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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, l-a

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAEȘESCIJ
primit, joi, 8 decembrie, pe John 
Kifner, corespondent special al 
ziarului „The New York Times" 
— S.U.A.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu ziaristului american.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
DECRET PREZIDENȚIAL
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pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

au Îndeplinit
PLANUL ANUAL

26 de unități 
economice 

din județul Bacău
Printr-o organizare mai bună 

a producției și a muncii, folosi
rea integrală a dotării tehhice 
de care dispun, creșterea pro
ductivității muncii și valorifica
rea eficientă a materiilor prime 

. si materialelor, colectivele de 
muncă din 26 de intrenrinderi 
industriale și unități economice 
din județul Bacău au reușit să-și 
îndeplinească înainte de termen 
prevederile de plan la princi
palii indicatori pe acest an. 
Printre cei care și-au înscris nu
mele pe panoul fruntașilor se 
numără întreprinderea de elec- 
trocentrale Borzești.’ întreprin
derea minieră Comănești, Intre 
prinderea de rețele electrice Ba
cău și altele. Se. estimează că 
pină la finele 'anului unitățile 
respective vor realiza o produc- 
ție-marfă suplimentară in va
loare de circa 570 milioane lei. 
concretizată în însemnate canti
tăți de cărbune, energie electri
că. utilaje tehnologice centru in
dustria chimică, masini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, 
îngrășăminte chimice, țesături, 
încălțăminte și alte produse. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteii").

20 de unități 
economice 
din județul 

Bistrița-Năsăud
Oamenii muncii din economia 

județului Bistrița-Năsăud depun 
stăruitoare eforturi pentru reali
zarea sarcinilor de plan aferen
te celui de-al treilea an al cin
cinalului. Prin folosirea mai 
bună a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru, pe 
seama sporirii productivității 
muncii și a reducerii consumu
rilor de materii prime, mate
riale, combustibil și eperaie, 20 
de colective muncitorești aii ra
portat îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan la producția- 
marfă industrială pe întregul an 
1983. în intervalul de timp ră
mas. muncitorii și, specialiștii 
din cele 20 de unități economice 
vor livra economiei naționale 
in plus bunuri materiale a că
ror valoare va depăși 160 mili
oane lei. (Gh. Crișan, corespon
dentul „Scinteii").

20 de unități 
economice 

din județul Botoșani
Eforturile sporite ce se depun 

în industria botoșăneană pentru 
încheierea acestui an cu rezul
tate cit mai bune s-au concreti
zat pină acum în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe intreg anul 
1983 de către 20 unități econo
mice. In avansul de timp ciști
gat. cele 20 de colective mun
citorești vor realiza si livra 
peste prevederi un volum de 
producție in valoare de peste un, 
sfert de miliard lei concretizată 
in 4 000 tone minereuri, 
eleetropompe centrifugale des
tinate industriei miniere și 
tierelor de îmbunătățiri 
ciare. 160 000 mp țesături, mașini 
și utilaje pentru agricultură și 
altele. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scinteii").

700
șan- 
fun-

15 unități economice 
din județul Alba

In ampla întrecere care se 
desfășoară pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, colectivele munci
torești din economia județului 
Alba obțin rezultate de presti
giu. Pină in prezent, un număr 
de 15 unități economice au ra
portat îndeplinirea planului 
anual la producția-marfă. Pină 
la sfirșitul anului, in aceste uni
tăți va fi realizată o producție 
suulimentară in valoare de peste 
272 milioane lei. Măsurile și ac
țiunile întreprinse pentru creș
terea productivității muncii. în
noirea tehnologiilor, organizarea 
superioară a activității sint prin
cipalele mijloace pe care s-a 
clădit succesul raportat. (Ștefan 
Dinică, corespondentul „Scin
teii").

15 unități economice 
din județul Buzău

Angajate cu toate forțele in 
ampla Întrecere socialistă, colec
tivele de oameni ai muncii din 
15 unități economice din județul 
Buzău raportează îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe 1983. Cu o contribu
ție substanțială Ia Înregistrarea 
acestui succes de prestigiu se 
înscriu întreprinderea de trico
taje Nehoiu, Grupurile de șan
tiere pentru construcții indus
triale și forestiere, șantierul Sis
temului hidroenergetic Siriu. 
Avansul de timp ciștigat permi
te acestor colective să obțină, 
pină la sfirșitul anului, o pro- 
ducțje-marfă industrială supli
mentară in valoare de peste 160 
milioane lei. De asemenea. În
treprinderea viei și vinului și-a 
îndeplinit cu două luni înainte 
de termen prevederile anuale de 
plan la productia-marfă. produc
ția netă si productia-marfă vin- 
dută și încasată. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii").

=

Pentru progresul economiei și creșterea

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 14 de

cembrie 1983.

bunăstării întregului popor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE,
Marea Adunare Națională

ÎNALTA calitate,z\

ÎNALTĂ EFICIENȚĂ!

își reia lucrările în plen
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii 

a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale i.................................... ..
1983, ora 10.

va fi, in medie

în pagina a lli-a

I TUTUROR LUCRĂTORILOR Șl SPECIALIȘTILOR DIN AGRICULTURĂ

din experiența unităților agricole fruntașe
circa

clasei muncitoare din

în toate ramurile agriculturii!
anul celor mai bune producții

PONDEREA PRODUCȚIEI REALIZATE 
ÎN SISTEM MECANIZAT Șl AUTOMATIZAT

Programul privind creștarea mai accentuată a pro
ductivității muncii și perfecționarea organizării și 
normării muncii in perioada 1983—1985 și pină in 1990 
prevede, ca un obiectiv esențial, realizarea in anul 
1990 a unei productivități a muncii în industria repu
blicană de peste două ori mai mare decit cea din 
anul 1980, față de 1,9 ori cit s-a prevăzut in Directi
vele Congresului, al XII-lea al partidului. Se au in 
vedere deci o creștere mai accentuată a productivi
tății muncii, dublarea sa in cițiva ani și, ca urmare, 
atingerea intr-un timp scurt a nivelurilor de produc
tivitate care se realizează în țările dezvoltate din 
Europa.

Sint obiective realiste, riguros fundamentate și po
sibil de realizat.'Sint obiective de mare Însemnătate - 
economică și socială, creșterea' mai accentuată a pro
ductivității muncii constituind un factor determinant 
pentru dezvoltarea unei economii moderne, de inaltă 
eficiență, pentru creșterea venitului național, pentru 
progresul și prosperitatea intregii noastre societăți. 
Iată de ce, după cum se subliniază în program, in 
lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie a.c., 

^prevederile referitoare la sporirea productivității mun»

cil pînă în 1985 și 1990 trebuie considerate ca minime. 
Ca urmare, in frecare an, în toate unitățile economice 
va trebui să se acționeze cu perseverență și înaltă răs
pundere pentru, a se găsi noi căi și posibilități de 
creștere mai puternică a productivității muncii, astfel 
ca obiectivul final de a ajunge și depăși din acest 
punct de vedere unele țări dezvoltate să se realizeze 
înainte de sfirșitul actualului deceniu.

' Corespunzător prevederilor programului, dublarea 
productivității muncii in următorii cițiva ani se va 
realiza prin creșteri succesive, pe parcursul mai mul
tor etape. Totodată, este demn de relevat faptul că 
acest obiectiv se va realiza, în special, prin promo
varea largă a progresului tehnic. Astfel, așa cum se 
poate observa din graficul alăturat și cum se des
prinde cu claritate din prevederile programului, o 
contribuție deosebită va avea în ceea ce privește creș
terea productivității muncii accelerarea introducerii și 
extinderii mecanizării și automatizării proceselor de 
producție — acțiune la care sint chemați să se anga
jeze; cu întreaga lor capacitate creatoare, toți oame
nii muncii, și in primul rind specialiștii din dome
niul cercetării ^științifice și dezvoltării tehnologice.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
obiectiv esențial al cercetării

1

din domeniul construcției de mașini
Programul de creștere mai accen

tuată a productivității muncii in 
perioada 1983—1985 și pînă in 1990, 
aprobat de recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului, concen
trează eforturile oamenilor muncii 
din toate ramurile de activitate asu
pra indicatorului care reflectă in 
modul cel mai direct latura calitativă 
a progresului economic. Sint bine cu
noscute principalele mijloace care ne 
stau astăzi la dispoziție pentru reali
zarea acestui program — ce prevede 
ca obiectiv esențial realizarea pînă 
in 1990 a unei productivități a 
muncii de peste 2 ori mai mare 
decit cea din 1980 — organizare 
mai bună a producției, mașini cu per
formanțe mai ridicate, nivel mai înalt 
de mecanizare și automatizare. Cel 
puțin ultimele două implică profund 
industria constructoare de mașini, cu 
deosebire cercetarea tehnologică a 
ramurii, în rezolvarea problemelor 
concrete ale diferitelor domenii de 
activitate.

Creșterea performanței, realizarea 
de mașini și instalații tehnologice cu 
productivitate crescută și cu eficien
ță economică tot mai înaltă, cu con
sumuri de materiale și energie tot 
mai reduse, constituie, principala 
sarcină a celor în răspunderea cărora 
intră cercetarea, proiectarea; intro
ducerea în fabricație a tipurilor noi 
de utilaje. O recentă analiză efec
tuată in cadrul consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini a scos în evi
dență faptul că unitățile de cerce
tare și inginerie tehnologică din ra
mură nu au contribuit pe măsura ce
rințelor la ridicarea nivelului tehnic 
al produselor, la creșterea competi
tivității acestora pe piețele externe. 
A reieșit necesitatea ca — mai ales 
în domeniul utilajelor tehnologice — 
să legăm mai strins concepția uti
lajelor de cercetarea tehnologiei de 
proces, pentru ca pe această bază să 
se poată alege cele mai potrivite so
luții constructive. S-au dovedit ne
cesare creșterea ponderii cercetării 
experimentale, încercarea mai com
pletă in laborator, în condiții care 
modelează solicitările reale din ex
ploatare; a soluțiilor noi adoptate. In

sens, urmează, așa cum se pre- 
și in program, să dăm o ațen-

acest 
vede . 
ție mult mai mare verificării fiabi
lității' mașinilor, atît prin teste de 
laborator, cit și prin urmărirea sis
tematică in exploatare, aceasta fiind 
singura cale "de orientare precisă a 
eforturilor destinate creșterii dispo
nibilității utilajelor. Acest parametru 
este deosebit de important deoarece 
exprimă performanța globală de 
productivitate in exploatare a utila
jului. El este influențat negativ — in 
nu puține cazuri — de calitatea 
nesatisfăcătoare a unor componente.

Dintre multiplele aspecte pe care 
le evidențiază cerințele actuale pri
vind automatizarea producției pentru 
construcția de mașini din țara noas
tră, mă voi referi numai la necesi
tatea creării unor echipamente din 
ce in ce mai complexe, in care func
țiuni tot mai importante revin sis
temelor de acționare și comandă mo
derne. De exemplu, la noile tipuri 
de utilaje miniere, asimilate conform 
programului național de mecanizare 
a exploatării cărbunelui, acționările 
hidraulice și cele electrice reglabile 
au înlocuit aproape complet acțio
nările convenționale mecanice. Stă- 
pînirea concepției acestor sisteme 
presupune o lărgire considerabilă a 
cunoștințelor necesare în proiectare. 
O analiză recentă efectuată de insti
tutul nostru a pus insă în evidență 
necesitatea utilizării pc scară muli 
mai largă a echipamentelor electroni
ce, în special a microelectronicii, pen
tru comanda anumitor categorii de 
utilaje. Aceasta este calea pe care se 
pot obține sporuri mari de produc
tivitate, precum și economii de ma
teriale și energie, ca urmare a opti
mizării parametrilor tehnologici în 
timpul procesului de producție. Dez
voltarea actuală a industriei româ
nești de electronică și tehnică de 
calcul ne permite să abordăm astfel 
de soluții fără a recurge la import. 
Aceeași tendință trebuie să o apli
căm, cu mai multă stăruință, și în 
concepția de echipare a propriilor 
noastre procese tehnologice, în sec
toarele de prelucrări mecanice și 
montaj, de,exemplu, în care vom ex
tinde utilizarea sistemelor flexibile

de fabricație, cu grad avansat de 
automatizare.

în relația tehnologie-productivi- 
tate," soluția tehnică, exprimată prin 
performanță și nivel de automatizare, 
nu reprezintă decit. o valoare poten
țială. Valorificarea efectivă depinde 
de modul in care tehnologia nouă șe 
aplică in producție. Diferentele mari 
care apar între una și alta din fa
bricile noastre, în condiții similare

Inq. Ion CR1ȘAN
director general
al Institutului central 
pentru construcții de mașini

(Continuare în pag. a Il-a)
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să fie reluate joi, 15 decembrie

CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME 
DE AGRICULTURĂ

IN PAGINA A V-A

jUN OBIECTIV CARE TREBUIE SĂ MOBILIZEZE ENERGIA. PRICEPEREA Șl RĂSPUNDEREA J

Idealurile unității și libertății
4

poporului roman in lupta partidului

Izvorul- forței si înițelepeiunii Dării- 
dului clasei muncitoare din Româ
nia. de cind a apărut pe scena is
toriei, a fost cunoașterea realității 
concrete a societății românești, a 
problemelor și aspirațiilor poporului 
in mijlocul căruia s-a născut, inte
grarea intregii sale activități in via
ta acestui'a. înarmat cu socialismul 
științific, teoria cea mai înaintată a 
epocii moderne, partidul muncitori
lor din tara noastră a aplicat prin
cipiile acestuia la condițiile concre
te ale poporului român, ale socie
tății românești. Din această analiză 
științifică, din experiența propriei 
sale activități, adînc ancorate in via
ța social-politică a țării, a rezultat 
o gindire creatoare socialistă, spe
cifică si necesară societății româ
nești pe care in zilele noastre o în
scriem la loc de cinste în tezaurul 
istoric al poporului nostru, al Parti
dului Comunist Român.

Procesul istoric al afirmării pro
letariatului din România a fost a- 
proape contemporan cu procesul is
toric al Unirii Moldovei cu Munte
nia din 1859 și al proclamării in
dependenței, deoline a . României în 
1877. Muncitorul român a Pășit, așa
dar. în istorie pe un fundal de e- 
venimente maiore care priveau des
tinul poporului din care făcea parte. 
Această legătură între începuturile 
organizării clasei .muncitoare si pro
cesul de reunificare statală a po
porului român, al cuceririi indepen
dentei sale depline și-a pus pecetea 
pe întreaga gindire și acțiune so
cialistă. muncitorească din tara 
noastră. Un puternic' sentiment al 
istoriei, invocat si întreținut in ma
rile bătălii de la 1848. 1859 și 1877 
pentru unitate si independentă de
plină, a cuprins, cum era și firesc, 
pe membrii primelor cercuri si or
ganizații muncitorești, pe tinerii si 
entuziaștii adeoti ai socialismului 
Științific din România.. Este cunos
cut faptul că. impulsionați de un 
inalt simt patriotic, muncitorii au 
avut un rol important alături de ță
rănime in marile evenimente isto
rice românești din veacul trecut. 
Prezenta maselor, fie în mari de
monstrații in jurul adunărilor re-

prezentative -cum., au Just 4a 1857 și 
1859. fie pe frontul războiului an- 
tiotoman din 1877—1878, a fost un 
factor cu o influentă hotăritoare a- 
supra cursului evenimentelor.

Aspirațiile profund populare pri
vind reconstituirea unității poporu
lui român si apărarea independen
tei sale naționale erau un fenomen 
istoric legic pe care gindirea socia
listă științifică românească l-a în
scris la loc de frunte. Au fost cer
cetate si publicate numeroase stu
dii. astfel incit o adevărată scoală 
istorică se afirmă in paginile pu
blicațiilor socialiste : „Contempo
ranul". ..Dacia viitoare". ..Revista 
socială" ș.a.. al căror șef. de sta
tură enciclopedică. loan Nădejde, a-

Ion POPESCU-PUTURI 
membru al C.C. al P.C.R., 

directorul Institutului de studii istorice 
și social-politice

•) Comunicare Ia Sesiunea știin
țifică, de la Ateneul Român, con
sacrată marii uniri din 1918.

runcă priviri pătrunzătoare, ilumi
nate de concepțiile materialismului 
istoric, in trecutul îndepărtat al po
porului român. Această școală isto
rică — susținută de oamenii de ști
ință ai partidului clasei muncitoare 
— subliniază vechimea poporului ro
mân. ca urmaș direct, al marelui po
nor geto-dac din antichitate și e- 
vocă cu admirație vitejia acestuia in 
lupta împotriva imperiilor străine.

Studii de istoria limbii și a drep
tului consuetudinar îl duc pe strălu
citul exponent al științei românești 
care a fost loan Nădejde la conclu
zia că românii sint „un popor osebit, 
nici slavi, nici germani, ci traci", de
oarece geto-dacii, „elementul trac a 
jucat rolul principal în făurirea na
ționalităților noastre". Un alt socia
list, reprezentant al partidului so
cial-democrat al muncitorilor din 
România in parlamentul țării, releva 
la tribuna acestuia rolul maselor, în 
special al țărănimii, in bătăliile pur
tate de-a lungul secolelor pentru uni
tate. „Sub Mihai Viteazul, spunea 
V. G. Morțun, în 1897, Muntenia, 
Moldova și Transilvania au fost reu
nite un minut" datorită eroismului 
maselor, al țărănimii în primul rind, 
„care ne-a apărat limba... și unitatea 
națională... și statul român".

Frumuseți urbanistice la Tîrgoviște
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Romania')
O concluzie esențială se degajâ.din 

cercetarea profundă a istoriei; po
porul in mijlocul căruia acționa ti- 
năra mișcare socialistă era un popor 
încă despărțit in mai multe părți. El 
realizase numai in parte reunificarea 
sa prin actul unirii din 1859. Această 
unire, declarau socialiștii români, nu 
este completă. „Peste Carpați. se 
scria in gazeta intitulată programatic 
„Dacia viitoare", sint trei milioane 
de români... Vom spune dar verde și 
lămurit cugetarea noastră : voim Da
cia așa cum ea fu, fiindcă istoria și 
dreptul... trecutul și prezentul ne dau 
dreptul de a aspira la o Dacie româ
nă". Restabilind această legătură a 
tuturor principatelor locuite de ro
mâni în epoca modernă cu platforma 
geografică a statului dac din antichi
tate, socialiștii au formulat cu și mai 
multă claritate necesitatea reunifică- 
rii tuturor părților componente ale 
poporului român modern.

Se cunoaște ampla dezbatere pe 
care a produs-o mișcarea socialistă 
privind problemele fundamentale ale 
poporului, român, cum erau, alături 
de unitatea și independența sa națio
nală, dezvoltarea economico-indus- 
trială, problema țărănească. In ca
drul acestor dezbateri au fost anali
zate șl marile reforme social-econo- 
mice înfăptuite în perioada 1848— 
1878. Citind astăzi aceste analize, 
adică ăvînd o bună perspectivă isto
rică, se poate spune că aprecierile 
mișcării, socialiste, ale partidului cla
sei muncitoare s-au dovedit, in bună 
măsură, juste, rezistente la timp. 
Apreciind rolul progresist pe care 
forțele politice ale țării, in primul 
rind burghezia, l-au indeDlinit in 
1848. în 1859 și în 1877—1878, noua 
forță politică declara că ultimele ma
nifestări ale claselor și partidelor 
conducătoare di- România exprimau 
o slăbire și chip > abandonare a po
tențialului lor „rogresist. Din acest 
motiv partidul clasei muncitoare, 
creat în 1893, enunța programatic 
preluarea 
ia 1848 ca 
obiectivul 
marea societății de tip capitalist in
tr-o nouă societate — socialistă.

în felul acesta, in gindirea și prac
tica partidului clasei muncitoare s-a 
cristalizat o idee centrală, privind 
locul noii clase sociale, al noii forțe 
politice — care era partidul muncite-

obiectivelor revoluției de 
o sarcină a sa, alături de 
fundamental — transfor-

(Continuare în pag. a IV-a)

Motivele de mîndrie 
ale tirgoviștenilor se 
numesc astăzi Com
binatul de oțeluri spe
ciale, întreprinderea 
,,Oțelinox“, întreprin
derea de strunguri și 
„Romlux", întreprin
derea de utilaj petro
lier, noua platformă 
a industriei alimen
tare Tîrgoviște-Nord. 
Orașul cu industrie de 
tip artizanal de pînă 
mai ieri deține in pre
zent un loc de frunte 
în producția de oțe
luri aliate, utilaj pe
trolier, mașini-unelte 
și lămpi electrice.

Dar constructorii au 
ridicat, pe lingă mari 
obiective industriale, 
și impunătoare edi
ficii social-culturale. 
Au fost predate oa
menilor muncii, între 
altele, 24 000 aparta-

mente confortabile. 
Casa de cultură a 
sindicatelor, Casa ști
inței și tehnicii pen
tru tineret, o sală po
livalentă. un spital cu 
700 de paturi șl două 
policlinici. Numai în 
centrul civic al muni
cipiului, care se con
turează ca un ansam
blu urbanistic de a- 
leasă ținută arhitec
tonică, s-au deschis 
magazine noi cu o su
prafață totală de peste 
23 000 metri pătrați.

Aceasta este însă 
doar o sumară schiță 
a întineritului oraș 
Tirgoviște, căruia pu
ternicele colective de 
oțelari și constructori 
de aici îi sporesc me
reu bogăția și frumu
sețea. (Gheorghe Ma
nea, corespondentul 
„Scinteii").
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SA ACȚIONAM CU FERMITATE SI RĂSPUNDERE 
PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI $1COMBUSTIBILULUII

în toate întreprinderile 

consumurile generale, 

netehnologice reduse cu cel puțin

Citeva măsuri absolut necesare în fiecare întreprin
dere în scopul reducerii cu cel puțin 50 la sută a con
sumurilor energetice generale, nelegate de procesele 
tehnologice :

• Sectorizarea și raționalizarea iluminatului in halele 
de producție prin coborîrea corpurilor de iluminat cit 
mai aproape de mașini și utilaje

• Reducerea la jumătate a iluminatului și încălzitului în

birouri, spații administrative, magazii, pe rampe de 
transport

• Diminuarea pierderilor de căldură din încăperi și 
hale industriale prin buna etanșeizare a ușilor și 
ferestrelor

• Gospodărirea și utilizarea judicioasă a aerului com
primat și a apei industriale

• Scoaterea din funcțiune a transformatoarelor neîncăr
cate corespunzător, a oricăror aparate electrice de 
încălzit

Masuri ferme pentru re
ducerea consumurilor gene
rale netehnologice. Combina- 
tul de pielărie si încălțăminte „Clu
jeana- are trei fabrici, plus un mare 
sector metalurgic, numeroase maga
zii, depozite, holuri, clădiri adminis
trative, kilometrii întregi de cori
doare, alte anexe toate fiind dotate 
cu o rețea electrică complexă, teh
nologică și netehnologică. Cum se 
acționează pentru reducerea consu
murilor netehnologice ? în primul 
rind a fost separat consumul tehno
logic de cel netehnologic. Corpurile 
de iluminat au fost reduse cu mai 
bine de jumătate atit în sediul ad
ministrativ. cit și în birourile teh
nice. în magazii, depozite, pe culoare 
etc. Cele rămase în funcțiune au fost 
coborîte. pentru a avea o eficientă 
mai mare. Au fost numiți respon
sabili cu închiderea si deschiderea 
luminii, care au fost instruiti în mod 
deosebit. Totodată, programele de 
lucru atît în administrație, cit și în 
birourile tehnice și chiar în unele 
ateliere au fost stabilite între ore 
cînd se poate lucra la lumina zilei.

