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La producțla-marfă 
50 de unități economice 

din județul Timiș 
înscrise în întrecerea pentru a în- 

timpina cu succese deosebite aniver
sarea Republicii, 50 de unități eco
nomice din județul Timiș au rapor
tat îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale de plan la indica
torul producție-marfă industrială. 
Printre acestea se află întreprinde
rea „Electr o timiș", întreprinderea 
electrotehnică și electronică. între
prinderea de mase plastice-și încăl
țăminte „Victoria", întreprinderea de 
materiale de construcții. Valoarea 
producției-marfă pe care cele 50 de 
unități urmează să o livreze supli
mentar economiei naționale pînă la 
finele lunii decembrie va însuma 
peste 730 milioane lei. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii").

41 de unități economice 
din județul lași

Colectivele de muncă din 41 de în
treprinderi industriale și unități eco
nomice din județul Iași raportează 
îndeplinirea, înainte de termen, a 
planului anual la principalii indica
tori. Cu cele mai bune rezultate se 
află întreprinderile de tricotaje „Mol
dova", „Textila", de materiale de 
construcții, de ulei „Unirea", trus
turile de construcții industriale și de 
instalații-montaje din Iași, întreprin
derile de scule și accesorii speciale 
din Pașcani.

Cele 41 de unități vor realiza, 
pînă la sfîrșitul anului, o pro
ducție-marfă industrială suplimenta
ră în valoare de peste 500 milioane 
lei. (Manole Corcaci, corespondentul 
„Scînteii").

Sărbătoarea 
Republicii

Umblind prin țară, bătlnd cu 
pasul locuri pe care aveam sen
timentul că le știu de mult, deși 
nu le văzusem niciodată, am în
țeles pentru totdeauna că toate 
satele și orașele României, că 
toți munții ?i toate cimpiile 
României sint istorie și, in ace
lași timp, fac istorie. Dintr-un 
sublim refuz al incremenirii, al 
mulțumirii leneșe cu un renume 
vechi. Din frumoasa neodihnă a 
mișcării care luminează ochii 
oamenilor și gindul lor, deve
nind faptă între faptele firești 
ale țării. Pentru că nu există 
o țară de pămint și una de oa
meni, nu există o țară de istorie 
și alta de prezent, cum nu exis
tă o limbă românească de luni, 
alta de miercuri, alta de dumi
nică. Ci o țară unică, pentru toa-

Insemnări de 
Nicolae Dan FRUNTELATA

te și pentru toți, comunicind în
tre ele prin singele iubirii și al 
trudei de fiecare zi. Prin el, 
locurile vechi cresc in frumuse
țe nouă, devin cum spunea Bla- 
ga, și le recunoaștem și ne re
cunosc prin tot ce lăsăm clipei 
ca sâ se desăvirșească in eterni
tate. Decembrie, lună de ctitoriri, 
ne-a numit patria Republică. 
Adică, lucru prin toți, al tuturor. 
Adică o casă tocmită cinstit cu 
sudoare și cu jertfă, pe pămint 
strămoșesc, in care toți citi tră
iesc. egali "și demni, Iși împli
nesc în libertate destinul, împli
nind destinul unei țări suvera
ne. Decembrie stă intre două 
praguri: Ziua Unirii și Ziua Re
publicii. Ea învinge, pentru isto
ria și pentru conștiința noastră, 
calendarul, fiind o lună a înce
putului, a tzbinziL

tmi adun in memorie drumu
rile acestui an și cred că, cin
stind pragurile-simbol de care 
aminteam, am datoria să scriu 
desvre un județ al cărui nume 
începe cu prima literă a alfabe
tului și a. iubirii, județul Alba. 
Despre faptele sale de acum, ce 
fac Istorie continuind istoria. 
Ascultați un adevăr, frumos ca 
un poem in simplitatea și in 
profunzimea lui de sens: anul 
a~esfa. județul Alba și-a asigu
rat in întregime, din griul pro
priu. nîinea de care are nevoie.'
(Continuare In pag. a IV-a)

La export
10 unități economice 

din județul Argeș
A raportat îndeplinirea planului la 

export și puternicul colectiv munci
toresc de la Combinatul petrochimic 
Pitești. Pînă la încheierea lunii de
cembrie. depășirile de producție la 
acest indicator de bază se vor ridica 
la 30 milioane lei. A îndeplinit sar
cinile la export — mai mari cu 11 
procente față de cele din anul tre
cut — și colectivul de muncă de la 
întreprinderea de motoare electrice 
din Pitești. Pînă acum, 10 unități 
economice argeșene au raportat în
deplinirea planului anual la export. 
La baza succesului se află competi
tivitatea produselor realizate pentru 
export, receptivitatea și promptitu
dinea față, de cerințele partenerilor 
externi, specializarea personalului 
care lucrează astfel de produse. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scînteii").

10 unități economice 
din județul Botoșani

Pînă in prezent, un număr de 10 
unități economice din județul Boto
șani au raportat îndeplinirea sarci
nilor anuale la export. Unitățile res
pective vor livra suplimentar parte
nerilor externi, pînă la finele lunii 
decembrie, produse în valoare de 
aproape 80 milioane lei. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scînteii").

rPLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL' AL FEMEILOR^

Telegrama adresată

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, I
1 ■ ".................. 1 "

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Desfășurată in atmosfera de vibrantă angajare pa
triotică, revoluționară, a întregului popor, pentru în
cheierea cu succes a anului 1983 și trecerea la înfăp
tuirea mobilizatoarelor obiective de dezvoltare econo
mică și socială a patriei in anul 1984, adoptate de Ple
nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român din 14—15 noiembrie, aprobate in unanimitate 
de înaltele forumuri naționale ale democrației noastre 
socialiste și cărora Marea Adunare Națională le-a dat 
putere de lege, Plenara Consiliului National al Femei
lor a analizat într-un spirit dc înaltă exigentă comu
nistă activitatea mișcării de femei, in vederea mobili
zării femeilor de la orașe și sate la îndeplinirea pla
nului pe aeest an, stabilind direcțiile de acțiune pen
tru perioada următoare.

Participantele la plenară exprimă și cu acest prilej 
sentimentele de profundă stimă, dragoste și recunoș
tință pe care femeile de pe întreg cuprinsul patriei, 
fără deosebire de naționalitate, le nutresc față de dum
neavoastră, fiul cel mai de seamă al poporului nostru, 
patriot înflăcărat și luptător încercat, care de aproape 
două decenii conduceți destinele țârii cu înțelepciune, 
clarviziune și nesecat suirit revoluționar, asigurînd 
înaintarea neabătută a României do drumul edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate, spre co
munism.

Va raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că, urmind indicațiile dumneavoastră, ale to
varășei Elena Ceaușescu, mișcarea de femei a avut in 
centrul activității sale munca pentru asigurarea parti
cipării tot mai ample a femeilor la întreaga viață eco
nomică, politică și socială a țării, pe măsura condiții
lor deosebite care le-au fost create, a încrederii cu 
care sint învestite, a grijii și căldurii cu care sint 
înconjurate.

Urmind îndemnurile mobilizatoare pe care ni le-ați 
adresat in repetate rinduri, am pus un accent deosebit 
Pe munca nemijlocită in rindul femeilor din industrie 
și agricultură, acolo unde se decide efectiv realizarea 
planului, soarta producției de bunuri materiale, urmă
rind ca fiecare femeie să-și indeplinească exemplar 
sarcinile care-i revin.

Pornind dc la adevărul subliniat permanent de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că 
cea mai importantă resursă de eare dispunem sint 
oamenii, făuritori ai noului lor destin, am acordat o
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Direcții fundamentale de acțiune pentru 
îndeplinirea exemplară, în condiții de 
înaltă eficiență, a planului pe anul 1984

PROGRESUL TEHNIC, 
MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 

-în centrul preocupărilor
Oamenii muncii, întregul nostru 

popor au luat cunoștință cu deosebit 
interes de Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1934 — grandios și însuflețitor pro
gram de muncă la scară națională, 
care aprofundează cu rigoare științi
fică obiectivele stabilite do Congre
sul al XII-lea și Conferința . Națio
nală ale partidului privind trecerea, 
la o calitate nouă, superioară in toa
te domeniile de activitate.

Elaborat sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, planul pe anul 1984 
concentrează preocupările tu
turor oamenilor muncii, in di
recțiile care asigură realizarea 
unei reproducții intensive, in 
cadrul căruia factorii calitativi, 
de eficiență au un rol prepon
derent, prioritar.

Este vorba de o orientare funda
mentală a politicii partidului nostru, 
care ține seama de nivelul de dez
voltare a economiei românești atins 
în anii construcției socialiste ț o 
orientare care are in vedere faptul 
că făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate presuroune o eco
nomie modernă, de înaltă producti
vitate și eficiență, capabilă să asi
gure creșterea susținută a avuției 
naționale și, pe această bază, a 
bunăstării întregului popor. Iar unul 
din elementele esențiale, definitorii 
ale acestei orientări îl constituie 
modernizarea structurii economiei 
naționale — proces ce se înfăptuiește 
pe fondul unei dezvoltări susținute, 
in anul viitor urmind să se realizeze 
un ritm mai înalt de dezvoltare de- 
cît în primii trei ani ai cincinalului 
și decît în acest ap.

în ansamblul ritmurilor preconi
zate pentru anul viitor se remarcă, 
înainte de toate,

afirmarea puternică a poziției 
conducătoare a industriei, ca
racteristică evidențiată prin 
creșterea cu 6,7 Ia sută a pro- 
ductiei-marfă industriale, pla
nul pe anul 1984 asigurînd în
făptuirea consecventă a po

liticii partidului nostru de 
industrializare socialistă a tării, 
factor hotăritor al dezvoltării 
întregii economii naționale.

Modernizarea structurii economiei 
iși dezvăluie însă și mai puternic 
marea sa amplitudine dacă urmărim 
direcțiile majore ale evoluției in
dustriei, în ansamblul căreia au 
prioritate absolută ramurile de înal
tă tehnicitate, caire necesită consu
muri energetice și materiale mai re
duse și asigură valorificarea, superi
oară a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei elec
trice. Tocmai in această viziune,

planul pe anul viitor acordă o 
atenție deosebită dezvoltării in 
ritmuri superioare a industriei 
construcțiilor dc mașini, indus
triei chimice și a celorlalte sec
toare care asigură un înalt grad 
de valorificare resurselor mate
riale și energetice și realizează 
produse de înaltă tehnicitate, 
competitive pe plan mondial.

De ce este necesară modernizarea 
structurii economiei naționale 1

Este vorba de un proces legic, 
obiectiv, absolut necesar pentru că, 
așa cum se știe, in anii construcției 
socialiste societatea noastră a inves
tit mult, a depus eforturi stăruitoare 
pentru a așeza temelii solide progre
sului nostru economic și social. Iată, 
în acest sens, cîteva sugestive com
parații : volumul fondurilor fixe 
productive in economie a crescut în 
1980 față de 1935 de 4,5 ori, din to
talul fondurilor fixe, 63 la sută avînd 
o vechime mai mică de 10 ani. Cu 
alte cuvinte, s-a asigurat o bază so
lidă dezvoltării moderne a econo
miei naționale, înfăptuirii sarcinilor 
majore ale actualei etape privind 
realizarea unei calități noi, superi
oare în toate sectoarele de activitate.

Locul decisiv pe care-1 ocupă astăzi 
factorii calitativi în strategia dezvol
tării economiei noastre naționale este 
determinat insă și de noile procese 
și fenomene care au Ioc pe plan
(Continuare in pag. a IlI-a)

atenție deosebită educării maselor de femei in spirit 
revoluționar, formării unei atitudini Înaintate față de 
muncă și îndatoririle sociale, stimulării perfecționă
rii pregătirii profesionale și politice a femeilor din 
toate sectoarele de activitate, pe măsura exigentelor 
noii etape de dezvoltare a patriei. <•'

In numele milioanelor de femei care muncesc in in-* 
dustrie și agricultură, in cercetarea științifică și in 
ingineria tehnologică, in domeniul ocrotirii sănătății, 
in invătămint și cultură, in circulația mărfurilor și în 
sfera serviciilor, care au dobindit in anii de dună 
Congresul al IX-lea al partidului, in perioada pe care 
cu legitimă mindrie o numim glorioasa Epocă 
Ceaușescu, posibilități nelimitate de împlinire, de 
participare activă la viața societății, vă adresăm, sti
mate tovarășe secretar general, și cu acest prilej, cele 
mai fierbinți mulțumiri, expresia celor mai profunde 
sentimente de recunoștință pentru locul de mare răs- 
pnndere acordat femeii in societatea noastră.

Pentru noi, participantele la plenară, este, totodată, 
o deosebită cinste de a exprima sentimentele de aleasă 
stimă, de profundă dragoste, admirație și recunoștință 
ale tuturor femeilor de la orașe și sate față de tova
rășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa remar
cabilă in conducerea partidului și statului, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii de construcție socialistă, 
pentru prodigioasa sa activitate științifică, care se 
bucură de înalta stimă și considerație a întregului 
popor, de o largă recunoaștere internațională. Mișca
rea de femei din țara noastră are privilegiul și onoarea 
de a se bucura de înalta și competenta îndrumare a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de sprijinul permanent 
acordat participării svorite și tot mai eficiente a femei
lor in viața societății. Strălucitul exemplu al vieții și 
activității sale revoluționare, ca fiică credincioasă a 
clasei muncitoare, a cărei prodigioasă muncă este pusă 
in slujba celor mai nobile idealuri dc progres și pros
peritate ale patriei, exercită o puternică influentă 
modelatoare asupra conștiinței femcilbr, le mobilizează 
in îndeplinirea cu răspundere și conștiinciozitate a în
datoririlor ce le revin ca oameni ai muncii, mame și 
prime educatoare ale coniilor.

în spiritul răspunderilor sporite și al rolului ce re
vine femeilor in toate sectoarele de activitate. Plenara 
Consiliului Național al Femeilor a analizat, așa eum 
ne-ați cerut întotdeauna, intr-un exigent spirit critic 
și autocritic, neajunsurile care se mai manifestă in 
î><it'vs*o»<-a Co-urliii’ui Na”onal, a comitetelor și comi-
(Continuare in pag. a V-a)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, pe Vassos Lyssarides, 
președintele Partidului Socialist 
(EDEK) din Cipru, care face o vi
zită în tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial și 
calde urări de sănătate și fericire 
din partea președintelui Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Cipru salutul 
său prietenesc și cele mai bune 
urări.

Președintele Partidului Socialist 
d'.n Cipru a exprimat vii mulțumiri 
pentru posibilitatea de a vizita din 
nou tara noastră, de a se reintîlni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a 
avea Împreună un util schimb de 
păreri in probleme de interes co
mun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Interviul tovarășului Ki Ir Sen
secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele R. P. D. Coreene 

acordat ziarului „Scînteia"
După eum s-a mai anunțat, tovarășul Kim Ir Sen, secretarul generat 

al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, preredinteie R.P.D. Coreene, 
a primit, la Phenian, delegația ziarului „Scînteia", condusă de Nicolae 
Dragoș, prim redactor șef adjunct al ziarului. Cu acest prilej, a fost acor
dat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Poporul român 
urmărește cu caldă prietenie și 
solidaritate realizările obținute 
de Republica Populară Demo
crată Coreeană in vasta operă 
de construcție socialistă. Vă a- 
dresăm rugămintea de a prezen
ta principalele preocupări ale 
Partidului Muncii din Coreea, 
ale poporului coreean in actuala 
etapă in spiritul hotăririlor Con
gresului al Vl-lea al partidului 
consacrate progresului neîntre
rupt al patriei.

RĂSPUNS : Congresul al Vl-lea 
al partidului nostru și-a propus 
transformarea întregii societăți după 
ideile „Ciucă". A transforma întrea
ga societate după aceste idei înseam
nă a construi societatea comunistă, 
călăuzindu-ne cu fermitate după a- 
ceste idei și materializindu-le întoc
mai. Edificarea cu succes a comu
nismului presupune transformarea 
omului, a societății șl naturii, con
form cerințelor ridicate de ideile 
„Ciucă". in vederea cuceririi citade
lei ideologice și a citadelei materi
ale corespunzătoare. Pentru a con
strui societatea comunistă nu este 
suficient să cucerim una singură din 
cele două fortărețe. Noi ne călăuzim 
după principiul potrivit căruia pen
tru a construi comunismul trebuie 
cucerite amîndouă în același timp. 
In scopul transformării întregii so
cietăți după ideile „Ciucă", partidul 
nostru pune un accent deosebit pe 
revoluția ideologică, pe revoluția 
tehnică și pe revoluția culturală. Cele 
trei revoluții constituie principalul 
mijloc de atingere a acestui scop. 
Numai atunci cînd ele se vor afirma 
în toată plenitudinea va fi posibilă 
lichidarea tuturor vestigiilor vechii 
societăți, cucerirea citadelei ideolo
gice și materiale a comunismului 
și edificarea in cele din urmă a so
cietății comuniste conform asnirați- 
ilor și dorințelor clasei muncitoare. 
Dintre cele trei revoluții, revoluția 
ideologică este cea care ne preocupă 
cu prioritate. Ea reprezintă sectorul 
de avangardă al revoluției. Dacă re
voluția ideologică nu se va situa în 
frunte, va fi imposibil ca oamenii 

salutat noua vizită a președintelui 
Partidului Socialist (EDEK) din Ci
pru. apreciind că aceasta va da un 
nou impuls relațiilor dintre cele 
două partide, dintre România și 
Cipru.

în cadrul convorbirii s-a analizat 
stadiul relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
(EDEK) din Cipru. ex0rimindu-se 
voința comună de a le dezvolta con
tinuu. în folosul cauzei păcii, des
tinderii, securității și cooperării în 
Balcani, in Europa și in lume.

Oaspetele a apreciat că vizita efec
tuată în acest an în Cipru de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu toyarășa Elena Ceaușescu, 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
ce au avut loc cu acest prilej au 
constituit un moment de o deosebită 
importantă in relațiile dintre cele 
două țări, dintre popoarele român și 
cipriot.

Abordîndu-se unele probleme 
internaționale actuale, s-a eviden
țiat necesitatea intensificării efortu
rilor pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare nucleară, care să asi
gure un echilibru de forțe la un ni
vel cit mai scăzut ai înarmărilor. Tot
odată, s-a apreciat că este necesar 

să fie formați în spirit comunist, ca 
muncitorii să dea dovadă de un en
tuziasm revoluționar din ce in ce 
mai puternic și, in consecință, ca 
toate problemele revoluției și con
strucției să fie rezolvate intr-un mod 
satisfăcător.

Esența revoluției ideologice constă 
în, a imprima tuturor membrilor so
cietății o concepție revoluționară 
fermă asupra lumii. Noi veghem, 
grație unei intense munci de educa
re in spiritul ideilor „Ciuc6“, ca mun
citorii să fie înarmați cu o concepție 
revoluționară „Ciucă" asupra lumii 
și astfel să-i determinăm să gin- 
dească și să acționeze întotdeauna 
și pretutindeni în conformitate cu 
aceste idei. Dealtfel, noi intensifi
căm procesul de educare comunistă 
cu scopul de a-1 elibera pe fiecare 
om al muncii în parte de toate idei
le învechite. îndeosebi individualiste 
și egoiste, și de a-1 determina să ac
ționeze, sâ invețe și să trăiască po
trivit principiului comunist : „Unul 
pentru toți, toți pentru unul".

Paralel cu revoluția ideologică, 
partidul nostru pune un accent de
osebit pe revoluția tehnică. Este vor
ba de o importantă sarcină revolu
ționară vizînd să-i elibereze pe oa
menii muncii de obligațiile cele mai 
dificile și mai împovărătoare și sâ 
asigure socialismului și comunismu
lui o solidă bază materială și tehni
că. în prezent, poporul nostru în
făptuiește revoluția tehnică la țară, 
cu scopul de a lichida diferențele în
tre munca industrială și cea agricolă, 
de a industrializa și a moderniza a- 
gricultura ; el depune dealtfel efor
turi deosebite in vederea mecaniză
rii și automatizării proceselor de 
producție, a introducerii sistemelor 
de telecomandă, astfel incit să fie 
eliminate muncile efectuate la tem
peraturi Înalte și in condiții de pe
riclitate ridicată și in general să fie 
ușurate muncile anevoioase.

Depunem, totodată, mari eforturi 
In domeniul revoluției culturale. 
Reușita în acest domeniu constituie 
o condiție de bază in vederea ridi
cării nivelului cultural și tehnic al 
oamenilor muncii care trebuie să de

să se acționeze cu hotărîre pentru 
oprirea amplasării în Europa a noi- i 
lor rachete cu rază medie de acțiu
ne, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente, să fie reluate nego
cierile sovieto-americane de la Ge- > 
ne va.

S-a subliniat că acum, mai mult : 
ca oricind, toate popoarele, forțele j 
progresiste și democratice de pretu- i 
tindeni au datoria să acționeze unite 
pentru oprirea cursului spre con- j 
fruntare militară, pentru promovarea ; 
largă a unei politici de pace, inde- ' 
pendență, destindere și securitate | 
internațională.

în acest context, a fost • relevată ț 
necesitatea de a se face totul pentru \ 
transformarea Balcanilor într-o zonă I 
a păcii și cooperării, lipsită de arms 
nucleare și baze militare străftie. ;

Cu privire la situația existentă In ' 
Cipru, s-a considerat că toate pro- , 
blemele din insulă se pot rezolva ; 
numai pe calea negocierilor directe i 
dintre cele două comunități, care să 
urmărească salvgardarea unității, in
tegrității, independentei și suverani- 1 
tătii Ciprului, a statutului său da 
țară nealiniată, conviețuirea pașnică ; 
dintre ciprioții greci și ciprloții ; 
turci.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o j 
atmosferă cordială, prietenească.

vină oameni de nădejde ai societă
ții, in scopul de a întări organizarea 
și disciplina societății, de a-i impri
ma acesteia un stil de viață ci
vilizat.

în domeniul revoluției culturale, 
partidul nostru acordă o atenție de
osebită educației. In prezent, avem 
un învățămint obligatoriu general 
de 11 ani și pregătim, totodată, în- 
vățămîntul superior obligatoriu, con
form orientărilor privind ridicarea 
nivelului de cultură al întregii so
cietăți, trasate de Congresul al Vl- 
lea al partidului. In viitor învăță- 
mintul va deveni obligatoriu pentru 
toți, fiecare membru al societății 
noastre devenind un om de tip co
munist, dezvoltat armonios.

Actualmente, poporul nostru des
fășoară o intensă luptă pentru reali
zarea celor 10 obiective pe termen 
lung de edificare economică socia
listă, stabilite de Congresul al Vl- 
lea al partidului pentru anii '30.

Aceste obiective constau in produ
cerea anuală, la sfîrșitul anilor ’80, 
a 100 miliarde kWh energie electri
că. 120 milioane tone cărbune. 15 
milioane tone oțel, 1.5 milioane tone 
metale neferoase. 20 milioane tone 
de ciment, 7 milioane tone de în
grășăminte chimice. 1,5 miliarde me
tri țesături. 5 milioane tone de pro
duse maritime, 15 milioane tone ce
reale și în recuperarea a 300 000 
ceungbo (0,90 ceungbo — 1 ha) de 
terenuri sărăturate in viitorii 10 ani. 
Odată realizate aceste obiective, țara 
noastră se va situa printre țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic, poporul nostru va atinge un 
nivel ridicat de viață și va fi asigu
rată baza materială șt tehnică ne
cesară victoriei depline a socialis
mului.

Avem toate posibilitățile si condi
țiile necesare pentru realizarea aces
tor obiective. Economia noastră na
țională independentă are baze soli
de, dispunem de resurse naturale din 
abundentă, de milioane de munci
tori căliți în lupte, de o armată de 
1 200 000 de oameni de știință și teh- 
nicieni'inzestrați. De îndată ce luăm 
o decizie și trecem la transpunerea 
ei în viață, nici o citadelă nu mai 
este de necucerit pentru noi.

De la Congresul al Vl-lea al parti
dului la nlen anele Comitetului Cen-
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Performanța

Se numește Ion Mihăilă și 
este șofer la Schela de foraj 
Ianca, județul Brăila. Lucrează 
ca șofer de 40 de ani. Și nicio
dată, în cei 40 de ani, Ion Mi
hăilă n-a avut nici cea mai mică 
abatere de la Legea circulației 
și nici o sancțiune niciodată.

Dar cea mai bună perfor
manță a lui se numește... longe
vitatea mașinilor pe care le-a 
avut in primire. La volanul ul
timului autovehicul, 21-BR-2148, 
lucrează de 18 ani de zile, 
urmă cu 7 ani, Ion Mihăilă 
fost chemat și i s-a spus 
trebuie să caseze mașina și 
ia alta nouă. „Nici nu mă gin- 
desc! — a răspuns el. Rămin cu 
«rabla» mea 
și am să vă 
aibă nevoie 
nici n-o să 
decit altele.

Și Ion Mihăilă a rămas la vo
lanul aceleiași mașini la care 
lucrează și azi și cu care a par
curs o distanță egală cu ocolul 
Pămintului pe la Ecuator 
aproape 30 de ori!

Cu pricepere 
potențiale -

și pasiune, din resurse 
valoroase resurse reale

Al. PI.XTEA

pentru 
: lămpi, 

nevoie 
impor- 

ezitare.

eficientei 
stabilirea 
comunist, 
care să-i

de ateliere, sec-

Panorama din municipiul Bistrița

calitatea legumelorPentru
si legume etc.

O tradiție

co-
E<ste

au

ci si 
Șer-

sărit 
greu, 

din

vaci de rasă, 
producții ri- 
lapte. obti- 
totodată de

fiind valorifi- 
la cantine și 
de alimentație 
— peste 2 500

- au devenit 
de atracție 
cumpărători.

