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& recenta Consfătuire de lucru privind activitatea în agricultură
w (

h hurino orientărilor cuprinse in cuvintareu tovarășului Nicolae Ceaușescu

PRODUCȚIA AGRICOLA SA CREASCĂ MAI
PUTERNIC GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI!

s-a anunțat, sub 
tovarășului Nicolae 

secretarul general al 
nostru, marți a avut Ioc, 

o consfătuire de lucru 
problemelor agriculturii, 

căreia s-a dezbătut Pro-

După cum 
președinția 
Ceaușescu, 
partidului 
la Sinaia, 
consacrată 
in cadrul 
gramul unic de creștere a produc
ției agricole in gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție și in gospodă
riile producătorilor particulari, pro
gram aprobat zilele trecute de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Elaborarea și adoptarea acestui 
program — conceput ca parte inte
grantă a planului și măsurilor sta
bilite în vederea realizării hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului pri
vind dezvoltarea mai puternică ă 
agriculturii și realizarea noii revo
luții agrare în țara noastră — se 
înscriu în ansamblul preocupărilor 
statornice ale partidului nostru, ale 
secretarului său general de a asigu
ra perfecționarea continuă a relați
ilor de producție in agricultură, de 
a promova cu fermitate măsurile și 
pirghiile care asigură valorificarea 
integrală a potențialului agriculturii 
noastre și cu deosebire a pămintu- 
lui, in vederea realizării unor pro
ducții agricole sporite care să satis
facă, in condiții tot mai bune, cerin
țele de consum ale . populației, pre
cum și alte necesități ale economici 
naționale. înfăptuirea prevederilor 
acestui program va trebui să ducă 
— așa cum s-a subliniat la consfă
tuire — la o mai bună aprovizionare 
a întregului popor cu produse agro
alimentare, la creșterea și mai pu
ternică a contribuției țărănimii la 
dezvoltarea generală a țării, la ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al națiunii noastre.

în mod strălucit s-a evidențiat și 
cu acest.prilej concepția de largă 
viziune a secretarului ’ generai af 
partidului, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, asupra problemelor vitale 
ale dezvoltării agriculturii, rolul său 
determinant în stabilirea sarcinilor 
imediate și de perspectivă, de im
portanță hotăritoare pentru progre
sul neintrerupt al acestei ramuri de 
bază a economiei naționale, pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
fundamentale care definesc noua re
voluție agrară. Subliniind că secto-

rul socialist — de stat și cooperatist 
— va avea și în viitor rolul determi
nant în agricultura românească, in 
asigurarea autoaprovizionării și a 
fondului de stat, secretarul general 
al partidului a analizat cu înaltă 
exigență, in mod cuprinzător și 
aprofundat. potențialul material 
existent in gospodăriile personale 
ale țăranilor cooperatori și particu-

arătat că activitatea și producțiile 
din acest sector, contribuția lui la 
realizarea fondului central al sta
tului de produse- agroalimentare nu 

' sînt pe măsura posibilităților exis
tente și a eforturilor materiale și 
financiare pe care statul le face pen
tru sprijinirea producătorilor indivi
duali. Pornind de la cerințele înfăp
tuirii obiectivelor cuprinse in pro-

Creșterea substanțială a producției 
agricole vegetale și animale în gos
podăriile țăranilor cooperatori și ale 
țăranilor particulari, precum și la toți 
deținătorii de pămînt, trebuie să asi
gure necesarul de consum propriu în 
întregime, cit și participarea mai ac
tivă a acestui sector la realizarea pro
gramului de autoconducere și auto
aprovizionare, precum și la fondul 
central al statului.
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lari, precum și rezultatele obținute 
în acest sector, a înfățișat, pe baza 
unei profunde cunoașteri a realită
ților, ceea ce este bun, dar mai ales 
neajunsurile serioase manifestate in 
gospodărirea acestui potențial, a 
definit direcțiile și modalitățile con
crete pentru a se obține, încă din 
acest an, o îmbunătățire radicală in 

c-întreaga activitate de producție și de 
contractare in sectorul gospodăriilor 
personale ale țăranilor cooperatori 
și in gospodăriile țăranilor particu
lari.

Evidențiind faptul că sectorul gos
podăriilor personale în agricultura 
noastră deține 15 la sută din supra
fața agricolă și 12,5 la sută din su
prafața arabilă a țării, precum și un 
număr mare de animale și păsări, 
secretarul general al partidului a

gramul de autoaprovizionare, ale 
așezării pe principii economice a 
schimbului de produse intre oraș și 
sat, este o datorie patriotică, de 
conștiință a țăranilor cooperatori și 
particulari, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să răspundă 
la marile eforturi pe care Ie face 
statul pentru, dezvoltarea agricultu
rii și asigurarea aprovizionării sate
lor cu produse industriale, prin spo
rirea producției agricole din gospo
dăria personală și livrarea de can
tități sporite de produse vegetale și 
animale la fondul de stat, necesare 
aprovizionării populației de la orașe 
și acoperirii altor nevoi ale econo
miei naționale.

Din acest unghi de vedere, al 
Înaltei îndatoriri de a asigura creș
terea substanțială a producției a-

gricole și, pe această bază, de a-și 
spori contribuția la buna aprovizio
nare a populației cu produse agro
alimentare trebuie privite noile mă
suri stabilite prin Programul unic 
de creștere a producției agricole în 
gospodăriile personale ale membrilor 
cooperatori și în gospodăriile pro
ducătorilor individuali. în esență, 
programul stabilește un ansamblu 
de măsuri în vederea creșterii pro
ducției vegetale și animale in aoest 
sector și instituirea unui sistem unic 
de contractări și achiziții destinat să 
sporească aportul acestor producă
tori Ia înfăptuirea autoaprovizionă
rii și a fondului de stat de produse 
agroalimentare.

