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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
a primit pe ambasadorul Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri dimineața, pe

Hayssam Barakat, ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene în țara noas
tră, care a transmis un mesaj din

partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.
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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, u început ieri

CONSFĂTUIREA DE LUCRU 
PE PROBLEME DE AGRICULTURĂ

L
în prezenta tovarășului Nicolae 

Ceausescu, secretar general al 
, Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste Roimâ- 
’ nia. miercuri. 1 decembrie, a 

început Consfătuirea de lucru de la 
; C.C. al P.C.R.. pe probleme de agri- 
i cultură.

Organizată din inițiativa si sub 
i conducerea nemijlocită a secretaru- 
' lui general al partidului, consfă

tuirea are rolul de a analiza cu răs
pundere si exigentă activitatea des
fășurată în agricultură, rezultatele 
obținute în anul 1963. de a contri
bui la generalizarea experienței 
Înaintate din unitățile agricole 
fruntașe. în scopul îmbunătățirii 

i muncii în toate sectoarele acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale. asigurării tuturor condițiilor 

i pentru îndeplinirea exemplară a in
i' dicatorilor de plan pe anul viitor. 
I Această nouă consfătuire de lucru 

demonstrează încă o dată. în mod 
< pregnant, grija deosebită si stator

nică a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
1 pentru dezvoltarea si modernizarea 

permanentă a agriculturii tării. Pe 
baza concluziilor formulate de secre
tarul general al partidului. în urma 
amplelor analize asupra modului in 
care s-a acționat pentru realizarea 
sarcinilor ce au revenit agriculturii 
în anul 1983. consfătuirea este che
mată să desprindă învățămintele ne
cesare pentru perfectionarea activi
tății viitoare si. in mod deosebit, să 
stabilească cele mai potrivite măsuri 

pentru realizarea exemplară a Pla
nului pe 1984. a programelor adop
tate pentru toate sectoarele agricul
turii.

In lumina indicațiilor și orientă
rilor, a direcțiilor și programelor de 
dezvoltare a agriculturii, ce reflectă 
elocvent concepția novatoare a con
ducătorului partidului șl statului nos
tru de înfăptuire a noii revoluții 
agrare, de realizare a unei agricul
turi moderne, de înaltă productivi
tate, de sporire a aportului acesteia 
la progresul general al țării, consfă
tuirea are menirea să stabilească, 
totodată, căile și mijloacele pentru 
înfăptuirea obiectivelor cuprinse în 
documentele Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, a prevederilor amplului program 
de asigurare a unor producții agri
cole sigure și stabile prin folosirea 
rațională a întregii suprafețe agri
cole a țării, efectuarea lucrărilor de 
irigații, desecări și combatere a ero
ziunii solului.

La lucrările consfătuirii, care se 
desfășoară în plen și pe grupe de 
județe, participă primii secretari .ai 
comitetelor județene.. _dej>artid și 
secretarii cu problemele muncii de 
partid în agricultură, directorii di
recțiilor generale agricole județene, 
ai trusturilor județene I.A.S.. horti
cole și ale S.M.A., cadre de condu
cere din ministerul de resort. Uniu
nea Națională și uniunile județene 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție, din consilii unice agroindus

triale de stat si cooperatiste, asociații 
economice intercooperatiste. direc
tori de întreprinderi agricole de stat, 
ai unităților de execuție și exploata
re a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, președinți de cooperative agri
cole, șefi de fermă, reprezentanți ai 
unor institute și stațiuni de cercetare 
si producție agricolă, activiști de 
partid și de stat, specialiști din mi
nistere și organe centrale, care, prin 
activitatea lor, contribuie la realiza
rea sarcinilor importante ce revin 
agriculturii noastre.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost întimpinat de parti
cipant! cu multă dragoste si stimă. 
S-a scandat cu putere ..Ceaușeșcu — 
P.C.R. !“, „Ceaușeșcu si poporul !“, 
expresie a sentimentelor de aleasă 
prețuire și profundă recunoștință cu 
care întregul nostru popor îl în
conjoară pe conducătorul partidului 
si statului nostru.

în aplauzele celor prezențl, alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, in 
prezidiu au luat loc tovarășii Ioslf 
Banc, Emil Bobu, Ion Dincă. Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț, Petru Enăche, 
Gheorghe Stoica.

La începutul dezbaterilor în plen, 
tovarășul Ion Teșu. ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
prezentat Raportul cu privire la con
cluziile și învățămintele-ce ser des
prind din activitatea desfășurată in 
agricultură în anul 1983; măsurile ce 
vor fi întreprinse pentru transpu

nerea in viață a orientărilor șl in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu. în vederea lichidării nea
junsurilor. îndeplinirii tuturor indi
catorilor de plan la producția vege
tală și animală în anul 1984.

Sint supuse, de asemenea, dezba
terii programele prioritare privind 
cultura porumbului, plantelor teh
nice, sfeclei de zahăr, cartofului, le
gumelor. cele privind viticultura și 
pomicultura, asigurarea furajelor, 
realizarea efectivelor planificate de 
animale, sarcinile pe 1984 in dome
niile îmbunătățirilor funciare, ale 
exportului, mecanizării lucrărilor a- 
gricole. autoaprovizionării. pregătirii 
cadrelor din agricultură în perioada 
decembrie 1933-februarie 1984.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Vergică Șovăială, președintele Con
siliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Dăbuleni, județul Dolj, 
Nicolae Tudor, președintele Consi
liului unic agroindustrial de stat si 
cooperatist Sanislău. județul Satu 
Mare. Ion Stoian. prim-secretar al 
Comitetului județean Constanta al 
P.C.R., Paraschiv Benescu. prim-se
cretar al Comitetului județean 
Galati al P.C.R.. Ion Radu, prim- 
secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.. Ion Clocoiu. președintele 
C.A.P. Vădăstrita, județul Olt. Ion 
Ciobanu. șef de fermă la Stațiunea 
de cercetare și producție agricolă 
Geoapiit. județul Hunedoara. Pavel 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu

pentru irigații, desecări și
eroziunii solului

național
combaterea

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
miercuri. 7 decembrie, a avut loc 
ședința Comandamentului national 
pentru irigații, desecări si comba
terea eroziunii solului.

în cadrul ședinței au fost exami
nate rapoarte privind : realizarea 
planului de îmbunătățiri funciare și 
de gospodărire a apelor pe anul 1983 
și programul pe anul 1984 ; reali
zarea sarcinilor din Programul de 
amenajare șl exploatare a Deltei 
Dunării ; elaborarea schițelor jude
țene ale lucrărilor de irigații, dese
cări și combaterea eroziunii solului, 
corelate cu schemele hidrotehnice 
de gospodărire a apelor și amena
jările silvice, corespunzător sarcini
lor ce revin din Programul national.

Analiza efectuată a evidențiat sta
diul activităților privind înfăptuirea 
Programului national de asigurare a 
unor producții sigure și stabile prin 
creșterea potențialului productiv al 
pămintului. mai buna organizare si 
folosire în mod unitar â terenurilor 
agricole, a întregii suprafețe a țării, 
realizarea irigațiilor pe 55—60 la 
sută din suprafața arabilă, a lucră
rilor de desecări și combaterea ero
ziunii solului. Au fost stabilite, tot
odată, măsuri pentru a asigura 
transpunerea in practică întocmai a 
hotărîrilor Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
în acest domeniu.

Subliniindu-se Importanța excep
țională pe care o prezintă pentru 
economia noastră națională înfăp
tuirea prevederilor acestui program, 
au fost stabilite sarcinile ce revin 
ministerelor economice, altor insti

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALEț

A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
_________________________________________________________ __JL_ 

„Afe angajăm să acționăm ca toată 
hotărirea pentru creșterea continuă 

a producției agricole"
Telegrama adresată C. C. al P. C R., 

tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al P.CR., 
președintele Republicii Socialiste România

In constituirea fondurilor statutare ale unităților agri
cole cooperatiste.

Asa cum a rezultat din dezbaterile plenarei, indi
catorii de plan si ai agriculturii cooperatiste pe 1934 
sint pe deplin realizabili. Conștienți de răspunderea 
Pe care o poartă pentru Înlănțuirea importantelor și 
complexelor sarcini ale anului viitor, participanții la 
plenară. în numele întregii țărănimi coo :eratiste, au 
aprobat indicatorii de plan pe 1984 și s-au angajat 
să acționeze cu toată hotărirea pentru creșterea con
tinuă a producției agricole. Vom acorda atenție sno- 
rită folosirii cu maximum de randament a fiecărei 
palme de pămint. a îngrășămintelor naturale și chi
mice. a întregii baze tehnico-maleriaîe și a forței de 
muncă. Ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor ce ne revin in domeniul creș
terii animalelor, pentru întărirea spiritului de ordine 
si disciplină în sectoarele zootehnice, respectarea nor
melor de îngrijire si furajare a animalelor și a re
gulilor sanitar-veterinare prevăzute de lege.

De asemenea, vom folosi perioada de iarnă pentru 
a asigura țărănimii cooperatiste o temeinică pregătire 
politico-profesională. împreună cu organele agricole 
și sub conducerea organizațiilor de partid, vom acorda 
cea mai mare atenție desfășurării invățămintu'.ui agro
zootehnic dc masă, concursurilor profesionale agricole, 
instruirii temeinice a tuturor categoriilor de cadre 
din agricultura cooperatistă, pentru a contribui Ia 
realizarea unei noi calități in toate Sectoarele agri
culturii cooperatiste.

Intr-o deplină unitate cu toți cetățenii României 
socialiste, milioanele de țărani cooperatori — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — exprimă 
unanima aprobare față de inițiativele și propunerile 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tova'ășe 
Nicolae Ceaușeșcu, privind înlăturarea pericolului 
nuclear, cuprinse in Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și gu
vernului — vibrant apel la rațiune adresat, în numele 
întregului popor, tuturor acelora care pot contribui 
la eliberarea continentului de artfiele nucleare, la 
realizarea unui climat de înțelegere și pace, într-o 
lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și fără 
războaie.

Exprimînd și cu acest prilej adeziunea tota’ă Ia 
politica internă și externă a României socialiste, al 
cărei neobosit și înflăcărat promotor sinteți dumnea-r 
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, vă încredințăm 
că uniunile cooperatiste, întreaga țărănime vor acțio
na cu spirit revoluționar pentru Înfăptuirea întocmai 
a programelor prioritare și speciale adoptate, care să 
asigure creșterea neîntreruptă a producției vegetale 
și animale, realizarea unor recolte sigure și stabile de 
inaltă eficiență economică, sporind astfel contribuția 
agriculturii cooperatiste la buna aprovizionare a popu
lației, ia dezvoltarea economiei naționale, la continua 
propășire și înflorire a patriei noastre socialiste.

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Relatarea lucrărilor în pagina a V-a

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu,

Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, întrunit in ședință plenară, in ziua 
de 7 decembrie 1983, a analizat intr-un spirit dc înaltă 
responsabilitate, critic și autocritic, modul in care 
uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale 
unităților au acționat pentru realizarea planurilor de 
producție și a bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul in curs, sarcinile ce revin agriculturii coopera
tiste din Planul național unic de dezvoltare economico- 
socială pe 1984 și măsurile politico-organizatorice pen
tru realizarea acestora, punind un accent deosebit pe 
desfășurarea activității din fermele zootehnice, reali
zarea producțiilor planificate și a sarcinilor de livrare 
Ia fondul de stat a produselor animaliere.

Participanții la plenară au dat o inaltă apreciere șl 
• și-au însușit pe deplin orientările, concluziile și cri- 

ticile îndreptățite formulate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, la recenta 
plenară a C.C. ai P.C.R. cu privire la rezultatele obți
nute in producția agricolă vegetală și animală.

Plenara a evidențiat că rezultatele bune obținute de 
multe unități agricole cooperatiste din toate zonele 
țării — chiar și in condițiile climatice grele — demon
strează convingător forța și capacitatea agriculturii 
noastre socialiste de a depăși orice greutăți și de a 
realiza recolte care să asigure nevoile economiei na
ționale. .

Totodată, plenara a menționat. In spirit critic șl 
autocritic, că recoltele obținute in 1983 nu se situează 
la nivelul bazei tehnioo-materiaie de care dispune 
agricultura, a cerințelor actuale ale economiei națio
nale. Așa cum ați menționat dumneavoastră, rezul
tatele puteau fi mai bune dacă pretutindeni s-ar fi 
muncit cu spirit de răspundere, dacă nu s-ar fi ma
nifestat o serie de lipsuri si neajunsuri în activitatea 
cooperativelor agricole de producție și a asociațiilor 
economice intercooperatiste.

în zootehnic, deși anul aoesta s-au obținut rezul
tate mai bune decît in anul precedent, totuși ele se 
situează cu mult sub prevederile planului. Consiliul 
Uniunii Naționale a criticat acele conduceri de uni
tăți si uniuni județene care au manifestat o slabă 
preocupare pentru asigurarea întregului necesar de 
furaje, pentru înfăptuirea integrală a măsurilor cu
prinse in programele de modernizare a fermelor zoo
tehnice. respectarea întocmai a programului de grajd, 

^pentru îmbunătățirea asistentei sanitar-veterinare. 
creșterea natalității, reducerea pierderilor prin morta
lități si sacrificări de necesitate, pentru permanenti
zarea și asigurarea unei pregătiri profesionale cores
punzătoare a îngrijitorilor. Aceste neajunsuri s-au re
flectat negativ în bugetele de venituri si cheltuieli,

tuții centrale, organelor locale de 
partid și de stat pentru realizarea 
la timp a proiectelor, pentru execu
tarea și livrarea în termenele planifi
cate a utilajelor necesare, pentru 
organizarea exemplară a întregii 
activități.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
lnsistînd asupra necesității de a se 
acționa cu toată răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor Programului 
national privind creșterea potenția
lului productiv al pămintului. a ce
rut să fie adoptate soluții simple, cit 
mai avantajoase din punct de ve
dere tehnic si economic. în acest 
sens, secretarul general al partidu
lui a indicat ca organizarea terito
riului să aibă la bază amenajarea de 
sole mici, avînd 200—300 hectare. în 
raport de particularitățile terenului. 
S-a stabilit, totodată, ca în struc
tura irigațiilor să capete prioritate 
udarea prin brazde si prin inunda
re. renuntîndu-se' oriunde este po
sibil la sistemele costisitoare baza
te pe folosirea conductelor metali
ce si de beton. S-a subliniat. în le
gătură cu aceasta, rolul important pe 
care îl are colaborarea dintre pro
iectant! si beneficiari in găsirea me
todelor si soluțiilor adecvate, prin 
aplicarea largă a tipizării, inclusiv 
în construcția de motoare, pompe, 
a celorlalte agregate folosite, astfel 
încît să fie reduse la minimum con
sumurile de materiale și energeti
ce. să se asigure o organizare cît 
mai bună a teritoriului.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a 
Indicat să se treacă Imediat la de
finitivarea lucrărilor mari, să fie 
definitivat fără întirziere întregul 
program pentru a se putea trece cît 
mai repede posibil Ia executarea lui. 

O grijă deosebită trebuie acordată 
scoaterii unor' suprafețe de teren cit 
mai reduse din circuitul agricol, in
clusiv prin organizarea lacurilor de 
acumulare ale amenajărilor hidro
electrice în locuri unde se pierd su
prafețe mici de teren arabil. îndeo
sebi in văile inaccesibile agricultu
rii. prin reorganizarea cursurilor 
rîurilor.

Secretarul general al partidului a 
cerut să fie întreprinse de urgență 
măsuri pentru a se asigura în între
gime necesarul de apă în zootehnie 
prin adoptarea de soluții ieftine — 
lacuri mici și puțuri prin forai — 
evitîndu-se aducțiunile costisitoare, 
care pretind și un mare consum de 
energie.

A fost accentuată importanța ce 
trebuie acordată protecției mediului 
înconjurător, îndeosebi combaterii 
poluării apelor, apelindu-se și in a- 
cest domeniu la instalații cit mai 
simple și ieftine. S-a insistat asupra 
necesității de a se asigura apă curată 
pentru industrie și agricultură și s-a 
indicat să fie stabilite in acest sens 
norme obligatorii.

în cadrul ședinței s-a stabilit ea 
lunar să fie analizate stadiul reali
zării lucrărilor pe obiective mari șl 
județe, asigurarea forței de muncă și 
a bazei materiale pentru realizarea 
planului pe 1984 și in perspectivă, 
repararea, redistribuirea și refolosi- 
rea cu randament maxim a mijloa
celor mecanice din dotare, modul de 
întreținere și exploatare a sistemelor 
de irigații, desecări și combatere a 
eroziunii solului, luindu-se măsuri 
operative în vederea infăptuirii in 
cele mai bune condiții a tuturor sar
cinilor prevăzute în Programul na
tional.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu vlzitind expoziția organizată cu prilejul consfătuirii

i
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ȚĂRANI COOPERATORI, MECANIZATORI, SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURĂ!
Pregătiți temeinic lucrările agricole de primăvară, asigurați respectarea cu fermitate 
a tuturor normelor tehnologice, de la pregătirea terenului pînă la recoltare, controlați 

la fiecare fază a lucrărilor aplicarea măsurilor stabilite pentru ca

ANUL 1984 SĂ FIE UN AN RECORD ÎN PRODUCȚIA AGRICOLĂ!
în aceste zile la sate — lucrări și acțiuni de mare importanță la care să participe toate forțele

Repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole

• Organizarea lucrărilor de reparații în centre și ateliere 
specializate • Măsuri pentru recondiționarea și refolosirea 
pieselor de schimb • Răspundere pentru calitatea repara
țiilor, care să garanteze buna funcționare a tractoarelor 

și mașinilor agricole

Pregătirea temeinică 
a recoltei de legume

© Terenurile destinate grădinilor — nivelate și fertilizate 
corespunzător • Asigurarea materialelor necesare amena
jării răsadnițelor și solariilor © Sprijin material gospodă
riilor populației să producă legume în cantități cît mai 

mari

Transportul și aplicarea 
îngrășămintelor

© Programele de fertilizare să fie îndeplinite exemplar în 
toate unitățile agricole • Folosirea la maximum a tuturor 
atelajelor ia transportul îngrășămintelor naturale • Gu
noiul de grajd nefermentat să fie depozitat în platforme pe 

cîmp
în ansamblul măsurilor pentru pre

gătirea unor producții agricole supe
rioare !n anul viitor, un rol hotăritor 
11 au reparațiile tractoarelor si mași
nilor agricole. Sub acest imperativ se 
lucrează In prezent si in județul Bră
ila. între noutățile actualei campanii 
de reparații o atenție deosebită se 
acordă realizării acestora in mod cen
tralizat, ca și intăririi controlului teh
nic de calitate la toate tractoarele și 
mașinile agricole.

Este necesar de evidențiat că în 
acest an baza materială a Trustului 
pentru mecanizarea 
agriculturii din ju
dețul Brăila utila
rea. procesul de au- 
todotâre si recondi- 
tionarea pieselor si 
subansamblelor au 
crescut considerabil. Astfel, au fost 
amenajate și construite 13 ateliere de 
reparații in S.M.A., unele — cum sînt 
cele de la Bărăganu si Romanu — 
fiind organizate după principii indus
triale. disounind de condiții moderne 
de lucru. Totodată, la nivelul trustului 
se recondiționează 368 de repere, planul 
anual fiind deja depășit cu peste 6 
milioane iei.

în actuala campanie de reparații 
acționează 4 399 de mecanici, 139 de 
maiștri și 164 de ingineri. Sarcinile 
sînt de asemenea mari. Prin măsu
rile tehnico-oraanizatorice întreprinse 
de comandamentul județean pentru 
agricultură și trustul S.M.A., pînă în 
prezent au fost reparate 6 la sută din 
cele 3 944 tractoare, 20 la sută din cele 
1 232 de grape cu discuri. 7 la sută din 
semănători pentrii păioase, 9 la sută 
din semănătorile pentru prăsitoare, 
64 la sută din mașinile de plantat. Așa 
cum ne declara inginerul șef al trus
tului S.M.A., Marian Gruia, se ac
ționează cu responsabilitate în toate 
unitățile, punîndu-se accent atît pe 
mărirea ritmului lucrărilor — dată 
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fiind devansarea termenului de în
cheiere a reparațiilor din actuala 
campanie — cit și a calității aces
tora.

La S.M.A. Insula Mare a Brăilei — 
cea mai mare unitate de acest tio din 
tară — am putut constata că măsu
rile organizatorice si tehnice care se 
întreprind, ritmul si calitatea repara
țiilor creează premisa încheierii ac
țiunii conform programelor stabilite. 
S.M.A. deservește în principal I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei și va trebui să 
repare 300 de tractoare. 259 semănă

tori, 112 instalații 
de erbicidat. 405 
combine, precum si 
alte mașini agrico
le. Unitatea dispu
ne de condițiile ne
cesare realizării la 

termen si de calitate a reparațiilor : 
hale de reparat tractoare, combine șl 
alte mașini și utilaje agricole in care 
se lucrează in flux tehnologic, oe linii 
și posturi de lucru. S-au confecționat 
seturi de S.D.V.-uri pentru demon
tări. montări de motoare si sasiuri. 
Totodată, se recondiționează 150 de 
repere (planul anual la recondițio- 
nări a fost depășit cu 2.2 .milioane 
lei), s-au asigurat dispozitive de ve
rificare hidraulică a blocurilor motor 
Si de rodat transmisiile fără motor. 
„Pînă astăzi 7 'decembrie — ne decla- 
ră ing. Domne! Băjenaru, directorul 
S.M.A. Insula Mare a Brăilefeam .rea
lizat reparații , la 30 de tractoare. în- 
cepind de luni vom mări ritmul de 
lucru : celor 80 de mecanici ai noștri 
li se vor mai alătura alti 140 de la 
fermele I.A.S.".