Prin tot 
Întreprinde, 
reușește să 
intr-un grad

gulii furajere 
foste maidane, 
subsoluri și 

unor grajduri

transformată in com
post — valoros ingră- 
șămînt pentru serele 
de flori

de an. Cămi- 
oamenilor iși 

podoaba 
- brazii 
Centrele

gospodar...

— cum ii zic unii — 
dovedesc că n-o să 
nici de reparații, 

consume mai mult 
Dimpotrivă!".

Feciorii 
din Vinerea

50 de feciori minări șl frumoși
din satul Vinerea, județul Alba, 
alcătuiesc o foarte apreciată for
mație de călușari. An de an, ei 
se numără printre protagoniștii 
Festivalului interjudețean al că
lușarilor transilvăneni de la 
Deva. La ultimele trei ediții ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", călușarii din Vinerea 
au ocupat locul I pe țară. E o 
performanță 1

Cine sint călușarii ? Sint ti
neri țărani cooperatori, munci
tori, ingineri, profesori, medici, 
elevi. Dincolo de profesie, pe toți 
ii reunește dragostea pentru 
acest străvechi joc popular ro
mânesc de o deosebită expresi
vitate. Tot așa!

Micii arheologi
Doi frați, pionieri in clasa a 

IV-a ■— Miss Gybrgy și Ferenc — 
de la școala din Valea Crișului, 
județul Covasna, se aflau in 
preajma lucrătorilor care săpau 
un șanț pentru instalarea unei 
conducte de apă. Deodată, prin 
pămintul scos la suprafață, cei 
doi pionieri au găsit resturile 
unui corn de animal ciudat. La 
îndrumarea fratelui lor mat 
mare. Kiss Imre, elev in clasa 
a Xl-a a Liceului de matematl- 
că-fizică din Sfintu Gheorghe, 
fosilele au fost predate Muzeu
lui județean. Aici, specialiștii 
le-au analizat cu toată atenția 
și au constatat că este vorba 
despre rămășițele unui animal 
preistoric, care a trăit și pe te 
ritoriul țării noastre.

Există în orașul Fieni două mari 
unități industriale — Combinatul de 
lianți și azbociment și întreprinderea 
„Steaua electrică". Ca profil, sint to
tal diferite. Ceea ce au comun este 
activitatea pozitivă a celor două co
mitete de partid, permanent preocu
pate pentru mobilizarea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de plan, pentru 
creșterea eficienței activității de 
partid. Faptele o confirmă.

— De-a lungul anilor, ne spune 
Gheorghe Mibăiescu, secretar al co
mitetului de partid din Combinatul 
de lianți și azbociment, propria expe
riență ne-a demonstrat că o mare 
însemnătate in ridicarea pe o treap
tă superioară a calității și 
muncii comuniștilor o are 
cu exigentă, pentru fiecare 
a acelei sarcini de partid 
pună în valoare experiența, pregăti
rea profesională, să-i stimuleze am
biția. spiritul de 
răspundere și ini
țiativa în muncă.

...O asemenea 
explicație poate 
fi însă detaliată. 
Iată, in prima vi
neri a fiecărei 
luni, conducerea 
combinatului a- 
nalizează cu șefii 
ții. sectoare calitatea produselor și 
a muncii. într-o vreme, analiza se 
făcea pe baza unui raport al servi
ciului controlului tehnic de calitate, 
ceea ce nu era prea eficient. Apă
ruse o anumită stare de pasivita
te. Cu excepția referentului, aproape 
nimeni nu mai intervenea, cu un a- 
port personal, în dezbaterea rezulta
telor. în stabilirea direcțiilor de ac
țiune. Comitetul de partid a sesizat 
slăbiciunea... metodei și. pentru a o 
debloca din inerție si ineficientă, a 
stabilit ca sarcină de partid pentru 
fiecare sef de atelier, de sector sau 
secție să raporteze cum s-a achitat 
colectivul pe care îl conduce, el per
sonal, de îndeplinirea măsurilor 
adoptate privind calitatea. Dar nu 
numai atît. Raportorii trebuiau să 
analizeze și cauzele neajunsurilor, e- 
fectele și implicațiile lor. A crescut 
astfel spiritul de răspundere al tutu
ror șefilor de ateliere și sectoare și, 
prin ei, al tuturor comuniștilor pen
tru organizarea muncii, pentru cali
tate.

Respectarea riguroasă, la locurile 
de muncă, a normelor de calitate are 
pentru combinat b importantă cu 
totul deosebită. O ilustrează faptul 
că reducerea cu numai un procent a 
gradului de umiditate al pastei ce se 
introduce în cuptoare înseamnă in
tr-o singură lună economii de cîteva 
sute de mii de metri cubi de gaze. 
Ce înseamnă acest lucru în condițiile 
actuale ale eforturilor pentru econo
misirea energiei și combustibilului 
este lesne de Înțeles. Combinatul a 
îndeplinit planul anual la producția 
de ciment încă la 30 octombrie. La 
fel și planul la export. Au fost 
realizate economii de 4 milioane 
kWh energie electrică și peste 4 800 
tone combustibil convențional.

Rezultatele. eficacitatea muncii po
litice — momentul la care ne-am 
oprit făcînd parte din stilul obișnuit 
de muncă al comitetului de partid de 
a elimina orice notă de formalism 
din activitatea economică — sint 
concludente. Dar ele mai au și alte 
explicații.

— Dacă ne-ar întreba cineva cum 
au fost obținute aceste rezultate — 
ne spunea in continuare secretarul 
comitetului de partid — ar trebui 
să vorbim neapărat si de contribuția 
comuniștilor de la atelierul de repa
rații. Sigur, ei nu produc, direct, 
ciment. Dar de calitatea reparațiilor 
pe care le execută, ca si de reduce
rea timpului afectat acestora depin
de in măsură mare realizarea pro
ducției. Am discutat intr-o bună zi 
cu comunistul Chitari Constantin, 
șeful sectorului reparații. „Știi — 
i-am întrebat — cit ciment produce 
cuptorul nr. 7 într-o oră ?“ „Știu —

Calitatea de comunist și răspunderea 
pentru îndeplinirea sarcinii de partid

mi-a răspuns și s-a uitat curios la 
mine — 150 de tone 1“ „Și cit timp 
este afectat unei reparații ?“ „De la 
oprirea cuptorului pină la pornire în 
medie 10—12 zile. Uneori și mai 
mult" — mi-a răspuns pe loc. „Ei 
bine, sarcina ta de partid este acum 
să organizezi astfel munca echipe
lor de întreținere, incit la fiecare 
reparație să cîștigăm cel puțin 
24 de ore. Și asta înseamnă — dacă 
calculăm împreună — 3 600 tone ci
ment peste plan. E clar ?" „Ne-am 
înțeles !“.

Si „ne-am înțeles" a însemnat în
deplinirea acestei sarcini de partid.

...Dar să vedem cum se acționează 
și dincolo, la vecini, pentru creșterea 
eficientei muncii de nartid.

— Noi urmărim ca sarcina de 
partid să aibă o cit mai mare eficaci
tate educativă, ne spunea Elena 
Dinu, secretara comitetului de partid 
din întreprinderea „Steaua elec
trică". Pentru că, e drept, se mai 
întîmplau, uneori, și cazuri de 
acest fel : omul nu-și făcea datoria 
la locul de muncă, dădea rebuturi, 
calitatea operațiilor executate era 
slabă, dar avea — culmea 1 — ca 
sarcină de partid să se ocupe de 
gazeta de perete sau să participe la 
echipa artistică. Exemplul personal, 
la locul de muncă era ignorat. Comi
tetul de partid orientează și sprijină 
acum organizațiile de bază din 
secțiile si atelierele întreprinderii să 
stabilească sarcini cît mai precise. în 
funcție de pregătirea profesională și 
politică a fiecărui comunist, de 
operațiile pe care le execută, de în
datoririle pe care le are la locul de 
muncă. Ne-am dat seama, mai ales 
după consfătuirea de la Mangalia, că 
sarcina de partid concretă, încredin
țată cu chibzuință și nu întîmplător, 
are un mare rol educativ. Adică, 
dă încredere in propriile posibilități.

ambiționează în înfruntarea cu greu
tățile temporare, il face pe fiecare 
să-și descopere calități pe care și le 
subestima.

în urmă cu un an. atelierul de 
socluri al întreprinderii, datorită 
condițiilor existente — clădiri vechi,' 
spatii de producție reduse — func
ționa in nu mai puțin de 16 încăperi 
separate, dispersate. Tocmai de 
aceea, biroul organizației de partid a 
stabilit ca sarcină de partid_pentru 
maistrul comunist Liviu 
reglorul comunist Ștefan 
se ocupe și să răspundă 
de organizarea acțiunii 
trare a atelierelor. Nu 
desigur, ușor. A fost 
demontarea, transportul și reampla- 
sarea mașinilor în noul atelier să se 
facă mai ales nopțile și duminicile. 
Pentru ca a doua zi acestea să lu
creze din plin. în fruntea echipelor 
de lucru, acolo unde a fost mai greu, 

s-au aflat cei doi 
comuniști. Cînd 
totul a fost rezol
vat. la comitetul 
de partid al în
treprinderii faptul 
a fost consemnat 
prlntr-o felicitare 
și precizarea : 
„De la sarcinile 

grele pe care le-ați îndeplinit să vă 
așteptați la altele și mai grele".

Sarcina de partid și implicarea 
comunistului in rezolvarea ei a6 o 
mie si una de ipostaze. Tot la 
„Steaua electrică" aflăm, de pildă, 
despre faiptul că maistrului Ion Io- 
nescu de la secția a doua lămpi spe
ciale. unul dintre cei mai calificau și 
pricepuți tehnicieni, i s-a cerut să se 
ocupe de crearea unui atelier de 
cercetare și microproductie 
realizarea unor noi tipuri de 
asimilarea celor de care are 
economia națională si care se 
tau. A avut, la început, o 
Biroul organizației de bază i-a spus 
însă clar : „Ai și cunoștințe de spe
cialitate si putere de muncă. îți 
lipsesc voința și ambiția ! Tocmai 
de aceea considerăm această îndato
rire ca principala dumitale sarcină 
de partid". Au urmat nopți de 
insomnii, zile de muncă asiduă, au 
trebuit învinse numeroase greutăți 
legate de lipsa de materiale, de 
mașini și documentație ; au fost 
cazuri cînd totul a trebuit să fie luat 
de la capăt, dar pină la urmă reu
șita a produs o mare satisfacție nu 
numai autorului ei. ci si organizației 
de bază, care repartizase o sarcină 
grea, dar pe măsura posibilităților 
comunistului Ion Ionescu.

...Iată, așadar, cîteva fapte care, 
prin \ semnificația lor, demonstrează 
că atunci cînd organele și organiza
țiile de partid repartizează comuniș
tilor răspunderi concrete și îi ajută 
în înfăptuirea lor, sarcina de partid 
devine o pîrghie de maximă efi
ciență în îndeplinirea Obiectivelor 
economice prioritare ce revin colec
tivelor de muncă și, totodată, un pu
ternic factor educativ de creștere a 
responsabilității comuniste, a spiri
tului revoluționar.

Bocu și 
Cetățuiu să 

nemijlocit 
de concen- 
le-a fost, 

nevoie ca

cu 50 LA SUTĂ a consumului energetic

Uriașul gri
— campion

© „CONTUL CHIBZUINȚEr înscrie in prima 
jumătate a acestei luni : 130 000 kWh la 
Oltenița și 313 500 kWh la Turnu Măgurele 
© Prin măsuri simple, gospodărești, CONSU-

MUL CASNIC Șl PUBLIC A FOST REDUS SU3 
COTELE STABILITE © Atitudine fermă, cetă
țenească împotriva risipitorilor -de energie și 
a furturilor de curent.

Ampla acțiune ce se desfășoară in prezent pentruAmpla acțiune ce se desfășoară în prezent pentru încadrarea consu
mului de energie electrică și de combustibil în cotele stabilite, pentru 
obținerea unor economii cît mai consistente în sectoarele casnic și pu
blic antrenează toți factorii de decizie și obștești din toate localitățile. 
Faptele arată că acolo unde activitatea factorilor de decizie se împle
tește cu cea a organismelor obștești — rezultatele se văd imediat.

_Printre factorii de acțiune și opinie, de largă audiență, care parti
cipă la realizarea obiectivului de reducere a consumurilor de energie 
se află și asociațiile de locatari și

O ilustrare a acestui fapt o con
stituie activitatea de zi cu zi a aces
tor organisme în două localități du
nărene — Turnu Măgurele și Olte
nița. Ambele au cunoscut în ultimii 
ani o puternică dezvoltare indus
trială și urbanistică, au condiții geo- 

! încadrează 
energetic. 

— în rin-

comitetele de cetățeni.

Renumitul- crescător de Iepuri 
Mircea Bilius din Suceava 
— despre care am mai scris in 
rubrica noastră — nu-și dezmin
te faima. Participînd la o mare 
expoziție internațională de ie
puri la Leipzig, suceveanul s-a 
intors cu titlul de campion inter
național obținut pentru un iepure 
din rasa uriaș pri. La un an Și 
trei luni cit are, „uriașul" ein- 
tărește I) kilograme.

Dar urecheatul suceveanului 
este nu numai dolofan, ci fi 
frumos. Tocmai de aceea, el a 
obflnut și premiul de onoare al 
juriului pentru cea mai arătoasă 
familie de uriași gri.

Medicul folclorist |
Se numește Liviu Vasilică, e 

medic la Spitalul județean din 
Alexandria și pacienții săi nu se 
zgircesc in cuvinte de laudă. In 
timpul liber — ne scrie N. Ște- 
fănescu — medicul este și un 
foarte talentat solist de muzică 
populară. A debutat ca inter
pret, incă din facultate, la Fes
tivalul artei studențești acum 
șapte ani, obținind locul I pe 
țară. Anul 1983 a fost și cel mai 
rodnic pentru el, aducindu-i pre
mii și distincții la tot atitea 
concursuri și festivaluri la care 
a fost invitat : prestigiosul con
curs „Trandafir de la Moldova", 
„Cintecele munților" — (la Si
biu), „Maria Lătărețu" (la Tg. 
Jiu). Este, bineințeles, și laureat 
al ultimei ediții a Festivalului 
național „Cintarea României". 
Și mai este de remarcat că tină- 
rul interpret al folclorului te- 
leormănean cercetează singur, in 
timpul său liber, vechi cintece 
populare din partea locului, 
multe dintre ele scoase din ne
gurile uitării. Motiv pentru care 
Institutul de cercetări etnologi
ce și dialectologice imprimă in 
prezent din repertoriul... tiparu
lui medic.

La o fintină
Micu Radu din Chiojdeni, ju

dețul Vrancea, istorisește : 
fetiță. Ana, in virstă de 10 
a fost trimisă de mama ei 
aducă apă de la fintină. O 
tină mai departe de casă, 
cu apă bună și limnede. In timp 
ce trăgea afară găleata cu apă, 
s-a dezechilibrat și a alunecat. 
A căzut in apa adincă de cițiva 
metri. In cădere, a reușit să se 
prindă cu miinile, chiar in apro
piere de luciul apei, de unul 
din bolovanii care mărginesc 
fintină. A început să strige după 
ajutor, dar vreme de o oră și ju
mătate nimeni nu a auzit-o, 
timp in care fetița a stat agă
țată de bolovan, deasupra apei, 
amenințată din clipă in clipă cu 
scufundarea. „Apoi 
oamenii și au scos-o, cu 
afară. Acum, Ana se află 
nou in mijlocul colegilor săi".

Un singur amănunt a uitat să 
ne spună Micu Radu : printre 
cei care au salvat fetița s-a nu
mărat el însuși.

Rubrică realizată de
Pelre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Foto : Alex. Androo

grafice asemănătoare, se 
în noile cote de consum 
Despre această activitate 
durile ce urmează.

★
De remarcat un lucru :__ ____

rășul Victor Cojoacă, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular orășenesc Oltenița, cît și to
varășul Florian Udma, prim vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Turnu 
Măgurele, vorbindu-ne despre rezul
tatele obținute în această acțiune, au 
revenit in repetate rînduri asupra ro
lului asociațiilor de locatari și comi
tetelor de cetățeni. De ce ? Pentru 
că acestea cuprind un activ larg de 
gospodari, capabili să aplice operativ 
măsurile luate.

Ne adresăm deci cîtorva din re
prezentanții asociațiilor de locatari 
și comitetelor de cetățeni din cele 
două localități și aflăm unele ini
țiative demne de reținut. La Turnu 
Măgurele, primele măsuri au fost re
ducerea numărului de becuri de pe 
scări și desființarea iluminatului ex
terior, dintre blocuri și de la locu
rile de parcare. A urmat, imediat, in
stalarea de întrerupătoare automa
te, înlocuirea becurilor cu tuburi 
fluorescente de putere mică, ceea ce 
înseamnă reducerea cu o treime față 
de noile norme de consum. Au fost 
numiți, dintre locatari, pentru fiecare 
tronson de bloc, responsabili care 
veghează asupra funcționării cît mai 
economicoase a lifturilor. Toate a- 
ceste măsuri și mai ales aplicarea lor 
depind de asociația de locatari.

Desigur, sfera de acțiune a asocia
țiilor de locatari și a comitetelor de 
cetățeni nu se rezumă la aplicarea 
măsurilor de economisire a energiei 
in domeniul public și în spațiile de 
folosință comună. Desfășurîndu-și 
activitatea nemijlocit în rindul lo
catarilor, al vecinilor de locuință, de" 
stradă, membrii asociațiilor și comi
tetelor folosesc munca de Ia om la 
om, pentru formarea opiniei 
împotriva risipei de energie 
cuințele cetățenilor.

„Condițiile dificile ale 
energetice din acest an ne-au făcut 
să vedem mai bine fenonhenele de ri
sipă ce se petreceau înainte, chiar 
in casa noastră, dar nu le băgăm in 
seamă — ne spunea locatarul Tone 
Slujitoru din Oltenița. Fie că era ne
voie. fie că nu, reșouri, boilere, alte 
corpuri de încălzit erau lăsate în pri
ză; gospodina, zăbovind ore întregi la 
bucătărie, uita televizorul in func
țiune. citeodată străjuit și de 4—5 
becuri aprinse. Ca activiști obștești, 
făcind ordine in propria locuință, 
noi sintem cei in măsură să lămu
rim și vecinii că economisirea ener
giei este in interesul economiei, al 
lor personal".

„Poate unii s-au întrebat ce econo
mie poate aduce renunțarea la citeva 
becuri din apartamentul propriu. 
Eu le-aș atrage atenția — ne spu
nea un alt interlocutor. Nicolae Fi- 
lipescu din Turnu Măgurele, că este 
vorba de becuri din sute si mii de 
apartamente. Locuitorii din aso
ciația nr. 1 au renunțat la 300 becuri, 
au scos din priză 50 frigidere. După 
calculele consiliului popular. In cele 
13 asociații de locatari din munlci-

atît tova-

de masă 
din lo-

balanței

în marile depozite 
ale Capitalei siht păs
trate, pentru aprovi
zionarea populației pe 
timpul 
mii de 
me și 
sele au 
atenție 
însilozate.

iernii, sute de 
tone de legu- 
fructe. Produ- 
fost sortate cu 
înainte de a fi 

pentru a 
nu se ocupa spații cu 
mărfuri de calitate în
doielnică. Totuși, pen
tru a avea certitudinea 
deplină că ceea ce se 
află în cele circa 20 de 
depozite apartinînd 
I.L.F. Berceni și Mili
tari. Gostat și Agro- 
coop se menține la ni-

velul calitativ cerut. 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
Capitalei a considerat 
necesară crearea unui 
instrument propriu, 
suplimentar de con
trol. In acest sens, a 
luat ființă o comisie 
specială — din care 
fac parte reprezentanți 
ai Direcției generale 
comerciale, al trustului 
horticol și ai Inspecto
ratului general pentru 
controlul calității pro
duselor — care are 
obligația de a controla 
sistematic toate spa- ■ 
țiile de depozitare și 
de a verifica buletine-

le de analiză a 
ții produselor 
in conservare, 
du-se măsurile 
goare pentru 
tîmpinarea < 
degradări. De aseme
nea, comisia este in
vestită cu dreptul de 
a stabili ordinea de 
prioritate a scoaterii 
in vinzare a produse
lor respective.

în felul acesta se 
asigură pină la recolta 
viitoare o aprovizio
nare corespunzătoare 
nu numai din punct de 
vedere cantitativ, 
calitativ. (Rodica 
ban).

i calită- 
aflate 

, luin- 
de ri- 
prein- 

oricărei

ceea ce 
unitatea 

valorifice 
înalt re-

sursele locale si 
răspundă unor 
voi ale populației, 
lexandru Mureșan).

La marginea muni
cipiului Dej, în niște 
clădiri recondiționate, 
funcționează o ’ mică 
fermă de 
care dau 
dicate de 
nindu-se
la ele produși de toa
tă frumusețea. Alături, 
o încăpere tot im
provizată adăpostește 
acum 300 iepuri de 
casă, rămași după va
lorificare. dintr-urt to
tal de 500. Hrana a- 
cestor animale este a- 
sigurată din furajele 
obținute in parcuri și

zone verzi, ca șl prin 
cultivarea cu porumb, 
sfeclă, 
a unor 
Cîteva 
spatiile
au fost amenajate pen
tru ciupercării, în a- 
cest an 
cate — 
unități 
publică
kilograme de ciuperci.

Cine este proprie
tarul acestei mici și 
rentabile gospodării- 
anexă ? Ea aparține 
6ectiei de gospodărie 
comunală și locativă a

municipiului Dej. 
o unitate intr-adevăr... 
gospodărească : pe lin
gă faptul că a amena
jat și 5 000 mp , sere 
pentru flori și legume, 
execută o seamă de 
prestații industriale — 
in valoare de zeci de 
milioane lei anual. 
Respectiv asigură fa
bricarea, cu mijloace 
proprii, a dalelor, bor
durilor și asfalturilor, 
valorifică, totodată, 
coaja de conifere ră
masă de la combina
tul de celuloză si hîr- 
tie din localitate.

Sfîrșit 
nele 
pregătesc 
prospețimii 
de An nou. 
de desfacere a pomi
lor „cu cetina tot ver
de" — aprovizionate 
pe măsură ce codrii o 
permit 
puncte 
pentru 
Zeci de mii de brazi 
din plantații special 
amenajate sint desti
nați anual acestui 
scop. în afară de a- 
ceștia, unitățile 
merciale oferă cren
guțe verzi de brad, 
precum și brazi arti
ficiali, care împodo
besc an de an cămi
nele oamenilor în în- 
tîmpinarea noului an.

Dar tradiția este a- 
desea umbrită de lă
comia și nesăbuința 
unor inși puși pe că
pătuială în dauna u- 
neia din cele mai fru
moase podoabe ale 
tării : pădurea. In 
zona $aua Tîmpei — 
Poiana Brașov, sau 
Șaua Tîmpei — Valea 
Cetății, aproape la fie
care pas se văd trun
chiuri ale brazilor că-

umbrită de 
reprobabile 

zuți pradă braconieri
lor. Uneori, indivizi 
fără scrupule „ampu
tează" vțrfurile unor 
brazi maturi, ba ii și 
doboară pentru a lua 
virfurile. Este vorba 
de un adevărat jaf 
care periclitează a- 
ceastă mare bogăție a 
tării, în numele unor 
cîștiguri ilicite.

Cine sint acești in
divizi a căror lăcomie 
și iresponsabilitate 
întunecă frumoasele 
tradiții de An nou ? 
Iată-i pe citiva din 
ei : Ion Zecheru Pe
trie. din satul Soho- 
dol a trecut prin tăi
șul toporului 200 de 
brazi tineri. După 
care a mai doborît alți 
550 din pădurea C.A.P. 
Rîșnov. Surprins asu
pra faptului, a 
„sancționat" — 
cum ? Doar cu 
mendă de... 500 
(Exact cit a 
pe.
„rozător" al pădurii — 
Viorel Rîpea din Zăr- 
nești, a tăiat dintr-o 
plantație a fondului 
silvic circa 100 brazi, 
dar a scăpat „basma 
curată". Explicația e

apucături

fost 
dar 

o a- 
lei I 

încasat 
16 brazi !). Un alt

simplă: chiar unii 
lucrători silvici, ca 
Stefan Staicu. fost șef 
al Districtului silvic 
Predeal, sau pădurarul 
Ion Cocă, au săvîrșit 
abuzuri provocînd 
mari daune fondului 
forestier.

E drept, conducerea 
Ministerului Silvicul
turii. împreună cu or
ganele in drept ale ju
dețului Brașov, a luat 
măsuri pentru a pune 
capăt, acestei situații, 
printre care înlocuirea 
conduceîii inspecto
ratului silvic jude
țean.

Se impun însă și alte 
măsuri, acționarea în 
judecată a celor care 
jefuiesc pădurea, săvir- 
șind efectiv infracțiu
nea de furt din avu
tul obștesc. Si mai a- 
les, crearea unui pu
ternic curent de opi
nie pentru protejarea 
codrilor de brad ''îm
potriva celor care, spe- 
culînd brazii, păgu
besc această neprețui
tă podoabă a tării, a- 
runcind o nedorită 
umbră asupra bucu
riei Anului nou (Nico- 
lae Mocanu),

piu, numărul becurilor temporar 
scoaSe din uz este de peste 20 000“.

Consiliile populare din cele două 
localități organizează întîiniri cu 
președinții asociațiilor și comitetelor 
de cetățeni, care prezintă scurte in
formări despre modul de încadrare 
în normele zilnice de consum ener
getic, despre noi soluții locale asu
pra unor probleme dificile. în felul 
acesta, organele consiliilor populare, 
împreună cu specialiștii de la cen
trele de distribuție a energiei pot 
acționa cu promptitudine în cazul 
depășirilor cotelor de consum, prile
juind totodată un schimb operativ 
de experiență între asociații și co
mitete cetățenești. Activitatea în 
acest domeniu a asociațiilor și co
mitetelor de cetățeni este analizată 
săptămînal.