Ce anume vizează, practic, noile 
măsuri de stimulare a creșterii pro
ducției agricole in gospodăriile per
sonale ale producătorilor agricoli ? 
Din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se desprinde, ca o idee 
esențială, că unul din principalele 
obiective ale acestui program îl 
constituie asigurarea unei gospodă
riri raționale a pămintuiui, pornind 
atit de la obligația tuturor deținăto
rilor de a lucra întreaga suprafață, 
cit și de la necesitatea de a pune 
pe baze noi, potrivit unei concepții 
unitare, sistemul și tehnologiile de 
cultivare, astfel ineît de pe fie
care metru pătrat de teren să 
se obțină maximum de produc
ție. în această ordine de idei, 
s.ubliniind importanta deosebită pe 
care o are pentru țara noastră va
lorificarea cu randament maxim a 
fiecărei palme de pămînt, secretarul 
general al partidului a indicat să se 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
introducerea unei discipline ferme.in 
stabilirea modulul de folosire a fie
cărei categorii de teren, in respec
tarea de către, toți deținătorii de pă- 
mint a sarcinilor stabilite prin pla
nul de cultură și de creștere a ani
malelor.

Tocmai pornind’ de îa -faptul- că 
pămintul reprezintă un bun al .în
tregului popor, o importantă avuție 
națională, programul stabilește o- 
bligatiile ce revin țăranilor coo
peratori și particulari, tuturor deți
nătorilor de teren de a da acestuia 
folosința care asigură cea mai mare 
cantitate de produse vegetale și ani
male, astfel incit să crească contri
buția acestui ' sector Ia realizarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, l-a primit, 
miercuri. 18 ianuarie, la Sinaia, pe 
Manuel Fraga Iribarne. președinte
le Partidului Alianța Populară din 
Spania, care, la invitația Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, e- 
fectuează o vizită în tara noastră.

La întrevedere a luat parte 
Tamara Maria Dobrin. președinte 
executiv al Consiliului National al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste.

A fost prezent Guillermo Kirckpa- 
trick, șeful Secției internaționale a 
Partidului Alianța Populară din 
Spania.

Președintele Manuel Fraga Iri
barne a adresat cele mai calde mul
țumiri pentru prilejul de a se în- 
tilini cu conducătorul partidului si 
statului nostru, pentru posibilitatea 
de a vizita România, subliniind im-

presia deosebită produsă de cunoaș
terea realităților românești.

Salutindu-1 pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a arătat că a- 
ceastă vizită constituie o dovadă a 
bunelor reiaiții statornicite intre 
România și Spania, exprimindu-și 
convingerea că ea va contribui la 
dezvoltarea prieteniei si colaborării 
dintre tăriile noastre.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate o serie de aspecte ale ac
tualității politice mondiale.

In acest r'"riru. s-a subliniat că. 
în actuale'e audiții, de puternică 
agravare a situației internaționale, 
de manifestare a politicii de forță 
si amenințare cu fonta, de creștere 
a pericolului unui război nuclear, se 
impune unirea eforturilor tuturor 
statelor st guvernelor, ale partide
lor politice, ale tuturor forțelor de
mocratice si progresiste pentru o- 
nrirea cursului periculos spre catas
trofă nucleară si trecerea la mă-

suri concrete de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară, 
pentru reluarea negocierilor sovie- 
to-americane de la Geneva si con
venirea unui acord corespunzător 
menit să conducă ia eliminarea ra
chetelor si la eliberarea continentu
lui nostru de orice arme nucleare.

A fost evidențiată, de asemenea, 
importanța pe care o prezintă lu
crările Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa, in realizarea unei Europe unite, 
a păcii si colaborării.

Convorbirea a scos in evidentă în
semnătatea deosebită ce care o pre
zintă pentru Europa transformarea 
Balcanilor intr-o zonă lipsită de 
arme nucleare, fără baze militare 
străine, ca o componentă a activității 
generale de eliminare a armamentu
lui nuclear de pe continentul nostru.

întî'nirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

teoretică și activitatea practică pe plan
internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu fermitate și perseverență,

(Continuare în pag. a HI-a)

pentru promovarea noilor principii
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PROGRAMUL UNIC
de creștere a producției agricole în gospodăriile 

personale ale membrilor cooperativelor agricole de 
producție și în gospodăriile producătorilor particulari

WC/ U/V HOTAR N-A PUTUT
DESPĂRȚI INIMA IN DOUĂ

de relații intre state
La baza tuturor raporturilor cu alte state am si

tuat și vom situa neabătut principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne și avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forțări la amenințarea cu 
forța. Considerăm că numai pe baza acestor principii 
se pot asigura 
țiunile lumii.

pacea, o conlucrare egală între toate na-
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Citim pe o placă : „Aici a fost cel 
dinții hotar distrus pentru Unitatea 
Națională". Trei- efigii de bronz în
soțesc cuvintele destinate memoriei. 
Una înfățișează două femei care-și 
dau mina. Cea 
steagul Munteniei, cealaltă pe cel al 
Moldovei. O inscripție se alătură 
gestului simbolic : „Unirea face pu
terea". Este stema orașului Foc
șani, stabilită prin decret domnesc 
in urma Unirii din 1859. Celelalte 
două efigii reprezintă binecunoscu
tul cap de bour 
turul muntean.

Așadar, aici a 
tar inlăturat din 
ționale, acum 125 de ani ! Pe undeva, 
prin preajmă, trecea și Milcovul, 
dar bucuria evenimentului l-a „se
cat dintr-o sorbire". A rămas această 
placă pe zidul Poștei vgchi, unde 
ființa pichetul de graniță 44. (O gra
niță care zadarnic încerca să des
partă o singură inimă 1). Clădirea 
este gîrbovită și șubrezită de ciți ani 
duce in spate. De ciți ani și de 
cită istorie...