Trecem prin mai multe încăperi 
ale combinatului. Peste tot luminile 
erau stinse, iar în depozitele mai 
întunecoase funcționau numai cite 
un tub sau două de neon, suficiente

Soluții practice și măsuri utile în secțiile de producție
în cadrul ramurii Industriei construcțiilor de mașini, sectoarele calde

— turnătorii, forje, tratamente termice — ocupă tin rol preponderent 
în ce privește consumul de energie electrică si combustibil. $i aceasta 
cu atît mai mult cu cît aceste sectoare au cunoscut în ultimii 10 ani 
o dezvoltare foarte mare. Dar situația actuală grea în ce privește asi
gurarea cu resurse energetice, cit și consumurile specifice de energie 
și combustibil destul de ridicate din aceste sectoare trebuie să deter
mine din partea tuturor specialiștilor din acest domeniu — atît din 
cercetare Si inginerie tehnologică, cît și din producție — o maximă con
centrare si preocupare pentru a aplica soluții și măsuri concrete, absolut 
necesare, cu efecte directe asupra reducerii consumului de energie.

Despre asemenea soluții și măsuri, prin aplicarea cărora consumu
rile energetice s-ar reduce imediat cu cel puțin 15—20 la sută, ne-a 
vorbit dr. ing. Mircea POPOVICX, directorul Institutului de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică si proiectare pentru sectoare calde.
• Asigurarea continuității proce

sului tehnologic spre a se realiza o 
producție maximă (în 3 schimburi) 
este esențială pentru menținerea in 
limite minime a consumului de 
energie electrică șl combustibil. în
treruperile repetate,, neplanificate a 
agregatelor de topire-turnare, trata
mente termice și forjare pot duce 
la creșterea rapidă, cu 20—25 la sută 
a consumului de energie. Condiția 
principală pentru evitarea acestor 
întreruperi constă în asigurarea 
unei aprovizionări tehnico-materiale

CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE POPULARE Șl CETĂȚENII PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

încadrarea in consumurile reduse cu 50 LA SUTĂ
im>mne măsuri gospodărești, control sistematic

înainte chiar de a „u interesa dacă 
la Călărași se respectă sau nu con
sumul planificat de energie in sec
toarele casnic și public, am ascultat 
unele opinii.

Iată ce părere are și ce Inițiative 
a avut în această privință Vasile 
Mușat. lucrător la Combinatul de 
celuloză și hirtie din localitate :

— Desigur, reducerea consumului 
de curent electric nu e un lucru de 
care te poți bucura. Dar în presă, 
la radio, la televizor ni s-a explicat 
clar necesitatea de a se lua, pentru 
un timp, aceste măsuri. Cred că nu 
e om care să nu fi înțeles că risipa 
din gospodărie, sub orice formă s-ar 
manifesta ea, se repercutează direct 
asupra producției. De aceea, am în
țeles foarte bine caracterul absolut 
obligatoriu al măsurilor luate de 
partid și de stat. Eu locuiesc aici pe 
strada Viitor. Iată ce măsuri 
am luat pentru a reduce con
sumul de curent în propria gos
podărie : am scos becul din curte, 
care, acum iarna, ardea 14 ore din 
24; am scos din priză frigiderul si 
mașina de spălat. Fiindcă fac focul 
cu cărbuni, mi-am îndemnat soția 6ă 
calce rufele cu fierul cel vechi adap
tat pentru jarul de la cărbuni, iar 
această operație să o facă numai 
ziua, la lumina naturală ; în casă am 
renunțat la 6 becuri care înainte ar
deau cam fără rost. Din curiozitate, 
am urmărit contorul să văd care e 
diferența de consum dinainte de a 
lua aceste măsuri și cel actual : n-o 
să mă credeți dar nu e de 50 la 
sută, cit ni se ceruse, ci cu 70 la 
sută mai mic. Dacă înainte plă
team aproximativ 250 lei curentul 
electric pe timp de 3 luni, acum mă 
aștept Ia o taxă de cel mult 75 lei.

Victor Burlacu, lucrător Ia gospo
dăria comunală si locativă. locuiește 
pe strada Grivița, Față de cele spu

pentru a asigura ambalarea încăl
țămintei sau pentru manevrarea ma
teriilor prime. O singură excepție : 
magazia de piei din fata atelierului 
de croit Deși la acea oră acolo nu 
lucra nimeni, șase corpuri de ilumi
nat fluorescent ardeau. Este și aceas
tă excepție o dovadă că la „Clujea
na" acțiunile de reducere și mai ac
centuată a consumurilor netehnolo
gice de energie electrică trebuie să 
continue. (Alexandru Mureșan).

Și economii, dar și risipă 
in unități buzoiene. urmă* 
rit în aceste zile cum se aplică con
cret programele de reducere a con
sumurilor generale netehnologice de 
energie electrică în citeva unităti 
economice din municipiul Buzău. La 
întreprinderea de utilaj tehnologic, 
comitetul de partid si consiliul oa
menilor muncii au întocmit un am
plu program de măsuri pentru în
cadrarea riguroasă în cotele reduse 
stabilite. în primul rînd s-a trecut 
la reorganizarea activității schimbu
rilor de lucru, astfel încît să se evi
te consumul la orele de vîrf. res
pectiv la secțiile cazangerie grea si 
ușoară, uzinal mecanic-sef și la sec
ția mecano-sudură. de la fabrica de 
utilaj metalurgic. în vederea redu
cerii cu 30 la sută a consumului de 

continue, ireproșabile. De exemplu, 
consumurile de energie sînt mult 
mai mici în cazul cînd este asigura
tă funcționarea neîntreruptă a unei 
turnătorii timp de 7 zile, față de 
cazul în care aceasta ar funcționa 
intermitent, o zi da, alta nu.

• Modul de pregătire a șarjei 
este încă una din problemele cate 
trebuie să preocupe stăruitor colec
tivele din sectoarele calde. Nu de 
puține ori. un agregat de topire se 
încarcă de 3—4 ori la o singură șar
jă. Deschiderile repetate ale boitei 
cuptorului duc la pierderi de ener

se de concitadinul său a adăugat 
faptul că din toate cele 12 becuri 
care ardeau în casa lui, mai sînt în 
funcțiune 3, și toate acestea de 
25—40 W.

Am mai aflat în plus că tovarășul 
Burlacu fiind și președinte al 
comitetului de cetățeni în circum
scripția electorală nr. 36, a sfătuit 
si pe vecinii săi să procedeze cu 
același spirit de economie.

• La Călărași, în timp ce consumul zilnic e depășit, expe
riența bună este preluată cu încetinitorul

• In șapte zile, consumul de curent electric a fost mai mare 
cu 100,5 MWh decît norma actuală, ceea ce echivalează cu tre
buințele unei fabrici mari de confecții pe timp de 2-3 zile

• Controlul formal se cere înlocuit cu o verificare minuți
oasă, severă, care să servească scopului principal al noilor norme 
energetice : asigurarea realizării neîntrerupte, integrale a pro
ducției de bunuri materiale

• Trebuie luate măsuri ferme pentru încadrarea tuturor in 
normele de consum stabilite

Asemenea exemple demonstrează 
Înțelegerea față de situația actuală : 
prin economisirea drastică a energiei 
în consumul casnic și public se asi
gură completa funcționare a fa
bricilor, desfășurarea normală a 
producției.

Dar, după o vizită la întreprinde
rea județeană de rețele electrice, 
ne-am dat seama că experiențe de 
acest fel au rămas destul de izolate.

Iată, pe timp de o săptămtnă. con
sumul real, rezultat din informații 
primite de la directorul I.J.R.E. : 

energie electrică, în această lună 
s-au luat măsuri pentru introduce
rea în reparații curente și capitale 
a unui mare număr de masini- 
unelte. care totalizează o putere 
instalată de 1 412 kW. S-a suspen
dat activitatea schimbului al doilea 
în birouri, magazii și vestiare, s-a 
raționalizat consumul de energie la 
căminul de nefamiliști. s-a modifi
cat sistemul de încălzire în secția 
cazangerie grea, prin înlocuirea 
centralelor de ventilație cu radia
toare. De asemenea, la mașinile- 
unelte mari și la generatoarele de 
sudură s-au montat pînă acum circa 
200 limitatoare de mers in gol.

Si în cadrul întreprinderii „Meta
lurgica" se acționează cu răspundere 
pentru reducerea consumului de 
energie. în acest sens, comisia e- 
nergetică a întocmit un program- 
cadru la nivelul unității, precum și 
programe speciale pentru fiecare 
secție si atelier. Astfel, secțiile me- 
canică-stingătoare. S-l 500. echipa
mente tractor și mecanică agricolă 
si-au concentrat activitatea numai 
în schimburile 1 și 3. iar reparațiile, 
reviziile si întreținerea curentă a 
utilajelor tehnologice se efectuează, 
cu precădere. în schimbul al doilea, 
în același timp s-au luat măsuri 
pentru restrîngerea la strictul nece
sar a iluminatului, prin curățirea 
periodică a corpurilor de iluminat.

gie si. implicit, la un consum cu cel 
puțin 10—15 la sută mai mare pen
tru fiecare tonă de metal topit 
Este absolut necesar ca fiecare șarjă 
să se realizeze printr-o singură în
cărcare, alcătuirea ei trebuind să se 
facă din timp în modul cel mai ju
dicios.

• Este o datorie de mare răspun
dere pentru fiecare colectiv de a 
asigura funcționarea cuptoarelor in 
perfectă stare de etanșeitate, pentru 
a preveni pierderile de căldură. în 
cazul apariției unor defecțiuni, se 
impune remedierea lor cu maximă 
urgentă. în același timp, este nece
sară funcționarea in bune condiții a 
aparaturii de reglaj și automatizare 
a instalațiilor de ardere.

O Folosirea la maximum a capa
cității de utilizare a cuptoarelor 
de încălzire și tratament constit-'ie 
o măsură absolut obligatorie pentru 
încadrarea în normele de consum 
stabilite. Este mai mult decît evi
dent că un cuptor de tratament ter
mic consumă practic tot atîta energie 
atunci cînd este încărcat la jumătate 
sau cînd este plin. în primul caz 
însă, consumul specific energetic se 
dublează.

Luna noiembrie, 
ziua t

Diferența față 
de norma aprobată

24 +38,6
25 +34,4
26 + 10,7
27 + 5,2
28 + I
29 — 2
30 4-12,6

Prin urmare. In numai 7 zile, re
zultă o depășire față de consumul 
casnic repartizat populației, dună 
reducerea cu 50 la sută, de 100,5 MWh.

— E mult, e puțin ?
Directorul I.J.R.E. precizează :
— Tot atît curent cit îl este nece

sar, timp de 2—3 zile, unei fabrici 
mari de confecții sau unei filaturi 
de bumbac I

Față de această depășire era firesc 
să întrebăm — ce măsuri a luat, ce 
se Intenționează să se Întreprindă 

înlocuirea iluminatului general cu 
cel local, reducerea înălțimii de 
montare a corpurilor de iluminat, 
îndeosebi la curățătorie, S-l 500 și 
atelierul de forjă.

în raidul nostru Întreprins pe 
platforma industrială a municipiului 
Buzău am întilnit însă si aspecte de 
risipă a energiei electrice. La între
prinderea „Textila", in imediata a- 
propiere a cabinei de pază, se află 
un chioșc alimentar. în interiorul 
căruia arde, noapte de noapte, un 
bec de 200 wați. Tot inutil ardeau, 
duminică seara. 8 tuburi fluorescen
te in remiza de pompieri de la în
treprinderea de sîrmă si produse din 
sirmă. care acopereau o suprafață 
de circa 60 mp. Pentru asigurarea 
iluminatului de veghe crede.m că 
sinț necesare doar trei astfel de tu
buri. De asemenea, conducerea fa
bricii de ulei se pare că nu a înțe
les incă imperativul economisirii 
energiei — de vreme ce nu între
prinde măsuri în acest sens. Bună
oară. la intrarea în fabrică, precum 
si la secția prese, apa curge conti
nuu. neexistînd posibilitatea opririi 
ei. Or. risipa de apă înseamnă tot 
risipă de energie. Dintr-un calcul 
sumar rezultă că în 24 de ore. aici 
se duc la canal peste 2 000 litri apă 
potabilă. (Stelian Chiper. corespon
dentul „Scânteii").

O Eliminarea pe cit posibil din 
turnătorii a anticreuzetelor cu fla
cără la cubilouri și înlocuirea lor 
cu mixere cu inducție — procedeu 
folosit, de exemplu, la întreprinde
rea „Semănătoarea" — București.

• Evitarea totală a utilizării în 
turnătorii (dar măsura este valabilă 
în toate sectoarele) a podurilor ru
lante de mare capacitate pentru 
transportul unor greutăți mici, care 
pot fi deplasate la sol.

• Menținerea în cele mai bune
condiții de funcționare a tuturor
instalațiilor de recuperare a căldu
rii refolosibile, precum și corecta
exploatare și întreținere a instala
țiilor de aer comprimat pot deter
mina diminuări ale consumului e- 
nergetic de 15—20 la sută.

După cum se vede, este vorba de 
măsuri de ordin tehnic și organiza
toric care determină importante re
duceri ale consumului de energie 
și combustibil. Ceea ce trebuie însă 
înțeles de fiecard om al muncii din 
sectoarele calde este caracterul ur
gent și necesar al aplicării acestor 
măsuri.

Vlaicu RADU

pentru ca risipa să fie stopată fără 
întirziere. Cu atît mai mult cu cît 
chiar în ziua deplasării noastre la 
Călărași — 1 decembrie — din lipsă 
de curent se oprise pentru un timp 
fabrica de confecții din localitate.

— în legătură cu consumatorii 
incorecti. care mai fac incă risipă 
sau fură curent ■— ne-a relatat direc
torul — n-avem altă soluție decît 
controlul și aplicarea de amenzi 
drastice, ba chiar oprirea curentu
lui. asa cum stabilesc hotărîrile în 
vigoare.

Tovarășul Decu Orășeanu, prim- 
vicepreședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular mu
nicipal, relata : „I.J.R.E., consi
liul popular vor lua toate mă
surile cuvenite, inclusiv oprirea cu
rentului pentru 90 de zile — așa 
cum efa prevăzut, dealtfel, de la 
bun început — împotriva tuturor ce
lor care mai îndrăznesc să nesoco
tească obligația de a reduce consu
mul de curent cu 50 la sută. Am ex
plicat tuturor că aceasta nu este o 
îndatorire facultativă, doar un apel 
la simțul civic, ci o obligație fermă. 
De aceea cu risipitorii, cu cei care 
nesocotesc această îndatorire, vom 
proceda ca atare".

Cînd ? Am fost asigurați că In zi
lele imediat următoare. Documenta
rea noastră s-a încheiat în ziua de 
1 decembrie. Sperăm că, în timpul 
scurt de la această dată și pînă 
acum, datorită măsurilor luate, mare 
parte din risipa înregistrată a și fost 
recuperată. Este necesar, posibil și 
obligatoriu ca în cel mai scurt timp 
să se realizeze încadrarea în consu
murile reduse cu 50 la sută.

Gh. GRAURE

Colectivul a
în plenara comitetului de 

partid de la Exploatarea 
minieră Herja din județul 
Maramureș, problema s-a 
pus tranșant : nu e oare 
posibil să rezolvăm cu for
țe proprii recuperarea din 
mină a lămpilor electrice 
care „cad" ? întrebarea era 
cît se poate de firească 
pentru un colectiv de co
muniști si de specialiști, 
care se dovedește capabil 
să introducă în premieră 
televiziunea cu circuit în
chis în subteran, să auto
matizeze rampa puțului, să 
creeze cărucioare de perfo
rat de mare productivitate. 
Trebuia deci găsită o solu
ție si pentru lămpile elec
trice de mină — cu atît mai 
mult cu cit ele erau procu
rate din import. ..Toată lu
mea trebuie să gîndească la 
o soluție" — s-a spus clar 
în ședință. „Am fost nevoit! 
să căutăm soluții si colabo
ratori în mai multe locuri 
din tară unde bănuiam că 
se folosesc procedee tehnice 
pentru regenerarea acumu-

A crescut spiritul 
de inițiativă

Printre unitățile agricole 
din județul Olt care, în 
ultima vreme, obțin rezul
tate bune in sectorul zoo
tehnic se numără și cea din 
Priseaca. De pildă. încă de 
la 1 noiembrie a.c.. ferma 
de aici si-a realizat planul 
producției de lapte pe cap 
de vacă furajată, iar la a- 
ceeasi dată, comparativ cu 
perioada anului anterior, 
producția totală de lapte a 
fost mai mare cu 1 330 hl, 
ceea ce a permis livrarea 
la fondul de stat cu 1 223 hl 
mai mult. „In acest impor
tant, sector de activitate al 
cooperativei noastre agri
cole de producție — ne 
6punea tovarășul Marin 
Stoica, membru al biroului 
organizației de bază, șef de 
fermă zootehnică — mun
cesc 47 de cooperatori. Mai 
mult de jumătate. 27 de to
varăși. slnt membri de 
partid. Cred că un moment 
de cotitură in activitatea 
noastră l-a constituit crea
rea — cu peste un an in 
urmă — a unei organizații 
de bază care cuprinde in 
rindurile ei numai comu
niștii ce muncesc in secto
rul zootehnic. înainte, 
membrii de partid erau, ca 
să mă exprim asa. rispin- 
diti in aproape toate cele
lalte organizații de bază, 
care cuprindeau in majori
tate tovarăși ce lucrau in 
fermele de cimp. De' la 
constituirea organizației 
noastre dezbatem cu regu
laritate problemele care ne

In bazinul Mehedințiului
r ■■ 1 JJ v «

Buna organizare a muncii, ordinea 
și disciplina sint esențiale pentru 
sporirea producției de cărbune
în bazinul carbonifer al Mehedin- 

tiului se desfășoară, concomitent, 
două acțiuni de mare amploare : fi
nalizarea unor importante lucrări do 
investiții și sporirea extracției in 
abatajele aflate in exploatare. Prin 
prisma producției de cărbune reali
zate activitatea nu poate fi însă 
apreciată ca fiind satisfăcătoare. în 

, 11 luni din acest an, deși minerii de 
la Zegujani au extras peste prevederi 
importante cantități de cărbune, to
tuși pe ansamblul întreprinderii s-a 
înregistrat o restanță destul de ri
dicată. Ce cauze au dus la această 
situăție ? Discutăm cu ing. Dumitru 
Gheorghe, directorul întreprinderii 
miniere Mehedinți.

— Aflîndu-ne în perioada de început 
a activității, ne-am confruntat, desi
gur. cu o serie de greutăți — ne 
spune directorul. în primul rind, nu 
am reușit pînă acum să ne asigurăm 
forța de muncă necesară la nivelul 
planificat. în medie, de la începutul 
anului și pînă în prezent. în fiecare 
zi am avut un minus de 264 mineri. 
Or. la ritmul nostru de extracție, 
aceasta echivalează cu o producție de 
112 000 tone cărbune. în al doilea 
rînd, din cele șapte abataje prevăzute 
să dea cărbune, la ora actuală numai 
patru produc din plin, intrucît au 
întîrziat o serie de lucrări. în plus, 
lntrucit condițiile hidrogeologice din 
această zonă sint deosebite de acelea 
din alte bazine carbonifere ale tării, 
utilajele pe care le folosim nu reali
zează randamentele scontate. Mai 
adaug faptul că nu am reușit să 
instaurăm o disciplină fermă in pro
ducție. că 6e mai înregistrează ab
sențe nemotivate. Din calculele făcute 
reiese că, dacă am fi eliminat in 
totalitate aceste absente. In perioada 
la care ne referim s-ar fi putut 
realiza în plus o producție de circa 
15 000 tone cărbune.

— Ce măsuri întreprindeți pentru 
ca și în bazinul carbonifer al Me- 
hedințiului activitatea să intre cît mai 
repede in ritmurile prevăzute prin 
plan 7

— Accentul principal îl punem, 
cum este si normal, pe recrutarea și 
calificarea forței de muncă. Pînă 
acum am calificat 300 de oameni și 
peste puțin timp vor intra în aba
taje alți 140 de mineri, ceea ce va 
duce la creșterea substanțială a rit
mului de extracție a cărbunelui. De 
asemenea, acționăm cu stăruință pen
tru darea în exploatare a unor noi 
capacități de producție. Bunăoară, 
prima linie tehnologică de extracție 
a cărbunelui de la suprafață din 
cariera Husnicioara trebuie să între 
în funcțiune la începutul anului 1984. 
în același timp, avem garanții ferme 
că în curînd industria noastră ne va 
livra primele utilaje de mare ran
dament pentru extracția din abataje.

găsit soluția
latorilor electrici" — ne 
spune maistrul comunist 
Nicolae Dancoș. de la ate
lierul de automatizări. Si, 
în cele din urmă, cu ajuto
rul Institutului de cercetări 
Si proiectări tehnologice în 
transporturi din Capitală, 
am găsit soluția căutată : 
în loc să fie aruncați la de
șeuri. acumulatorii electrici 
sînt regenerați cu cheltuieli 
minime — circa 200 de lei 
pe bucată și utilizați în 
continuare încă 1—2 ani. 
De la același interlocutor 
aflăm că operația aceasta o 
execută un grup de femei 
— cea mai mare parte si 
ele comuniste — care s-au 
constituit intr-un „mic ate
lier". Care atelier repune in 
funcțiune între 6 000 și 8 000 
de lămpi electrice pe an.

Și iată cum pentru o pro
blemă care părea de nere
zolvat s-a găsit, cu ajutorul 
comuniștilor, o soluție deo
sebit de eficientă. O soluție 
care înseamnă renunțarea 
la importuri de sute de mii 
de lei valută. (GH. SUSA).

frământă pe noi. putem să 
urmărim mai îndeaproape 
modul cum se îndeplinesc 
sarcinile încredințate. Ca 
urmare, a crescut spiritul 
de inițiativă, s-a întărit 
disciplina in muncă si. de
sigur. s-au îmbunătățit 
mult rezultatele de ansam
blu ale zootehniei".

într-adevăr. la ferma 
zootehnică a cooperativei 
agricole de producție Pri
seaca 6-a produs un reviri
ment, spiritul de inițiativă 
se manifestă din plin. La o 
adunare generală a organi
zației de bază, de exemplu, 
comuniștii au propus ame
najarea unei maternități 
pentru vaci si a unei crese 
pentru viței. Propunerea 
s-a și realizat. în altă adu
nare 6-a dezbătut atragerea 
tinerelor în sectorul zooteh
nic. în adunarea generală 
din octombrie s-a propus 
construirea unui finar — 
obiectiv a cărui construcție 
a început cu materiale 
ușoare ce se găsesc pe plan 
local. Dar factorul care a 
contribuit cel mai mult la 
obținerea unor rezultate 
pozitive îl constituie îm
bunătățirea activității ge
nerale a organizației de 
bază, care dezbate acum te
meinic. la obiect, proble
mele specifice acestei acti
vități. Ea este acum, cum 
se exprima secretarul comi
tetului de partid din comu
nă. „inima" dezvoltării sec
torului zootehnic. (IANCU 
VOICU).

Județul Alba dispune de 
condiții dintre cele mai fa
vorabile pentru creșterea 
animalelor atît in gospodă
riile populației, cit si in 
unitățile agricole socialiste 
de stat sau cooperatiste. 
Rezultatele obținute in a- 
cest an sînt însă cu mult 
sub posibilități. Pentru va
lorificarea potențialului 
existent, comitetul județean 
de partid a inițiat un șir de 
măsuri vizînd dezvoltarea 
bazei furajere, creșterea 
productivității pășunilor 
naturale, ameliorarea rase
lor. modernizarea si siste
matizarea fermelor zooteh
nice.

Și pentru ca aceste mă
suri să nu rămînă simple... 
măsuri, secretariatul comi
tetului județean de partid 
desfășoară, împreună ' cu 
specialiști si cadre de con
ducere din agricultura ju
dețului. un control perma
nent în toate fermele zoo
tehnice. avind ca obiectiv 
urmărirea modului de fina
lizare a programului de 
modernizare a adăposturi
lor. verificarea programe
lor de activitate în perioa
da de stabulatie. gospodă
rirea furajelor, preocuparea 
organizațiilor de partid 
pentru întărirea ordinii si 
disciplinei. Acest control 
are totodată misiunea de a

Adunarea generală a oa
menilor muncii de la între
prinderea de materiale de 
construcții din județul 
Gorj. Darea de seamă a 
fost consistentă, dezbaterile 
la fel. Atunci în ce constă 
„omisiunea" pe care o in
vocăm în titlu ? în modul 
în care au abordat comu
niștii prezent) Ia adunarea 
generală a oamenilor mun
cii — si peste 30 la sută din 
reprezentanți erau membri 
de partid — dezbaterea 
„programului de măsuri 
politico-organizatorice și 
tehnico-economice adoptat 
pentru îndeplinirea planu
lui pe anul 1984".