în această campanie de reparații 
S.M.A. Insula Mare a Brăilei are un 
volum de lucru superior anilor pre
cedent!, insă și posibilitățile de care 
dispune sînt pe măsură. (Corneliu 
Ifrim, corespondentul „Scinteii11).

în legumicultura județului Argeș 
urmează să se obțină în anul viitor 
115 000 tone produse, cu 21 000 tone 
mai mult decît in 1983, în condițiile in 
care suprafața destinată acestui sector 
este cu 700 ha mai mică. Conform pla
nului de autoaprovizionare stabilit, se 
asigură astfel cu zarzavaturi consumul 
populației, cit și materia primă pen
tru întreprinderile de prelucrare și in
dustrializare a, legumelor și fructelor 

, din Topoloveni și Băiculești. Planul, 
arată tovarășul Ion Fianu, inginerul 
șef al Trustului horticol Argeș, e mo
bilizator si avem 
tot ce trebuie pen
tru realizarea lui : 
specialiști și le
gumicultori mal 
bine pregătiți, uti
laje mai perfecțio
nate. soiuri mai productive — toate 
menite să asigure condițiile ca 
fiecare unitate in parte să obțină pro
ducții mai mari. Mai e de relevat și 
experiența dobîndită.

în cooperativele agricole se vor cul
tiva 1 700 ha, în fermele asociațiilor 
2 000, iar în gospodăriile populației — 
2 500 ha. Ca si în anii treouti, culturile 
au fost amplasate pe terenuri irigabile 
și în unități cu tradiție din jurul ora
șelor și sudul județului. Pămintul a 
fost arat in timpul optim la adincimea 
de 28—30 cm. Acum, pe baza progra
mului stabilit' de biroul corni tetuilui 
județean de partid; ■, de ,ameliorare a 
solurilor podzolice, se execută lucrări 
de afînare și nivelare pe o mare su
prafață. Se continuă intens cu un nu
măr apreciabil de atelaje și remorci, 
fertilizarea cu îngrășăminte organice. 
Pînă acum au fost încorporate în sol 
40 000 tone, realizări mai bune înre- 
gistrindu-se în fermele din asociațiile 
legumicole Teiu și Izvoru.

O problemă căreia i se acordă încă 
de pe acum toată atenția este îmbi

In județul argeș

narea culturilor din cimp cu cele din 
sere și solarii, în scopul obținerii de 
zarzavaturi proaspete pe o perioadă 
cit mai lungă din an. Concret, în 
acest sens, se fac în prezent lucrări 
legate de producerea răsadurilor din 
soiuri cu productivitate ridicată si pe
rioadă de vegetație diferită. 20 mi
lioane răsaduri se află în vederile le
gumicultorilor. ele vor fi produse în 
serele de la Pitești și în răsadnițele 
proprii ale unităților. ■

— Muncim lă amenajarea răsadni
țelor în toate cele 10 ferme — ne 

spune inginerul Io
nel Gherghina, di
rectorul Asociației 
legumicole Topolo
veni. Vrem să pu
nem baze solide vi
itoarei recolte prin 

obținerea de răsaduri viguroase și bine 
aclimatizate chiar din această fază. 
Pentru că producția viitoare prevăzută 
este aproape dublă fată de cea de 
acum. în vreme ce suprafața afectată 
este aceeași.

$1 interlocutorul enumeră punctele 
de lucru „fierbinți* 1. La ferma nr. 7 
Călinești, de exemplu, se pregătesc 
amestecurile din mranită, nisip și pă- 
mînt ce vor fi depuse în răsadnițele 
In care se va semăna sămintă de to
mate și varză timpurie pentru solarii. 
Sînt prezente st două mașini pentru 
împrăștiat îngrășăminte lichide,

— Noi, cum se vede, spune ingine
rul Florian Anastasescu, șeful fermei 
nr. 10, reparăm solariile, înlocuim 
stîlpil de susținere. întindem eîrmele. 
Sîntem cu toții mobilizați ca și in 
anul viitor să ne situăm fruntași pe 
județ la producerea tomatelor tim
purii.

La lucrări similare se află prezențl 
peste 2 000 de legumicultori din județ, 
țărani, cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști. (Gheorghe Cîrstea, corespon
dentul ..Scinteii11).

în baza experienței acumulate în 
anii trecuti. direcția agricolă a jude
țului Buzău, 6ub îndrumarea coman
damentului județean pentru agricul
tură, a întocmit un riguros program 
de fertilizări, avind ca principal 
obiectiv transportarea și încorporarea 
In sol, pînă Ia 15 ianuarie 1984, a în
tregii cantități de gunoi de grajd exis
tent in unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, estimată la circa 400 000 
tone. De asemenea, în aceeași peri
oadă vor fl transportate în platforme 
pe cimp peste 
200 000 tone gu
noi de grajd. Tot
odată. la nivelul 
fiecărui consiliu 
unic agroindustrial 
s-a întocmit un gra
fic de folosire a celor 38 de for
mații mecanice de fertilizare și a 
celor peste 4 500 de atelaje, angrenate 
la această importantă lucrare, astfel 
incit incepînd de la 12 decembrie să 
se realizeze o viteză zilnică de trans
port de 15 000 tone pe zi.

Timpul favorabil din această peri
oadă permite intensificarea ritmului 
lucrărilor de fertilizare. „Pămintul 
este înghețat și putem folosi la trans
portul gunoiului numai atelajele — 
ne spune Ion Sultănescu, președintele 
consiliului agroindustrial Pogoanele, 
împreună cu consiliile populare am 
6țabilit un grafic zilnic de participare 
a atelajelor particulare la această lu
crare. Pînă în prezent am transportat 
numai cu atelajele din ferme și cele 
particulare peste 3 000 tone gunoi și 
avem garanția că pînă la 15 ianuarie 
1984 nici o tonă de gunoi nu va că
mine în sectoarele zootehnice11.

O bună experiență în materie de 
fertilizări cu îngrășăminte naturale — 
care ar trebui generalizată la toate 
unitățile agricole din zona de deal a 
județului Buzău — consemnăm la 
C.A.P. Cărpiniștea. După cum ne-a 
precizat președintele unității, Die Va- 
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leriu. „campania fertilizărilor se află 
în plină desfășurare. L-a transportul 
gunoiului folosim 45 atelaje trase de 
boi, iar îngrășămintele chimice le 
transportăm în desagi, pe cai și le îm- 
prăștlem manual. Dacă în urmă cu 
cîțiva ani aveam peste 500 ha teren 
unde stratul fertil nu depășea un lat 
de palmă și la prima ploaie torențială 
aluneca cu culturi cu tot, acum da
torită faptului că am transportat mii 
de tone gunoi de grajd și am efectuat 
lucrări de combatere a eroziunii, pe 
300 ha ne-am creat și noi «Bără

ganul nostru», pe 
care am obținut 
în acest an produc
ții de grîu si po
rumb apropiate de 
cele din adevăratul 
Bărăgan11.

O atenție deosebită se acordă In 
această perioadă și fertilizării cu în
grășăminte organice a viilor, livezilor 
și grădinilor de legume, lucrarea fiind 
executată pînă tn momentul de față 
pe circa 900 ha. La ferma pomicolă 
Odoba, unde în acest an s-a obținut o 
producție de mere record — 37 tone la 
hectar — inginerul Constantin Pachet, 
șeful fermei, ne-a precizat : „în prac
tica noastră a intrat fertilizarea în 
fiecare an a mai mult de o treime din 
suprafața de 208 ha de livadă cu gunoi 
de grajd, administrînd cite 40—50 tone 
de gunoi de grajd la hectar, iar pe 
restul suprafeței, odată cu efectuarea 
arăturilor de tdâmriă, Ătn aplicat în
grășăminte chimice complexe11.

în unele unități agricole din consi
liile agroindustriale Poșta Cîlnău, 
Pînscov, Stîlpu și Smeeni, transportul 
îngrășămintelor nu se desfășoară con
form graficului stabilit. Iată de ce se 
Impun măsuri urgente de mobilizare 
a tuturor forțelor și, în mod deosebit, 
a specialiștilor din unități la îndepli
nirea întocmai a programului de ferii» 
Uzări. (Stelian Chiper, corespondentul 
„Scinteii11).
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Realizarea in condițiile tării noas
tre a două culturi pe aceeași su
prafață este un lucru verificat de 
practică, de rezultatele bune obți
nute în ultimii ani de numeroase 
unități agricole Intre care si uni
tăți din județul Olt. care au tere
nuri amenajate pentru irigații. Toc
mai de aceea, au fost prevăzute 
prin plan recoltele pe care urmea
ză să le obținem atît la culturile 
principale, cît și la cele succesive. 
Ca atare, realizarea acestor pro
ducții devine obligatorie în fiecare 
unitate agricolă și impune apli
carea cu cea mai mare strictețe a 
tehnologiei la fel ca și la culturile 
semănate în ogor propriu.

Dealtfel, cele mai bune rezultate

Două recolte pe an de pe aceeași suprafață!

Experiența județului Olt demonstrează că se pot obține rezultate foarte bune prin extinderea culturilor succesive pe suprafețe mari
au fost obținute de unitățile care 
au aplicat întocmai tehnologia. Ast
fel. C.A.P. „Unirea11 — Corabia a 
realizat, pe aceeași suprafață, 
3 564 kg de orz la hectar și 10 000 
kg de porumb știuleți. iar C.A.P. 
Vădăstrita, a realizat pe aceeași 
suprafață 4 700 kg grîu sau 5 100 kg 
orz și 9 700 kg porumb știuleți la 
hectar. Rezultate la fel de bune au 
obținut și multe alte unități, care 
au dobîndit o bună experiență în 
ce privește culturile succesive.

în mod deosebit ar fi de men
ționat pentru acest an că. fată de 
anii trecuti. aria structurii culturi
lor succesive a fost extinsă, pe 
lîngă porumb. într-o serie de uni
tăți fiind insămîntate si unele te
renuri cu floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr, soia, fasole pentru boabe 
și mei. Toate acestea după orz și 
grîu.Experiența unor unități de
monstrează că si la aceste culturi, 
acolo unde tehnologia a fost corect 
aplicată, s-au obținut rezultate 
bune. Cea mai mare producție de 

orz din județul Olt au obținut-o 
cooperatorii din comuna Ștefan cel 
Mare — 5 945 kg la hectar. Tot ei 
au înregistrat recordul la floarea- 
soarelui in cultură succesivă după 
orz — 1 700 kg la hectar. La I.A.S. 
Studina, pe 50 hectare cu floarea- 
soarelui semănate după orz s-au 
obținut, în medie la hectar, 1 250 kg, 
iar la orz în cultură principală s-au 
obținut 5 250 kg la hectar. Produc
țiile puteau fi și mai mari, mai cu 
seamă la floarea-soarelui. dacă se 
aplicau două udări și nu numai 
una. precum și dacă se asigura o 
densitate mai mare de plante la 
hectar. Tot la I.A.S. Studina s-au 
cultivat 30 hectare cu mei după 
răpită, 40 hectare cu soia dună orz 
si 150 hectare cu sfeclă pentru 
butași dună grîu, obtinîndu-se la 
toate aceste culturi succesive pro
ducții bune.

Demn de menționat este și ur
mătorul fapt. Experiența bună do
bîndită la culturile succesive de 
C.A.P. Vădăstrita a fost extinsă și 

pe loturile atribuite în folosință 
membrilor cooperatori. O parte din 
acestea au fost insămîntate, în sole 
comasate, cu porumb pentru boabe 
dună recoltarea primei culturi — 
grîu.

Experiența acestui an a dovedit 
o dată mai mult că pentru extin
derea suprafețelor de culturi succe
sive si diversificarea acestora este 
nevoie să fie îndeplinite unele con
diții care să asigure și primei și 
celei de-a doua culturi posibilitatea 
de a ajunge la maturitate pentru 
a se obține astfel recoltele pla
nificate. De aceea, programul cul
turilor succesive pentru anul vii
tor a fost fundamentat științific, 
pornindu-se de la experiența aces
tui an, atît a unităților productive, 
cît și a rezultatelor cercetărilor 
efectuate de Stațiunea de cercetări 
agricole Caracal. Astfel, au fost or
ganizate loturi experimentale in di
ferite unități, unde s-a urmărit 
comportarea unor hibrizi și soiuri, 
cu scopul de a se stabili densități 

optime, de a se observa modul cum 
evoluează fiecare cultură in aceste 
condiții.

ÎNCĂ DE PE ACUM AM STA
BILIT MASURILE NECESARE 
PENTRU DESFĂȘURAREA CAM
PANIEI DE INSAMÎNȚARE A 
CULTURILOR SUCCESIVE ÎN 
ANUL VIITOR. IATA ȘI PRINCI
PALELE PREVEDERI DIN ACEST 
PROGRAM :
• In anul 1984 vom însămința cu 

culturi succesive 81 350 hectare, din 
care 55 500 cu porumb. Din această 
suprafață 21 266 hectare insămin- 
țate cu orz și grîu in toamna anu
lui 1983, in zona amenajată pentru 
irigații, vor fi recoltate rapid, in 
vară, și pregătite pentru a fi semă
nate, pină cei mai tirziu la 10 iu
lie 1984, cu floarea-soarelui — 
1 000 hectare, soia — 500 hectare, 
sfeclă de zahăr — 600 hectare, bu
tași pentru sfeclă de zahăr — 6 000 
de hectare, legume — 800 hectare, 
cartofi — 200 hectare, porumb boa
be — 2 500 hectare, porumb pentru 

pastă sau siloz — 5 705 hectare și 
alte culturi. Porumbul pentru boa
be va fi insămințat după orz, iar 
cel pentru siloz după griu.
• Pentru cultura dublă de soia 

ți fasole se va modifica distanța 
dintre rinduri, la semănat, la 25 cm.
• Stațiunea de cercetări agricole 

de la Caracal va Crea cimpuri ex
perimentale pentru culturi succe
sive in cooperativele agricole de 
producție „Unirea11 — Corabia și 
Vișina Veche, precum și în între
prinderile agricole de stat Studina, 
Drăgănești și Piatra Olt.
• Consiliile populare și coopera

tivele agricole din consiliul agro
industrial Vișina vor întreprinde 
ample acțiuni in vederea însămin- 
țării celor 500 de hectare de orz și 
grîu de pe loturile atribuite în fo
losință membrilor cooperatori cu 
culturi duble : porumb pe 450 hec
tare și legume pe 50 hectare.

Obținerea a două recolte de pe 
aceeași suprafață, într-un an agri

col, constituie pentru toți oamenii 
muncii din agricultura județului 
Olt o preocupare de seamă. Măsu
rile politice și tehnico-organizato- 
rice întreprinse în acest sens de 
către organele de partid și agricole 
județene reprezintă un răspuns 
prin fapte sarcinilor, indicațiilor și 
orientărilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ni Ie-a dat cu 
prilejul vizitei de lucru întreprinse 
in luna octombrie a acestui an în 
unități agricole din județul nostru. 
Indicațiile și orientările prețioase 
pe Care le-am primit cu acest pri
lej constituie pentru noi un vast 
program de acțiune în vederea gos
podăririi cît mai eficiente a pă- 
mîntului, pentru a obține două re
colte într-un an agricol de pe su
prafețe cît mai mari.

Inq. Doru RADULESCU 
director general ol Direcției 
ogricole județene Olt

Condiții obligatorii pentru a obține 
rezultate bune la culturile succesive

© Aplicarea fermă a tehnologiei ca și la culturile în ogor propriu 
© Să se asigure semințe din soiuri și hibrizi care să permită ca 

ambele culturi să ajungă la maturitate
Pregătirea terenului și semănatul în cel mult o zi-două după re- 
primei culturi

Fertilizarea terenurilor cu doze corespunzătoare de îngrășă-
coltarea

minte
Aplicarea irigațiilor în funcție de rezerva de apă din sol și consu- 
apă al plantelor

© Executarea exemplară a lucrărilor de întreținere în scopul dis
trugerii buruienilor și menținerii apei în sol

Experiența județului Olt, ca și cea a numeroase unități agricole din 
alte județe demonstrează că pe lîngă porumb, legume și furaje pot fi obți
nute rezultate bune în cultura succesivă și la floarea-soarelui, soia, fasole, 
mei, sfeclă de zahăr, cînepă și in.

mul de

A
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Exemplul C.A.P. „Unirea"-Corabia...
Anul acesta, după recoltarea or

zului. am înșămîntat in cultură 
succesivă, pe terenuri irigate. 30 
hectare cu porumb. 30 hectare cu 
fasole si 16 hectare cu soia. Prin 
aplicarea corectă a fiecărei verigi 
din tehnologia acestor plante, am 
reușit să obținem producții și la 
culturile succesive. Astfel, la po
rumb s-a realizat, in medie ia hec
tar. 10 000 kg știuleți. la fasole — 
1 000 kg, iar la soia — 1 450 kg. Ex
periența acestui an ne-a dovedit 
că hotărîtoare pentru reușita cul
turilor succesive este organizarea 
temeinică a activității pentru a se 
elibera terenul de culturile prin
cipale cît mai repede, astfel ca 
însămintările să poată fi făcute 
într-un timp cit mai scurt. Iată, 
bunăoară, cum s-a procedat la cul
tura succesivă de porumb.

RECOLTAREA ORZULUI s-a 
făcut în pîrgă, în prima decadă 
a lunii iulie. Producția a fost sola- 
rizată pentru scăderea umidității 
pînă la limita prevăzută pentru 
depozitarea ei în bune condiții.

ORGANIZAREA EXECUTĂRII 
IN FLUX A LUCRĂRILOR de re
coltare. eliberare de paie a tere
nului. arat și pregătirea solului. 

, Toate aceste lucrări, prin corela
rea capacității mijloacelor meca
nice, s-au efectuat in aceeași zi. pe 
suprafața recoltată.

INSAMINTAREA PORUMBU
LUI S-A FĂCUT LA CEL MULT 
48 DE ORE DE LA STRINGEREA 
PRODUCȚIEI PRINCIPALE.

IRIGAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
CULTURII s-au executat acor- 
dîndu-li-se aceeași atenție ca la 
culturile de bază. Au fost adminis
trate două udări, iar prașilele me
canice și manuale s-au executat 
ori de cite ori a fost nevoie.

Pe baza învățămintelor desprin
se din activitatea acestui an sl 
dezvoltlnd experiența dobîndită. 
ne-am propus că in anul viitor să 
extindem culturile succesive pe 
355 hectare.

Dumitru NEGRILA 
inginer-șef al C.A.P.

...$/ o/te cite va din numeroasele 
exemple bune

— în kilograme la hectar -
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• Coordonarea lucrărilor de ela
borare a programelor de calitate pe 
fiecare unitate în parte ;

• Organizarea unui sistem eficient 
de urmărire a evoluției pe plan 
mondial a calității Si nivelului tehnic 
al produselor, de constituire a fondu
lui de date si informații necesare ;
• Stabilireh unor criterii clare de 

apreciere a nivelului calitativ al pro
duselor proprii comparativ cu cele 
care se realizează pe plan mondial;

• Cuprinderea în toate secțiunile 
planurilor anuale si de perspectivă a 
sarcinilor ce decurg din program ;

• Definitivarea programelor de fa
bricație pentru satisfacerea completă 
a necesarului de aparatură de mă
sură și control, precum și introdu
cerea în circuitul economic a apa
raturii de măsură si control neutili
zate, repararea aparatelor defecte și 
redistribuirea la alte întreprinderi a 
celor care nu sint necesare unităților 
deținătoare ;
• Aplicarea în întreprinderi a me

todelor moderne de analiză si urmă
rire a calității, a „Gestiunii calității", 
pe baza metodologiei si experimen
tărilor efectuate în întreprinderi din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerului
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•i tn prezenta tovarășului Nicolae Ceausescu, a început ieri
CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURA

Momente din vizito Jo expoziția organizată cu prilejul consfătuirii

(Urmare din pag. I)
Aron, prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.. Dutu Scar- 
lat. președintele C.A.P. Ulmu. jude
țul Călărași. Valentina Burlacu, șefă 
de fermă la C.A.P. Finta. județul 
Dîmbovița, Constantin Pop. șef de 
fermă la C.A.P. Mureșani. județul 
Mureș. Vasile Carolică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R.

Vorbitorii au relevat Însemnătatea 
; deosebită a programelor prioritare, 
j elaborate sub directa îndrumare a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
prevăd măsuri privind amplasarea 

1 culturilor, structura soiurilor' și hi- 
, brizilor, valoarea semințelor, a în

tregului material biologic, epocile 
i optime de efectuare a lucrărilor 

agricole și densitatea plantelor, pro
grame menite să asigure creșterea 

. substanțială a producției In sectorul 
I vegetal și zootehnic, subliniind nece- 
' sitatea ca ele să fie înfăptuite cu 
; deplină răspundere In fiecare unita- 
I te agricolă.
j In cadrul consfătuirii, care are un 
, pronunțat caracter de lucru, s-au 

analizat, cu exigență și înaltă res
ponsabilitate comunistă, rezultatele 
Înregistrate în cursul acestui an. S-a 
arătat că, deși condițiile climatice 
nu au fost dintre cele mai favora
bile, s-au obținut totuși recolte bune, 
atît la culturile vegetale, cit și în 
zootehnie, în special în unitățile în 
care arăturile, însămințările Șl lu
crările de întreținere s-au executat 
la timp și la un nivel calitativ cores

punzător. A fost evidențiat faptul că 
rezultatele superioare înregistrate de 
unitățile fruntașe, rod al muncii bine 
organizate, al pasiunii și răspunderii 
profesionale, demonstrează marele 
potențial pe care îl are agricultura 
noastră pentru realizarea unor pro
ducții mari, de calitate și eficiență 
sporite. Relevînd succesele dobîndite 
de unele unități agricole, vorbitorii 
au arătat că este necesar să se acțio
neze cu mai multă răspundere pen
tru preluarea și generalizarea iniția
tivelor și metodelor avansate de lu
cru, pentru popularizarea și promo
varea experiențelor valoroase, a ce
lor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnologiei agricole.