— Va fi păstrată, întinerită, aflăm 
de la arhitectul Teodor Moreanu. în 
acest loc al Focșanilor urmează să 
se amenajeze un muzeu al poștelor. 
Majoritatea exponatelor ? Mărturii 
din vremea Unirii Principatelor.

Arhitectul vorbește despre un vi
itor care a și început. Aici, in zona 
fostului pichet 44, se construiește 
intens. Intens și inspirat : acoperișu
rile cu șarpantă și țiglă, formele 
originale ale betoanelor amintesc de 
casele mocanilor vrinceni. Amintesc 
de arta lor inegalabilă in cioplitul 
lemnului, ca și în potrivirea cuvin- 
tului, după cum depune tulburătoare 
mărturie balada-baladelor româ
nești, unul din certificatele noastre 
de păminteni ai acestor „guri de rai" 

cintecul „Mioriței"—

moldovean și

fost cel dinții 
calea Unității

din stingă poartă
125 de ani 

de la formarea 
statului național 

român prin 
unirea Moldovei 

cu Muntenia,/,
//j

AZI LA FOCȘANI, 
„ORAȘUL UNIRII"

Sintem deci pe locul pichetului 
44. Privim la macaraua-turn dintre 
blocurile care se nasc intr-un halou 
de lumină și bucurie. Trunchiul ei 
de fier este plantat chiar pe fostul 
hotar. O rotire spre dreapta și bra
țul lung, profilat pe cerul de iarnă, 
intră in văzduhul... Munteniei. O ro
tire spre stingă și iată, trece hota
rul de acum 125 de ani... in Mol
dova.

începem călătoria prin Focșanii de 
azi ținînd „cap-compas“ linia des
părțitoare de acum 125 de ani ; tă
iem orașul în două cum il tăia 
linia aceea imaginară. Nu inainte 
de a spune ce am lăsat in urmă 
pînă aici, la locul fostului pichet 
44. Am lăsat în urmă, în Moldova, 
fabrica de confecții ale cărei temelii 
s-au pus acum 25 de ani, adică în 
anul centenarului Unirii. Fabrica 
și-a clădit de atunci un renume, 80

din producția sa fiind ex-la sută
portată. Și tot in partea asta de ho
tar, grupul școlar pentru industria 
ușoară. Liceul „Al. I. Cuza", Liceul 
agroindustrial, Liceul „Unirea", spi
talul județean, cu peste 700 de pa
turi... Citim in filele de cronică de 

-acum 125 de ani despre existența 
unei școli de băieți cu... 22 de elevi 
și a unui spital cu... 24 de paturi. 
(Azi, populația școlară a municipiu
lui Focșani atinge impresionanta 
cifră de 20 000 intr-un oraș care in 
1988 avea 37 000 de locuitori, iar 
acum bate spre 80 000). Și mai reți
nem din filele de cronică : „La 
școala dascălului Constantin, alături 
.de elevii munteni învățau pe la 1832 
și elevi din Focșanii Moldovei, iar 
la examenele școlii naționale din 
Moldova luau parte și dregătorii din 
Muntenia". Chemarea celor „de-un 
singe" și „de-un neam" nu recu
noștea nici o opreliște. Copiii, atit 
cit îngăduia vitregia timpului, bu
chiseau pe aceeași carte de citire a 
limbii române. Glasul inimilor ti
nere n-asculta de nici o poruncă 
despărțițoare și se durau 'cămine 
trainice intre fetele și flăcăii d‘n- 
tr-o parte și cealaltă a hotarului. Da
tinile și obiceiurile împreună le 
cinsteau, ca între oameni păstrători 
de aceleași datini și obiceiuri.

Să revenim insă la drumul nostru 
pe linia de graniță ce despărțea 
acum 125 de ani Focșaniul în două. 
Reținem că în Muntenia, in văzdu
hul căreia se rotește zilnic, de sute 
de ori, brațul macaralei de la fostul 
pichet 44, anii 
de

ALBA : Producție fizică 
suplimentară

Colectivele muncitorești din 
județul Alba demonstrează prin 
importante fapte de muncă 
hotărirea fermă de a realiza 
exemplar sarcinile de plan pe 
acest an. în perioada care a tre
cut de la începutul anului s-au 
obținut Însemnate depășiri la 
producția fizică. Astfel, au fost 
livrate peste prevederi econo
miei naționale 310 tone utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, 
10 tone cupru de convertizor. 
493 tone sare, 445 tone bentoni- 
tă, 34 000 metri pătrați plăci 
fibrolemnoase. 1 000 metri pă
trați placaj etc. (Șt. Dinică, co
respondentul „Scinteii").

Unul din principalele izvoare ale 
înaltului prestigiu de care se bucu
ră pretutindeni 1 in lume România 
socialistă este angajarea fermă și 
consecventă a țării noastre pentru 
instaurarea unor principii noi, de
mocratice în relațiile dintre state. 
Este un adevăr ce a devenit cu deo
sebire evident in perioada înscrisă 
în luminosul arc de timp inaugurat 
de alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului și 
statului, perioadă de puternică afir
mare a națiunii noastre — deopo
trivă prin realizările obținute în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, ca și prin orientările promo
vate in domeniul politicii externe.