O altă cale de atragere a asocia
țiilor de locatari și comitetelor de 
cetățeni în campania de economisiri 
este includerea reprezentanților a- 
cestOra în comisiile 
control, alături 
consiliilor populare 
centrelor de distribuție a energiei. 
Pe lingă faptul că acest lucru con
tribuie ia sporirea eficientei con
troalelor, la aplicarea concretă și 
promptă a măsurilor stabilite, faci
litează crearea unei atitudini de in-

energetice de 
de reprezentanții 

și specialiștii

tolerantă civică a populației. față de 
risipitorii de energie, cu atît mai 
mult față de cei ce sustrag energia. 
Tocmai datorită bunei cunoașteri a 
situației la fața locului și atitudinii 
ferme fată de asemenea situații, atit 
la Oltenița, cit și la Turnu Măgurele 
au fost depistate cazuri de folosire 
în alte scopuri a energiei electrice 
destinate uzului casnic (la diferite 
lucrări de sudură, la polizoare etc.) 
sau de sustragere a curentului elec
tric. fie prin ocolirea contoarelor, 
fie prin deformarea acestora. Bine
înțeles, centrele de distribuție, cu 
aprobarea consiliilor populare, au 
luat măsuri drastice, care s-au apli
cat pe loc : plata la cotele maxime 
de consum a energiei pe trei ani in 
urmă, amenzi, deconectarea de la 
rețea pină la încadrarea in cotele 
de consum. Cazurile de indisciplină 
sau de infracțiune au fost aduse 
cunoștința locatarilor atît verbal, 
și prin afișe.

In încheiere, un scurt bilanț 
măsurilor organizatorice aplicate
cele două localități pentru reducerea 
consumului energetic in sectoarele 
casnic și public : Turnu Măgurele — 
consum
matale 
mie de 
fel. cu
rioadă a 130 000 kWh. Rezultate care 
demonstrează marele potențial de 
acțiune al consiliilor populare,, al 
organizațiilor de masă și obștești 
pentru îndeplinirea unor măsuri 
aflate în prim-planul- actualității.

la 
cit

al 
in

sub noile cote. în prima ju- 
a lunii decembrie, o econo- 
313 500 kWh ; Oltenița — Ia 
economisirea in aceeași pe-

Gh. GRAURE, Stan STEFAN

Construcția de locuințe-sarcină 
prioritară a consiliilor populare

In cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 14-15 noiembrie a.c., to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a atras atenția asupra necesității de 
a se realiza in întregime programul de investiții în toate sectoarele de 
activitate, subliniind că „TREBUIE SĂ LUĂM MĂSURI ENERGICE PEN
TRU A REALIZA VOLUMUL DE LOCUINȚE STABILIT, DAR CU MINIMUM 
DE CHELTUIELI, CU O REDUCERE IN CONTINUARE A CHELTUIELILOR 
MATERIALE".

Anul acesta, programul prevede realizarea unul număr de 180 000 
-T- de locuințe. O responsabilitate de prim ordin in coordonarea lucrărilor 

pentru îndeplinirea acestei sarcini revine, desigur, consiliilor populare, 
deputațiior, cetățenilor înșiși. In unele analize anterioare (din numerele 
12 814 și 12 819 ale ziarului) am prezentat experiența și preocupările 
în acest domeniu ale consiliilor populare Constanța și Giurgiu. In 
continuare înfățișăm astăzi stadiul îndeplinirii programului de construc
ție a locuințelor in județul Prahova.

Pentru 1983, programul de con
struire a locuințelor în județul Pra
hova prevede un număr de 4 539 
apartamente. Dintre acestea au ră
mas de predat peste o mie. Cum 
se acționează pentru recuperarea 
restantelor ? Un prim răspuns l-am 
căutat acolo unde se hotărăște efec
tiv soarta acestor investiții : pe șan
tierele de locuințe.

...Blocul 17 AB 
blicii din Ploiești 
construcție P+9, 
cu două scări și 
76 de apartamen
te. Aurel Tone, 
șeful de lot. 
asigură însă 
lucrarea 
predată mai 
vreme. „Chiar și 
pe gerul acesta ?, 
și 1 Am închis peste 
proape ca vara...".

— Aceasta este o 
pe care am luat-o nu 
nicipiul Ploiești, ci peste tot unde 
construim in județ — ne spune in
ginerul Ion Iorga. directorul tehnic 
al T.C.M. Prahova. în urma recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. și a in
dicațiilor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni Ie-a adresat nouă, con
structorilor. am stabilit un program 
energic pentru recuperarea restan
telor. Anume ? Am refăcut graficele 
de execuție și am reeșalonat lucră
rile pentru fiecare Iot, șantier, bloc, 
scară și chiar apartament in parte, 
numind pentru fiecare dintre aces
tea un responsabil din cadrul per
sonalului tehnico-ingineresc. Rapor
tările din fiecare seară ale acestor 
factori le confruntăm cu realitatea, 
a doua zi. cu prilejul controalelor pe 
care le efectuăm obligatoriu. Am 
grupat forțele de muncă si mijloa
cele tehnice de care dispunem. în 
vederea apărării de intemperii, am 
acordat prioritate maximă execută
rii teraselor.

Alt interlocutor, inginerul Ion 
Trocaru, șeful serviciului producție 
de la T.C.M.. adăuga : „Toate con
strucțiile vor fi executate lă aceiași 
parametri de calitate pe care i-am 
impus in acest an și. in orice caz. 
nu scumpind costurile. Dimpotrivă, 
cheltuielile au rămas cele dinainte, 
iar în unele locuri sint chiar mal 
mici, incit trustul acționează obti- 
nind beneficii! notabile. Măsuri deo
sebite am luat si pe linia economi
sirii combustibilului. în sensul redu
cerii chiar si a cotei de motorină, 
■micșorată cu 50 la sută, cît am 
mit lunar.

Este bine că în județul cu cea 
densă populație urbană din 
blocurile de locuințe sint mult 
frumos construite decît în alți 
și relativ ieftine. Dar foarte bine ar 
fi dacă s-ar construi în timpul pla
nificat, fără rămîneri în urmă...

— Realitatea este, ne spunea to
varășul Ion Vilsan, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular jude
țean. că ceea ce s-a cîștigat în ca
litate — merită să amintesc aici 
faptul că pentru două dintre con
strucțiile din zona centrală s-a pri
mit „Premiul Uniunii arhitecților", 
că noua maternitate 
400 de paturi este o 
juterie a genului, ca 
„Internațional" din 
pierdut în viteza de

de pe bd. Repu- 
este o frumoasă

va

•» 
ne 
că 
ti 

de-

însemnări din județul 
Prahova

întrebăm. „Chiar 
tot. lucrăm a-
primă măsură 
numai în mu-

pri-
mai 
țară 
mai 
ani

ploieșteană de 
adevărată bi- 
și noul hotel 
Sinaia — s-a 

execuție. Prac-

tica ne-a dovedit că acolo unde 
consiliile populare orășenești și co
munale au considerat într-adevăr 
construcția de locuințe ca pe o sar
cină prioritară, cu toate greutățile 
ivite, cifrele din grafice au fost în
deplinite. Este cazul să menționăm 
consiliile populare 
Azuga, Mizil. Breaza. Plopeni. Vă
leni de Munte. Băicoi. Sinaia și Ur
lați. Iar acolo unde rolul de coor
donator al consiliului popular s-a 

resimțit mai pu- 
. tin — adică la 

Ploiești. Cimpina, 
Filipeștii 
dure — 
restanțe.

Motiv 
care o 
specială 

județean 
îndeplinirii 

construcție a 
program spe- 

recuperare a restanțelor, 
dintre membrii comi-

ale orașelor

de Pă-
există

pentru 
sesiune 

a conSi- 
a ana- 
progra- 

locuințe-
liului 
lizat 
mului 
lor și 
ciăl 
Fiecăruia dintre membrii 
tetului executiv l-a fost repartl 
zat un sector anume, cu 
concrete. Săptăminal este 
felul în care consiliile populare oră
șenești și municipal organizează 
buna cooperare și coordonare a tu
turor factorilor și unităților impli
cate în construcția de locuințe. 
Atunci cind este cazul, astfel de 
analize sint ținute chiar la fata lo
cului. cu participarea deputatilor 
din zonă, a reprezentanților O.D.U.S. 
din cartierele respective, a membri
lor comitetelor de cetățeni. Acolo, 
pe loc. se hotărăsc sarcini si res
ponsabilități concrete, ciștigindu-sa 
timp prețios.

— Cum pregătiți construcția da 
locuințe a anului viitor ?

— în paralel cu măsurile adop
tate •— ne-a spus același interlocu
tor — pentru recuperarea restantelor 
de pină acum au fost asigurate 
condițiile pentru frontul de lucru al 
anului viitor (aproximativ 4 000 de 
apartamente). în primul rind pen
tru asigurarea amplasamentelor 
complexelor de locuințe — spații 
comerciale din Ploiești. Cimpina, 
Mizil. Văleni. Plopeni. Urlați și 
Băicoi. Proiectele de execuție pen
tru 1984 sint asigurate în proporție 
de peste 90 la sută, iar pentru Azu
ga și Cimpina' se pregătesc încă de 
pe acum proiectele anilor . ’85 și ’86. 
A fost atacat un front de lucru de 
peste 1 000 de apartamente, urmînd 
ca pînă la sfirsitul anului cifra aces
tora să crească la 1 500. Finanțarea 
am asigurat-o integral. Prin con
centrarea șantierelor, am reorgani
zat folosirea mijloacelor de trans
port in așa fel incit să asigurăm un 
randament maxim pentru fiecare 
mijloc de transport în parte. Fie
care consiliu popular a primit sar
cina să asigure pe plan local forța 
de muncă necesară șantierelor. Do
rim ca noul an să ne prindă cu un 
front de lucru cît mai mare si cu cît 
mai multe structuri de rezistentă 
închise. Vom dovedi astfel că în 
Prahova constructorii știu să facă 
nu numai case bune și frumoase, 
dar că le pot face si repede.

popular 
stadiul 

de
a adoptat un 

de

obiective
analizat

Mlrcea BUNEA 
Constantin CĂPRARU



I

SCÂNTEIA — miercuri 21 decembrie 1983 PAGINA 3

experiența și învățămintele din acest AN 
LA BAZA RECOLTELOR SUPERIOARE DIN ANUL VIITOR Fruntașii muncii în cartea

Ixl* * One poate fi hon agronom cind pN
județului Buzău 

confirmă:

se verified tocmai in condiții climatice grele
Anul acesta, datorită secetei indelungate, acti

vitatea din agricultură s-a desfășurat in condiții 
mai grele. Cu toate acestea, numeroase unități 
agricole și chiar județe au obținut rezultate dintre 
cele mai bune in sporirea producției vegetale și 
zootehnice. Este un aspect asupra căruia, la 
recenta consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat 
in mod deosebit. „Adevărata capacitate a celor 
din agricultură - sublinia secretarul general al 
partidului in cuvintarea rostită cu acest prilej - 
se poate vedea nu in condiții normale ; cind

este abundență de precipitații, oricine poate să 
fie un bun agronom. Pentru a demonstra capa
citatea ți buna cunoaștere a problemelor din 
agricultură este necesar să se acționeze in a',a 
fel incit să se obțină recolte bune in orice con
diții de climă. Și poate tocmai in condițiile 
climatice grele trebuie să se demonstreze 
această capacitate I**

Printre unitățHe agricole din țară care au 
demonstrat această capacitate se află și multe 
unități din județul Buzău. Deși precipitațiile 
căzute anul acesta in județ au fost cu 160-170

litri pe mp mal reduse față da media multi- 
anuală, totuși, unitățile agricole au obținut pro
ducții bune la porumb, floarea-soarelui și soia, 
la struguri, mere și legume in solarii, precum și 
in zootehnie. Intrucit astfel de rezultate aj fost 
dobindite pe terenuri neiriga'.e, socotim că pre
zintă interes cunoașterea atit a modului in care 
s-a acționat pentru obținerea lor, cit și a măsu
rilor ce se întreprind acum pentru generalizarea 
la scara intregului județ a experienței bune 
acumulate, astfel ca in anul viitor toate unită
țile agricole să realizeze producții superioare.

X '__________________

CREȘTEREA PRODUCȚIEI VEGETALE SPORIREA PRODUCȚIEI

de onoare a muncii
REZULTATELE ÎNTRECERII PE 11 LUNI

Prezentăm. in continuare, rezultatele obținute in Întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industri
ale, din unități agricole, construcții, transporturi, precum și din domeniul, 
prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe bâza rea’izării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii noiembrie *) pe primele locuri se situează :

minieră 
cu 994,2

plan au 
sută la 

la

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea 
Hba. județul Maramureș, 
puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 7,4 la
producția fizică, 7,1 la sută 
producția-marfă vindută și înca
sată, 29 la sută la volumul de 
pregătiri și deschideri miniere, 16,6 
la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 6 la sută, 
iar cele

Locul 
Cavnic,

Locul 
Deva, județul Hunedoara.

materiale cu 4,9 la sută.
II : Exploatarea minieră 
județul Maramureș.
III : Exploatarea minieră

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vilcea cu 742,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,3 la sută la 
producția fizică, 15 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată. 
11,1 la sută la beneficii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la li
vrări de mărfuri la fondul pieței 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
și materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț.

DIN ACEST AN
Principalii indicatori de plan au’ 

fost depășiți cu : 26,7 la sută la va
loarea producției unităților silvice, 
20.5 la sută la export, 8,5 la sută la 
reimpăduriri și împăduriri, 30,5 la 
sută la. masa lemnoasă ce se pune 
in valoare. 31,6 la sută la suprafața 
pe care s-au executat lucrări de în
grijire, 24,9 la sută la producția 
silvică pe angajat ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Călărași.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Ialomița.

Pe 84 227 hectare cultivate In 
ogor propriu s-au obținut, in 
medie la hectar, 4 341 kg de 
porumb boabe. depășindu-se 
producția planificată. La floa- 
rea-soarelvi s-a realizat o pro
ducție medie la hectar de 1 771 
kg pe 25 000 hectare cultivate, 
iar la soia — 1 823 kg pe 2 000 
hectare cultivate.

ZOOTEHNICE

aceste recolte au fost obți- 
terenuri neirigațe. Care sint 
elementele de tehnologie 

contribuit la realizarea lor ?

Toate 
nute pe 
factorii, 
care au
Pentru analiză ne vom opri la cultura 
porumbului, producția planificată pa 
ansamblul județului fiind depășită. 
Sint numeroase unitățile agricole care 
au dobîndit o valoroasă experiență 
la această cultură, realizînd producții 
mult mai mari decit aceea pe an
samblul județului. Bunăoară, coope
rativele agricole Robești. Florica, 
Văcărească. Smeeni. Pogoanele. Să- 
hăteni. Merei. Pirscov, Scurtești și 
Siriu au obținut intre 7 480 și 
5 420 kg de porumb boabe la hectar.

Iată cum s-a procedat la C.A.P. 
Florica. unitate unde, de pe 437 hec
tare cultivate, s-au recoltat in medie 
7 207 kg de porumb boabe la hectar. 
Discuțiile cu specialiștii din această 
unitate au reliefat ca un prim ele
ment esențial insămințarea întregii 
suprafețe cu porumb pe terenuri 
arate adine din toamnă. De mențio
nat atenția care s-a acordat calită
ții arăturii. Aceasta constituie un 
punct de pornire obligatoriu pen
tru- obținerea de producții mari, atit 
la porumb, cit si la celelalte culturi. 
Pe baza rezultatelor din cîmpurile 
experimentale proprii. înființate timp 
de mai multi ani. au fost aleși și 
cultivați hibrizii HS-412 pe 160 hec
tare. HS-400 pe 140 hectare. HS-308 
pe 86 hectare si Pionier 3 747 pe 51 
hectare.
activității 
znintarea

Organizarea temeinică a 
in cimp a permis ca insă- 
intregii suprafețe să se

s-a 
optime 
hectare 
pină la 
hectar.

facă în intervalul 1—15 aprilie, ceea 
ce a însemnat încadrarea strictă in 
perioada optimă stabilită pentru 
această zonă. O atenție sporită 
acordat realizării densității 
de plante la hectar. Pe 287 
s-a realizat o depsitate de 
80 000 plante recoltabile la
Un rol deosebit pentru creșterea, pro
ducției in condițiile acestui an sărac 
în precipitații l-a avut menținerea 
permanentă a lanurilor curate de 
buruieni. în acest scop au fost exe
cutate două prașile manuale și două 
mecanice pe întreaga suprafață.

„în această unitate, ca dealtfel șl 
in altele, producțiile bune de po
rumb realizate sint urmarea firească 
a respectării cu strictețe a tehnolo
giei stabilite, dar și a măsurilor 
întreprinse din timp de comitetul 
județean de partid și organele agri
cole pentru pregătirea temeinică a 
producției din acest an — ne spune 
tovarășul Gheorghe Drăgoi. director 
la direcția agricolă. Dintre aceste mă
suri sint de menționat organizarea de 
loturi demonstrative în toate unită
țile agricole. în care s-a urmărit. în 
diferite variante, comportarea hi
brizilor. efectul fertilizării, densita
tea și epoca de semănat : instruirea 
specialiștilor pentru însușirea tehno
logiilor și organizarea dei consfătuiri 
pe probleme ale culturii porumbului. 
Faptul că în acest an au existat și 
cooperative agricole, cum sint cele 
din Balta Albă. Amara. Cislău, 
Lunca, Ghergheasa. Brăiești. Raco- 
viteni. care au obținut producții de 
porumb si floarea-soarelui cu mult 
sub posibilitățile de care dispun do
vedește că avem rezerve Însemnate 
de sporire a producției. Cunoașterea 
aprofundată a neaiunsurilor și lipsu
rilor ce s-au manifestat in acest an 
a permis stabilirea de măsuri și ac
țiuni imediate pentru înlăturarea lor, 
astfel ca anul viitor să obținem pro
ducții și mai bune".

Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, unitățile 
agricole din județul Buzău au 
livrat la fondul de stat, peste 
prevederi, 103 500 hi lapte și 8 

• milioane ouă. In acest an efec
tivele de animale au crescut 
13 100 bovine, 40 000 ovine 
37 400 de porci.

Rezultatele bune înregistrate 
sectorul creșterii animalelor sint 
nemijlocit legate de îmbunătățirile 
survenite in structura bazei furajere. 
Elocvent in acest sens este faptul că, 
anul acesta, unitățile agricole și-au 
asigurat mai multe furaje decit anul 
trecut cu 18 100 tone 
tone suculente si 6 000 

încă din anul 1981, 
comitetului județean 
început materializarea 
pentru îmbunătățirea 
calitativă a bazei furajere. Principa
la preocupare a constituit-o îmbu
nătățirea structurii plantelor de nu
treț cultivate, urmărindu-se crește
rea ponderii plantelor cu conținut 
ridicat de proteină vegetală. în nu
mai trei ani, suprafețele cultivate 
cu Jucernă s*-au dublat, ajungînd in 
acest an la 57 la sută din terenurile 
destinate bazei furajere în ogor

cu 
Si

In

finuri. 143 000 
tone 
din
de 

unui program 
cantitativă și

grosiere, 
inițiativa 
partid a

propriu in cooperativele agricole și 
41 la sută in intreorinderile agricole 
de stat.

/ creștere 
cum și 
rilor au 
30—50 hectare și, respectiv, pe 5—10 
hectare, pentru completarea necesa
rului de proteină din hrană.

„In anul viitor ne-am propus ca 
suprafețele semănate cu lucernă să 
crească la 62 la sută din terenurile 
destinate bazei furajere în ogor pro
priu — ne spune tovarășul Florin 
Nedelcu, director la direcția agrico
lă. Cu toată seceta din acest an, u- 
nitătile agricole au produs 80 tone 
de sămință de lucernă pentru însă- 
mințarea a 3 000 hectare. Pe lingă 
înlocuirea lucernierelor imbătrînlte, 
avem de regenerat 102 000 hectare 
de pășuni și finețe naturale, de in- 
sămîntat golurile din păduri pe 
105 000 hectare și de cultivat cu lu
cernă alte circa 6 000 hectare de pă
șuni, slab productive. Pentru 
zarea acestui program avem 
nevoie de semințe. De aceea, 
ralizînd experiența dobîndită. 
pind din anul 1984 vom produce pe 
scară largă semințele pentru toate 
plantele furajere".

La toate complexele de 
și îngrășare a porcilor, pre
ia cele de creștere a pâsă- 
fost înființate lucerniere pe

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de 
506,1 puncte.

Principalii indicatori 
fost depășiți cu : 7,3 
producția de energie 
bornele generatoarelor 
cui de putere la dispoziția siste
mului‘energetic național ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile de 
plan privind productivitatea mun
cii ; consumul tehnologic pentru 
producerea energiei electrice a fost 
mai mic decit cel normat cu 5,6 la 
sută, Iar cheltuielile realizate au 
fost, de asemenea, mai mici decît 
cele planificate cu 7,9 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III : întrenrinderea elec- 
trocentrale Rm. Vilcea.

Fler" CU

de plan au 
la sută la 
electrică la 
și la grafi-

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,' 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

si încălțăminte „Pionierul“-Bucu- 
rești cu 1 148,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11.6 la sută la 
producția-marfă vindută si incasa-

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București, cu 
1 054,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 18,5 la sută la pro
ducția de construcțli-montâj termi
nată, 18,7 la sută la numărul locu
ințelor date in folosință, 14,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au fost obținute la 
beneficii ; consumurile au fost mai 
mici decit cele normate cu 26,3 la 
sută la ciment, 12,1 la sută la me
tal, 33,9 la sută la combustibili și 
carburanți.

Locul II: întreprinderea de mon
taj, reparații centrale termice 
București.

Locul III: întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

MĂSURI PENTRU ANUL VIITOR

MĂSURI PENTRU ANUL VIITOR
10 la sută din suprafața ce se va insâmința cu peAimb va fi

fertilizată cu îngrășăminte organice, dozele fiind de 39-40 tone la hectar ;
• Toate terenurile cultivate cu perumb după porumb vor fi curățate 

Integral de resturile vegetale ;
® Pentru combaterea buruienilor, solele infestate cu costrei nu vor fi 

cultivate cu porumb 2-3 ani la rind ;
O întreaga cantitate de sămință de porumb folosită va fi numai din 

generația I.

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI

HORTICOLE
Anul acesta, pe ansamblul 

județului s-au obținut, in medie 
la " '
cu 
de 
iar 
rii 
mate $1 
hectar.

hectar, 9 251 kg la struguri, 
470 kg peste plan ; 11 853 kg 
mere, cu 1 573 kg peste plan, 
la legume cultivate in sola- 

s-au realizat 52 770 kg la to-
49 000 kg ia varză la

vom vedea însă, acesteDupă cum 
producții sint in primul rind rodul 
activității oamenilor, al răspunderii 
cu care au muncit. Ne vom referi 
la viticultură, și nu intîmplător. în 
cei trei ani care au trecut din cinci
nalul actual, viticultura județului s-a 
situat de două ori pe locul întii pe 
țară — în anii 1981 și 1933, și pe 
locul doi în 1932. ( Tovarășul Nicolae 
Vameșu, directorul întreprinderii ju
dețene a viei și vinului, ne-a vorbit 
despre coordonatele acestei perfor
mante.

— Producțiile din ultimii ani și, 
mai aleș, producția de struguri din 
acest an sint rezultatul aplicării 
unui ansamblu de măsuri stabilite 
de comitetul județean de partid pen
tru ridicarea potențialului productiv 
al patrimoniului viticol, care cuprin
de 15 000 hectare. Aceste măsuri au 
vizat in mod deosebit modernizarea 
plantațiilor prin refacerea densității 
și a sistemului de susținere, crearea 
de stații centralizate pentru prepa
rarea soluțiilor și ridicarea „scau
nului" de la butuci. A devenit o re
gulă ca

1 parcelă, 
au dat 
cedenți,

șăminte organice, cu doze de 30—40 
tone la hectar. De asemenea, pentru 
refacerea sistemului radicular și 
aerisirea solului, în mod obligatoriu, 
la 4—5 ani, se efectuează subsolajul 
pe fiecare solă. Dar de cea mai 
mare importanță pentru creșterea 
producției de struguri este executa
rea la timp și de bună calitate a 
tăierilor de rodire. Fiecare unitate 
agricolă dispune acum de oameni 
permanenți, cu înaltă pregătire pro
fesională, care fac tăierile de rodi
re de ani de zile. în condițiile ju
dețului nostru această lucrare tre
buie executată din luna decembrie 
pinăi cel tîrziu la începutul lunii 
martie. Anul acesta, tăierile au fost 
terminate la sfirșltul lunii februarie. 
Scurtarea cit mai mult posibil a pe
rioadei 
pentru 
ducție. 
acesta,
fost complet mecanizate și automa
tizate.

Rezultatele din acest an nu sint 
totuși pe deplin satisfăcătoare. Dacă 
cooperativele agricole Boldu, Padi
na, Podgoria, Nicolești, Scurtești și 
Pogoanele au realizat intre 16 379 kg 
și 11916 kg struguri la hectar, alte 
cooperative, printre care Vernești, 
Săpoca și Brădeanu. au obținut nu
mai intre 1 404 și 3 381 kg la hectar. 
Tocmai de aceea, un obiectiv esen
țial al activității pentru anul 1984 II 
constituie aplicarea .fermă a măsu
rilor stabilite în toate unitățile agri
cole.

de recoltare este decisivă 
evitarea pierderilor de pro- 
în acest scop, numai anul 
cinci centre de vinificatie au

reali- 
însă 

gene- 
ince-

o dată la 3—1 ani fiecare 
dar cu prioritate 

producții mari în
să fie fertilizate

cele care 
anii pre- 
cu ingră-

MĂSURI PENTRU ANUL VIITOR
• Sporirea densității de butuci la hectar pe 1 800 hectare, prin com

pletarea golurilor și alte măsuri ;
• înființarea de plantații noi pe 300 hectare, amenajate pe terenuri 

In pantă și nisipuri ;
• Administrarea de îngrășăminte organice pe 3 000 hectare șl de 

îngrășăminte chimice pe 4 500 hectare.