Dacă în ce privește mă
surile tehnico-economice. 
programul este consistent, 
conține numeroase obiecti
ve clar conturate, care re
prezintă o bună garanție că 
planul pe 1984 va fi înde
plinit. el nu conține în 
schimb nici o prevedere de 
natură politico-organizato- 
rică. Este evident faptul că 
nici înainte de adunare co
mitetul de partid n-a cerut 
organizațiilor de bază să 
explice comuniștilor nece

construite în funcție de condițiile 
specifice zonei în care ne desfășu
răm activitatea. Totodată, sîntem 
preocupați ca prin eforturi proprii 
să îmbunătățim tehnologia de lucru 
la complexele mecanizate din subte
ran. Se înțelege că un accent deose
bit vom pune, în continuare, pe omo
genizarea formațiilor de muncă, pe 
întărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție. Ne vom preocupa mai mult și 
de generalizarea mai raoidă a expe
rienței valoroase dobîndite de unele 
formații de mineri, cum sint cele de 
la mina Zegujani — unde planul de 
extracție se depășește zilnic. Toate 
aceste măsuri, la a căror aplicare in 
practică am trecut cu hotărîre, vor 
duce la creșterea mai substanțială a 
ritmului de extracție a cărbunelui.

La cele spuse de directorul între
prinderii ar mai fi de adăugat două 
cerințe de mare actualitate. Prima 
cerință : să se acționeze mai ferm 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor 
de investiții cu deosebire în punc
tele unde urmează să fie date în 
exploatare noi abataje. A doua ce
rință : pentru stabilizarea forței de 
muncă este necesar să se urgenteze, 
pe plan local, construcția celor 650 
de apartamente prevăzute pentru 
acest an și din care pînă acum s-au 
dat în folosință numai 152.

Cît privește lucrările de investiții, 
anumite stadii de execuție sint întîr- 
ziate. în perimetrul Husnicioara, 
unde se va deschide o carieră de 
extracție la suprafață a cărbunelui și 
de unde in anii următori urmează să 
se obțină peste 21 milioane tone căr
bune. lucrările de descopertare nu se 
Încadrează în ritmurile prevăzute. 
Primul excavator cu rotor de fabri
cație românească — un colos de peste 
1870 tone — se află in faza de mon
taj. Oamenii de aici întimpină insă o 
6erie de greutăți generate mai ales 
de livrarea cu întirziere de către 
anumiți furnizori a unor repere care 
trebuie încorporate în acest modern 
utilaj. Montorii fac un apel tovără
șesc către colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești, întreprinderea de mașini 
grele București. întreprinderea con
structoare de mașini din Bocșa și 
întreprinderea de utilaj minier Tg. 
Jiu să-și intensifice eforturile pentru 
a recupera cît mai grabnic res
tantele la livrări, care totalizează 
aproape 600 tone de diferite repere.

Printr-o activitate bine organizată, 
printr-un efort general stăruitor, este 
posibil, este absolut necesar ca din 
acest bazin rtiinier economia națio
nală să primească zilnic cantități de 
cărbune din ce în ce mai mari, la 
nivelul prevederilor planului.

VlrgUlu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

Eficiența controlului
analiza și stadiul înfăptuirii 
sarcinilor precizate în fie
care unitate cu prilejul 
unei acțiuni asemănătoare 
desfășurate în primăvară. 
Astfel, la fata locului au 
fost stabilite în fiecare fer
mă măsuri pentru remedie
rea unor neajunsuri, pentru 
buna Îngrijire a animalelor, 
asigurarea efectivelor si a 
producțiilor. în cadrul unor 
unităti din consiliile unice 
agroindustriale Lopadea 
Nouă. Unirea. Sibiu și 
Șibot. Fărău. pentru abateri 
și neglijentă în muncă, con
ducătorii acestora si unii 
specialiști au fost sancțio
nați. Dar efectele cele mai 
importante ale acestei mă
suri sint legate de faptul că 
organele si organizațiile de 
partid se implică in mod 
concret in rezolvarea pro
blemelor zootehniei, pun in 
centrul preocupărilor întă
rirea ordinii si disciplinei, 
creșterea răspunderii co
muniștilor din aceste sec
toare pentru sporirea pro
ducției. pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite in acest 
important domeniu. Contro
lul si sprijinul nemijlocit, 
discuțiile cu comuniștii, la 
locurile lor de muncă, re
prezintă astfel premise cer
te ale îmbunătățirii activi
tății in zootehnia județului. 
(ȘTEFAN DINICA).

O omisiune
sitatea de a face asemenea 
propuneri, si nici comuniș
tii în adunare nu si-au pro
pus să suplinească lipsa de 
pregătire a adunării — din 
punctul de vedere la care 
ne referim.

Participarea comuniștilor 
la adunarea generală a oa
menilor muncii nu este si 
nu poate reprezenta doar o 
6implă prezentă fizică. Ea 
înseamnă o participare ac
tivă. în spirit critic si auto
critic. atît la dezbaterea 
problemelor aflate pe ordi
nea de zi. cît si Ia elabo
rarea măsurilor menite să 
asigure perfectionarea în
tregii activități a unității, a 
autoconducerii muncito
rești. Firește, comuniștii de 
aici ar fi fost în măsură 6ă 
contribuie la elaborarea si 
fundamentarea măsurilor 
politico-organizatorice ale 
programului adoptat de a- 
dunarea generală pentru 
îndeplinirea planului pe a- 
nul 1984. Cum n-au făcut-o 
la timpul potrivit not ș-o 
facă, prin completarea pro
gramului amintit, de acum 
încolo. în cel mai scurt 
timp. (C. PRIESCU).

Creșterea 
productivității munci'

(Urmare din pag. I) 

de dotare tehnică și de program de 
fabricație dovedesc importanta pre
gătirii judicioase a aplicării noilor 
tehnologii. în acest context, indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
obiectivele Programului de creștere 
a productivității muncii referitoare 
la caracterul prioritar al aplicării 
noilor tehnologii in cadrul sarcini
lor actuale ale cercetării științifice 
și ingineriei tehnologice subliniază 
necesitatea concentrării asupra fac
torilor de care depinde valorificarea 
cit mai completă a tehnologiilor noi 
în industrie. în cele ce urmează ne 
vom referi la două aspecte funda
mentale ale acestei probleme și la 
sarcinile care rezultă pentru modul 
nostru concret de lucru in cercetarea 
tehnologică.

în primul rînd mă refer la cerința 
generalizării abordării globale a teh
nologiei, cu alte cuvinte a trecerii de 
la „concepția-mașină" la „concepția- 
sistem". Caracterul complex al solu
țiilor tehnologice modeme impune 
definirea cu prioritate a ansamblu
lui, în raport cu analiza de detaliu 
a fiecărui element. Numai in felul 
acesta pot fi sesizate, in cadrul unei 
analize. multlcriteriale, toate interac
țiunile dintre tehnologia nouă șl mul
titudinea de factori care intervin în 
sfera aplicării, factori care condițio
nează pină la urmă eficiența tehno
logiei noi. Abordarea sistemică pre
supune, de exemplu, definirea unei 
mașini nu numai prin operația pe 
care trebuie să o execute, ci și prin 
relațiile dintre această operație șl 
cele care o preced și succed în ca
drul procesului tehnologic de an
samblu. Mașina astfel definită evo
luează de la stadiul de mașină izolată 
la acela de componentă a unui sis
tem de mașini. Abordarea sistemică 
implică, de asemenea. Integrarea în 
proiectul noii tehnologii a tuturor 
subsistemelor care trebuie să con
lucreze in cadrul sistemului proiec
tat, dintre care subsistemele de veri
ficare a calității, de manipulare, de 
conducere sînt determinante pentru 
eficiența produsului.

în al doilea rînd, mă refer la mu
tațiile care intervin in cunoștințele 
cerute omului in raport cu noile sis
teme tehnologice. Muncitorul este 
mai puțin solicitat fizic, în 6chimb 
i se cere un aport intelectual 
multilateral. înțelegerea relațiilor 
complexe din sistem, aprecierea si
tuației procesului nu prin observare 
directă, ci prin citirea unor afișaje 
numerice, intervenția în proces fără 
forță, dar cu finețe, necesită forma
rea unor aptitudini noi. Aceeași tre
cere de la specializarea Îngustă la 
pregătirea complexă superioară este 
necesară și în cazul inginerilor. Fle
xibilitatea în gîndire. nevoia perma
nentă de autoinstruire, sentimentul 
responsabilității nelimitate sînt pen
tru tinărul cercetător și proiectant 
de astăzi cel puțin tot atit de im
portante ca și resursele de cunoștin
țe generale și speciale.

♦
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EXPERIENȚA 
UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 
\OIN AGRICULTURĂ! /

Un obiectiv care trebuie să mobilizeze energia, priceperea și 

răspunderea tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură

1984 - ANUL CELOR MAI BUNE PRODUCȚII 
IN TOATE RAMURILE AGRICULTURII!

A doua cultură — pe terenurile 
cooperativei, dar și pe loturile 
cooperatorilor

Cooperativa agricolă din 
Vădăstrița deține 3 564 hec
tare teren agricol, din care 
3 226 hectare sint arabile, 
□in această suprafață, 3 055 
hectare sint amenajate 
pentru irigat. întrucit 
practic aproape întreaga 
suprafață de teren arabil 
deținută de cooperativa ă- 
gricolă este irigată, extin
derea culturilor duble con
stituie o cale foarte im
portantă pentru sporirea 
producției agricole șl re
cuperarea într-un timp mai 
scurt a investițiilor făcute 
la amenajările pentru iri
gații. La prima cultură noi 
am obținut, in medie la 
hectar. 4 700 kg griu și 
5 100 kg orz. După recolta
rea acestor culturi am în
sămânțat 339 hectare cu 
culturi duble pe terenurile 
cooperativei agricole și 140 
hectare pe loturile în fo
losință personală a coope
ratorilor.

CUM AM PROCEDAT 
LA PORUMBUL CULTI
VAT PE TERENURILE 
COOPERATIVEI AGRI
COLE

După recoltarea culturii 
principale — orz și griu — 
terenul a fost eliberat ime
diat de paie și pregătit 
printr-o arătură executată 
la adincimea de 20—22 cm. 
A urmat o lucrare făcută 
cu grapa cu discuri, astfel 
incit a rezultat un bun pat 
germinativ. Pregătirea pa
tului germinativ s-a exe
cutat cu aceeași răspun
dere ca la cultura prin
cipală. Porumbul după 
orz a fost insămințat la 
25 iunie, iar după griu — 
Ia 5 iulie. Cerința princi
pală la culturile duble este 
ca sămința sâ încolțească 
și să răsară cit mai repede. 
In acest scop, imediat după 
însămînțare am executat o 
irigare prin aspersiune, a- 
sigurind o normă de 600 
metri, cubi de apă la hec
tar. Îndată oe porumbul a 
răsărit, ăm executat o pră
șită mecanică, urmată de 
una manuală, astfel încît 
au fost distruse buruienile, 
iar la suprafața solului s-a 
format un strat afinat care 
a prevenit pierderea apei 
din pămint. A doua prașilă 
mecanică am executat-o 
cind porumbul avea 8—9 
frunze, precedată de o uda
re, Noi am aplicat, pe 
unele porțiuni, în funcție 
de aprovizionarea solului 
cu apă, și udarea a treia. 
Procedind în acest fel, 
plantele s-au dezvoltat 
foarte bine, întocmai ca 
cele din cultura principală. 
Recolta obținută a fost de 
9 600 kg știuleți la hectar. 
Culesul s-a făcut manual, 
întreaga suprafață a fost 
lucrată de către coopera
tori în acord global. O ob

Șapte tone de porumb la hectar 
în cultură succesivă

în acest an am ciștigat 
o bună experiență in ceea 
ce privește obținerea de 
producții mari la cultura 
succesivă de porumb. De 
pe 150 hectare cultivate 
am recoltat cite șapte tone 
de porumb știuleți la hec
tar. Vreau să menționez că 
și la culturile premergă
toare de orz și orzoaica am 
obținut recolte bune : 5 400 
kg boabe la hectar. Pe 
scurt, experiența noastră 
constă in aplicarea urmă
toarelor elemente din teh
nologia culturilor succe
sive :

ELIBERAREA SI PRE
GĂTIREA TERENULUI. 
Am organizat desfășurarea 
tuturor lucrărilor în flux 
continuu, de la recoltat, 
eliberarea terenului, pre
gătirea patului germinativ 
și pină la semănat, pentru 
a nu se pierde nici o oră. 
Astfel, recoltarea și trans
portul boabelor și elibera
rea terenului de paie — 
lucrare la care am folosit 
atit presele de balotat, cit 
și atelajele — s-au execu
tat aproape concomitent, 
în acest an nu am mal 
executat arături, ci am 
pregătit terenul numai 
prin discuiri cu tractorul 
A 1 800 echipat cu discul 
greu. Fiecare porțiune de 
teren discuit a fost însă- 
mințată in aceeași zi. Pro
cedind in acest fel am 
ciștigat un timp extrem de 
prețios și, totodată, am e- 
conomisit o importantă 
cantitate de carburanți.

HIBRIZII FOLOSIȚI ȘI 
DENSITATEA REALIZA- 

Au fost însărhințate 

servație vreau să fac în le
gătură cu cultura dublă de 
porumb. Din lipsa unor hi
brizi timpurii sau mijlocii, 
noi am folosit sămință din 
hibrizi din grupa 400, 
care sînt tardivi. Pen
tru ca plantele din cultu
ra a doua să ajungă la 
maturitate este nevoie ca 
la ambele culturi — prima 
și a doua — să se asigure 
semințe din soiuri și hi
brizi timpurii. întrucit in 
viitor vom extinde mult 
culturile duble, solicităm 
ca organele de specialitate 
să ne asigure, îndeosebi la

La C.A.P. 
Vădăstrița - 

Olt
La cultura princi

pală - 4 700 kg 
grîu și 5 100 kg orz 
la hectar.

La cea de-a doua 
cultură - 9 600 kg 
porumb știuleți, 
15 000 kg sfeclă de 
zahăr, 23 000 kg 
varză la hectar

Corumb, semințe din hi- 
rjzi cu perioadă mai 

scurtă de vegetație.
CUM AU CULTIVAT 

COOPERATORII PORUM
BUL PE LOTURILE IN 
Folosință perso
nala

Menționez că noi am 
comasat aceste loturi Ia «<i 
loc. Acest lucru ne este de 
mare ajutor, deoarece co
operativa i-a putut sprijini 
Pe cooperatori la pregăti
rea terenului și semănat. 
Totodată, a asigurat și 
sursa de apă pentru lo
turile cooperatorilor. Dis
tribuirea ei nu s-a făcut 
prin aspersiune, ci prin 
brazde. Cooperatorii au 
deschis brazde prin care 
au condus apa printre rin- 
durfle de porumb. în a- 
ceaștă privință se impune 
o observație. Pentru po
rumbul in cultură dublă, 
cit și pentru alte culturi, 
irigarea pe brazdă este 
mult mai eficace, plantele 
se dezvoltă bine, recoltele 
sint mai mari. Dealtfel, pe 
cele 140 hectare cultivate 
cu porumb pe loturile în 
folosință personală ale co
operatorilor s-a obținut o 
recoltă medie de 10 000 kg 
știuleți la hectar. Și în

100 000 de boabe germina- 
bile la hectar, din care au 
rămas, in final, 80 000 de 
planie la hectar. Din aces
tea, au legat, deci au for
mat știuleți, intre 50 000 și 
55 000 de. plante. Am folo
sit numai hibrizi din gru
pa 400, care dau rezultate 
bune în condițiile noastre, 
A doua zi după semănat, 
terenul a fost tăvălugii

La C.A.P. Ulniu
- Călărași

pentru a pune sămința in 
contact cu solul.

ÎNTREȚINEREA cul
turii. Au fost efectuate 
pe întreaga suprafață două 
prașile mecanice și o pra
șilă manuală. Pe baza con
trolului atent al' culturilor 
pe terenurile erbicldate, 
unde a fost cazul s-au fă
cut și prașile manuale de 
corecție.

IRIGAREA CULTURI
LOR. Consider foarte im
portantă aplicarea norme
lor de udare diferențiat, 
în raport cu cerințele plan
telor pe faze de vegetație, 
în total, am aplicat trei 
udări : prima imediat după 
răsărire, cu o normă mai 
redusă de apă — 400 mc la 
hectar. Următoarele două 
udări s-au făcut cu norme 
de apă de cîte 800 mc fie
care.

FERTILIZAREA. Am ad
ministrat cite 250 kg azotat 
de amoniu la hectar. Ți- 

acest caz, folosindu-se să- 
mînță din hibrizi tardivi, 
iar apa aflindu-se. din a- 
bundență plantele au cres
cut viguroase; iar matu
rarea ștluleților a întirziat. 
Pentru a înlătura acest 
neajuns, cooperatorii au 
recoltat porumbul cu tul
pini cit tot, le-au așezat 
în glugi, iar după ce s-au 
uscat s-a trecut la deoă- 
nușarea știuleților. Prin 
urmare, cooperatorii noș
tri au putut beneficia, din 
cultura ă doua, de can
tități suplimentare de po
rumb pe care-1 folosesc la 
creșterea .și îngrășarea ani
malelor. Dealtfel, locuitorii 
din Vădăștrița au contrac
tat cu statul 350 de porci și 
50 de viței pentru îngrășat. 
Așadar — surse, suplimen
tare de venituri pentru 
familiile lor, dar și o con
tribuție însemnată la fon
dul de stat și deci la apro
vizionarea populației.

CE ALTE PLANTE AU 
FOST CULTIVATE DUPĂ 
ORZ ȘI GRIU

Sfecla de zahăr s-a cul
tivat pe 50 hectare, supra
față de pe care s-a obți
nut, în medie, cite 15 000 kg 
rădăcini la hectar. Lucră
rile de pregătire a terenu
lui și irigarea culturii s-au 
făcut ca la porumb. Sine- 
ințeles, la această cultură 
intervin lucrări specifice.

Legumele. Cooperativa 
noastră a cultivat, mai cu 
seamă pe terenurile de pe 
care s-a strins recolta de 
orz. diferite legume. De
altfel, grădinarii au practi
cat "întdtdeatirța cultivarea 
a două și chiar mai ‘multe 
legume pe același teren. 
Folosirea acestei metode a 
fost foarte avantajoasă 
pentru noi. De pe aceste 
terenuri ' am realizat, în 
medie la hectar, 3 300 kg 
fasole păstăi, 2 200 kg cas
traveți și 23 000 kg varză. 
La aceste culturi au fost 
executate la timp lucrările 
de întreținere și udările.

Cum se reflectă toate 
aceste avantaje în venitu
rile realizate de coopera
tivă ? Valoarea producției 
realizate . de la culturile 
duble însumează 2 450 000 
lei. Este un venit supli
mentar care se răsfringe 
asupra c'iștigurilor coope
ratorilor noștri, iar produ
sele obținute contribuie la 
buna aprovizionare-a popu
lației. Tinînd seama de a- 
ceste avantaje, ne-am pro
pus ca in anul viitor să 
mărim suprafața 'ocupată 
cu culturi duble, iar prin 
perfecționarea tehnologi
ilor să obținem recolte și 
mai mari la hectar.

Ion CIOCOIU 
președintele C.A.P.

nînd seama de experiența 
proprie, am administrat 
îngrășămintele chimice la 
prașila intil mecanică. Unii 
specialiști susțineau nece
sitatea fertilizării concomi
tent cu semănatul. Este un 
punct de vedere la care 
vom reflecta in viitor. Noi 
însă dorim să efectuăm 
semănatul cu maximă ra
piditate.

RECOLTAREA. întreaga 
suprafață de porumb a fost 
lucrată de către 150 de 
cooperatori, între care și 
angajați din unitățile eco
nomice și instituțiile co
munei. Faptul că am re
partizat toată cultura in 
acord global a stimulat pe 
cooperatori să facă bine și 
la timp lucrările de între
ținere, cit și' recoltarea. 
Practic, noi îi retribuim pe 
Cooperatori în raport cu 
producția obținută.

Aș vrea să subliniez că 
pe seama culturilor succe
sive asigurăm și o mare 
cantitate de nutrețuri insir 
lozate pentru hrana bovi
nelor. De pe o suprafață 
de 300 de hectare însămin- 
țată cu porumb siloz, in 
afară de ceea ce s-a con
sumat . sub formă de masă 
verde, am însilozat pentru 
iarnă 4 200 tone de furăje.

în condițiile climatice 
din zona noastră, pe tere
nuri irigate este intru to
tul posibil să obținem re
colte sporite la culturile 
succesive.

Ing. Scarlat DIJȚU 
președintele C.A.P.

56 tone de sfeclă de zahăr la hectar 
pe teren neirigat

Cooperativa noastră a- 
gricolă a realizat in acest 
an, in medie la hectar, pe 
120 de hectare cultivate pe 
teren neirigat, o producție 
de 56 000 kg sfeclă de za
hăr. Este cea mai buna 
producție de sfeclă de za
hăr din județ. Depășirea 
substanțială a planului 
ne-a permis să obținem 
un venit suplimentar la a- 
ceastă cultură de 1 900 000 
lei, ceea ce a făcut să 
crească și retribuția medie 
a cooperatorilor. Subliniez 
faptul că întreaga supra
față de sfeclă de zahăr 

nece- 
temei' 
âtorii 
shnice

este lucrată în acord glo
bal, iar veniturile mem
brilor cooperatori sint ne
limitate, in funcție de pro
ducția realizată. Astfel, 
față de calculele inițiale 
stabilite la întocmirea pla
nului. veniturile unui coo
perator care a lucrat in 
acord global un hectar cu 
sfeclă de zahăr au fost 
mai mari cu peste 4 000 lei.

Ca fertilitate, solul de 
care dispunem nu este nici 
mai bun, nici mai rău de- 
cit al altor cooperative a- 
gricole din județ. Explica
ția producției bune pe care 
am realizat-o trebuie pusă, 
în principal, pe seama res
pectării riguroase a tehno
logiei acestei culturi. Pe 
ce elemente anume am pus 
accentul ?

Ferma în care lucrez, pe 
lingă producerea semințe
lor de legume și a materia
lului săditor, a avut în 
acest an și sarcina de a 
contribui la realizarea fon
dului de stat la cartofi și 
legume in vederea înfăp
tuirii programului județean 
de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială. 
Aplicînd ferm tehnologia 
acestei culturi, adaptată la 
condițiile noastre pedocli
matice, am reușit ca in 
acest an să obținem o pro
ducție de 59 tone de car
tofi pe întreaga suprafață

ROTAȚIA CULTURII 
constituie o primă și im
portantă verigă în această 
privință. întreaga cultură

La C.A.P. 
Mureșeni - 

Mureș
a fost amplasată după ce
reale păioase, intrucit s-a 
demonstrat că de fiecare 
dată cele mai mari produc
ții s-au obținut pe terenu- 

rile cultivate în anul pre
cedent cu griu și orz.

PREGĂTIREA TERENU
LUI. Arăturile de toamnă 
și de vară au fost reali
zate uniform pe întreaga 
suprafață, la adincimea de 
28—30 cm. Pe o suprafață 
de 83 hectare s-au aplicat, 
în medie, cîte 50—60 tone 
gunoi de grajd pe hectar. 
In cursul iernii s-a efec
tuat fertilizarea cu îngră
șăminte chimice după cri
terii strict științifice, pe 
întreaga suprafață cultiva
tă fiind administrate cite 
160 kg îngrășăminte chimi
ce complexe la hectar. 
Pentru combaterea totală 
a buruienilor, înainte de 
semănat a fost făcută er- 
bicidarea solului cu cite un 
kg verzal și 5 litri dual 
pe fiecare hectar. în 

59 tone cartofi la hectar!

cultivată. Mă voi referi In 
continuare la cîteva ele-

La S.C.P.P. 
Geoagiu - 
Hunedoara

mente esențiale din aceas
tă tehnologie.