Demersurile românești în sfera re
lațiilor internaționale au reliefat 
pregnant că aspirația arzătoare a 
poporului nostru, a tuturor popoare
lor de a trăi într-o lume unde forța 
dreptului să înlăture definitiv „drep
tul" forței a avut și are permanent 
în tovarășul Nicolae Ceaușescu un 
strălucit exponent și un militant în
flăcărat. Sub impulsul hotărâtor al 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, România a 
acționat statornic și cu nedezmințită 
energie în favoarea instaurării unor 
raporturi interstatale clădite riguros 
pe 
denței și suveranității 
egalității în drepturi și 
reciproc, neamestecului 
interne, nșrecurgerii la 
amenințarea cu forța.

principiile respectării indepen- 
și suveranității naționale, 

avantajului 
in treburile 
forță și la

Esența politicii externe 
românești. Promovarea și res
pectarea strictă a acestor principii 
constituie o orientare programatică 
ce guvernează întreaga activitate in
ternațională a României, 
însăși ă politicii noastre 
încorporate in Constituția 
scurtă vreme după istoricul 
al IX-Iea al P.C.R. și apoi 
gramul partidului, aceste 
s-au transformat din enunțuri teo
retice în norme practice, imuabile 
și permanente ale politicii României. 
Norme reafirmate in cuvintările și 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fața celor mai înalte 
instanțe ale partidului și statului, 
subliniindu-se de fiecare dată că 
România se pronunță categoric, 
fără nici un echivoc, pentru înrădă
cinarea. noilor principii in întreaga 
viață' internațională, pentru cauza 
independenței și suveranității po
poarelor, pentru respectul legalității 
in raporturile dintre națiuni, fără de
osebire de orinduire socială, de mă
rime sau putere economico-militară, 
pentru neamestecul — sub nici o for
mă și sub nici un pretext — in tre
burile interne ale altor popoare.

Iar faptele au probat elocvent, 
de-a lungul anilor, că ori de cite ori 
principiile respective au fost, "sub 
o formă sau alta. încălcate, ori de 
cite ori unui ponor i-a fost nesoco
tit dreptul inalienabil de a decide 
singur asupra dezvoltării sale. Româ
nia.
s-au 
mod

esența 
externe, 
țării, la 
Congres 
in Pro- 

principii

cerind respecta- 
toate țările. 
Sînt fapte 

internațională și 
deplin temei că 
României, al to- 
Ceaușescu sint 

și înaltă conside- 
planetă. aceas- 

în mare măsură 
intransigenței și 

care președintele

libertate.
noștri, cei 40 de ani 
au durat platforma

Hie TANASACHE 
Dan DRAGULESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
situat de fiecare dată in 
hotărit in apărarea acestor

norme cardinale, 
rea lor în relațiile cu 
fără nici o excepție, 
de largă notorietate 
se poate spune cu 
dacă astăzi numele 
varășului Nicolae 
rostite cu respect 
rație pe întreaga 
ta se datorește 
tocmai fermității, 
perseverenței cu 
țării noastre a acționat și acționează 
pentru zidirea unei lumi a egalită
ții și dreptății.

„Noi — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — considerăm că, intr-un 
anumit sens, aceste principii sînt 
pentru societatea omenească de as
tăzi, pentru relațiile de ' colaborare 
în lume, așa cum sint apa și acrul 
pentru existența omului. Cum am 
putea să renunțăm la apă și la aer ? 
Ar însemna să renunțăm la viață. 
Nu, nu putem renunța la aceste 
principii, pentru că ele constituie 
condiția vieții noastre independente 
și libere, condiția vieții independen
te și libere a tuturor națiunilor 
lumii".

Cheia de boltă a păcii și 
progresului, abordarea acestei 
probleme fundamentale a vieții in
ternaționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pornește de la premisa

Vasile OÎÎOS
(Continuare în pag. a V-a)

Se construiește troinic șl frumos In Focșani, orașul Unirii, loc unde, în urmă cu 125 de ani, moldoveni și munteni, secau Milcovul „dintr-o sorbire"
Foto : E. Dichiseanux
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de creștere a producției agricole
cooperativelor agricole de producție

in gospodăriile personale ale membrilor 
și in gospodăriile producătorilor particulari

Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului au stabilit ca 
un obiectiv fundamental al actualei 
.etape de dezvoltare a societății noas
tre socialiste înfăptuirea noii revo
luții agrare și perfecționarea întregii 
activități din agricultură, în vederea 
creșterii substanțiale a producției ve
getale și animale, a sporirii contribu
ției acestui important sector al eco
nomiei naționale la asigurarea pro
gresului multilateral al întregii țări, 
la ridicarea generală a nivelului de 
viață și de civilizație al poporului.

Realizarea acestui important obiec
tiv, creșterea puternică a bazei teh- 
nico-materiale și perfecționarea con
tinuă a relațiilor de producție în 
agricultură impun folosirea integrală 
a pămîntului, înlăturarea oricărei 
forme de risipă și degradare a tere
nurilor, obținerea de producții tot 
mai mari și, pe această bază, satis
facerea, în conformitate cu princi
piile autoconducerii și autoaprovizio- 
nării, a cerințelor de consum ale 
populației și altor nevoi ale econo
miei naționale.

Pămintul — principalul mijloc de 
producție în agricultură — reprezin
tă, indiferent de forma de proprie
tate. un bun al întregii societăți, avu
ție națională in a cărei judicioasă 
utilizare este vital interesat întregul 
nostru popor. Folosirea completă, 
protejarea și ameliorarea fondului 
funciar constituie o obligație de prim 
ordin a organelor de stat, o îndato
rire primordială a deținătorilor de te
renuri cu orice titlu, a tuturor cetă
țenilor patriei noastre.

In vederea bunei aprovizionări a 
populației de la orașe și sate, a spo
ririi livrărilor la fondul de stat și sa
tisfacerii celorlalte nevoi ale econo
miei naționale, este necesar ca întreg 
pămintul țării — limitat ca întindere 
și de neinlocuit — să fie valorificat 
integral, ou randament sporit și cu 
eficiență cit mai ridicată. De aceea, 
în conformitate cu prevederile legii, 
toți cei care dețin terenuri agricole 
trebuie să cultive întreaga suprafață 
de teren, 6ă asigure creșterea conti
nuă a producției agricole vegetale și 
animale, în concordanță cu sarcinile 
prevăzute în planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare.

