate

CRONICA LITERARĂ
toate paginile cărții Ale
xandru Oprea — a fost o
armă de luptă pentru in
teresele poporului român,
o pledoarie înflăcărată —
ridicată pe un munte im
presionant de cunoștințe
—• pentru drepturile celor
mulți. „Secolul naționali
tăților" în care îsi în
scrie dira de foc exis
tența genialului poet, acel
secol în care popoarele
amenințate in însăsi ființa
lor de tendințele domina
toare și dizolvante ale ma
rilor imperii, și-au ridicat
glasul puternic pentru apă
rarea independentei si su
veranității. este îmbrățișat
cu ardoare de tînărul Emi
nescu — expresie repre
zentativă a năzuințelor
fundamentale ale poporu
lui său. Contrar multor
tentative anterioare, cerce
tătorul îl restituie pe Emi
nescu acestui secol al său,
istoriei care l-a modelat si
care i-a dictat cu o nece
sitate inexorabilă unele
dintre cele mai persisten
te idei: cultul muncii,
dragostea
necondiționată
pentru
țărănime. clasa
..productivă". încrederea în
viitorul inalienabil al na
țiunii ca factor de progres
în dezvoltarea materială si
spirituală a poporului, cri
tica necruțătoare a orînduirii burgheze din Româ
nia acelei epoci, critică în
care, prin ascuțimea si ca
racterul ei radical, se întilnește cu verbul sfichiuitor al socialiștilor români.
Este dealtminteri profund
semnificativ că acest Emi
nescu, protestatar si vitu
peram. este îmbrățișat cu
căldură în cercurile socia
liste în pofida faptului că
unele soluții preconizate
de marele poet nu aveau
cum fi concordante, istoric
validate. Premisa funda

hagiografică și apologetică,
dar. mai cu seamă, din
pricina funestei luări în
antrepriză de cîtiva exponenți ai unora dintre cele
mai reacționare cercuri
politice ale vechii Românii
(naționalistul A. C. Cuza
de exemplu), pagini din
gazetăria eminesciană au
circulat o vreme sub
greaua povară a unor dras
tice etichetări: „spirit reac
ționar". ..adversar al pro
gresului". „iubitor exclusiv
al trecutului" etc., etc. în
acest fel. de pildă, dragos
tea poetului pentru clasa
țărănească s-a văzut- ma
nipulată. in numele unei
pretinse purități, de națio
naliști învederați, iar cul
tul istoriei confundat, de
alții, cu orbirea fată de
prezentul său istoric. Ase
menea grave răstălmăciri,
demonstrează cu străluci
re Al. Oprea, au fost posi
bile și datorită extrapolă
rilor abuzive operate in
vastul cîmp al publicisticii
eminesciene. De aceea pri
ma. fundamentala operație
ce trebuia făcută este toc
mai această restituire a ga
zetăriei eminesciene timpu
lui său. contextului istoric
care i-a colorat puternic
orientările si convingerile.
Căci
contemporaneitatea
spirituală a marilor crea
tori s-a văzut, si în cazul
lui Eminescu. tradusă prin
tr-o îngustă actualizare de
spirite străine trebuințelor
poporului ori. pur si sim
plu, neînțelegătoare, aceas
ta ilustrînd rătăcirile ideo
logice în care un genial
creator poate fi tîrît fără
voia sa atunci cînd încape
pe mina unor manipulanți
interesați. Astfel s-a pu
tut ajunge la etichetarea
ca „reacționară" a concep
ției si viziunii eminesciene
despre trecut, cînd. acum

CUV1NTUL CITITORILOR-,
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

încă de pe acum se pregătesc
pășunile anului viitor

Aspect de la Cariera de extra
gere a cărbunelui Cîmpu lui
Neag

Foto : V. ONOIU

Industria
orașului Panciu
Organizarea superioară a pro
ducției si a muncii, îndeplinirea
ritmică, lună de lună, a sarci
nilor de plan, creșterea produc
tivității muncii si valorificarea
eficientă a materiilor prime si
materialelor au dus la realizarea
înainte de termen, de către in
dustria orașului Panciu. a producției-marfă pe întregul an.
Colectivele de muncă ale unită
ților economice din oraș, din rîndul cărora se evidențiază între
prinderea de tricotaje, vor reali
za suplimentar, pînă la sfîrsitul
anului, o producție-marfă indus
trială în valoare de peste 50 mi
lioane lei. (Dan Drăgulescu).

întreprinderea
de scule și accesorii
speciale Pașcani
Colectivul întreprinderii de
scule si accesorii soeciale din
Pașcani si-a îndeplinit înainte
de termen planul anual de pro
ducție la toti indicatorii. Succesul
are la bază folosirea judicioasă
a potențialului tehnic si a forței
de muncă, creșterea productivi
tății muncii cu peste 50 la sută
ranoriată la indicatorul produc
ției fizice, promovarea creației
tehnice originale, valorificarea
superioară a metalului, dimi
nuarea consumurilor de materii
prime si energetice.
Menținînd aceleași ritmuri
înalte ale întrecerii, oamenii
muncii de la tînăra unitate in
dustrială vor mai realiza oină la
sftrsitul anului o producțiemarfă suplimentară în valoare
de oeste 30 milioane lei. concre
tizată în produse de me-anică
tină cu parametri tehnici si
funcționali superiori. (Manole
Corcaci).

Pe meleagurile comunei noastre,
Gurahonț, județul Arad, creșterea
animalelor are vechi tradiții. Dată
fiind dezvoltarea sectorului zooteh
nic, pe lingă asigurarea celorlalte
surse de furaje este necesar să
crească și potențialul productiv al
pășunilor. Este și motivul pentru
care, odată cu încheierea lucrărilor
din campania de toamnă, consiliul
popular comunal a trecut la orga
nizarea — pe sate — a unor ac
țiuni de pregătire. întreținere și
fertilizare a pășunilor în vederea
anului viitor. Cu sprijinul crescăto
rilor de animale și al elevilor de la
liceul agroindustrial din localitate,
au fost curățate de lăstăriș și arbo
ret mari suprafețe de pășune. Numai
in centrul de comună Gurahonț, de

exemplu, această lucrare a fost
executată pe o suprafață de peste
10 ha, iar in satul Honțișor — pe
8 ha. Paralel cu lucrările de între
ținere se desfășoară intens și acțiu
nile de fertilizare a pășunilor. în
satele Banțești, Mustești, Iosaș, Iosășel, Feniș, Pescari etc., pe o su
prafață de 342 ha pășuni au fost
administrate 114 tone uree. Întrucît
starea vremii mai permite, consiliul
popular comunal se preocupă în
continuare de ridicarea gradului de
fertilitate a pășunilor, in scopul
asigurării in anul viitor a unor
cantități cit mai mari de hrană
pentru animale.

Alexandru HERLAU
comuna Gurahonț, județul Arad

se știe foarte bine, ideali
zarea poetică a unui anu
mit moment din istoria
românească se întemeiază
pe fapte care, sociologic și
istoric, sînt indubitabile.
Așa este chestiunea socie
tății țărănești arhaice glo
rificate de Eminescu : ea
are în centru existenta atestată. nu numai la noi. a
satului devălmaș, comuni
tate patriarhală cunoscută
și apreciată de Marx și
Engels, studiată de socio
logi reputați. români șl
străini. Este limpede acum,
datorită contribuției hotârîtoare a lui Alexandru
Oprea, că, deși nu-și
fixează soluția
socială
In viitor, ca socialiștii,
ci idealizează un anumit
trecut (satele devălmașe,
cu „comunismul" lor pri
mitiv), Eminescu se întîlnește cu socialiștii în cri
tica radicală a stărilor de
lucruri ale prezentului său
social-economic și politic,
în dezvăluirea fără mena
jamente a
exploatării
crincene a țărănimii. în
curajul de a demasca uni
tatea de vederi dintre li
berali și conservatori în
chestiunea proprietății și
a Împroprietăririi. deși
poetul lucra la „Timpul",
organul partidului conser
vator. în realitate, publi
cistica lui nu este obe
dientă. nu slujește intere
selor înguste ale conser
vatorilor. Viziunea gazeta
rului Eminescu este glo
bală și. din unghiul ei,
poetul lovește în bazele
civilizației burgheze din
România acelui timp. Pe
de altă parte, despărțind
în chip oportun programul
politic adoptat de scriitor
de idealul general-uman
al poetului.
Alexandru
Oprea previne astfel eroa
rea de a se egaliza teoriile
articolelor cu imaginile
poeziei, metaforice și mitizante. în realitate, „idea
lizarea trecutului" cu co
rolarul său — „adversar
al progresului" — a fost
scoasă îndeosebi din poe
zia mitizantă șl metaforică
și proiectată asupra ga
zetăriei : operațiune inco
rectă și nedreaptă.
Procedînd cu o largă
comprehensiune si vigu
roasă putere de analiză
științifică. Alexandru Oprea ne-a deschis un ori
zont generos către marea
gazetărie eminesciană, ex
presie Înaltă cit și poezia
a patriotismului său fun
ciar.
Alexandru Oprea, dispă
rut prematur, în plină pu
tere creatoare, acest inte
gru și devotat „cursier al
luminii" din lucrețianul
marș al torțelor menit să
facă a străluci deplin mo
numentul operei lui Milîai
Eminescu, și-a făcut cu
nobilă devoțiune datoria
față de cultura și literatu
ra română, fată de genia
lul poet național — steaua
polară a creației noastre
patriotice.