AMPLASAREA CULTU
RII. Cunoscînd rolul im
portant pe care îl are am

preajma semănatului s-au 
executat 2 discuiri și o lu
crare cu combinatorul, 
astfel incit, la semănat, 
patul germinativ să fie ca 
un strat de grădină.

ÎNSAMÎNȚAREA a fost 
efectuată, în condițiile a- 
cestei zone pedoclimatice, 
între 11 și 20 martie, folo
sindu-se cei mai potriviți 
hibrizi de sfeclă monoger- 
mă : R.P.M.-519 și „Cim- 
pia Turzii“.

DENSITATEA la semă
nat a fost stabilită in jur 
de 250 000 glomerule ger- 
minabile la hectar, asigu- 

rîndu-se, In urma răritu- 
Iui, o densitate optimă de 
98 000—110 000 plante recol- 
tabile la hectar, in funcție 
de potențialul productiv al 
fiecărei parcele.

LUCRĂRILE DE ÎNTRE
ȚINERE. Cooperatorii și 
mecanizatorii — care lu
crează întreaga suprafață 
în acord global — execută 
2 prașile mecanice și cile 
4 prașile manuale. Acesto
ra li se adaugă 2 lucrări 
de plivit, în lunile iulie — 
august.

Dezvoltînd experiența a- 
cumulată, pentru anul 1984 
ne-am propus ca obiectiv 
să realizăm o producție 
medie de 70 tone sfeclă de 
zahăr la hectar.

Iile CHEȘA
președintele C.A.P.

plasarea judicioasă a cul
turii asupra nivelului re
coltei, am urmărit cultiva
rea cartofilor pe terenurile 
de luncă, fertile și cu o 
structură corespunzătoare, 

FERTILIZAREA TERE
NULUI. Consider că fac
torul cu influență hotări- 
toare asupra producției il 
constituie asigurarea unui 
agrofond corespunzător, 
prin fertilizarea cu îngră
șăminte organice. Iată de 
ce am situat în centrul 
atenției noastre ca un 
obiectiv prioritar fertiliza
rea cu îngrășăminte natu

rale, cu un an sau chiar 
doi inainte de plantare, a 
suprafețelor destinate car
tofilor. A devenit o prac
tică, in cadrul fermei noas
tre, procedeul de a folosi 
cel puțin 100 tone gunoi de 
grajd la hectar. Precizez că 
administrarea îngrășămin
telor se face fără consum 
de energie și fără a tasa 
solul, îngrășămintele fiind 
transportate gravitațional, 
prin canale simple din pă
mint. Prin această metodă 
am reușit să asigurăm și o 
bună aprovizionare a solu
lui cu apă in profunzime, 
diminuînd astfel efectele 
secetei asupra producției.

SĂMINȚA FOLOSITA ȘI 
DENSITATEA ASIGURA
TĂ. în acest an am folosit 
la plantare cartofi din ca
tegorii biologice superioa
re, bine sortați și preîncol- 
țiți. Plantatul s-a făcut 
manual, la 70 cm între rin- 
duri și 25—35 cm între 
cuiburi pe rind, în funcție 
de mărimea cartofilor de 
sămință, ■ realizind o densi

Un exemplu de zootehnie eficientă
Cooperativa noastră agri

colă are un puternic sector 
zootehnic de la care obți
nem producții mari de 
carne și lapte, o bună 
eficiență economică. Vreau 
să mă refer pe scurt la 
experiența noastră în creș
terea vacilor, sector care 
are o pondere importantă 
în totalul veniturilor co
operativei. în acest an ob
ținem. in medie, 4 400 litri 
de lapte pe vacă furajată, 
nivel pc care nu-1 consi
derăm nicidecum o limită. 
Producția medie zilnică de 
lapte ‘este de 14—15 litri, 
iar de la unele vaci obți
nem -cite 20—25 litri de 
lapte. Dispunem de Un 
efectiv de 400 de vaci, o 
mare parte a cirezii avînd 
6 aSemehea valoare''ăîtie-- 
lîoratoare incit sintem so
licitați să obținem tăurași 
de prăsilă in vederea uti
lizării lor la însămință- 
rile artificiale.

FURAJELE ȘI FURAJA
REA VACILOR. Cel mai 
important element de care 
depinde producția de lapte 
îl constituie furajarea va
cilor cu rații echilibrate 
din punct de vedere ener- 
getico-proteic. Ținind sea
ma de potențialul pro
ductiv ridicat, asigurăm 
in medie cite 15 unități 
nutritive și 1 600 grame de 
proteină pentru fiecare 
vacă zilnic. Desigur, rațiile 
sint diferențiate in raport 
cu producția de lapte a 
fiecărei vaci, greutatea cor
porală. starea fiziologică. 
Subliniez in mod deosebit 
că toate aceste elemente 
au însemnătatea lor și, sub 
nici un motiv, nu ne aba
tem de la normele de fu
rajare stabilite. Ceea ce 
diferențiem în furajarea 
vacilor sint nutrețurile bo
gate în proteină — tărîțe, 
șroturi etc. La vacile afla
te în fază avansată de ges
tație nutrețurile însilozate 
se scot complet din rație.

Pe terenuri mai puțin fertile
— 6 400 kg de griu la hectar

-T c

Pe terenuri care nu au o 
fertilitate naturală prea 
ridicată, dar care au deve
nit foarte rodnice datorită 
hărniciei și iscusinței oa
menilor, noi am obținut in 
acest an producții medii la 
hectar de 6 401 kg griu, a- 
proape 6 500 kg porumb 
boabe, 41 000 kg sfeclă de 
zahăr, 24 200 kg cartofi. O 
experiență proprie deține 
cooperativa noastră la 
grîu, cultură Ia care pen
tru a doua oară in ultimii 
doi ani am obținut peste 
șase tone de griu la hec
tar.

Iată, pe scurt, in ce con
stau elementele de bază 
ale tehnologiei care au dus 
la obținerea producției de 
griu record in acest an.

ASOLAMENTUL. La 
C.A.P. Sanislău se practică 
trei tipuri. de asolamente 
normale de patru ani, care 
cuprind de regulă cite 
trei-patru culturi, insă ro
tația acestora este stabili
tă de așa natură încît de 
fiecare dată griul urmează 
după cea mai bună plantă 
premergătoare, adică cea 
cane consumă potasiul. Iă- 
6ind în sol o proporție 
egală de fosfor și azot. în 
tipul de asolament care 
cuprinde o plantă furajeră, 
fertilizarea cu îngrășămin
te organice — cite 90 tone 
la hectar — se face la în
ființarea trifolienei. După 
aceasta urmează în cultură 
sfecla de zahăr și apoi cî- 
nepa, ambele cunoscute ca 
mari consumatoare de po
tasiu, iar cînd s-a ajuns la 
o echilibrare a solului în 

tate uniformă de 55 000— 
60 000 cuiburi la hectar. 
Subliniez faptul că folosi
rea cartofilor preincolțiți 
prezintă avantaje mari. 
Prin aceasta se grăbește 
răsărirea cartofilor cu circa 
10 zile, ceea ce prelungeș
te perioada de asimilare a 
plantelor și de creștere în 
greutate a cartofilor. Prin 
plantatul manual, pe lingă 
realizarea economiei de 
combustibil, am reușit să 
asigurăm și o bună densi
tate de tuberculi la hectar, 
ceea ce ne-a dat garanția 
obținerii unei recolte supe
rioare.

COMBATEREA BOLI
LOR ȘI A DĂUNĂTORI
LOR. O importanță deose
bită am acordat combate
rii bolilor și dăunătorilor, 
aplicînd la timp, și de cali
tate, tratamentele de com
batere a gîndacului de Co
lorado și a manei, pe baza 
prognozelor primite de la 
laborator.

Ca rezultat al aplicării 
diferențiate a tehnologiilor

în cea mai mare măsură 
substanțele nutritive se 
asigură pe baza finului de 
lucernă, recoltat la timpul 
optim și conservat cu grijă 
pentru a evita orice fel de 
pierderi. Dealtfel, intențio
năm să mărim proporția 
lucernei în structura plan
telor de nutreț. Faptul că 
reușim să asigurăm vacilor 
cantitățile necesare de sub
stanțe energetice și protei-

La C.A.P. Fintaj 
- Dîmbovița
4 400 litri de lap* 

te de la fiecare 
vacă furajată

Natalitatea — 90 
la sută

ce se datorează preocu
pării permanente a consi
liului de conducere pentru 
mărirea producției la hec
tar la toate plantele de 
nutreț. Obținem cel puțin 
10 tone de fin de lucernă 
la hectar. De asemenea, 
sint recoltate, transportate 
și conservate cu aceeași 
atenție toate produsele se
cundare ale culturilor agri
cole. Nu ne permitem să 
risipim nici un kilogram de 
paie sau de coceni, nutre
țuri pe care le preparăm 
prin tocare și amestec, 
inainte de a fi date in 
hrana animalelor.

REPRODUCȚIA ȘI SE
LECȚIA. Cu cîțiva ani in 
urmă aveam dificultăți în 
ceea ce privește reproduc
ția animalelor. Cu sprijinul 
specialiștilor de la Direc
ția agricolă am analizat 
cauzele acestei situații, nu 

elemente fertilizante se în- 
sămințează griu. în alt tip 
de asolament, griul ur
mează după cartof.

SOIURI CULTIVATE, 
în ultimii trei ani. ponde
rea au deținut-o soiurile 
autohtone, de mare randa
ment și calitate superioa
ră : Lovrin 32 și 34 și Fun- 
dulea 29. Pentru griul des
tinat consumului se folo-

La C.A.P. 
Sanislău - 
Satu Mare

sește numai sămința din 
înmulțirea I, dar in ferma 
specializată se produce și 
sămință elită.

SEMĂNATUL se face, 
obligatoriu, în perioada 
10—15 octombrie, la o 
adincime de cel puțin 6—7 
cm și intr-un teren care a 
stat în repaus . cel puțin 
10—12 zile după efectuarea 
arăturii.

COMBATEREA BOLI
LOR ȘI DĂUNĂTORILOR. 
Orice agricultor știe că 
griul trebuie să se usuce 
din rădăcină și nu din 
frunză, cum se întimplă 
astăzi adesea. Noi facem 
cîte două tratamente : pri
mul la începutul primăve
rii, odată cu erbicidarea, 
iar al doilea —r la înflori
rea griului. Pentru aceste 
două lucrări cheltuim in 

potrivit condițiilor concrete 
din fermă, an de an am ob
ținut producții medii de 
peste 50 tone cartofi la 
hectar. Ținind seama de 
sarcinile ce ne revin pri
vind sporirea producției 
agricole la toate culturile, 
ne preocupăm cu întreaga 
răspundere de asigurarea 
unei baze temeinice pentru 
recolta anului viitor. în 
acest scop, pe întreaga su
prafață am efectuat ară
turi de toamnă la adinei- 
mea de 30 cm. înainte de 
arătură s-a făcut fertiliza
rea terenului cu peste 100 
tone îngrășăminte organice 
la hectar. Ăvînd în vedere 
necesitatea îmbunătățirii a- 
provizionării populației ju
dețului cu produse agro- 
alimentare, ne preocupăm 
și de cultivarea unor su
prafețe cu cartofi timpurii, 
în care scop am pregătit 
toate condițiile necesare.

Ing. Ioan CIOBANU 
șef de fermă la S.C.P.P.

la modul general, ci' exa- 
minind și controlind din 
punct de vedere sanitar- 
veterinar starea fiecărei 
vaci și juninci. Am corec
tat neajunsurile constata
te. După program clar 
stabilit și respectat, anima
lele sint scoase la aer li
ber și soare, la mișcare nu 
numai vara, ci și iarna. 
Am asigurat rații de fu
raje cu conținut nutritiv 
complet, inclusiv vitami
ne. Rezultatul este bun : 
în acest an natalitatea a 
ajuns la 90 la sută. Desi
gur, nu ne vom opri aici 
întrucit avem posibilități 
reale pentru a obține, din 
anul viitor, un indice de 
95 la sută natalitate la 
vaci. Acordăm deosebită 
atenție creșterii vițelelor in 
așa fel incit să poată fi 
date la montă la virsta de 
18—19 luni, la o greutate 
de cel puțin 400 kg. Se
lecția vacilor se face cu 
deosebită atenție. Dispu
nem de un efectiv valoros 
care poate atinge 5 000. litri 
lapte, în medie, pe vacă 
furajată. Și acum unele 
vaci dau 5 000—6 000 litri 
de lapte și chiar mai mult.

ORGANIZAREA MUN
CII. In ferma de vaci se 
aplică, de mai mulți ani, 
retribuirea muncii in acord 
global. Practic, fiecare în
grijitor de vaci sau de viței 
este retribuit în raport cu 
cantitatea de lapte obținu
tă, numărul de viței și spo
rul în greutate al aces
tora. Toți îngrijitorii sînt 
permanentizați si au o 
foarte bună calificare pro
fesională. Ei respectă cu 
rigurozitate programul de 
grajd, dau dovadă de dis
ciplină, spirit de exigență 
și responsabilitate, ceea ce 
stă ' la baza rezultatelor 
noastre.

Valentina BURLACU 
șef de fermă la C.A.P.

jur de 400 lei la hectar, dar 
ele ne aduc un plus de 
1 000 kg griu la hectar. Va
loarea acestui spor de re
coltă este însă mică în 
comparație cu efectele 
care le au aceste acțiuni 
chimice pentru sănătatea 
griului, respectiv pentru 
păstrarea însușirilor sale 
biologice.

Deși acordăm o atenție 
cu totul deosebită griului, 
așa cum arătam, realizăm 
producții' bune la toate 
culturile și aceasta, în pri
mul rind. pentru că spe
cialiștii noștri acționează 
cu fermitate pentru res
pectarea normelor tehnolo
gice specifice fiecărei cul
turi. Sintem in același 
timp conștient! că avem 
încă rezerve mari ce pot și 
trebuie să fie valorificate. 
Așa este cazul, de exem
plu, la sfecla de zahăr, 
unde am realizat numai 
41 000 kg la hectar, față de 
vecinii noștri din coopera
tivele agricole din Cămin 
și Foeni. care au obținut 
52 000 kg, respectiv 50 000 
kg, este adevărat, pe su
prafețe mai mici ca ale 
noastre.

Acum, cînd semănăturile 
de griu arată frumos, 
cum nu s-au văzut pe me
leagurile Sanislăului, avem 
din nou certitudinea reuși
tei. Pentru noi. reușita în
seamnă o recoltă in mod 
obligatoriu mai mare decit 
aceea obținută in acest an.

Ing. Liviu GROZA, 
președintele C.A.P. 7
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Idealurile unității și libertății 
poporului roman

(Urmare din pag. I)
resc — in viața social-polltică a țării, 
ca urmași și continuatori ai revolu
ției de la 1848. înțelesul acestei idei 
era că noua forță socială și politică 
pe care o reprezenta clasa muncitoa
re in epoca modernă avea, prin în
săși misiunea sa Istorică, rolul de 
conducător în societate, de apărător 
al intereselor fundamentale ale po
porului, de luptător pentru unitatea, 
independența, libertatea și fericirea 
sa. idei pe care le afirmase revo
luția română de la 1848, dar pe cars 
nu le înfăptuise decît în parte. Socia
liștii relevau marea însemnătate isto
rică a cuceririi independenței depli
ne a statului român modem în 1877, 
chiar în perspectiva luptei pentru so
cialism. Gazeta „Lumea nouă" scria, 
de pildă, în 1898 : „clasa muncitoare 
are dreptul să serbeze independența, 
căci aceasta e o condiție neapărată 
pentru dezvoltare și pentru desfă
șurarea luptei de clasă între burghe
zie și proletariat".

O trăsătură distinctivă care carac
terizează literatura socialistă româ
nească de la sfirșitul veacului tre
cut șl pînă în 1918 referitoare Ia 
problema unității naționale consta în 
faptul că socialiștii nu priveau Uni
rea din 1859 ca pe un act istoric în
cheiat. ci numai ca pe o etapă în ca
drul unui proces istoric în curs de 
desfășurare. Acest punct de vedere 
enunțat cu claritate în paginile gaze
tei „Dacia viitoare" a fost reluat și 
susținut în timpul procesului memo- 
randiștilor din 1893—1894 și mai ales 
în lucrările teoretice ale lui C. Do- 
brogeanu—Gherea. loan Nădejde, 
M. Gh. Bujor ș.a. „Noi, socialiștii, 
scria gazeta „Munca" în 1894, nu pu
tem fi decît pentru dezrobirea po
poarelor. mai ales pentru dezrobirea 
tuturor românilor". „O țară, ca un 
organism social, scria C. Dobrogea- 
nu-Gherea în 1911. trebuie să se dez
volte ca un organism întreg. în mar
ginile sale etnice. împărțită în mai 
multe părți, cum e în parte Româ
nia. dezvoltarea sa devine anormală 
și nesănătoasă". De aceea, continua 
Gherea. „social-democrația tinde de 
fapt să apropie ceasul liberării și 
întregirii poporului românesc".

Privită în perspectiva întregii pe
rioade istorice care a precedat în
făptuirea actului Unirii de la 1 De
cembrie 1918. mișcarea muncitoreas
că și socialistă are mari merite în 
pregătirea acestuia. Organizațiile 
muncitorești din România si din te
ritoriile românești aflate sub stăpi- 
niri străine au dezvoltat legături 
care ignorau existenta frontierelor 
de stat. Publicațiile socialiste tipă
rite la București șl Iași se difuzau 
sistematic în rindul muncitorilor ro
mâni din Transilvania și Bucovina, 
delegațiile la congresele internațio
nale socialiste erau comune.

Congresul muncitoresc de la Bucu
rești din 1906 Ia care au participat 
delegați din Transilvania și Bucovi
na era apreciat în paginile gazetei 
„România muncitoare" ca „un mo
ment istoric", unitatea clasei munci
toare exprimată la congres sugerînd 
unitatea poporului. Tocmai datorită 
acestei activități pregătitoare, par
tidul clasei muncitoare va fi. după 
1918. primul partid care se va orga
niza în foarte scurt timp, in chip 
unitar, pe teritoriul întregii țări.

în perioada primului război mon
dial. partidul clasei muncitoare a 
apărat ferm principiul unității po
porului român. „Patriile, scria socia
listul M. Gh. Bujor, sint cadre na
turale și istorice de dezvoltare a po
poarelor... Numai înăuntrul acestor 
cadre popoarele și-ar putea dezvol
ta în voie și pe deplin toată origina
litatea și toată puterea lor de crea- 
țiune". Activitatea partidului clasei 
muncitoare în presă. în dezbateri 
publice a contribuit la educația po
litică și patriotică a maselor munci
torești. la cunoașterea mai adincă a 
poziției internaționale a statului ro
mân. pregătire ale cărei roade s-au 
văzut în timpul evenimentelor revo
luționare din anii 1917—1918.

Pe fundalul primului război mon
dial, al victoriei revoluției proleta
re în Rusia, care a înscris pe steagul 
ei dreptul popoarelor la autodeter
minare. s-a produs marele avint al 
luptei de eliberare națională în Aus- 
tro-Unsaria. care pentru români a 
avut ca moment culminant marea 
adunare a poporului de la Alba 
Iulia.

în acest șuvoi uriaș al luptei pen
tru eliberare națională a poporului 
român din monarhia austro-ungară 
s-au reunit organizațiile partidului 
socialist și ale partidului național, 
foștii prizonieri români din armata 
monarhiei. întreaga populație româ
nească. care vibra la gindul apropie
rii înfăptuirii visului ei de secole, 
al reunificării cu frații săi într-un 
singur stat național. După mai mul
te încercări ale autorităților sta
tului austro-ungar. de a-și prelungi 
agonia prin tratative cu reprezentan
ții românilor. Consiliul național cen
tral român a luat hotărirea. la 18 
noiembrie 1918, să se convoace o adu
nare națională a tuturor românilor 
din Transilvania pentru a-si hotărî 
singuri soarta. Este deosebit de sem
nificativ să subliniem că propunerea 
convocării acestei adunări a venit 
din partea reprezentanților partidu
lui socialist în Comitetul național 
central român. Era încă o dovadă a 
faptului că partidul clasei muncitoare 
din tara noastră a avut o clarviziune 
istorică remarcabilă în bătălia pen
tru unitatea si libertatea poporului 
român. Adunarea de la Alba Iulia a 
■peste o sută de mii de pameni. prin 
cei peste 1200 de reprezentanți a

hotărît unirea Transilvaniei eu statul 
român. Peste această hotărire popu
lară. care ilustrează elocvent rolul 
maselor, al poporului în făurirea 
propriei sale istorii, nu s-a mai putut 
trece. Conferința de pace de la Paris 
a fost nevoită, in fata acestei reali
tăți. să recunoască in actele 6ale 
reunirea Transilvaniei cu statul ro
mân existent.

La numai cîteva zile după săvîrși- 
rea marelui act istoric de Ia Alba 
Iulia. gazeta ..Socialismul" din Bucu
rești. organul central al partidului 
clasei muncitoare scria : „în ziua de 
1 decembrie 1918, Adunarea naționa
lă de la Alba Iulia a proclamat in
tegrarea poporului român din Tran
silvania. Banat și teritoriile ungure- 
ne într-un stat român și a proclamat 
unirea cu România... Trimitem salu
tul nostru muncitorimii organizate de 
peste munți, chemind-o la întregirea 
partidului socialist din România 
mare"...

în parlamentul român, primul par
lament al României unite, a fost 
citită Declarația partidului socialist 
care sublinia faptul că partidul clasei 
muncitoare, prin întreaga sa activi
tate, Se dovedise a fi un factor de 
unitate a forțelor muncitorești din 
toate teritoriile românești.

Refacerea unității poporului român 
făurirea statului său unitar in 1918 a 
răspuns cerințelor și legilor obiective 
ale dezvoltării sociale, fiind bazată 
pe realități fundamentale, cum sint 
originea și limba comună, identita
tea de interese și aspirații ale între
gului popor dornic să trăiască într-o 
singură tară.

Partidul clasei muncitoare a înțeles 
însemnătatea reunificării poporului 
român. întreaga sa activitate desfă
șurată în perioada interbelică. îndeo
sebi lupta sa antifascistă, a avut ca 
temei apărarea unității și indepen
dentei poporului român, marea cu
cerire istorică din 1918. Referindu-sc 
la rădăcinile istorice ale revoluției 
de eliberare socială și națională, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „actul de la 23 August nu a venit 
din cer. ci a fost rezultatul luotelor 
îndelungate ale poporului român, al 
faptului că partidul comunist, în 
alianță cu partidul socialist, cu cele
lalte forte revoluționare si patriotice 
s-a aflat tot timpul în fruntea luptei 
de apărare a intereselor vitale ale 
întregii noastre națiuni".

Trăim astăzi în România socialistă, 
stat al tuturor oamenilor muncii, o 
tară unită pe temeiurile structurilor 
societății socialiste. Nicicîind poporul 
nostru nu a fost mai omogen în tot 
ceea ce caracterizează principiul 
unității, de viată materială și spiri
tuală, de devotament față de partidul 
care conduce această tară, de aproape 
patru decenii, față de conducătorul 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Pe cartea de vizită a acestui an 
școlar sint Înscrise două cifre sem
nificative : 5,8 milioane de elevi și 
studenți, 262 500 de cadre didactice. 
Iar intre obiectivele sale majore se 
numără, la loc de frunte, preocuparea 
pentru realizarea unei calități noi, 
superioare in procesul instructiv-edu- 
cativ, menite să determine temeinica 
pregătire pentru muncă și viață a ti
neretului școlar, educarea sa in spirit 
revoluționar, patriotic. Sint obiective 
educative trasate învățămintului de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la Con
sfătuirea pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative de 
la Mangalia, ca și la deschiderea a- 
nului școlar, pe care oamenii școlii 
sint hotărîți să le realizeze pe deplin, 
în acest sens, în numeroase unități 
de invățămînt se conturează intere
sante experiențe 
și inițiative di
dactice. Despre 
cîteva dintre a- 
cestea relatăm în 
rîndurile care ur
mează.