• Sfecla furajeră va fi cultivată pe 10 la șută din suprafața destinată 
berzei furajere in ogor propriu ;

• Cultura meiului va fi extinsă pe cel puțin 3 000 hectare ;
• La întreprinderea de întreținere și exploatare a pajiștilor se vor 

înființa loturi semincere pentru plantele de nutreț perene pe încă 500 
hectare.

PRODUCȚIA VIITOARE
IN ATENȚIA PERMANENTĂ

A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
— Cu toate rezultatele bune obți

nute in agricultura județului — ne 
spune tovarășul Carolică VASILE, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R. — rezultate 
care atestă preocuparea mai atentă a 
lucrătorilor de pe ogoare pentru folo
sirea deplină a fondului funciar șt 
utilizarea mai judicioasă a bazei teh- 
nlco-materiale, realizările pe ansam
blul agriculturii județului se situea
ză încă sub posibilitățile reale de 
care dispunem. Din analiza muncii 
desfășurate in acest an se desprinde 
evident faptul că neajunsurile ma
nifestate in agricultură au fost de
terminate și de existenta unor nea
junsuri in insășl munca unor consilii 
agroindustriale, organe și organizații 
de partid, inclusiv a comitetului ju
dețean de partid. Trăgind toate în
vățămintele dtn experiența bună do- 
bindită in diferite sectoare, dar și 
din deficiențele manifestate, vom 
stabili cele mai eficiente măsuri 
pentru ca organele și organizațiile 
de partid de la sate să-și îndepli
nească in cele mai bune condiții ro
lul de conducător politic al activității 
din agricultură, asigurind mobiliza
rea tuturor forțelor umane și mate
riale la înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. în această privință, indica
țiile și sarcinile cuprinse in cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. reprezintă pentru noi 
un mobilizator program do acțiuni 
concrete, imediate și de perspectivă, 
pentru pregătirea in cele mai bune 
condiții a producției din anul viitor.

Vom continua să perfecționăm me- | 
todele de lucru ce s-au dovedit efi- I 
ciente — schimburile de experiență 
și consfătuirile pe diferite probleme 
pentru generalizarea experienței îna
intate, analizele efectuate de secre
tariatul comitetului județean de 
partid la fața locului, in unitățile ce 
se confruntă cu greutăți, analize care 
sint însoțite de măsuri imediate în 
vederea obținerii de rezultate supe
rioare. Acționînd ferm în spiritul 
exigențelor formulate de secretarul 
generai al partidului, vom întreprin
de măsuri pentru stabilizarea specia
liștilor in unitățile agricole. Toți 
specialiștii din agricultura județului 
vor fi numiți pe locurile de muncă 
înainte de încenerea anului 1984 și 
nu vor putea fi transferați în alte 
unități decît cu aprobarea comitetu
lui județean de partid. Intensificînd 
munca politico-educațiyă. vom face 
ca specialiștii din agricultură să în
țeleagă necesitatea de a deveni parte 
integrantă a unității agricole, a co
munei respective. Permanentizarea 
și legarea lor nemijlocită de locurile 
unde își desfășoară activitatea îi vor 
determitia să privească în perspec
tivă, să stabilească aplicarea acelor 
măsuri care să permită obținerea de 
producții mari în anii ce vin. Știind

că munca lui va fi apreciată după 
rezultatele unității in care lucrează, 
fiind stimulat în raport direct cu 
roadele preocupării lui pentru creș
terea producțiilor, specialistul agri
col insuși va deveni un promotor ac
tiv al aplicării acelor măsuri — cu
rente și de perspectivă, care să de
termine ridicarea întregii activități 
la cote superioare. Creșterea răspun
derii pentru producția obținută se 
va realiza și prin permanentizarea 
formațiilor de mecanizatori și coope
ratori, cărora li se vor atribui su
prafețe de teren pe care să le lu
creze in acord global 5—0 ani la 
rind. Este o măsură de natură să-i 
stimuleze să lucreze mai bine pămin- 
tul, să-1 fertilizeze corespunzător, 
astfel incit, an de an, recoltele să 
crească tot mal mult. In această di
recție — a creșterii răspunderii pen
tru recoltele viitoare — organizațiile 
de partid de la sate acționează încă 
de pe acum.

Toate aceste măsuri, la care tre
buie să adaug pe cele referitoare Ia 
întronarea unei ordini și discioline 
desăvirșite in întreaga activitate, 
pentru aplicarea riguroasă a tehno
logiilor prevăzute, măsuri care au 
început să fie materializate încă de 
acum, ne dau garanția că vor fi 
create toate condițiile pentru obți
nerea in anul 1984 a unor productii- 
record in toate sectoarele din agri
cultura județului.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Caraș-Severin, cu 969,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,7 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate. 30,3 
la sută la parcursul călătorilor, 
27,6 la sută la venituri brute in 
activitatea de transport, 26,7 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la indicele de utilizare a unei tone 
capacitate din parcul de autovehi
cule marfă 6* a celui din parcul de 
autobuze, precum și la beneficii; 
consumul de carburanți a fost mai 
mic decît cel normat cu 5,3 la sută.

Locul II : întreprinderea pentru 
transporturi și utilaje pentru con
strucții Rovinari.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Tulcea.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Suplacu de Barcău, jude
țul Bihor, cu 690 puncte.

Principalii indicatori da plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la 
producția fizică. 2,3 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
6,8 la sută la volumul de fluida 
injectate in zăcăminte pentru creș
terea factorului final de recupe
rare ; depășiri de plan au mai fost 
realizate la producția netă, pro
ductivitatea muncii și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit 
ede planificate cu 5,4 la sută, iar 
cele materiale cu 7,1 la

Locul II : Schela de 
petrolieră Zemeș, județul

Locul III : Schela de ,_____
petrolieră Moșoaia, județul Argeș.- Si- încălțăminte.

rești.
Locul III 1 întreprinderea de pie- t..„. ... .......... sUla

Ie și încălțăminte „Dîmbovița"- la producția industriei mici. 3.4-la 
București. sută la desfaceri de ^mărfuri cu

DECEMBRIE

sută. 
producție 
Bacău, 
producție

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME. 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani

că Tirgu Secuiesc, județul Covas- 
na, cu 867,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro
ducția fizică, 30,9 ia sută la Export, 
1.6 la sută la producția-marfă vin- 
dută și încasată. 14,4 la sută la 
productivitatea muncii și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cit cele 
iar cele

Locul 
rom" —

Locul 
nică și piese de schimb Oradea.

planificate cu 2.2 la sută, 
materiale cu 6,2 la sută.

II : întreprinderea „Sinte- 
Cluj-Napoca.
III : întreprinderea meca-

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea 

velope „Victoria“-Florești, 
Prahova, cu 850,3 puncte.

Principalii indicatori de . 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
0,4 ia sută la producția fizică, 3,3 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la livrări de mărfuri la 
fondul pieței și beneficii ; unitatea 
a realizat prevederile de plan la 
export ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mat 
mici decit cele normate cu 4,5 Ia 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 7,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de an
velope „Danublana"-București.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov.

de an- 
județui

plan au

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe zece 
luni.

| y

tă. 5,8 la sută la export, 6,4 la sută 
la beneficii : depășiri importante 
de plan au fost obținute la livrări 
de mărfuri la fondul pieței, pro
ducția netă șl la productivitatea 
muncii : cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 2.1 
la sută, iar cele materiale cu 9,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de piele 
„Progresul“-Bucu-

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE 
PRODUSE FĂINOASE
I : întreprinderea de mo- 
panificație Covasna,

ȘI
Locul 

rărit și _ .
1 100,6 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 20,7 la sută
producția fizică, 19,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
17,7 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței, 13,8 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile totale și materiale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Neamț.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dolj.

ca

au 
Ia

ÎN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 847 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 54 la sută la pro
ducția de lapte de vacă și la livră
rile la fondul de stat, 8,5 la sută la 
producția de carne și la livrările la 
fondul de stat, 24 la sută la efec
tivele de porcine la sfirșltul peri
oadei, 4,8 la sută la beneficii ; uni
tatea s-a încadrat in prevederile de 
plan privind cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție-marfă.

LoculII : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Tirgu Frumos, județul 
Iași.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vaslui, cu 790,7 puncte.

IN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și do 
credit Gorj, cu 855,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la in
trări în fondul de stat, 4,6 la sută 

2,1 u 
sută la desfaceri de mărfuri cu 
amănuntul, 4,8 la sută la prestări 
de servicii pentru populație, 19,8 
la sută la producția în alimentația 
publică ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la export, be
neficii și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile de cir
culație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
10,4 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Vilcea.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Sectorul agricol Ilfov.

refolosibile

de plan au 
sută la vo-

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
SI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude

țeană pentru recuperarea șl valori
ficarea materialelor 
Vaslui, cu 50S,5 puncte.

Principalii indicatori 
fost depășiți cu : 20 la
lumul materialelor refolosibile co
lectate, 10 la sută la volumul fizic 
de prelucrare a materialelor refo
losibile metalice ; au mai fost ob
ținute depășiri la cantitățile colec
tate de oțel cu 9 la sută, fontă 62 
la sută, cupru 55 la sută, alamă 31 
la sută și altele. Depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile de circulație, 
precum și cheltuielile la 1 000 lei 
volum colectare au fost mai mici 
decit cele planificate cu 7 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Gorj.

(Agerpres)^

Progresul tehnic, modernizarea producției
in centrul preocupărilor

(Urmare din pag. I)
că în con- 
plan mon- 
materiale, 
reducerea 
valorifica-

mondial. Astfel, este știut 
dițiile adinclrii crizei pe 
dial de materii prime, 
energie și combustibil, 
consumurilor specifice și
rea superioară a resurselor materiale 
au un rol esențial in bătălia pentru 
o înaltă eficiență, pentru progresul 
general al economiei naționale. Răs- 
punzînd acestor imperative.

mutațiile structurale ce vor sur
veni in anul viitor in Industrie 
asigură ca 60 la sută din sporul 
producției industriale să se ob
țină prin valorificarea superi
oară a materiilor prime de bază, 
a combustibililor și energici.

Efectele acestei orientări spre mo
dernizarea structurii economiei na
ționale se vor resimți deosebit de fa
vorabil și asupra participării țării 
noastre la diviziunea internațională a

muncii, la circuitul mondial de va
lori materiale, în evoluția structurii 
și eficienței comerțului exterior. 
Creșterea in anul 1934 cu 13.8 la sută 
a volumului comerțului exterior se 
intemeiază, în primul și in primul 
rind, pe sporirea substanțială a ex
portului. in structura căruia prepon
derente vor fi pfodusele de Înaltă 
tehnicitate, cu un inalt grad de pre
lucrare. Modernizarea structurii ex
portului va asigura sporirea continuă 
a acestuia, valorificarea superioară a 
produselor românești pe piețele ex
terne, realizarea în continuare a unei 
balanțe comerciale excedentare.

Promovarea neabătută a acestei 
orientări profund științifice de mc- 
derhizașe a economiei naționale, a 
tuturor ramurilor și sectoarelor pro- 
ducției materiale îmbină organic cri
teriile de eficiență economică cu 
cele sociale, răspunde intereselor

majore actuale și de perspectivă 
tuturor oamenilor muncii. Pentru 
așa cum limpede se desprinde 
prevederile planului pe anul viitor, 
obiectivele și sarcinile de bază ale 
amplului proces de modernizare a 
structurii economiei naționale sînt 
corelate într-o viziune științifică 
unitară, aprofundată și cuprinzătoa
re și au un scop bine determinat : 
sporirea avuției naționale și a veni
tului național — temelia trainică a 
progresului economiei noastre națio
nale, a ridicării nivelului de viață al 
întregului popor.

Este o îndatorire de mare răspun
dere a tuturor organizațiilor de 
partid, a tuturor organelor de con
ducere colectivă din ministere, cen
trale industriale și Întreprinderi, a 
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa cu stăruință, fnițiativă și fer
mitate pentru ridicarea continuă a

ale 
că, 
din

nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, corespunzător cerințelor im
puse de realizarea unei structuri noi, 
moderne a producției în fiecare în
treprindere, prin introducerea rapidă 
în fabricație a unor produse de înal
tă tehnicitate care valorifică supe
rior resursele materiale ale țării, 
competitive din punctul de vedere al 
parametrilor tehnici și economici pe 
piața mondială. Planul pe anul vii
tor și programul privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor nominalizează concret 
sarcinile ce revin în această pri
vință atît unităților productive, cit 
și institutelor de cercetare șl dezvol
tare tehnologică. Iar la înfăptuirea 
lor sînt chemați să la parte activă, 
să se angajeze cu răspundere și 
elan revoluționar toți muncitorii și 
specialiștii.

Iile ȘTEFAN
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Lupta pentru făurirea statului național unitar român
in împrejurările interne și internaționale ale anilor 1916-1918*)

încununarea luptei poporului ro
mân pentru făurirea statului său na
țional unitar a avut loc în împrejură
rile interne și internaționale specifice 
și complexe ce au caracterizat 
deceniul al doilea al secolului nos
tru, cînd, așa cum apreciază tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „unirea în- 
tr-un singur stat — aspirație secu
lară a românilor, cauză înălțătoare 
pentru care au luptat nenumărate 
generații de înaintași — devenise un 
obiectiv imediat, o necesitate strin
gentă impusă de însuși mersul înain
te al societății românești".

Pe plan național intern, ldeea uni
rii românilor de pe ambele versante 
ale Carpaților într-un singur corp 
politic independent se manifesta cu 
o forță fără precedent, numeroasele 
și variatele acțiuni îndreptate spre 
realizarea acestui țel căpătind o vi
goare impresionantă.

Afirmarea hotărîri! românilor pri
vind realizarea unității naționale se 
înscria în lupta generală a popoare
lor pentru eliberare de sub domina
ția străină, pentru constituirea lor în 
state naționale proprii, independente 
și suverane. în numele acestui prin
cipiu, îmbrățișat cu căldură și de 
mișcarea socialistă din România, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, în
tr-un articol publicat în 1914, în 
„Viitorul social" — organul teoretic 
al social-democrațlei române — con
sidera absolut firească și justificată 
„realizarea Idealului național al 
țării, ca și a altor țări europene 
nedreptățite".

Lupta națională a românilor ș! a 
celorlalte popoare avea loc în con
diții externe determinate de declan
șarea și desfășurarea primului război 
mondial. Este cunoscut că primul 
război mondial a fost generat de po
litica imperialistă a marilor puteri 
ele vremii de reîmpărțire a lumii, 
de acaparare de noi piețe de desfa
cere și surse de materii, prime, de 
subjugare a altor națiuni. Caracterul 
imperialist al confruntării armate 
dintre Puterile Centrale și Antantă 
nu a exclus însă prezențe distincte, 
constind în efort militar îndreptat 
spre realizarea unor scopuri legitime, 
ca eliberarea de sub dominația străi
nă sau — cum a fost și cazul Româ
niei — înfăptuirea statului național 
unitar, ideal care a fost determinant 
pentru angajarea României în tSzboi. 
„Noi — spunea atunci scriitorul și 
omul politic Barbu Delavrancea — 
nu am intrat în haosul acestui măcel 
pentru cuceriri, ci pentru desrobiri... 
Noi nu vrem ce nu este al nostru, 
ci vrem unirea cu frații noștri din 
Ardeal, din Banat șl din Bucovina.» 
Noi nu ne croim cu sabia o patrie 
nouă, ci ne-o Întregim".

Este meritul secretarului general 
al partidului nostru de a fl dezvă
luit falsitatea, inconsistența, esența 
denigratoare a unor aprecieri 
care-și făcuseră Ioc Ia un moment 
dat în unele lucrări istorice și so- 
cial-politice și de a fl repus în 
drepturile sale adevărul că deși 
„ ...primul război mondial a avnt un 
caracter imperialist, poporul român 
nu a participat Ia acest război că
lăuzit de intenții de cotropire șl 
anexiune teritorială; cedind presiu
nilor puterilor Antantei, cercurile 
conducătoare ale țării au hotărît in
trarea în război alături de Anglia, 
Franța și Rusia, care promiteau sa
tisfacerea dezideratului unității 
noastre naționale".

Momentul intrării României in 
război a fost decis atît pe baza opțiu
nii naționale, cit și în urma iptensifi- 
cării acțiunii politico-diplomatice a 
puterilor Antantei, preocupate intr-o 
măsură crescîndă de grăbirea acestei 
decizii. în vara anului 1916, pe fron-

tul de Vest, ofensiva declanșată de 
germani la Verdun eșuase, iar pe 
frontul oriental, înaintarea armate
lor rusești în Galiția accentua si
tuația militară dificilă a Puterilor 
Centrale. Comandamentul aliat 
sconta că intervenția militară a 
României va pecetlui soarta Austro- 
Ungariei și, în perspectivă, a blocu
lui militar advers în întregul 
în aceste circumstanțe, prin 
tul de alianță și 
tară, semnate la 4/16 august 
România se obliga să declanșeze ac
țiunea pentru eliberarea teritoriilor 
românești aflate sub dominația im
periului austro-ungar, iar partenerii 
din Antantă se angajau să recunoas
că dreptul la autodeterminare 
românilor din 'acest imperiu și 
nirea teritoriilor locuite de ei 
România.

Activitatea militară a 
din anii 1916—1918 a fost 
voinței clasei muncitoare, 
intelectualității, cercurilor 
ale burgheziei, a întregului 
român, care si-a mobilizat toate re
sursele economice, demografice, po-

său. 
trata- 

convenția mili- 
1916,

al 
u- 
cu

României 
expresia 

țărănimii, 
înaintate 

popor

susținerea frontului cu cele necesa
re. Eforturile făcute în acești ani 
pentru sprijinirea războiului națio
nal-eliberator dezvăluie 
muncitorilor români, care 
rat aprovizionarea armatei 
ții și combustibil în cele 
voioase împrejurări, a țăranilor, care 
i-au pus la dispoziție produsele a- 
gro-alimentare necesare, a oameni
lor de cultură, care i-au fortificat 
moralul.

Perspectiva înfăptuirii statului na
țional unitar în urma participării 
României la primul 
a conferit, totodată, 
nești o forță și o 
care s-au numărat 
hotărîtori ai actului ____
brie 1918 de la Aibă Iulia. Oricît de 
grele au fost încercările prin care 
România a trecut în acești ani — In
vadarea teritoriului național in 
toamna anului 1916, rigorile iernii 
1916—1917. presiunea extraordinară 
exercitată asupra frontului românesc 
in vara anului 1917 — credința în 
obiectivul propus a fi realizat a În
tărit voința poporului român de a-și

dăruirea 
au asigu- 
cu muni- 
mai ane-

război mondial 
societății româ- 
unitate morală 
printre factorii 

de la 1 Decem-

general-colonel Constantin OLTEANU
membru al Comitetului Politic Executiv ai C.G a! P.C.R., ministrul apărării 

naționale

general-locotenent Ilie CEAUȘESCU 
adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic 

Superior al Armatei
-

*) Comunicare Ia Sesiunea știin
țifică de la Ateneul Român consa
crată aniversării făuririi statului na
țional unitar român.

litice și militare pentru a-și realiza 
unitatea deplină la care rivnise se
cole de-a rindul. Soldații 
care la 15 august 1916 au 
Carpații nu pășeau pe un 
străin ; ei își regăseau frații 
lași neam de care fuseseră 
prin diviziuni artificiale și 
cum scrie „Gazeta Transilvaniei" 
— salutau „cu cea mai desâvîrșită 
dragoste frățească armata liberatoa
re și înfăptuitoare a marelui ideal".

Reprezentanți ai orașelor și sa
telor au întîmpinat, după datina 
străbună, cu pîine și sare, pe osta
șii eliberatori, pentru că „Armata 
românească'— așa cum scria publi
cația citată — pășind pe pămîntul 
sfint pe care răsună de veacuri 
graiul neamului nostru, niu a venit 
cu gînd de dușmănie... ci, dimpotri
vă, însuflețită de cele mal frățești 
sentimente pentru tot norodul 
pașnic".

Populația transilvăneană, chiar în 
condițiile grele ale regimului do
minației străine, regim mult înăs
prit în perioada războiului, fateea, 
la rîndu-i, tot ce putea, folosind 
cele mai diverse forme pentru a-șl 
grăbi eliberarea de sub stăpînirea 
străină. Aproximativ 30 ftOO de ro
mâni au ieșit în lntîmpinarea unită
ților noastre, cerind înrolarea ime
diată în rîndurile forțelor elibera
toare. Nenumărate fapte atestă, cum 
pe drept cuvînt se arată intr-un 
document al vremii, că „...românii 
din ținuturile subjugate au luptat 
alături de ostașii Regatului pentru 
întruparea României mari șl că prin 
sîngele lor au răscumpărat unitatea 
politică la care au visat veacuri 
întregi".

Analiza efortului militar depus de 
poporul român, începind din august 
1916, scoate in evidență puternicul 
entuziasm, spiritul de jertfă, încre
derea românilor de pretutindeni 
justețea 
victorie, 
epopeea 
tată de .. .
torilor fără uniformă, care au dat un 
ridicat tribut dă singe. In teritoriile 
invadate de dușman s-a lovit fără 
cruțare și permanent in forțele ina
mice ; în zorîele libere, masele popu
lare s-au angajat cu fermitate în

români 
trecut 

pămînt 
de ace- 
șeparați 
care —

în 
luptei pe care o purtau, in 

Participarea armatei la 
reîntregirii a fost comple- 
acțiunile armate ale Iuptă-

desăvîrși unitatea națională. O vi
guroasă expresie a acestei voințe a 
fost victoria de la Mărășești a arma
tei române, din vara anului 1917, care 
a reprezentat nu numai o contribu
ție larg recunoscută la înfrîngerea 
militarismului german, ci — așa 
cum relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „...un moment hotări- 
tor în lupta pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru înfăptuirea idealului 
de unitate națională".

Pe lîngă acțiunile desfășurate pe 
plan politic, social și militar în 
România liberă și în Transilvania 
aflată sub dominația străină, se cer 
menționate comunitatea de gînd a 
romanilor de pretutindeni, voința 
lor de a lupta pentru izbînda în care 
credeau, acceptarea conștientă a înda
toririi de luptători, indiferent de teri
toriul pe care se găseau în acele 
momente de cumpănă pentru soarta 
națiunii române, amplele activități 
depuse pentru susținerea cauzei ro
mânești peste hotare. La Ioc de 
frunte, In acest cadru, se situează 
formarea de unități românești com
puse din foști militari ai armatei 
austro-ungare luați prizonieri de 
armatele Antantei — corpul de vo
luntari din Rusia, legiunile din Ita
lia și Franța. Voluntarii acestor uni
tăți erau, cum afirmau ofițerii tran
silvăneni din Italia, animați de do
rința „de a-și face datoria de ro
mâni față de neam". Ofițerii, subofi
țerii șl soldații corpului voluntarilor 
armatei române, foști prizonieri de 
război în Rusia, in memoriul din 
13/26 aprilie 1917, declarau : ....cu
jertfa vieții noastre sîntem gata să 
intrăm in luptă pentru Împlinirea 
idealului nostru : de a uni tot po
porul, tot teritoriul românesc din 
monarhia austro-ungară, România 
liberă și independentă".

Constituirea și acțiunile întreprinse 
de diversele comitete și consilii din 
Franța și Italia, ziarele și revistele 
editate de ele. de serviciile române 
de presă și propagandă din Paris, 
Londra. Stockholm și din alte locuri 
sînt indicii ale gamei largi de mij
loace folosite in acel timp de fiii 
națiunii, indiferent de locul în care 
se găseau atunci în lume, in slujba 
intereselor patriei, pentru triumful 
cauzei unității naționale.

Acțiunile desfășurate de militanțl 
români în America — întruniri, con
ferințe, publicații, demersuri pe 
lîngă autoritățile de stat etc. — au 
contribuit Ia crearea puternicului 
curent de opinie în favoarea elibe
rării și unirii Transilvaniei cu pa
tria și au avut rolul său în fixa
rea poziției Guvernului S.U.A. in 
această chestiune, care, în noiembrie 
1918, anunța că va da României, 
care a aspirat întotdeauna la unire 
cu frații săi din Transilvania ținuți 
între granițele imperiului austro- 
ungar, tot sprijinul pentru ca a- 
ceasta, la conferința generală 
pace, să-și recîștige justele 
drepturi politice și teritoriale.

Efortul unificator al poporului 
mân, a cărui finalitate politică 
concretizat în istoricele hotărîri 
Marii Adunări Naționale de la Alba 
Iulia, a rodit în condițiile prăbușirii 
țarismului și ale destrămării monar
hiei austro-ungare. Vestea' victoriei 
Revoluției din Rusia, care proclama
se nobilele idei ale eliberării socia
le, păcii și dreptului popoarelor la 
autodeterminare, a trezit noi spe
ranțe și a impulsionat lupta pentru 
unitatea de stat, pentru indepen
dență.

în aceste Împrejurări interne și 
internaționale, prin luptă și jertfă, 
poporul român și-a împlinit nă
zuința sa multiseculară, și-a reali
zat o patrie întregită pe teritoriile 
care îi aparțineau dintotdeauna.

Formarea statului național unitar 
român a exercitat o influență pozi
tivă asupra întregii evoluții econo
mice, politice și sociale a României. 
Marea unire a creat condiții pentru 
dezvoltarea forțelor progresiste ale 
societății, pentru intensificarea luptei 
revoluționare, care a culminat cu 
afirmarea plenară a României ca 
stat socialist, independent și suve
ran, cu un înalt prestigiu în lumea 
contemporană.