C. STANESCU

Neînțelegeri
păgubitoare
La Începutul lunii august a.c.,
Combinatul siderurgic Galați a ex
pediat, prin stația C.F.R. Mălina.
21 vagoane fier vechi Combinatului
siderurgic din Hunedoara. Acesta a
refuzat însă să le descarce, motivind că sortimentul și calitatea fie
rului vechi nu corespund comenzii
făcute. Astfel că, după o staționare
de două luni în stația Peștiș, va
goanele au fost reexpediate, tot în
cărcate, la Galați. Dar, Ia rîndul
său. Combinatul din Galați nu vrea
să preia vagoanele, susținind că
Hunedoara nu avea motive să Ie
înapoieze fierul vechi. Așa se face
că de trei luni hirtiile circulă între
cele două combinate siderurgice și
C.F.R., în timp ce 21 de vagoane
sînt scoase din circuitul economic,
iar o însemnată cantitate de fier
vechi stă nevalorificată. La aceste
pagube se adaugă și consumul de
combustibil pentru transportul va
goanelor pe distanța Mălina v Peș
tiș (1 190 km).
Păgubitoare neînțelegeri 1

George SIM1ONESCU
șef stație C.F.R. Mălina, Galați

In atenția edililor Amenajări gospodărești la Vatra Dornei
După mai multe sejururi petre comportament civilizat dă dovadă
vrînceni
cute prin stațiunile balneoclimate și personalul de la cantină și din
Vă scriu din dorința de a sțlpune
atenției forurilor competente două
probleme care-i preocupă de mai
multă vreme pe locuitorii satului
Dealul Sării, comuna Jitia, din ju
dețul Vrancea, un sat cu bogate
livezi și cu un însemnat sector zoo
tehnic. Aici, cu ani în urmă, au
fost identificate două izvoare de
apă potabilă care ar putea satisface
întregul necesar de apă al comu
nei pentru nevoile gospodărești,
adăpatul vitelor și stropitul pomi
lor. Propunerile pentru captarea lor
făcute de cetățeni in adunările cu
deputății au rămas insă fără ecou.
Apa potabilă continuă să fie adusă
cu gălețile de la fintinile aflate la
mare distanță de case și grădini, in
timp ce apa limpede a izvoarelor se
risipește. Locuitorii satului s-au
oferit să participe prin muncă pa
triotică la săparea șanțurilor și
montarea conductelor.
O altă problemă care stă la ini
ma sătenilor și ar trebui să se
bucure de mai mult sprijin din
partea edililor o constituie repara
rea unei porțiuni de circa 1 km din
drumul comunal prin care se face
legătura cu șoseaua națională. De
mai mult timp, acest drum se află
intr-o accentuată degradare. $i cind
te gindești că piatra necesară pen
tru repararea lui poate fi extrasă
din albia Rimnicului, care străbate
comuna. Iar amenajarea se poate
face cu forte locale, sătenii fiind
gata să contribuie la executarea
lucrărilor.

Ion BANU
corespondent

voluntar

rice ale țării, anul acesta am fost
și la Vatra Dornei. Am fost cazat
la Complexul „Doma", o unitate
care dispune de tot confortul, o
cantină spațioasă și o bază proprie
de tratament, bine dotată. Trebuie
să vă mărturisesc că din prima și
pînă în ultima zi de ședere în sta
țiune, toți pacienții ne-am bucurat
de aceeași atenție deosebită din
partea cadrelor medicale. în acest
sens as menționa exemplul de pro
bitate profesională al doctoriței Ce
cilia Tabaciu și al asistentei Eli
Bosînceanu. De solicitudine și

unitățile comerciale ale orașului.
Străbătînd și împrejurimile urbei,
văzind cum se prezintă stațiunea
sub toate aspectele, mă întreb de
ce organizatorii de turism nu fac
mai multe schimburi de experiență
la Vatra Dornei 7 Pentru că unii
lucrători din turism ar avea ce în
văța din experiența colectivului
acestei stațiuni, a edililor acestui
oraș bine gospodărit

Ioan D. IONESCU
strada Moldovița nr. 4, București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Picăturile vieții. La Spitalul orășenesc Tîrgu Frumos s-au recoltat
In acest an peste 200 litri de singe, folosit la salvarea a sute de vieți
omenești. în aceste acțiuni s-au evidențiat cadrele medicale de la puncte
le de recoltare din comuna Strunga și de Ia dispensarul suburban Tîrgu
Frumos. Activitatea educativă desfășurată în rîndul cetățenilor a făcut
să crească numărul donatorilor de singe. (Dumitru Păpușoiu, orașul Tîrgu
Frumos, județul Iași) • Propunem Uniunii județene a cooperativelor meș
teșugărești Neamț să reînființeze în municipiul Piatra Neamț un atelier
de reparat sifoane. în prezent, pentru asemenea prestări de servicii tre
buie să apelăm la unitățile din alte localități. (Neculai Manole, sat Bis
trița. municipiul Piatra Neamț) • La Ocolul silvic Balș s-a încheiat de
curind campania de recoltare și livrare a fructelor de pădure, a plantelor
medicinale și semințelor forestiere. Au fost predate, de exemplu, peste 70
tone fructe de pădure, onorindu-se integral și contractele încheiate pentru
export. Rezultate remarcabile au obținut și unitățile-anexă de împletituri de
răchită si de creștere și ingrășare a tăurașilor. (Titus Ciortescu, activist
cultural. Slatina, județul Olt) • Muzică și— zgomot. Locatarii apartamen
telor din blocul la parterul căruia funcționează restaurantul „Clăbucet". de
pe strada T. Rudeanu 3, sectorul 1 din Capitală, nu mai au liniște din
cauză că in acest local atît in orele dimineții, cit și pină noaptea tirziu,
magnetofonul este deschis la maximum sau orchestra cintă asurzitor. Ca
să nu mai vorbim de zgomotele produse prin trîntirea am
balajelor șl a meselor. Poate de această dată sesizarea noastră
va fi luată in seamă. (Un grup de locatari, strada T. Rudea
nu nr. 3, București, sectorul 1).
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A apărut

NICOLAE CEAUSESCU
5
Expunere la Adunarea festivă
consacrată sărbătoririi a 65 de ani

de la făurirea statului național
unitar român. 1 decembrie 1983
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Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Vă mulțumesc foarte mult pentru bunele urări pe care ați avut ama
bilitatea să mi Ie transmiteți cu prilejul preluării funcției de președinte al
Republicii Maldivelor, pentru al doilea mandat.
Am fost profund impresionat de amabilul dumneavoastră gest.
Cu cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră personală șl
pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 7 decembrie, ora 20 — 10 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va
fi în general rece cu cerul temporar
noros. Vor cădea ninsori locale In ju
mătatea de nord a tării și izolate in
rest. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat cu unele intensificări in estul ță-

rii șl la munte, predomintnd din sec
torul nord-vestlc. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse Intre minus 10 șl
zero grade, Izolat mal coborîte. Iar cele
maxime Intre minus 5 șl plus 5 grade.
Local se va produce ceață. In București:
Vremea va fl relativ rece cu cerul tem
porar noros favorabil ninsorii. Vînt
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre minus 4
șl zero grade, Iar cele maxime Intre
plus 1 șl plus 5 grade. Se va semnala
ceață. (Ortansa Jude, meteorolog de
serviciu).

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Tovarășul Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, s-a întîlnit cu
dr. Maxime Ferrari, vicepreședin
te al Frontului Progresist al Po
porului, ministrul planificării și
afacerilor externe al Republicii
Seychelles, care se află în țara
noastră la invitația C.C. al P.C.R.
în cadrul convorbirii s-au ana
lizat căile și mijloacele de dezvol
tare a relațiilor dintre cele două
țări în domenii de interes reciproc
și s-a făcut un schimb de păreri cu
privire la unele probleme interna
ționale actuale.

reprezentanți ai Consiliului Culturii
și Educației Socialiste. Ministerului
Afacerilor Externe. Asociației de
prietenie România-Franța, Institutu
lui român pentru relațiile culturale
cu străinătatea. Asociației cineaști
lor. oameni de artă și cultură, un nu
meros public, precum și o delegație
de cineaști francezi aflată în țara
noastră.
Au participat Michel Rougagnou.
ambasadorul Franței la București, și
membri ai ambasadei, alți șefi de
.misiuni diplomatice acreditați în tara
noastră. ' membri ai corpului diplo
matic.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Finlanda — a 66-a aniver
sare a proclamării independentei —
mart! a avut loc. în Capitală, o ma
nifestare culturală organizată de
Institutul fomân pentru relațiile
culturale cu străinătatea si Asocia
ția de prietenie româno-finlandeză.
în cadrul căreia1 au fost prezentate
impresii de călătorie din această
tară si au fost vizionate filme do
cumentare finlandeze.
Cu același prilej, in sala de expo
ziții a Casei de cultură a I.R.R.C.S.,
s-a deschis o expoziție de grafică
finlandeză.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. un numeros nubile.
A fost prezent Kari Jantunen. în
sărcinat cu afaceri a.i. al Finlandei
la București.
(Agerpres)

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței
de stat a Republicii Coasta de Fildeș, vă adresez, în numele poporului
român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului dumnea
voastră.
Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare exis
tente între țările noastre se vor dezvolta și mai puternic, în Interesul reciiproc al popoarelor noastre, al politlcii de pace, independență națională
și înțelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Șocialiste România
Abidjan,
... . capitala
. __
economică
___ _ a
Coastei de Fildes, stat care-si ani
versează la 7 decembrie 23 de ani
de la proclamarea independentei,
se înfățișează ca o imensă oază ur
bană străbătută de larsi artere, cu
blocuri moderne, legînd prin ma
iestuoase punți aglomerări de edi
ficii multietaiate. Cartierele în stil
african alternează cu cele conce
pute după noua arhitectură, apă
rute în ultimii 10—15 ani. Iar in
zonele dintre pădurile tropicale și
lagune, platformele industriale se
«ucced concentrărilor de mici ate
liere ale bijutierilor în lemn și
metale prețioase. Despre Abidjan
se snune că reprezintă într-un fel
un tablou generic al statului ivorian, cu tradiții și realizări, și, mai
ales, cu proiecte ambițioase.
Ritmurile economice de dezvol
tare stabilă, unele din cele mai ri
dicate din Africa, au produs in
anii care s-au succedat după 1960
sensibile schimbări in viata popu
lației. In deceniul trecut. Coasta
de Fildeș a înregistrat un ritm ge
neral de creștere economică de 7
la sută. Cunoscută pînă nu de mult
ca un furnizor de cacao, cafea, ba
nane. ananas și alte produse tro
picale și subtropicale. Coasta de
Fildeș a trecut. în același timp, la
valorificarea bogățiilor solului si
subsolului. Au apărut cu precăde
re unități de industrializare agri
colă. dar și mari întreprinderi cu