Organizarea și dezvoltarea unei 
producții agricole moderne, intensive, 
în țara noastră, se bazează pe pro
prietatea socialistă — de stat și coo
peratistă —, sectorul socialist al agri
culturii deținind. circa 95 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Sectarul so
cialist asigură cea mai mare parte a 
producției agricole, vegetale și ani
male, constituie sursa principală de 
realizare a fondului de stat cu aceste 
produse. Astfel, in anul 1983, partici
parea sectorului socialist al agricul
turii la constituirea fondului de stat 
a fost de 88,7 la sută la carne (la car
nea de porc 96,3 la 6Ută, de pasăre
98.5 la sută, de ovine 83,1 la sută, de 
bovine 67,7 la sută), la lapte de vacă 
83,9 la sută, la ouă 94,1 la sută, la 
legume 92,8 la sută, la cartofi 97,6 la 
sută, la fructe proaspete 84,8 la sută, 
la struguri 95,7 la sută.

Sectorul socialist al agriculturii va 
avea și în continuare rolul determi
nant in producția agricolă vegetală 
și animală, în asigurarea autoapro- 
vizionării și a fondului de stat In 
același timp, trebuie menționat că 
sectorul socialist al agriculturii 
dispune încă de mari rezerve — și 
este necesar să fie luate în conti
nuare măsuri ferme pentru perfec
ționarea activității in toate unită
țile agricole de stat și cooperatiste, 
în vederea punerii depline in va
loare a posibilităților existente, a 
sporirii contribuției acestui sector 
la creșterea producției agricole, la 
buna aprovizionare a populației, la 
satisfacerea altor nevoi ale indus
triei, ale economiei naționale.

Dezvoltarea și întărirea sectorului 
socialist al agriculturii, creșterea 
producției în unitățile de stat și 
cooperatiste, perfecționarea continuă 
a formelor de organizare a muncii 
și sporirea eficienței economice a 
întregii activități vor constitui și in 
viitor orientarea de bază a dezvol
tării agriculturii noastre, a înfăp
tuirii noii revoluții agrare in 
România.

Totodată, un rol important în spo
rirea producției agricole, în asigu
rarea populației cu produse animale 
și vegetale ii au și gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperatori, 
precum și gospodăriile producători
lor agricoli particulari. Membrii coo
perativelor. agricole de producție au 
în folosință, din proprietatea coope
rativelor, 843,10 mii hectare teren 
agricol, din care 741,85 mii hectare 
teren arabil, iar gospodăriile popu
lației din zonele necooperativizate 
dețin o suprafață de 1 413,06 mii hec
tare teren agricol, din care 504,85 mii 
hectare arabil, ceea ce reprezintă, in 
total, 15 la sută din suprafața agri
colă a țării și, respectiv, 12,5 la sută 
din suprafața arabilă. Din totalul 
efectivelor de animale, gospodăriile 
populației dețin 41,5 la sută la bo
vine (la vaci și juninci 49,4 la sută),
27.5 la sută la porcine, 48,8 la sută 
la ovine și 56,7 la sută la păsări 
ouătoare. Toate acestea demonstrea
ză că gospodăriile populației dispun 
de un important potențial economic 
și constituie, de asemenea, o sursă 
însemnată pentru asigurarea auto- 
aprovizionării și sporirea fondului 
de stat de produse agricole.

Trebuie arătat însă că, deși au in 
folosință sau in proprietate o su
prafață însemnată de teren și dețin 
o pondere importantă din efectivele 
de animale, contribuția gospodăriilor 
populației la realizarea autoaprovl- 
zionării și la formarea fondului de 
stat nu este încă la nivelul potenția

lului de care dispun. în anul 1983, 
de exemplu, contribuția gospodări
ilor populației la constituirea fon
dului de stat a fost de numai 11,3 
la sută la carne (3,7 la sută la carnea 
de porc și 1,5 la sută la carnea de 
pasăre), 16,3 la sută la lapte, 5,9 la 
suta la ouă, 7,2 la sută la legume, 
2,4 la sută la cartofi și 4,3 la sută la 
struguri.

Pornind de la aceasta, este necesar 
ca — odată cu realizarea sarcinilor 
și obiectivelor stabilite in vederea 
sporirii producției vegetale și ani
male in unitățile agricole de stat și 
cooperatiste — să fie luate, in con
tinuare, măsuri ferme pentru creș
terea mai accentuată a contribuției 
gospodăriilor populației la asigura
rea produselor agricole necesare 
bunei aprovizionări a cetățenilor și 
satisfacerea celorlalte nevoi ale eco
nomiei naționale.

După cum este cunoscut, statul 
acordă un sprijin puternic dezvoltă
rii agriculturii, creșterii producțiilor 
agricole vegetale și animale în uni
tățile socialiste și în gospodăriile' 
populației, prin executarea mecani
zată a principalelor lucrări agricole, 
asigurarea de semințe si material să- 
ditor din soiuri și hibrizi de mare 
productivitate, îngrășăminte și ma
teriale de combatere a bolilor și dău
nătorilor, asigurarea de reproducă
tori de rasă, asistență sanitar-vete- 
rinară. anlicarea rezultatelor cerce
tării științifice in producție, asistentă 
tehnică prin cadre cu pregătire de 
specialitate, cadrul organizatoric pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
cunoștințe al întregii țărănimi. Im
portante fonduri sint alocate din

I. organizarea si creșterea producției 
agricole animale si vegetale in gospodărise 
personale ale mmHor cooperaM si in 

gospodăriile producătorilor particulari
Toți locuitorii din mediul rural și 

urban care dețin terenuri agricole au 
obligația, potrivit legii, să le cultive, 
să crească animale și păsări. în ve
derea obținerii produselor agricole, 
animale și vegetale, necesare acope
ririi nevoilor proprii de consum, con
tractării și predării, unor cantități 
sporite de produse pentru fondul de 
autoaprovizionare și pentru fondul de stat.

Deținătorii de terenuri care nu le 
cultivă, nu cresc animale și păsări 
pierd dreptul de folosință asupra 
acestora, terenurile urmind a fi atri
buite unităților agricole socialiste sau 
chiar unor producători agricoli par
ticulari care iși asumă obligația de a 
asigura cultivarea lor în bune con
diții și de a obține recoltele prevă
zute în planurile de cultură.