Au fost examinate, totodată. In 
spirit critic șl autocritic, neajunsu
rile și lipsurile existente în activi
tatea unor unități, consilii unice 
agroindustriale și organe agricole 
județene, datorate abaterilor de la 
disciplina de plan, nerespectării 
tehnologiilor de cultură. îndeosebi a 
normelor de densitate a plantelor, 
folosirii necorespunzătoare a terenu
rilor, deficientelor in întreținerea 
culturilor, îngrijirea si furajarea a- 
nimalelor, care au influențat negativ 
producțiile din unele unități agricole.

în cursul dezbaterilor a fost re
liefată răspunderea deosebită ce re
vine unităților de stat șl coopera
tiste. organelor agricole județene in 
îndeplinirea exemplară a obligațiilor 
privind livrările de produse pentru 
fondul de stat, precum si realizarea 
prevederilor programelor de auto- 
aprovizionare teritorială. în acest 

context, a fost menționată contribuția 
sporită pe care agricultura trebuie 
să o aducă la realizarea unei ba
lanțe active de comerț exterior.

Un loc important in discuții l-au 
ocupat problemele referitoare la apli
carea fermă în toate sectoarele agri
culturii a noului mecanism econo- 
mico-financiar. a acordului global, a 
organizării superioare a muncii, pro
movării progresului tehnic, pentru a 
se asigura un spor substantial la 
producția fizică si netă, astfel incit 
fiecare unitate agricolă să devină un 
model de utilizare chibzuită a Pă- 
mintului si a celorlalte mijloace de 
producție, de ordine si disciplină.

Evidențiind valoarea deosebită a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la folosirea mai 
judicioasă a resurselor de care dis
pun gospodăriile populației, prin 
sprijinirea acestui sector pentru pro
curarea semințelor, materialului sădi- 
tor. reproducătorilor de rasă și a in
ventarului gospodăresc, prin mai 
buna organizare a valorificării pe 
bază de contract a surplusului de 
produse. în dezbateri s-a subliniat 
necesitatea sporirii contribuției pro
ducătorilor individuali In toate sec
toarele agricole.

în cuvîntul lor. vorbitorii au asigu
rat conducerea de partid si de stat, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, că vor acționa. Intr-un 
climat de ordine si disciplină, cu 
toată fermitatea pentru aplicarea mă
surilor ce sc impun în vederea creă
rii celor mai bune condiții de pregă
tire a producției din 1984, asigurin- 

du-tse o bază temeinică recoltelor vi
itoare prin respectarea cu strictețe a 
tehnologiilor înaintate, prin executa
rea întregului complex de lucrări agro
tehnice. potrivit recomandărilor ști
inței. acordîndu-se o atenție specială 
realizării normelor de densitate op
timă a plantelor îa fiecare cultură 
agricolă, prin reducerea consumuri
lor de combustibili si energie, mic
șorarea costurilor pe unitatea de 
produs.

Vorbitorii si-au exprimat profun
da recunoștință si au adresat cele 
mai calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul 
permanent și multilateral acordat a- 
griculturii. in scopul creșterii apor
tului acestui sector vital la dezvol
tarea economiei naționale, la spori
rea bunăstării întregului popor.

Participant!! la dezbateri l-au asi
gurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că lucrătorii ogoarelor. în frunte cu 
comuniștii, vor acționa cu dăruire si 
pasiune revoluționară pentru înfăp
tuirea exemplară a planului de dez
voltare a agriculturii pe 1984. a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru progresul rapid si 
neîntrerupt al acestei ramuri deose
bit de importante, cu rol hotărîtor îi^ 
înflorirea economiei noastre națio
nale. Vorbitorii au exprimat hotări- 
rea unanimă a oamenilor muncii din 
agricultură de a lucra cu depljnă 
răspundere pentru a obține produc
ții cît mai mari, pe măsura exigen
telor noii revdlutii agrare. întîmpl- 
nind astfel cu succese deosebite cel 

de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român si împlinirea a 
patru decenii de la înfăptuirea ma
relui act istoric de la 23 August 1944.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, a analizat în 
prima zi a consfătuirii, în cadrul u- 
nei expoziții, modul cum se acționea
ză pentru realizarea în condiții supe
rioare a programului de autoaprovi- 
zionare la pîine și alte produse de 
panificație, preparate și alte produse 
din carne, pește șl produse din pește, 
băuturi răcoritoare.

Expoziția a fost organizată la in
dicația secretarului general al parti
dului pentru ca industria alimentară 
să evidențieze posibilitățile existente 
în realizarea unei game de produse 
cît mai variate, metodele de înfăp
tuire a acestui obiectiv prin care să 
se asigure o structură de alimente 
rațională, care să permită o alimen
tație științific determinată.

La această analiză au participat to
varășii : Iosif Banc, Emil Bobu, Ion 
Dlncă, Manea Mânescu, Ilie Verdeț, 
Petru Enache, Gheorghe Stoica, pre
cum și primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și al comitetului 
municipal București, cadre de con
ducere din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, din alte insti
tuții centrale.

Examinînd modul cum se acționea
ză pentru înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare la aceste impor
tante produse, măsurile preconizate 
pentru anul viitor, secretarul general

pentru mal buna utilizare a 
dimensionarea corespunzătoa- 
diferitelor sortimente, spo- 

calitătii acestora. Secretarul

al partidului a apreciat o certe de re
zultate obținute, care atestă preocu
parea pentru a realiza produse ali
mentare cu înaltă valoare nutritivă, 
asigurînd totodată o valorificare su
perioară a materiilor prime de care 
dispune agricultura noastră.

Prezentînd exponatele. Marin Ca- 
pisizu. ministru secretar de stat, șe
ful departamentului industriei ali
mentare. a arătat că noile sortimen
te asimilate întrunesc caracteristici 
superioare conform indicațiilor date 
referitoare la sporirea volumului si 
diversității produselor, Îmbunătățirea 
calității, încadrarea în consumurile 
specifice planificate.

Aceste caracteristici sint eviden
țiate în standul cu produse de pani
ficație. unde retine atentia preocu
parea 
făinii, 
re a 
rirea .
general al partidului a apreciat pro- 4 
dusele prezentate. între care cele 
dietetice, din făină graham, plinea r 
din amestec de făină de grîu cu făi
nă de secară, cu conținut mai bogat 
în săruri minerale si vitamine si a 
recomandat extinderea fabricației 
lor împreună cu sortimentele din 
făină integrală si cu cartofi.

Vizitarea standului cu preparate 
din came relevă preocupările în 
vederea diversificării sortimentelor, 
corespunzător solicitărilor populației. 
S-a cerut să se intensifice căutările 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice șl realizarea, totodată, a unei 
cantități de produse finite mai mart

La standul cu preparate din pește 
au fost prezentate principalele as
pecte ale prelucrării în sortiment cit 
mai variat și valorificării peștelui 
oceanic, răspunzindu-se astfel gustu
lui și cererii populației. De o bună 
apreciere se bucură preparatele din 
pește tip „Gosppdina", sortimentele 
de pește afumat, sărat șl in 
amestecuri cu legume.

Secretarul general al partidului a 
cerut să fie extinsă în continuare 
gama preparatelor si semipreparate- 
lor culinare, volumul de preparat© 
din pește cu legume.

în ceea ce privește sucurile șl ce
lelalte răcoritoare obținute din fruc
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se asigure valorificarea cit 
mai eficientă și cît mai diversă a 
produselor agricole, inclusiv a 
telor de pădure, îmbunătățirea 
tativă a tuturor sortimentelor, 
arătat că județele dispun In 
sens de largi posibilități și s-a 
ca fiecare dintre ele să-și creeze o 
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bază proprie de producție a sucuri- > 
lor 'și răcoritoarelor din fructa da ;

fruc- 
cali- 
S-a 

acest 
cerut

pădure.
în încheierea analizei, secretarul 

general al partidului, pornind de la 
rezultatele obținute pînă acum, a 
cerut să se intensifice preocupările 
In direcția dezvoltării și diversifică
rii producției alimentare, pentru 
realizarea unor sortimente variate 
prin valorificarea superioară a bazei 
de materii prime, asigurîndu-se în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a programului de autoaprovizionare.

Lucrările consfătuirii continuă.

i

Elaborarea si aprobarea Progra
mului privind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic si calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime, de combustibili si energie și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime Si materialelor în perioada 
1983—1985 Si pînă în 1990 oferă. între
prinderilor. centralelor industriale, 
institutelor de cercetare, ministere
lor un cadru vast de acțiune, de 
aplicare pe scară largă în producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. înfăptuirea prevederilor 
acestui program de o deosebită im
portantă pentru progresul econo- 
mico-social multilateral al economiei 
naționale impune cu adevărat pro
movarea unei concepții noi, moderne 
de analiză și urmărire a calității 
producției.

Fără îndoială, calitatea producției 
a stat și pînă acum în centrul aten
ției tuturor colectivelor de muncă. 
Dovadă că. în prezent, tara noastră 
realizează o serie de produse cu 
nivel tehnic ridicat, competitive pe 
piețele externe. Programul conține 
prin prevederile lui o serie de ele
mente noi referitoare la asigurarea 
creșterii calității producției. însăși 
problema calității producției este 
abordată intr-o viziune modernă, 
complexă, in care se tine seama atit 
de caracteristicile funcționale, con
structive. de fiabilitate ale produse
lor. cît si de aspectele referitoare la 
eficienta economică a activității in 
întreprinderile industriale. în acest 
scop. în program se subliniază cu 
pregnantă necesitatea introducerii, 
extinderii, șl generalizării treptate a 
metodelor moderne de analiză, ur
mărire st control a calității produc
ției. Este clar însă că prevederile 
programului nu asigură decit cadrul 
general necesar pentru atingerea 
obiectivelor propuse. Acum este ne
cesar ca toti factorii de răspundere 
din întreprinderi, centrale, ministere 
să treacă la stabilirea si aplicarea de 
măsuri concrete pentru Îndeplinirea 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidnlui. a prevederilor progra
mului. Iată, în acest sens, citeva 
concluzii desprinse dintr-o investi
gație făcută în aceste zile in rîndul 
mai multor specialiști din Comitetul 
de Stat al Planificării. Inspectoratul 
General de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor și Institutul de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria con
strucțiilor de mașini.

Ce acțiuni 
trebuie să se întreprindă 

în prezent ?
Din investigația întreprinsă rezultă 

că pe baza prevederilor din progra
mul de calitate este necesar ca mi
nisterele. întreprinderile și institutele 
de cercetare științifică si inginerie 
tehnologică să treacă la elaborarea 
unor planuri de măsuri concrete, 
care printre altele să asigure : 

Pentru progresul susținut al economiei naționale, 

pentru bunăstarea întregului popor

ÎNALTĂ calitate, înaltă eficiență
IN ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ

Supunem atenției o metodă modernă pentru optimizarea cheltuielilor 
și creșterea calității producției — GESTIUNEA CALITĂȚII

Industriei de Mașini-Unelte. Elec
trotehnică și Electronică ;

© Introducerea și extinderea în 
toate unitățile economice a metode
lor moderne de control și in special 
a celor statistico-matematice ;

© Stabilirea si aplicarea de indi
catori specifici de calitate a produ
selor in vederea asigurării controlu
lui pe toate fazele procesului de 
fabricație si creării unui sistem ge
neralizat de întărire a răspunderii 
oamenilor muncii pentru ridicarea 
calității produselor.

în ce constă 
„gestiunea calității ?"

Începînd din trimestrul IV al anu
lui 1981. în vederea creșterii nivelu
lui calitativ al producției, al sporirii 
eficientei economice a cheltuielilor 
efectuate pentru asigurarea unei ca
lități cît mai bune a produselor, 
într-o serie de întreprinderi din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerului 
Industriei de Mașini-Unelte. Electro
tehnică și Electronică a început să 
se aplice în mod experimental sis
temul de gestiune a calității. Pe 
baza experienței acumulate, a obser
vațiilor și propunerilor făcute de 
specialiștii din unități, inginerul 
Radu Moțolu si economistul George 
Iosub. din cadrul Institutului de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru industria construc
țiilor de mașini, au elaborat de 
curind metodologia de determinare 
și urmărire a evoluției costurilor 
calității. Din relatările celor doi 
specialiști, principiile de bază ale 
acestei metodologii pot fi sinteti
zate astfel ;

în principal, gestiunea calității 
desemnează si urmărește ansamblul 
activității de asigurare a calității în 

toate etapele de realizare a produ
selor. de la concepție si proiectare 
pînă la execuția si funcționarea lor 
în exploatare. Prin urmare, gestiu
nea calității culege si utilizează in
formații din procesul de fabricație și 
exploatare a produselor, evaluînd 
nivelul calitativ al acestora în raport 
cu cheltuielile efectuate. Instrumen
tul operativ de lucru al gestiunii ca
lității îl reprezintă costul calității, 
care însumează totalitatea cheltuieli
lor efectuate de activitatea de cerce
tare. proiectare, producție, circulație 

a mărfurilor și prestare de servicii 
in vederea asigurării și menținerii 
calității produselor. între costurile de 
producție și costurile calității există 
o legătură directă, cu deosebirea că 
ultimele au o sferă de cuprindere 
mai mică. Determinarea costurilor 
calității nu reprezintă un scop in 
sine, ci constituie un instrument de 
conducere, de depistare a cheltuieli
lor neeconomice apărute in procesul 
de realizare a produselor, de eva
luare a eficacității programelor de 
reducere a abaterilor de calitate. 
Ca atare. In fiecare întreprindere 
urmărirea si analiza costurilor cali
tății constituie o sursă potențială de 
maximizare a beneficiului prin opti
mizarea cheltuielilor necesare pentru 
asigurarea calității producției. în ge
neral, optimul este atins atunci cind 
ponderea cheltuielilor pentru preve
nirea și identificarea defectelor este 
egală cu ponderea cheltuielilor pen
tru remedierea defectelor. Practic, 
această metodologie permite cunoaș
terea cheltuielilor efectuate Intr-o 
întreprindere pentru prevenirea, 
identificarea și înlăturarea abaterilor 
de la calitatea stabilită a producției 
realizate.

Dealtfel, pentru cunoașterea mări
mii și a felului cheltuielilor efec

tuate în vederea asigurări calității, 
a direcțiilor în care trebuie să se 
acționeze în producție pentru creș
terea calității, costul total al calită
ții a fost structurat în trei categorii:

A. Costul prevenirii defectelor, care 
reprezintă suma cheltuielilor efec
tuate in activitatea de cercetare, 
proiectare, producție, aprovizionare, 
depozitare, conservare si livrare a 
produselor în vederea prevenirii a- 
pariției defectelor.

B. Costul identificării defectelor, 
care însumează totalitatea cheltuie
lilor efectuate în cadrul activității 
de control tehnic al calității.

C. Costul defectelor, reprezentînd 
totalitatea pierderilor datorate defi
cientelor de calitate și care la rîn
dul lui se împarte în costul defec
telor constatate ia producător și cos
tul defectelor constatate la benefi
ciar.

Ținînd seama de aceste elemen
te. bilanțul costurilor calității este 
forma de prezentare a costurilor ca
lității pe total si pe categorii de 
cheltuieli, cu ajutorul căruia in fie
care întreprindere se poate urmări 
evoluția în timp a calității prin pris
ma cheltuielilor efectuate pentru a- 
sigurarea acesteia. Bilanțul costuri
lor calității oferă prin urmare po
sibilitatea cunoașterii punctelor cri
tice în procesul de realizare a pro
duselor. a luării unor măsuri prac
tice pentru reducerea cheltuielilor 
neeconomice, precum și pentru sta
bilirea si repartizarea fondurilor ne
cesare acțiunilor de îmbunătățire a 
calității produselor.

Ce relevă experiența 
unor unități care aplică 
„gestiunea calității ?"

In primul rtnd. interesant de re
ținut este că toate întreprinderile 
care au aplicat pină acum experi
mental „gestiunea calității" au avut 
posibilitatea să cunoască ponderea 
costurilor totale ale calității în va
loarea producției-marfă și deci să 
acționeze pentru optimizarea cheltu
ielilor efectuate pentru asigurarea 
calității producției. Dealtfel, o a 
doua observație se referă tocmai la 
faptul că într-o serie de unități care 
au aplicat gestiunea 'calității s-au și 
luat o serie de măsuri pentru op
timizarea acestui raport. Nu se poa
te afirma, asa cum au tlnut să pre
cizeze specialiștii cu care am dis
cutat. că pretutindeni aplicarea ges
tiunii calității a fost însoțită și de 
o analiză critică a datelor statisti
ce. astfel incit să se poată trage 
concluzii utile si să se acționeze in 
direcția diminuării costurilor calită
ții; Totuși, acolo unde experimenta
rea acestei metodologii s-a făcut cu 
seriozitate, rezultatele nu au întir- 
ziat să apară. La întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaj greu 
din Giurgiu, de exemplu, in acest 
an ponderea costurilor totale ale ca

lității In valoarea producției-marfă 
s-a redus de la 6,46 la sută în pri
mul trimestru, la 5,55 la sută în tri
mestrul II și la 3,5 la- sută în tri
mestrul III. O evoluție asemănătoa
re s-a înregistrat șl la întreprinde
rea „Electrotimiș" din Timișoara, 
unde indicele costului total al ca
lității s-a redus de la 2,48 la sută, 
la 2,24 la sută si. respectiv. 1,89 la 
sută.

Cum s-a acționat pentru obține
rea acestor rezultate 7 Să ne refe
rim mai ne larg la experiența în
treprinderii „Electrotimiș". Luînd 
ca bază costurile totale ale calită
ții din primul trimestru al anului, 
nivelul acestora a scăzut cu 5,1 la 
sută în trimestrul II și cu 19.9 la 
sută in trimestrul III. Ce observa
ții se pot face 7 Tinîndu-se seama 
de condițiile concrete ale realizării 
producției în întreprindere, ponde
rea cheltuielilor pentru prevenirea 
defectelor s-a redus în special in 
trimestrul II. considerîndu-se că di
minuarea acestei categorii de chel
tuieli este posibilă fără să se in
fluențeze negativ nivelul calității. O 
cu totul altă evoluție au avut 
cheltuielile pentru identificarea de
fectelor : în trimestrul II ele au 
crescut foarte mult pentru ca în 
trimestrul III să se reducă chiar sub 
nivelul realizat în trimestrul I. Din 
evoluția acestor categorii de cheltu
ieli a rezultat costul defectelor, care 
a avut cea mai mică pondere în tri
mestrul II. De aici întreprinderea 
poate trage o serie de concluzii pen
tru activitatea viitoare. Desigur însă, 
că în alte unități șl în alte condi
ții de producție, concluziile pot fi 
altele. Prin acest exemplu am vrut 
să evidențiem doar cîteva din a- 
vantajele Pe care le oferă aplicarea 
gestiunii calității. Practic, la între
prinderea „Electrotimiș" în trimes
trul III s-a realizat o economie de 
695 900 lei. fată de trimestrul I prin 
aplicarea gestiunii calității.

Care este sfera 
de extindere 

a „gestiunii calității"?
Deocamdată st în mod experimen

tal. gestiunea calității se aplică nu
mai în unele unități din cele două 
ministere amintite. Dar nu toate con
ducerile acestor întreprinderi au 
fost consecvente. Dovadă că în 
primul trimestru au raportat da
tele referitoare la gestiunea calită
ții un număr de 32 de întreprinderi, 
apoi in trimestrul II — 27 întreprin
deri si în trimestrul III — 23 în
treprinderi. De ce această inconsec
ventă în aplicarea și urmărirea ges
tiunii calității 7 Vom reveni asupra 
acestui subiect, prezentînd atît ex
periențele bune din unele întreprin
deri. cît si motivele pentru care in 
unele cazuri această metodologie nu 
a fost aplicată asa cum s-a sta
bilit

Ion TEODOR

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL ANUAL
Colectivul întreprinderii 

miniere Barza Brad
Colectivul întreprinderii miniere 

Barza Brad, județul Hunedoara, 
raportează îndeplinirea planului 
producției marfă și nete pe anul
1983.

într-o telegramă adresată C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
comitetul de partid și comitetul 
oamenilor muncii ale întreprin
derii, minerii de aici se angajează 
ca, pînă la sfîrșitul anului, să rea
lizeze suplimentar o producție 
netă în valoare de peste 32 mili
oane lei și o producție marfă va- 
lorind circa 35 milioane lei, mate
rializată, între altele, în 25 tone 
cupru, 9 tone zinc, 3 500 tone sulf 
și, totodată, să asigure cele mai 
bune condiții pentru Îndeplinirea 
sarcinilor pe anul viitor, pe între
gul cincinal.

„Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general — 
se spune în telegramă — că oa
menii muncii, în frunte cu comu
niștii de la întreprinderea minieră 
Barza, nu-și vor precupeți nici un 
efort pentru a da viață orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră, 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru a realiza 
exemplar sarcinile și angajamen
tele ce ni le-am asumat în acest 
an și pe întregul cincinal".

40 de unități economice 
din județul Galați

Pînă în prezent, un număr de 40 
de unități economice din județul 
Galati și-au onorat sarcinile ce le 
reveneau pe întregul an la produc
ția marfă Industrială. Intre aces
tea se află unități Industriale im
portante, precum Șantierul naval, 
întreprinderea navală de elice 
INETOF, întreprinderea „Textila" 
și altele. Acest important succes 
de producție a creat condiții ca 
pînă la sfirșitul anului cele 40 de 
unități să realizeze peste plan o 
producție marfă industrială estima
tă la peste 500 milioane lei. (Dan 
Pîăeșn, corespondentul „Scînteli").

i
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Eroii filmelor de actualitate CARNET PLASTIC
ANIVERSĂRI UNESCO

modele de munca si viata
filme oe baza unul adevărat pro
gram. judicios elaborat, cu senti
mentul răspunderii și perspectivei. 
Acest program exprimă limpede 
conștiința îndatoririlor cinemato
grafiei fată de cultura națională, 
fată de idealul modelării unui om 
nou.