Creșterea mai accentuata
a productivității muncii
producție In valoare de 20 milioane
lei. Totodată, asimilarea procedeelor
de forjare în matriță, utilizarea teh
nicii de calcul electronic în proiecta
rea, lansarea și urmărirea fluxuri
de noi tehnologii. Prin organizarea
lor de fabricație, extinderea proce
superioară a producției și a muncii
deelor automate de sudură și cele
se va realiza 17,9 la sută din sporul
lalte măsuri ne dau certitudinea că
de productivitate, prin mai buna fo
sarcina de creștere a productivității
losire a forței de muncă — 31,2 la
muncii prevăzută pentru anul viitor
sută,' iar prin perfecționarea condu
va fi realizată și chiar depășită.
cerii — 3,1 la sută. Precizez insă că
în ce privește perspectiva, avem
hotărîtoare pentru realizarea acestor
ca ___
începînd
din____
anul____
1985
obiective este ridi$are$....pregătjrii. în vedere
______
..
__
profesionale a întregului colectiv de / Să trecem Ia fabricația de serie a
oameni ai muncii *djh, Întreprinde. radiatoarelor și răcitoarelor brazate
industrială'de
mașini- din Aluminiu, ceea ce va asigura un
3. Centrala industrială
de mașiriispor de producție de circa 200 mi
unelte din București trebuie să ur
lioane lei. Totodată, vom pune în
genteze definitivarea colaborărilor
funcțiune fabrica de oxigen și sta
intre unitățile subordonate pentru
ția de acetilenă, capacități care vor
asigurarea pieselor turnate necesare
duce la creșterea cu 60 milioane lei
fabricației de mașini-unelte grele,
a producției industriale, la diminua
echipamentelor electrice, hidraulice
rea cheltuielilor de transport și Îm
și pneumatice.
bunătățirea ritmicității fabricației,
respectiv, la o creștere mai accen
tuată a productivității muncii.
3. Mai intii, o mobilizare mai pu
ternică a constructorilor și montorilor din județul nostru pentru pu
nerea In funcțiune la termen șl
chiar In devans a obiectivelor de in
vestiții de care aminteam. Totodată,
solicităm livrarea grabnică a utila
în mediul protector de bioxid de
jelor pentru gospodăria de bioxid
carbon, ceea ce va asigura reduce
de carbon pe care le execută Uzina
rea manoperei cu 5 la sută, conco
mitent cu realizarea unui spor de
de utilaj chimic Ploiești.

Extinderea mecanizării și automatizării
(Urmare din pag. I)

concludente in acest sens. O creștere
de aproape 2 la sută a productivită
ții muncii obținem chiar in acest an
prin extinderea procedeului de tur
nare in forme tip fagure și in forme
vidate, precum și prin modernizarea
a două tipuri de mașini de găurit și
a fprăstrăului circular. Odată cu ge
neralizarea aplicării acordului glo
bal, am intensificat acțiunea de re
examinare a normelor de muncă și
a normativelor de personal.
Sintetizînd, se poate spune că 47,8
la sută din sporul de productivitate
prevăzut să se obțină In anul viitor
va fi realizat prin extinderea meca
nizării și automatizării producției
prin perfecționarea și introducerea

de înalt randament
promovate mai stăruitor
1. Prin acțiunile Întreprinse de
organizațiile de partid și consiliul
oamenilor muncii — ne relatează inginerul-șef al întreprinderii de utilaj
tehnologic Bistrița, Petre Centea —
productivitatea muncii a crescut în
perioada care a trecut din acest an
cu 32 la sută față de anul 1980. Con
siderăm insă că rezervele de crește
re a productivității muncii existente
in întreprindere sînt departe de a
fi epuizate.
2. Actionînd in spiritul Înaltelor
exigente formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., avînd per
manent în vedere obiectivele Pro
gramului privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii,
sîntem ferm hotăriți ca, prin valorifi
carea cu maximă eficiență a posibi
lităților de care dispunem, să asi
gurăm în cîtiva ani, pînă în 1987,
dublarea productivității muncii, Pentru anul 1984 avem în vedere creșterea productivității cu 50 la sută
fată de nivelul acesteia din anul
1980, pe această cale propunîndu-ne
să obținem un spor de producție
marfă în valoare de 110 milioane
lei. Iar această creștere de produc
tivitate se va realiza în condițiile
In care vom executa utilaje unicat
sau de serie mică.
In vederea înfăptuirii sarcinilor
mobilizatoare pe care ni le-am asu
mat în privința creșterii productivi
tății muncii, ne-am concentrat efor
turile în trei direcții principale : in
troducerea progresului tehnic, per
fecționarea organizării producției și
a muncii, calificarea și perfecționa
rea pregătirii tehnico-profesionale a
Întregului personal muncitor. Preci
zez că în cadrul măsurilor privind
promovarea progresului tehnic o
atenție deosebită acordăm introdu
cerii largi a tehnologiilor moderne,
de înalt randament. Bunăoară, incepînd din prima lună a anului 1984
vom extinde sudurile semiautomate

cinema
e O lebădă Iarna: SCALA (11 03 72)
— 6; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12; 14; 16; 18;
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.
O Felix și Otilia : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 15,45: 19.
O Mihai Viteazul: CENTRAL (14 12 24)
— 10: 14; 18.
• Căruța cu mere: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17.30; 19,30.
® Fructe de pădure: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Serbările galante I LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:

1. Comitetul de partid, consiliul
oamenilor muncii, întregul noștru
colectiv — ne spune Nicolae Vrapcea,
inginerul-șef al întreprinderii de utilaj greu Craiova — a acordat in
acest an cea mai mare importanță
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii. Ca urmare, In perioa
da care a trecut din acest an, sar
cina de creștere a productivității
muncii a fost depășită cu peste 20
la sută, creștere concretizată în
tr-un spor de producție netă în va
loare de peste 30 milioane lei.
2. în anul 1984, producția-marfă
va crește cu 75 la sută față de 1983.
Acest spor de producție va fi reali
zat in întregime prin creșterea pro
ductivității muncii. In acest scop,
vom acționa cu fermitate pentru
transpunerea exemplară in viață a
sarcinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară
a C.C. al P.C.R., pentru aplicarea
programului special de măsuri dez
bătut. îmbogățit și aprobat recent
de adunarea generală a oamenilor
muncii. Măsurile cuprinse in acest
program vizează promovarea intensă
a progresului tehnic, organizarea ști
ințifică a producției și a muncii, ca
lificarea prin liceul întreprinderii a
300 de muncitori, ridicarea pregătirii
profesionale a tuturor oamenilor
muncii din întreprindere. Prin toate
aceste măsuri, precum și prin gene
ralizarea aplicării acordului global,
vom asigura pină în anul 1985 du
blarea productivității muncii față de
1980.
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Lovind o pasăre de pradă : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Capcană neobișnuită : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Capturați-i ia barieră : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15;
20,15.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13; 17,15;
Capcana
mercenarilor — 15; 19,15 :
DOINA (16 35 38).
• Cenușă și diamant : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Cintecul e viața mea : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Dragostea și regina : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15 45 ‘ 18 ’ 20.
• ’ Loto-Prono
’82 :
FLOREASCA
(33 29 71) — 8.45; 10,30; 14; 16; 18; 20.
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Excelențel Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

•| •
zilei

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ

în cadrul programului de creștere
muncii, o atenție
deosebită acordăm organizării știin
țifice a producției și a muncii. Con
comitent. acționăm stăruitor pentru
.extinderea prelucrării pieselor cu
profil complex pe mașini-unelte echipate cu comenzi numerice, pen
tru modernizarea și echipai ea unor
mașini-unelte da performanță cu
dispozitive și accesorii speciale, pen
tru extinderea unor tehnologii de
mare productivitate. Cu aceeași con
secvență vom acționa pentru rațio
nalizarea fluxurilor tehnologice în
secțiile de producție și extinderea
tehnicii de calcul electronic.
3. înfăptuirea programului de creș
tere a productivității muncii pe anul
1984 este strîns legată de asigurarea
punerii în funcțiune a noilor capa
cități de producție. în special a celor
de tratament termic și acoperiri me
talice, care vor scurta ciclurile de
fabricație și. totodată, vor reduce
cheltuielile de producție. Este nece
sar, de asemenea, ca o serie de uni
tăți furnizoare, cum sînt Combinatul
de utilaj greu Iași. întreprinderea
de mașini grele București, întreprin
derea mecanică Alba lulia, să ne livreze semifabricatele la timp și in
condițiile de calitate prevăzute in
contracte.
a productivității

Anchetâ realizată de
corespondenții „Scînteii" :

Sava BEJ1NARIU
Gheorqhe CRI ȘAN
Nicolae BABALAU
• Rubedeniile : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Spectacol la comandă : MUNCA
(21 50 97) - 15; 17,15; 19,30.
• Agonia: ARTA (213186) — 9; 12;
16; 19.
• Misterele Bucureștilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16: 18; 20.
• Urgent... Secret... :
FLAMURA
(85 77 12) — 8,15: 12; 18; 18; 20.
• Cascadorul Hooper : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Expresul colonelului von Ryan :
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Omul păianjen se întoarce : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
17,45; 20.
• Mitul Fedorel : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30: 12,30; 14,15; 16; 18: 20.
• Dublu delict : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Domnul Miliard : PACEA (60 30 85)
— 17,30; 19,30.

caracter national în domeniul ener
giei. petrochimiei, prelucrării lem
nului. industriei., textile, de con
fecții si alimentare. Criza econo
mică mondială, care a afectat si
Coasta de Fildeș, a determinat au
toritățile ivoriene să elaboreze
programe avînd ca prioritate reorientarea spre obiective de inves
tiții cu eficientă imediată. în pa
ralel. se vor aloca importante mij
loace financiare pentru a asigura
dezvoltarea bazei energetice inter
ne. Construirea unor noi hidro
centrale. ca si sporirea producției
de titei. care urmează să satisfacă
cerințele proorii. sînt. de aseme
nea. direcții de bază ale economiei
ivoriene pentru anii următori.
Prieten apropiat al popoarelor
din Africa, poporul român urmă
rește cu simpatie succesele dobân
dite de Coasta de Fildeș pe calea
dezvoltării independente, de sine
stătătoare. între țările noastre
s-au statornicit relații de colabora
re rodnică, pe multiple planuri, și
care cunosc o continuă amplifica
re. Un rol determinant în acest
sens au avut convorbirile dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele
Felix
HouphouetBoigny, înțelegerile intervenite la
nivel înalt deschizînd noi perspec
tive colaborării pe multiple planuri
în interesul reciproc, al cauzei pă
cii, independenței naționale și pro
gresului în întreaga lume.