în vederea creșterii producției a- 
gricole, toți producătorii sint obli

1. Organizarea și creșterea producției agricole
vegetale și animale în

ale țăranilor
Membrii cooperativelor agricole de 

producție au dreptul de a primi lot 
în folosință din proprietatea coope
rativei, in condițiile statutului, nu
mai dacă participă la munca în coo
perativă și asigură cultivarea inte
grală și eficientă a lotului atribuit.

Lotul în folosință trebuie să fie 
lucrat de titular și de ceilalți mem
bri ai familiei, să fie utilizat numai 
pentru producția agricolă, in confor
mitate cu planul de cultură reparti
zat ; el nu poate fi transferat in nici 
un mod altei persoane. Nelucrarea 
terenului atribuit, neobțlnerea pro
ducțiilor stabilite, precum și schim
barea modului de folosință agricolă 
a terenului atrag pierderea dreptului 
de a deține lotul.

Terenurile in cîmp repartizate, din 
proprietatea cooperativei, in folo
sință personală se organizează in sole 
speciale, asigurîndu-se, cu plată, 
executarea mecanizată a aratului și 
a altor lucrări agricole principale. 
Cooperativele agricole de producție, 
in calitatea lor de proprietare ale 
întregii suprafețe de teren, inclusiv 
ale loturilor date în folosința coope
ratorilor, au obligația să urmărească 
executarea și pe aceste loturi a unor 
lucrări de bună calitate, cu respec
tarea normelor agrotehnice stabilite 
și, totodată, să asigure semințe, ma
teria! săditor, mijloace de combatere 
a bolilor și dăunătorilor, astfel ca 
aceste terenuri să fie lucrate la fel 
ca și celelalte terenuri ale coopera
tivei cultivate în comun, pentru a se 
obține recolte cit mai mari.

Fiecare gospodărie personală a 
membrilor cooperatori, formată din 
2—3 persoane, are obligația de a 
crește cel puțin o vacă sau 5 oi, ori 
două capre, 1—2 porci, 10 găini 
60—80 pui de cârme, 5—8 alte păsări 
(giște, rațe, curci) și 10—15 iepuri de 
casă. Pentru asigurarea consumului 
propriu de miere, fiecare gospodărie 
trebuie să dețină cel puțin un stup de 
albine ; de asemenea, trebuie să 
crească viermi de mătase, pentru a 
obține cel puțin 4—5 kg gogoși, în ve-

2. Organizarea și creșterea producției agricole 
în gospodăriile producătorilor particulari

Gospodăriile producătorilor parti
culari sint obligate să asigure o 
structură corespunzătoare a culturi
lor, in conformitate cu planurile 
aprobate, exploatarea eficientă și ra
țională a terenurilor, rotația culturi
lor și respectarea tehnologiilor și 
densității plantelor, fertilizarea și 

bugetul de stat pentru realizarea 
Programului național de irigații, de
secări, terasări și combaterea ero
ziunii solului-, în vederea obținerii, 
an de an. a unor recolte mari, sta
bile și sigure. De prevederile aces
tui Program beneficiază inclusiv ță
ranii particulari din zonele necoope
rativizate.

Statui asigură, de asemenea, stimu
larea și cointeresarea producătorilor 
agricoli, de toate categoriile, in creș
terea producției și livrarea la fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de 
stat a unor cantități tot mai mari 
de produse agricole, acordind pre
țuri avantajoase, prime de produc
ție, credite, avansuri și alte avan
taje.

Totodată, statul pune la dispoziția 
producătorilor agricoli din mediul 
rural cantități tot mai mari de 
mărfuri industriale — inclusiv unel
tele necesare executării lucrărilor 
agricole în gospodărie — materiale 
de construcții, precum și o gamă 
largă de servicii, la prețuri’ stabile, 
ceea ce impune ca și populația de 
la sate să valorifice cantități tot mai 
mari de produse agricole animale și 
vegetale la fondul de autoaprovizio
nare si la fondul de stat.

Intensificarea schimbului de pro
duse între șat și oraș constituie o 
cerință obiectivă a unei dezvoltări 
armonioase, fără contradicții, a so
cietății noastre socialiste, a unor ra
porturi sociale stabile între oraș și 
sat._ ai întăririi alianței muncitorești- 
țărănești — temelia orînduirii noas
tre noi. chezășia înaintării neabătute 
a patriei pe calea progresului și 
bunăstării.

gați să insămînțeze suprafețele pre
văzute pentru fiecare cultură, folo
sind semințe din categorii biologice 
superioare, să asigure densitatea 
plantelor la hectar conform norme
lor aprobate, să efectueze toate lu
crările de întreținere potrivit tehno
logiilor stabilite și in perioadele opti
me. precum și recoltarea, transportul 
și depozitarea produselor in condiții 
corespunzătoare, cu evitarea oricăror 
pierderi.

Pentru sporirea efectivelor de ani
male și a producției de carne, lapte, 
ouă, lină și alte produse animaliere, 
membrii cooperativelor agricole, pre
cum și producătorii particulari sint 
obligați să asigure buna îngrijire și 
furajare a animalelor, creșterea indi
celui de natalitate, reducerea inorta- 
lităților, livrarea animalelor la greu
tățile stabilite pentru tăiere.

gospodăriile personale 
cooperatori
derea valorificării lor la fondul de 
stat.

Gospodăriile alcătuite din mai mult 
de 2—3 persoane au obligația să 
crească un număr mai mare de ani
male și păsări, corespunzător numă
rului membrilor de familie.