Manifestare ști
ințifică tradițio
nală a cadrelor 
didactice. înscrisă 
în Festivalul na
țional „Cîntarea 
României", sim
pozionul național 
„Creativitate și e- 
ficiență în invă- 
țămînt" are ca o- 
biectiv principal 
antrenarea oame
nilor școlii în rea
lizarea unei noi calități in lnvă- 
țămînt, stimularea creativității și in
ventivității acestora în sfera conce
perii și producerii de noi mijloace 
de invățămint. de perfecționare a 
metodelor si tehnicilor de predare- 
învățare. Erau consemnate, cu acel 
prilej, cîteva date nu lipsite de in
teres : la faza de masă a amintitei 
competiții au participat peste 100 000 
de cadj-e didactice — educatoare, în
vățători. profesori ; la faza județeană 
au fost selecționate și prezentate 
peste 5 000 de comunicări ; au fost 
înregistrate în raportările anuale 407 
manuale, metodici și articole de spe
cialitate. 804 lucrări cu caracter știin
țific și beletristic, 42 brevete de in
ventator, 53 inovații și 2 475 instru
mente, aparate, mașini etc., instalații 
grupate sub denumirea de mijloace 
de invățămint.

— Pe toată desfășurarea sa, și mai 
ales în finală, simpozionul ne-a ofe
rit o bogăție de idei, soluții, modali
tăți de acțiune menite să determine 
realizarea acelei noi calități în învă- 
tămînt pe care ne-o cere partidul, 
spre care ne îndeamnă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din toate acestea, 
pentru întregul an de studiu, ne-am 
alcătuit un ferm program de transpu
nere în activitatea noastră curentă, 
la catedră, a acelor modalități de 
lucru verificate ca rodnice în pro
cesul instructiv-educativ — ne-au re
latat prof. Tiberiu Szabo, directorul 
Liceului de matematică-fizică „I. L. 
Caragiale", și educatoarea Marilena 
Stanciu, directoarea Grădiniței nr. 34 
din Ploiești.

Este o măsură bună, necesară, cu 
atît mai mult cu cit. nu de puține 
ori, se întîmplă ca mijloace moderne 
de invățămint existente în zestrea 
tehnico-didactică a unităților de în- 
vâțâmint, procedee didactice eficiente 
evidențiate cu prilejul diferitelor ma
nifestări științifice ale cadrelor di
dactice, să rămină doar simple „pie
se" de expoziție în școlile care le-au 
elaborat, în loc să fie implicate 
direct in lecții. în procesul instructiv- 
educativ, să determine un mai înalt 
grad de aprofundare, accesibilizare și 
legare de practică, de viață a no
țiunilor științifice predate elevilor. 
Evident, cu efecte nedorite in pregă
tirea teoretică și practică a tineretu
lui școlar. Aceasta și din cauza unei 
insuficiente pregătiri a unor cadre 
didactice în utilizarea mijloacelor de

„LABORATORUL DE CREAȚIE * 
Al PROFESORULUI

Experiențe și inițiative rodnice 
pentru ridicarea calității învățămintului

Invățămint moderne existente In do
tarea școlilor.

Pentru preintimpinarea acestui ne
ajuns. cit și pentru ridicarea califi
cării profesionale a membrilor corpu
lui profesoral, la Zalău a fost ame
najat un „laborator didactic jude
țean". Așa cum il prezintă inițiatorii 
6ăi : o adevărată „bancă" de idei, 
soluții, experiențe privind activitatea 
de proiectare și organizare a pro
cesului instructiv-educativ. de mo
dernizare a tehnologiei didactice, care 
are incorporată și o bibliotecă cu peste 
50 000 volume, cu abonamente la peste 
70 de reviste și publicații. Un „loc de 
muncă" al membrilor societăților 
științifice ale cadrelor didactice, pen
tru perfecționarea în domeniul cu
noașterii, conceperii și utilizării in 
lecții a mijloacelor de invățămint. 
„Ne străduim să oferim cadrelor di
dactice, cu deosebire celor mai ti
nere. cadrul propice unei rodnice 
confruntări de idei și de experiență"
— ne-a declarat prof. Emil Trif, di
rectorul Casei personalului didactic, 
care găzduiește laboratorul. „Pentru 
aceasta le sint puse la dispoziție mo
dele de organizare a lecțiilor de di
ferite specialități, care sintetizează 
experiența de ani de zile la catedră 
a celor mai buni profesori. învățători, 
educatoare, care propun soluții noi, 
originale — adăugă prof. Nicolae 
Costruț, unul dintre „constructorii" 
laboratorului. De asemenea, o serie 
de materiale elaborate la diferite 
cercuri pedagogice, simpozioane, ca 
și instalații și aparate, creație tehni
că a cadrelor didactice locale". „Aici
— menționează și prof. Leontina

Mfiller, inspector general la Inspecto
ratul școlar județean Sălaj — mem
brii corpului profesoral au posibili
tatea de a se pregăti și specializa 
în utilizarea mijloacelor audio-vi- 
zuale existente în dotarea școlilor 
noastre. Tot aici se va desfășura 
perfecționarea directorilor de școli 
din județ".

Dealtfel, ceea ce generic am numit 
„laboratorul de creație" al profeso
rului este conceput în forme din cele 
mai diferite in școli de pe cuprinsul 
tării. La Liceul industrial „Victoria" 
din Iași, bunăoară, un „studio" de 
tele-radio. adevărat sistem complex 
de realizare a lecțiilor audio-vizuale, 
ca si „Ariadna", o instalație breveta
tă ca invenție, care indică automat 
cauzele defectelor țesăturilor in pro
ducție, ca și cele peste 30 de cabi
nete, laboratoare, ateliere, oferă 

profesorilor con
dițiile de a faci
lita elevilor „în
vățarea fără e- 
fort". „Adică — 
precizează ing. 
Maria Andrieș, 
directoarea liceu
lui — o învățare 
bazată pe înțele
gerea noțiunilor 
și principiilor, nu 
pe memorarea lor 
mecanică, pe în
sușirea meseriei 
în condițiile unei 
reale tehnicități, 
nu a principa
lelor îndeminări 
manuale".

Dornici să-și ri
dice necontenit nivelul pregătirii de 
specialitate, să realizeze lecții de ca
litate și eficientă formativ-educativă. 
profesorii de limba și literatura ro
mână din sectorul 5 al Capitalei au 
creat cercului lor profesional un ca
dru aparte. Tradiționalele „lecții des
chise" sau „lecții model" pentru 
schimb de experiență, nu întotdeauna 
interesante și stimulative pentru toți 
participanții, au fost concepute și or
ganizate într-o formă originală : di
rect în locurile care prin monumente 
istorice, de artă și cultură sint ilus
trative pentru temele ce urmează să 
fie dezbătute. Așa, de exemplu, la 
complexul muzeistic „Golești" s-a 
discutat despre „scriitorii pașoptiști, 
patrioți și oameni de cultură" ; la 
„Casa memorială Udriște Năsturel" 
de la Herești (Giurgiu) — despre 
„cultura epocii lui Matei Basarab și 
contribuția cărturarului Udriște Năs
turel la dezvoltarea umanismului 
românesc" ; pe Valea Prahovei, in 
ambianta evocatoare a unor case 
memoriale — N. Grigorescu, B. P. 
Hasdeu, Cezar Petrescu — s-au ini
țiat discuții pe teme ca „Cezar Pe
trescu, prozator și publicist", „Citeva 
probleme privind descifrarea caracte
rului romantic al dramei «Răzvan șl 
Vidra»" ș.a. „La fiecare asemenea 
acțiune — precizează prof. Veronica 
Păvăioiu, de la Liceul industrial nr. 
35, responsabila cercului, organizat 
cu concunsul Inspectoratului școlar 
al municipiului — invităm scriitori și
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Problematica eroului contemporan
într-un reușit spectacol

Prin dramatizare, mai ales atunci 
cînd aceasta are șansa să fie repre
zentată. viata unei cărți se prelun
gește mult peste puterea de cu
prindere a tirajului.. Dramatizarea 
unui roman cum este „Dragostea 
și revoluția" al lui Dinu Săraru 
nu reprezintă însă atit un șerviciu 
făcut cărții, cit unul adus teatru
lui'. bogăției și complexității reper
toriului lui de actualitate. O posi
bilitate în plus de a aborda pe sce
nă o tematică interesantă, insufi
cient explorată de dramaturgi.

Cronică de moravuri si frescă 
socială. „Dragostea și revoluția" 
este totodată un roman politic. 
Autorul își propune o investigare 
a vastei problematici a revoluției 
din unghiul semnificației ei in is
torie. dar și al relațiilor cu calita
tea si devenirea conștiințelor. O 
face prin intermediul unor perso
naje zugrăvite adine, convingător 
— unele dintre ele ridicate de că
tre certitudinile dar și neliniștile 
lor creatoare — la rangul de eroi 
model, eroi de care scena noastră 
are atîta nevoie.

Problematica politică este aso
ciată aprofundării, explorării di
mensiunii trăirii umane, „viului 
vieții" dintr-o perspectivă drama
tică! în centrul atenției scriitoru
lui stă raportul activistului de 
partid (care, alături de țărani, este 
eroul său predilect si iubit), cu 
aspirațiile si obligațiile firești ale 
vieții. Valoarea umană, omul ca 
scop și nu ca mijloc, puterea acti

vistului social de a îmbina auten
ticitatea simțirii cu necesitatea, cu 
vocația sa istorică — îl frămîntă 
în cel mai înalt grad pe autor. Ati
tudinea se hrănește în „Dragostea 
și revoluția" din reflecție. Tonali
tatea gravă, reținută, interiorizată 
face loc emoției fiorului liric dar 
și realismului sarcastic. Răspunde
rea fată de prezent o vizează si ne

CARNET TEATRAL

cea fată de viitor — Inglobînd in 
același timp reconsiderarea trecu
tului. tradiției, rădăcinilor.

Bogăția. densitatea substanței 
și complexitatea construcției roma
nești fac anevoioasă munca celui 
ce-și propune o dramatizare. Suc
cesul dramatizării depinde, desigur, 
de capacitatea sesizării nucleelor 
conflictuale importante, de puterea 
de a da pregnanță bogăției perspec
tivelor, acea bogăție care face ca 
romanul să nu fie tezist, ci reflexiv.

Lui Virgil Stoenescu. autor al 
unei excelente adaptări după „Cli
pa". îi revine meritul inițiativei. 
Reușita în cazul romanului „Dra
gostea și revoluția" e parțială. So
luția principală, aceea de a face 
din materia cărții o anchetă, con
dusă de un anchetator ca factor de 
confruntare a conștiințelor si de 
polarizare a unui mesaj etic — se

«1 ■ »r.-
dovedește doar In parte adecvată. 
Personajul central nou creat pri
mește prea multe sarcini. Celelal
te personaje sint. In schimb. întru- 
cîtva sărăcite, iar transformarea 
unor gînduri ale lor în voci, a 
unor intuiții în certitudini, a unor 
reflecții în gînduri limpezi si răs
picate pare uneori forțată. Perspec
tivele multiple ale cărții se simpli
fică și se schematizează, tema ră
sună fără variatiunile care consti
tuiau în mare măsură farmecul 
cărții. în fine, formula aleasă, ori 
modul în care ea este stăpînită. nu 
este pe deplin favorabilă gradației 
pe care o cere textul teatral.

Spectacolul realizat de experi
mentatul regizor Constantin Dinis- 
chiotu reprezintă un efort merito
riu de a aduce contemporaneitatea 
pe scenă, de a transfigura teatral 
universul din „Dragostea si revo
luția". intr-un stil realist, de ma
ximă simplitate si gravitate. Con
struit cu seriozitate, solid, specta
colul are in general echilibru. De
sigur. in spiritul dramatizării, in
tenția demonstrativă prevalează în 
spectacolul băcăuan asupra demer
sului meditativ, cu toate că regizo
rul. actorii se arată mereu preocu
pați de a da relief confruntării 
concret umane mentinînd viu si 
planul ciocnirii de idei. Liviu 
Manoiin. Stelian Preda. Geo Popa, 
Viorel Baltag, Ioana Ene Atanasiu, 
si alături de ei Nicolae Roșioru, 
Vera Olănescu, Dinu Apetrei. Con
stantin Constantin. Ortansa Co-

Scenâ din spectacol

critici literari, cadre didactice uni
versitare. cu concursul cărora reușim 
să conturăm mai precis, mal docu
mentat, conținutul științific si meto
dologia lecțiilor pe care, urmează să 
le predăm elevilor".

Există, așadar, in lumea școlii ex
periențe și inițiative rodnice pentru 
perfecționarea sub raport instruc
tiv si educativ a lecțiilor, pentru ri
dicarea calității învățămintului — 
care se cer mai larg cunoscute și 
activ aplicate în procesul instructiv- 
educativ.

Florlca DINU1ESCU 
Eugen TEGiAȘ 
corespondentul „Scinteii*
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DIVERS
Intr-o copertă 
de carte

Colecția de exponate ale mu
zeului primei școli românești 
din Scheit Brașovului s-a îmbo
gățit cu un nou document de o 
inestimabilă valoare. Este vorba 
de un text scris pe pergament, 
descoperit pe reversul coperțli 
din piele a unei cărți toarte 
vechi. Potrivit aprecierii specia
liștilor, textul provine dintr-un 
manual școlar. Importanta lui 
deosebită constă in aceea că el 
vine să confirme — pe baza unor 
minuțioase analize de specialita
te — existenta aici, in Scheli 
Brașovului, a unui centru de 
cultură incă din secolul al XI- 
lea. Cu alte cuvinte, cu trei se
cole înaintea atestării documen
tare a școlii românești de aici.

I Fetița salvată
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dreanu, înregistrează reușite nota
bile în transfigurarea scenică a 
eroilor, parcurgînd o bună bucată 
din drumul necesar îmbogățirii 
dialogului cu sugestii ale tumultu
lui interior. Cel mai bine contura
te sînt. deocamdată, personalele 
pitorești, caracterizate prin izbuc
niri cam temperamentale, precum 
Carmia Ceraat. jucată cu aplomb 
de Constanta Zmeu. Celorlalte 
personaje, concepute în mare adec
vat. le sînt încă necesare elemente 
care să le accentueze relieful și 
personalitatea (Tudor Cemat). mo
tivația (Anghel Tocsobie). drama 
(Dumitru Dumitru).

La premiera de la Bacău actorii

Teatrului „Bacovia" s-au lntîlnit 
într-o pasionantă dezbatere artis
tică și ideologică cu autorul cărții, 
întilnirea a fost bogată în detalii 
privind viata si motivația persona
jelor si nu ne îndoim că ea va con
tribui Ia îmbogățirea si adîncirea 
compozițiilor actoricești. Efortul 
merită să fie făcut căci „Dragostea 
și revoluția" pe scena băcăuană 
este Încă de pe acum un reușit 
spectacol politic, un spectacol ce 
aparține sferei celei mai pasio
nante si celei mai eficiente sub ra
port educativ : teatrul de idei.

Natalia STANCU

„Făclia tipografilor"
A V-a ediție a concursului „Făclia 

tipografilor", manifestare înscrisă în 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", organizat de Comitetul Uniu
nii sindicatelor din presă, poligra
fie și edituri, a reunit în finală for
mații de teatru, cor muncitoresc, 
montaje literar-muzicale, creatori de 
versuri, recitatori, brigăzi artistice, 
orchestre de muzică ușoară și popu
lară, soliști vocali și instrumentiști, 
grupuri vocale, soliști și grupuri 
folk, dansuri populare, dans clasic, 
modem și de societate. Marea ma
joritate a formațiilor au participat 
la spectacolul dedicat Zilei tipogra
filor desfășurat la Teatrul „Rapso
dia română" din București. Și-au 
adus contribuția peste 350 de artiști 
amatori ai sindicatelor din ramură. 
Celor mai reușite formații artistice 
ale sindicatelor din ramură li s-au 
înmînat de către Comitetul Uniunii 
sindicatelor din presă, poligrafie și 
edituri premii, iar trofeul transmi
sibil „Făclia tipografilor" întreprin
derii poligrafice „Crișana“-Oradea.
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Pe tind se juca nesuprave
gheată in balcon, o fetiță de pa
tru ani, Cristina, a căzut de la 
etajul al IV-lea al blocului în 
care locuia. O intimglare feri
cită, absolut nemaiintilnită, a fă
cut ca fetița să cadă exact pe o 
pisică. Dolofană, pisica a ate
nuat lovitura care putea să-i fie 
fatală fetiței. La spital, medicii 
au constatat că, in afară de o 
sperietură zdravănă, fetița n-a 
suferit nici un traumatism, tn- 
timglarea, deși strict autentică, 
relatată intr-o compunere, li s-a 
părut celor 40 de elevi din clasa 
a Vil-a B de la Școala nr. 4 din 
Vaslui o născocire, o fantezie. 
Compunerea aparținea insă cole
gei lor, Cristina, care nu era 
alta decit cea căreia i se intim- 
plaseră cele de mai sus in urmă 
cu ani.

Ca la brigadă
Brigada artistică a Întreprin

derii de construcții, montaje și 
reparații siderurgice Galați — 
întreprinderea care a înălțat 
marele combinat de aici — a 
prezentat spectacolul cu numă
rul 300. De 300 de ori, această 
formație artistică a fost prezen
tă cu... reprezentațiile sale in 
fața oamenilor întreprinderii. A 
lăudat faptele vrednice, a vește
jit neajunsuri potrivit zicalei : 
„Cele bune să se-adune, cele 
rele să se spele". A stirnit rise- 
te, ba chiar și dureri de cap, dar 
a continuat să-și facă datoria. 
Artiștii amatori Doina Jarcă, 
Ion Movilă, Gheorghe Lupu, 
Ionel Pavlenco, Marleta Andrei, 
Sferică Ghițu și alții au și un 
îndrumător neobosit în persoa
na tehnicianului Dima Dogaru. 
Noul program al brigăzii se inti- 

orga-tulează „Ne organizăm., 
nizat".

Bine zice brigada...

Jos pălăria!
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Poeții sînt, sub aspectul creației, 
puțin longevivi. Excepțiile nu fac 
decit să confirme regula. Și mai 
puțini sint acei poeți capabili a-și 
reînnoi structural lirica, nu de la 
un volum la altul, ci pe spații mai 
largi de timp. De la această con
secvență a poetului cu sine s-au 
sustras, parțial, numai aceia care 
au traversat vîrste istorice diferite, 
între acești poeți, Virgil Teodores- 
cu mi se pare a fi exemplar. Să 
recunoaștem însă în această exem
plaritate nu atit distantele ce se
pară poezia din Blănurile oceane
lor sau Butelia de Leyda, expresia 
unei tinereți turbulente în avan
gardismul ei, de cea din Culmina
ția umbrei sau Legea gravitației de 
un senzorial concret, mai puțin fa
bulos, cit posibilitatea de a da o 
coerență interioară lirismului, ru- 
pind formal și mai ales ideatic, cu 
utopia poeziei totale a simțurilor, 
înțeles astfel — și poezia dintr-o 
jumătate de secol oferă suficiente 
argumente — Virgil Teodorescu 
este un poet al dialecticii firești, 
călăuzite de necesitatea mișcării.

Pauza de peste un deceniu inter
venită în mișcarea liricii sale după 
acel debut suprarealist, pină la 
Drepturi și datorii, din 1958, pare a 
fi sâvîrșit o ruptură de începuturi 
pentru a direcționa fluxul poetic 
spre alte tărimuri. Cu toate aces
tea. văzută în curgerea ei „neîn
treruptă", desprinsă de factologia 
Istoriei literare, poezia se continuă 
fără hiatusuri in ciuda vîrstelor di
ferite. Poate aceasta a și fost ideea 
călăuzitoare a noii selecții de au
tor, a patra după cite ne dăm sea
ma, cu titlul, el Însuși sugerind 
doar spațiu. Cit vezi cu ochii. 
Adoptînd criteriul cronologic in al-

•) Virgil Teodorescu, „Cit vezi cu 
ochii", Editura „Eminescu", 1983.

cătuirea volumului, Virgil Teodo
rescu oferă in același timp peisa
jul propriei lucrări in devenirea ei 
temporală ; totul se vede limpede 
și relieful nu 'mai pare așa acci
dentat.

O Confesiune de atelier oferă 
unele detalii utile cititorului in 
strădania de a înțelege această poe
zie. După triplul debut, desigur 
simbolic, poetul vorbește de ade
rența la mișcarea de stingă și apoi 
situarea deschisă pe pozițiile avan- 
gardei clasei muncitoare. Acum, in 
poezie apare evidentă dimensiunea 
protestatară, poezia-manifest, unde 
era „împotriva șablonului, chiar in 
ceea ce privește alcătuirea mani
festelor". Volumul reține o bună 
parte- din această poezie, compri
mată însă prin excluderea unor 
lungi poeme încărcate de prozai
cele teribilisme ale direcției lirice 
căreia i se alăturase. Ceea ce ne 
apare acum cu adevărat durabil în 
experiența de început este alter
nativa la poezia sentimentală, nu 
atit prin opoziție ideatică — chiar 
această poezie antisentimentală 
are un sentimentalism, de altă na
tură — cit prin dezvoltarea liris
mului In medii necultivate pină 
atunci. Funambulescul, alături de 
vis și limbajul neologic transcris in 
asociații inedite sint tocmai ele
mentele mediului predilect al des
fășurării stărilor lirice. Existenta 
anostă, atit de des transformată in 
romanță, devine intr-o poezie ca 
Fereastra (1932) o replică aspră, 
nu atit bărbătească, cit ironic-con- 
testatară : „Fereastra era acoperită 
cu un coș și eu trăiam după el. / 
mă plimbam de la un capăt la altul 
după horn, I mă înnegrisem de la 
un cap la altul, / și apa pe care o 
beam era neagră". Predominantă 
rămine primordialitatea fenomena
lului, totul se încarcă de obiecte șl

se supune acestora. Un univers rei- 
flcat apasă asfixiant peste uman ; 
gestul liric devine un strigăt : 
„Urăsc tot ce amenință mersul 
amenințător al omului spre liberta
te / ...Urăsc prudenta care forti
fică pasul sigur al luptei". „Cu ură, 
dragostea mea, poezia", cum spu
nea Frenaud, pare a fi dictonul li
rismului de început. De aici nu lip-

eteroclit pare de lucruri inutile / 
printre care o scară care se dez
voltă in progresie geometrică / am 
moștenit / gindurile în picaj deasu
pra umanității suferinde / și de la 
un strămoș bărbos / bastonul acela 
de bambus pe care 11 împrumut or
bilor".

Poezia maturității eliberată de 
excesele juvenile păstrează și se

CRONICA LITERARĂ

Poezia
meleagului natal*)
șește, cum am mai văzut, protestul 
surd față de „serile" unui „oraș li
near". dar și o candoare abia mas
cată de vis : „Seara auzi prin lu
cruri centaurul cum umblă / să 
rupă ca o frunză conturul lor stri
cat / Prin balustrada scării fetele 
de paisprezece ani / caută lina de 
aur /. Și niciodată nu știi dacă au 
găsit-o vreodată".

Mult mai tlrziu, după aproape 
patru decenii, poetul va mărturisi, 
cu o pseudodetașare ironică, resor
turile intime ale poeziei, ereditatea 
de nezdruncinat : „Eu am moștenit 
pietrele și am moștenit valurile / 
printr-un noroc am moștenit o dun
gă subțire Ia marginea zării / un

afirmă tocmai printr-o legătură 
permanentă cu realitățile semnifi
cative ale vieții, devine expresia 
unei conștiințe participative la 
timpul pe care il trăim. „Lucrurile 
inutile" dispar din inventarul său 
liric reîmprospătat de pătrunderea 
sensibilității dincolo de aparențe. 
Puternic atras de peisajul marin al 
locurilor natale, poetul va proiecta 
in versul său o liniște vie venită 
din adine. De aceea, meditația asu
pra omului are întotdeauna o di
mensiune eutanasică, încurajează 
și zidește, participă la Însăși bucu
ria firii. Lucrarea cimpului. Cuptor 
de cărămizi, Zborul ciocirliei, Sint 
chiar țărina și alte poezii din ci

clul de Inedite ne descoperă un 
creator conștient, cum însuși o 
declară, după care „destinul li
terar este înscris in destinul 
acestei țări, ...este înscris in 
lupta revoluționară". Poate că 
aici trebuie văzut adevăratul salt 
înregistrat în viziunea poetică și 
noutatea ei reală.