15,00
15,05
15,25
15,30

16.30
20,00
20,20
20.30
21,00
21,35
21,50
22,00

Marți, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe U Tin Sein, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Socialiste a Uniunii
Birmane, în legătură cu apropiata
prezentare a scrisorilor de acreditare.
★

O reprezentativă selecție de lung
metraje artistice este prezentată pu
blicului spectator din Capitală, la ci
nematograful „Studio", in cadrul
„Săptăminii filmului francez". Spec
tacolul de gală a programat, marți
seara, filmul artistic „Invitații patro
nului". in regia lui Dănis Granier
Deferre. în programul manifestării
mai figurează producțiile „Edith și
Marcel". „Generalul armatei moar
te". „Diva", precum și pelicula de de
sene animate „Secretul se’enarilor".
La spectacolul de gală au luat parte

★

Telex
Universul femeilor
Rezultatele tragerii Pronoexpres
Emisiune In limba maghiară (par
țial color)
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
Actualitatea în economie
Videoteca internațională (color)
Fotograme din realitate
Melodii și interpreți
Telejurnal (parțial color)
închiderea programului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Azi, la fotbal
• Cuplaj pe stadionul
„Dinamo**
Astăzi, la fotbal, meciuri de mare
atractivitate în divizia A si în „16“imile „Cupei României".
Pe stadionul „Dinamo" din Capi
tală — de la ora 14. Dinamo — Uni
versitatea Craiova (restantă din di
vizia A). în deschidere (ora 11,30),
meci in cadrul „Cupei României".
Dinamo Victoria — S.C. Bacău.
Iată și programul celorlalte parti
de contind pentru „Cupa României" :
C.S. Tîrgoviște — F.C. Olt (conform
regulamentului, meciul va avea loc
pe un teren neutru — la Titu) ; Ci
mentul Medgidia — Steaua ; Preci
zia Săcele — Rapid : Mureșul Luduș
— Sportul studențesc ; Armătura Za
lău — Jiul Petroșani ; Sportul mun
citoresc Caracal — Corvinul Hune
doara ; Poiana Cîmpina — Chimia
Rm. Vîlcăa ; U.T„ Arad — Politehni
ca Iași ; Metalul Bocșa — A.S. Arma
ta Tg. Mures : Metalul Rădăuți —
F.C. Argeș ; Viitorul Gheorgheni —
F.C. Baia Mare ; Victoria Tecuci —
Petrolul Ploiești : Minerul Baraolt —
Dunărea C.S.U. Galați.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciul dintre marii maeștri
Gări Kasparov și Viktor Korcinoi,
contind ca semifinală a turneului
candidatilor la titlul mondial de șah,
a oontinuat la Londra cu partida a
6-a, întreruptă cu o zi înainte la
mutarea 41-a. La reluare. Gări
Kasparov a obținut victoria după
efectuarea a încă 36 de mutări. Sco
rul a devenit egal : 3—3 puncte.
în cealaltă semifinală, care se des
fășoară tot la Londra între marii
maeștri Vasili Smîslov și Zoltan
Ribli, partida a 7-a s-a Întrerupt la
mutarea a 42-a, cu avantaj pozițio
nal pentru Smîslov. Scorul este fa
vorabil lui Smîslov cu 3,5—2,5 punc
te (1).

Melbourne, campionul cehoslovac
Ivan Lendl 1-â' eliminat cu 7—6,
6—3, 6—3 pe australianul Pat Cash,
americanul John McEnroe a dispus
cu 6—3, 6—2, 6—2 de compatriotul
său Tim Gullikson, iar Mats Wilander (Suedia) l-a Întrecut cu 6—4,
6—2, 7—6 pe Paul McNamee (Aus
tralia).
Rezultate Înregistrate în turul III
al probei de simplu femei : Pam
Shriver — Barbara Potter 3—6, 6—3,
6—4 ; Martina Navratilova — Rosa
lyn Fairbank 6—2, 6—2 ; Jo Durie —
Alycia Moulton 6—1, 7—6 ; Sylvia
Hanika — Helena Sukova 6—2, 6—4;
Kathy Jordan — Catherine Tanvier
6—1, 4—6, 7—5.

• în primul meci al turneului in
ternațional de hochei pe gheață de
la Sofia, selecționata României a în
tîlnit reprezentativa Ungariei. Hocheiștii români au terminat învingă
tori cu scorul de 6—3 (4—1. 1—0,
1-2).

• Marți a început In Capitală fi
nala campionatului republican mas
culin de șah. în prima rundă. Ghițescu a cîștigat la Oltean, iar parti
dele Foișor — Lupu. Ghindă —
Stoica și Grunberg — Nicolaide s-au
încheiat remiză. Campionatul con
tinuă. înceoînd de astăzi. în sala
Clubului „Mecanică fină". Partidele
rundei a 2-a vor începe la ora 15,00.

• In optimile de finală ale tur
neului internațional tle tenis de la

TRADIȚII ȘI ÎNNOIRI
(Urmare din pag. I)

chinga de granit a munți
lor Parângului si Vîlcanului, Jiul, urcat în balade,
intîlnește astăzi Bumbeștiul, intrat brusc pe orbita
industrializării prin cîteva
întreprinderi de mare in
teres ; mai jos, castrul ro
man. mărturie a contopi
rii daco-romane. iar un
deva. în stingă. Muzeul
lemnului de la Curtișoara.
o oază de civilizație em
blematică pentru istoria
spirituală a acestor locuri,
în urmă cu patru decenii,
industria Tîrgu Jiului se
afla toată în nordul lui,
fiind formată din : o fa
brică de țigări, una de că
rămidă refractară, o topi
torie de cînenă si una de
prelucrare a fructelor. Fi
rește, cu excepția celei de
țigări (!). acestea aveau
dimensiunile unor atelie
re ; mai mari sau mai
mici. Mi se pare că mai
ființa, in altă parte a ora
șului. o mică fabrică de
-confecții. Astăzi, în partea
de nord a orașului pulsea
ză cu adevărat inima lui
industrială ; o modernă în
treprindere de sticlă, alta

de regenerare a cauciucu
rilor. una de mașini unel
te. la care se mai adaugă
vechiul deja combinat de
prelucrare a lemnului. Au
mai apărut aici o fabrică
de bere, alta de niine. o
tipografie, iar Vădeniul. o
prelungire rurală s-a inte
grat astfel, pe deplin, ora
șului.
în ultimii ani, Tîrgu Jiul
a intrat pe făgașul unei
remodelări
spectaculoase
urbanistice, Țăranul, coborît din satele îndeoărtate, recunoaște tot mai
greu orașul descinderilor
__________
sale din tinerețe ; mai există castelul de apă care,
alături de primăria orașu
lui, se constituia cîndva in
Înălțimi de neegalat ; la
cîtiva metri de castel, pare-se. o foarte frumoasă
fintînă. denumită Simboteanu. veche de peste o
jumătate de secol si de la
care au băut multă vreme
ană locuitorii orașului. Dar
vechile ulițe au dispărut,
mahalalele la fel. toate au
devenit blocuri aliniate
geometric duoă străzile ce
ordonează un spațiu ce pi
cotea cîndva în aerul ano
din, vetust. Tîrgu Jiul avea

41 Hercule cucerește Atlantida : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
•
Lanțul
amintirilor :
GLORIA
(47 46 75) - 9; 14,15; 17,15; 20,15.
• Atenție la
gafe I :
POPULAR
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,
TOMIS (21 49 46) — 8.00; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Despărțire temporară : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Titanic vals — 19,30;
(sala
Atelier) : File de istorie — 17; (sala
Gtuleștl) : Comedie de modă veche
— 19.
• Filarmonica „George Enescu”

odinioară faima unui oră
șel de negustori și comercianți, care-și așezau tara
bele și cîrciumile pe unde
apucau. în căutarea unui
vad cît mai avantajos și
lucrul acesta și-a pus am
prenta și pe vechiul cen
tru al orașului dominat de
o arhitectură eteroclită.
..de bătaie scurtă", cu pră
vălioare chircite unele-n
altele ; e drept. între
fruntariile orașului se păs
trează și astăzi clădiri. în
conjurate
de
frumoase
grădini. în care recunoști,
dintr-o repede ochire, sti
lul gorjenesc. stil ce măr
turisește o benefică in
fluentă etnografică si arhi
tecturală a zonei apropia
te. Acest stil se interfe
rează astăzi armonios cu cel
modern, ce se conturează tot mai pregnant,
prin cîteva fronturi de
mare deschidere. Practic,
întreg orașul este supus unul radical proces de sis
tematizare. de regîndire
urbanistică : înlăturînd ceea
ce constituie loc comun si
improvizație născute din
conjunctura
vremurilor
trecute, edilii vor trebui să
păstreze ceea ce tine de

(15 68 75, Ateneul Român) : „Arii șl
coruri din opere de Verdi și Wagner"
— 19; (la Muzeul de artă) : „Colegium artis" — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gustul parvenirii" — 19,30: (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă
— 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu
Intlmplător — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de ană — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Scoica de lemn — 19;
(sala Studio) : Acești îngeri triști —
18,30,
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Perlele — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"

pecetea inconfundabilă a
locurilor, de poezia lor aparte, de prezenta tripticului brâncușian (cineva a
spus odată o frază esen
țială șl anume că orașul
trebuie reiindit în funcție
de și slujind capodopera
titanului din Hobița). de
apa Jiului si de frumosul
parc secular. ,ce smulgea
cu decenii în urmă admi
rația marelui savânt Nicolae Iorga.
Prin poarta de sud a orașului se merge pe o di
recție fundamentală. ce
duce sore Rovinari si Motru. adică spre inima energetică a tării. Iar
transformările petrecute in
acest perimetru au solicitat deja intens pana cronicarilor acestor ani.. Județ
cu rădăcinile adine: înfipte în straturile istoriei
i
noastre, profund si temei
nic ancorat în prefacerile
prezentului. Gorjul este,
la ora actuală, o frescă emotionantă despre tradi
ție si înnoire ca dimensiunLorganice ale deveni
rii noastre socialiste, a tă
rii sub conducerea partidu
lui comunist.