Analiza filmelor produse din 1949 
pină azi (demers preliminar bine
venit) a pus cu claritate in evi
dentă zone tematice, problematice, 
dimensiuni ale omului contempo
ran insuficient răsfrinte în film. 
Așa cum o arată planul producției 
pe 1984 și proiectul pe 1985—1986, 
s-a acționat 
echilibrarea 
centuat cu 
ce vin in 
ideologice, politice, 
mărite. S-au organizat concursuri 
de scenarii — lucrările premiate 
intrînd sau urmînd să intre in 
producție.

Se preconizează astfel întregirea 
epopeii cinematografice naționale 
cu noi si valoroase pelicule consa
crate unor momente și personali
tăți hotărîtoare pentru destinul 
nostru național. Așa vor fi crea
țiile consacrate lui Mircea cel Bă- 
trîn. Horia, Avram lancu. Nicolae 
Iorga ori evenimentelor mai apro
piate de noi. legate de participarea 
armatei române la războiul anti
hitlerist. de actul de la 23 August 
1944 ; ca si filmele axate pe rolul 
partidului comunist de la înfiin
țarea sa pînă azi în Istorie. în pro
gresul tării.

S-a acordat si se acordă în con
tinuare o mare atenție filmului de 
actualitate, peliculelor tratind pro
blematica muncitorească, preocupă
rile legate de noua revoluție a- 
grară.

Pornindu-se de la audiența deo
sebită a filmului în rindurile tine
rei generații s-a mărit numărul 
peliculelor consacrate universului 
copiilor, adolescenților, elevilor, 
tinerilor țărani muncitori si inte
lectuali. (Se află astfel in lucru : 
„Ciresarii". dar și „Salutări de la 
Agigea" — film a cărui acțiune se 
desfășoară pe șantierul Canalului 
Dunăre — Marea Neagră).

S-a configurat o perspectivă mai 
exigentă si în domeniul ecraniză
rilor. manifestîndu-se interes în 
primul rînd pentru valorile consa
crate si de maximă audientă ale 
literaturii 
astfel, in 
opera lui 
Istrati. G. 
manele lui Marin Preda. Constan
tin Chirită. Radu Tudoran s.a.

Calitatea scenariilor — continuă 
să fie fundamentală pentru vali
darea acestor mature si substanția
le premise ale planului de activi
tate asumat de cinematografie. 
Apelului făcut unor scenariști con
sacrat!. scriitori de prestigiu 1 s-a 
adăugat o binevenită transfuzie 
..de tinerețe". Se încearcă atrage
rea spre film a Unor tinere con
deie exersate pînă în prezent în 
reportaj, proză, publicistică,- Docu
mentarea amplă, profundă, temei
nică. cunoașterea vieții, a realită
ților contemporane rămîne o cheie 
hotărâtoare a valorii filmului.

Să sperăm că toate aceste de
mersuri vor beneficia de realizări 
artistice la nivelul exigențelor.

Evident, comanda socială nu se 
poate înfăptui fără răspunsuri pe 
măsură din partea operatorilor, sce
nografilor, actorilor, dar in primul 
rînd a scenariștilor și regizorilor, 
în multe cazuri se cere o mal spo
rită exigență artistică. în altele 
tinuta profesională se cere dublată 
de o mai manifestă conștiință po
litică, revoluționară. Ne gindim mal 
ales la necesitatea ca virtuțile ar
tistice, probate de generația mai 
tînără de realizatori, să intîlnească 
marile și semnificativele trămîntări, 
căutări ale actualității. E de dorit 
ca strădaniile lor să se finalizeze 
in configurarea unor chipuri de 
eroi reprezentativi, oameni adevă
rat! și modele tulburătoare tot
odată!

în stimularea unor atari progrese 
o contribuție (am zice de substan
ță. dar și de finețe, căci e vorba de 
înrîuriri si 
creatorilor 
climatului 
ce vor fi _____
uniunilor de creație. A.C.I.N., dar 
și Uniunea scriitorilor pot contribui 
la mai energica și sistematica în- 
tilnire dintre personalitățile artisti
ce și marile direcții tematico-edu- 
cative, dintre creatori și eroii e- 
xemplari ai vieții. întîlnirile cu 
regizorii si producătorii — anun
țate. ciclurile de dezbateri — pre
conizate. acțiunile vizînd 
terea profundă a muncii și 
in sfîrșit, concursurile

Hotărîtoare în înflorirea vieții 
spcial-economice, in dezvoltarea de
mocrației socialiste. în afirmarea 
independentei șl demnității, în creș
terea prestigiului international al 
tării noastre, perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea al partidu
lui a marcat totodată momente im
portante în înflorirea culturii româ
nești : prin promovarea marilor va
lori ale spiritualității naționale, 
prin apariția unor creații noi — 
probante pentru vitalitatea și am
plificarea spiritului creator. Faptul 
este evident si pentru film ca și 
pentru cultura cinematografică. în 
cadrul atît de generos și stimulator 
creat de Festivalul national „Cin- 
tarea României" — cineclubul și 
cercul de familiarizare cu evoluția 
celei de-a șaptea arte și realizări
le ei de vîrf — au devenit pasiuni 
naționale.

Producția de filme a atins o an
vergură fără precedent. Pe gene
rice au apărut nume ale unor 
creatori din diferite generații. S-a 
perseverat în cele trei direcții fun
damentale (artistic, documentar, 
animație), s-a produs o diversifi
care a speciilor, sub semnul satis
facerii unor categorii de vîrstă. de 
gust, de nivel cultural din cele 
mai variate (de la dramă la co
medie. de la satiră la farsă, de la 
muzical la filmul de dezbatere 
etică si politică, gen ce a devenit 
predilect). Dar. după cum s-a ob
servat. creația cinematografică nu 
răspunde în suficientă măsură ne
cesității ca filmul să fie o oglindă 
a timpului și un mobilizator de 
conștiințe.

„Avem nevoie de filme bune, re
voluționare, care să prezinte măre
țele realizări ale poporului nostru, 
să mobilizeze și să înfățișeze eroi 
care să constituie un model de 
muncă și de viață" — arată secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, în Cu- 
vîntarea ținută la Mangalia. Or 
iată, un examen lucid al produc
ției din ultima vreme arată că în 
anii precedenți Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Centrala 
..România-film". casele de filme — 
nu au urmărit cu fermitate asigu
rarea unui înalt conținut de idei, 
înfățișarea elocventă a amplelor 
înfăptuiri obținute In anii socialis
mului. — $1 că filmele nu au avut, 
din aceste cauze, eficienta dorită 
in educarea maselor largi, a tine
rel generații. Un număr însemnat 
de filme seamănă între ele (atunci 
cînd nu seamănă cu unele pelicule 
străine, atestînd o ciudată supune
re Ia ..scheme" și chiar „șabloane", 
lipsa unui contact direct — prin 
intensă, vie observație si autentică 
vibrație umană — cu viata, cu 
realitățile el impresionante.

Există un decalaj sensibil între 
efervescenta construcției socialiste, 
prefacerile economice, politice șl 
sociale, evoluțiile și chiar mutațiile 
de mentalitate — și lumea filmu
lui. Teme fundamentale și proble
me din cele mai acute nu și-au 
găsit ecoul cuvenit.

Ne gîndlm la efortul, dăruirea In 
muncă și eroismul 
marile șantiere ale 
gurile exemplare 
care acționează cu 
imprimarea unei atitudini revolu
ționare. pentru perfecționarea re
lațiilor sociale si trecerea la o nouă 
calitate a muncii și a vieții. Ne 
gîndim la realitățile satului în Pli
nă devenire, la eforturile de ridi
care a civilizației materiale șl spi
rituale din mediul rural, ca și la 
energiile puse în mișcare de pro
gramul national de dezvoltare a 
agriculturii (realități total necon
cordante cu cele cîteva aspecte pe 
cit de depășite, pe atît de fixe și 
de o recurentă plictisitoare din pu
tinele pelicule pe aceste teme). Ne 
gîndim la prezenta dinamizatoare 
a celor ce lucrează în domeniul 
științei și culturii, a intelectuali
tății, în general. Ne gîndim la cli
matul legat de eforturile amplifi
cării și extinderii cadrului demo
crației socialiste si fructificării 
practicilor ei.

Uneori, decalajul de care vorbeam 
la chiar forma discrepantei. Multe 
filme sint mărunt constatative (vă
dind o înțelegere primară a artei 
de tio comportamentist). sint lip
site de verticala unui punct de 
vedere asupra vieții si mai ales 
de angajarea efectivă de a mobi
liza — prin idee și vibrația ei 
emoțională — curajul, energia o- 
mului. efortul lui pentru a trans
forma lumea.

în numele realismului apar și 
Imagini naturaliste ; in numele dra
matismului atmosferei apar și 
medii periferice, ambianțe cenușii, 
sordide. într-o țară în care oriunde 
ți-ai îndrepta privirea descoperi cit 
de mult au progresat orașele și 
satele, ce înfăptuiri importante 
s-au făcut sub aspect edilitar și 
urbanistic, într-o țară în care 
milioane de familii s-au mutat 
în noi locuințe confortabile, lată 
vedem filme care au ca „de- 

•“ colțuri de trist „muzeu"

al mizeriei 
reziduurile, 
tatea mahalalelor de altădată atrag 
uneori mai mult decît cîștigurile 
civilizației. în numele necesității 
tensiunii apar filme cu false în
cleștări si false probleme. în nu
mele refuzului edulcorării se tru- 
chează (in negru, apăsător) ima
ginile realității. Observăm alteori 
tendințe spre atemporal ori încli
nații spre abstragerea unor cazuri 
negative (chiar dacă verosimile, 
reale, oricum excepții), paralel cu 
tendința extrapolării lor la scară 
socială mai largă. Este greu ca prin 
împrejurări marginale să abordezi 
situații mai generale si cu atit mai 
mult semnificative. Oricîtă Încrede
re am avea în valoarea estetică a 
..situației limită", nu putem să nu 
observăm, ca pe o ciudățenie, nu
mărul „eroilor" certati cu legea, a 
căror existentă a ieșit o vreme din 
făgașul normal. Categoric, arta fil
mului (ca si cea a teatrului) se 
hrănește din fructificarea unor con
flicte. Dar conflicte cum sint unele 
din cele amintite nu fac decît să 
exprime incapacitatea de a sesiza 
substraturile reale și sensul ten
siunilor vieții, lupta dintre nou si 
vechi, linia progresului.

„Să punem cu putere In evidentă 
superioritatea orinduirii noastre, pe 
baza faptelor, a realităților mate
riale și spirituale, să înarmăm în
tregul popor cu concepția nouă 
despre viată, despre comportarea 
in muncă, in societate, cu o con
cepție revoluționară in activitatea 
de ridicare a patriei noastre pe o

de altădată. Ciudat, 
sordidul si promiscui-

in chip firesc pentru 
necesară. S-au ac- 

prioritate propunerile 
lntimpinarea telurilor 

educative ur-

Alexandru PHOEBUS : Peisaj industrial

0 viață pusă în slujba progresului
științei românești
Prof. dr. docent Victor Em. SAHINI

corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

creației de pe 
tării si la fi
de muncitori 

dăruire pentru

La Consfătuirea pe problemele 
munci! organizatorice și politico-edu
cative de la Mangalia, ca și cu pri
lejul deschiderii anului de învă- 
țămînt. Secretarul general al partidu- 
iui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat tuturor oamenilor școlii, co
muniștilor de la catedră chemarea 
Înflăcărată de a împleti educația ge
nerală a tineretului cu spiritul pa
triotic,' de a acorda o deosebită aten
ție formării sale pentru muncă, pen
tru luptă. Consfătuirile cadrelor di
dactice care au precedat deschiderea 
cursurilor, cit și primele reuniuni ale 
consiliilor profesorale, menite să di- 
recționeze activitatea școlară în acest 
an de studii, au scos în evidență pre
ocuparea și hotărîrea personalului 
didactic de a promova cele mai acti
ve și eficiente modalități de lucru cu 
elevii pentru realizarea acestor înal
te îndatoriri educative, pentru ridi
carea calității procesului instructiv- 
educativ.

O idee, reliefată cu pregnantă în 
acest context, este aceea că fiecare 
disciplină de studiu, fiecare activi
tate școlară dispun de un bogat po
tențial educativ, ce se cere valorifi
cat cu maximă atenție, competență, 
spirit revoluționar de către toți pro
fesorii șl educatorii, de organizațiile 
de partid din unitățile de învăță- 
mint. Argumente concrete în acest 
sens, ca și o bună experiență peda
gogică ne-au oferit și profesori din 
județul SALAJ, cu care ne-am în- 
tîlnit în cadrul unei mese rotunde, 
organizată cu concursul inspectora
tului școlar județean.

★
De regulă, atunci cînd se abor

dează tema valorificării educative a

Pe teme ale creației 
cinematografice

nouă treaptă, superioară, de dez
voltare". îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de la 
Mangalia cere adincită reflecție 
și mai ales un răspuns pe măsură.

Ca o 
și mai 
creației 
vîntare 
supra necesității ca ei să fie ade- 
vărați, reprezentativi ; asupra rolu
lui pe care ei îl au In transmiterea 
și reverberarea mesajului educativ 
al operei. „Poporul — in care tine
retul are un rol de seamă — oa
menii muncii sint cel care au reali
zat tot ceea ce am obținut in dez
voltarea socialistă a patriei. Ei 
sint eroii care trebuie să-și aibă 
locul in film, in teatru, in poezie, 
in artă, in literatură, in pictură, in 
toate domeniile creației artistice 1 
Pe ei trebuie să-i prezentăm".

Nu se pot realiza eroi cu forță 
de exemplaritate în chip livresc 
ori prin schite fugare ale Unor 
personaje sărace, cu date umane 
insuficiente. „Avem nevoie dea 
artă, de o cinematografie, de un 
teatru care să prezinte esența, mo
delul omului pe care trebuie să-l 
făurim" — spune cu limpezime 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
chip firesc, atari eroi se cer cău
tat! cu deosebire în rindurile co
muniștilor. ale activiștilor de partid 
— care s-au situat printre cei din
ții purtători ai progresului social- 
politic. material și spiritual. Rolul 
partidului, al _
partid se cere pus mai pregnant 
in evidentă. în acord cu realită
țile.

O cinematografie națională, o 
artă la nivelul exigentelor epocii 
noastre, marilor și hotărîtoarelor 
noastre angajări șl idealuri — nu 
se poate realiza decît printr-o mai 
puternică dinamizare a factorilor 
creatori, printr-o mai atentă con
jugare a tuturor factorilor și com
petentelor. Toți cei care contri
buie la realizarea unui film sint 
datori să nu piardă din vedere 
nici un moment faptul că supre
ma valoare a oricărui act de cul
tură este dată de gradul în care 
contribuie la educația comunistă 
a oamenilor, la cultivarea Încre
derii în om si dinamizarea ener
giilor lui revoluționare.

Un rol important revine In acest 
sens Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste și caselor de filme. 
Aceste foruri — de la puterea de 
cuprindere și decizie pe care o de
țin — au datoria de a veghea cu 
mult mai mare răspundere la ca
litatea și echilibrul planului si 
producției naționale de filme.

Se cuvine să arătăm în acest 
sens că măsurile întreprinse in ul
tima vreme, si cu deosebire după 
consfătuirea de la Mangalia, așază 
producția cinematografică oe baze 
solide, dirijînd adecvat oferta, ini
țiativa creatorilor.

Au fost stabilite criterii riguroa
se de promovare și acceptare a 
scenariilor. Se fac si se vor face

contributie și mai directă 
eficientă în îndrumarea 

artistice — în aceeași cu- 
se insista asupra eroilor, a-

naționale. Vom urmări 
viitorii ani. filme după 
Cezar Petrescu. Panait 
Ibrăileanu ori după ro-

1$

organizatiilor de

înnobilări ale conștiinței 
— de astă dată) revine 
de dezbatere, acțiunilor 
întreprinse la nivelul

cunoas- 
a Vieții, 
lansate 

vor putea da noi impulsuri accen
tuării dimensiunii emoționale, for
ței de inrîurire a filmului. îmbi
nării tinutei artistice cu accesibi
litatea si ecoul puternic educativ.

Natalia STANCU

O artă cu adinei 
implicații sociale

Pictura lui Alexan
dru Phoebus aducea 
in contextul artei in
terbelice românești 
preocuparea foarte 
marcată pentru ima
gini inspirate de me
diile muncitorești. 
Portretele de munci
tori pe care ani de-a 
rîndul le-a prezentat 
la Saloanele oficiale 
au ilustrat pe deplin 
calitățile artei sale, 
mai ales predilecția 
pentru marcarea pu
ternică a structurii, a 
volumetriei obținute 
prin înlănțuirea rit
mică a planurilor. A- 
ceastă preferință con
stantă. insolită în am
bianta artei din acea 
vreme, aducea o sub
stanțială contribuție 
Ia extinderea cîmpu- 
lui traditional al pic
turii.

Formată Ia școala 
de Belle-arte din 
București, unde l-a 
avut ca profesor pe 
George Demetrescu 
Mirea șl apoi la Aca
demia liberă de artă 
sub îndrumarea pic
torilor A. Verona. Gh. 
Petrașcu și J. Al. 
Steriadi. personalita
tea lui Alexandru 
Phoebus s-a desăvîrșit 
apoi ani de-a rîndul 
printr-un studiu per
severent. tenace.

Iar dacă atît de 
bine cunoscutele por
trete de muncitori sau 
de oameni necăjiți, 
cunoscutele portrete 
de țărani din Drăguș, 
alcătuite din forme 
monumentale, din vo
lume sculpturale par
că amintesc afinități 
cu pictura lui Marcel 
Gromaire (pe care 
Phoebus a cunoscut-o 
in timpul studiilor la 
Paris) peisajele con
turează un capitol la 
fel de bine definit in 
arta sa. Noua expozi
ție deschisă in sălile 
Muzeului colecțiilor 
de artă pune in' evi
dentă tocmai această 
predilecție, a pictoru
lui pentru peisaj, ma
nifestată mai ales 
prin intermediul unor 
lucrări de grafică. Ca 
și pictura, guașa, a- 
cuarela sau pasteluri
le prezentate acum 
pun in valoare ele
mentele unei arte ba
zate pe emoția de im
plicații subiective. 
Păstrate în colecția 
Ana și Eugen Phoe
bus. lucrările prezen
tate acum — cîteva

portrete și peisaje — 
ne descoperă un In
terpret sensibil al 
realităților înconjură
toare. un creator care 
prin inteligentă și pu
tere de abstragere a 
știut să impună apa
rentei schimbătoare a 
lucrurilor o disciplină, 
o logică, o armonie.

Nu doar prin in
stinct. ci in urma 
unui studiu atent. în
delungat. Phoebus a 
depășit în modul cel 
mai firesc antinomiile 
traditionale ale pic
turii și desenului, a 
știut să reconcilieze

însemnări 
pe marginea 

expoziției 
de grafică 
Alexandru 
Phoebus - 

Muzeul 
colecțiilor 

de artă

valorile clasicismului 
cu acelea ale moder
nității. impunîndu-șl 
punctul de vedere re
feritor la folosirea 
formei și a culorii. O 
demonstrează dealtfel 
elocvent cîteva lu
crări care în actuala 
expoziție punctează 
preocuparea pentru 
sondarea expresivi
tății figurii umane. 
Pentru pline. Odihna, 
Portret de băiat din 
ciclul . Adolescenții 
(1935) sau Un om ne
căjit (1933) sint astfel 
de lucrări. Prezența 
monumentală a figu
rilor conturate fără 
implicații retorice, 
prin puternice stili
zări geometrice aduc 
în imagine făpturi cu 
trupuri puternice, ca
re indică prin însuși 
felul în care au fost 
tratate aspirația con
stantă a artistului 
spre construcția ma
sivă. spre echilibrul 
volumelor, spre o cro
matică susținută pre
dilect pe tonuri lumi
noase. Phoebus nu a 
urmărit în primul rînd 
în aceste lucrări sub
tile descifrări psiho
logice. Există in aces
te lucrări, ca în ge

neral în toată portre
tistica lui Phoebus, o 
esențializare a formei, 
o capacitate de a mo
dela masiv ,cu ajuto
rul culorii folosite la 
sonoritatea ei maxi
mă prin contrastele 
violente aproape pe 
care negrul le face, 
opunîndu-se culorilor 
aplicate prin trăsături 
egale, repetate. Sint 
lucrări dominate de o 
poezie sobră ce se de
finește in amplele. în 
masivele unduiri ale 
formelor.

Cele mal multe din
tre lucrările prezen
tate acum sînt insă 
peisaje. începind cu 
lucrări realizate ne 
litoralul Mării Negre 
în 1933 și pină la 
imaginile bucureștene 
lucrate în ultimii ani 
ai vieții, deci într-un 
interval de peste 50 
de ani. peisajele lui 
Alexandru Phoebus 
nu înregistrează mu
tații spectaculoase. 
Rînd pe rînd, odată 
cu imagini ca Eforie, 
Agigea, Alee din Par
cul Libertății, Parc, 
Piața Ilie Pintilie, 
Peisaj cu arbori, Co- 
lentina, ni se dezvă
luie un simt aproape 
clasic al echilibrului, 
o artă bazată pe o 
subtilă analiză cro
matică, departe tnsă 
de exactitatea repor
tericească sau de a- 
mănuntirea prozaică, 
o artă care știe să 
descopere, odată cu 
fiecare imagine, noi 
surse de emoție. Re
găsim în aceste lu
crări forța desenato
rului, dar si calități
le pictorului Alexan
dru Phoebus, acea e- 
galitate de ton. acea 
consecventă pe care 
nu le pot conferi de
cît aceste mari cali
tăți exersate atent, 
continuu. Minuită de 
Alexandru Phoebus 
tehnica pastelului nu 
mai are fluiditatea și 
luminozitatea oe care 
o întîlnim in lucrări
le unor contemporani 
ai săi. și devine o 
materie grea, densă, 
saturată, capabilă să 
pună in evidentă, ca 
și guașa sau acuare
la. prezenta unor re
marcabile calități ar
tistice in lucrări mai 
puțin cunoscute ma
relui public.
Marina PREUTU

membru

Dezvoltarea chimiei în România, 
pînă în anii socialismului, a avut 
loc în mai multe etape, ilustrate fie
care de personalități marcante ale 
învățămîntului universitar, a căror 
activitate creatoare a polarizat ener
gii și a constituit model pentru nu
meroase serii de studenți. O astfel 
de personalitate a fost profesorul 
Gh. Spacu, ale cărui merite îl inte
grează în seria marilor aniversări 
UNESCO din acest an. Generația 
căreia li aparține prof. Gh. 
Spacu a contribuit, totodată, la de
clanșarea forțelor creatoare ale na
țiunii atît în anii de după întregirea 
neamului, cit și, trei decenii mai 
tîrziu, in cei care au marcat începu
tul înnoirii societății românești și ai 
construirii socialismului.