Folosirea rațională și integrală a 
terenurilor repartizate membrilor 
cooperatori se poate asigura, de 
exemplu, astfel :

a) in curtea gospodăriei, de 
200—250 metri pătrați, să se planteze 
6 pomi fructiferi (meri, cireși, vișini, 
piersici, duzi, nuci), să se cultive le
gume și fructe, iar de-a lungul gar
durilor să se planteze arbuști fructi
feri. De asemenea, in fiecare curte 
să fie construite și amplasate cit 
mai rațional adăposturile pentru ani
male și păsări ;

b) suprafața de 30 de ari, primită 
în folosință de o familie de coopera
tori, poate avea următoarea utilizare:
— 5 ari cultivați cu griu și 6ecară 

pentru consumul propriu ;
— 10—15 ari cultivați cu porumb ;
— 5 ari cultivați cu legume (tomate, 

ardei, ceapă, varză, rădăcinoase, 
mazăre verde, fasole păstăi) și cu 
cartofi. Fasolea boabe pentru con
sumul familial va fi obținută din 
cultura intercalată în porumb ;

— 5 ari cu sfeclă de zahăr și floa
rea-soarelui.

Plantarea viilor și pomilor fructi
feri pe terenurile arabile și in zonele 
de șes este interzisă. Plantarea aces
tora se va face numai in zonele de 
deal, improprii culturilor cerealiere, 
în zonele viticole sau pomicole, lo
turile in folosință plantate cu viță de 
vie și pomi vor fi grupate in supra
fețe compacte, asigurindu-se butași 
și puieți din soiuri de mare produc
tivitate, respectarea densităților sta
bilite și efectuarea tuturor lucrărilor 
prevăzute in tehnologii, pentru obți
nerea și pe aceste suprafețe a unor 
producții cit mai mari ; vița de vie 
va avea cel puțin 100 de butași pe 
ar, iar intre rinduri se vor cultiva 
salată, varză, mazăre, fasole, dovle
cei și alte culturi intercalate.

amendarea solului, precum și produ
cerea furajelor necesare pentru 
hrana întregului efectiv de animale 
pe care trebuie să le crească.

Gospodăriile țărănești din zona 
necooperativizată, compuse din 2—3 
membri de familie, care dețin in me
die pină la 3 hectare teren agricol 

(1,1 ha arabil, 1 ha fineață, 0,9 ha 
pășune) au obligația să crească cel 
puțin o vacă, un vițel, 2 porci, 5 oi 
sau două capre. 10 găini, 60—80 pu: 
de came, 5—8 alte păsări (giște, rațe, 
curci), 10—15 iepuri, animale de 
muncă și să dețină cel puțin un stup 
de albine și să crească viermi de mă
tase pentru a valorifica la fondul de 
stat 4—5 kg gogoși de mătase.

Gospodăriile cu 4—5 persoane vor 
crește cel puțin 3 porci, iar cele care 
au peste 3 ha teren agricol vor 
avea două vaci și cel puțin 10 oi. 
în mod corespunzător, familiile cu 
mai multe persoane vor crește un 
număr sporit de animale.

în curtea gospodăriei Individuale 
se vor planta pomi fructiferi speci
fici zonei (meri, peri, pruni), iar 
de-a lungul gardurilor arbuști fruc
tiferi.

Suprafața arabilă a acestei gos
podării ar putea fi cultivată, de 
exemplu, astfel :

II. Creșterea ontritatiei gospodârUar 
populației ia asigurarea aotoniMi, 

la constituirea fundului ie autoaprovizlnnare 
si a tondukti de stat, la satisfacere
altor nevoi ale economiei nationate

în vederea ’ creșterii contribuției 
gospodăriilor populației Ia asigurarea 
autoconducerii, precum și la consti
tuirea fondului de autoaprovizionare 
și a fondului de ștat de produse a- 
groalimentare, se impune perfecțio
narea sistemului de participare a 
țărănimii la realizarea acestor fon
duri. în acest scop, urmează să fie 
desființat sistemul actual al cotelor 
obligatorii și al sarcinilor obliga
torii de livrare, instituindu-se un 
sistem unic de contractări și achi
ziții. în cadrul acestui sistem unic 
se vor stabili atit pentru gospodări
ile țăranilor cooperatori, cit șt pen
tru cele ale țăranilor din zonele 
necooperativizate, obligații ferme 
de contractare șj vînzare la fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de 
stat a unor produse agricole, con
comitent cu obligația unităților so
cialiste cu atribuții în acest domeniu 
de a prelua întreaga cantitate de 
produse oferite de aceste gospodării, 
de a plăti prețurile stabilite și de a 
acorda alte avantaje de natură a 
stimula creșterea producțiilor agri
cole vegetale și animale și valori

a) Pentru animale :

Specia și cate
goria de animale Felul furajului

1. Tineret bovin 
livrat din zo
nele de deal 
și munte, pes
te 300 kg viu
— 350 kg -viu Furaje concentrate kg 150
— sub 350 Jkg kg Se scad cite 0,5

viu Furaje concentrate kg pentru fieca
re kg viu livrat

— peste 350. sub 350 kg
kg viu Furaje concentrate kg Se acordă in

plus cite 0,5 kg
2. Pentru porci pentru fiecare

in greutate de kg viu livrat
110 kg viu și peste 350 kg
peste această
greutate Furaje concentrate kg 220

b) Pentru lapte de vacă și bivoliță

— Membrilor cooperativelor agri
cole de producție și producătorilor 
particulari care livrează, pe bază de 
contracte, lapte de vacă sau bivoliță 
li se acordă, contra cost, la prețul 
cu amănuntul, furaje concentrate, 
după cum urmează :

— pină la 2 000 litri lapte livrat, 
cite 15 kg furaje concentrate 
pentru fiecare 100 litri :

— între 2 000—2 500 litri lapte li
vrat. cite 17 kg furaje concen
trate pentru fiecare 100 litri ;

. — peste 2 500 litri lapte livrat, cite 
20 kg furaje concentrate pentru 
fiecare 100 litri.