(sala Victoria, 50 58 65) : Corina —
19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 95) : Suflete tari — 19.
• Teatrul „Fantasio" — Constanța
(Sala Savoy, 15 56 78) : Nuntă la Fan
tasio — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 001 : La izvor de dor și clntec —
18,30; (la Palatul sporturilor șl cultu
rii) :
Un disc, o melodie
pentru
dumneavoastră — 18.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Visul de aur — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la
sala Batiștel) : Noul nostru vecin —
10; (sala „înfrățirea intre popoare"):
Tigrul purpuriu cărula-1 plăceau clă
titele — 16,30.
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.
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La cei 83 de ani ai săi. profe
sorul universitar Marin Popescu
din București iși amintește cu
drag de comuna natală Spineni,
județul Olt. In semn de adinei
prețuire pentru locurile de baș
tină. el a donat filialei Olt a Ar
hivelor Statului nu mai puțin de
7 000 de cărți, manuale de istorie
și geografie, manuscrise, hărți,
reviste, documente și stampe de
o mare valoare documentară.
Printre acestea se află si
ediția propriei lucrări intitu
late „România in hărțile carto
grafice ale secolelor XIII—XIX".
Un document de mare însemnă
tate il constituie harta tipărită
in 1700. la Padova, întocmită de
stolnicul Constantin Cantacuzino. Bogata colecție donată reu
nește aspecte din lupta, viata și
cultura poporului român de-a
lungul timpurilor, oferind cerce
tătorilor de profil un vast fond
de documentare. Gestului plin
de noblețe al donatorului i s-a
răspuns cu unul pe măsură : co
lecția va purta numele său.

Din mers
!■ S-au, împlinit exact șapte decenii de cind nava de pasageri
. Borcea" străbate apele bătrinului Danubiu. Din anul 1883. de
cind a primit „botezul apei" și
pină zilele acestea, zbaturile sale
au „lopătat" apele pe distanta
a nu mai puțin de un milion de
kilometri.
In ultimii ani. pe „Borcea"
s-au instruit elevii Liceului de
marină din Brăila. Dar a venit
vremea ca „Borcea" să iasă la..
pensie. Ștafeta a fost preluată
de „Ovidiu" — o navă scoală
modernă, cu un înalt grad de
tehnicitate, construită in acest
an la șantierele din Giurgiu.
Să-i adresăm tinerei nave tra
diționala urare marinărească
„Vînt bun din pupa", iar
„Borcel" — încă multi ani de
navigație. După cum ne asigură
specialiștii Liceului de marină
din Brăila, „Borcea" le mai poa
te fi încă de folos.

Trei frați
De peste trei decenți, coopera
tiva agricolă din satul Cirja se
numără printre unitățile frun
tașe din județul Vaslui. An de
an. aici se obțin recolte tot mai
mari, rod al hărniciei coopera
torilor. Printre fruntașii frunta
șilor se află și trei mecanizatori.
Trei frați care lucrează pe trac
toare de mai bine de 20 de ani.
Este vorba de Ion. Costică si Vasile Onoșe. Da$ă-J
igfrebii ne Ion
~
care-i. mal
bun----dintre
--------Jze ei. îți răspuțide că mai buni sînt Costică
și Vasilică, iar dă
aăcă-i întrebi pe
ei te asigură că primul e...
a-ntiia.
Toți cei trei frați au copii.
Care copii calcă pe urmele pă
rinților. Ei sînt acum elevi la
licee agroindustriale sau studenți la agronomie.
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I Natura se amuză I
I
Un măr năzdrăvan în grădina
I cetățeanului
Ion Nica. din co
muna Tîrnova, județul CarașSeverin. Un măr ajuns la vene I
rabila virstă de 40 de ani. Jubi
I leu
pe care și l-a „onorat" cu o
surpriză, dăruindu-i gospodaru I
două recolte de mere. Prima
I luicaa fostniciodată.
in vară si parcă mai mare
A doua recoltă, aproape la fel de bogată, a cu- I
gospodarul în noiembrie.
I les-o
Dar nici n-a apucat bine, să o
pună la adăpost, că s-a pomenit I
înflorit a treia oară,
I cuca-nmărul
zori de primăvară, Dacă
n-ar fi venit atit de repede I
I iama...
I
fierul,..
I Bafe
Mircea Belcescu are 57 de ani
| și este pensionar. Pensionar la I
57
că, muncind
I 35 dede aniani, lapentru
forjă in întreprin
derea mecanică „Nicolina". i
I s-au calculat ani în plus pen- I
II detru „Nicolina"
muncă grea. Mai înainte
el iși făcuse ucenicia la o fierărie sătească, I
învățat toată viata cu munca,
I odată
ieșit la pensie n-a putut
să stea degeaba, păzind cum in I
fetele lui muncesc și înva
I jur
ță, ca și feciorii — unul ingi
ner, iar altul muncitor tot la
Intr-o bună
zi I
s-a dus și s-a încadrat la
I „Nicolina".
C.A.P. Ciurea,
~
lingă Iași, tntorcindu-se la prima meserle I
din
tinerețe,
aceea
I potcovar. „Toată ziuade —fierarzice
el — bat fierul cît e cald,. Mă
I
in putere, am tot ce-mi
t
I simt
trebuie, sînt respectat de toată
lumea. Dar am și o dorință de
care aș vrea să se țină sea- I
Vreau să am pe lingă
I ma.
mine cel puțin un tinăr sau
doi din comună pe care să-i I
meseria de fierar-potcoI învăț
var. Numărul de animale de.
muncă se tot înmulțește ți e
nevoie să fie bine ..încălțate", I
Cind o fi să predau ștafeta —
I cum
se zice - • apoi s-o las pe
mîini bune".
I
I
Dintr-un foc!
I
I ratorilor
O frumoasă inițiativă a prepa
de minereuri de la Flotația centrală din Baia Sprie : pe I
iazul vechi de decantare al uzi
I nei
au cărat pămint fertil, apoi
îngrășăminte naturale, apoi au I
plantat
legume. Au înființat nu
I jate
mai puțin de sase solarii amena
pe... steril. Dar un ster l
care s-a dovedit foarte fertil. In I
toamnă, ei au obținut
I această
prima recoltă de roșii, castra
veți, vinete, ceapă, ardei...
I
iepuri dintr-un foc : legu
I meDoiproaspete
la masă si înlătu
rarea poluării cu steril a îm I
I prejurimilor.
I
Petre POPA
I
Rubrică realizată de

și corespondenții „Sclnteîl*

ORIENTUL

j Acțiuni, luări de poziție împotriva
t
...................înarmărilor
racheto-iuicEeare
î

\

ț GRECIA :
*
ț
Manifestație la Atena împotriva
î
noilor rachete cu rază medie de acțiune
I ATENA 6 (Agerpres). — Mii de niază agențiile citate — au chemat *
persoane au demonstrat pe străzile la reluarea negocierilor sovletoI Atenei
împotriva instalării noilor americane de la Geneva. Se preci
rachete cu rază medie de acțiune zează, totodată, că în zilele în care
in capitala Greciei s-au desfășurat I
pe continentul european, pentru o
lipsită de arme nucleare, lucrările reuniunii Consiliului C.E.E.
i Europă

I

informează agențiile Reuter si A.P. .
Participants la această manifestație
de pace au făcut un lanț uman pe
străzile orașului scandînd lozinci in
care cereau transformarea Balcani
lor și a bazinului Mediteranei in
zone lipsite de arme nucleare. De
asemenea, demonstranții — subli-

demonstrațiile pentru pace. împo
triva înarmărilor nucleare au spo
rit în amploare si intensitate. La
aceste manifestații au participat și
delegați ai mișcărilor pentru pace
din alte state vest-europene, mem
bre ale C.E.E.

î
I

V S.U.A. :
Zeci de mii de participant la „Zilele de protest"

î WASHINGTON 6 (Agerpres). —

La manifestațiile organizate in
S.U.A. in cadrul „Zilelor de pro
test" împotriva desfășurării de noi
rachete nucleare americane cu rază
medie de acțiune pe teritoriul
unor state vest-europene au luat
parte zeci de mii de militanți
pentru pace din Statele Unite.
Acțiunile au fost inițiate de miș
* carea
națională pentru interzice
rea experiențelor nucleare care

reunește peste 100 de organizații
antirăzboinice naționale și terito
riale. Relevind, in cadrul manifes
tării, pericolul escaladării cursei
înarmărilor nucleare, participanții
au arătat că desfășurarea de ra
chete „Pershing 11“ și „Cruise' in
Europa occidentală reprezintă un
pas extrem de periculos care amenință pacea, securitatea și existența întregii umanități.

I
J
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BERLINUL OCCIDENTAL
„NU — repetării tragediei de Ia Hiroshima și Nagasaki"
BERLINUL OCCIDENTAL 6 (Azată. Declarația a fost semnată de
gerpres). — Organizația vest-berlimii de locuitori ai Berlinului occi
neză „Inițiativa de luptă împotriva ' dental.
Tot in cartierul Spandau a fost
unui război nuclear", care reunește
inaugurată o expoziție de fotografii
in rindurile sale reprezentanți ai
•
și
alte materiale infățișind bombarcelor mai diferite pături ale popu
dementele atomice din 1945 asupra '
lației orașului, a dat publicității o
orașelor japoneze Hiroshima și Na- \
declarație in care cere proclamarea
gasaki. Expoziția este intitulată <
cartierului Spandau, din Berlinul
„Nu — repetării tragediei de la Hiroshima și Nagasaki!"..
occidental, drept zonă denucleari-

*
........ - . Il
1

Aspra condamnare a politicii de apartheid
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.