în noua epocă istorică, marcată de 
victoria deplină și definitivă a so
cialismului în patria noastră, de tre
cerea la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, unita
tea . națiunii a căpătat noi dimen
siuni. afirmîndu-se ca factor hotări- 
tor al înfloririi patriei noastre. A- 
ceastă unitate se oglindește și în 
domeniul apărării patriei, care, po
trivit principiului fundamental al 
doctrinei militare naționale, elabo
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în perioada inaugurată de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, este 
datorie patriotică supremă a fiecă
rui cetățean, cauză și operă a între
gului popor. în scopul apărării mă
rețelor cuceriri revoluționare ala 
poporului român, a Independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le a țării — valori fundamentale ale 
societății noastre — a fost consti
tuit și se perfecționează continuu 
sistemul național de apărare, care 
cuprinde forțele armate, gărzile pa
triotice, detașamentele de pregătire 
militară a tineretului, formațiunile 
apărării civile într-un ansamblu ar
monios Închegat, în măsură, la ne
voie, să subordoneze întregul poten
țial uman, material și moral al na
țiunii scopului respingerii oricărei 
agresiuni.

Pivot al sistemului național de 
apărare, braț Înarmat al poporului, 
armata română de astăzi, cinstind 
prin fapte glorioasele tradiții de 
luptă I făurite de înaintași, nu cu
noaște interese mai mari decît slu
jirea patriei cu devotament nemăr
ginit, fiind permanent gata să ape
re. împreună cu Întreaga națiune, 
mărețul edificiu al României socia
liste, libere, independente și suve
rane, să Îndeplinească neabătut, cu 
totală dăruire, misiunile Încredințate 
de comandantul suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

de 
sale

începută ca un poem 
epic în cadențe solemne 
și formule sentențioase 
menite să capteze atenția, 
și deci, ca în vechile dis
cursuri, bunăvoința citi
torilor ce-i vor parcurge 
paginile ades inflamate de 
lirism patetic. „Tara ome
niei" de I. D. Bălan nu 
este, tn realitate, nici un 
discurs pe o temă oare
care, nici un tratat de es
tetică sau morală, ci. mal 
probabil, un eseu despre, 
cum spune autorul, „ipo
stazele care ne definesc 
identitatea spirituală" (ipo
staze care, în fond, meta
morfozează dorul — tn 
sine inanalizabll — tn ex
presii lirice atît de varia
te, de la poezia Văcărești- 
lor, a lui Alecsandri, Emi- 
nescu, Coșbuc, Iosif, Goga, 
Cotruș, Arghezi, Blaga, 
Nichita Stănescu și pină 
la loan Alexandru sau 
Ana Blandiana). De ce 
„Țara omeniei" ? Titlul 
cărții denumește, precum 
se vede, alături de senti
mentul dorului, din pla
nul estetic, o categorie 
fundamentală care contu
rează „fizionomia morală, 
în plan etic" a românului : 
omenia, „forma proprie, 
specifică a umanismului 
românesc, care atinge în
florirea deplină in uma
nismul socialist, in ome
nia comunistă din vremea 
noastră". Așadar, structu
rată pe aceste două mari 
coordonate, în plan etic 
(omenia) și estetic (dorul), 
„lucrarea de față tinde să 
sublinieze atributele esen
țiale ale culturii româ
nești, geniul creator al 
poporului român, contri
buția sa specifică la Îmbo
gățirea artei universale, 
mesajele de pace, coope
rare și prietenie transmise 
lumii de Țara omeniei și 
oamenii ei, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ctito
rul României socialiste 
multilateral dezvoltate". 
Scrisă într-un bun stil 
simplu și clar, degajat de 
fastidioase subtilități ori 
inutile subțirimi. lucrarea 
criticului I. D. Bălan po
sedă superioare virtuți di
dactice ori, mai bine, înalt 
pedagogice. Este o carte 
de învățătură, un manual 
pentru cei multi fără a în-: 
țelege prin aceasta că au
torul coboară tonul ori 
forțează accesibilitatea îm- 
pingînd-o la un nivel ele
mentar : dimpotrivă, el 
are conștiința unui inter
locutor, invizibil, dar real, 
pe care-1 poartă, ca un 
Cicerone, prin articula
țiile dialectice ale eticii și 
esteticii literaturii româ
ne, o literatură' umanistă, 
cu adinei rădăcini în lsto-

=

*) Ion Dodu 
„Țara omeniei", 
militari.

Bălan : 
Editura

Tinerețea romanței românești
Cea de-a 16-a edi

ție a Festivalului- 
concurs „Crizantema 
de aur" s-ar putea de 
fapt numi și cea din
ții, dintr-o nouă serie, 
dintr-un nou capitol, 
să zicem din istoria 
acestei manifestări, 
pentru că de această 
dată a căpătat, pe 
drept, denumirea de 
festival național. Este 
deci cel dinții festi- 
val-concurs național 
Închinat romanței și 
cîntecului de voie 
bună, desfășurat sub 
auspiciile Consiliului 
Culturii șl Educației 
Socialiste, Uniunii 
compozitorilor. Radio- 
televiziunii române șl 
Comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă Dîmbovița. 
Cum a ajuns — s-ar 
putea întreba — acest 
festival județean să se 
impună la nivel na
țional 7. Prin efortul 
organizatorilor jude
țeni, care, an de an, 
l-au Împlinit cu rigoare 
și conștiinciozitate : 
prin adeziunea pu
blicului din ce In ce 
mai numeros: prin in
teresul pe care crea
torii. interpretii l-au 
arătat acestor 
genuri vechi de cind 
lumea si totuși ti
nere. Si startul 
petiției a fost 
nificativ: 150 de 
se de concurs 
tre care au fost selec
ționate 22), In afară 
de alte 22 — comenzi 
speciale prezentate In 
afara concursului; 100 
de concurent! (dintre 
care 18 aleși pentru 
finală), concurenți din 
toate generațiile, cu 
niveluri diferite de 
pregătire muzicală.

Cea de-a 16-a ediție 
a „Crizantemei de 
aur“ sau prima ediție 
națională a acestui 
concuns-festival — 
s-a încheiat cu un bi
lanț ce răsplătește din 
plin eforturile tutu-

două

com- 
sem- 
pie- 

(din-

ror : organizatori, in
terpret, compozitori. 
S-a ascultat o voce 
de operetă (Constan
ta Ionescu-Cîmpeanu
— Marele premiu), 
care a știut să vi
breze un cîntec „din 
„bătrîni", precum „Mai 
stai" de Băjescu Oar
dă, o voce desti
nată parcă romanței 
(Marieta Bratu — 
Premiul I), care cu 
căldură, prin dozarea 
nuanțelor, a făcut din- 
tr-un astfel de cîntec 
de gen — un mic 
poem plin de sensibi
litate, o voce limpede, 
echilibrată (hunedo- 
reanca Irina Soroiu — 
Premiul II), ce a dat 
culori de șlagăr unei 
prea binecunoscute 
piese — „Piatra-i pia
tră", o tălmăcire de-o 
aleasă distincție 
(Georgeta Brașoveanu
— Diploma specială a 
juriului), care a știut 
inteligent, cu simțire 
șă șlefuiască vorbgle, 
frazele etc. S-au pro
pus deci diverse va
riante In abordarea 
romanței, în lansarea 
cîntecului de voie 
bună... suma acestora 
lnsemnînd de fapt 
dorința interpreților 
de astăzi ca acestea 
să fie în atentia com
pozitorilor. Astfel, s-a 
impus în concurs mult 
aplaudata romanță- 
blues „Farmecul ro
manței" — Premiul I 
(în tălmăcirea tinerel 
Marina Florea), apar
țini nd lui George 
Grigoriu, unul dintre 
cele mai expresive 
momente ale con-

. cursului, un cîntec 
simplu, inspirat, des
pre secretul roman
ței (versuri Mircea 
Block), despre parfu
mul unui cîntec lngî- 
nat de vioară. în sur- 
dfr A, denănind gin
gașe gînduri ; de ase
menea, cîntecul lui 
Gică Petrescu „Mă 
cheamă dorul de casă"

— Premiul publicului 
(versuri Cezarina 
Moldoveanu și. N. Du
mitru), despre , casa 
care înseamnă ‘ firele 
nevăzute ale legăturii 
cu pămîntul, sau 
„Dulce-i piinea româ
nească" (Marele pre
miu) de V. Vasilache 

. junior, sau „Iubirea 
ta" (Premiul III) de 
Temistocle Pdpa, „La 
umbra ta“ (Premiul II) 
de Radu Șerban etc. 

Romanța scrisă as
tăzi poate căpăta în- 
veșmîntarea sonoră 
specifică muzicii u- 
șoare sau ecouri de 
blues, citeodată, am
plitudinea unei or
chestrații stufoase în 
care corzile sint bine 
subliniate (așa cum 
am văzut în paginile 
orchestrelor conduse 
de Gelu Solomonescu 
și Paraschiv Oprea). 

" Ciștigă în fața publi
cului însă atunci 
cînd nu se îndepăr
tează de Ia culorile, 
de la caracterul ei in
tim. discret, de la res
pirația ei 
cind nu își 
cum spune 
farmecul el 
cînd sună și se rotun
jește cintînd dragos
tea și dorul, iubirea 
de tară — ca romanța 
dintotdeauna. Astfel 
Împletite romanțele 
cu cintecele de voie 
bună ale bunicilor 
noștri — în glasul ti
nerilor Interpret!, cu 
cele pe care tineretul 
de astăzi Ie aplaudă 
ca pagini noi, tălmă
cite de primii noștri 
cîntăreți de muzică 
ușoară, de romanță, 
(Gică Petrescu — 
Inegalabil, Nicolae 
Nițe^cu, Luigi Iones- 
cu — cu experiența 
unor decenii de mu
zică, Cornel Const-an- 
tiniu) — au semnat 
de fant succesul „Cri
zantemei de aur".

Smaranda 
OTEANU

delicată, 
pierde, 

clntecul, 
specific.

Sărbătoarea Republicii
(Urmare din pag. I)
Pentru prima oară in 
istoria lui. Spiritul de 
gospodari al oamenilor, 
a reușit să invingă pre
judecata că pămîntu- 
rile Albei, clima de 
aici nu sint bune pen
tru griu. Agricultura 
și industria dau astăzi 
județului un profil 
armonios și un loc 
distinct in geografia 
economică a țării. Am 
intrat citeva ceasuri 
intr-o întreprindere a 
cărei faimă a trecut 
de mult hotarele țării: 
„Porțelanul" din Alba 
Iulia. Din punct de 
vedere tehnic, al dotă
rii, cit șl al volumului 
producției, ea se com
pară cu cele mai mari 
întreprinderi de acest 
fel din lume. Citeva 
repere : produce anual 
20 de milioane de pie
se ; fluctuația forței 
de muncă este repre
zentată de cifra infi
mă de 0,012 la sută ; 
virsta medie a perso
nalului muncitor este 
de 23 de ani. Si con
firmarea: „Porțelanul" 
a primit în decursul 
anilor, pentru rezulta-

tele sale, de sase ori 
„Ordinul Muncii". Ex
portă produse in Cana
da, Anglia, Olanda, El
veția, R.F.G.

Dacă mi s-ar fi pro
pus să echivalez cu o 
imagine plastică în
semnările mele din 
acest județ încărcat 
de istorie, as fi su
gerat fotografia unei 
piini albe in jurul că
reia să stea, ca niște 
lujere de crini, vase 
elegante din porțelan 
de Alba. Vor fi fiind 
și multe alte lucruri 
de scris despre pre
zentul acestei vetre de 
țară. Dar, incontesta
bil, și cele două sim
boluri concrete au 
drept la istoria con
temporană a locului. A 
unui loc cutremurat 
de amintirea primului 
voievod al Unirii și a 
marii adunări din 1918 
care a dat temeinicie 
visului sag,. A unui loc 
lingă care veghează 
Cimpia Libertății de 
la Blaj cu statuile me
moriei unei nații.

Republica Română, 
Republica Socialistă 
România de azi, stat 
independent și suve-

ran al muncitorilor, 
țăranilor fi cărturari
lor săi, condus de 
partidul care a dat 
idealurilor națiunii 
noastre consistenta a- 
devărului deplin. 
Iluminat de gindul 
bărbatului investit 
prin voința poporului 
român drept primul 
președinte al Republi
cii, cel care gîndește și 
lucrează pentru patrie 
ca pentru o casă de 
suflet.

30 Decembrie, zi din 
anul ce este, zi spre 
anul ce vine. Cin
stind-o, glndurile de 
față au pornit de la 
Alba spre a încerca să 
vă facă să priviți prin 
această fereastră de 
istorie trecută si pre
zentă către toate dea
lurile fi munții Tran
silvaniei, către cim- 
piile noastre din sud, 
către obcinele si apele 
Moldovei, pină la Ma
rea cea mare. Către 
toată țara care-și pri
mește și-și merită, 
prin munca și iubirea 
fiilor ei, sărbătoarea 
demnității sale, sărbă
toarea Republicii,

t

cinema
• De dragul tău, Anca : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9,30; 14,15;
16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,30; 
13,30; Aventurile lui Babușcă — 15,30; 
19,30: DOINA (16 35 38).
• Misterele Bucureștilor : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Lovind o pasăre de pradă: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un echipaj pentru Singapore: 
DRUMULl SĂRII (31 28 13) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Căruța cu mere: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lebădă iarna: GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, POPULAR (3515 17) — 15,39; 17,30; 
19,30. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Fructe de pădure: COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• S-a oprit un tren: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Clopotele roșii: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19.
• O afacere murdară: SALA MICA 
A PALATULUI — 16; 18: 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Nu vreau să devin adult: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Capturați-i Ia barieră: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Elegie: VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Vraciul: MODERN (23 71 01) — 9: 
12; 16; 19.

rie, care dă seamă despre 
fizionomia complexă a po
porului cel puțin în ace
eași măsură ca șirul de 
valori materiale ce-i pun 
tn lumină geniul construc
tiv. Intr-adevăr, cum se 
Întreabă I. D. Bălan, „ce 
rezonanță ar avea în su
fletele noastre Marea Nea
gră fără acele cetăți emi
nesciene ce se leagănă pe 
mișcătoare singurătăți ? 
Ce-ar fi Dunărea fără 
cîntecul anonimului popu
lar care i-a zis cu o fulge
rare de geniu „drum fără 
pulbere" sau fără Vasile 
Voiculescu ? Ce-ar fi Bă
răganul fără Odobescu, 
Duiliu Zamfirescu, Căli- 
nescu, Paul Anghel și Ște
fan Bănulescu ? Ce-ar fi 
Balta Brăilei fără Panait

pingerea non-valorilor, re
cuperarea moștenirii cul
turale, îndrumarea creației 
către izvorul proaspăt, 
inepuizabil al vieții națio
nale, realism și angajare, 
funcțiile criticii literare, 
marile Idei și teme ale 
creației, rolul artei în so
cietate, dimensiunea poli
tică a literaturii, militan
tismul literaturii actuale, 
eroii vremii noastre etc. 
In general, aceste consi
derații, accente, sublinieri, 
disocieri și asocieri se re
clamă de la o estetică mi
litantă, angajată, căreia 
I. D. Bălan înțelege să-t 
pună în valoare trăsătu
rile ce-i denotă spiritul 
viu, dinamic, ostil osifi- 
cărilor, dogmelor de orice 
fel. Și nu poate fi subli-

Spiritul deschis

al esteticii militante-)
Istrati, Mîhu Dragomlr și 
Fănuș Neagu ? Ce-ar fi 
Cimpia Română fără Gala 
Galaction, Zaharia Stancu, 
Marin Preda și Dumitru 
Popescu ? Ce-ar fi Cimpia 
Banatului fără loan Sla
vici ?...“ Și autorul înșiră 
mai departe reperele ne
muritoare ale acestei glo
rioase geografii literare, 
enumerate în stilul între
bărilor retorice, ca într-un 
vechi dialog cărturăresc 
menit să ilustreze în ochii 
lumii un neam și un popor 
plin de însușiri memorabil 
fixate in operele scriitori
lor clasici și contempo
rani. Literatura de ieri 
și de azi, subliniază, în
tr-un cuvînt, autorul aces
tui eseu, este parte inte
grantă a eonștiințel națio
nale, fără ea poporul ro
mân ar fi ca 
umbră 
mihl.

Iată 
Bălan, 
tovarășul 
Ceaușescu acordă 
tie deosebită 
creației noi 
cialista, ca un puternic 

< mijloc de educație comu
nistă". Pornind de aici, 
autorul face o serie întrea
gă de considerații nimeri
te, oportune despre clima
tul moral al Înfloririi crea
ției revoluționare, liber
tatea de creație, relația 
dintre tradiție și inovație, 
lupta pentru valori si res-

omul fără
al lui Peter Schle-
de ce, arată I. D.

„partidul nostru, 
Nicolae 
o aten- 

lnfloriril
umanist-so- 

un

niată Îndeajuns oportuni
tatea repetării caracteru
lui deschis, mobil al este
ticii și criticii militante 
marxiste, cîtă vreme, cum 
știm cu toții, aceasta a tre
cut și printr-o epocă de 
canonizare rigidă într-un 
rețetar imuabil impus unui 
domeniu viu, mobil, fluent 
și fluctuant. Constituie, 
dealtfel, un fertil paradox 
că tocmai cea mai deschi
să, revoluționară teorie a- 
supra literaturii și artei 
s-a văzut la un moment 
dat amendată de un spirit 
dogmatic situat deasupra 
realității vii. în veșnică 
prefacere, a literaturii : 
paradox ce ne instruiește 
asupra varietății formelor 
mentale pe care conserva
toarea frică de schimbare 
le îmbrăcase în contact 
cu ideile noi, menite să 
revoluționeze gîndirea și 
conștiința artistică, să de
mocratizeze spectaculos 
vastul domeniu al creației 
spirituale. Demersul Iul 
I. D. Bălan este, de aceea, 
oriclt ar părea unele lu
cruri de cunoscute, pe de
plin pozitiv, căci raportu
rile dintre viață și litera
tură, dintre adevărul vie
ții șl adevărul artistic, 
dintre libertatea de crea
ție și angajamentul poli
tic al creatorului ș.a.m.d. 
nu rămln fixe, o dată pen
tru totdeauna, ci se recu
nosc, tn fiecare moment al 
evoluției literare, eub alte

tnfățișărf De n-ar fi decit 
să ne referim la perma
nent controversata ches
tiune a eroului literar, a 
personajului „pozitiv" sau 
„negativ" șt am avea în 
față o lungă serie de anti- 
tomii și echilibrări dialec
tice care traduc tensiunea 
creatoare dintre idealul 
creației și adevărul istoric 
pe care-1 transcende neîn
cetat sau, la fel de impor
tant, raportul dintre autor 
și operă : după ce s-a vă
zut eliminat din creație, 
ca simplu agent operator 
sau combinatoriu, iată că 
asistăm azi, in teoria lite
raturii, la „întoarcerea au
torului", chip de a spune 
că opera este expresia 
unor adevăruri generale 
expuse de o voce particu
lară, inconfundabilă nu 
numai prin stilul expune
rii, dar prin înseși deter
minările ei interioare, prin 
opțiunile ei politice etc.

Sînt extrem de numeroase 
propunerile incitante din 
eseul lui I. D. Bălan, pro
puneri și sublinieri care, 
ele însele, sărind dintre 
coperțile cărții, ar condu
ce la dezbateri fructuoase, 
necesare menținerii con
științei literare de azi la 
un nivel înalt, superior. 
Punctele lui de vedere, 
juste în chip temeinic în 
formularea inițială, pot fi 
prelungite, nuanțate, răz- 
bătînd, dincolo de fermi
tatea opacă și mărginită 
de sub condeiul unor au
tori, în spațiul multilate
ralității infinite străbătut 
și susținut de „registrul 
ideiloT gingașe" specifice 
unei literaturi superioare 
și unei conștiințe literare 
evoluate. Stimulative fără 
a-și 
doză 
gică, 
chip
sează unor largi 
de cititori, dar și 
un interes special pentru 
sociologia șl estetica artei 
contemporane, scrise pen
tru o largă folosință in
tr-un stil accesibil și în 
fraze adesea purtate pe 
aripile unui simpatic en
tuziasm, eseurile lui 
I. D. Bălan, întregite de o 
sumă de medalioane con
centrate despre • „valori 
românești" (Gheorghe gin
eai, Andrei Mureșanu, Ion 
Heliade Rădulescu, Mihail 
Kogălniceanu, V. Alecsan
dri, Costache Negruzzi, 
Titu Maiorescu, Eminescu. 
Creangă, Slavici, Coșbuc, 
Iosif, Dâvila), conțin pre
misele unei armonioase 
priviri de ansamblu asu
pra personalității contem
porane a literaturii româ
nești.

joulveriza necesara 
de siguranță pedago- 

instructive 
general, căci

intr-un 
6e adre- 
categorii 
pline de

C. STANESCU

15,00 Telex
15,05 Universul femeilor.
15.30 Emisiune In limba maghiară ( par

țial color).
16.30 închiderea programului.
20,00 Telejurnal (parțial color). Actua

litatea in economie.
Arc peste timp. 125 de ani de Ia 
formarea statului național român. 
Republică, măreață vatră. Clntece 
patriotice și revoluționare. 
Fotograme din rțalitate.
Vldeotecă internațională (color). 
Telejurnal (parțial color).

>0,20

>0.35

20.45
21,20
21.45
22,00 închiderea programului.

File despre oameni 
aflați mereu 
la datorie

A apărut numărul 2 din acest 
an al Suplimentului ilustrat 
al Revistei gărzilor patriotice, 
destinat combatanților din uni
tățile de luptă înarmate ale oa
menilor muncii de la orașe șl 
sate și tinerilor din formațiu
nile de pregătire pentru apă
rarea patriei.

Numărul ieșit 
omagiază a 65-a 
formării statului 
tar român, oglindește munca 
neobosită și realizările gărzilor 
patriotice și ale formațiunilor 
de tineret, avîntul creator și 
spiritul revoluționar cu care au 
acționat in. anul 1983 membrii 
acestor formațiuni populare de 
apărare pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective economico-so- 
clale și a prevederilor Directi
vei comandantului suprem, pre
cum și hotărîrea lor ca, în anul 
celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și al Congresului al 
XlII-lea al partidului, să-și ri
dice pe o treaptă superioară a 
eficienței întreaga activitate, 
aducîndu-și astfel o contribuție 
sporită la înflorirea multilatera
lă a țării și la creșterea capa
cității ei de apărare.

de sub tipar 
aniversare a 

național uni-

• Dragostea și regina: GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,46; 12,30; 14,15; 16; 18;
20.
• Lunga cavalcadă către școală:
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Ziua cea mai lungă: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Capcană neobișnuită: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,75; 13,15; 15,30;
17,30; 19,45, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,30, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 20.
• Bunul meu vecin Sam: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Hamlet: UNION (13 49 04) — 10; 13; 
16; 19.
• Atenție la gafe: COTROCENI
(49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
ARTA (213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
• DublU'delict: FLOREASCA (33 29 71) 
— 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hooper: ‘
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30
20.
• Lanțul amintirilor: ______
(21 49 46) — 13,30; 16,30; 19,30.
• Imprumută-ml vocea astă-seară: 
FLACĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.

VOLGA 
15,45; 18;

TOMIS

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
----   —■—   " I*

FOTBAL: F.C. Argeș Dinamo 1-1
Ieri, la Pitești, s-a.< jucat medul 

restanță dintre F.C. Argeș și Dina
mo. Ca și în celelalte deplasări ante
rioare (la Petroșani, la Bacău etc.) 
Dinamo a obținut același rezultat, 
respectiv tradiționalul 1—1. Golurile 
au fost marcate de Badea (min. 42) 
pentru F.C. Argeș și de Orac (din 
lovitură de la 11 metri acordată de 
arbitru in minutul 60).

în urma acestui rezultat, situația 
primelor locuri in clasamentul ge
neral se prezintă astfel :
Steaua 
Dinamo
Univ. Craiova 
Sportul stud.

17
18
17
17

11
9

10
9

2
5
2
3

4
2
5
5

24
23
22
21

F.C.
' puncte, . . _ ______________

sament, la egalitate de puncte cu 
Jiul, dar cu un golaveraj mai bun.

Ultimul meci al acestui tur de cam
pionat, medul restanță Dinamo — 
Corvinul, se va juca vineri, 23 de
cembrie, la București.

Componența loturilor 
reprezentative

Cu prilejul unei consfătuiri eu zia
riștii de sport, Mircea Lucescu, di
rectorul tehnic al F.R.F. și antrenorul 
echipei naționale, a informat asupra 
alcătuirii loturilor reprezentative.

Astfel, lotul reprezentativ A in ve
derea turneului final al campiona
tului european este format din ur
mătorii 33 jucători : Lung, Moraru, 
Iordache, Mânu — Rednic, Negrilă, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Andone, Ni
colae, Iovan, Zare, Ungureanu, Văe- 
tuș — Ticleanu, Bbioni, Klein, Ba-

Argeș, 
a urcat

care a 
pe locul

totalizat 
nr. 8 In da-

18

lint, Movilă, Rada, Augustin, Mateuț, 
Mulțescu, Irimescu — Gabor, Geol- 
gău, Cămătaru, Coraș, Hagi, Bălăci, 
Orac, Lăcătuș, Șoiman. Deci, Univer
sitatea Craiova și Dinamo — cite 
opt jucători, Steaua și Corvinul — 
cite patru. Sportul studențesc — trei. 
Rapid — doi, A.S.A., F.C. Bihor și 
S.C. Bacău — cite unul.

Pentru lotul olimpic au fost nomi
nalizați 25 jucători : Lung, Mânu, 
Speriatu — Negrilă, Stancu, Zare, 
Iovan, Bogdan, Văetuș, Eduard — 
Balint, Mulțescu, Movilă, Dragnea, 
Rada, Petcu (Corvinul), Pană — Lă
cătuș, Cîrțu, Coraș, Hagi, Geolgău. 
Orac, Damaschin, Șoiman.