în mișcarea poeziei, voința de a 
explora noi spații abia întrezărite 
altădată devine vizibilă. Am re
marcat, cu alt prilej, prezența unui 
puternic sentiment al comicului ca 
stare poetică. Funambulescul ini
țial este depășit de încărcătura alu
zivă. discretă, dar pătrunzătoare și 
de prezența nemijlocită a pamfle
tarului. Frasini, antiteză ironică a 
propriilor stări, Bună seara, poezie 
din familia „Blestemelor" arghezie
ne, Cred că e timpul sau Uitasem 
și. mai ales, Prietenii mei răi cu
mulează umorul bonom, travestiul 
hazliu, pînă la ironia malefică. în
tr-o manieră esopică sau în ter
meni moderni, diplomatici, poetul 
îmbracă haina moralistului capabil, 
pe alocuri sub forma autopersiflă- 
rii, să disloce obișnuințe mortifi
cate.

Ciclul de Inedite, destul de în
tins, dovedește pe mai departe vi
goarea lirică a poetului. Mai inte
riorizat, aplecat asupra propriei 
ființe,* poezia păstrează o detașare 
arareori tulburată de scurgerea 
timpului. Lipsesc de aici insă la
mentația. stările spasmodice ; poe
zia se comunică In culorile stenice 
ale crepusculului.

Nu se poate omite, tn orice refe
rire la spiritul poeziei lui Virgil 
Teodorescu, perpetua prezență a 
unei legături subterane cu viața 
din jur. Zeitatea tutelară rămine 
țara, sursă majoră a transfigurării 
poetice: ....m-am adresat întii țărî-
nei, / țărinei dulci, țărinei negre, /

Iubita mea de-o veșnicie, / hlamida 
mea violacee / și sceptrul meu 
imaculat, / și mi-am lipit de ea 
obrazul / intr-o tăcută resemnare". 
Poetul i se pare a-i fi rămas dator: 
„De ce țărină înmiresmată / a țării 
mele fără moarte, iți fluturi voalu
rile tale / de ametist deasupra 
mea, / și nu aștepți o clipă incă / 
să mă așezi intr-o firidă / urmind 
rigoarea vechii datini / și-apoi 
ființa să mi-o datini in leagănul 
de mult dorit".

Poetul, prin excelentă modem, 
ne apare ca un artizan al cuvîntu- 
lui de unde nu lipsesc insolitul, 
neologismul rar, adesea prețios, 
sau combinațiile verbale de efect 
capabile să nască noi sensuri, după 
o formulă proprie. Regăsim ceva 
din programul antisentimental al 
avangardistului, oroarea pentru 
obișnuit și confortabil, pentru inte
riorizare și mistic care produc pe 
alocuri o exacerbare a expresiei 
poetice.

Virgil Teodorescu se sustrage 
insă acestor excese prin natura sa 
de ființă măsurată și meditativă. 
Experiența din tinerețe se mani
festă pe alocuri, incă, exterior, la 
nivelul exprimării sintactice. îi 
este caracteristică, in schimb, o 
regresiune a formelor poetice, de 
la cele mai șocante, avangardiste 
la pașnicele, obișnuitele, fireștile 
versuri clasice. Și să te mai miri 
că evoluția, cel puțin în poezie. în
seamnă o necontenită redescope
rire a vechiului, îndepărtatului și, 
nu o dată, hulitului, dar purtătoru
lui nedezmințit al „himerei poe
ziei", limpedele și mereu tinărul 
stil clasic. Pe acesta l-a descoperit 
treptat și tenace poetul ca pe sin
gurul drum știut pînă acum ce 
duce la marea și eterna poezie.

Emil VASILESCU
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„Șint un cititor permanent al 
-Scinteii-" — ne scrie pensiona
rul Traian Ișfan din Codlea — 
și continuă : „Am aflat din ziar 
multe fapte vrednice de laudă și 
unele care te pun pe ginduri. și 
as dori să luati aminte si despre 
necazul și bucuria mea. Necazul 
este că. in gara Podu Olt. cind 
am schimbat trenul spre Rm. 
Vilcea. unde mă duceam să-mi 
văd fata care lucrează acolo, 
m-am pomenit, deodată, fără 
acte și fără bani. Nu vă mai 
spun cit de greu mi-a fost. Cind 
m-am întors acasă, am găsit o 
scrisoare semnată de Nicolae 
Hoandră din Turnu Roșu-Slbiu. 
Nu-mi aminteam să-l fi cunos
cut vreodată. Deschid scrisoarea 
și aflu — cu mare bucurie — că 
feciorii lui găsiseră in vie un 
ghemotoc de ziar și înăuntru ac
tele mele. Cit despre bani — ce 
să mal vorbim ? — avusese „gri
jă" răufăcătorul să și-i retină și 
să-i „toace", probabil, pe băutu
ră. M-am întristat că mai sînt 
unii certați cu munca și cotro- 
băie prin buzunarele oamenilor, 
dar m-am bucurat nespus că a- 
semenea oameni de omenie ca 
acel slbian necunoscut sint tot 
mai multi in tara noastră și, in 
fața lor, cum se zice pe la noi, 
-jos pălăria

Neomenie
O faptă inumană petrecută pe 

strada Stefan cel Mare din Cra
iova : o femeie, bătrină si infir
mă. a fost scoasă brutal dintr-o 
limuzină și lăsată in mijlocul 
străzii. Cel de la volan a plecat 
cu mașina mai departe. Femeia, 
pe nume Elena Călin, dintr-o 
comună vîlceană. venise la Cra
iova să-și la cele două cirje aju
tătoare la mers. Văzind-o. cel cu 
mașina, taximetrist de ocazie, 
individ pus pe căpătuială, s-a 
oferit s-o ducă pină la gară. 
Apoi, aflăm din ziarul „Înainte", 
auzind că bătrina nu are atiția 
bani cit ar fi vrut el să ciștige, 
a scos-o din mașină și a lăsat-o 
tn mijlocul drumului.

Martori la această faptă inca
lificabilă. inumană, trecătorii a- 
flați la ora aceea pe stradă au 
reținut numărul mașinii si insul 
cu inimă de piatră a fost iden
tificat. Se numește Nicu Beiza
dea. fost șofer la Întreprinderea 
de legume și fructe, acum pen
sionar. care mai fusese surprins 
de miliție pe post de taximetrist 
clandestin. Dincolo de sancțiu
nea primită — amendă, suspen
darea permisului de conducere 
și trimiterea la reexaminare — 
mult mai condamnabilă morai 
este atitudinea lui fată de o fe
meie bătrină si infirmă, atitudi
ne 
cu

in care lăcomia și-a dat mina 
neomenia.

Rubrică realizată da
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii*
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IERI A CONTINUAT IN CAPITALĂ

Consfătuirea de lucru pe probleme
de agricultură

JoI a continuat, in Capitală, Con
sfătuirea de la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme de agricultură, organizată 
din inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

în cursul dimineții, lucrările s-au 
desfășurat pe grupe de județe.

în lumina orientărilor și indicații
lor formulate de conducătorul parti
dului și statului nostru, a rezultate
lor și experienței dobindite în 
acest an, participanții la dezba
teri au analizat, cu exigență și răs
pundere comunistă, problemele 
esențiale ale dezvoltării agriculturii * 
noastre, căile cele mai potrivite pen
tru înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
complexe pe care noua revoluție 
agrară le pune în fața întregului 
nostru popor.

Relevînd rezultatele bune obținute 
de numeroase unități agricole în 
sporirea producției vegetale și ani
male, vorbitorii au arătat că ele re
flectă modul în care s-a acțio
nat pentru folosirea integrală și efi
cientă a fondului funciar, a bazei 
tehnico-materiale și a forței de 
muncă, respectarea tehnologiilor, 
îmbunătățirea organizării muncii în 
toate sectoarele și întărirea discipli
nei, perfecționarea continuă a nou
lui mecanism economico-financiar și 
înfăptuirea prevederilor programu
lui de autoaprovizionare teritorială. 
Vorbitorii au relevat, totodată, o se
rie de lipsuri și neajunsuri, care, 
conjugate cu condițiile climaterice 
specifice acestui an, au făcut ca în 
unele unități planul producției agri
cole în ansamblu sau la unele cul
turi să nu fie îndeplinit, ceea ce a 
dus la nerealizarea livrărilor la fon
dul de stat, la deficiențe în asigu
rarea înfăptuirii programelor de 
autoaoro viziona re.

Referindu-se la planul de dezvol
tare a agriculturii pe anul 1984, vor
bitorii au arătat că el este pe deplin 
realizabil, reflectînd o corelare mai 
bună a prevederilor sale cu poten
țialul existent în unitățile de stat și 
cooperatiste și asigurînd accentuarea 
procesului de dezvoltare intensivă a 

. producției vegetale și animale. Cei 
ce au luat cuvîntul au reliefat, tot
odată, măsurile întreprinse pe plan 
județean pentru obținerea unor re
colte bogate în anul viitor, subliniind 
că la baza acestor lucrări pregăti
toare stau învățămintele desprinse 
din activitatea desfășurată în 1983, 
generalizarea experienței pozitive tn 
toate sectoarele agriculturii de stat 
și cooperatiste, necesitatea realizării 
exemplare a programelor prioritare.

Participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri concrete, in 
scopul mai bunei organizări a tutu
ror lucrărilor agricole, exploatării 
eficiente a tractoarelor și mașinilor 
agricole, a sistemelor și instalațiilor 
pentru irigat, dezvoltării și diversi
ficării bazei furajere în fiecare județ, 
extinderii fermelor zootehnice eu ca
pacități mici și mijlocii, stimulării 
producătorilor individuali pentru mă
rirea volumului de contracte cy sta
tul.

După-amiază, lucrările consfătuirii 
«-au desfășurat in secțiuni.

în centrul dezbaterilor din sec
țiunea privind agricultura de stat, 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., au 
stat direcțiile de acțiune și solu
țiile cele mai potrivite pentru 
realizarea programelor pe culturi șl 
specii de animale, înfăptuirea exem
plară a planului pe anul 1984. Por- 
nindu-se de la rezultatele obținute 
în producția cerealieră și zootehnică, 
s-a făcut o evaluare, în spirit critic 
și autocritic, a activității desfășurate 
în anul ce se încheie. în lumina 
sarcinilor, a orientărilor și exigențe
lor puse in fata lucrătorilor din 
agricultura de stat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
discuții au făcut numeroase propu
neri pentru realizarea sarcinilor a- 
nului viitor, punînd un accent de
osebit pe sporirea producției cerea
liere, pe respectarea tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi.

în zootehnie s-a evidențiat nece
sitatea valorificării intensive a pajiș
tilor naturale, a resurselor vegetale 
și a diferitelor subproduse pentru 
sporirea mai rapidă a producției și a 
efectivelor de animale.

Lucrările secțiunii care a reunit pe 
directorii trusturilor S.M.A. și ai sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii au fost conduse de tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Participanții la discuții au relevat 
rezultatele bune obținute și îndeosebi 
lipsurile manifestate în efectuarea, 
la timp și în condiții corespunzătoa
re, a unor lucrări agricole. în acest 
sens, în cadrul dezbaterilor au fost 
aspru criticate deficiențele serioase 
constatate la unele trusturi S.M.A. 
și stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii, în aplicarea normelor și 
tehnologiilor, în executarea lucrări
lor, în organizarea muncii și utiliza
rea tractoarelor și mașinilor la nive
lul stabilit, ceea ce explică, în mare 
măsură, nerealizarea producției pla
nificate în unele unități agricole.

Cei care au luat cuvîntul au expri
mat hotărîrea colectivelor pe care 
le reprezintă de a întări ordinea, 
disciplina și răspunderea în muncă, 
de a folosi mijloacele din dotare cu 
eficiență maximă, de a realiza lu
crările la vreme și în condiții opti
me, de a-și aduce o contribuție spo
rită la creșterea producției agricole, 
vegetale și animale..

în cadrul secțiunii conduse de to
varășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vorbitorii au 
relevat experiența pozitivă dobindi- 
tă în domeniul zootehniei și au ana
lizat, în spirit critic și autocritic, 
căile șl modalitățile concrete pentru 
înlăturarea neajunsurilor din activi
tatea acestui important sector al a- 
griculturii. în intervențiile lor, parti- 
cipanții la dezbateri au arătat că 
lipsurile manifestate anul acesta în 
asigurarea bazei furajere, slaba acti
vitate în privința reproducției șl se
lecției, procentul pierderilor, defi
ciențele în asigurarea asistenței 
sanitar-veterinare, ca și nerespecta- 
rea strictă a ordinii și disciplinei au 
determinat rămineri în urmă în 
realizarea efectivelor de animale și 
în valorificarea produselor animalie
re. Totodată, au fost prezentate pe 
larg acțiunile ce vor fi întreprinse 
în anul 1984 pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri. Cei ce au luat cu
vîntul au exprimat hotărîrea tuturor 
lucrătorilor din zootehnie de a 
munci cu răspundere pentru înfăp
tuirea prevederilor pe 1984.

în cadrul dezbaterilor care au avut 
Ioc în Secțiunea condusă de tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R., au fost abordate o serie de 
probleme legate de perfectionarea 
muncii de partid în agricultură, a ac
tivității consiliilor unice agroindus
triale și a unităților agricole de stat 
și cooperatiste, în vederea realizării 
cu succes a sarcinilor planului pe 
anul 1984, a programelor prioritare 
de dezvoltare a agriculturii.

Vorbitorii au înfățișat apoi reali
zările dobîndite în cursul anului 1983, 
experiența valoroasă cîștigată în di
ferite sectoare ale agriculturii. Tot
odată, au fost criticate lipsurile ma
nifestate de colectivele unor unități 
agricole. în 
necesitatea 
controlului 
ganizațiile 
partid,
mai bune a marilor rezerve de care 
dispune agricultura noastră.

Secțiunea la care au participat 
directorii direcțiilor agricole județe
ne, cadre de conducere din consilii 
unice agroindustriale și unități de 
cercetare, precum și șefi de ferme 
cooperatiste, ale cărei lucrări au fost 
conduse de tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, a aprofundat probleme 
majore privind Îmbunătățirea ra
dicală a activității de organizare a 
muncii și conducere a producției în 
1984 în toate sectoarele agricole. în

acest cadru, s-a subliniat 
întăririi îndrumării 

de către organele și 
locale și județene

în vederea valorificării

Și 
or- 
de 
cit

acest context, au fost dezbătute în 
amănunt tehnologiile stabilite pentru 
principalele culturi și respectarea 
strictă a zonării acestora, extinderea 
culturilor duble. S-a insistat în mod 
deosebit asupra asigurării densității 
optime a plantelor la fiecare cultură, 
realizării la termen a tuturor lucră
rilor din campaniile agricole.

Participanții s-au angajat să ac
ționeze cu deplină răspundere pen
tru a imprima o calitate superioa
ră activității tuturor unităților agri
cole, pentru realizarea exemplară a 
planului în 1984.

Lucrările secțiunii privind agricul
tura cooperatistă, care au fost con
duse de tovarășul Marin Vasile, pre
ședintele Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, au evidențiat însemnătatea 
orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la dezvoltarea și modernizarea 
culturii.

Evidențiîndu-se rezultatele 
obținute în unele cooperative 
cole, au fost criticate unitățile care nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan la 
culturile de bază si care nu și-au 
respectat obligațiile contractuale. 
Vorbitorii au relevat măsurile ce 
se întreprind pentru aplicarea fer
mă a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii. pentru mobilizarea 
tuturor cooperatorilor la efectuarea 
muncilor agricole. înfăptuirea pro
gramelor de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii solului, con
tribuind în acest mod la creșterea 
potențialului productiv al pămîntului. 
la mai buna organizare si folosire a 
terenurilor, la obținerea unor recolte 
cît mai mart

în spiritul orientărilor și Indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanții la secțiunea pentru îm
bunătățiri funciare, ale cărei lucrări 
au fost conduse de tovarășul Nicolae 
Mantz, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, au 
analizat cu exigentă situația reali
zării obiectivelor înscrise în progra
mul lucrărilor de irigații, desecări 
și combaterea eroziunii solului pe 
anul în curs, ' precum și programul 
în acest domeniu pe anul 1984.

în cadrul dezbaterilor s-a stabi
lit ca prevederile din programul de 
îmbunătățiri funciare pe anul vii
tor să se realizeze într-o concep
ție unitară, în corelare cu cele 
de gospodărire a apelor și silvice în 
cadrul fiecărui bazin hidrografic, pe 
baza sistematizării și organizării te
ritoriului tuturor unităților, prin 
adoptarea unor soluții mai puțin cos
tisitoare, cum ar fi udarea prin braz
de și prin inundare. S-au făcut, de 
asemenea, propuneri privind crește
rea suprafeței arabile prin amenaja
rea și includerea în cultură a unor 
terenuri din luncile îndiguite, ame
najarea și ameliorarea terenurilor cu 
exces de umiditate, desțelenirea unor 
suprafețe de pășuni, adoptarea unor 
măsuri pe baza cărora rețeaua de 
desecări să poată fi.folosită în peri
oada de secetă și pentru irigații, 
sporirea suprafeței irigate prin ame
najări locale.

Lucrările secțiunii la care au parti
cipat directorii trusturilor horticole 
au fost conduse de tovarășul Marin 
Constantin, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare.

Participanții și-au exprimat hotă
rîrea de a acționa cu maximă răs
pundere pentru sporirea produc
ției de legume și fructe. în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației, lărgirea bazei de materii pri
me pentru unitățile de prelucrare și 
satisfacerea altor cerințe ale econo
miei naționale, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în toate sectoarele.

în cadrul dezbaterilor, o atenție 
deosebită a fost acordată căilor de 
sporire a densității legumelor pentru 
creșterea producției pe unitatea de 
suprafață.

în spiritul Indicațiilor și orientări
lor secretarului general al partidu
lui, participanții la dezbateri s-au 
angajat să acționeze cu fermitate și 
dăruire pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin în anul 1984.

Lucrările consfătuirii continuă.
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PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 La volan — emisiune pentru con' 

ducătorii auto
15,15 Tragerea Loto
15,20 Tanzania. Documentar
15,30 Desene animate

15.40 Viața culturală
16,00 “.........................
16.30
20.00
20,20
20.40
20.50
21,10 Portret In fir de boranglc. Docu

mentar artistic realizat de Stu
dioul de film TV

21.30 Muzică populară
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Emisiune în limba germană 
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea In economie 
Cintece pe adresa dv. 
Cadran mondial

Timp bun pentru amatorii de schi și drumeții montane
Stațiunile balneoclimaterice sînt 

pregătite pentru a primi peste 
40 000 de oaspeți pe serie în condi
ții bune de cazare, masă și cură 
balneară. Organizatorii de turism 
au luat toate măsurile pentru ca 
oaspeții să beneficieze de materiale 
și echipament sportiv, care pot fi 
închiriate de la centrele special 
amenajate. Pîrtiile de schi, de 
săniuș, instalațiile de transport pe 
cablu, patinoarele au fost din vre
me pregătite pentru sezonul de 
iarnă.

Ninsorile căzute în ultimele zile 
au acoperit cea mai mare parte a 
țării cu un strat proaspăt de ză
padă. După cum ne informează 
loan Stăncescu, cercetător princi
pal la Institutul de meteorologie și 
hidrologie, stratul de zăpadă este 
mai consistent în Oltenia și în ves-

tul Munteniei, unde, pe alocuri, 
măsoară pină la 30 centimetri. în 
Carpați, grosimea stratului de ză
padă măsoară pină la 12 cm la Si
naia (cota 1 500), 15 cm la Rarău, 
20 cm la Babele și Lăcăuți. 21 cm 
la Semenic. 22 cm la Vîrful Omu, 
30 cm în Paring, 33 cm la Ceahlău- 
Toaca, 58 cm la Bilea-Lac. Sîntem 
informați că în următoarele zile 
vremea se va menține în general 
umedă, cu ninsori locale în majori
tatea zonelor țării, ceea ce consti
tuie o invitație tentantă pentru 
amatorii de schi și drumeții mon
tane. Este de reținut că în această 
perioadă se practică tarife avan
tajoase la cazare și masă, iar cel 
care își procură bilete prin oficiile 
județene de turism beneficiază de 
o reducere de 25 la sută la trans
portul pe calea ferată.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Profund impresionat de mesajul de felicitare pe care ml l-ați adresat 

cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a Zilei noastre naționale, în numele 
poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională și al 
guvernului, precum și in numele meu personal, vă exprim sincere mulțumiri. 
Totodată, transmit cele mai bune urări de sănătate și de fericire pentru 
dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul și guvernul 
român.

Locotenent-colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, 

Șeful statului, 
Republica Islamică Mauritania

Cronica
La București a fost semnată, joi, 

înțelegerea de colaborare în dome
niul editorial și al difuzării cărții 
între România și Uniunea Sovietică 
pe anii 1984—1985.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Barbu Popescu a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Etiopia Socialistă.

★
Un nou lot de automobile „Dacia 

1 300“ a fost expediat, joi, de între-

U.R.S.S

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Se extind producția și folosirea
roboților industriali

zii i

In U.R.S.S. funcțio
nează in prezent apro
ximativ 1000 de roboti 
industriali — scrie re
vista „Nauka i Jizn". 
Utilizați la început in 
industria de ceasuri, 
robotii au fost 
duși treptat și 
ramuri.

Principalul
care se ocupă de crea
rea acestor automate 
de înalt randament 
este cel din Smolensk, 
iar două mari uzine 
producătoare vor fa
brica in cursul actua
lului cincinal vină la 
2 000 de roboti și

intro- 
in alte

institut

prinderea de autoturisme din Pitești, 
In R. P. Polonă. Numărul autovehi
culelor de acest tip livrate în 
cursul celor 10 ani de cind se 
portă autoturismele românești 
Polonia a ajuns, astfel, la 35 000.

Cu acest prilej, a avut loc o 
tîlnire prietenească, la care au luat 
parte membri ai conducerii centralei 
și întreprinderilor românești de pro
fil și reprezentanți ai întreprinderi
lor beneficiare poloneze.

(Agerpres)
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în campionatul mondial de handbal feminin

ROMÂNIA - SUEDIA 25-22
dar de această dată destul de ane
voios. Scor : 25—22 (13—8). Român
cele vor întîlni în continuare echi
pele Bulgariei (sîmbătă, 10), Dane
marcei (duminică, 11) și R.D. Ger
mane (marți, 13 decembrie).

într-un alt joc din grupa A, echipa 
R.D. Germane a învins cu scorul de 
26—11 (12—6) formația Danemarcei.

Ieri, în Polonia (la Katowice șl 
Chorzow), au continuat întrecerile 
campionatului mondial de handbal 
feminin (grupa B). în seria A, re
prezentativa României a întîlnit la 
Chorzow formația Suediei. Handba
listele noastre (învingătoare miercuri 
cu 31—17 in fața Spaniei) au ob
ținut a doua victorie în acest turneu,

FOTBAL: Despre viitorul campionat mondial
Datele meciurilor preliminare

Potrivit declarației unul reprezen
tant al F.I.F.A.. meciurile tur-retur 
din preliminariile campionatului 
mondial vor începe la 1 mai 1984 și 
vor trebui 6ă se încheie la 15 noiem
brie 1985. cu excepția grupelor de 
patru echipe ale zonelor europene 
care 6e vor încheia la 30 septembrie 
1985. pentru ca echipele clasate pe 
locul doi să poată participa 'la tur
neele de baraj.

Din preliminarii se califică la tur
neul final 22 de echipe, la care se vor 
adăuga cele două calificate din ofi
ciu : Mexicul — țară organizatoare 
— și Italia — deținătoarea titlului 
mondial.

Numai 20 de jucători
De la eecretariatul Federației Inter

nationale de fotbal se anunță că pen
tru campionatul mondial din 1986 fe
derațiile naționale vor trebui să pre
zinte o listă unică de 20 de jucători, si 
nu de 22 jucători ca pină acum. A- 
ceastă. listă va fi înaintată de 
F.I.F.A. cu opt zile înaintea începerii 
fazei finale.