Născut la Iași, la 5 decembrie 1883, 
Gheorghe Spacu a urmat, între anii 
1902—1905, ca bursier al statului, 
cursurile secției fizico-chimice a Fa
cultății de științe din Iași. După ab
solvirea facultății și-a continuat stu
diile, prin specializarea făcută mai 
întii la Școala Politehnică din Vlena 
(1906) și apoi la 
Berlin (1906— 
1907). înăpoin-
du-se la Iași, a 
fost numit (in a- 
prilie 1907) asis
tent suplinitor la 
catedra de mine
ralogie și petro- 
grafie, trecând a- 
poi la catedra de chimie minerală 
condusă de P. Poni. La această ca
tedră, unde și-a desfășurat activita
tea pînă în 1919, Gh. Spacu a început 
cercetările sale în domeniul chimiei 
compușilor coordinativi, cercetări pe 
care le-a continuat toată viata și 
care au constituit tematica majoră a 
activității sale științifice.

Cercetările sale efectuate sub în
drumarea profesorului N. Costăches- 
cu il conduc la elaborarea tezei de 
doctorat, intitulată : „Săruri com
plexe de fier (Feramine)". Este a 
doua teză de doctorat în chimie sus
ținută în România (1916), după cea 
a lui N. Costăchescu. Promovat șef 
de lucrări și apoi conferențiar, ac
tivitatea sa didactică a continuat la 
Universitatea din Iași pînă in 1919.

A doua etapă, amplă, rodnică și 
cea mai lungă din activitatea didac
tică și științifică a profesorului Gh. 
Spacu. s-a desfășurat (1919—1940) în 
cadrul Universității din Cluj, 
unde va fi decan al Facul
tății de științe și apoi rector 
al universității. Prin funcțiile 
pe care le are, organizează în
treg procesul de invățămînt șl de 
cercetare științifică în domeniile 
chimiei anorganice șl chimiei anali
tice. Prin munca sa a făcut ca școala 
clujeană de chimie să se impună in 
țară și peste hotare la acea vreme.

Din toamna anului 1940 și pină la 
sfîrșitul vieții, prof. Gh. Spacu a 
predat chimia anorganică la Univer
sitatea din București, preluînd ca
tedra rămasă vacantă prin decesul 
prof. G. C. Longinescu. Această a 
treia perioadă a activității sale se 
caracterizează prin același efort de 
organizare și dotare a laboratoarelor 
conform unul punct de vedere per
sonal asupra Învățămîntului chi
miei și cercetării științifice respec
tive in cadrul universității. Prele
gerile prof. Gh. Spacu erau un mo
del de expunere clară, sistematică a 
datelor experimentale, urmată de 
discutarea logică a explicațiilor teo
retice și încheiată cu icluzii bine 
argumentate. Lecțiile sa e impresio
nau puternic auditoriul prin erudiție 
și calitățile expunerii.

100 de ani de la nașterea 
profesorului Gheorghe Spacu

O componentă definitorie a Între
gii activități desfășurate cu dăruire 
de prof. Gh. Spacu de-a lungul a 
aproape o jumătate de secol a con
stituit-o cercetarea științifică, do
meniu in care a obținut rezultate de 
excepțională valoare, consemnate în 
cele 274 de lucrări. Tematica lucră
rilor, cu preponderentă din dome
niul chimiei compușilor coordinativi, 
a cuprins sinteza a numeroși noi 
compuși, caracterizarea lor flzlco- 
chimică, utilizarea lor în special în 
domeniul chimiei analitice. A elabo
rat noi metode de analiză, unele 
aplicabile și ca metode micro și 
semimicro. In cele 133 de lucrări 
care consemnează rezultatele cerce
tărilor sale de chimie analitică au 
fost elaborate metode pentru doza
rea a 32 de cationi și 10 anioni, ca 
și a unor substanțe ca vitamina C, 
cofeina, piridina, benzidina, anillna 
etc. Reacțiile pentru analiza cupru
lui și persulfaților sînt cunoscute ca 
reacții Spacu. iar mercaptobenztiazo- 
lul ca reactiv Spacu.

Pentru valoarea operei sale știin
țifice, prof. Gh. 
Spacu a fost ales 
membru cores
pondent al Aca
demiei Române în 
1927 și membru 
titular în 1935, iar 
din cei peste 30 
de colaboratori a- 
propiați cu care a 

lucrat, mulți au devenit profesori u- 
niversitari, specialiști, cadre de con
ducere în cercetare și industria chi
mică. în anii socialismului, după re
organizarea Academiei (1948), prof. 
Gh. Spacu a fost numit membru titu
lar, președinte al secției de științe 
chimice și redactor responsabil al pu
blicației acesteia. A condus colecti
vul nou înființat de chimie generală 
și anorganică al Academiei, unde 
a abordat probleme de mare Interes 
economic, precum fabricarea acidu
lui sulfuric și a cimentului din gips, 
a sulfatului de aluminiu și al ala
unului din argilă, obținerea litopo- 
nulut din materii prime indigene, a 
potasiulul din feldspați, fabricarea 
sticlei de tip Duran, a hipocloritu- 
lui de calciu și doritului de sodiu, 
a unor substanțe luminofore, valori
ficarea bauxitelor indigene etc.

în semn de apreciere pentru acti
vitatea desfășurată, i s-a decernat de 
două ori Premiul de Stat clasa I 
(1952, 1954), iar în 1953 a fost decorat 
cu „Ordinul Muncii" clasa X ; a fost 
ales membru al Academiei Italiene, 
al Academiei Mondiale de Științe și 
Arte din Geneva, al Sodetății de 
chimie din Washington, Paris, Vlena 
și Berlin.

La 72 de ani, In plină forță de 
muncă, Gh. Spacu a încetat din via
ță, la 23 iulie 1955. Rezultatele acti
vității prodigioase șl de valoare deo
sebită desfășurată de prof. Gh. Spacu 
pe multiple planuri se regăsesc în 
succesele industriei chimice româ
nești în anii construcției socialismu- 
lui și, mai ales, după Congresul al 
IX-lea al partidului, In diversifi
carea producției chimice pe măsura 
acumulării unei experiențe tot mai 
bogate în acest domeniu ca șl în re
zultatele obținute de cercetarea ști
ințifică și lnvățămtntul superior din 
domeniul chimiei.

Marea personalitate ■ prof. Gh. 
Spacu, bogata sa activitate de educa
tor, om de știință și organizator 
și-au pus, așadar, puternic pecetea 
asupra dezvoltării chimiei românești 
pe parcursul mai multor decenii.

ROMÂNIA — FILM prezintă:

tv
15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale. Liceul de 

chimie
15,20 Film serial : „Karlno" (color). 

Episodul 8
15,45 studioul tineretului
16,30 închiderea programului

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea In economie
20.30 Ritmuri muzicale
20,45 Ancheta TV. în instanța opiniei 

publice : cel ce risipesc
21,00 Film artistic : „Rosita“. Premieră 

TV. O producție a studiourilor ar- 
gentlnlene. Cu : Lautaro Murua, 
Susana Campos, Mario Passano, 
Gloria Ferrandiz, Ricardo Argeml, 
Marisa Nunez, Ines Moreno. Re
gla : Lucas Demare

22,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

„Fructe de pădure"
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Dumitru Radu Popescu ; costumele : Svetlana Mihăilescu ; 
decorurile : Dragoș Georgescu ; montajul : Alex Petrescu ; sunetul : 
Sotir Caragață ; muzica : Lucian Mețianu ; imaginea : Florin Mihăilescu ; 
regia : Alexandru Tatos. Cu : Manuela Boboc. Ion Fiscuteanu. Mariana 
Mihuț, Ion Besoiu. Gabriela Rătesou. Cornel Mihalache. Nicolae Diaconu, 
Marin Benea. Dinu Ianculescu. Doina Tamaș, Tudorel Filimon. Stefan 
Stoian. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

București

activității școlare, primii care se În
scriu la discuție sînt profesorii de 
istorie și limba română. „Firesc — 
argumentează inspectoarea școlară 
Eugenia Pop — pentru că formarea 
în spirit revoluționar, educația pa
triotică a tineretului școlar nu se 
propun, ci se implică direct în însu
șirea limbii și literaturii române, în 
studierea și cunoașterea istoriei pa
triei și poporului nostru". Ceea ce nu 
înseamnă însă că valorificarea inten
sului potențial educativ al acestor 
discipline de studiu școlar nu presu
pune și o seamă de condiții — au re
marcat cițiva interlocutori, profesori 
de istorie și limba română. Care ar 
fi acestea?

— Partidul ne-a încredințat aceas
tă importantă și nobilă misiune de 
a forma în spirit revoluționar tin&ra 
generație, viitorii constructori ai so
cialismului și comunismului în 
România — menționează profesorul 
de istorie Grlgore Pop, de la Liceul 
de matematică-fizică din Zalău. 
Consider că în această operă educa
tivă trebuie ca evidențierea exemplu
lui înălțător de luptă și sacrificiu a! 
moșilor și strămoșilor noștri să fie 
permanent și sugestiv raportată Ia 
prezentul de muncă și creație al con
temporanilor noștri, să se sublinieze, 
pe înțelesul elevilor, semnificațiile 
actuale ale evenimentelor politice din 
trecutul nostru istoric. Pentru ca a- 
cest demers didactic să ne reușească 
pe deplin — vreau să spun constant, 
fără discontinuități — este nevoie să 
selectăm cu grijă multitudinea de 
date și evenimente istorice care în
greunează uneori lecțiile, să sistema
tizăm atent lecțiile de istorie con
temporană, care nu se ridică Întot

deauna la nivelul calitativ dorit, evi- 
tînd paralelismele cu lecțiile de la 
științe sociale sau limba română.

Am reținut, din cuvintul interlocu
torilor, citeva date semnificative vi
zînd preocupările pentru „completa
rea" lecțiilor de istorie (și nu numai 
a acestora) cu diferite activități edu
cative : peste 30 000 de elevi au vizi-

vingerea cu care-și pregătește și ex
pune lecțiile, ca și cadrul de ordine 
și disciplină în care se desfășoară 
actul educativ sînt determinante pen
tru îndeplinirea înaltelor misiuni 
educative trasate școlii de partid, de 
societatea noastră socialistă.

— într-o școală totul trebuie să 
educe : lecții, activități politice și

perire faptică In modul cum este 
concepută activitatea politico-educa- 
tivă in liceu. In cabinete și labora
toare modern utilate, pe largile cori
doare ale clădirii sînt prezentate, in 
forme sugestive, realitățile epocii so
cialiste, particularizate prin exemple 
privind dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a județului. Aspecte

Educarea patriotică, revoluționară a tineretului 
școlar - numitorul comun al tuturor orelor de clasă
tat. în anul școlar trecut, locurile 
Istorice din județ, in unitățile școlare 
ale județului sînt amenajate circa 80 
de muzee și colțuri muzeistice. In 
plus, 54 de cercuri de elevi se ocupă 
de valorificarea folclorului local ; la 
ultima ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" toate cele 65 de 
formații școlare prezente in faza re
publicană au fost distinse cu premii 
și mențiuni.

După opinia profesorului de limba 
și literatura română Octavian Guțu, 
directorul Liceului de filologie-istorie 
„Simion Bărnuțiu" din Șimleu Sil- 
vaniei, exemplul viu al patriotismu
lui și spiritului revoluționar al edu
catorului, exigența, competenta, con-

cultural-artistice, chiar și felul In 
care este gîndită și realizată agitația 
vizuală. Dialogul continuu între edu
cator și elev are in vedere să for
meze — prin puterea de convingere 
a faptelor incluse in lecții, prin des
chiderea acestora spre realitate, spre 
chipul de azi și de mîine al patriei 
— in primul rînd. oameni pentru 
acest pămînt al tării, in spiritul celor 
mal bune tradiții. Deci, mai multă 
grijă pentru evitarea verbalismului 
excesiv, a tendinței de enunțare a 
unor teze și idei fără a le sublinia 
rațiunea și necesitatea, pentru a le 
transforma în comportamente trai
nice.

Opinia interlocutorului lșl află aco-

semnificative din trecutul Istoric de 
luptă al oamenilor acestor ținuturi 
sînt alăturate sugestiv Imaginilor to
nice ale Istoriei contemporane, ale 
evenimentelor de rezonanță din viața 
politico-socială a tării, a județului. 
Totul realizat cu grijă deosebită pen
tru acuratețea științifică a expona
telor, dar și cu preocuparea pentru 
respectarea cerințelor bunului gust și 
ale ținutei estetice. A intrat, de ase
menea, în tradiția liceului organiza
rea trimestrială a unei „zile cultural- 
educative", în care au loc simpozioa
ne, concursuri „Cine știe ciștigă". șe
zători iiterar-artistice. se face bilan
țul procesului instructiv-educativ. 
într-o zi anume din săptămină

sînt programate acțiunile politf- 
,co-educative „curente" : învătămin- 
tul politico-ideologic, adunările ge
nerale U.T.C.. brigada științifică a 
elevilor, vizionări de filme, intîlniri 
cu muncitori fruntași și specialiști, 
cu activiști de partid, cursuri de 
inițiere muzicală ș a. Toate acestea 
abordînd o bogată tematică educati
vă, patriotică, revoluționară, mobili
zatoare, organizată la propunerea și 
cu participarea directă a elevilor, a 
organizației U.T.C., cu sprijinul și 
participarea directă a profesorilor, a 
comuniștilor de la catedră.

La rîndul lor, profesorii de științe 
fundamentale prezenți la dezbaterea 
noastră s-au pronunțat cu hotărire 
împotriva unor prejudecăți ce se mai 
fac auzite uneori potrivit cărora 
asemenea discipline de studiu ca ma
tematica. fizica, chimia etc. au mai 
puține contingente cu cerințele edu
cative care stau in fata școlii.

— Pe elev putem și trebuie să-l 
educăm prin conținutul lecțiilor și 
prin modul in care le predăm — 
consideră profesorul de matematică 
Constantin Cobârzan, de la Liceul de 
matematică-fizică din Zalău, pre
ședintele filialei Societății științifice 
a cadrelor didactice. Din întreaga 
noastră activitate cu clasa să vadă 
că ne iubim și respectăm profesia, 
dragoste pe care să i-o transmitem 
și lui. Să-1 insuflăm spiritul de 
muncă și disciplină, răspunderea pen
tru îndeplinirea îndatoririlor școlare 
și obștești. Ca oricare disciplină de 
studiu, și matematica oferă prilej 
profesorului — prin datele concrete 
Incluse in probleme, In exemplifi
carea practică a unor teoreme — să-i 
facă elevului cunoscute ritmul gran

dios ai construcției socialiste, dez
voltarea economico-socială locală, ca 
și marile probleme social-politice ale 
contemporaneității, cum ar fi sem
nificațiile politicii de dezarmare, am
ploarea luptei pentru pace etc. Din 
păcate manualele școlare nu ne ajută 
prea mult in legarea matematicii de 
viață. De aceea, filiala noastră a 
Societății științifice a cadrelor didac
tice a elaborat o scrisoare metodică 
cu probleme model, a luat legătura 
cu primarii localităților, cu părinții 
elevilor, pentru cunoașterea „la zi" a 
unor indicatori economici și include
rea lor în lecțiile practice de mate
matică. Am propune, în acest sens, 
și „Gazetei matematice" să publice 
asemenea exerciții și probleme care 
să ne ajute în ridicarea nivelului 
educativ și formativ al lecțiilor.

Am reținut, din cuvîntul prof. Le- 
ontina Muller, inspector școlar gene
ral Ia Inspectoratul școlar al județu
lui Sălaj, preocuparea de a cunoaște 
și generaliza experiența pozitivă a 
cadrelor didactice din județ pentru 
profunda lor implicare în educarea 
revoluționară, patriotică a tinerei ge
nerații. în acest an școlar, două 
colective vor analiza în școli modul 
de valorificare a conținutului educa
tiv al lecțiilor și calitatea învățămîn
tului politico-ideologic al cadrelor 
didactice, ca mijloc important de 
ridicare a pregătirii politice și profe
sionale a oamenilor școlii. Concluziile 
vor fi dezbătute cu întregul personal 
didactic din județ.

Florlca MNU1ESCU 
Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteil*

|
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de telegrama de felicitare adresată cu ocazia Zilei Inde
pendenței, vă transmit mulțumirile mele cele mai vii. Noi continuăm să 
depunem toate eforturile pentru a obține retragerea trupelor străine de 
ocupație din Liban, pentru restabilirea păcii în țara noastră și, în această 
privință, ne bazăm mult pe sprijinul guvernelor prietene.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Miercuri a avut loc la București 
plenara Consiliului Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

In spiritul orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu, plenara a 
analizat modul în care au fost reali
zate de către unitățile agricole coo
peratiste prevederile de plan pe anul 
în curs, a dezbătut sarcinile ce le 
revin din Planul national unic pe 
1984 și a stabilit, măsurile ce urmea
ză a fi luate pentru transpunerea lor 
în practică. A fost examinată, tot
odată. activitatea uniunilor județene 
si a conducerilor unităților agricole 
cooperatiste pentru organizarea și 
buna desfășurare a muncii din fer
mele zootehnice, asigurarea unor 

; condiții corespunzătoare de furajare 
si adăpostire a animalelor pe timpul 
iernii, realizarea producțiilor planifi
cate si a sarcinilor de livrare la 

l fondul de stat.
Participantii la dezbateri au dat o 

I Înaltă apreciere preocupării perma
nente a partidului nostru, a secre- 

i tarului său general, tovarășul Nicolae 
I Ceausescu, pentru accentuarea pro

cesului de dezvoltare intensivă a 
agriculturii, pentru înfăptuirea În
tocmai a obiectivelor noii revoluții 
agrare, asigurării tuturor cerințelor 
economiei naționale, aprovizionării 
populației cu produse agroalimenta- 
re. Ei și-au însușit pe deplin con
cluziile. orientările si sarcinile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta plenară a C.C. 
el P.C.R.. care a stabilit cu înaltă

Itinerare atractive ale vacanțelor noastre :

Sibiu - un județ cu un
Sibiul se numără, indiscutabil, 

printre cele mai frumoase zone 
turistice ale tării. El oferă, practic, 
posibilitatea desfășurării tuturor 
formelor de vacantă : turismul de 
odihnă și practicare a sporturilor 
de iarnă reprezentat prin „perla1* * 
munților Cibin — stațiunea Pălti
niș ; turismul balnear reprezentat 
prin două stațiuni cu o Îndelungată 
tradiție — Bazna și Ocna Sibiului ; 
turismul de drumeție montană re
prezentat prin existenta pe terito
riul județului a numeroase cabane; 
turismul de tranzit și cultural.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : între patru ochi (A) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Zoltan Kocsis (R.P. Ungară)
— 19.
O Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19,30: (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne 
privim in ochi — 19,30.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :, Mă
seaua de minte — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul > vieții și al morții
— 19; (sala Studio) : Trăsura la scară
— 14,30; Calandria — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria) : Corina
— 16; Frumosul din pădurea zăpăcită
— 19,30.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Se caută un clntăreț — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 10.
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Făt-Frumos din lacrimă — 17.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30;
0 Estrada Armater (13 60 65) î Estra
da in croazieră — 19,30.
0 Teatrul „Fantasio" — Constanta 
(sala clubului I.C.T.B.) : „Nuntă la 
Fantasio" — 19.

va sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări din sudul și estul țării în 
primele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 10 și zero gra
de, izolat mai coborîte, cele maxime 
vor oscila intre minus 4 și plus 6 grade. 
Ceață locală. In București : Vremea va 
fi in general rece, îndeosebi in prima 
parte a intervalului. Cerul va fi varia
bil. cu innorărl mai accentuate in pri
mele zile, cind va ninge. Vîntul va su
fla moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 șl zero grade, 
cele maxime între un grad și plus 5 
grade. (Ortansa Jude, meteorolog de 
serviciu).

(0—1) ; Mureșul Luduș — Sportul 
studențesc 1—3 (după prelungiri și 
executarea loviturilor de la 11 m) f 
U.T. Arad — Politehnica Iași 1—0 
(1—0) ; C.S. Tîrgoviște - F.C. Olt 
1—3 (0—2) ; — meci disputat pe te
ren neutru, la Titu.

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru optimile de finală ale compe
tiției, programate in primăvara anu
lui viitor.

Partidele Petrolul Moinești — Di
namo București și Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor Oradea au fost 
aminate.

se califică pentru turneul final pri
mele două clasate, iar din grupele 
de patru echipe se califică ocupan
ta primului loc. Formațiile cla
sate pe locul doi vor participa la 
un turneu suplimentar. învingătoa- 
rea cîstigîndu-si dreptul de a lua 
parte la turneul final. în timp ce 
formația situată pe locul doi va 
disputa pentru calificare un meci de 
barai cu cîștigătoarea grupei Ocea
nia (Australia, Noua Zeelandă. Tai
wan. Israel). Din Europa vor lua 
parte la preliminarii 32 de echipe. 
Italia fiind calificată din oficiu Ia 
turneul final, ca deținătoare a titlu
lui mondial.