în vederea turneului pe care-1 
întreprinde în America Centrală 
ianuarie — 10 februarie 1984) 
vizați următorii jucătorii din lotul 
reprezentativ (lipsesc cei de la _. 
namo București, angrenați în pregă
tiri aparte pentru meciurile din 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni") : Lung. Iordache 
— Negrilă, Ștefănescu, Iorgulescu, 
Iovan, Ungureanu, Văetuș, Eduard — 
Țideanu, BSloni, Balint, Klein, Hagi, 
Rada — Gabor, Geolgău, Cămătaru. 
Coraș, Lăcătuș.

★
Joi, 22 decembrie, va avea loc, la 

Londra, o reuniune a delegaților 
echipelor naționale ale României, 
Angliei, Irlandei de Nord, Turdei și 
Finlandei pentru stabilirea datelor 

. medurilor respective din prelimina
riile campionatului mondial.

Din partea echipei României va 
participa Mircea Lucescu.

★
Plenara lărgită a Federației româ

ne de fotbal se va întruni la 5 ia
nuarie 1984, la București.

Campionatul masculin de șah
• In runda a 14-a. penultima, a 

campionatului republican masculin • 
de șah, ce se desfășoară in sala Clu-' 
buluî Mecanică Fină din Capitală, 
au fost Înregistrate următoarele re
zultate : Bărbulescu — Stoica 1—0 ; 

•Șubă — Mărășescu 1—0 ; Ștefanov — 
Kertesz remiză ; Grilnberg----Lupu
1—0 ; Pavlov — Foișor 1—0.

• Hercule cucerește Atlantida: MIO
RIȚA (14 27 14) - 10,15; 12,15; 14,15;
16,15; 18,15; 20,15.

teatre
• Teatru! Național (14 7171, sala 
mică): Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Atelier): Rime de mătase — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Recital ex
traordinar: Ion Caramitru — Dan 
Grigore — 19; (la Muzeul de artă): 
„Treptele afirmării artistice". Dolo
res Chelariu — pian — 18; (sala Stu
dio) : „Confluența artelor". Muzică — 
Literatură—Plastică. Programul V. 
Cultura Renașterii (II) — 18.
• Opera Română (13 18 57): Frei- 
schiitz — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Prin
țesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Luna dezmoșteniților — 19,30; (sala

l va 
(20 

sînt
Di-
din

în clasament conduce Mihai 
dă ou 8,5 puncte (1), urmat de 
Gheorghiu, Valentin Stoica și

Ghln- 
Florin 

_____ ____ „_______ Mihai 
Șubă cu cite 8 puncte și o partidă 
Întreruptă fiecare.

Astăzi vor ti continuate partidele 
Întrerupte și se va juca partida aml- 
nată dintre Stoica și Șubă. Ultima 
rundă, a 15-a, va avea loc joi.

(Agerpres)

Grădina Icoanei, 12 44 16): Anchetă 
asupra unul tinăr care nu a făcut 
nimic — 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81): Un pahar cu 
sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Poli
tica — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Karamazovil — 18,30;
(sala Studio): Cinci romane de amor 
— 19,30.
• Teatrul Gluieștl (sala Majestic, 
14 72 34): Jean, Hui Iui Ion — 19.

Îl Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
sala Savoy, 15 56 78): Revista reviste

lor — 20; (la Palatul Sporturilor și 
Culturii): Stela, stelele și Boema — 
19.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00)): La izvor de dor 
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" _______ _
Mult zgomot pentru nimic — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Batistei); Noul nostru vecin — 10.
• Circul București (11 01 20): Carna
valul stelelor — 19,30.

Română” 
și cinteo

(12 27 45) :
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Tovarășei DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania

Tovarășului GERARDO IGLESIAS
Secretar general al Partidului Comunist din Spania

MADRID
Realegerea dumneavoastră in funcția de președinte și de secretar general 

al Partidului Comunist din Spania îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa 
calde felicitări, împreună cu cele mai, bune urări de succes în activitatea 
pe care o desfășurați în fruntea partidului.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tra
diționale de sirînsă prietenie și solidaritate^ de stimă și respect reciproc 
existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania 
Se vor dezvolta în contipuare, în interesul celor două țări și popoare, al 
cauzei securității și independenței naționale, al păcii și colaborării pe conti
nentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ALVARO CUNHAL
Secretar general al Partidului Comunist Portughez

LISABONA
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Portughez, vă adresez cordiale felicitări, împreună cu 
ce)e mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
partidului, pentru edificarea unei Portugalii libere, democratice și indepen
dente, pentru triumful cauzei păcii, securității și colaborării în Europa și 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele 

poporului indian și al meu personal, calde salutări și cele mai bune urări 
dumneavoastră și poporului român.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma, de asemenea, dorința noastră de 
a dezvolta legăturile de prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR

Telegrama adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
siilor femeilor, stabilind măsuri corespunzătoare pen
tru sporirea contribuției noastre la înfăptuirea obiec
tivelor anului 1984, la realizarea sarcinilor stabilite de 
Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale parti
dului pentru trecerea patriei intr-un nou stadiu, supe
rior, de dezvoltare, asigurarea unei noi calități a mun
cii și a vieții. \

Promovînd un stil de muncă dinamic, revoluționar, 
Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor 
acționa consecvent pentru mobilizarea femeilor din 
industrie în vederea îndeplinirii exemplare a tuturor 
sarcinilor de plan pe 1984, pentru realizarea la înalți 
parametri de calitate a producției fizice, în primul rind 
a producției pentru export, pentru reducerea consu- 

‘murilor de energie, materii prime și materiale și creș
terea productivității muncii. In Spiritul cerințelor 
formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, Ia Plenara Comitetului Central al 
partidului, la sesiunea Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, Ia plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, la plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
vom intensifica activitatea politico-educativă în rîndul 
maselor de femei pentru dezvoltarea conștiinței lor 
revoluționare, a perfecționării profesionale, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei in toate locurile de 
inuncă, pentru folosirea integrală a timpului de lucru, 
a resurselor materiale și evitarea oricăror forme de 
risipă.

Fructificind rezultatele obținute pînă in prezent, 
punind in mai mare măsură in valoare spiritul gos
podăresc al femeilor, comitetele și comisiile femeilor 
își vor aduce o contribuție mai substanțială la recu
perarea șl valorificarea materialelor refolosibile, atît 
la locul de muncă, cit și în gospodăriile pooulatieî.

Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de dumneavoastră Ia Consfătuirea 
de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român pe probleme de agricultură, pentru înde
plinirea integrală a planului pe 1984 la producția ve
getală și animală, pentru gene-alizarea experienței 
unităților fruntașe, pentru mobilizarea activă a tutu
ror femeilor de Ia sate la realizarea programelor prio
ritare de dezvoltare intensivă a agriculturii, în vederea 
obținerii unor producții record, la înfăptuirea noii re
voluții agrare.

Vom intensifica munca politico-educativă în rîndul 
femeilor de Ia orașe și sate pentru formarea concepției 
științifice, înaintate, despre lume și viată, pentru apli
carea eu consecvență a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Ca mame, ca prime educatoare ale copiilor, ne an
gajăm să acționăm permanent pentru ca noile gene
rații ale României să crească în spiritul înaltelor va
lori morale ale poporului nostru, al dragostei fierbinți 
față de patria socialistă, al devotamentului față de 
Partidul Comunist Român, față de cauza clasei mun
citoare, al dragostei nemărginite față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Intr-o deplină unitate cu întregul popor, femeile 
dau o înaltă apreciere luptei dumneavoastră neobosite 
pentru triumful cauzei păcii, pentru eliminarea coșma
rului nuclear și exprimă cea mai deplină adeziune 
față de strălucitele dumneavoastră inițiative în ve
derea opririi cursei aberante a înarmărilor nucleare, 
trecerii la măsuri efective de dezarmare, reluării 
cursului spre destindere. Declarația Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 

'guvernului, nouă chemare Ia rațiune și responsabili
tate, cuprinzînd propuneri realiste, care corespund 
intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor, se 
bucură de un larg ecou și unanimă aprobare în rîndul 
maselor de femei.

Răspunzind mobilizatoarelor dumneavoastră chemări, 
ne angajăm să participăm și pe viitor în mod activ 
la ampla mișcare pentru pace a poporului nostru, 
pentru a fi eliminat pentru totdeauna spectrul răz
boiului, pentru a fi ocrotită viața copiilor noștri, a 
tuturor copiilor lumii, pentru realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, în care să se asigure dezvoltarea 
muncii creatoare, pașnice a poporului nostru, a tuturor 
popoarelor.

Reafirmîndu-ne adeziunea deplină Ia politica internă 
și externă a partidului șl ștatului nostru, urmind înal
tul și luminosul exemplu de muncă și viață al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a.1 mult iubitei și sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu. în numele miljoane'or 
de femei de pe întreg cuprinsul patriei, ne angajăm 
să acționăm cu sporită răspundere pentru îndeplinirea 
planului de stat și a tuturor sarcinilor ce ne revin pe 
anul 1981, să întimpinăm cea de-a 40-a aniversare a 
Revoluției de eliberare socială și naționa’ă. antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al 
partidu’ui cu noi și importante succese.

Aflîndu-ne în pragul noului an. permiteti-ne, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm, din adîncul inimilor, tradiționalul „La mu’ti 
ani !“, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de 
viață lungă împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru a • conduce ani îndelungați destinele patriei 
noastre, spre gloria, prosperitatea și fericirea poporu
lui român.

Desfășurarea lucrărilor plenarei
Marți, 20 decembrie, a avut loc in 

Capitală Plenara Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Lucrările plenarei au fost condu
se de tovarășa Ana Mureșan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
ta Consiliului Național al Femeilor.

Plenara a dezbătut Raportul pri
vind contribuția adusă de Consiliul 
Național,, comitetele și comisiile fe
meilor la îndeplinirea planului pe 
anul 1983 și sarcinile ce le revin în 
mobilizarea maselor de femei la în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera,! al parti
dului, președintele Republicii. Tot
odată. a fost adoptat Programul de 
măsuri privind intensificarea muncii 
politico-organizatorice a Consiliului 
Național, a comitetelor și comisiilor 
femeilor pentru mobilizarea și parti
ciparea mai activă a femeilor la în
făptuirea planului de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării pe anul 
1984 și pe Întregul cincinal.

Plenara a exprimat în numele fe
meilor de pe întreg cuprinsul țării 
— fără deosebire de naționalitate —- 
adeziunea deplină la planurile și 
programele de dezvoltare economico- 
socială a patriei pentru anul viitor 
și pentru întregul cincinal și a sub
liniat că aceste documente, elabora
te sub directa îndrumare si condu
cere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. concentrează eforturile si 
energiile creatoare ale tuturor oa
menilor muncii — inclusiv a milioa
nelor de femei — pentru dezvoltarea 
intensivă a industriei șl agriculturii, 
pentru o nouă calitate in toate do
meniile de activitate, pentru crește
rea eficienței pe baza economisirii 
stricte a energiei și combustibililor, 
valorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, sporirii pro
ductivității muncii și introducerii 
mai accentuate în producție a cu
ceririlor științei și tehnicii.

Plenara a dat glas sentimentelor 
de caldă mulțumire și de profundă 
recunoștință ale tuturor femeilor 
față de conducătorul Iubit și stimat 
al partidului și statului, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, pentru rolul ho- 
tărîtor pe care 11 are în elaborarea 
politicii interne și externe a țării, 
pentru spiritul innoitor, revoluționar 
cu care acționează pentru asigurarea 
progresului economico-social al pa
triei, pentru creșterea permanentă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor.

Plenara a exprimat, de asemenea, 
sentimentele de aleasă stimă și pre
țuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic și 
de stat, prestigios om de știință și 
savant de reputație mondială, care, 
prin activitatea sa strălucită in cele 
mai înalte foruri de conducere a ță
rii, constituie un luminos exemplu 
de abnegație și patos revoluționar, 
pentru toate femeile țării.

Analizînd în mod critic șl autocri
tic activitatea desfășurată de Consi
liul Național, comitetele și comisiile 
femeilor în anul 1983, participantele 
la dezbateri ap evidențiat rezultatele 
obținute in muncă, angajîndu-se să 
acționeze pentru mobilizarea maselor 
de femei la Înfăptuirea sarcinilor 
planului unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe 1984, a celor
lalte programe speciale elaborate de 
partid.

Plenara a hotărlt să intensifice 
munca de educație patriotică și re
voluționară a femeilor în vederea 
atragerii acestora la acțiunile de în
tărire a disciplinei la locurile de 
muncă, pentru apărarea * bunurilor 
obștești, pentru buna gospodărire a 
localităților, pentru aplicarea în 
viată a principiilor eticii și echității 
socialiste, pentru creșterea tinerelor 
generații in spiritul înaltelor precep
te morale ale poporului nostru.

în cuvîntul lor, vorbitoarele au 
exprimat adeziunea deplină a mili
oanelor de femei față de activitatea

Cronica zilei
Marți dimineața, la Consiliul Cen

tral al U.G.S.R. a avut loc o întil- 
nire între o delegație a U.G.S.R., 
condusă de tovarășul Nicolae Con
stantin. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. și o delegație a Uniunii 
Sindicatelor din R..S.F. Iugoslavia 
(U.S.I.), condusă de tovarășul Stoian 
Stoicevski, > membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Consiliului 
U.S.I.X care. Ia invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., efectuează o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență în tara noastră.

în cadrul întrevederii s-a reafirmat 
dorința dezvoltării și întăririi pe mai 
departe a bunelor legături de- prie
tenie și colaborare dintre sindicatele 
din Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, în interesul oamenilor mun
cii din cele două țări, al cauzei 
socialismului si păcii în lume.

La întîlnire. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Milos Melovski, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de UNESCO pe 
acest an. la Muzeul de artă din Plo
iești a avut loc. marți, o manifestare 
omagială dedicată împlinirii a 500 de 
ani de la nașterea celebrului pictor 
italian Rafael. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 21 decembrie, ora 20 —- 24 
decembrie, ora 20. în țara: Vremea va 
fi în general caldă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mâi ales sub formă de ploaie, la înce
put în estul țării, apoi în celelalte re
giuni. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu unele intensificări predomi- 
nînd diij sectorul vestic, îndeosebi la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar cele maxime între plus 2 și plus 12 
grade. Local se va produce ceață.

prodigioasă și inițiativele de politică 
externă ale conducătorului partidului 
și statului nostru îndreptate în di
recția apărării păcii și securității, a 
destinderii, opririi cursei inarmărllor 
și trecerii la dezarmare, și în spe
cial la dezarmarea nucleară, stopării 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retra
gerii și distrugerii celor existente, 
pentru eliminarea din viata popoa
relor a amenințărilor unui război 
nuclear, pentru respectarea indepen
denței și libertății popoarelor, pen
tru progresul și bunăstarea întregii 
omeniri.

în continuare a fost prezentată o 
informare privind activitatea Consi
liului Național al Femeilor în dome
niul relațiilor internaționale pe anul 
1983, în care se evidențiază acțiu
nile întreprinse. în spiritul politicii 
externe a partidului și statului, al 
indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în vederea dez
voltării legăturilor de prietenie și 
colaborare cu organizațiile femeilor 
din țările socialiste, țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu organi
zațiile democratice sl progresiste ale 
femeilor din celelalte state ale 
lumii, pentru unirea eforturilor tu
turor femeilor in lupta pentru pace 
și progres social, pentru dezarmare, 
pentru drepturi sl libertăți democra
tice. pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră, pentru 
un viitor de pace sl bunăstare pen
tru copiii lumii.

Plenara, a aprobat, de asemene», 
Regulamentul-cadru privind organi
zarea. funcționarea sl conținutul 
activității cluburilor „Femina".

în încheierea lucrărilor, participan
tele la plenară au adoptat, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, o te
legramă adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

\

Interviul tovarășului Kim
acordat ziarului „Scînteia"

Ir Sen
(Urmare din pag. I)
trai adoptăm treptat măsuri în ve
derea atingerii celor 10 obiective ne 
termen lung și muncim pentru apli
carea lor.

A IV-a plenară a celui de-al VI-lea 
Comitet Central al partidului, con
vocată în octombrie 1981. a hotărit 
adoptarea orientării privind lansarea 
unor importante lucrări de transfor
mare a naturii în vederea punerii în 
valoare a solurilor sărăturate și a 
desțelenirii de noi terenuri. > Urmind 
această orientare a partidului, po
porul nostru poartă o intensă bătălie 
pentru crearea a 300 000 „ceungbo" 
de soluri ameliorate și construirea 
ecluzei de la Nampo. în scopul obți
nerii apei necesare acestei suprafețe. 
Sporirea suprafeței de terenuri cul
tivate prin aceste Îmbunătățiri fun
ciare va permite realizarea, fără pro
bleme. a obiectivului vizînd produce
rea a 15 milioane tone de cereale.

Plenara de la Hamîng a Comite
tului Central al partidului, convocată 
anul trecut, a luat măsuri deosebite 
în vederea realizării obiectivului pro
pus de a obține o producție de 
1 500 000 tone metale neferoase.

Inspirîndu-se din această hotărire 
a plenarei, poporul nostru, pe de o 
parte,, pune in exploatare noi mine 
de metale neferoase și. pe de altă 
parte, reconstruiește și extinde pe 
cele existente, modernizindu-le tot
odată. în focul luptei purtate pentru 
realizarea „vitezei anilor ’80“, eroica 
noastră clasă muncitoare a construit 
intr-un singur an un nou și mare 
șantier modern, capabil să trateze și 
să înnobileze 10 milioane tone mine
reu de metale neferoase.

A VII-a plenară a celui de-al 
VI-lea Comitet Central al partidului 
nostru, din luna iunie a anului tre
cut. a dezbătut mijloacele menite să 
asigure realizarea obiectivului de a 
obține o prq^ucție de 1,5 miliarde 
metri țesături, precum și a celui vi
zînd produsele chimice. Hotăririle 
acestei plenare prevăd, construirea 
unei uzine de vinalon. cu o capaci
tate de 100 000 tone și a unei fabrici 
de cauciuc sintetic : a unei uzine de 
îngrășăminte chimice. Construirea u- 
nor noi uzine de produse chimice va 
permite efectuarea unei importante 
cotituri în ce privește realizarea o- 
biectivelor de creștere a producției 
de țesături, de îngrășăminte și de ce
reale.

în prezent depunem eforturi încu
nunate de succes si pe calea realiză
rii obiectivului de a obține o pro
ducție de 15 milioane tone de otel. 
Dezvoltăm pe scară largă uzinele 
noastre metalurgice. Oamenii *de 
știință și tehnicienii coreeni au pus 
Ia punct de curind un prbeedeu side
rurgic care permite utilizarea com
bustibililor de care dispunem în tara 
noastră, asigurind astfel realizarea 
obiectivului de a obține o producție 
de 15 milioane tone de oțel.

într-un cuvint, ne-am angajat cu 
hotărire pe calea înfăptuirii celor 10 
obiective pe termen lung de edifica
re a economiei socialiste. Din per
spectiva realizărilor obținute pînă în 
prezent, putem nutri convingerea că 
ele vor fi îndeplinite înainte de ter
men."

ÎNTREBARE : Constituie un 
motiv de comuni satisfacție 
dezvoltarea puternică pe care o 
cunosc relațiile de colaborare 

., dintre România și -R.P.D. -Co
reeană. dintre partidele și po
poarele țărilor noastre. In aceas
tă remarcabilă evoluție un rol 
hotăritor il au întîlnirile și con
vorbirile pe care le-ați avut cu 
secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cum apreciati rezultatele con
crete ale colaborării româno-co- 
reene pe multiple planuri, ce 
perspective întrevedeți in aceas
tă direcție ?

RĂSPUNS : Relațiile de prietenie 
și de cooperare între Coreea și Româ
nia au o tradiție istorică. Popoarele 
coreqpn și român au stabilit încă de 
mulți ani trainice legături de prie
tenie. și-au acordat un sprijin activ 
și au cooperat strîns în lupta comu
nă împotriva imperialismului, pentru 
victoria cauzer-socialismului si comu
nismului.

Așa cum atl remarcat, pe bună 
dreptate. întiilnirile si convorbirile 
memorabile pe care le-am avut în 
mai multe rinduri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au constituit un 
prilej hotăritor de dezvoltare a rela
țiilor tradiționale de prietenie și 
cooperare între Coreea și România. 
Cu prilejul acestor întîlniri și con
vorbiri, conducătorii țărilor noastre 
și-au împărtășit părerile privitoare la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
de cooperare între cele două țări și 
au luat măsuri pentru dezvoltarea pe 
mai departe a acestor relații.

în ultima perioadă, aceste relații se 
dezvoltă amplu, la un nivel superior. 
Vizitele si contactele între partidele, 
guvernele si popoarele noastre au de
venit mai frecvente ca oricînd: spri
jinul și solidaritatea reciproce se în
tăresc. iar cooperarea economică, teh
nică si schimburile culturale cunosc 
o dezvoltare rapidă.

Depășind cu succes Încercările 
grele ale istoriei, relațiile de priete
nie și cooperare între țările noastre 
se caracterizează printr-o trăinicie și 
o vitalitate fără precedent. Ele con
tribuie amplu atît la puternica 
impulsionare ă revoluției și a edifi
cării socialiste în cele două țări, cit 
și la întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste internaționale, 
la întărirea forțelor independente 
antiimperiaiiste și la menținerea pă
cii și securității mondiale.

Perspectivele dezvoltării acestor 
relații sînt luminoase. Popoarele ță
rilor noastre, animate de frăția de 
clasă, luptă umăr la umăr cu tova
răși de arme de nădejde pentru vic
toria socialismului și comunismului. 
Țările noastre aderă amîndouă pe 
scena internațională: Ia principiile 
respectului reciproc și ale neameste
cului în treburile interne ale altor 
state. Ca urmare, relațiile de priete
nie și de colaborare între ele se dez
voltă continuu, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile popoarelor 
lor, în toate domeniile — politic, 
economic și cultural.

Partidul, guvernul șl poporul nos
tru, punind mare preț pe prietenia 
cu România, vor face totul, ca și 
pină acum, pentru a întări și a apă
ra cu fermitate, a extinde și dezvol
ta și mai mult relațiile tradiționale 
de prietenie și cooperare între Co
reea și România.

ÎNTREBARE : lh țara noastră 
sint binecunoscute și se bucură 
de sprijin deplin inițiativele 
dumneavoastră, ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
inițiativele constructive, pătrun
se de înaltă răspundere consa
crate realizării aspirației fier
binți a poporului coreean spre 
reunificarea pașnică și indepen
dentă a patriei sale. Ce posibi

lități considerați că există In 
prezent in reluarea dialogului 
intre forțele politice din cele 
două părți ale Coreei pentru în
făptuirea acestei aspirații 7

RĂSPUNS : Reunificarea țării di
vizate constituie dorința unanimă a 
întregului popor coreean și misiunea 
supremă a întregii noastre națiuni. 
Partidul și guvernul republicii noas
tre sînt consecvente principiului po
trivit căruia rezolvarea problemei 
reunificării țării trebuie făcută în 
mod independent, fără nici un ames
tec din afară, pe cale pașnică, fără 
recurgerea la forța armelor, printr-o 
mare unitate națională.

Apreciind că cea mai realistă și 
rezonabilă cale de reunificare a tă
rii este unirea Nordului și Sudului 
într-un stat confederal, menținînd 
ca atare Ideologiile și sistemele lor 
sociale, noi am prezentat, cu ocazia 
celui de-al VI-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, un nou 
proiect de reunificare a patriei, 
proiect constînd din realizarea aces
teia prin întemeierea Republicii Con
federate Democrate Koryo. în pre
zent, noi luptăm tocmai pentru reali
zarea acesteia.

înfăptuirea unității și a colaboră
rii între Nord și Sud constituie o 
premisă în vederea soluționării paș
nice a problemei reunificării. în 
acest scop, trebuie lichidate neînțe
legerile și neîncrederea care mai 
există între Nord șl Sud, pe calea 
contactelor și a dialogului, cu scopul 
de a întări înțelegerea și încrederea 
între ele și de a face să domnească 
armonia în sinul întregii națiuni.

In vederea începerii dialogului 
Nord-Sud, trebuie .mai lntîi create 
împrejurările și condițiile necesare, 
în acest sens este de importanță 
primordială atenuarea tensiunii care 
persistă între Nord și Sud și înde
părtarea pericolului de război din 
țara noastră.

Atît timp cit sporește tensiunea 
și persistă pericolul unui război, cele 
două părți nu vor putea purta un 
dialog sincer. Și chiar dacă ele vor 
reuși să înceapă un dialog, acesta nu 
va duce la rezultate satisfăcătoare.

în prezent, guvernanții sud-co- 
reeni vorbesc despre un anume 
dialog, dar in realitate ei sporesc 
tensiunea și încearcă să provoace un 
nou război. Sub pretextul unei în
chipuite „amenințări de invazie 
împotriva Sudului", ei au introdus în 
țară din Statele Unite arme» de 
exterminare în masă și echipamente 
militare de ultimul tip. inclusiv 
rachete nucleare, transformînd astfel 
Coreea de Sud intr-o regiune unde 
războiul a devenit cel mai amenin
țător. Ei nu contenesc să efectueze 
manevre militare de mare anvergură, 
menite să provoace jumătatea de 
nord a țării. Republica noastră. Din 
această cauză, peninsula coreeană se 
află într-o situație extrem de în
cordată si riscă, clipă de clipă, să 
vadă izbucnind războiul. Aceste ma
nevre belicoase ale guvernanților 
sud-coreeni constituie principala 
piedică în calea Începerii unui dialog 
între Nord și Sud.

Angajarea unui dialog intre Nord 
și Sud presupune. în plus, să fie 
democratizată societatea sud-coreea- 
nă și să se pună capăt campaniei 
anticomuniste în această regiune,

In prezent. Coreea de Sud este 
supusă unui regim mllitar-fascist de 
o cruzime fără (Precedent în istorie. 
Guvernanții sud-coreeni, sub oblă
duirea imperialismului american, se 
dedau la masacre sălbatice ; ope
rează arestări și întemnițări la voia 
întimplării în rîndul populației sud- 
coreene, în principal în rîndul tine
retului studios ce reclamă suverani
tatea. democrația și reunificarea ; 
proscriu pe plan social personali
tățile democratice patriotice si pe 
toți adversarii lor politici.