Altitudinea
Președintele Federației mexicane 

de fotbal a anunțat că meciurile tur
neului final se vor disputa în locali
tăți situate la o altitudine variind în
tre 900 și 1 800 m. exceotînd pe cele 
ce vor avea loc Ia Ciudad de Mexico. 
Capitala tării fiind situată la altitu
dinea de circa 2 300 m. Totodată a 
fost acceptată propunerea ca turneul 
final din 1986 să înceapă la 31 mai 
și 6ă se încheie la 29 iunie.

★
într-o declarație făcută în legătură 

cu tragerea la sorti a viitorului cam
pionat mondial de fotbal, căpitanul 
echinei Angliei. Bryan Robson, a 
afirmat : „La prima vedere, compo
nenta grupei a treia europene' pare 
6ă ne fie favorabilă. Dar echipa 
României poate prezenta un mare pe
ricol. Fotbaliștii români ne-au 
probleme si la ediția trecută, cinci am 
jucat de asemenea în aceeași gfi #î“.

Președintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange. a declarat că tragerea la sorti 
a decuns perfect, toate echipele î au 
șanse egale si timnul necesar să 6e 
pregătească. După opinia sa. nu exis
tă grupă mai puternică 6au mai sla
bă. totul denlnrind de pregătirea fi
zică si tehnică a echipelor.

ÎN CÎTEVA
• Finala campionatului republican 

feminin de șah a continuat la Băile 
Herculane cu runda a 5-a. in care 
Mariana Duminică a învins-o pe Ma
rina Pogorevici. Margareta Teodores- 
cu a cîștigat la Iudit Kantor-Chiricu- 
tă. iar partidele Eleonora Gogîlea — 
Mariana Icnită. Elisabeta Polihro- 
niade — Gertrude Baumstark și 
Smaranda Boicu — Voichita Călines- 
cu s-au încheiat remiză.

în clasament conduc Elisabeta Poli- 
hroniade și Gertrude Baumstark. cu 
cite 3,5 puncte, urmate de Margareta 
Mureșan — 3 puncte (2). Eleonora 
Gogîlea și Mariana Duminică — cu 
cîte 3 puncte.

• în runda a 3-a a campionatului 
republican masculin de șah ce se

Concursul „Fondul Păcii“
Comitetul Național pentru Apă

rarea Păcii organizează in anul 
1984 concursul pe bază de buletine 
„Fondul Păcii", cu tema : „Mari 
inițiative ale României, ale Pre
ședintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru apăra
rea păcii și viitorului omenirii".

Tematica concursului se înscrie 
In hotărîrile Congresului al XII- 
lea al P.C.R., în acțiunile prevăzute 
de noua și strălucita inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
angajare și participare tot mai in
tensă a maselor largi populare din 
țara noastră pentru oprirea cursei 
înarmărilor și îndeosebi pentru îm
piedicarea amplasării de noi rache
te în Europa, pentru trecerea la 
retragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru asigurarea păcii și în
făptuirea dezarmării — problemă 
fundamentală a zilelor noastre, de

care depind viața și viitorul civili
zației umane. Adresîndu-se tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, concursul 
drează in marile acțiuni 
ce vor avea loc pentru 
celei de-a 40-a aniversări 
luției de eliberare socială 
nală și în întîmpinarea Congresu
lui al XlII-lea al partidului.

Concursul este dotat cu 760 pre
mii. Buletinele pot fi procurate, cu 
Începere de Ia 15 decembrie 1983, 
prin comitetele județene, munici
pale și orășenești de luptă pentru 
pace, prin întreprinderi, instituții 

■și cooperative și prin așezămintele 
culturale de la orașe și sate. In Ca
pitală, buletinele se pot procura de 
la sediul Comitetului municipal 
de luptă pentru pace, str. Biserica 
Amzei nr. 29, și de la comitetele de 
luptă pentru pace ale sectoarelor 
Capitalei.

se inca- 
de masă 
cinstirea 
a revo- 

și națio-

teatr
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Coana Chlrlța — 19,30; (sala 
Atelier) : Rime de mătase — 19: (sala 
Batiștel) : Intre patru ochi (B) — 19
• Filarmonica „George ~ 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea
Solist : Zoltan Kocsls (R.P. Ungară) — 
19; (sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice". Anca Ghizdavu — pian — 
17,30.
• Opera Română (13 18 57): Tricornul, 
Șeherazada — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) Okla
homa — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 13 44 16) : Furtuna — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-Iea — 17.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

Enescu"
Concert 

Basarab.

Magheru) : Mizerie și noblețe — 19; 
(sala Studio) : Acești tngeri triști —
18.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19; (sala Ciu
lești, 18 04 85) : Pălăria florentină — 
18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint al 
dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" 
Canibala — 19.
• Teatrul evreiesc de stat 
Prin soare ca fluturii — 17.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Trei grăsani — 10; Hoțul de 
19.
• Teatrul „Fantasio" — Constanța 
(la Palatul sporturilor șl culturii) i 
Nuntă la Fantasio" — 18,30.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.

(12 27 45) :

(20 38 70) S

(50 26 55) : 
vulturi —

manipulatori, fiecare. 
Totodată, după înde
plinirea acestui pro
gram. industria sovie
tică va produce urmă
toarea aeneratie de 
roboti, care vor fi des
tinați îndeplinirii unor 
operațiuni mai com
plexe, inclusiv de des
cifrare a simbolurilor 
grafice, de „supunere" 
la semnale sonore și 
chiar la vocea umană.

Tot pe linia preocu
părilor pentru înzes
trarea economiei cu 
tehnică de înalt randa
ment. la uzinele „Ex-

cavatorul Roșu" a în
ceput producția de se
rie a unei noi mașini 
de mare capacitate. 
Este vorba de excava
torul „EO—4321 A",
dispunind de 15 suban- 
samble care se vot 
schimba în funcție de 
necesități șl de natura 
locului in care lucrea
ză. Datorită acestui 
sistem. excavatorul 
poate fi folosit in di
ferite ramuri ale eco
nomiei naționale, in
clusiv in exploatări 
miniere, la construcția 
de drumuri si șosele.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Valorificarea unei importante bogății
Una din orientările 

de bază ale actualului 
plan cincinal al R.S. 
Cehoslovace o consti
tuie asigurarea într-o 
măsură sporită, din 
surse interne, a ma
teriilor prime necesa
re industriei. Printre 
ramurile economiei în 
care acest obiectiv a 
fost realizat integral 
se numără industria 
forestieră și de pre
lucrare a lemnului. 
Volumul masei lem
noase care se va ob
ține în anii actualului 
cincinal va fi de a- 
proximativ 19 milioa
ne metri cubi, ceea 
ce asigură materia 
primă pentru indus
tria mobilei, hîrtiei și 
celulozei și pentru 
construcții, permițind 
în același timp con
struirea unor noi în-

treprinderi de prelu
crare a lemnului.

O creștere însemna
tă — de peste 10 la 
sută — față de anul 
1982 va cunoaște in 
anul în curs producția 
de celuloză. în orașul 
Paskov, din ' nordul 
Moraviei, va 
anul acesta să produ
că prima tranșă a 
noului combinat de 
celuloză și hirtie, care 
va livra anual 200 000 
tone de celuloză, 
sfîrșitul anului 1981 
intrat în funcțiune 
primele capacități 
producție ale Combi
natului de celu’oză de 
la Rozomberok, din 
Slovacia centrală. în 
Cehia de est, la Com
binatul de hirtie din 
Gostinne, se constru
iește o modernă fabri
că de hirtie subțire

R. P. D. COREEANA

începe

La
au
Și 

de

destinată nevoilor teh
nicii de calcul. Ea va ' 
livra primele produse 
în anul 1985.

în ultima vreme 
au fost construite fa
brici de plăci aglome
rate care utilizează 
esențele lemnoase in
ferioare, improprii 
pentru cherestea.

Pentru menținerea 
unei balanțe forestie
re echilibrate, conco
mitent cu tăierile ra
ționale efectuate in 
păduri, silvicultorii 
cehoslovaci desfășoară 
o activitate intensă de 
replantare și de în
grijire a noilor planta
ții, iar oamenii de 
știință studiază posi
bilitățile de cultivare 
a unor arbori cu creș
tere rapidă, care să 
permită refacerea mai 
accelerată a pădurilor.

Siderurgia - pilon al economiei naționale
Războiul distrusese 

toate instalațiile side
rurgice existente în 
Coreea de Nord, ast
fel ineît, după război, 
poporul R.P.D. Core
ene a trebuit să por
nească, și în acest do
meniu, de la zero. în 
1962 obiectivul fixat 
era de 1,2 milioane 
tone de oțel. Opt ani 
mai tîrziu producția la 
care se ajunsese era 
de 2,2 milioane tone, 
iar in 1976 — de 4 mi
lioane. Pînă în 1984, 
ultimul an al planului 
septenal, în curs de 
realizare, R.P.D. Co
reeană și-a propus să 
producă 7,4—8 milioa
ne tone de oțel, iar 
unul dintre cele zece 
obiective principale

ale construcției econo
mice socialiste, stabi
lite de către cel de-al 
VI-lea Congres al 
Partidului Muncii din 
Coreea, este acela de 
a se atinge, pînă la 
sfîrșitul actualului de
ceniu, o producție de 
15 milioane tone de 
oțel.

Stabilirea acestui 
obiectiv a devenit po
sibilă ca urmare a 
dezvoltării continue a 
centrelor siderurgice,- 
adevărat pilon al eco
nomiei naționale. După 
reconstruirea și mo
dernizarea unităților 
existente Înainte de 
război s-a trecut la 
construirea, iar apoi 
la extinderea unor noi

combinate. Astfel, In 
ultimii ani au fost 
realizate noi secții in 
cadrul complexelor si
derurgice Kim Cheak, 
Hwanghae și Kang- 
son. Au fost recon
struite și extinse, tot
odată, minele și ca
rierele de minereu de 
fier. Creșteri impor
tante de producție au 
înregistrat, de exem
plu, minele de fier de 
la Musan, iar capaci
tățile de preparare gi 
minereului au sporiț 
cu 60 la sută. Se dez
voltă, de asemenea, 
unitățile industriei ex
tractive din zona de 
vest a țării, iar în cea 
de nord se află în 
construcție noi mine.

RtNDURI
desfășoară tn Capitală, 
fanov a cîștigat în 29 
printr-un atac de mat, 
Sergiu Lupu. A fost consemnată re
miza în partidele : Ghindă—Șubă, Io- 
nescu — Pavlov, Grtinberg — Gheor
ghiu, Ghițescu—Stoica, Foișpr—Ni- 
colaide și Kerteș—Oltean. In clasa
ment conduce 
puncte.

Astăzi, de la 
mecanică fină 
4-a.

R. D. GERMANA

Parik $te- 
de mutări, 
în fața lui

Mihai Ghindă cu 2
ora 14,45, la Clubul 
se dispută runda a

rezultatele „optimi-• Comentind 
lor" de finală ale competiției de fot
bal „Cupa U.E.F.A.", corespondenții 
sportivi ai agențiilor Internationale 
de presă menționează In primul rind 
eliminarea a trei mari favorite : 
Bayern Miinchen. învinsă in retur cu 
2—0. la Londra, de către Tottenham. 
Celtic Glasgow, care s-a înclinat pe 
teren propriu (1—2) în fața lui Not
tingham Forest și Internazionale 
Milano tinută în sah (1—1). la Mi- . 
lano. de către Austria-Viena. în 
6chimb. Anderlecht Bruxelles, dețină
toarea trofeului, s-a calificat pentru 
sferturile de finală întrecînd cu 1—0 
pe R.C. Lens. S-au mai calificat 
Sturm Graz. Hajduk Split. Sparta 
Praga si Spartak Moscova. Tragerea 
la sorti a sferturilor de finală ale ce
lor trei cuine europene va avea loc 
azi, 9 decembrie, la Zurich.
• în ziua a doua a turneului mas

culin de handbal de la Tbilisi, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
30—24 (13—10) formația Spaniei, iar 
selecționata Iugoslaviei a dispus cu 
25—21 (14—11) de echipa R.S.S. Gru
zine.
• Cea de-a 8-a partidă a meciului 

de sah dintre marii maestri V. Smîs- 
lov (U.R.S.S.) și Z. Ribli (Ungaria), 
care îsi dispută la Londra una dintre 
semifinalele turneului candidatilor la 
titlul mondial de șah, s-a încheiat 
remiză. Scorul este acum de 5—3 în 
favoarea lui Smîslov.

• Teatrul „Țăndărică- (12 23 77) : Ti
grul purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 10; Inttlnirl muzicale — 18,30.

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; 
29, 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;
• Mihal Viteazul: CENTRAL
— 10; 14; 18.
• Căruța cu mere: BUZEȘTI
— 15,30: 17,30; 19,30.
• Fructe de pădure :
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Serbările galante : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
FERENTARI (80 49 85) — 16,30; 17,30; 
19,30.

19. 
(14 12 24)

(50 43 58)

DACIA

Utilaje energetice de înaltă performanță
Una din ramurile 

în continuă dezvoltare 
ale economiei națio
nale a R.D. Germane 
este construcția de 
mașini și instalații e- 
lectroenergetice. Oa
menii muncii din a" 
cest sector se strădu
iesc să dea produse de 
înaltă calitate, să rea
lizeze o eficiență eco
nomică sporită, acțio- 
nind. totodată, pentru 
economisirea ener
giei și materiilor pri
me. în fotografie : o 
instalație de încerca
re pentru tensiune 
alternativă de 2 250 
kW, construită Ia 
Combinatul „Elek- 
troenergieanlagenbau". 
Instalația verifică ele
mentele de construc
ție ce pot fi folosite 
pentru transportul 
nergiei electrice 
tensiuni de peste 
milion de volti.

e- 
cu 
un

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 9 decembrie, ora 30 — 12 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va £1 
in general umedă. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, mal ales sub formă de ninsoare 
în vestul și nordul țării. Izolat, condiții 
de polei. In rest, ninsorile vor fi izo
late. Vlntul va sufla slab pină la mo-

derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre minus 8 șl plus 2 grade, 
local mal coborite, Iar cele maxime în
tre minus 4 și plus 6 grade. Local se va 
produce ceață, care va fi Însoțită Izolat 
șl de depunere de chiciură. In Bucu
rești : Vremea va fl In general umedă, 
cu cerul temporar noros, favorabil nin
sorii slabe. Vlntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 6 și minus 2 gra
de, Iar cele maxime Intre zero și plus 
4 grade. Ceață mai ales dimineața șl 
seara. (Ortansa Jude, meteorolog de 
serviciu).

r
• Lovind o pasăre de pradă : GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Capcană neobișnuită : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Capturați-i 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).
• Cenușe 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 j FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;

• 15,45; 18; 20.
• Loto-Prono »82 : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,30; 14; 16; 18; 20.
• Rubedeniile : VIITORUL (11 48 03) 
- 15,30; 17,30; 19,30.
• Spectacol la comandă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Agonia; ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
• Misterele Bucureștilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

• Urgent... Secret... FLAMURA 
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hooper : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Expresul colonelului von 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15;
15,45; 18; 20.
• Omul păianjen se Întoarce : 
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 
17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida 
ROVI?R (50 51 40) — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20.
0 Mitul Fedorel : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Aventură in Arabia : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnul Miliard : PACEA (60 30 85)
— 17,30; 19,30.
• Lanțul amintirilor : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 14,15; 17,15; 20,15.
• 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.
• Despărțire temporară : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.
• Drumul spre victorie : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18.

Ryan :
13,30;

TIM- 
13,15;

: FE-
13,30;
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Crește opoziția față de amplasarea noilor rachete {

ROMA. — Sute de tineri și ti
nere au luat parte la colocviul pe 
tema „Omul și pericolul unui război' 
nuclear", care s-a desfășurat în ora- 

ț șui italian Urbino din inițiativa or- 
J ganizației locale a Federației Tine- 
1 retului Comunist Italian, în cadrul

colocviului au luat cuvintul repre-

\
\ STOCKHOLM. — Din Inițiati- 
l va unor organizații locale ale mili- 
’ tanților pentru pace, în orașul sue- 
1 dez Goteborg s-a desfășurat un mi- 
l ting de masă împotriva amplasării 
■ noi rachete nucleare cu rază

înarmărilor racheio-micleare
Simpozion consacrat consecințelor 

unui război atomic
WASHINGTON — Agențiile 

T.A.S.S. și U.P.I. informează că, la 
Washington, se desfășoară un sim
pozion al oamenilor de știință so
vietici și americani, consacrat evi
dențierii consecințelor unui război 
atomic asupra sănătății oamenilor, 
ca și pe plan ecologic. Subliniind 
importanța desfășurării unor aseme
nea forumuri, unul dintre organiza
torii simpozionului, senatorul Edward

războitîmpinarea unui al treilea 
mondial, care poate fi ultimul pen
tru omenire.

WASHINGTON. — Printr-o hotă- 
rire a consiliului municipal local, 
orașul Chico, din nordul Califor
niei, a fost proclamat zonă denu- 
clcarizată. Conform hotăririi, in pe
rimetrul orașului sint interzise cer
cetările și experimentele legate de 
producerea armei nucleare, pre
cum și introducerea de materiale 
radioactive care pot fi folosite in 
scopuri militare. Sub presiunea o- 
piniei publice, hotăriri similare au 
fost adoptate de autoritățile muni
cipale din 25 de orașe ale S.U.A.

, sa se ia masuri urgente pentru
* încetarea cursei înarmărilor nucleare.
i El a apreciat că popoarele U.R.S.S. 

și S.U.A. sîrit cointeresate in prein-

' Forum sub deviza: „Locuri de muncă, nu rachete !" 
{ BONN. — în cadrul „Săptămf-
■ nil de acțiune" împotriva amplasării 

rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, Uniunea ju
riștilor democrați din R.F.G. a or-

ganizat la Dortmund un forum care 
s-a desfășurat sub deviza „Locuri 
de muncă, nu rachete!". Vorbitorii 
s-au referit la pericolul pe care il 
implică pentru popoare o nouă 
escaladare a cursei înarmărilor.

Demonstrație în sprijinul denuclearizării Europei
BRUXELLES. — In capitala 

Belgiei a avut loc o demonstrație de 
masă a tineretului împotriva am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa.

Participanții — studenți ai univer
sităților din Bruxelles. Liege, Gent, 
Louvain, Mons, Anvers - 
pancarte cu inscripții ca.
Jachetelor!“, „Europa să fie procla
mată zonă denuclearizatăl".

*

*
*
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Rezoluții adoptate 
in cadrul sesiunii O.N.U.
9 Pentru eradicarea completă 

a colonialismului
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres) 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție referitoare la 
situăția din teritoriile neautonome, 
i î care iși afirmă hotârirea „de a 
adopta toate măsurile necesare pen
tru o completă și accelerată eradi
care a colonialismului". Lansind un 
apel pentru îndeplinirea neintir- 
ziată a Declarației cu privire la a- 
cOrdarea independentei țărilor și po
poarelor coloniale (I960), documen
tul evidențiază „legitimitatea luptei" 
popoarelor din teritoriile neautono
me pentru obținerea independenței. 
Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
și agențiilor specializate ale Națiu
nilor Unite să „acorde statelor care 
și-au dobindit recent independența 
și celor care luptă pentru a se eli
bera de sub jugul colonialist tot aju
torul posibil".

• împotriva politicii rasiste 
a regimului de la Pretoria

Adunarea Generală a O.N.U. a 
aprobat, cu o mare majoritate de 
voturi, o rezoluție în care cheamă 
toate statele să acționeze efectiv și 
de urgență pentru a se pune capăt 
colaborării cu Republica Sud-Afri- 
cană, in toate domeniile de activi
tate — informează agenția Reuter. 
Documentul cere tuturor statelor să 
înceteze investițiile in Namibia, să 
nu ofere credite Africii de Sud și 
să nu încheie nici un acord care să 
ducă la promovarea comerțului sau 
a oricărui fel de relații economice 
cu regimul minoritar de Ia Pretoria.

O altă rezoluție a Adunării Ge
nerale a O.N.U. condamnă continua
rea de către țările occidentale a a- 
provizionării Africii de Sud cu arme, 
echipament militar și tehnologie. Ea 
cere să se pună capăt imediat con
flictului din Namibia și să fie lichi
date de urgență bazele militare sud- 
africane din Namibia.

® Condamnarea ideologiei și 
practicilor naziste și neofasciste

Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale al Adu
nării Generale 'a O.N.U. a adoptat 
fără vot o rezoluție care condamnă 
ideologia și practicile naziste, fas
ciste și neofasciste întemeiate pe 
ură și teroare. Rezoluția adresează 
un apel tuturor statelor de a acorda 
atenție pericolului pe care il prezin
tă ideologiile și practicile reacțio
nare și de a lua măsuri pentru a in
terzice sau împiedica activitatea 
neonaziștilor și neofasciștilor.

Manifestări consacrate aniversării 
făuririi statului national unitar român

LONDRA. — La Palatul Parla
mentului din Londra a avut loc o 
manifestare consacrată împlinirii a 
65 de ani de la făurirea statului 
național unitar român. Au parti
cipat deputați, membri ai conduce
rii Grupului parlamentar România 
— Marea Britanie și alți invitați.

In alocuțiunile rostite, Renee 
Short, membru al parlamentului, 
președintele Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România, și am
basadorul țării noastre la Londra 
au evocat principalele momente din 
istoria luptei poporului român, fiind 
evidențiată importanța . declarației 
adoptate la marea adunare popu
lară de Ia Alba Iulia din 1 Decem
brie 1918, care a consfințit, acum 65 
de ani, făurirea statului național 
unitar român. Au fost, de aseme
nea, relevate bunele relații existen
te intre parlamentele celor două 
țâri, rolul lor in dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Marea 
Britanie.

BERNA. — La Berna a avut loc 
o amplă manifestare dedicată făur 
ririi statului național unitar român, 
organizată sub auspiciile Asociației 
de prietenie helveto-română si am
basadei țării noastre in Elveția.

în alocuțiunile rostite, Ferdinand 
Polly, președintele Asociației helve- 
tb-române, și ambasadorul Româ
niei in Elveția au subliniat semni
ficația istorică și actuală a Marii 
Uniri din 1918.

Vorbitorii au. evidențiat bunele 
relații existente intre România și

Elveția, prestigiul de care se bucură 
în întreaga lume țara noastră și 
președintele său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

O expoziție de carțe, in cadrul 
căreia operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu au ocupat un loc de 
frunte, și alta documentară de foto
grafii au prezentat aspecte din 
lupta pentru independență și uni
tate națională a poporului român, 
de la începuturi și pină in pre
zent, contribuția țării noastre la în
tărirea păcii și securității in Euro
pa și in lume.

TOKIO. — tn orașul Nagoya, din 
Japonia, au avut loc manifestări 
consacrate celei de-a 65-a aniver
sări a zilei de 1 Decembrie, in or
ganizarea filialei Asociației de 
prietenie Japonia — România Și a 
Universității Nagoya.

Despre evenimentul aniversat, au 
vorbit prof. univ. Takeshi Shin- 
mura, președintele Asociației de 
prietenie, și prof, univ Fukuji Ta- 
guchi, secretarul filialei din Na
goya, precum și ambasadorul Româ
niei in Japonia. Au fost sublinia
te, de asemenea, rezultatele obținu
te de România in ultimele decenii, 
sub conducerea dinamică și în
noitoare a Partidului Comunist 
Român, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, politica sa de pace și coo
perare internațională. (Agerpres).

Extinderea schimburilor

Necesitatea înlăturării practicilor protecționiste 
din calea relațiilor economice internaționale» I

subliniată Ia sesiunea Comitetului pentru dezvoltarea 
comerțului , al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

GENEVA 8 (Agerpres). — Sesiu
nea Comitetului pentru dezvoltarea 
comerțului al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, ce-și desfă
șoară lucrările la Geneva, prileju
iește un larg schimb de păreri cu 
privire la situația actuală și difi
cultățile grave cu care sint confrun
tate economia și. comerțul mondial1 
și intereuropean.