în total pentru viitorul campionat 
mondial s-au Înscris 119 țări. Tur
neul final va avea loc între 31 mai 
si 29 iunie 1986 și se va disputa in 
formula cu 24 de formații partici
pante.

Valorificarea acestui potential a 
necesitat și necesită, firește, eforturi 
permanente pentru crearea unei 
baze materiale care să faciliteze 
cunoașterea frumuseților județului, 
să asigure intensificarea circulației 
turistice pe meleagurile Sibiului. 
Ce s-a făcut și se face in acest 
scop ?

Informațiile furnizate de tovarășul 
Vasile Brumam, directorul oficiu
lui județean de turism, conturează 
un răspuns edificator. „în ultimii 
ani. accentul principal s-a pus — 
și va trebui pus și în continuare — 
pe crearea in orașul Sibiu a unei 
baze materiale care să asigure po
sibilitatea primirii unui număr cît 
mai mare de turiști. Ca urmare, 
aici s-a construit modernul hotel 
„Continental1* cu 331 de locuri, iar 
dintre cele două hoteluri vechi, 
„Bulevardul11 — prin modernizările 
efectuate, prin înnoirea dotărilor — 
trăiește practic o a doua tinerețe. 
De la un loc de popas obișnuit, 
baza turistică si de agrement 
„Dumbrava Sibiului11, datorită ex
tinderii și modernizării, a devenit, 
prin 660 de locuri sezoniere și 120 
permanente, o mică stațiune pre
orășenească. Cele 860 de locuri de 
cazare în hoteluri și 660 in așe
zăminte sezoniere, cite există în 
prezent în orașul Sibiu, reprezintă 
o bază materială care, chiar dacă 
nu satisface toate cerințele, e în 
măsură să permită o intensă cir
culație turistică în orașul de pe 
malul Cibinului.

Eforturi stăruitoare s-au făcut 
și se fac pentru crearea unor con
diții bune de primire a turiștilor 
și în zonele montane. Prin con
struirea unui hotel nou, prin mo
dernizarea vilelor existente, prin 
extinderea mijloacelor de transport
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fotbal • In campionat, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1 • In Cupă, obișnuitele surprize
N-a fost un mare meci acest derbi 

al campionatului nostru de fotbal, 
Dinamo — Universitatea, deși credem 
că își va păstra aceeași denumire, 
definind importanța lui, și cu pri
lejul revanșei de la Craiova, din pri
măvara anului viitor.

Dinamo a fost ieri echipa mai 
bună, pe planul tactic și al dorin
ței de a cîștiga, în timp ce Univer
sitatea Craiova ne-a surprins prin 
intenția limitată pare-se la proporția 
unui scor egal.

Vreme de o jumătate de oră. ambe
le formații au jucat foarte prudent, 
cu un plus de agresivitate, totuși, 
din partea bucureștenilor. A urmat 
apoi, în min. 33, o lovitură liberă 
bine trasă de Orac, iar Augustin, de 
la vreo 15 metri, a trimis mingea cu 
capul, peste Lung, neatent, în poartă. 
Din acel moment și pină la pauză, 
Dinamo a stăpînit autoritar jocul, 
însă a ratat citeva ocazii foarte fa
vorabile majorării scorului.

După pauză, surpriza a venit de 
astă-dată din partea bucureștenilor. 
care se arătau mulțumiți de scor și 
parcă își invitau adversarii să atace. 
Iar cei din Craiova au profitat de 
situație, reușind cea mai bună pe
rioadă de joc a lor și egalînd. in 
min. 65, prin Cirțu. Să spunem că și 
Moraru. aidoma lui Lung, n-a avut 
bună inspirație, rămtnînd pe linia 
porții, în timp ce balonul centrat 
zbura, la 6—7 metri distantă de el, 
spre Cirțu.

Numai două minute mai tîrziu, 
o lovitură liberă de la aproximativ 
25 metri a fost excelent transformată 
de Orac (min. 67). Totuși, la un șut 
de la asemenea distanță nu era ca
zul ca un portar cum e Lung să ră- 
mînă simplu martor. 

exigentă obiectivele activității în a- 
gricultură. in toate sectoarele pro
ducției vegetale si animale.

Evidențiind rezultatele bune înre
gistrate pină acum, analizind stările 
de lucruri negative ce s-au manifes
tat în unele unități agricole coope
ratiste, vorbitorii au relevat marile 
resurse materiale și de forță de mun
că existente în agricultura coopera
tistă, modul în care vor acționa pen
tru punerea mai deplină in valoare a 
rezervelor din fiecare județ, din fie
care unitate agricolă pentru sporirea 
producției vegetale și animale.

Participantii la plenară s-au anga
jat să răspundă prin fapte însufleti- 
toarelor îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, chemării plena
rei C.C. al P.C.R. adresate comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii de la 
6ate, de a face .totul, de a acționa 
cu răspundere, exigență șl spirit 
revoluționar pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor prevăzute 
în planul pe 1984, astfel ca agricul
tura cooperatistă să-și sporească con
tribuția la progresul neîntrerupt al 
patriei, la ridicarea bunăstării între
gului popor.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și deplină angajare, partici
pantii la plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

bogat potențial turistic
pe cablu și a pîrtiilor de schi, sta
țiunea Păltiniș este solicitată astăzi 
tot mai mult atît de turiștii români, 
cit și de cei străini. Odată cu 
construcția Transfăgărășanului, cea 
mai mare magistrală montană din 
tara noastră si una din cele mai 
frumoase din Europa, s-au deschis 
noi perspective turismului sibian. 
Cu cele două telecabine date nu de 
mult în folosință, care fac legătura 
între Bîlea-Cascadă și Bîlea-Lac, 
urcă astăzi turiștii, comod și rapid, 
pină în inima munților. Dacă adău
găm că și cele 20 de cabane au fost 
modernizate si redotate. că se află 
în atenție programe pentru mo
dernizarea stațiunilor de cură 
balneară Bazna și Ocna Sibiului, 
avem o imagine completă a efor
turilor făcute pentru valorificarea 
potențialului turistic al județului11.

De la același interlocutor aflăm 
că există o preocupare stăruitoare 
pentru punerea în valoare a ma
relui potential turistic al munici
piului Sibiu, cu monumentele sale 
istorice și de artă, ca celebrul 
muzeu Brukenthal și Muzeul teh
nicii populare, cu împrejurimile 
sale de o frumusețe rară, prin dez
voltarea bazei hoteliere care să 
poată face față unor cerințe tot 
mai mari din partea turiștilor. Lu
crări de modernizare necesită și 
cele două stațiuni de cură balnea
ră: Bazna și Ocna Sibiului. Cu atît 
mai mult cu cît ambele stațiuni, 
pe lingă vechimea lor, cunoscute 
încă de pe,timpul romanilor, pre
zintă si un profil terapeutic aparte. 
De asemenea, se impune rezolvarea 
într-o formă eficientă a transpor
tului cu mijloace auto spre zona 
turistică Bîlea-Cascadă si Bilea- 
Lac, unde s-au făcut investiții se
rioase pentru construirea uneia 
dintre cele mai lungi instalații pe 
cablu pentru telecabine din munții 
noștri.

în atenția organizatorilor de tu
rism din județul Sibiu se află și 
alte probleme legate de valorifi
carea bogatului potential turistic, 
iar materializarea lor, prin efortu
rile conjugate ale consiliului popu
lar județean și Ministerului Tu
rismului. este nu numai necesară, 
dar și posibilă.

Constantin PRIESCU

în continuare, partida a rămas la 
o calitate mediocră, puțini jucători 
situîndu-se fotbalistic deasupra aces
tui nivel : Rednic, cel mai bun de pe 
teren, Nicolae și Orac, iar, dintre 
craioveni, numai Ștefănescu. Să mai 
semnalăm accidentarea lui Multescu 
din min. 20, ceea ce a păgubit or
ganizarea jocului bucureștean, pre
cum și arbitrajul bun al Iui Radu 
Petrescu (Brașov), care a ținut in friu 
pornirile nesportive ale unor ju
cători.

După meciul de ieri, partea supe
rioară a clasamentului arată astfel : 
Steaua — 20 p ; Dinamo — 18 p (go
laveraj 23—9), Universitatea Craiova
— 18 p (23—12), Politehnica Iași — 
18 p (16—10) și F.C. Bihor — 17 p. 
în „clasamentul adevărului" : Steaua
— plus opt puncte, Dinamo și Uni
versitatea Craiova — cite plus șase 
puncte.

Dinamo are încă două partide res
tante, care au fost reprogramate 
astfel : F.C. Argeș — Dinamo, la 20 
decembrie, și Dinamo — Corvinul, la 
23 decembrie. (Vaierju Mironescu).

★
Miercuri s-au disputat 14 meciuri 

din „16-imile" de finală ale popularei 
competiții de fotbal „Cupa Româ
niei" înscrisă sub genericul „Da- 
ciadei".

Rezultatele au fost în general cele 
scontate, majoritatea echipelor de 
divizia A obținind calificarea, dar 
surprizele n-au lipsit. Cea mai mara 
a fost realizată de echipa de divi
zia C Viitorul Gheorgheni. care a 
eliminat pe F.C. Baia Mare. Divizio
nara B U.T. Arad a scos din cursă 
pe Politehnica Iași.

Iată rezultatele tehnice (primele 
echipe fiind gazdă) : Dinamo Victo

Cronica
Miercuri, tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a Pri
mit Pe Mohamed Said El-Sayed, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Arabe E- 
gipt. in legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

★
La Centrul European pentru în- 

vățămintul Superior al UNESCO 
de la București — C.E.P.E.S. — au 
început, miercuri dimineață, lucră
rile reuniunii internaționale cu tema 
„Noi abordări în planificarea învă- 
țămintului superior**,  la care parti
cipă experți din țara noastră și din 
alte 11 state ale Europei.

La ședința inaugurală au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Comisiei Națio
nale Române pentru UNESCO, ca
dre didactice universitare. cercetă
tori. Au fost de față șefi de mi-

Întîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Miercuri a avut loc la Consiliul 

Central al U.G.S.R. o intîlnire între 
o delegație a U.G.S.R., condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., și o de
legație a Federației Sindicatelor din 
Danemarca (L.O.), condusă de Finn 
Thorgrimson, vicepreședinte al fede
rației, care efectuează o vizită de 
schimb de experiență în tara noastră 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de opinii și informații In legătură cu 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre sindicatele din România șl 
Danemarca, cu preocupările actuale

cinema
• O lebădă lama : SCALA (11 03 72)
— 9; 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.
• Felix și Otilia : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 15,45; 19.
0 Mihai Viteazul: CENTRAL (14 12 24)
— 10; 14; 18.
• Căruța cu mere: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
O 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 faianțe : LIRA (3171 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Lovind o pasăre de pradă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Capcană neobișnuită : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Capturați-! la 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.
0 Loto-Prono *82  : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,30; 14; 16; 18; 20.
• Rubedeniile : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 17,30; 19,30.
0 Spectacol la comandă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Agonia: ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
O Misterele Bucureștilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Urgent... Secret... : FLAMURA 
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
0 Cascadorul Hooper : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Expresul colonelului von Ryan :. 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Omul păianjen se Întoarce : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
17,45; 20.
0 Mitul Fedorei s GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
0 Aventură în Arabia : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Domnul Miliard : PACEA (60 30 85)
— 17,30; 19,30.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 8 decembrie, ora 20 — 11 
decembrie, ora 20. în țară ; Vremea va 
fi in general rece îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul va fl mat 
mult noros. Vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare la începutul 
Intervalului în jumătatea de est a țârii 
șl apoi și în celelalte regiuni. Vîntul

ria București — S.C. Bacău 1—2 
(0—0) ; Armătura Zalău — Jiul Pe
troșani 0—1 (0—0) ; Precizia Săceie 
— Rapid București 0—1 (0—1); Viito
rul Gheorgheni — F.C. Baia Mare 
3—1 (1—0) ; Cimentul Medgidia — 
Steaua București 0—4 (0—2) ; Me
talul Bocșa — A.S.A. Tg. Mureș 0—1 
(0—1) ; Poiana Cîmpina — Chimia 
Rm.< Vîlcea 0—2 (0—1) ; Minerul 
Baraolt — Dunărea C.S.U. Galati 0—3 
(0—1) ; Metalul Rădăuți — F.C. Ar
geș 1—3 (0—1) ; Victoria Tecuci — 
Petrolul Ploiești 0—1 (0—0) ; Sportul 
Muncitoresc Caracal — Corvinul 0—1

în preliminariile campionatului mondial
Adversarele echipei României vor ii iormațiile s 
Angliei. Irlandei de Nord, Turciei și Finlandei

ZURICH 7 (Agerpres). — Miercuri, 
la Ziirich, s-a efectuat tragerea la 
sorti a grupelor preliminare ale 
celui de-al 13-lea campionat mon
dial de fotbal al cărui turneu final 
se va desfășura in Mexic. în anul 
1986.

Echipa României va juca în grupa 
a 3-a a zonei europene, alături de 
selecționatele Angliei, Irlandei de 
Nord. Turciei si Finlandei.

Iată componenta celorlalte grupe 
europene : grupa 1 : Polonia. Belgia. 
Grecia, Albania ; grupa a 2-a : R. F. 
Germania. Cehoslovacia. Suedia, 
Portugalia. Malta ; grupa a 4-a : 
Franța. Iugoslavia. R. D. Germană, 
Bulgaria. Luxemburg ; grupa a 5-a : 
Austria. Ungaria. Olanda. Cipru ; 
grupa a 6-a : U.R.S.S., Danemarca, 
Irlanda. Elveția, Norvegia ; grupa a 
7-a : Spania. Scotia. Țara Galilor, 
Islanda.

Din grupele de cite cinci echipe

zilei
siuni diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic acreditați in 
țara noastră.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționa
le din București s-a desfășurat 
miercuri o masă rotundă fn cadrul 
căreia prof. Claude Albert Colliard, 
directorul Institutului de studii in
ternaționale europene și comparate 
din Paris, a prezentat expunerea cu 
tema „Principiile fundamentale ale 
dreptului international11.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, specialiști în 
dreptul internațional, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
studenți.

Au fost prezenți membri al Am
basadei Franței la București.

(Agerpres)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII UNIRII, 

INIȚIATIVELE ROMĂNIEI SOCIALISTE

ale sindicatelor din cele două țări, 
precum și cu privire la unele aspecte 
ale - situației din mișcarea sindicală 
internațională.

In cadrul întrevederii, o atenție 
deosebită s-a acordat evoluției eve
nimentelor din Europa, ambele părți 
reafirmîndu-și hotărirea de a-și adu
ce contribuția la intensificarea efor
turilor mișcării sindicale europene 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa, retragerea 
și distrugerea celor existente, pentru 
asigurarea păcii și securității po
poarelor de pe continent și din în
treaga lume.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, de înțelegere 
reciprocă.

0 Hercule cucerește Atlantida : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Lanțul amintirilor : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 14,15; 17,15; 20,15.
0 Atenție la gafe ! : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Despărțire temporară : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.

teatre

Un mobilizator apel la acțiune
pentru salvgardarea Europei si a intregii 

omeidri de primejdia nucleară 
Expresia unei înalte răspunderi pentru 

destinele umanității
Situația deosebit de primejdioasă 

creată in ultimul timp prin începe
rea amplasării rachetelor americane 
cu rază medie de acțiune in unele 
țări vest-europene, prin măsurile 
de răspuns anunțate de Uniunea 
Sovietică privind instalarea de noi 
rachete In unele țări din Europa, 
ca și în diferite zone ale lumii, 
pe mări și oceane, îngrijorează 
profund sutele de milipane de lo
cuitori ai continentului nostru, ca 
și populația întregii planete — a 
cărei existentă devine astfel tot 
mai grav amenințată.

în acest moment de răspintie. de 
grea răspundere. România, poporul 
român și-au manifestat din nou. cu 
toată hotărirea. voința de pace. în 
Expunerea cu prilejul aniversării 
Unirii, secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat din nou un vibrant apel la 
rațiune, la acțiune hotărîtă pentru 
oprirea acestui curs periculos, pen
tru a se pune mai presus de orice 
interesele supreme ale popoarelor. 
Inițiativele si demersurile sale, care 
au cunoscut imediat un amplu 
ecou international, propunerile 
concrete, realiste și constructive 
cuprinse în recenta Declarație a 
Comitetului Central al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului român 
evidențiază ca o cerință din cele

Interesele supreme ale popoarelor impun 
reluarea tratativelor de la Geneva

1 $11 noi, cel care muncim in ca
drul1 întreprinderii de rețele elec
trice din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, am luat cunoștință cu 
mare îngrijorare de situația gravă 
care s-a creat în Europa ca ur
mare a trecerii la amplasarea a 
noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune, a întreruperii 
tratativelor sovieto-americane de 
la Geneva și a măsurilor de răs
puns anunțate de U.R.S.S. Inter
venite intr-un moment cind cursa 
înarmărilor a atins un nivel fără 
precedent, aceste evoluții deschid 
și mai larg calea competiției nu
cleare, ceea ce creează grave 
primejdii la adresa popoarelor eu
ropene, a vieții întregii omeniri.

în asemenea momente de mare 
cumpănă, sîntem mîndri de fap
tul că in lume s-au auzit din nou 
glasul și voința de pace ale Româ
niei socialiste, dorința nestrămutată 
a poporului nostru de a-și con
tinua în liniște opera constructivă. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului național uni
tar român, ca șl Declarația Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România ilustrează tenacitatea

Nu armelor nucleare! Da păcii și înțelegerii 
intre popoare!

Tara noastră. România socia
listă. prin glasul celui mai autori
zat fiu al său. rostește — si nu de 
azi de ieri — cuvintui PACE. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat din nou. categoric, in 
Expunerea la Adunarea festivă 
consacrată Unirii, pentru dezar
mare. in primul rind pentru re
nunțarea la armele nucleare, pen
tru oprirea amplasării de noi ra
chete in Europa, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente. Pre
ședintele nostru a spus, si intr-un 
glas cu dînsul ne rostim cu totil 
din această tară, cei care ținem in 
brațe o unealtă, un condei sau o 
daltă : PACE 1

A venit ceasul cînd delegații po
poarelor din cancelariile diploma
tice nu se mai pot juca si nu mal 
pot risca soarta popoarelor. Ra
chetele nucleare, cu toate „ra
zele" lor. dar toate ale mortii. Pri
sosesc astăzi de nu știu cite ori, 
au capacitatea de a ucide cu asu
pra de măsură Viața de pe globul 
pămintesc. De ce atunci altele șl 
mai „mortale", cînd firesc pentru 
orice om de bun simț ecuația poate 
fi rezolvată simplu prin renunțarea 
la amplasarea unora noi și dezvol
tarea celor deja amplasate, la lichi
darea totală a acestora, la inaugu
rarea unor tratative cu adevărat 
constructive in numele conlucrării 
și Înțelegerii dintre toate popoarele 
lumii ?

Așa cum sublinia președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
mergîndu-se pe calea intensificării 
cursei înarmărilor nu se întărește 
securitatea popoarelor. nu se 
creează condiții pentru o pace mai 
bună ci. dimpotrivă, se mărește 
lntr-un ritm accelerat pericolul 
războiului nuclear, al catastrofei 
ce poate distruge planeta.

România, prin glasul președin

mal stringente să fie sistată insta
larea de noi rachete în Europa, să 
se revină la masa tratativelor, pen
tru a se ajunge la un acord care 
să ducă la oprirea definitivă a am
plasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune, la retragerea și distru
gerea celor existente, la eliberarea 
continentului nostru și a intregii 
lumi de primejdia nucleară.

Prin întreaga mea activitate de
dicată științei, invățămintului, să
nătății și ocrotirii vieții omului, 
împărtășesc din adîncul ființei 
aceste nobile idei și îmi exprim 
sprijinul deplin fată de propune
rile președintelui României, pă
trunse de un profund umanism, de 
grijă șl înaltă responsabilitate pen
tru destinele păcii, ale înseși vieții 
si civilizației întregii omeniri. Sînt 
sentimente împărtășite de toti lu
crătorii de pe frontul sănătății din 
tara noastră, de toti cetățenii 
României socialiste. Prin specialita
tea și pasiunea preocupărilor mele, 
mă străduiesc să fiu de folos so
cietății. spre bucuria familiilor, 
dornice să aducă pe lume copii 
sănătoși, care să asigure vigoarea 
viitoarelor generații. Tocmai de 
aceea nu pot decît să mă pronunț 
cu toată energia în sprijinul aces
tor propuneri, pentru ca viitoarele 
generații să trăiască in pace și să
nătate.

eforturilor*  depuse de țara noastră, 
dă președintele ei pentru evitarea 
unei catastrofe nubleare. Apreciind 
în mod realist stadiul la care s-a 
ajuns, consecințele ce pot decurge 
din escaladarea cursei înarmări
lor, aceste documente cuprind 
propuneri de natură să stăvi
lească alunecarea omenirii spre un 
război nuclear. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acum, 
in ceasul al 12-lea, conducătorii 
de state, guvernele trebuie să înțe
leagă că au o mare răspundere 
în fața popoarelor, că trebuie să 
facă totul pentru găsirea acelor 
soluții care pot duce la slăbirea 
încordării, la statornicirea unui 
climat de Înțelegere intre toate 
națiunile, în numele celui mai 
scump ideal — pacea. în această 
privință, o cerință de o importantă 
deosebită este reluarea negocierilor 
de la Geneva dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. și realizarea unui acord care 
să asigure un echilibru al forțelor 
între cele două părți la un nivel 
cît mai scăzut al înarmărilor, care 
să excludă amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune In 
Europa și să ducă la retragerea 
și distrugerea celor existente.