Acești fasciști militari au ucis cu 
sălbăticie nenumărati compatriot! și 
au suprimat complet democrația. Re
gimul militar fascist aflat acum în 
vigoare în Coreea de Sud privează 
diferitele categorii ale populației de 
orice posibilitate de a discuta liber 
problema reunificării patriei șl de a 
participa la dialog, în vederea reuni
ficării patriei.

De citva timp, guvernanții sud- 
coreeni se dedau cu mai multă fre
nezie ca oricînd unei campanii 
anticomuniste vizînd intețirea animo
zităților în sinul națiunii. Instigați 
de imperialiștii americani, ei desfă
șoară o propagandă deșănțată împo
triva comunismului și a Republicii 
noastre, după ce au regizat așa-zisa 
afacere cu explozia de la Rangoon, 
agravînd astfel tensiunea la extrem. 
Cum s-ar putea oare dialoga deschis 
cu acești descreierat! anticomuniști 
care atiță ostilitatea și învrăjbirea 
în sînul națiunii, regizînd o astfel de 
intrigă anticomunistă monstruoasă 
ce depășește orice imaginație ? Atit 
timp cit autoritățile sud-coreene își 
vor continua mașinațiile anticomu
niste va fi greu de început un dia
log între Nord și Sud. Pentru reușita 
acestui dialog se impune ca ambele 
părți să adopte o atitudine și o po
ziție juste în ce privește unificarea 
patriei. Dialogul ar trebui neapărat 
consacrat reunificării tării, contri
buind efectiv Ia aceasta. Noi nu 
avem nevoie de nici un dialog țin
tind la divizarea tării. Un dialog 
care să nu contribuie la reunificarea 
patriei n-ar fi de nici un folos. Cele 
două părți trebuie să adopte deci o 
poziție justă, realmente favorabilă 
reunificării. Actualmente, guvernan
ții sud-coreeni. vorbind de un dialog 
Nord-Sud. se prefac că-i preocupă 
reunificarea. în realitate insă, ei nu 
au nici o intenție de reunificare a 
țării. N-ar servi la nimic să porți un 
dialog cu cei care nu doresc reuni
ficarea patriei.

La fel de important pentru asigu
rarea reușitei dialogului intre Nord 
si Sud este ca ambele părți să se 
situeze cu fermitate pe o poziție 
independentă.

Problema reunificării tării noastre 
nu va putea.fi rezolvată corect, con
form intereselor națiunii, dacă una 
din părți vrea să rămînă sub aripa 
forțelor străine. Cu toate acestea, 
guvernanții sud-coreeni iși continuă 
politica lor antinațională de recurge
re la forțele străine pentru a putea 
să se mențină la putere. Ei cer cu ar
doare ocuparea pe vecie de către tru
pele americane a Coreei de Sud și 
promovează activ politica colonialistă 
a imperialismului american față de 
această parte a Coreei.

Guvernanții sud-coreeni nu sint 
altceva decît lacheii cei mai cre
dincioși ai imperialiștilor americani, 
căci ei sînt comolet străini de prin
cipiile „Ciaciuseung", ale respectului* 
reciproc și neamestecului in treburile 
interne. Este deci imposibil de dia
logat cu acești valeți și dealtfel 
inutil de a-i consulta în problema 
reunificării independente și pașnice 
a tării.

Republica noastră se menține cu 
oonsecvență pe poziția conform că
reia problema reunificării tării tre
buie rezolvată pe cale pașnică, prin 
contacte șl dialog între Nord și Sud. 

în ce ne privește, noi lăsăm, in con
tinuare, deschise ușile dialogului. 
Vom discuta la modul serios această 
problemă cu toți cei care se împo
trivesc unui război fratricid, asigură 
democratizarea Coreei de Sud, pre
conizează retragerea trupelor ameri
cane de agresiune imperialistă, se 
pronunță pentru o atitudine suverană 
și se abțin de la orice acțiune antico
munistă.

Calea reunificării patriei e brăz
dată de numeroase greutăți și obsta
cole. Unificindu-șl forțele însă, po
porul nostru le va depăși, reușind 
astfel să-și reunifice patria, în de
plină independență și pe cale pașnică.

ÎNTREBARE : In actuala si
tuație internațională de deose
bită încordare, cind in arsena
lele statelor s-au acumulat 
imense cantități de arme și ar
mamente, punind in primejdie 
viața și independența popoare
lor, existența a înseși civilizației 
umane, problema păcii sau răz
boiului se evidențiază ca pro
blema cardinală a zilelor noas
tre. Cum vedeți răspunderea ce 
revine statelor, oamenilor poli
tici in. lichidarea focarelor de 
tensiune și conflict, in stăvili
rea cursei înarmărilor și tre
cerea hotărită la dezarmare, in 
asigurarea păcii 7 ,

RĂSPUNS : Ca urmare a uneltiri
lor imperialiste, situația internațio
nală este, în prezent, deosebit de 
încordată. Dezorientați de lupta 
antiimperialistă tot mai înverșunată 
pentru suveranitate a popoarelor re
voluționare din întreaga lume, impe
rialiștii se zbat cu disperare spre 
a-și păstra. și lărgi sfera lor de in
fluență.

Ei își sporesc considerabil arsena
lele militare, impulsionează puternic 
producerea și răspindirea de arme 
nucleare, își dezvoltă continuu for
țele armate de agresiune și bazele 
militare în regiunile cele mai bogate 
în resurse naturale și în punctele 
strategice importante. La ora actuală, 
ei răspîndesc și acumulează în di
verse regiuni ale lumii tot mai multe 
arme nucleare și alte arme de exter
minare de ultimul tip.

Imperialiștii americani, vislnd la 
hegemonia mondială, se dedau fățiș, 
peste tot în lume, la intervenții ar
mate, la acte de subversiune și de 
sabotaj menite să înăbușe lupta de 
independență națională a popoarelor 
și de edificare a noii societăți. în 
ultima vreme, imperialiștii americani 
au săvîrșit un act de agresiune bar
bară împotriva Grenadei, mică țară 
insulară angajată pe calea dezvoltării 
independente, ceea ce demonstrează 
cu claritate că ei sint cel care înăbu
șă independența, subminează pacea, 
ca dușmani înverșunați ai popoare
lor.

Imperialiștii ițicearcă să-și spo
rească neîntrerupt forțele armate șl 
6ă invadeze țările slabe, perturbînd 
astfel pacea si securitatea în Asia, 
in Orientul Apropiat si Mijlociu, in 
America Latină, în Africa australă 
și în diferite alte regiuni ale lumii, 
amplificînd, totodată, primejdia unui 
nou război mondial.

Situația internațională este atît de 
gravă la ora actuală, incit ne aflăm 
în fata următoarei alternative : sau 
războiul,, sau pacea. Nici un popor 
și nici un om politic nu trebuie să 
rămînă indiferenți în fața acestei 
probleme majore cu cane se confrun
tă omenirea. Popoarele iubitoare de 
pace și oamenii'politici din toate ță
rile. îndeosebi conducătorii de stat, 
profund eonștienti de importanta mi
siunii ne cane și-o asumă in fata 
omenirii și a istoriei, trebuie să-și 
unească voința de dreptate și efor
turile în vederea opririi și dejucării 
hotărî te a manevrelor de agresiune 
și de război ale imperialiștilor. Ei 
trebuie să poarte o luptă susținută 
pentru apărarea păcii si a securității 
mondiale.

Este indispensabilă intensificarea 
mișcării împotriva războiului, in fa
voarea păcii, pe toate continentele 
si în toate țările, spre a putea preîn- 
tîmpina un nou război mondial sl 
salvgarda pacea si securitatea in 
lume.

Pacea mondială nu se cerșește-; ea 
nu poate fi obținută decît prin lupta 
împotriva uneltirilor imperialiste de 
agresiune și război. Toate popoarele 
progresiste trebuie să se unească 
strîns si să-și ridice glasul pentru o 
pace mondială trainică. Ele trebuie 
să denunțe și să condamne politica 
de agresiune și de război a imperia
liștilor și să riposteze cu hotărire 
la toate manevrele lor de agresiune 
și de provocare a războiului.

Pentru a salvgarda pacea si securi
tatea mondială, imperialiștii trebuie 
împiedicați să-și sporească forțele 
armate și arsenalele.

Uneltirile lor din ce in ce mai fă
țișe duc la exacerbarea tensiunii in
ternaționale și sporesc pericolul unul 
nou război mondial. Imperialiștii 
trebuie să pună capăt jefuirii crimi
nale a bunurilor create cu prețul 
sîngelui și al sudorii popoarelor, in 
scopul producerii de arme și al creș
terii cheltuielilor militare. Ei trebuie 
să-și aplece urechea la glasul Inte
lect al popoarelor iubitoare de pace, 
care cer lichidarea armelor nucleara 
și reducerea cheltuielilor militare.

Poporul coreean condamnă cu ho
tărire uneltirile imperialismului ame
rican de desfășurare in Europa a 
armelor nucleare de tip nou și iși 
exprimă solidaritatea fermă cu lup
ta purtată de popoarele țărilor socia
liste din Europa și de popoarele pro
gresiste din întreaga lume împotriva 
tentativelor sale de întărire a arse
nalelor sale nucleare.

Noi considerăm că desființarea 
blocurilor militare ar constitui o mă
sură foarte importantă pentru preve
nirea unui nou război mondial si asi
gurarea unei păci durabile în lume.

Blocurile militare constituie un 
factor permanent de amenințare, a 
păcii și securității lumii. Atît timp 
cit ele stau fată in față, dispunind 
de puternice forte armate, este im
posibil să se diminueze tensiunea in
ternațională și să se prevină un nou 
război mondial. Pentru menținerea 
unei păci sigure și durabile pe glob 
e absolut necesară desființarea tu
turor blocurilor militare. îndeosebi a 
blocurilor militare de agresiune ale 
imperialiștilor.

în afară de dizolvarea blocurilor 
militare, trebuie ca bazele militare 
de agresiune implantate de către im- 

« perialiști în alte țări să fie desfiin
țate. iar trupele de agresiune să se 
retragă.

Cerem cu tărie ca trupele de agre
siune imperialiste americane să se 
retragă cit mai curind din Coreea de 
Sud. iar imperialiștii să-și desființeze 
propriile baze militare de agresiune 
din toate regiunile lumii. îndeosebi 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, 
din America Centrală, și să-și retra
gă de acolo trupele de agresiune.

Crearea de zone denuclearizate și 
de zone ale păcii in diferite regiuni 
ale lumii constituie o cerință impor

tantă a salvgardării păcii șl a secu
rității mondiale.

La ora actuală, popoarele iubitoare 
de pace sînt profund îngrijorate de 
dezvoltarea și stocarea de arme nu
cleare in diferite regiuni ale lumii. 
Pentru a preveni un nou război 
mondial și a feri omenirea de dezas
trul unui război nuclear, trebuie să 
se interzică în toate regiunile lumii 
producerea, experimentarea, stocarea 
și folosirea armelor nucleare și să se 
treacă la lichidarea lor definitivă.

Considerăm că e de necesitate strin
gentă crearea fără întîrziere a unor 
zone denuclearizate și de pace în di
ferite regiuni ale lumii, intensificarea 
luptei pentru continua lor extindere. I 

Actualmente, în diferite țări ale i 
Europei, inclusiv în România și în 
diferite regiuni ale lumii, se desfă- 1 
șoară cu putere mișcarea împotriva 
războiului, pentru apărarea păcii, cit 
și lupta urmărind crearea de zone 
denuclearizate, de zone ale păcii, j 
Aceste acțiuni contribuie substanțial 
la oprirea și dejucarea uneltirilor de 1 
agresiune și de război ale imperia
liștilor, la apărarea păcii și a secu
rității în întreaga lume.

Poporul coreean iubește pacea. A 
lupta pentru pacea și securitatea 
mondială constituie o consecventă 
linie politică a partidului nostru, a 
guvernului republicii noastre. în vii
tor, Ia fel ca în trecut, Partidul Mun
cii din Coreea și Guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene vor 
lupta cu vigoare pentru oprirea și 
dejuchrea uneltirilor de agresiune și 
de război ale imperialiștilor și vor 
apăra pacea și securitatea în lume, 
in strînsă unitate cu toate popoarele 
progresiste ale lumii, în primul rind ț 
cu țările socialiste și țările nealiniate.

ÎNTREBÂRE ; Cunoscind im
portanța deosebită pe care o 
acordați întăririi solidarității și 
colaborării țărilor in curs de dez
voltare, nealiniate, pentru solu
ționarea în interesul tuturor po
poarelor a problemelor grave 
care confruntă economia mon
dială, am dori să aflăm opinia 
dumneavoastră privind ideea 
susținută de România, a unei 
conferințe la nivel înalt a aces
tor state consacrată stabilirii u- 
nei strategii comune în dialogul 
cu țările dezvoltate.

RĂSPUNS : Lichidarea vechii or
dini economice internaționale în ve
derea stabilirii noii ordini constituie 
o sarcină pe cit de importantă, pe 
atît de presantă pentru țările neali
niate și alte țări in curs de dezvol
tare.

Imperialiștii și țările dezvoltate din 1 
Occident jefuiesc bogățiile naturale 
ale țărilor în curs de dezvoltare ba- 
zîndu-se pe vechea ordine economică 
internațională nedreaptă. Astfel, nu
meroase țări in curs de dezvoltare ; 
nu-și pot asigura o dezvoltare inde- ! 
pendentă a economiei naționale, fiind ! 
confruntate cu grave dificultăți eco- i 
nomice. Fără desființarea vechii or- ! 
dini economice internaționale, ele nu I 
vor putea niciodată să se elibereze i 
de exploatarea și jaful internațional ; 
Și, in consecință, ele nu vor putea ’ 
să construiască, > cu succes, o nouă j 
societate, independentă și prosperă.

Țările nealiniate și alte țări in curs '• 
de dezvoltare au negociat timp înde
lungat cu țările dezvoltate ale Occi- ; 
dentului, cu speranța de a lichida 
vechea și nedreapta ordine economi
că internațională și de a instaura o 
nouă și echitabilă ordina economică. 
Țările occidentale au respins insă 
revendicările din acest domeniu.

Conferința la nivel Înalt Nord- 
Sud a 22 de țări, ținută acum 
cîțiva ani la Cancun, în Mexic, a 
rămas sterilă din cauza poziției și 
atitudinii greșite ale țărilor dezvol
tate occidentale, care țineau la 
vechea ordine economică interna
țională! Imperialiștii și țările dez
voltata ale Occidentului nu vor face 
niciodată cadou țărilor in curs de 
dezvoltare o nouă ordine economică 
internațională.

Pentru a instaura efectiv noua 
ordine, țările nealiniate și țările in 
curs de dezvoltare, in strînsă uni
tate, trebuie să adreseze, în mod 
răspicat, revendicările lor către 
țările dezvoltate din Occident și să 
exercite o presiune colectivă asupra 
acestora.

Cooperarea Sud-Sud este mijlocul 
cel mai eficace în vederea lichi
dării vechii ordini economice inter
naționale și a instaurării unei noi 
ordini.

Există suficiente posibilități pen
tru realizarea acestei cooperări. Ță
rile nealiniate și alte țări în curs 
de dezvoltare dispun de resurse 
umane și materiale din abundență, i 
flecare din ele dispune de multă 
experiență și tehnologii valoroase, 
dobîndite în procesul de edificare a 
noii societăți.

Dacă țările In curs de dezvoltare 
vor profita la maximum de poten
țialul lor economic și de posibilită
țile lor pentru a realiza cooperarea 
Sud-Sud, ele nu numai că-și vor pu
tea depăși dificultățile economice 
actuale șl construi cu succes eco
nomii naționale independente, dar 
își vor putea spori capacitatea de 
negociere și confruntare, pe baza 
puterii lor colective, în scopul de 
a dejuca uneltirile țărilor dezvoltate 
occidentale și de a instaura noua 
ordine economică internațională ds 
care au atita nevoie.

Considerăm drept o cerință impe
rativă convocarea unei conferințe la 
nivel înalt Sud-Sud pentru a putea 
lua măsuri efective, capabile să 
lichideze vechea ordine economică 
internațională, să stabilească una 
nouă și să realizeze cooperarea Sud- 
Sud. După părerea mea, propunerea 
românească de a iniția negocieri la 
nivel înalt Intre țările nealiniate și 
alte țări in curs de dezvoltare 
coincide cu poziția noastră. _

Noi dorim ca această conferință 
să aibă loc cit mai curind posibil. 
Ea va constitui un bun prilej de 
stimulare puternică a luptei țărilor 
în curs de dezvoltare pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale și promovarea unei 
cooperări' eficiente Sud-Sud.

Considerăm necesar ca țările neali
niate si alte țări în cuns de dezvol
tare să acționeze de comun acord în 
Vederea convocării cit mai urgente a 
acestei conferințe.

— V-am fi recunoscători dacă, 
prin intermediul ziarului nostru, 
ați dori să transmiteți un mesaj 
poporului român.

— Profit de această ocazie pentru 
a adresa calde mulțumiri poporului 
român pentru sprijinul si puternica 
încurajare acordate ponorului nostru 
in lunta pentru edificarea socialismu
lui in jumătatea de nord a tării si 
pentru reunificarea ei independentă 
și pașnică.

Urez din toată inima poporului ro
mân noi succese în opera de con
struire a socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. în 
frunte cu mult stimatul tovarăg 
Nicolae Ceaușescu.
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Larg interes iată de acțiunile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 

pentru solutionarea marilor probleme 
ale contemporaneității

Rezoluții inițiate de țara noastră adoptate 
de Adunarea Generală a O.N.U.

O Pentru reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Adunarea Generală a adoptat cu 
acordul tuturor țărilor membre rezoluția, prezentată de România, im- 

I. preună cu alte 32 de țări de pe toate continentele, privind reglementarea 
pașniță a diferendelor intre state.

După adoptarea prin consens, în 
1982, Ia propunerea României și a 
altor țări, a declarației privind re- 
glementarea pașnică a diferendelor 

itemaționale, dezbaterile s-au axat 
în acest an pe examinarea de noi 
propuneri, între care — în primul 
Find — propunerea tării noastre pri
vind crearea nnei comisii ncrmanen- 
te a O.N.U. de bune oficii, mediere 
ți conciliere pentru reglementarea 
dife-endelor și prevenirea conflicte
lor intre state.

Dînd expresie gîndirii și acțiunii 
politice a președintelui Nicolae 
Ceausescu, preocupării României 
pentru soluționarea prin mijloace 
pașnice, prin negocieri .a litigiilor 
dintre state, această propunere vi
zează cnea-ea unui mecanism flexi
bil, care să faciliteze contactele și 
negocierile între părți, >să contribuie 
la apropierea pozițiilor și găsirea de 
soluții reciproc acceptabile și. în ace
lași timp, să sprijine Adunarea Ge
nerală si Consiliul de Securitate în 
îndeplinirea atribuțiilor și răspun
derii lor în soluționarea pașnică a 
diferend^or și menținerea păcii și 
securității internaționale.

Rezoluția adoptată la această sesi
une cere, încă o dată, tuturor state
lor să respecte și să promoveze cu 
bună credință aplicarea declarației 
adnotate în 1982. Este subliniată, tot
odată. necesitatea continuării efor
turilor pentru întărirea procesului 
de reglementare pașnică a dife-en- 
de’or prin dezvoltarea progresivă și 
codificarea dreptului internațional

• Pentru prevenirea exodului de personal calificat 
din țările in curs de dezvoltare

Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție prezentată de „Gru
pul celor 77", la inițiativa României, in problemele exodului de cadre 
calificate din țările in curs de dezvoltare.

Reamintind hotăririle anterioare In 
care s-a subliniat necesitatea unor 
măsuri menite să contribuie Ia pre
venirea si eradicarea exodului de 
cadre calificate din țările în curs 
de dezvoltare, rezoluția cere conti
nuarea activităților O.N.U. în acest 
sens.

Obiectivul acestor activități tre
buie să fie formularea unor poli
tici si programe care să permită 
prevenirea și atenuarea efectelor 
negative ale exodului dc pe-sonat 
calificat asupra potențialului științi
fic și tehnologic al țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și dezvoltarea 
unei largi cooperări internaționale 
sub egida O.N.U. în scopul soluțio
nării problemelor care survin in 
acest domeniu.

După cum se știe, la Începutul 
lunii septembrie a avut loc prima 
reunion» de experti guverna mentali 
organizată sub egida U.N.C.T.A.D. 
în b"za revoluției de anul trecut. 
Pornind de la fontul că exodul de 
poreooșii co’tficat are serioase im
plicații negative pe plan economic, 

și prin creșterea eficienței organiza
ției in acest domeniu. Acestui obiec
tiv ii corespunde propunerea privind 
crearea unei comisii de bune oficii, 
mediere și conciliere, prezentată de 
România împreună cu Filipinele și 
Nigeria, print.r-un document oficial 
al Adunării Generale.

Numeroase delegații participante 
la dezbateri au subliniat importanța 
acestei propuneri, semnificația deo
sebită pe Care ar avea-o crearea 
unui asemenea organism orientat 
spre prevenirea conflictele, sure 
soluționarea diferendelor în faze in
cipiente ale acestora in ansamblul 
acțiunii ne care O.N.U. este chemată 
s-o desfășoare în acest domeniu. Ele 
au exprimat interesul pentru exami
narea acestei propuneri, pentru cla
rificarea și precizarea diferitelor as
pecte ale funcționării organismului 
preconizat.

Ca urmare, rezoluția ia notă de 
documentul propus de România, îm
preună cu Nigeria și Filipinele, și 
stabilește ca ea să fie examinată în 
1984, în cadrul Comitetului pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, organism creat ca urmare 
a unei alte inițiative a țării noastre 
din anul 1970.

Se asigură, astfel, trecerea Ia exa
minarea propunerii privind crearea 
comisiei de bune oficii, mediere si 
conciliere și continuarea eforturilor 
de întărire a acțiunii și mecanisme
lor O.N.U. de soluționare pașnică a 
diferendelor și prevenire a conflicte
lor intre state.

politic și social pentru țările In curs 
de dezvoltare, exnerții au reafirmat, 
importanța deosebită a unor acțiuni 
la nivel internațional care să ducă 
la găsirea de soluții durabile Ia pro
blemele care se ridică.

Actuala hotărîre a Adunării Gene
rale cere convocarea de noi aseme
nea reuniuni de experți guvernamen
tali care să continue eforturile În
cepute. De asemenea, secretarul ge
neral al O.N.U, este rugat să con
stituie de urgentă un grup alcătuit 
din reprezentanți ai diverselor or
ganizații competente din sistemul 
Națiunilor Unite, care să coordo
neze măsurile preconizate și, în 
special, să întărească eficacitatea 
O.N.U. pentru a putea răspunde ne
voilor complexe ale țărilor afectate 
de arest fenomen.

Fotărîrea Adunării Generale con
stituie up nou nas Important în 
direcția romba’erli si, în cele din 
n-mă. e’iminării fenomen-’!’'! deose
bit H» dăunător a’ exodului de cadre 
calificate din țările în curs de 
dezvoltare.

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Indoneziei

JAKARTA 20 (Agerpres). — La 
Jakarta a avut loc un schimb de 
mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și președintele 
Indoneziei, Suharto.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Indoneziei și doamnei 
Suharto un mesaj de prietenie, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate poporu
lui indonezian prieten.

Mulțumind în mod deosebit pen
tru mesajul de prietenie primit, 
președintele Suharto a rugat să 
se ; transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros mesaj priete

FRANȚA: Manifestări în cadru! 
„Săptămînii culturale românești"

PARIS 20 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Virgil Dănciulescu: 
La Toulouse, la Universitatea Le 
Mlrail, manifestările organizate cu 
prilejul „Săptămînii culturale ro
mânești" s-au bucurat de o audien
tă deosebită: Un public numeros, 
format din studenți și cadre didac
tice. a urmărit cu interes con
ferința intitulată : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu despre unitatea 
poporului român". In altă zi a 
.,Săptămînii culturale românești", 
atenția publicului universitar a fost 
solicitată de o expoziție de carte

«
La Conferința la nivel inalt de la Harare

Cereri în favoarea extinderii cooperării 
interafricane

HARARE 20 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe. Harare, 
s-au deschis lucrările Conferinței la 
nivel înalt a organizației de coope
rare regională Zona de Comerț Pre
ferențială (P.T.A.), la care participă 
șefi de stat și guvern din cele 14 
state membre ale organizației (Bu
rundi, Insulele Comore, Djibouti, 
Etiopia. Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mauritania, Ruanda, Somalia, Swa
ziland, Uganda, Zambia și Zim
babwe). Iau parte, ca observatori, 
reprezentanți din alte șase state ale 
continentului.

în discursul inaugural, premierul 
Republicii Zimbabwe, Robert Muga
be, a arătat că „economiile statelor 
africane au existat oină acum mai 
ales separat", fiind legate mai cu 
seamă de marile puteri economice. 
El s-a pronunțat pentru găsirea de 
noi forme pentru lărgirea cooperă
rii dintre statele de ne continent — 
chestiune care constituie de fapt și 
obiectivul acestei reuniuni.

Capriciile vremii
WASHINGTON. — Unul din cele 

mai puternice valuri de frig care 
s-au abătut asupra unor întinse zone 
din Statele Unite a determinat ca in 
Wisconsin mercurul termometrelor 
să coboare la minus 42 grade Celsius, 
s-a anunțat la Washtngton. Recorduri 
similare au fost înregistrate in Min
nesota și Dakota de Nord. La Min
neapolis, mercurul termometrelor a 
co horit sub minus 33 de grade r- 
temperatură înregistrată ultima oară 
in acest stat american în anul 1901. 
La Chicago, unde temperatura a fost 
de minus 25 de grade Celsius, s-au 
înregistrat mai multe accidente de

nesc, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace, bunăstare și progres 
poporului român prieten. ,

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii în vizită de rămas 
bun de către președintele Indoneziei 
a ambasadorului României la Jakar
ta, Ion Cotoț, la încheierea misiunii 
in această țară.