O atenție deosebită este acordată 
examinării obstacolelor ce împiedică 
dezvoltarea comerțului dintre țările 
membre ale comisiei și găsirii de 
soluții pentru reducerea și elimina
rea acestora.

Luind cuvintul in cadrul dezba
terilor, reprezentantul țării noastre 
a subliniat necesitatea adoptării de 
măsuri in vederea revenirii la un 
comerț liber, fără obstacole, Îngră

diri, discriminări, renunțării la 
practica aplicării de măsuri protec- 
tioniste. Relevind efectele grave ale 
crizei economice actuale asupra ță
rilor în curs de dezvoltare, vorbi
torul a subliniat, totodată, importan
ta sprijinirii eforturilor acestor țări 
prin acordarea de către țările dez
voltate a unui tratament preferen
țial, nediscriminatoriu, in vederea 
dezvoltării exporturilor, accesului la 
tehnologiile moderne și la resurse fi
nanciare, inclusiv in ceea țe pri
vește acordarea de credite în con
diții mai favorabile. In această pri
vință. atit Comitetul pentru dezvol
tarea comerțului, cit și comisia în
săși pot și trebuie să-și intensifi
ce eforturile de edificare a unei noi 
ordini economice internaționale.

Impas la reuniunea „celor zece“
Un comentariu al A.F.

la nivel înalt
Consiliul C.E.E. de la Atena, care 

îngloba speranțele comune ale unei 
redresări și ale unei relansări a Eu
ropei „celor zece", s-a încheiat cu un 
eșec, recunoscut unanim de către 
toți participanții. Observatorii notea
ză că fiecare delegație a rămas pe 
pozițiile sale in cele trei zile de 
dezbateri.

Problema reuniunii de la Atena 
care a concentrat atenția in cursul 
dezbaterilor a constituit-o cererea 
Marii Britanii cu privire la reduce
rea substanțială și durabilă a con
tribuției sale la bugetul C.E.E. A- 
ceastă dezbatere a prilejuit o în
fruntare franco-britanică, care, intr-o 
oarecare măsură, a disimulat diver
gențele, de asemenea, fundamentale 
dintre celelalte delegații asupra 
altor probleme nu mai puțin im
portante.

Respingind orice „compromis fra
gil" și provizoriu, primul ministru 
britanic, Margaret Thatcher, a con
diționat orice acord privind con
tribuția Angliei la bugetul C.E.E., 
de .reorganizarea politicii agri
cole comunitare și instituirea unui 
.control strict asupra cheltuielilor co
munitare. Fără îndeplinirea acestor 
condiții, Marea Britanie nu va ac
cepta — a spus Thatcher — crește
rea resurselor financiare ale Pieței

’. .pe marginea întîlnirii 
t Pieței comune

comune, blocind astfel posibilitățile 
de progres ale comunității.

In această situație. Europa „celor 
zece" trebuie să găsească cit mai 
repede căile de ieșire din impas. Ea 
este amenințată de asfixiere finan
ciară și de paralizie funcțională, și 
orice nou eșec ar putea pune in 
cauză insăși existența C.E.E. Urmea
ză si fie căutate mijloacele suscep
tibile de depășire a impasului. Aceas
ta va fi sarcina dificilă a Franței, 
care va prezida Piața comună in 
primul semestru al anului viitor.

Dar pentru deblocarea situației va 
trebui ca „cei trei mari" al C.E.E. 
(R. F. Germania, Franța și Marea 
Britanie) să se pună de acord. Va 
fi necesar, de asemenea, ca Italia și 
„țările miei" ale comunității să ac
cepte nu .numai compromisul buge
tar, dar și. un acord global agricol 
care să le apere interesele specifice.

In ceea ce privește cooperarea po
litică, Consiliul .C.E.E. de la Atena 
a fost mut. Nici unul dintre textele 
privind Libanul, America Latină, Ci
prul — pregătite de directorii poli
tici — n-a fost adoptat. (Agerpres)

comerciale ale României 
și Cehoslovacia

ga a fost semnat protocolul privind 
schimburile reciproce de mărfuri și 
plăti dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă pe anul 1984. Volumul 
livrărilor reciproce de mărfuri pre
văzute în protocol înregistrează o 
creștere față de schimburile pe anul 
1983, asigurind dezvoltarea in conti
nuare a comerțului dintre cele două 
țări.

cu Iugoslavia
BELGRAD 8 (Agerpres). — La 

Belgrad a fost semnat protocolul 
privind schimbul de mărfuri și ser
vicii intre România și Iugoslavia pe 
anul 1984, care prevede creșterea și 
diversificarea in continuare a schim
burilor comerciale,' a cooperării și 
colaborării economice intre unitățile 
economice din cele două țări.

PRAGA 8 (Agerpres). — în urma 
tratativelor care au avut loc la Pra-

zentanți ai partidului comunist, 
oameni de cultură și știință, acti- i 
piști sindicali, care au atras atenția ’

(

*

general al Biroului UNESCO ț 
pentru Africa. înarmările, a arătat i 
vorbitorul, irosesc mijloacele nece- . 
sare lichidării foametei, sărăciei și 1 
maladiilor cu care se confruntă rru- 
meroase țări în curs de dezvoltare. 
Participanții la acest seminar au 
relevat importanța unei mai strînse 
colaborări regionale și internațio- i 
nale în domeniul dezarmării. ț

asupra necesității intensificării 
luptei împotriva amplasării pe te
ritoriul Italiei a noi rachete nu
cleare americane, împotriva cursei 
înarmărilor, în primul rină nu
cleare.

Miting împotriva sporirii arsenalelor nucleare
medie de acțiune pe continentul 
european. Participanții au adoptat 
o declarație în care. se subliniază 
că realizarea unor astfel de proiec
te constituie un pericol pentru 
omenire și duce la accelerarea 
cursei înarmărilor.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
r (

„Cursa înarmărilor - o gravă amenințare 
pentru omenire"

DAKAR — In capitala Senega
lului se desfășoară lucrările unui 
seminar regional privind problemele 
dezarmării, organizat sub egida 
UNESCO. Cursa înarmărilor re
prezintă nu numai o gravă omenim 
țâre pentru omenire, dar ea deter
mină deturnarea unor uriașe re
surse materiale și umane, din sfera 
productivă, a declarat directorul

Premierul Andreas Papandreu despre poziția Greciei 
față de N.A.T.O.

ATENA 8 (Agerpres). — Premie
rul elen. Andreas Papandreu. a sub
liniat — intr-un interviu acordat zia
rului „Le Monde" — că „ar fi logic 
ca Grecia să iasă din N.A.T.O.. deoa
rece ea este. în principiu. împotriva 
împărțirii Europei in două blocuri".

Dar el a lăsat să se înțeleasă că. deo
camdată. „condițiile nu sint favora
bile pentru întreprinderea unei ase
menea acțiuni". Totodată, premierul 
elen a amintit că țara sa a „înghețat" 
participarea ei la organizația milita
ră a N.A.T.O.

Rezultatele oficiale 
ale scrutinului 
din Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor oficiale definitive ale 
alegerilor desfășurate duminică in 
Venezuela, date publicității la Cara
cas de către „Consiliul suprem elec
toral". Jaime Luslnehi, candidatul 
partidului „Acțiunea Democratică", la 
funcția supremă in stat. întrunește 
3 733 220 voturi reprezentind 56.81 la 
sută din totalul sufragiilor exprimate. 
El este urmat de Rafael Caldera, re
prezentantul Partidului social-creștin 
„COPEI". cu 2 271 269 voturi (34,58 
la sută). Teodore Petkoff. candidatul 
„Mișcării pentru Socialism". cu 
274 197 voturi (4.17 la sută). Jose Vi
cente Rangel (Mișcarea Electorală a 
Poporului) și Jorge Olavarria. candi
datul grupării liberale „Opina".

Partidul' Acțiunea Democratică ob
ține. de asemenea. 3 246 382, respec
tiv 49.67 la sută din voturile alegăto
rilor si in alegerile legislative, ceea 
ce ii conferă o majoritate absolută în 
.noul Congres Național

AGENȚIILE DE PRESA 
w -■ ve scurt

menționat că acest proces include, 
intr-o etapă viitoare, și organiza
rea de alegeri prezidențiale directe.

i

CONVORBIRI CHINO-BRITANI- 
CE. O nouă rundă a convorbirilor 
chino-britanice in problema terito
riului Hong Kong urmează să aibă 
loc la sfirșițul lunii ianuarie, anul 
viitor, la Beijing — a anunțat a- 
genția China Nouă, la incheierea 
recentei >întilniri 
celor două părți 
probleme.

tele răsunau puternic, răspindind 
simbolic glasul de pace al celor 
peste 28 milioane de locuitori ai 
tării.

a reprezentanților 
consacrată acestei

O AMPLĂ
POPULARA in favoarea păcii și 
democrației, pentru combaterea 
fermă a terorismului și violenței 
politice a avut loc in Columbia — 
transmit agențiile de presă. In 
cursul acțiunilor organizate cu a- 
cest prilej, la ora amiezii, activita
tea social-economică a fost între
ruptă in toată țara, timp de două 
minute. Posturile de radio din Co
lumbia au transmis apoi imnul na
țional, in timp ce sirenele și clopo-

manifestare 
favoarea păcii 

pentru

ȘOMAJ ÎN CHILE. In contextul 
unei situații economice deosebit de 
dificile și ăl înrăutățirii permanen
te a modului de, viată' al maselor' 
largi populare, autoritățile militare 
de guvernămint de la Santiago, de ' 
Chile au hotărît suprimarea a 
200 000 locuri de muncă, ceea ce 
accentuează șomajul, și așa destul 
de ridicat, din Chile, care afectează 
3,7 milioane oameni ai muncii — 
transmite agenția France Presse.

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, 
Joao Baptista de Figueiredo, a de
clarat că guvernul său va continua 
ferm procesul „de deschidere de
mocratică" in viața politică internă 
— transmite agenția I.P.S. El a

3. Problema rachetelor interesează vital toate statele 
și toate popoarele continentului - și ele trebuie 

să-și facă auzit cuvintul
„Cursa înarmărilor, acumularea de noi armamente creează un 

pericol grav pentru toate statele europene și pentru toate statele 
lumii. Deci este necesar ca toate statele și toate popoarele să par
ticipe activ la oprirea cursei înarmărilor, la realizarea măsurilor 
de dezarmare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Niciodată Europă și. odată cu ea, 

întreaga omenire nu s-au aflat atit' 
de aproape de abisul nuclear. Cu 
atit mai mult, așa cum arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu in Expunerea 
cu prilejul adunării festive consa
crate Unirii, in actualele împrejurări 
grave care amenință existența civi
lizației, se impune afirmarea și mai 
hotărită a voinței tuturor popoarelor 
pentru a determina oprirea amplasă
rii noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, retragerea și dis
trugerea celor existente și reluarea 
negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva.

Responsabilitatea deose
bită a marilor puteri nuclea
re Așa cum este cunoscut, noua 
agravare a primejdiei nucleare, noua 
escaladă a înarmărilor atomice este 
determinată de trecerea la amplasa
rea rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune in unele țări vest- 
europene și. ca răspuns, de măsurile 
anunțate de Uniunea Sovietică pri
vind amplasarea de noi rachete pe 
teritoriul unor state din Europa și 
în alte zone ale lumii. Practic, situa
ția gravă la care s-a ajuns la ora

actuală este în mod direct legată de 
acumularea in arsenale a unor imen
se cantități de arme — care ur
mează acum să sporească și mai 
mult prin măsurile adoptate de o 
parte, și de cealaltă pe linia înarmă
rilor racheto-nucleare.

Este de aceea pe deplin îndreptățit 
să se afirme că, în această situație 
gravă, o răspundere deosebit de 
mare revine celor două puteri nu
cleare, S.U.A. și U.R.S.S.. în calita
tea de producătoare și deținătoare a 
înseși rachetelor in cauză : de ele 
depind. îrr mod nemijlocit, atit opri
rea amplasării de noi rachete în Eu
ropa, ciț și. retragerea și distrugerea 
celor existențe. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit cele două țări dispun 
deja. potrivit propriilor declarații, 
potrivit aprecierii oamenilor de ști
ință. de mijloace nucleare in stare 
să distrugă de mai multe ori nu nu
mai Europa, ci întreaga omenire. In 
lumina acestei realități, trecerea la 
amplasarea .de noi rachete in Europa 
nu este cu nimic justificată. A avea 
in plus sau in minus cîteva sute de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune est^ departe de a contribui 
.la consolidarea securității cuiva — 
dirppoțrivă. aceasta înseamnă a spo
ri primejdiile la adresa, vieții po

poarelor europene, a tuturor po
poarelor lumii.

Iată de ce o cerință de imperioasă 
actualitate este ca cele două puteri 
să renunțe ia măsurile stabilite sau 
anunțate, să renunțe Ia amplasarea 
de noi rachete în Europa și Ia dez
voltarea celor existente și, punind 
maj presus de orice interesele po
poarelor, să revină la masa tratati
velor.

Pornind tocmai de la răspunde
rea ce' incumbă celor două puteri, 
Declarația forurilor de partid și de 
stat ale României a relevat însem
nătatea unei intilniri a miniștrilor 
de externe ai Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite, precum și a pre
gătirii unei reuniuni la nivel înalt 
între președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
președintele S.U.A., în prima parte 
a anului viitor. în același sens, 
in Expunerea cu prilejul aniversării 
Unirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „De la această mare 
adunare festivă ne adresăm, din 
nou, in mod solemn, conducătorilor 
Uniunii Sovietice și conducătorilor 
Statelor Unite ale Americii cu che
marea de a lua în considerare 
yoința popoarelor de pretutindeni 
și de a opri realizarea măsurilor 
stabilite sau anunțate, de a relua

negocierile și a face totul pentru 
realizarea unui acord echitabil care 
să ducă la oprirea amplasării noi
lor rachete, Ia retragerea și distru
gerea celor existente, să deschidă 
calea eliminării complete a oricăror 
arme nucleare din Europa".

Amplasarea rachetelor 
nucleare — o problemă care 
privește nemijlocit toate po
poarele, toate statele. Astăzi 
un lucru este bine cunoscut și im
posibil de contestat : in cazul . re
curgerii la armamentul nuclear, ni
meni, nici un popor nu poate fi la 
adăpost ■ de pericolul imens al dis
trugerii. Specialiștii avertizează : in 
condițiile contemporane, nu există 
posibilități de limitare a unui even
tual conflict. Odată apăsat pe un- 
buton nuclear, s-ar declanșa o ploaie 
de . rachete, transformind întreaga 
planetă intr-o uriașă torță radio
activă. Este o realitate ce decurge 
din caracteristicile tehnice ale 
războiului nuclear. In care norii 
radioactivi nu s-ar opri la. grani
țele de stat, în care efectele ca
tastrofale asupra climatului, solu
lui, atmosferei și biosferei ar duce 
la, exterminarea umanității.

De aceea, problema rachetelor în 
Europa nu este și nu poate fi o 
problemă bilaterală : ea privește nu 
numai Statele Unite și Uniunea 
Sovietică sau numai statele pe te
ritoriul cărora urmează a se instala 
noile rampe de lansare — ci toate 
popoarele, toate statele continentu
lui, de fapt toate statele lumii., 
Nimeni nu are dreptul să acțio
neze după bunul plac, să pună în-

primejdie viața și existența popoare
lor — arăta secretarul general al 
partidului nostru și lansa un apel 
ca toate statele, toate popoarele, 
toți cei ce iubesc viața să-și uneas
că eforturile pentru a opri noua 
cursă a înarmărilor.

Toate statele să contribuie 
la evitarea amplasării noilor 
rachete I Deșl nu sint participan
te la negocieri, toate statele euro
pene sint vital interesate in rea
lizarea unei înțelegeri care să 
ducă la oprirea amplasării de noi 
rachete, la retragerea și distrugerea 
celor existente pe continent.

Din principiul — fundamental 
pentru relațiile internaționale — al 
egalității în drepturi decurge le
gitimitatea luării de poziție a ori
cărui stat, in orice problemă a 
contemporaneității ; or, acest drept 
crește incomensurabil cînd este 
vorba nu de probleme generale ale 
actualității, ci vizind nemijlocit, direct 
înseși statele respective — ba 
chiar, cu mult mai mult, insăși exis
tența propriilor lor popoare. Aceas
ta este o îndatorire sacră față de 
propriul popor, un drept inalienabil 
și o obligație față de întreaga uma
nitate.

în acest sens, se cuvine amintit 
că, >ncă înainte de începerea nego
cierilor de la Geneva, președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat ne
cesitatea ca toate statele europene 
să-și spună cuvintul intr-o pro
blemă de asemenea capitală impor
tantă, să-și intensifice eforturile 
pentru a împiedica amplasarea de 
noi rachete nucleare în Europa. 
Ulterior, pe tot parcursul celor

SITUAȚIA ECONOMICA A R.F. 
GERMANIA. In prezentarea făcută 
in Bundestag, cancelarul federal, 
Helmut Kohl, a apreciaț că in 
R.F.G. recesiunea a luat sfirșit, re
levind că, pentru prima dată după 
1980, s-a înregistrat o creștere eco
nomică pozitivă. Referindu-Se Ia 
politica economică de viitor a gu
vernului său, Kohl a indicat di
recțiile principale — asigurarea 
libertății de acțiune a inițiativei 
particulară, ajtistarea cheltuielilor 
sociale la posibilitățile economiei, 
crearea unor condiții de funcționa
re sigură și durabilă a economiei.

VICTIMELE FOAMETEI. Intr-un 
raport, cu privire la situația - mon
dială a copiilor, directorul executiv 
al UNICEF, James Grant, subli
niază că in decursul ultimului an, 
un nu măr de copii din țările in curs 
de dezvoltare, echivalent iu numă
rul copiilor din S.U.A., au pierit 
din căuza lipsei de hrană. Docu
mentul arată că sint puține spe
ranțe ca situația alimentării copii
lor să se îmbunătățească in acest 
deceniu.

i
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. BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. informează că. la 
Budapesta, a avut loc plenara C.C. 
al P.M.S.U., prezidată de Janos 
Kadăr. prim-secretar. al C.C. al 
P.M.S.U.

La propunerea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., Comitetul Cen
tral a examinat și aprobat raportul 
asupra problemelor actuale ale si
tuației internaționale, precum și asu
pra directivelor planului economiei 
naționale și bugetului de stat pe 1984.

Cooperare 
între țările din bazinul 

Amazonului
BOGOTA 8 (Agerpres) — Pre

ședintele Columbiei. Belisario Be- 
tancour Cuartas. a inaugurat, în lo
calitatea Căli; capitala departamen
tului El Cauca, lucrările celei de-a 
Il-a reuniuni a miniștrilor de ex
terne din țările situate in bazinul 
Amazonului — Bolivia, Brazilia, Co
lumbia, Ecuador, Guyana, Peru. Su
rinam și Venezuela. Cu acest prilej 
el s-a. pronunțat pentru intensifi
carea cooperării dintre țările ama- 
zoniene, pentru găsirea, unor noi. căi 
și mijloace de valorificare superioa
ră a imenselor resurse de care dis
pune regiunea.

doi ani de negocieri, președintele 
României a subliniat in' repetate 
rinduri cerința lărgirii cadrului 
de negocieri, .astfel ca toate statele 
continentului să-și aducă contribu
ția la cristalizarea unor soluții care 
să corespundă intereselor tuturor 
popoarelor europene.

Firește, in primul rind, este vorba 
de statele, membre ale . celor . două 
alianțe militare, vizate primele, cu 
precădere, in eventualitatea izbucnirii 
unui război. Pornind tocmai de la 
această cerință, România, prin Decla
rația Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România a propus organizarea unei 
intilniri, cu caracter consultativ, a 
miniștrilor de externe din statele 
membre ale N.A.T.O. și din țările 
membre ale Tratatului de la Varșo
via. De asemenea. România a propus 
ca. paralel cu negocierile sovietor 
americane, care să discute propune
rile ambelor părți, ca și alte iniția
tive. să fie avută in vedere o con
ferință consultativă cu participarea 
reprezentanților statelor membre ale 
celor două sisteme de alianțe.

Inexistența unui „mono
pol al adevărului" implică 
largi contribuții constructive. 
Lărgirea cadrului de negocieri, parti
ciparea activă și a altor state nu 
este numai un drept Imprescripti
bil — ci și o cale ce sp poate do
vedi intr-adevăr eficientă pentru 
realizarea unor acorduri. Se poate 
spune că monopolul asupra unor 
mijloace militare de o mare putere 
distructivă nu înseamnă automat și 
„monopolul adevărului", rolul de unic 
deținător al soluțiilor. Realitatea 
este, așa cum confirmă viața de zi 
cu zi, că, pe lîpgă punctele de ve
dere ale puterilor nucleare există și 
alte puncte de vedere și încă avind 
o foarte largă răspindire — ale sta
telor mici și mijlocii, neutre și neali
niate etc. Practic, poate fi mai ușor 
de cristalizat o soluție atunci cind 
se pornește nu numai de la două 
opțiuni, nu numai de la două pozi
ții, aprioric opuse, ci de Ia un evan
tai mult mai larg de propuneri ori 
sugestii.

Este, de aceea, deosebit de im
portant ca toate statele să participe 
activ la rezolvarea acestei pro
bleme atit de grave, să pășească 
independent in „arena controver
sei" ca teren deschis tuturor, să 
formuleze propuneri judicioase, 
constructive, inițiative, potrivit pro
priei experiențe, propriului speci
fic, gindirii libere și aprecierii pro
prii — in mod deosebit potrivit 
voinței reale a propriului popor.

Chiar dacă Intre statele membre 
ale aceleiași alianțe — așa cum, 
de pildă, in cpdrul N.A.T.O., este 
cazul Greciei, Danemarcei, Belgiei 
— se manifestă opinii diferite in 
legătură cu problema rachetelor, 
aceasta nu trebuie considerat ca 
un impediment în tratative. Dim
potrivă, existența unei diversități 
de puncte., de vedere poate permite 
o abordare mai largă, poate inlesni 
depășirea impasurilor, poate favo
riza eliminarea unor divergențe și 
apropierea punctelor de vedere, 
găsirea «drumului spre înțelegeri 
general-acceptabile și deci pro
funde și durabile.

Merită . din aces.t, punct de vedere 
reflectat asupra unor învățăminte 
ale Conferinței pentru securitate de 
la Madrid — conferință care, după 
cum se știe, a fost îndelungată vre
me marcată de controverse viru
lente intre marile puteri. Or, 
tocmai unele state mici și mijlocii, 
atit din cadrul, cit și din afara sis
temelor de alianțe, au adus o con
tribuție de cea mai mare impor
tanță la apropierea pozițiilor, ia po
sibilitatea adoptării în unanimitate a 
documentului final.

t *, In asemenea momente cruciale 
pentru destinele Europei și ale 
lumii, popoarele cer cu fermitate să 
prevaleze interesele lor supreme — 
dreptul la existență, la viață, la 
libertate, la pace. în numele aces
tor nobile imperative, este mai ne
cesară ca oricind înlocuirea con
fruntării — care nu poate avea alt 
final decit alunecarea spre abisul 
atomonuclear — prin dialogul poli
tic, prin tratative. In opinia Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, oricit s-ar dovedi, de în
delungate și complicate, negocierile 
sint infinit mai acceptabile decit 
calea spre o conflagrație atomică, 
spre autodistrugere. Dindu-se do
vadă de realism, de luciditate și 
rațiune, de voință politică, punîn- 
du-se mai presus de orice dorința 
arzătoare a popoarelor, există încă 
șansa pentru a opri amplasarea 
noilor rachete, pentru retragerea . și 
distrugerea celor existente, pentru 
reluarea convorbirilor de la Geneva 
și încheierea lor cu rezultate în 
consens cu așteptările popoarelor.

Pentru împlinirea acestor dezi
derate este nevoie mai mult câ 
oricind ca popoarele europene, toate 
națiunile să-și spună cuvintul, să 
acționeze cu și mai multă energie, 
să-și facă auzită voința de a trăi 
într-o lume fără arme, a păcii, în
țelegerii și colaborării.

Ioan TIMOFTE
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