însuflețiți de stăruitoarea activi
tate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru împlini

telui ei. declară hotărft : NU ar
melor nucleare ! NU Învrăjbirii 
Intre popoarele globului ! Dar. 
totodată, și alternativa unui DA 
fără de tăgadă. DA pentru PACE 
și bună înțelegere între toate na
țiunile 1 DA pentru eradicarea 
foametei, pentru stlrnirea anal
fabetismului, pentru dreptul fiecă
rui semen de pe Pămînt de a-și 
construi de sine stătător destinul 1 

Niciodată. în cele citeva milenii, 
de cînd omul își are o istorie a sa 
trăită, scrisă si desenată, impera
tivul păcii n-a fost mai acut ca 
în anii acestui sfîrșit de secol. 
Si asta, pentru că niciodată pină 
acum inițierea si declanșarea unul 
război n-a pus in cumpănă însăși 
soarta omenirii ca totalitate de 
indivizi dotati cu rațiune. însăși 
viata ca miracol al Pămintului. 
Războaiele vechi, homerice, sau 
cele ale epocii feudale, chiar cele 
două războaie mondiale (din ul
timul, generația mea a „prins" 
citeva aspre jertfe), toate n-au 
fost, la urma urmei, decît lucră
rile urite ale unor ambiții de inși 
și imperii sau. după expresia ge
nială a lui Eminescu. o „panora
mă a deșertăciunilor". Se vroia 
ucisă sau numai subaltemizată o 
civilizație. Omul și cultura lui 
rămîneau să perpetueze 61 să a- 
deverească o jertfă. La ceasuri de 
tihnă semințele pămintului dă
deau însă rod nou. iar popoarele 
își regăseau făgașul de înțelegere 
Si conlucrare între dînsele.

Astăzi situația este, și mai cu 
seamă poate deveni, cu totul și 
cu totul alta. Se nun In cumpănă 
VIAȚA. OMUL. PAMÎNTUL. Fo
cul atomic ar pustii in urma lui 
totul si toate. Dacă am ajuns, prin 
strădaniile atitor generații, la ci
vilizația de a ține In mină un ar
cus de vioară sau un condei si de

Oamenii de știință. cercetătorii 
din tara noastră. încadrați jprm in 
mișcarea „Oamenii de știință și 
pacea", sub îndrumarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. ilustru savant de renu
me mondial, se manifestă ca un 
factor activ de promovare a idei
lor păcii. Înțelegerii, se pronunță 
pentru o strinsă conlucrare cu oa
menii de știință de pretutindeni 
pentru ca. prin argumentele știin
țifice, să înfățișăm adevărul așa 
cum este, să atragem atenția asu
pra consecințelor pe care le-ar 
putea avea intrarea în funcțiune a 
armelor și armamentelor acumu
late în Europa și în lume și să 
impunem factorilor politici să dea 
curs rațiunii, să adopte măsuri care 
să ducă la eliberarea umanității de 
primejdia distrugerii nucleare. 
Cadrele medicale din tara noastră 
se află profund angajate în marele 
front al conștiințelor de pe întregul 
glob, întelegînd că, prin însăși me
nirea noastră, trebuie să ne adu
cem contribuția in lupta pentru 
viață, pentru pace.

Conf. dr. Ion LEMNETE
l.M.F. București,
Directorul Spitalului dinic 
„Filantropia"

rea înaltelor idealuri de pace șl 
progres ale omenirii, susținem cu 
toată puterea ființei noastre magis
tralele inițiative ale conducătorului 
partidului și statului nostru. Pe noi, 
românii, ne preocupă zi de zi mun
ca dedicată înfloririi și prosperi
tății patriei, vrem să asigurăm un 
viitor luminos și demn copiilor 
noștri și. de aceea, nu putem ră- 
mine indiferenți la ceea ce se în- 
tîmplă acum pe continentul euro
pean. Vrem ca pe acest pămînt atît 
de încercat prin secole să domneas
că numai liniștea, să nu bată vîntul 
pustiitor al războiului. Avem o tară 
frumoasă și vrem s-o facem și mai 
frumoasă, cu brațele șl cu mintea 
noastră. Tuturor oamenilor de bine 
le adresez, ca om al muncii, ca pă
rinte, chemarea fierbinte de a face 
tot ce le stă în putință pentru ca 
în aceste momente grave să în
vingă rațiunea și calmul. încă nu 
este prea tîrziu. Viața noastră, a 
copiilor noștri și a generațiilor oe 
vor veni după noi trebuie 6ă nu fie 
umbrită de pericolul nuclear.

Ion GÎRBACI 
maistru electrician 
la întreprinderea de rețele electrice 
din Drobeta-Turnu Severin.

a călca ne solul lunar, oare mai 
putem avea atita neglijentă de a 
lăsa, după noi. un glob de sticlă, 
aspru si steril, care să se lnvirtă. 
besmetic. in jurul Soarelui ? Cine 
ne dă dreptul nouă, acestora de 
astăzi, să sfidăm brutal si total 
lucrarea atitor șiruri de genera
ții ? Toate popoarele, dintotdeauna 
respectă Soarele, pe care l-au si 
zeificat, și toate popoarele nămin- 
tului respectă Pămîntul care le-a 
dat viată si mîngiiere. Soarele, 
Pămfntul. florile cimnurilor. de la 
lichenii tundrei la azaleele exo
tice. nu aparțin cuiva anume, ins. 
guvern sau imperiu, ci sînt bun al 
intregii comunități omenești. Iată 
de ce. de la un capăt la celălalt al 
lumii se aude tot mai răspicat cu- 
vîntul de împotrivire fată de pir- 
jolul atomic si cuvintui imperativ 
de Pace.

Scriitorii români au urît răz
boiul („bici groaznic", cum spu
nea Alexandrescu) si au afirmat 
spiritul pacific. Totdeodată, ei au 
atras atenția asupra pericolului ce 
pindește soarta omenirii in cazul 
continuării dezvoltării nesăbuite 
a armelor. în Cîntare omului. Tu
dor Arghezi se cutremura de o 
posibilă ipostază a Terrei : „Și, se
cerat de oameni, pămîntul. ca 
de-o boală. / Va spînzura la urmă,-n 
văzduhuri, tidvă goală. / Și ni
meni. nicăirea. ce-a fost n-o să 
mai știe. / Cînd tările-ngropate 
vor fi niște sicrie".

în acest ceas al doisprezecelea, 
se impune o atitudine cu totul 
nouă, constructivă. Alături de ce
lelalte popoare, românii și-au ri
dicat glasul și si-1 susțin prin ar
gumente pentru o nouă tablă de 
principii care să guverneze lumea 
întreagă.

Gheorghe SUCIU 
scriitor



ÎN LEGĂTURĂ CU EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN LIBAN 

Declarația Agenției române de presă 
Agerpres

Agenția română de presă — Ager
pres este Împuternicită să declare 
următoarele :

-Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu îngrijorare și profundă 
neliniște de evoluția negativă a si
tuației din Liban, de escaladarea 
tensiunii din această țară, ca urmare, 
In mod deosebit, a recentelor rai
duri ale aviației israeliene și ame
ricane împotriva pozițiilor siriene și 
palestiniene din Liban, soldate cu 
pierderi de vieți omenești și pagube 
materiale.

Guvernul român dezaprobă ferm 
aceste raiduri ale aviației israeliene 
și americane și cere ca S.U.A. și 
Israelul să pună capăt definitiv unor 
asemenea acțiuni și să se abțină de 
la orice act care încordează și mai 
mult situația deja complicată din 
Liban și din Orientul Mijlociu, în 
general.

Considerăm că. în interesul po
porului libanez, al păcii în întreaga 
zonă, este necesar să se facă totul 
pentru evitarea oricărei recurgeri la 
acte de forță, pentru respectarea și 
consolidarea înțelegerii de încetare 
a focului, continuarea dialogului 
între forțele politico-sociale libaneze 
în vederea realizării unei largi re

„Rata înaltă a dobînzilor împiedică redresarea 
economică internap'onală" 

Declarațiile directorului general al F.M.I.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Directorul general al Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.), Jacques 
de Larosiere, a chemat țările 
industrializate și, in primul rind, 
S.U.A. să ia măsuri rapide și sub
stanțiale de reducere, de o manieră 
„credibilă", a deficitului lor buge
tar. Potrivit opiniei sale, deficitele 
bugetare ale statelor industrializate 
mențin rata dobînzilor la niveluri 
„foarte ridicate", ceea ce, între 
altele, împiedică redresarea econo
mică internațională. Directorul 
F.M.I. a arătat că această situație 
este și mai mult umbrită de „incer
titudinile care persistă în ceea ce

In țările vest europene

Plaga șomajului continuă să se extindă
COPENHAGA 7 (Agerpres). — Po

trivit datelor publicate de Consiliul 
economic din Danemarca, In urmă
torii doi-trei ani numărul șomerilor 
va spori în ritm îngrijorător, ajun- 
gînd la 340 000, nivel echivalent cu 
12 la sută din întreaga forță de mun
că a țârii. Experții în materie afir
mă că în 1985 fiecare al optulea lo-' 
cuitcțr al Danemarcei va fi lipsit de 
posibilitatea de a munci. Documen
tul publicat de Consiliul economic 
arată că, dacă nu vor fi adoptați 
măsuri urgente pentru ameliorarea 
și apoi înlăturarea dificultăților eco
nomice, în 1990 numărul șomerilor 
ar putea ajunge la peste 400 000 in
tr-o țară cu o populație de numai 
cinci milioane de locuitori, cum este 
Danemarca. Din datele statistice pu
blicate, în această țară există in 
prezent 305 000 șomeri înregistrați 
oficial.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Di
recția națională pentru utilizarea 
forței de muncă a anunțat că în pre
zent în Belgia există 507 792 șomeri, 
reprezentind 12,1 la sută din popu
lația activă a țării. Șomajul In rîn- 

concilieri naționale, retragerea grab
nică, necondiționată a Israelului din 
Liban, pentru asigurarea indepen
denței, suveranității, integrității te
ritoriale și a unității Libanului.

Guvernul român consideră că 
acum, mai mult ca oricînd, se Im
pune să fie intensificate eforturile 
politico-diplomatice pentru ă se găsi 
soluții tuturor problemelor complexe 
din Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei reglementări globale, care 
să ducă la instaurarea unei păci 
drepte și durabile in această parte 
a lumii, pe baza retragerii Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, a 
reglementării problemei poporului 
palestinian, prin recunoașterea drep
turilor sale naționale, inalienabile la 
autodeterminare și la crearea unul 
stat propriu, independent, a garan
tării independenței și securității tu
turor țărilor din zonă.

Republica Socialistă România, 
guvernul român nu-și vor precupeți 
nici în viitor eforturile pentru a-și 
aduce contribuția la reglementarea 
politică, prin negocieri, cu partici
parea tuturor părților interesate, a 
situației din Liban, din Orientul 
Mijlociu.

privește evoluția viitoare a Infla
ției" și „de slaba rentabilitate a 
industriilor de transformare In 
anumite țări industrializate".

Abordînd problema datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, el a arătat că această pro
blemă ar putea fi depășită în con
diții politice mai bune.

Directorul F.M.I. a insistat — 
după cum transmite agenția France 
Presse — asupra interdependenței 
crescinde pe plan economic dintre 
statele lumii și, în context, a sub
liniat necesitatea întăririi coope
rării internaționale.

durile tineretului a luat proporții 
îngrijorătoare. Din datele publicate 
rezultă că din numărul total de șo
meri 154 000 sint tineri pînă la 25 
de ani.

A
HAGA 7 (Agerpres). — Șomajul 

afectează 17 la sută din totalul popu
lației active din Olanda, reprezentind 
cea mal înaltă rată din rindul țări
lor membre ale Pieței comune, in
formează agenția Reuter, citind cifre 
Oficiale date publicității la Ha ga.

PARIS 7 (Agerpres). — Miniștrii 
myncii din cele 24 de Țări membre 
ale Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
vor participa la o reuniune la Paris 
în perioada 6—8 februarie 1984, con
sacrată examinării posibilităților de 
stopare a agravării șomajului, infor
mează agenția Associated Preșs.

După cum precizează agenția cita
tă, șomajul s-a agravat în țările 
O.E.C.D, ca urmare a recesiunii pre
lungite. In pofida unor semne de 
relansare economică, rata șomajului 
va continua să crească.

Problemele majore ale contemporaneității pot fi soluționate 
numai pe calea lărgirii dialogului internațional

DELHI 7 (Agerpres). — Intr-o 
expunere asupra situației interna
ționale și a politicii externe indiene, 
prezentată în fața parlamentului, 
ministrul afacerilor externe al 
Indiei, Narashimha Rao, s-a pro
nunțat pentru un larg dialog inter
național în scopul eliminării peri
colului unei catastrofe nucleare șl 
al rezolvării problemelor politice

BELGRAD

Președintele Prezidiului R.S.F.L despre programul
de stabilizare

BELGRAD 7 (Agerpres). — Intr-o 
cuvintare rostită la Svetozarevo și re
luată de agenția Taniug, Mika Șpi- 
liak, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, s-a referit la programul 
de stabilizare economică pe termen 
lung, arătînd că se așteaptă ca țara 
să depășească actualele dificultăți

Ședințele unor comisii ale C.A.E.R.
ÎN DOMENIUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR

HAVANA 7 (Agerpres) — La Ha
vana a avut Ioc cea de a 24-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R, pentru colaborare in do
meniul poștelor și telecomunica
țiilor. la care au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat problemele 
care-i revin din hotărârile adoptate 
de Sesiunea C.A.E.R. și Comitetul 
Executiv al C.A.E.R., stadiul coor
donării planurilor de dezvoltare a 
poștelor și telecomunicațiilor pe 
anii 1986—1990, condițiile tehnice

ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
* »

HAVANA 7 (Agerpres) — La Ha
vana a avut Ioc cea de a 69-a șe
dință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare in do
meniul transporturilor. Au partici
pat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate pregătirea lu
crărilor de coordonare a planurilor 
in domeniul transporturilor pe pe
rioada 1986—1990 și stadiul de în
deplinire a acțiunilor prevăzute în 
programul special de colaborare pe 
termen lung privind dezvoltarea le
găturilor de transport ale țărilor

Reuniune ministeriala a O.P.E.C.
GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge

neva au început lucrările reuniunii 
ministeriale a' Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Pe 
agenda întrunirii, la care participă 
miniștrii din cele 13 state membre 
ale organizației, figurează subiecte 
pnvffid recomandarea Comitetului

SEUL: Demonstrații studențești 
reprimate de poliție

SEUL 7 (Agerpres). — Peste 
500 de demonstranți, reprezentind 
organizațiile de tineret sud-coreene 
și organizațiile studențești ale in
stitutelor de învățămint din Seul, 
au manifestat marți pe străzile din 
centrul Seulului, cetind demisia 
actualului guvern din Coreea de 
Sud și eliberarea tuturor deținuților 
politici. Puternice forțe ale poliției 

și economice urgente cu care sa 
confruntă in prezent omenirea.

In actualele condiții internaționale 
complexe, a arătat ministrul indian, 
este absolut necesar un dialog se
rios în problemele referitoare la 
relațiile Est-Vest, la controlul asu
pra înarmării și dezarmării, la 
relațiile economice dintre țările 
dezvoltate și cele in curs de dez
voltare.

a economiei
economice în decursul următorilor 
doi ani. Anul 1984, a spus vorbito
rul, va fi dificil pentru Iugoslavia, 
dar mai ușor decît anul în curs.

Președintele Prezidiului R.S.F.L a 
subliniat importanța transpunerii 
efective în viață a programului de 
stabilizare economică pe termen lung.

pentru unele tipuri de echipamente 
și utilaje, precum și alte probleme 
de colaborare multilaterală din do
meniul poștelor si telecomunicațiilor, 
pentru care s-au adoptat măsuri 
corespunzătoare.

In timpul ședinței a fost semnată 
Convenția privind colaborarea în 
crearea și exploatarea sistemului 
centralizat de dirijare tehnică și de 
exploatare a sistemului complex 
automatizat intercorelat de teleco
municații al țărilor membre ale 
C.A.E.R.

membre ale C.A.E.R. și în conven
țiile de colaborare multilaterală în
cheiate In acest domeniu. De ase
menea. comisia a analizat unele 
probleme privind îmbunătățirea 
transporturilor între porturile țărilor 
membre ale C.A.E.R. și lărgirea co
laborării dintre întreprinderile de 
navigație ale acestor țări.

Cu prilejul ședinței a fost sem
nată Convenția privind asistența 
tehnică acordată reciproc echipa
jelor auto folosite în traficul inter
național.

de supraveghere al O.P.E.C. referitoa
re la înghețarea prețului țițeiului la 
29 de dolari barilul și menținerea ni
velului producției la 17,5 milioane 
barili pe zi, politica pe termen lung 
a organizației, precum și chestiuni 
legate de structura și funcționarea 
O.P.E.C.

și numeroși agențl secrețl ai sigu
ranței sud-coreene au intervenit cu 
brutalitate pentru a-i Împrăștia pe 
manifestanți. Zeci de studenți au 
fost arestați.

Se menționează că, In ultimele 
două luni, au fost arestați peste 
400 de participant la demonstrațiile 
antiguvernamentale de la Seul și 
alte orașe sud-coreene.

PROCLAMAREA NOULUI 
PREȘEDINTE ĂL ARGENTINEI

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-a anunțat că 
Râul Alfonsin, candidatul Uniunii 
Civice Radicale învingător în alege
rile generale de la 30 octombrie din 
Argentina, a fast proclamat oficial 
președinte al țării pentru o perioadă 
de șase ani — transmite agenția 
France Presse. Membrii Senatului și 
Camerei Deputaților, aleși la 30 oc
tombrie, au ratificat votul celor 600 
de mari electori, dintre care 336 au 
optat pentru Râul Aifonain. Princi
palul său contracandidat, peronistul 
Italo Luder, a obținut 274 de voturi.

Noul președinte al Argentinei, 
avocat în vîrstă de 57 de ani, iși va 
prelua oficial funcția la 10 decem
brie. devenind primul președinte 
civil al țării după aproape opt ani 
de regim militar. Vicepreședinte a 
fost ales Victor Martinez, care de
ține și funcția de președinte al Se
natului.

Sesiunea
Marelui Hural Popular 

al B.P. Mongole
ULAN BATOR 7 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările sesiunii Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, la care 
au participat Yumjaaghiin Țeden- 
bal, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, și alți con
ducători de partid și de stat. Au 
fost aprobate planul de dezvoltare 
economică și socială ș( bugetul de 
stat ale R. P. Mongole pe anul
1984.

Reacții după reuniunea 
la nivel înalt a C.E.E.

încheierea, fără rezultate con
crete, a reuniunii Ia nivel înalt de 
la Atena a Comunității Economice 
(vest) Europene a provocat o mare 
dezamăgire in statele membre, 
unde se consideră că a fost pierdut 
un nou prilej in direcția soluțio
nării gravelor probleme economice 
și sociale cu care este confruntată 
Piața comună.

După cum transmite agenția 
France Presse, grupul deputaților 
socialiști din Parlamentul (vest) 
European, organ consultativ al 
C.E.E., a dat publicității un comu
nicat, In care se arată că oamenii 
muncii din Europa occidentală „re
gretă profund faptul că reuniunea 
de la Atena nu a reușit să angajeze 
lupta Împotriva ținui șomaj în 
creștere, care continuă să consti
tuie plaga majoră a țărilor C.E.E.“.

La rindul lor, comuniștii fran
cezi și-au exprimat speranța că 
Franța — care va asigura președin
ția C.E.E. incepind de la l ianua
rie 1984 — va acționa pentru „o 
veritabilă cooperare industrială, 
bazată pe investiții creatoare da 
locuri de muncă".

Primul ministru portughez, Ma
rio Soares, a exprimat „regretul 
profund" față de acest eșec, apreci
ind că el reflectă „starea de deza
gregare a Comunității vest-europe- 
ne". Ministrul de externe al Spa
niei, Fernando Moran, a apreciat, 
la rindul său, că reuniunea la 
nivel înalt de la Atena, pe care 
a calificat-o „un eșec semnificativ 
și important" pentru Europa occi
dentală, a dovedit „absența coeziu
nii politice" a „celor 10“ in contextul 
în care Vestul continentului euro
pean traversează o perioadă de 
criză.

(Agerpres)

Cu privire la rezultatele ședinței 
Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia
între 5 șl 7 decembrie 1983, la 

Sofia, sub președinția ministrului 
apărării populare al Republicii 
Populare Bulgaria, general de arma
tă Dobri Djurov, a avut loc ședința 
ordinară a Cohnitetului miniștrilor 
apărării al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. La lucrările 
ședinței au participat miniștrii 
apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, comandan- 
tul^șef al Forțelor Armate Unite șl 
șeful Statului Major al Forțelor Ar
mate Unite.

Comitetul miniștrilor apărării a

R.P. POLONĂ

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski 
cu prilejul Zilei minerului

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la festivitatea de la Zabțrze, 
prilejuită de Ziua minerului, Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
a arătat că umil din pilonii econo
miei naționale a Poloniei deosebit 
de trainic, sănătos, de nădejde este 
consolidat zilnic de munca minerilor.

Această muncă permite astăzi sa
tisfacerea necesarului de huilă al 
țării, permite să se creeze rezerve 
de huilă, să se sporească exportul. 
De la mineri țara primește lignit, 
cupru, sulf, plumb și zinc, gaze șl 
petrol, sare și materii prime nemi
nerale.