'
'

}
I

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Adunarea Generală a OiN.U. și-a
încheiat dezbaterile asupra proble
mei apartheidului. Participantii au
adoptat în final 11 rezoluții, care
— în esența lor — condamnă poli
tica de apartheid desfășurată de gu
vernul Africii de Sud.
Documentul referitor la situația
din Africa de Sud condamnă regimul
minoritar rasist pentru politica sa de
oprimare a majorității populației din
această tară, cere Consiliului de
Securitate să impună sancțiuni obli
gatorii și cuprinzătoare împotriva
guvernului de la Pretoria și respinge
așa-numitele „propuneri constituțio
nale" ale acestuia, menite să ducă la
perpetuarea apartheidului. De ăsemenea, este condamnată politica
anumitor state occidentale, a com
paniilor transnaționale și a unor in
stituții financiare, care au sporit
colaborarea lor politică, economică
și militară cu regimul sud-african.
Rezoluția referitoare la sancțiunile
împotriva Africii de Sud cere , tutu

ror statelor să adopte măsuri adec
vate pentru a impune embargouri
financiare, militare, economice, pre
cum și în alte domenii. O rezoluție
referitoare la colaborarea în dome
niile militar și nuclear cu Africa de
Sud recomandă statelor membre ale
O.N.U. să urmărească și să aplice
cu rigoare embargoul obligatoriu cu
privire la livrările de arme către
regimul minoritar rasist de la Pre
toria și să împiedice orice cooperare
militară și nucleară cu acesta.
Un alt document, rezervat progra
mului de acțiune împotriva aparthei
dului. cere secretarului general al
O.N.U. să dea instrucțiuni tuturor
oficiilor OIN.U. pentru a întreprinde
acțiuni adecvate în direcția promo
vării aplicării programului de ac
țiune împotriva apartheidului.
în sfîrșit, alte cîteva documente
fac apel la sprijinul moral, politic
și material pe care trebuie să-l acor
de comunitatea internațională miș
cărilor de eliberare națională, recu
noscute de Organizația Unității
Africane.

NAȚIUNILE 'UNITE 6 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a lansat un
nou apel pentru a se pune capăt osti
lităților din Liban, cerind tuturor
părților implicate să se abțină pe vii
tor de la utilizarea forței. Doar dacă
acest lucru este îndeplinit este posi
bil ca procesul de conciliere și nego
ciere să aibă șanse de succes ; „în
consecință, a subliniat Cuellar, fac
apel la o încetare generală a ostili
tăților și la dublarea eforturilor pen
tru conciliere și negocieri pașnice" —
informează Departamentul pentru
informații publice al O.N.U.
în declarația secretarului general
al O.N.U. se subliniază că evoluțiile
de la sfîrșitul săptămînii trecute din
Liban au fost îngrijorătoare și tra
gice. Ele au provocat pierderi enor
me de vieți umane, reprezentind,
totodată, o evoluție foarte periculoa
să în evenimentele deja violente din
regiune.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a dat publi
cității o declarație in legătură cu
situația din nordul Libanului, aducind precizări în legătură cu propu
nerea sa ca navele care vor trans
porta militari palestinieni să arbo
reze. alături de drapelul libanez, și
drapelul Națiunilor Unite. Rațiunea
acestui demers este pur umanitară
si urmărește să înlesnească ieșirea
dintr-o situație care a dus deja la
pierderea a numeroase vieți ome
nești si la mari distrugeri.
Javier Perez de Cuellar a estimat
că resnectivele nave vor transporta
circa 3 000 de militari palestinieni
și aproape 1 000 de membri ai mili
ției. împreună cu armamentul indi
vidual al acestora, destinația pro
babilă fiind Tunisia și Republica
Arabă Yemen. Aranjamentele con
crete pentru această evacuare tin
in primul rînd de Competenta gu
vernului libanez si a părților la
acordul negociat cu ajutorul Arabiei Saudite si al Siriei — a mai
precizat secretarul general al O.N.U.

DAMASC 6 (Agerpres). — Două
avioane militare israeliene de recu
noaștere. fără pilot, au fost doborite.
marți, de apărarea antiaeriană si
riană in Liban si pe teritoriul Siriei

MIJLOCIU
— a anunțat un purtător de cuvînt
militar sirian, citat de agențiile
France Presse și United Press Inter
national.
Potrivit purtătorului de cuvînt. pri
mul avion a căzut in Liban în regiu
nea Anjar. la est de Chtaura, cimpia
Bekaa, iar cel de-al doilea pe terito
riul sirian, in regiunea Deir El
Adas, pe șoseaua Damasc—Kuneitra,
adaugă aceleași surse.

TEL AVIV 6 (Agerpres). -* Un
purtător de cuvînt militar al Israe
lului a confirmat, marți, doborirea
unui avion de recunoaștere israelian
fără pilot de către apărarea antiae
riană siriană deasupra cîmpiei Be
kaa. din estul Libanului, informează
agenția France Presse.

BEIRUT 6 (Agerpres). — în semn
de protest împotriva exploziei de
luni dimineață a“ unui automobilcapcană care a provocat moartea a
16 persoane și rănirea altor 100, în
sectorul de vest al Beirutului a avut
loc marți o grevă generală.
Chemarea la grevă a fost lansată
de mișcarea șiită „Amal“, organiza
ția „Murabitun" și asociația „Makassed". informează agenția France
Presse.
Marți dimineață au fost semnalate
noi ciocniri între armata libaneză și
milițiile druze ale Partidului Socia
list Progresist în regiunea muntoasă
Choueifat, din apropierea aeropor
tului internațional Beirut, mențio
nează agenția.
AMMAN 6 (Agerpres). — Demon
strațiile de protest împotriva măsu
rilor represive ale Israelului in teri
toriile ocupate și a extinderii im
plantărilor israeliene in aceste re
giuni continuă. Dună cum infor
mează agenția W.A.F.A., astfel de
acțiuni au avut loc in numeroase
localități, inclusiv in partea răsări
teană a Ierusalimului și la mai mul
te școli superioare din Nablus și
s-au soldat, datorită intervenției po
liției, cu răniți.
în tabăra de refugiat! de la Jenin
s-a organizat o acțiune în sprijinul
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei sub conducerea lui’ Yasser
Arafat.
Autoritățile israeliene au operat
arestări.

Încheierea reuniunii C. E. E.
Problemele în suspensie nu și-au găsit soluționarea
ATENA 6 — Trimisul Agerpres,
C. Benga, transmite : Lucrările reu
niunii șefilor de stat și de guverne
din cele zece țări membre ale Co
munității Economice Europene s-au
încheiat marți la Palatul Zappeion
din Atena la capătul â trei zile de
dezbateri, in centrul cărora s-au
aflat controversatele probleme cu
care se confruntă Piața comună : re
forma bugetară a C.E.E., restructu
rarea politicii agricole comunitare,
sporirea resurselor sale financiare
etc.
în problemele bugetare și in spe
cial în ce privește cota participării
Marii Britanii la acest buget „cei
zece" au ajuns din nou in impas.
Dezbaterile in problemele agricole
au necesitat elaborarea unor propu
neri de compromis din partea Gre
ciei, dar s-au lovit de intransigența
totală a pozițiilor britanică și fran
ceză.
De asemenea, în problema aderă
rii Spaniei și Portugaliei la Piața
comună nu s-a luat nici o hotărîre.
în cadrul unei conferințe de presă,
ținută imediat după incheierea lu
crărilor reuniunii, primul ministru

al Greciei, Andreas Papandreu. in
calitate de președinte al sesiunii, a
declarat ziariștilor că la Atena nu
s-a ajuns la nici un acord asupra
nici unui punct aflat pe agenda de
lucru a reuniunii privind activitatea
economică a comunității. Printre
cauze, premierul grec a menționat
criza economică existentă, stagnarea
creșterii produsului național al ță
rilor membre, absenta, dinamismului
în domeniul investițiilor etc.
„într-o astfel de' situație — a men
ționat premierul grec — este foarte
dificil să se găsească soluții proble
melor C.E.E.".
De asemenea, președintele Comi
siei. Pieței comune, Gaston Thorn,
spunea, adresindu-se ziariștilor după
ședința de închidere a lucrărilor
reuniunii de la Atena a „celor zece"
că trebuie înregistrată „gravitatea
eșecului, fără să-1 dramatizăm, fără
să-l ascundem". „Criza pe care o
traversăm, a spus el, este foarte
gravă. Și mai grav este că ea a cu
prins toate domeniile, iar nume
roase probleme nu și-au găsit re
zolvarea și trenează de mulți ani".

R. P. BULGARIA:
Rezultatele
alegerilor pentru
organele locale
ale puterii de stat
SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia
au fost date publicității rezultatele
alegerilor pentru organele locale ale
puterii de stat, care s-au desfășurat
în Bulgaria la 4 decembrie.
După cum transmite agenția B.T A.,
din cele 6 566 971 de persoane înscrise
pe listele electorale, la urne s-au
prezentat 6 564 400 de persoane, re
prezentind 99,96 la sută din alegători.
Pentru deputății propuși de Frontul
Patriei in organele locale ale puterii
și-au dat votul între 99,81 și 99,90
la sută din alegători, iar pentru Con
siliul popular al orașului Sofia —
99,91 la sută.

ULAN BATOR:
Plenara C.C.
al P.P.R. Mongol
ULAN BATOR 6 (Agerpres). — La
Ulan Bator s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.P.R.M., care a
dezbătut și aprobat proiectele pla
nului și bugetului de stat ale R P.
Mongole pe anul 1984. în cadrul
plenarei a luat cuvintul Yumjaaghiin
Țedenbal, secretar general al C.C. al
P.P.R.M., președintele Prezidiului
Marelui Hural Popular al R.P.
Mongole.