In timpul întrevederii s-a subli
niat cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor româno-indoneziene, la 
dezvoltarea cărora rolul hotăritor 
l-au avui întîlnirile și convorbirile 
la nivel inalt, înțelegerile convenite 
în timpul vizitei oficiale de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Indonezia, in noiem
brie 1982.

și de documente istorice românești, 
precum și de o expoziție intitulată 
„Pe-al nostru tricolor este scris 
unire și pace", organizate in ca
drul universității.

Același interes pentru țara noas
tră l-au manifestat și studenții Uni
versității Sorbona Nouă din Paris, 
care au participat la vernisajul u- 
nei expoziții de carte românească, 
la o conferință cu tema „Unitatea 
națională a românilor". O seară 
culturală românească a fost orga
nizată și la Universitatea din Dijon.

Ceilalți vorbitori care au partici
pat la dezbaterile din prima zi. no
tează agenția A.P., au pledat in fa
voarea lărgirii cooperării regionale 
„pentru exercitarea controlului de 
către țările in curs de dezvoltare 
asupra propriilor bogății naturale", 
în context, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a criticat cursa 
fără precedent a armelor nucleare, 
care duce la epuizarea surselor de 
materii prime ale globului.

★
CAIRO 20 (Agerpres). — La Cairo 

s-au deschis lucrările unei conferin
țe africane asupra dezvoltării rela
țiilor comerciale între țările conti
nentului. Ministrul egiptean al eco
nomiei și comerțului exterior. Mus
tafa Katal El Said, a relevat impor
tanța extinderii legăturilor de coo
perare între țările Africii, subliniind 
tradiția și posibilitățile existente în 
acest domeniu.

circulație, iar la Bufallo (in statul 
Neto York), stratul de zăpadă a de
pășit un metru.

BERNA. — Ninsorile abundente 
căzute in partea sudică a Elveției au 
creat mari dificultăți traficului ru
tier, mai cu seamă în zonele mun
toase. Din această cauză, tunelul de 
la St. Gotthard prin care se reali
zează legături rutiere importante in
tre nordul și sudul Europei a fost 
închis pentru cinci ore. Avalanșele 
au închis o serie de drumuri secun
dare. In zonele amintite stratul de 
zăpadă depășește un metru.

Congresul Partidului 
Frontul de Eliberare 

Națională din Algeria
ALGER 20 (Agerpres) — La Alger 

au început lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională (F.L.N.), forma
țiune politică de guvernămînt in Al
geria. , După cum transmite agenția 
algeriană de presă — A.P.S., la lu
crări participă aproximativ 5 000 de 
delegați, reprezentind organizațiile 
partidului din întreaga țară.

Relevînd că Frontul de Eliberare 
Națională este forța conducătoare in 
societatea algeriană, secretarul gene
ral al partidului, președintele Alge
riei, Chadli Bendjedid, a prezentat 
activitatea F.L.N. in ultimii cinci ani 
și s-a referit la sarcinile prioritare 
pe plan economic. Opțiunea Algeriei 
pentru calea socialistă de dezvoltare 
— a precizat vorbitorul — decurge 
din însuși caracterul luptei de eli
berare națională a poporului algerian 
împotriva colonialismului.

Vorbitorul a reafirmat caracterul 
independent al politicii externe al
geriene, atașamentul față de princi
piile mișcării de nealiniere.

'AGENȚIILE DE PRESĂ 
scurt

PROTOCOL COMERCIAL RO- 
MANO-CUBANEZ. La Havana a 
fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Cuba pe anul 1984. Pro
tocolul asigură o creștere impor
tantă a volumului livrărilor re
ciproce de mărfuri în comparație 
cu anul 1983.

ÎNTREVEDERE CONSACRATĂ 
PROBLEMEI CIPRIOTE. Secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a avut o întrevedere cu 
Grupul de acțiune al Common- 
wealth-ului pentru problema Ci
prului, în vederea punerii în apli
care a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate în această chestiune. Au 
participat miniștrii de externe ai 
Australiei, Guyanei, Indiei, Nige
riei și Zambiei, precum și secreta
rul general al Commonwealth-ului, 
Shridath Ramphal. Aceștia l-au 
informat pe secretarul general al 
O.N.U. asupra modului jn care 
Grupul de acțiune înțelege să pro
cedeze în problema cipriotă și asu
pra dorinței lor de a sprijini mi
siunea de bune oficii a lui Perez de 
Cuellar în vederea reluării convor
birilor.

INDTA CRITICĂ POLITICA E- 
CONOMICA A UNOR ȚĂRI DEZ
VOLTATE. Primul ministru al In
diei. Indira Gandhi, și-a exprimat 
îngrijorarea fată de creșterea con
tinuă a încordării internaționale și 
a arătat că țara sa va continua 

■ eforturile pentru reinstaurarea unui 
climat de încredere în lume. Pri
mul ministru al Indiei a criticat 
poziția țărilor capitaliste dezvolta
te care aplică o politică economică 
dură față de țările slab dezvoltate, 
a căror" situație se datorează ex
ploatării nemiloase a bogățiilor lor 
tocmai de către puterile imperia
liste cele mai dezvoltate din punct 
de vedere industrial.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Operațiunile de evacuare din Tripoli (Liban) a combatanților 
palestinieni ® Demonstrații studențești de protest in Cisiordania
• Sosirea la Bagdad a trimisului special american în regiune
BEIRUT 20 (Agerpres). — După 

cum transmit agențiile internaționale 
de presă, citind postul de radio ofi
cial libanez, cei 4 000 de combatanți 
palestinieni aflați sub conducerea 
lui Yasser Arafat au fost evacuați, 
marți, din orașul nord-libanez Tri
poli, la bordul a cinci nave grecești 
arborînd pavilionul O.N.U. într-una 
din navele care au asigurat trans
portul s-a îmbarcat și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat. Pe mare, vasele gre
cești au fost escortate de forțe ale 
marinei franceze, în timp ce la sol 
securitatea evacuării a fost asumată 
de Siria.

Citind surse locale, agenția' France 
Presse informează că navele la bor
dul cărora se află combatanții pales
tinieni au ca destinație porturile 
Hodeida (R.A. Yemen), Port-Sudan, 
Tunis, Alger și Larnaca (Cipru).

AMMAN 20 (Agerpres) — In ora
șul Nablus din Cisiordania, terito
riu ocupat de Israel, studenții Uni
versității Al-Najah au organizat, 
marți, demonstrații de protest față 
de măsurile represive folosite de

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL C.N.P. La Georgetown au luat 
sfirșit lucrările celui de-al III-lea 
Congres extraordinar al partidului 
Congresul Național al Poporului 
(C.N.P) — de guvernămînt — din 
Republica Cooperatistă Guyana, 
care a examinat aspecte ale dez
voltării social-economice a țării, 
probleme organizatorice, precum și 
situația internațională actuală. In 
conformitate cu modificările statu
tului partidului, adoptate la con
gres, delegații au ales noul Comi
tet Executiv al C.N.P., alcătuit din 
15 membri. Lider al partidului, 
pentru o perioadă de doi ani. a fost 
reales președintele țării. Forbes 
Burnham, iar ca lider adjunct și 
secretar general al C.N.P., Ptolemy 
Reid, prim-ministru al guvernului 
guyanez.

CREDITELE ACORDATE DE 
MARILE BĂNCI OCCIDENTALE 
au scăzut rapid de la 22 miliarda 
dolari, in a doua jumătate a anu
lui trecut, la numai 10 miliarde do
lari în prima jumătate a lui 1983, 
se arată intr-un raport al Băncii de 
reglementări internaționale de la 
Basel. Raportul atribuie această 
tendință menținerii dobinzîlor înal
te, care creează numeroase proble
me mai ales țărilor in curs de dez
voltare. De asemenea, se constată 
o scădere pronunțată 
pe termen lung.

a creditelor

VA RETRA- 
Pieței comu-

GROENLANDA SE 
GE DIN C.E.E. Țările 
ne au convenit să respecte dorința 
Groenlandei de a se retrage din 
C.E.E. începînd din ianuarie 1985. 
Groenlanda a intrat în Piața co
mună în 1973, pe cind făcea parte 
integrantă din Danemarca, dar in 
1979 ea a devenit teritoriu semi- 
autonom. Anul trecut, în cadrul 
unui referendum, populația marii 
insule a votat pentru retragerea din 
organismele comunitare. 

militarii israelieni împotriva popu
lației civile, transmite agenția 
W.A.F.A. Forțele israeliene de ocu
pație au impus restricții de circula
ție. .

In aceeași zi, în tabăra de refu- 
giați palestinieni de la Balata au avut 
loc demonstrații similare soldate cu 
arestarea mai multor persoane din 
rindul populației civile, arată sursa 
ci țață.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
S.U.A. doresc să aibă relații diplo
matice depline cu Irakul — a decla
rat John Hughes, purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat, în con
textul sosirii la Bagdad a trimisului 
special american în Orientul Mijlo
ciu, Donald Rumsfeld, informează 
agențiile A.P. și U.P.I. Totodată, pur
tătorul de cuvînt a arătat că emisa
rul american nu se află la Bagdad 
în legătură cu războiul dintre Irak 
și Iran, cu toate că S.U.A. doresc să 
pună capăt acestui , conflict armat.

După cum se știe, Irakul a rupt 
relațiile diplomatice cu S.U.A. în 
anul 1967.

DEMONSTRAȚIE ANTINUCLEA
RA. La baza aeriană americană 
„Daws Hill", din Marea Britanie, 
situată la vest de Londra, a avut 
loc o nouă demonstrație împotriva 
instalării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune pe continentul 
european. Potrivit agenției U.P.I., 
poliția a intervenit, operind 140 de 
arestări.

MINIȘTRII AFACERILOR EX
TERNE AI ȚARILOR PIEȚEI CO
MUNE s-au reunit la Bruxelles in 
cadrul ultimei lor sesiuni din acest 
an. In cursul reuniunii, miniștrii 
și-au exprimat dezacordul față de 
decizia Parlamentului (vest-) euro
pean de a îngheța rambursarea su
mei de 1,2 miliarde unități de cont 
Marii Britanii și R.F.G., din fondul 
C.E.E., precum și față de bugetul de 
25 miliarde unități de cont pe anul 
1984, votat de parlamentari. Ei au 
încercat insă să evite o ciocnire 
deschisă cu organul consultativ al 
Pieței comune, lăsind problema 
spre rezolvare altor foruri comuni
tare.

I
I

I
1NT1LNIREA DE LA KHARTUM, 

dintre ministrul sudanez de exter
ne, Mohamed Mirghani Mubarak, 
și președintele Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. a pri
lejuit reafirmarea sprijinului și so
lidarității Sudanului pu lupta po
porului din Namibia pentru liber
tate și independenți.

I
I
I

EFECTELE SECETEI. Circa un 
milion și jumătate de mozambicani 
sint amenințați să piară ca urmare 
a secetei care a fost resimțită in 
special in zona sudică a țării. Se
ceta este comparabilă, potrivit spe
cialiștilor, cu cea din Sahel și afec
tează de trei ani succesiv întinse 
regiuni din Africa australă. In ulti
mele trei luni, din cauza secetei au 
murit circa 15 000 persoane.

I

I

CURSA ÎNARMĂRILOR Șl AGRAVAREA 
PROBLEMEI ALIMENTARE MONDIALE

ANCHETA INTERNAȚIONALA A „SCÎNTEII" Cind se seamănă
bombe

Conferință generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, desfășurată recent la Roma, a analizat situația ali
mentației șl agriculturii pe plan mondial, propunindu-și să identifice noi 
căi și modalități menite să contribuie la eradicarea unuia dintre cele 
mai grave flageluri ce bintuie planeta noastră — foametea. Relevîn- 
du-se că intinse zone ale globului sint afectate de o serioasă penurie de 
alimente, in cadrul dezbaterilor s-a pus in evidență, ca o idee centrală, 
faptul că escaladarea continuă a cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, reprezintă un fenomen de maximă nocivitate, nu numai 
pentru că pune in primejdie pacea lumii, existența însăși a popoarelor, 
ci și pentru că irosește in scopuri neproductive uriașe resurse, care ar 
putea fi folosite pentru soluționarea gravelor probleme ce confruntă 
omenirea, inclusiv a celei alimentare. Concluziile conferinței — ca și 
opiniile reprezentanților unor țări dezvoltate și in curs de dezvoltare — 
confirmă o dată mai mult justețea și realismul pozițiilor României so
cialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care se pronunță ferm și 
consecvent pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea resurselor astfel ob
ținute in scopul stimulării progresului economic și social al tuturor sta
telor, și în primul rind al celor in curs de dezvoltare.

Bombele
omoară oameni

și cind sint folosite
și cind nn sint,

f o1 o site”

PANAYOLIS SCAUERIS, 
ambasadorul Greciei pe lingâ F.A.O.

Foametea in lume persistă și chltfr 
se extinde, motiv pentru care situa
ția alimentară mondială devine tot 
mai preocupantă. Cauzele sint mul
tiple și destul de bine cunoscute. 
S-au făcut, dealtfel, o serie de încer
cări de a se inversa actualele ten
dințe, dar eșecul lor dovedește că! 
remediile folosite n-au atacat cauzele 
fundamentale ale problemei. Iar 
poate cea mai importantă dintre ele 
este cursa înarmărilor. In timp ce 
ajutorul pe locuitor pentru dezvol
tarea agriculturii țărilor cu deficite 
alimentare este de 1.69 dolari pe an. 

sumele alocate In scopuri militare 
sint de 200 de ori mai mari. In aces
te condiții, este imposibil de ciștigat 
bătălia împotriva foametei fără 
dezarmare.

Războiul, fie el ..rece" sau „cald", 
este o opțiune pe care omenirea nu 
și-o poate permite. Trebuie denunța
te in mod ferm cele două tipuri de 
războaie, deoarece ambele sint crime 
premeditate. Bombele omoară oameni 
și cind sint folosite, și cind nu sint 
folosite. Cele care explodează ucid 
prin vărsare de singe, iar cele care 
nu explodează, mai exact fondurile 
alocate pentru fabricarea lor. ucid 
prin înfometare. Iată de ce este ne
cesar să se îmbunătățească nu nu
mai situația economică, ci și climatul 
politic International, să se pună Capăt 
cursei înarmărilor, să se treacă la 
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, și să se folosească 
fondurile obținute pe această cale 
pentru dezvoltarea economico-soclală, 
inclusiv a agriculturii țărilor sărace. 
De aceea, din orice unghi am privi 
problemele economice si politice care 
confruntă omenirea, concluzia ce se 
impune este una singură : să asigu
răm pacea prin dezarmare.

se recoltează moarte
FIERRE EL-KHOURY, 

ministrul agriculturii ol Libanului
Situația alimentară mondială și 

condițiile de viață ale popoarelor 
care depind, într-o mare măsură, de 
agricultură se deteriorează continuu 
de la o vreme. Peste 800 milioane 
de oameni din țările Asiei. Africii 
și Americii Latine sint subnutriți 
sau suferă de foame. O situație deo
sebit de critică s-a creat in Africa 
subsahariană. unde aproape două 
treimi din populația rurală trăiește 
intr-o sărăcie greu de imaginat. Cri
za alimentară cu care se confruntă 
în prezent 22 de țări africane tinde 
să ia proporții și mai dramatice decît 
cea care a devastat statele din Sahel 
In 1973—1974, cind au murit de foame 
sute de mii de oameni. Sint fapte 
care arată că, în ciuda a ceea ce 
s-a întreprins pină acum, comuni
tatea internațională nu s-a apropiat 
ci, dimpotrivă, s-a îndepărtat de 
obiectivul pe care și l-a propus in 
urmă cu aproape un deceniu, la 
Conferința alimentară mondială de 
la Roma, și anume de a salva pe 
săraci de mizerie și pe înfometați 
de disperare.

Si mai dureros este însă să vezi 
cum continuăm să trăim într-o 
lume în care valorile umane sint 
ridiculizate, in care sume gigantice 
sint afectate în fiecare an creării și 
modernizării mijloacelor morții și 
distrugerii, în timp ce popoarele 
frustrate, inclusiv poporul țării 
mele, înfruntă teribile lipsuri. Cel 
puțin în ultima vreme, lucrurile 
evoluează de o așa manieră, incit 
ești tentat să ' crezi că popoarele 
slabe sint sortite să-și epuizeze po
sibilitățile și să-și risipească ener
giile în reconstruirea a ceea ce a 
fost distrus de forțele răului și 
dușmăniei, in loc să-și orienteze e- 
forturile in direcția dezvoltării eco
nomice și sociale, in interesul omu
lui, al bunăstării lui. Asupra acestui 

aspect mă voi opri o clipă, deparece 
vin dintr-o țară a cărei emblemă 
este un arbore ce a rezistat la toate 
încercările la care a fost supus de-a 
lungul timpului. Totuși, acest arbore 
— cedrul — este pe punctul de a se 
prăbuși datorită urii și mijloacelor 
de distrugere existente. Vin dintr-o 
țară în care se seamănă bombe in 
loc de cereale și se recoltează moar
te în loc de fructe. Nu sint in po
sesia unor date si cifre exacte, dar 
pot afirma, fără să greșesc, că nu
mai sumele ce au fost investite in 
scopul distrugerii Libanului ar fi fost 
suficiente pentru a nune in anllcare 
proiectele susceptibile să zăgăzuias
că mizeria și foametea in ansamblul 
lumii sărace. Foamea ar deveni o 
simplă reminiscență a trecutului, 
dacă s-ar realiza dezarmarea. în pri
mul rind cea nucleară.

' Focarele de tensiune
și conflicte 

sint focare de sărăcie
ALFREDO PINOARGOTE CEVALOS, 

ambasador, reprezentantul permanent 
al Ecuadorului la F.A.O.

Intr-o formă sau alta, intr-o mă
sură mai mare sau mai mică, foamea 
a fost însoțitorul fidel a! omului de 
la originile sale. Omul a știut să 
domine pămintul. apa și aerul. Nici
odată însă în istoria sa n-a reușit 
să-și garanteze pe deplin securitatea 
alimentară. El a fost, in schimb, de
osebit de ingenios in dezvoltarea in
strumentelor de purtat războaie pen
tru a supune alti oameni. Puterea 
s-a fondat nu o dată pe mizeria și 
foamea săracilor, iar penuriile ali
mentare s-au aflat aproape întot
deauna la originile conflictelor dintre 
indivizi, pături sociale si chiar din
tre state. Focarele de tensiune și 
război sint. de regulă, focarele de 
sărăcie si foame. De aceea, asigura
rea securității alimentare, ca si a pă
cii. trebuie să fie prima preocupare 
a comunității internaționale și a fie
căruia dintre membrii ei.

Este o cerință stringentă, care se 
impune cu atît mai mult, cu cit in
fluenta distructivă a cursei înarmă
rilor asupra economiei mondiale în 
general și a agriculturii în special 
n-a fost niciodată mai puternică decît 
astăzi. Omenirea a ajuns să inves
tească anual în arsenalele morții o 
sumă egală cu cea a datoriei externe 
a țărilor in curs de dezvoltare (circa 
800 miliarde de dolari), de aproape 
1.5 ori mai mare decît totalul veni
turilor din exporturi ale țărilor sub
dezvoltate neoroducătoare de petrol 
Si de peste 30 de ori mai mare decit 
întregul ajutor oficial acordat de ță
rile bogate Dentru solutionarea pro
blemelor sociai-ecorvomice care con
fruntă statele sărace. Nu este oare 
aceasta o atitudine sinucigașă, cum 
se exnrima directorul genera! al 
F.A.O. ? tn fiecare minut se cheltuic 
în scopuri militare mai bine de 1.3 
milioane de dolari, in condiții în 
care. în același interval de t'mp. 30 
dc copii mor de foame ! Stoparea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare se Impune ca o primă 
prioritate datorită faptului că conti
nuarea competiției militare duce, pe 
de o parte, la o enormă irosire de 
mijloace materiale, financiare, tehno
logice și umane in detrimentul eco
nomiei de oace. iar De de altă oarte. 
la sporirea oerico’tiiui declanșării de 
noi conflicte armate, inclusiv al 
izbucnirii unei conflagrații mondiale, 
care, în actualul stadiu al înarmări
lor. s-ar putea sfîrși prin distrugerea 
întregii planete.

Terra noate hrăni 
pe toți fiii săi 

GUNNAR ANDRE, 
consilier, locțiitorul reprezentantului 

permanent al Suediei la F.A.O.
Foametea se oronagă îngrijorător 

de repede in lumea săracă, deși, pe 
olan mondial, se produc mai multe 
alimentfe decît este necesar pentru a- 
sigurarea unei rații decente fiecărui 
locuitor al planetei. O asemenea ano- 
ma’ie atrage atentia asupra faptului 
că la originile foametei de masă din 
unele zone ale globului se află nu 

atît factori economici, cit de altă 
natură. Confruntarea- se substituie 
prea adesea dialogului, in timp ce a 
devenit evident că singura cale ra
țională de soluționare a diferende
lor este cea a tratativelor. Pină acum 
nici o problemă litigioasă n-a putut 
fi rezolvată definitiv prin mijloace 
militare. Dimpotrivă, conflictele ar
mate epuizează resursele, care. în 
condiții de pace, ar putea servi la 
stimularea progresului economic și 
social, la creșterea gradului de civili
zație al tuturor popoarelor.

Cu alte cuvinte, atita vreme cit în 
lume se investesc anual circa 800 
miliarde de dolari pentru înarmări, 
nu se poate spune că lipsesc resur
sele necesare pentru depășirea pro
blemelor acute și complexe cu care 
se confruntă in prezent toate statele 
lumii, îndeosebi cele sărace. Ele 
există, problema este însă cum fo
losim imensul potential de creștere 
de care dispunem : în scopul bună
stării omului sau al distrugerii lui ? 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură i s-a în
credințat rolul de catalizator al efor
turilor îndreptate spre dezvoltarea 
producției agricole si asigurarea hra
nei Dentru toti locuitorii planetei. 
Or. un rol atit de nobil este astăzi 
tot mai mult subminat de iraționala 
cursă a înarmărilor. întreg bugetul 
F.A.O. pe doi ani — pc doi ani 1 — 
este de aproane cinci ori mai mic 
decit cheltuielile militare mondiale pe 
o singură zi I

Imaginați-vă ceea ce s-ar putea 
realiza dacă numai o fracțiune din 
imensele resurse consacrate înarmă
rilor ar fi utilizată pentru asigurarea 
hranei celor înfometați, dacă tehno
logia deosebit de avansată din secto
rul militar ar fi folosită pentru a- 
meliorarea tehnicilor agricole acolo 
unde randamentele sint încă scăzu
te. Aș dori să reamintesc doar un 
singur exemplu, din multe altele, o- 
ferite in timpul conferinței : dacă 
s-ar reduce cu numai 1,3 miliarde dc 
dolari cheltuielile militare și s-ar fo
losi, timp de zece ani. fondurile 
astfel obținute pentru dezvoltarea a- 
griculturii țărilor sărace, s-ar obține 
suficiente alimente pentru a învinge 
foamea. Oare n-a sosit momentul să 
stopăm cursa înarmărilor ? Este în 
interesul tuturor să răspundem afir
mativ Ia o asemenea intrebare 
înainte de a fi prea tirziu. Căci. în
fometați sau ghiftuiri, asupra noastră, 
a tuturor, planează una dintre cele 
mai grave amenințări din istorie — 
distrugerea întregii civilizații, a în
seși vierii pe planeta noastră.

Anchetă realizată de 
Gh. CERCELESCU 

Roma

După alegerile 
' generale 
din Japonia

• Convocarea Dietei in ve
derea desemnării primului 
ministru e Consultări în 
cadrul Partidului Liberal 

Democrat
TOKIO 20 (Agerpres). — Guvernul 

japonez a hotărît. marți, în principiu, 
să convoace pentru 26 decembrie se
siunea Dietei în vederea desemnării 
primului ministru, după alegerile ge
nerale desfășurate duminică în Ja
ponia, relatează agenția Kyodo. Tot
odată, primul ministru, Yasuhiro 
Nakasone, care și-a făcut cunoscută 
intenția de a-și reînnoi mandatul, a 
inițiat o acțiune de atenuare a fric
țiunilor din cadrul Partidului Liberal 
Democrat, de guvernămînt. accen
tuate de pierderea celor 36 de man
date la recentul scrutin, țn acest 
sens, Yasuhiro Nakasone a avut un 
prim contact cu fostul premier Takeo 
Fukuda, care conduce una din frac
țiunile importante ale P.L.D.. solici- 
tindu-i sprijinul.

Tot marți, liderii liberal-democrațl 
au fost convocați de secretarul ge
neral al P.L.D., Susumu Nikaido, 
care, potrivit agenției U.P.I.. a ple- z 
dat pentru unitatea conservatorilor, 
ca urmare a rezultatelor alegerilor.

Citind surse oficiale ale P.L.D., a- 
genția U.P.I. relatează că primul 
ministru, Yasuhiro Nakasone. inten
ționează să procedeze la o remaniere 
substanțială a conducerii P.L.D. și a 
guvernului pină la sfirșitul anului, 
după ce va obține reînnoirea de că
tre Dietă a mandatului său.

★
Partidul Liberal Democrat a coop

tat în rindurile sale opt dintre perso
nalitățile independente alese la scru
tin, relatează agenția Associated 
Press. După aderarea la alte forma
țiuni politice a altor deputați aleși 
ca independenți, repartizarea celor 
511 mandate este următoarea : 258 
revin P.L.D., 113 — Partidului Socia
list din Japonia, 59 — Komeito, 39 — 
Partidului Socialist Democratic. 27 — 
Partidului Comunist Japonez, 8 — 
Noului Club Liberal, 3 — Federației 
Socialiste Democratice. Acestora li se 
adaugă 4 dep '.tați ce se declară în 
continuare independenți.
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