Referindu-se la unele problema 
sociale, vorbitorul a arătat : „Fiecă
ruia după muncă — acest principiu 
socialist al echității sociale, aplicat 
la mineri. înseamnă fiecăruia după 
munca sa grea, deosebit de complexă 
și de răspundere. Aceasta funda
mentează pe deplin politica de sala
rizare și politica socială activă și 
avantajoasă, consolidarea cuceririlor 
minerilor. Colectivele de muncă, 
controlul tehnic, conducătorii mine
lor vor confirma aceasta printr-o 
mai mare eficiență a muncii, prin 
reducerea cheltuielilor și economia 
de materiale, prin grija pentru echi
pamente și mașini". Se știe — a 
arătat, în continuare. W. Jaruzelski 
— că menținerea actualului nivel al 
exploatării cărbunelui și celorlalte 
substanțe minerale utile reclamă 
mari investiții capitale. Sintem ferm 
hotăriți să menținem acest nivel șl, 
în pofida tuturor greutăților, să alo
căm fondurile necesare în acest 
scop. Dar pentru ca 6ă economisim 
aceste fonduri și să le investim acolo 
unde se cere, este necesar să folo
sim cit se poate de bine ceea ce 
există, adică să economisim cărbu
nele. materiile prime șl materialele, 
energia electrică. Aceasta nu este o 
sarcină nouă, ci o sarcină care con-

♦
VARȘOVIA 7. — Trimisul Ager

pres, C. Badea, transmite : La 
Varșovia au avut Ioc lucrările șe
dinței Seimului R.P. Polone, care 
s-au desfășurat in prezența lui 
Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al 

AGENȚIILE de presa 
w -• pe scurt

analizat problemele activității prac
tice a Forțelor Armata Unite ale 
statelor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia ținînd seama de situația 
creată în Europa, în spiritul Declara
ției politice de la Praga, din 5 ianua
rie 1983, și al Declarației comune din 
28 iunie 1983 a conducătorilor de 
partid șl de stat din șapte state so
cialiste și a adoptat hotăriri cores
punzătoare.

Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de lucru, in spiritul priete
niei și al înțelegerii reciproce.

tinuă să fie acută, de o actualitate 
vitală".

Vorbitorul a arătat apoi că, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
populației, „este necesar ca indus
tria noastră să lucreze tot mai mult 
și să producă tot mai bine, ca pă- 
mintul nostru să dea roade tot mal 
bogate, ca apele și aerul să fie pro
tejate, ca noi să nu răminem în 
urmă în domeniul progresului teh
nic, aste necesar să se accelereze sa
tisfacerea nevoilor poporului în ca 
privește construcția de locuințe, ț 
ocrotirea sănătății, învățămintul și 
cUltuta. Așadar, o sarcină demnă da 
epoca noastră".

W. Jaruzelski a relevat că anul 
1983, un an greu, a fost mal bun de
cât 1982, acum problema fiind ca 
1984 să se dovedească un an mai bun 
decît cel de acum, exlstlnd toata 
condițiile pentru aceasta.

îngăduiți-mi să repet ceea ce am I 
mai spus pe această temă atunci 
cind am tras concluziile la plenara 
a 14-a — a arătat vorbitorul — obli
gația noastră este să facem să fia 
compensate, chiar cu prisosință, 
consecințele majorării prețurilor sau 
altor măsuri economice ce se impun, 
printr-o mai mare productivitate ș' 
economie, prin muncă suplimentară, 
prin crearea condițiilor de a face 
mai mult.

Prin urmare, nu este adevărat că, , 
dacă vrea, guvernul dă, și, dacă 1 se 
năzare, ia. Preturile nu încetează 
nici o clipă să depindă de situația 
economică generală, de muncă și 
productivitate și, în primul rind. de 
calitate. Bunăstarea — a arătat Woj
ciech Jaruzelski — nu se dă și nu se 
ia. Bunăstarea se creează prin mun
că — nu numai an de an, dar și zi | 
de zi, clipă de clipă.

în încheiere, el a relevat că tot 
ceea ce se face, tot ce se realizează 
pentru Întărirea Poloniei prin mun
că. prin înțelegere, prin stabilizarea 
internă are astăzi o importantă ex
traordinar de filare.

*
R. P. Polone, șl a altor conducători ’ 
de partid și de stat.

în cadrul ședinței a fost dezbă
tut, in prima lectură, proiectul de 
lege privind bugetul de stat al Polo
niei pe anul 1984. Au fost anali
zate, de asemenea, alte proiecte de 
legi.

O IDEE CENTRALĂ EVIDENȚIATĂ LA CONFERINȚA GENERALĂ A F.A.O.

T
I
I

în locul investițiilor pentru noi arme - fonduri 

pentru soluționarea unor grave probleme economico-sociale I
Conferința generali a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimen

tație ți Agricultură (F.A.O.), care a reunit, recent, la Roma, pe repre
zentanții celor 156 de state membre ale organizației, intre care și Româ
nia, fi-a concentrat dezbaterile asupra situației alimentației ți agri
culturii in lume, căilor ți modalităților de depășire a dificultăților din 
aceste sectoare vitale ale economiei mondiale. Programul de lucru, re
zoluțiile adoptate sint orientate, in principal, în direcția sprijinirii efor
turilor țărilor in curs de dezvoltare pentru creșterea producției lor agri
cole, in vederea autosatisfacerii cerințelor de produse alimentare, spre 
acordarea de asistență in formarea de cadre naționale. Desigur, pentru 
aceasta este nevoie de importante resurse materiale. O idee centrală 
pusă in evidență la conferință a fost tocmai necesitatea stringentă a 
reducerii cheltuielilor militare, opririi cursei înarmărilor, care in pre
zent inghite circa 800 miliarde de dolari, fondurile eliberate urmând să 
fie folosite pentru soluționarea unor grave probleme economico-sociale. 
intre care ți problema alimentației.

Intre aparențe liniștitoare 
și realități preocupante. In 
cuvîntul rostit la încheierea confe
rinței, directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma. arăta că extinde
rea colaborării intre statele membre 
ale organizației este mai necesară 
azi decît ieri, deoarece în spatele 
unor evoluții aparent liniștitoare se 
ascund realități deosebit de preocu
pante. Intr-adevăr, judecind după 
unele' semne încurajatoare, dar mo
deste, recesiunea economică mondia
la pare să se fi atenuat în realitate 
însă amploarea și persistenta relan
sării producției în unele țări dezvol
tate — îndeosebi efectele el asupra 
țărilor în curs de dezvoltare — rămin 
tot atîtea necunoscute ale ecuației 
economiei mondiale. Producția mon
dială, practic, stagnează, în timp ce 
sporul ei mediu anual a fost în de
ceniul trecut de 4 la sută. Recesiunea 
din domeniul producției afectează 
serios comerțul internațional, a cărui 
valoare este în scădere după 1981, 
iar tendințele negative din cele două 
sectoare exercită o presiune tot mai 
puternică asupra sistemului finan
ciar internațional, care riscă in orice 
moment să se prăbușească. în special 
datorită imensei poveri a celor 800 
miliarde de dolari cit reprezintă da
toria externă a țărilor in curs de dez
voltare. Deși toate statele resimt 
efectele crizei, s-a arătat -la confe
rință. cei mai greu lovite sint țările 
sărace, care de aproape trei ani în
registrează o reducere absolută a ve
nitului pe locuitor.

In domeniul agriculturii și alimen
tației, situația este cel puțin la fel 
de complexă și contradictorie. La în
ceputul actualei decade, producția 
mondială de alimente a înregistrat o 
creștere apreciabilă (de circa 3 la 

sută pe an tn 1981 și 1982). iar stocu
rile de cereale au atins in 1983 un 
nivel-record (21 la sută din consumul 
anual mondial). Era de așteptat ca 
o evoluție atit de favorabilă să ducă 
la ameliorarea situației alimentare 
mondiale, îndeosebi a statelor în curs 
de dezvoltare. Dar ceea ce ar fi tre
buit să fie un deznodămint logic a 
devenit ilogic. Numărul statelor din 
Asia. Africa și America Latină care 
acuză deficite alimentare crește ra
pid, iar pe ansamblu lumea a treia 
a devenit, pentru prima dată, netă 
importatoare de produse agroali- 
mentare. Altfel spus, dacă pină nu 
de mult țările în cauză realizau din 
comerțul cu produse agricole un ex
cedent, pe care il puteau investi în 
scopul dezvoltării generale, în pre
zent soldul schimburilor cu mărfuri 
agroalimentare este deficitar, ceea 
ce înseamnă că ele nu-și mai pot 
acoperi pe această cale nici măcar 
importurile de alimente, la care re
curg adesea numai pentru a putea 
menține în viață populația.

Cum se explică un asemenea pa
radox ?

Cînd alimentele devin ar*  
mă politică sau instrument 
Speculativ. actuala sesiune a 
F.A.O., ca dealtfel și la cea prece
dentă, n-au lipsit încercările din 
partea unor state bogate de a expli
ca deteriorarea constantă a situației 
alimentare din țările sărace prin 
creșterea mai rapidă a consumului 
decit a producției agricole, prin sece
tele și epidemiile care bintuie de 
mai mulți ani in țările respective. 
Desigur, statele rămase în urmă 
n-au negat influența negativă a fac
torilor amintiți asupra situației lor 
alimentare. în același timp însă, ele 
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au adus date și fapte care arată că 
principala cauză nu este de ordin 
demografic, nici climateric, ci poli
tic. Dacă în 1983 producția mondială 
de cereale a scăzut, după estimările 
F.A.O., cu 6 la 6ută, declinul se da- 
torește în cea mai mare parte mă
surilor politico-administrative luate 
de unele țări bogate care și-au redus 
masiv suprafețele cultivate.

O cu totul altă soartă au Insă 
agricultorii din țările sărace. în 
timp ce scăderile de prețuri la pro
dusele agricole exportate de țările 
dezvoltate au fost, în 1982, nesemni
ficative. la cele exportate de statele 
în curs de dezvoltare au fost deose
bit de pronunțate (—10 la sută). 
Drept urmare, veniturile țărilor lu
mii a treia din exporturile de bunuri 
agroalimentare s-au diminuat cu 
8,5 miliarde dolari, sumă ce depă
șește ajutorul oficial extern pentru 
dezvoltarea agriculturii țărilor săra
ce (7,7 miliarde). Reducerea veni
turilor din exporturi — s-a arătat la 
conferința F.A.O. de 1a Roma — 
n-ar fi fost atlt de substanțială dacă 
noile măsuri protecționiste luate de 
țările dezvoltate cu economie de 
piață n-ar fi închis și mai mult por
țile tn fața produselor provenite din 
țările In cura de dezvoltare, dacă 
mecanismele pieței mondiale, abil 
manevrate de marile monopoluri, 
n-ar ti determinat o adevărată pră
bușire a prețurilor la produsele 
agricole exportate de statele lumii a 
treia.

în același timp, politica spoliatoa
re a dobînzilor înalte promovată de 
țările bogate a blocat, practic, acce
sul statelor sărace la creditele ne
cesare dezvoltării propriei agricul
turi sau acoperirii prin importuri a 
deficitului alimentar. Cu alte cuvin
te. spre deosebire de crizele din tre
cut. care au intervenit, in general, 
pe fondul unei diminuări a dispo
nibilităților alimentare la nivel mon
dial. criza actuală are loc in condi
țiile erodării puterii de cumpărare 
a țărilor sărace, ceea ce le face, așa 
cum au arătat numeroși vorbitori, 
«i mai vulnerabile in fața practici
lor unor țări bogate de a folosi ali
mentele drept armă politică și in
strument speculativ.

înarmările „înghit" pîinea 
lumii. Și la actuala sesiune a 
F.A.O. au existat discuții în legătu
ră cu finanțarea programelor F.A.O. 

de dezvoltare a agriculturii țărilor 
rămase in urmă. Toți acei care și-au 
exprimat regretul de a nu putea 
spori contribuția la realizarea pro
gramelor amintite au invocat pro
priile dificultăți generate de actuala 
criză economic^. S-a omis însă in 
mod deliberat faptul că. în timp ce 
milioane de oameni pier de foame, 
deoarece nu dispun de resurse fi
nanciare pentru a-și procura hrana, 
uriașe fonduri sint Irosite in cursa 
înarmărilor, care face, așa cum se 
arăta la sesiunea F.A.O., ca Întrea
ga omenire să balanseze între viață 
si moarte. Dacă pentru dezvoltarea 
agriculturii țărilor sărace se acordă 
un ajutor de numai 1,60 dolari pe 
locuitor, pentru înarmări se alocă o 
sumă de aproape 200 de ori mai 
mare. Toate proiectele realizate de 
Programul Alimentar Mondial, in 
cei 20 de ani de activitate, se ridică 
la o sumă de circa 200 de ori mai 
mică decât cheltuielile militare mon
diale intr-un singur an.

Iată de ce majoritatea covîrșltoa- 
re a vorbitorilor au apreciat că pen
tru a construi o lume mai bună este 
necesar să se schimbe ordinea 
priorităților pe plan mondial. înar
mările trebuie să cedeze local 
unai efort colectiv îndreptat spre 
asigurarea hranei tuturor locui
torilor planetei. Stoparea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rind la dezar
mare nucleară, ar duce nu numai la 
îndepărtarea norilor grei ai războiu
lui, ci și la eliberarea unor impor
tante fonduri, care ar putea fi folo
site pentru dezvoltarea economico- 
socială a tuturor națiunilor, cu pre
cădere a statelor sărace.

Propuneri realiste, în con*  
sens cu interesele tuturor
popoarelor. Dezbaterile confe
rinței de la Roma au scos In relief, 
o dată In plus, caracterul realist și 
constructiv al politicii externe pro
movate de România socialistă, de 
președintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care se pronunță ferm și
consecvent pentru soluționarea ma
rilor probleme ale lumii de azi în 
conformitate cu interesele și năzuin
țelor tuturpr popoarelor. In concep
ția președintelui României, așa cum 
a fost ea expusă de delegația țării 
noastre și la actuala sesiune a F.A.O., 

foametea de masă din lume este cea 
mal brutală și mai inadmisibilă for
mă de manifestare a crizei econo4- 
mice mondiale, iar criza — fructul 
unei prea mari sărăcii la un pol al 
omenirii și al unei prea mari bogății 
la celălalt pol. De aceea țara noas
tră consideră că acest flagel nu poa
te fi eradicat decit In cadrul unui 
amplu proces de lichidare a subdez
voltării și înfăptuire a noii ordini 
economice internaționale.

în ce privește căile și modalită
țile de înfăptuire a noii ordini. 
România a arătat in repetate rinduri 
că mobilizarea maximă a efortului 
fiecărei țări angajate pe calea eman
cipării economice, folosirea eficien
tă a propriilor resurse constituie 
factorul hotăritor. In același timp 
tara noastră subliniază importanta 
contribuției pe care trebuie să o 
aducă dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale, reciproc avanta
joase între toate statele lumii. în 
acest context. România a relevat 
necesitatea elaborării si punerii in 
aplicare de către F.A.O.. in colabo
rare cu alte organizații internațio
nale. a unui program de lungă du
rată vizind dezvoltarea și diversifi
carea producției agricole, in concor
dantă cu nevoile specifice ale țări
lor in curs de dezvoltare.

România a arătat și cu prilejul 
reuniunii F.A.O. de la Roma că asi
gurarea mijloacelor necesare dez
voltării agriculturii țărilor rămase 
In urmă este ne deplin posibilă in 
măsura in care ar exista voința po
litică necesară, in primul rind din 
partea țărilor avansate. Reducerea 
cu 10—15 la sută a cheltuielilor mi
litare pe plan mondial, cum a pro
pus România, ar elibera importante 
resurse financiare, din care o parte 
ar putea fi folosite pentru sprijini
rea țărilor in curs de dezvoltare in 
vederea sporirii producției lor ali
mentare si agricole. Desigur, trans
punerea in viață a propunerilor țării 
noastre — care s-au bucurat de un 
larg interes, reflectat si de faptul că 
cele mai multe dintre ele se regă
sesc în documentele conferinței — 
s-ar înscrie ca o importantă contri
buție la Înfăptuirea noii ordini eco
nomice mondiale, menite să asigure 
progresul tuturor popoarelor, secu
ritatea si pacea întregii lumi.

Gh. CERCELESCU 
Roma

ALEGERE. Adunarea Federală 
I l-a ales miercuri ca președinte al 

Confederației Elvețiene pentru 
■ anul 1984 pe Leon Schlumpf. fost 

șef al Departamentului transportu
rilor. comunicațiilor si energiei. In 

I calitate de vicepreședinte a fost 
ales Kurt Furgler. aflat pînă a- 
cum în fruntea Departamentului 
economiei publice. Potrivit Consti- 

Itutiei tării, președintele si vicepre
ședintele Elveției sint aleși pe ter- 
m|en de un an dintre cei șapte 

I membri ai Consiliului Federal.
DESEMNARE. Președintele Tur

ciei, Kenan Evren, l-a desemnat 
I miercuri pe Turgut Ozal. liderul 

Partidului Patriei, in funcția de 
prim-ministru al țării. în această 

■ calitate. Ozal a depus in aceeași zi 
iurămîntul in fata șefului statului, 

1 urmînd să anunțe ulterior compo- 
Inenta noului guvern civil al Turciei, 

format după alegerile generale de 
la 6 noiembrie a.c„ in cadrul cărora 
candidata Partidului Patriei au ob- 

I ținut 211 locuri din cele 400 ale 
I Marii Adunări Naționale.

ACORD AMERICANO — VEST- 
GERMAN. Ministrul apărării al 

■ S.U.A.. Caspar Weinberger, și mi
nistrul vest-german al apărării, 

I Manfred Woerner. au semnat, la 
sediul N.A.T.O., din Bruxelles, un 
acord privind finanțarea in comun Ia desfășurării in R.F. Germania a 
131 rachete antiaeriene cu încărcă
tură convențională. Amplasarea in 
R.F.G. a acestor rachete — al că- 

Iror cost total se va ridica la circa 
3 miliarde dolari — ar urma să 
înceapă in a doua jumătate a ac- 

I tualului deceniu.
' CREDITE PENTRU DEZVOLTA- 
IRE. Banca arabă centru dezvolta

rea economică a Africii (B.A.D.E.A.) 
a acordat Guineei Ecuatoriale un 
împrumut de 4,7 milioane dolari.

I Creditul este destinat realizării 
unor proiecte de dezvoltare econo
mică a tării. B.A.D.E.A. a acordat,

I totodată, un credit de 8 milioane 
dolari Republicii Zimbabwe pentru 
dezvoltarea sistemului de teleco
municații.

| ADMITERE. în cursul reuniunii 
de Ia Dhaka a miniștrilor de ex- 

I terne al țărilor membre ale Orga
nizației Conferinței Islamice, par
ticipând! au hotărit admiterea Be
ninului ca cel de al 44-lea membru 
cu drepturi depline al organizației.

I Această tară africană a avut p:nă 
in prezent la O.C.I. statut de ob
servator.

INTERZICEREA UNEI ORGANI
ZAȚII DE EXTREMA DREAPTA 
IN R.F.G. Ministerul de Interne al 
R.F. Germania a anunțat interzice

rea organizației de extremă drean- I 
tă ..Frontul de Acțiune Național- | 
Socialist", condus de fostul militar 
in Bundeswehr Michael Kuehnen. . 
Poliția a procedat la percheziționa- I 
rea mai multor locuințe apartinînd ' 
membrilor acestei organizații neo
naziste. organizată in 32 „confrerii" I 
pe intreg teritoriul R.F. Germania. I

SEMINAR INTERNAȚIONAL. în i 
capitala Qatarului a avut loc un 
seminar privind cooperarea pe ter- 1 
men lung a statelor din zona Gol
fului in dezvoltarea industriei alu- I 
miniului. pentru acoperirea necesi- i 
tătilor proprii și ca sursă alterna
tivă de venituri in afara celor rea- | 
Uzate din petrol. Participanții au I 
subliniat necesitatea unor eforturi 
susținute pentru valorificarea su- . 
perioară a resurselor naturale ale ’ 
statelor respective și a creșterii ' 
colaborării lor in acest domeniu.

DECES. La 6 decembrie a Ince- | 
tat din viață, în virstă de 88 de ani, 
senatorul Umberto Terracini, mem- . 
bru al Direcțiunii Partidului Cornu- I 
nist Italian, unul din fondatorii 1 
P.C.I., eminentă personalitate a 
luptei antifasciste și exponent de I 
seamă al mișcării comuniste italiene I 
și internaționale.

ALIANȚA DEMOCRATICA DIN I 
CHILE (A.D.). amplă grupare a 
forțelor de opoziție chiliene, a lan- . 
sat un apel la organizarea de noi | 
manifestații de protest împotriva ' 
actualului regim militar si pentru 
revenirea tării la un regim civil. Po- | 
trivit organizatorilor, aceste acțiuni | 
se vor desfășura în zilele de 17 și 
18 decembrie. .

ZBORUL NAVETEI SPAȚIALE ' 
AMERICANE „COLUMBIA- a fost 
prelungit cu o zi, misiunea urmind I 
să se încheie joi prin aterizarea la I 
baza aeriană Edwards din Califor
nia, la ora 16.01 GMT, a anunțat i 
N.A.S.A. Permisiunea de prelungi- [ 
re a zborului a fost dată in prin
cipiu încă de săptămina trecută, ea . 
devenind definitivă după ce spe- | 
cialiștii N.A.S.A. au ajuns la con- ■ 
cluzia că joi condițiile meteorolo
gice vor fi favorabile aterizării. I

UN GRAV ACCIDENT AVIATIC 
s-a înregistrat miercuri dimineața . 
In Spania, soldat cu 101 morți, re- I 
levă un bilanț oficial provizoriu. 1 
Două avioane de pasageri au intrat 
tn coliziune pe pista aeroportului I 
Madrid—Barajas. Accidentul s-a I 
produs In condițiile existentei unei 
cete dense, cind un aparat de tip | 
„Boeing-727- aparținind companiei 
„Iberia", cu destinația Roma, și un 1 
„DC-9“, aparținind companiei pen
tru zboruri interne Aviaco. se pre- I 
găteau sd decoleze.