Rezultatele alegerilor
din Venezuela
Candidatul partidului
Acțiunea Democratică,
Jaime Lusinchi,
ales președinte al republicii
CARACAS 6 (Agerpres). — Potrivit
rezultatelor oficiale ale alegerilor
prezidențiale șl legislative, desfășu
rate la 4 decembrie in Venezuela,
Jaime Lusinchi, candidatul la func
ția supremă din partea partidului de
opoziție Acțiunea Democratică, a ob
ținut 52.61 la sută din sufragii —
informează agenția France Presse. în
favoarea principalului său contra
candidat. Rafăel Caldera, din partea
partidului de guvernămint COPEI,
a votat 36,8 la sută din electorat.
Acțiunea Democratică a obținut,
de asemenea, majoritatea locurilor în
parlament, beneficiind de 44,25 la
sută din voturile exprimate, fată de
COPEI, care a întrunit 28,31 la sută
din voturi.
Președintele ales al Venezuelei,
Jaime Lusinchi, s-a pronunțat pen
tru intensificarea cooperării dintre
țările din regiune, ca mijloc eficace
pentru depășirea actualelor dificultăți
din economiile naționale — transmi
te agenția I.P.S. Totodată, el . a res.pins ferm politica de intervenție în
treburile interne ale statelor și a ce
rut respectarea necondiționată a
principiilor unanim recunoscute în
raporturile internaționale — autodeteiminarea popoarelor, suveranita
tea si independenta națională, egali
tatea juridică , a, statelor, inviolabili
tatea frontierelor. Jaime Lusinchi a
subliniat în acest context necesitatea
soluționării tuturor controverselor din
regiune pe calea tratativelor, prin
negocieri politice, în vederea creării
unui climat stabil de pace, securitate
și cooperare.

2. IMPERATIVUL RELUĂRII TRATATIVELOR
în vederea realizării unui acord pentru oprirea instalării de noi rachete
în Europa, retragerea și distrugerea celor existente
Popoarele europene se pronunță ferm pentru reluarea negocierilor de
la Geneva dintre Uniunea Sovietică șl Statele Unite ale Americii și realizarea
unui acord care să asigure un echilibru al forțelor între cele două părți la
un nivel cît mai scăzut al înarmărilor, să excludă amplasarea noilor rachete
cu rază medie de acțiune în Europa și să ducă la retragerea și distrugerea
celor existente.
NICOLAE CEAUȘESCU
Expunerea tovarășului Nicolae
Ceausescu cu prilejul aniversării
Unirii a pus din nou în evidență
complexitatea si gravitatea situației
create ca urmare a noilor măsuri de
escaladare a înarmărilor racheto-nucleare. Așa cum se știe. Europa era
si oină acum continentul cel mai
înarmat, suprasaturat de arme, aici
fiind angajată aproape totalitatea
mijloacelor de distrugere în masă,
inclusiv cele nucleare, capabile să
prefacă de multe ori întregul glob
într-un deșert radioactiv. în pofida
acestei situații si ignorindu-se voința
popoarelor, au fost întreprinse o
serie de măsuri care au agravat
și mai mult această stare de
lucruri atit de primejdioasă. S-a
trecut, astfel, la amplasarea rache
telor americane cu rază medie de
acțiune în unele state vest-europe
ne ; că răspuns Ia aceasta. Uniunea
Sovietică a părăsit negocierile de Ia
Geneva și a declarat că va trece la
măsuri privind amplasarea de noi
rachete pe teritoriul unor state din
Eurooa si in alte zone ale. lumii.
Toate acestea sînt măsuri de natură
să sporească primejdiile la adresa
păcii, a însăși vieții Pe planeta
noastră.

ÎN PRIMUL RÎND SĂ FIE
OPRITĂ AMPLASAREA NOI

LOR RACHETE ÎN EUROPA.
Situația creată este, fără îndoială,
deosebit de gravă. Nu este insă prea
tirziu pentru a se acționa în vede
rea opririi catastrofei, a înain
tării Europei și lumii întregi
spre abisul nuclear. Acesta este me
sajul profund umanist al inițiative
lor și demersurilor consecvente ale
președintelui României. tovarășul
Nicolae Ceausescu, care cheamă ca
acum, in ceasul al 12-lea. să se dea
dovadă de o înaltă răspundere fată
de destinele întregii umanități, să se
pună mai presus de orice interesele
vitale ale popoarelor. în acest sens.
Declarația Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. Consiliului de
Stat și guvernului țării noastre con
ține un program realist, clar și con
cret de acțiune, a cărui aplicare ar
fi de natură să ducă la diminuarea
imediată a gravității situației create,
la eliminarea pericolului nuclear.
Este evident că prima și cea mai
urgentă măsură care se impune a fi
adoptată, cerința cu caracterul cel
mai stringent, o constituie renunța
rea neintirziată la măsurile adopta
te sau anunțate, oprirea amplasării
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune — a oricăror lucrări de am
plasare a rachetelor americane in
Europa, a aducerii de noi rachete pe
teritoriul unor state vest-europene
șl. totodată. încetarea oricăror lu

crări de pregătire a amplasării de
rachete sovietice cu rază medie de
acțiune, inclusiv pe teritoriul R. D.
Germane și R. S. Cehoslovace. Prin
transpunerea in fapt a acestor pro
puneri s-ar ajunge la o ,.Înghețare"
a armamentului nuclear în Europa.
Aceasta ar crea condiții pentru re
luarea tratativelor, singura cale ra
țională pentru solutionarea problemei
rachetelor in Europa, pentru înlă
turarea primejdiei nucleare.

O ALTERNATIVĂ CU UN
SINGUR RĂSPUNS RATIO
NAL Șl ADMISIBIL In concePtia tării noastre, a șefului statu
lui român, revenirea neintirziată
la masa tratativelob nu poate fi
privită ca o chestiune de ordin
procedural sau tehnic,'ci ca un impe
rativ arzător, o cerință categorică a
popoarelor europene. însemnătatea
deosebită a reluării cît mai grabnic cu
putință a negocierilor derivă în pri
mul și in primul rind din faptul că acestea exprimă o alternativă crucială:
ori se merge pe calea tratativelor pen
tru realizarea unui acord în scopul
opririi actualei escaladări a înarmări
lor nucleare ; ori această escaladare
va continua să se desfășoare vertigi
nos. va lua noi proporții, mărind riscul
unui holocaust nuclear, cu consecințe

incalculabile. în aceste condiții, op
țiunea fundamentală, dictată de ra
țiune, de interesele supreme ale po
poarelor, ale umanității, nu poate fi
decit una. și anume reluarea tratati
velor. Fără îndoială că reluarea tra
tativelor ar oferi posibilitatea prac
tică a realizării unui acord acceptabil
ambelor părți. Or. din întreruperea
dialogului, din absenta negocierilor
nu poate rezulta, de la sine, nici un
fel de soluție, ci. dimpotrivă, ar re
zulta noi primejdii la adresa păcii
și vieții popoarelor.
Așa cum se știe. încă înaintea eve
nimentelor din ultimul timp, pe masa
de lucru a tratativelor sovieto-americane s-au aflat diferite propuneri
cuprinzînd elemente considerate ca
oferind posibilitatea ajungerii la un acord, la înțelegeri corespunzătoare.
Numeroase propuneri au venit și din
partea unor conducători de state și
guverne neparticipante la aceste tra
tative. Firește că asemenea elemen
te puteau servi și se pot dovedi utile. pot fi consolidate, dezvoltate si
aprofundate îrf vederea conturării
unor acorduri. Pe bună dreptate se'
ridică întrebarea • dacă existau și
continuă să existe asemenea pro
puneri. posibilitatea reală a înche
ierii unui acord, de ce 6-a tre
cut la amplasarea noilor rachete,
care au dus la întreruperea nego
cierilor. la măsuri de răspuns. în

loc să se acționeze pentru desfășu
rarea cu succes a acestora, aminindu-se amplasarea noilor rachete 7
Și. cu atit mai mult, pentru ce ne
gocierile să rămînă în continuare intrerupte, pentru ce ele să nu-și reia
cursul ?

TRATATIVE - DAR EFICI
ENTE Șl CONSTRUCTIVE I
Tratativele sovieto-americane de la
Geneva in problema rachetelor cu
rază medie de acțiune în Europa s-au
desfășurat timp de doi ani. Din
păcate, in această perioadă . nu s-a
ajuns încă la un acord. în schimb,
in tot acest răstimp cursa înarmă
rilor nucleare a continuat să se in
tensifice. ducind la acumularea de
noi si noi arme pe continentul nos
tru si. in general. în lume. Iată de
ce. nronuntindu-se cu fermitate pen
tru reluarea tratativelor. România
consideră că ele nu pot fi privite
ca un scop în sine. Ele nu trebuie
să reprezinte o perdea de fum pen
tru continuarea planurilor de înar
mare, un paravan in spatele că
ruia. la adăpost de ochii opiniei pu
blice. să aibă loc creșterea poten
țialului nuclear. Ceea ce așteaptă
popoarele este ca tratativele să se
desfășoare in mod constructiv, cu
eficientă si cu finalitate precisă —
să ducă la realizarea unui acord echitabil' privind încetarea amplasă
rii noilor rachete, retragerea și dis
trugerea călor existente, diminuarea
totală a primejdiei nucleare cores
punzător intereselor maiore ale păcii
și securității în Europa și in în
treaga lume.
în legătură cu aceasta atrage atentia faptul că în diferite cercuri
politice si de Dresă se avansează di
ferite „ipoteze" și „supoziții" in le
gătură cu problema reluării nego
cierilor de la Geneva. Au apărut,
astfel, păreri diferite sau opuse asupra premiselor necesare, condiții
lor prealabile etc. Firește, un as
pect este esențial — și anume oprirea instalării noilor rachete adu
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NEGOCIERI SOVIETO-AMERII CANE. La 6 decembrie, la Geneva
a avut loc o nouă ședință plenară
I a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la
negocierile privind limitarea și re1 ducerea armamentelor strategice.
I
LA QUITO a avut loc plenara
I C.C. al P.C. din Ecuador, consa
crată analizării modului în care se
I desfășoară pregătirile pentru ale
gerile generale din ianuarie 1984.
Plenara a subliniat necesitatea ac
tivizării campaniei electorale, 6ub
semnul unirii continue a maselor
I populare in Înota impotriva impe
rialismului, oligarhiei, pentru deI mocrație și libertate.
.
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PLENARA C.C. AL P.C. DIN
CANADA. La Toronto au avut loc
lucrările plenarei C.C. al P.C. din
Canada. Au fost discutate proble
me legate de strategia partidului
în cadrul viitoarelor alegeri oarlamentare. precum si sarcinile co
muniștilor canadieni in luota nentru pace. Plenara a aprobat linia
de îmbinare a luatei pentru inte
resele economico-sociale si' politice
ale oamenilor muncii cu lupta
pentru pace si o politică externă
independentă a tării.

j
NOUL VAL DE VIOLENȚA DIN
| IRLANDA DE NORD cunoaște
episoade sîngeroase, soldate cu
I victime omenești. Luni dimineața
o persoană a fost ucisă intr.-un
cartier al Belfastului, in urma
1 focurilor de armă trase de doi in

divizi aflat! la bordul unui vehicui. Agenția France Presse sublimază. citind surse din Belfast, că
acest asasinat are la origine motive politice, ca urmare a rivalitătii partidelor din această provincie. Un alt atentat, soldat cu
două victime, a avut loc duminică
in districtul Tyrone.

I
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UN RAPORT AL FONDULUI
MONETAR INTERNAȚIONAL arată că țările în curs de dezvoltare
neproducătoare de petrol au înregistrat in trimestrul al doilea al
acestui an- un deficit comercial de
ordinul a 8 miliarde dolari. în pri
mul trimestru, deficitul fusese de
11,1 miliarde dolari. Ameliorarea
relativă a situației schimburilor lor
se explică prin creșterea mai accelerată a exporturilor care s-au ci
frat la 83.8 miliarde și ceva mai
moderată a importurilor (evaluate
la 91,8 miliarde dolari).

I
|

REAFIRMARE. Președintele gu
vernului spaniol. Feline Gonza’ez,
a reafirmat, intr-un interviu televi
zat, voința guvernului său de a organiza un referendum in legătură
cu apartenența Spaniei la N.A.T.O.,
informează agenția France Presse.
„Intr-o perioadă de criză este insă
necesară o prudentă deosebită pentru a nu complica situația și așa
dificilă, a spus el. Este foarte ușor
să intri intr-o organizație militară
occidentală, dar e.ste foarte greu să
ieși din ea" — a arătat premierul
spaniol.
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Ședințele unor comisii ale C.A.E.R.
ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI CHIMICE
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — în
R.P. Ungară s-au desfășurat lucră
rile ședinței a „62-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru colaborare
in domeniul industriei chimice, la
care au participat delegațiile țărilor
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iu
goslavia.
.
Comisia a examinat, problemele
care-i revin din hotăririle Sesiunii
Consiliului și ale' Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. și a adoptat propu
neri privind colaborarea în domeniul
coordonării multilaterale a investiții

lor pentru obiective alese și pentru
realizarea unor obiective cu eforturi
comune. Comisia a examinat, de ase
menea. stadiul de îndeplinire a unor
acțiuni convenite privind dezvol
tarea colaborării și a schimburilor de
experiență pentru reducerea consu
mului de combustibili, energie și ma
terii prime ,și a șarcinilor trasate de
comisie organelor sale de lucru, pre'cum și alte' prohleme* privind co
laborarea multilaterală în domeniul
industriei chimice pentru care s-au
adoptat măsuri corespunzătoare.

ÎN DOMENIUL METALURGIEI NEFEROASE
BERLIN 6 (Agerpres). — La Gera
(R.D. Germană) a avut loc ședința
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru colaborare in domeniul metalur
giei neferoase, la care.au luat parte
delegații din țările membre ale
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.
Comisia a adoptat măsuri cores
punzătoare pentru îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin din hotăririle Sesiu
nii C.A.E.R. și ale Comitetului Exe
cutiv al Consiliului și a examinat
unele problemp legate de adincirea
colaborării privind asigurarea nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R.
și R.S.F.I. cu materii prime, șl produ
se ale metalurgiei neferoase, inclu
siv cu materiale speciale pentru in
dustria electronică și radiotehnică ;
automatizarea întreprinderilor mi

niere și de preparare a minereurilor;
producerea, prin cooperare, de utilaje
auxiliare pentru metalurgia neferoa
să ; economisirea și folosirea rațio
nală a metalelor neferoase, combusti
bililor. energiei și materiilor prime,
inclusiv a resurselor secundare ; ex
tinderea efectuării de cercetări știin
țifice și tehnice, pe baze contractuale,
pe întreg ciclul cercetare — produc
ție — desfacere ș.a.
Comisia a examinat, de asemenea,
problemele elaborării prognozei pri
vind dezvoltarea producției si consu
mului princțpalelor metale neferoa
se pină in anul 2000, 'inclusiv a teh
nologiilor și tehnicii în metalurgia
neferoasă, cu relevarea de acțiuni
concrete de colaborare și cooperare
în domeniile respective și a adoptat
planul său de lucru pe anii 1984—1985.

se deja în Ețurona. ele urmî.nd să fie
deocamdată depozitate și menținute
în stocuri. Totodată, se impune sis
tarea oricăror lucrări pregătitoare in
vederea transpunerii în practică â
măsurilor stabilite sau anunțate de
o parte și cealaltă. Aceasta va oferi
cadrul necesar căutării căilor și
mijloacelor de reluare a tratative
lor. în același timp, după părerea
tării noastre, reluarea ’tratativelor
este un imperativ de o atit de mare
însemnătate incit nu poate si n-ar
trebui să fie legată de nici un fel
de aspecte de ordin secundar, de
tactică, de conjunctură, prestigiu etc.
Reluarea dialogului reprezintă o ne
cesitate atotcuprinzătoare impusă de
situația gravă la care s-a ajuns. Im
portant este să se dea dovadă de
voința politică necesară pentru rea
lizarea unui acord, ca această voin
ță să prevaleze asupra oricăror al
tor considerente. punindu-se mai
presus de orice interesele si voința
popoarelor.

la realizarea unui acord în cadrtil
tratativelor privind rachetele nuclea
re cu rază medie de acțiune în
Europa.
Firește, cadrul Unor asemenea tra
tative. problema participanților. mai
ales ținindu-se seama de faptul că
ele prezintă un interes acut pentru
toate statele continentului, inclusiv
cele din afara alianțelor, reprezintă
probleme care se impun a fi supuse
examinării în vederea găsirii unor
soluții cit mai’ judicioase. Trebuie
subliniat totuși că lucrul cel mai im
portant este insă ca tratativele să se
desfășoare într-un spirit constructiv,
de înțelegere și respect reciproc, de
receptivitate față de propunerile și
pozițiile formulate, cu dorința de a
se identifica punctele de acord și de
a se trece la dezvoltarea lor pas cu
pas — numai în acest fel fiind posi
bilă apropierea pozițiilor, cristaliza
rea unor înțelegeri care să ducă la
reducerea și înlăturarea definitivă a
pericolelor ce planează asuora po
poarelor europene. în mod deosebit,
trebuie tinut seama ca la aceste tra
tative, chiar dacă nu sînt prezente
în sălile de ședință, participă în per
manentă popoarele, ale căror interese
vitale sînt in joc, â căror existentă
însăși este pusă în discuție. Si iată
de ce prima și cea mai imperioasă
cerință pusă in fata tratativelor este
înalta responsabilitate fată de inte
resele popoarelor. în acest spirit, de
la inalta tribună a adunării festive
consacrate aniversării a 65 de ani de
fa făurirea statului national unitar
român, președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. s-a adresat,
din nou. in mod solemn, conducăto
rilor Uniunii Sovietice .și conducăto
rilor Statelor Unite ale Americii cu
chemarea de a lua în considerare
voința popoarelor de pretutindeni si
de a oori realizarea măsurilor stabi
lite sau anunțate, de a relua nego
cierile si a face totul pentru reali
zarea unui acord echitabil, care să
ducă la oprirea amplasării nojlor ra
chete. la retragerea si distrugerea ce
lor existente, să deschidă calea elimi
nării como’ete a oricăror arme nu
cleare din Europa. Pe bună dreptate,
cum a subliniat din nou în acest sens
tovarășul Nicolae Ceausescu, nimeni
nu are drentul să acționeze dună
bunul plac, să pună în primejdie via
ta și existenta popoarelor, a planetei
noastre.
Prin glasul președintelui ei, prin
propunerile și inițiativele sale, Româ
nia socialistă este hotărită să facă
și de acum înainte tot ce deninde de
ea pentru oprirea cursului sore ca
tastrofă. pentru revenirea la masa
tratativelor in vederea realizării unui
acord privind oorirea amplasării noi
lor rachete, retragerii si dtstrurerii
celor existente, pentru transformarea
Euroodi intr-un continent liber de
arme nucleare, pentru asigurarea pă
cii, libertății și independentei fie
cărui popor, a dreptului fundamen
tal al oamenilor, al popoarelor la
existentă, la viață.

TRATATIVELE - CALEA
VERIFICATĂ PENTRU REALI
ZAREA DE ÎNȚELEGERI,
treaga’ desfășurare a evenimente
lor demonstrează că tratativele re-i
prezintă unica metodă pentru so
luționarea trainică și durabilă a
problemelor litigioase. Așa cum a
subliniat in repetate rinduri to
varășul Nicolae Ceaușescu. oricit de
complicate si grele, oricit de înde
lungate ar fi tratativele, ele sînt ori
cum preferabile incercărilor de forță,
conflictelor militare, confruntării din
tre state. Calea negocierilor este sin
gura cale rațională, singura care ser
vește intereselor fiecărui popor, in
tereselor generale ale întregii ome
niri.
în acest spirit, manifestîndu-și de
plina încredere în avantajele meto
dei tratativelor, tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cuvîntările rostite,
forurile de partid și de stat în re
centa Declarație s-au pronunțat, pe
lingă reluarea imediată a negocieri
lor sovieto-americane de la Geneva,
pentru o serie de acțiuni de amplă
deschidere menite să contribuie la
soluționarea in profunzime a proble
mei lichidării armamentelor nucleare
pe continent. Se are, astfel. în ve
dere, organizarea unei intilniri a mi
niștrilor de externe ai Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ; pregătirea și
organizarea in prima parte a anului
viitor ,a ungi întilnțri la nivel înalt,
între președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A, ; organizarea unei intil
niri consultative a miniștrilor de ex
terne ai țărilor N.A.T.O. și ai state
lor participante la Tratatul de la Var
șovia ; organizarea, paralel cu nego
cierile sovieto-americane de Ia Ge
neva. a unei conferințe consultative
a țărilor membre ale N.A.T.O. și
Tratatului de la Varșovia care
să discute propunerile U.R.S.S. și
S.U.A. și să-și aducă contribuția

Radu BOGDAN
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