1. Animale șî
BOVINE. Țăranii cooperatori și ță

ranii din zonele necooperativizate au 
datoria să crească bovine pentru a 
contracta un număr .cit mai mare 
pentru fondul de aprovizionare și 
pentru fondul de stat.

Toate persoanele fizice sint obli- 
■gate să declare, potrivit legii, efec
tivele de bovine pe care le dețin, 
precum și orice modificări ce inter
vin în aceste efective, pentru a fi 
înscrise în registrul agricol.

Declararea, de către persoanele fi
zice. a unui număr mai mic de bo
vine decît cel real deținut atrage, 
în afara altor sancțiuni prevăzute de 
lege, preluarea, fără plată, la fon
dul de stat a animalelor nedeclarate.

Tăierea bovinelor aparținind per
soanelor fizice este interzisă, iar 
înstrăinarea acestora între particu
lari se poate face numai cu apro
barea dată de birourile sau comite
tele executive ale consiliilor popu-

— pină la 5 oi
— intre 6 și 10 oi
— intre 11 și 20 oi
— între 21 și 30 oi.
— peste 30 oi
— peste 50 oi

Mieii trebuie să fie predați Ia o 
greutate de cel puțin 15 kg. Nu se 
iau in calcul, la stabilirea obligații
lor de contractare și predare, mieii 
rezultați din fătările duble.

— 30 de ari cu griu sau secară, 
pentru consumul propriu ;

— 30 de ari cu porumb, care să 
asigure consumul propriu și concen
tratele necesare pentru hrana ani
malelor ;

— 10 ari cu orz și ovăz care să 
asigure concentratele necesare pen
tru hrana animalelor ;

— 5 ari cu legume (rădăcinoase, 
varză, ceapă, mazăre verde, fasole 
păstăi), care să asigure atit consu
mul familial, cit și un disponibil 
pentru vînzarea în afara gospodă
riei ;

— 15 ari cu cartofi, care să satis
facă necesarul de consum propriu, 
să asigure livrarea cantităților con
tractate cu statul, precum și fura
jarea animalelor ; în zonele in care 
nu se cultivă porumb, suprafețele 
destinate acestei culturi se pot cul
tiva in întregime cu cartofi ;

— 10 ari cu in pentru fibră ;
— 10 ari cu cinepâ pentru fibră.

ficarea către stat a unor cantități tot 
mai mari de produse agroalimentare.

Instituirea sistemului unic de 
contractare, stabilirea obligațiilor 
unităților socialiste beneficiare de 
a prelua produsele agricole din gos
podăriile membrilor cooperatori și 
ale producătorilor particulari cre
ează condiții pentru valorificarea 
sigură, la prețuri avantajoase, a 
produselor realizate de aceste gos
podării și asigură, în acest fel, noi 
surse de venituri pentru țărănime.

Țăranii cooperatori și cei din zo
nele necooperativizate vor beneficia, 
pe baza contractelor încheiate, pentru 
predarea produselor agricole vegetale 
și animale, de preturi avantajoase, 
prime în raport cu cantitățile pre
date. credite, scutiri de impozite și 
taxe si alte avantaje. Gospodăriile 
care contractează și livrează animale 
și lapte pot cumpăra, la prețurile 
prevăzute de lege, următoarele can
tități de furaje, stabilite in raport cu 
specia, categoria și numărul anima
lelor livrate, precum și în raport cu 
cantitatea de lapte livrat :

Cantitatea pe un 
animal livrat

Prin prevederile sale, sistemul unic 
de contractare și predare a produ- , 
selor agricole la fondul de autoapro
vizionare și la fondul de stat va con
stitui o pirghie importantă de parti
cipare a țărănimii la dezvoltarea e- 
conomică a țării, la schimbul echita
bil de produse intre sat și oraș, la 
creșterea veniturilor țărănimii, îm
bunătățirea aprovizionării populației, 
la ridicarea generală a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în raport cu planul de cultură și 
programul de creștere a animalelor, 
obligațiile de contractare și de pre
dare la fondul de autoaprovizionare 
și la fondul de stat, pe categorii de 
produse, sint următoarele :

produse animale
lare, pe baza biletelor de proprieta
te și de atestare a sănătății anima
lelor.

PORCINE. Gospodăriile producăto
rilor particulari din zona necoopera
tivizată sint obligate să contracteze 
și să vindă. anual, cite un porc de 
minimum 100 kg/viu ; gospodăriile 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție vor contracta și vor vinde 
cel puțin cite un porc de aceeași 
greutate la doi ani. Birourile sau co
mitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești sau 
municipale, odată cu stabilirea pla
nului obligațiilor de predare, vor no
minaliza anual gospodăriile membri
lor cooperatori care vor preda porci 
la fondul de stat

OVINE. Fiecare gospodărie va con
tracta și preda, anual, în funcție de 
numărul oilor deținute :

— o oaie sau un miel ;
— două-trei oi iau miei ;
— șase-șapte oi sau miei ;
— 10—12 oi sau miei ;
— la fiecare 10 oi in plus, cite 4 oi 

sau miei :
— la fiecare 10 oi în plus, cite 5 oi 

sau miei.

CARNE DE PASARE ȘI IEPURI 
DE CASA. Fiecare gospodărie a ță
ranilor cooperatori și a țăranilor 
particulari va livra, anual. 10 kg 

carne de pasăre in viu (găini, curci, 
giște, rațe) sau de iepuri de casă.

LAPTE. Pentru a asigura, anual, 
fondul de stat cu circa 10 milioane 
hi lapte de vacă și circa un milion 
hi lapte de oaie, gospodăriile popu
lației sint obligate să . contracteze 
vinzarea a cel puțin 800 litri lapte 
de fiecare vacă și a cel puțin 17 litri 
lapte de fiecare oaie, sau produse 
lactate în echivalent.

Gospodăriile care au un număr 
mai mare de vaci și obțin o cantitate 
mai mare de lapte sint obligate să 
contracteze și să predea la fondul 
de autoaprovizionare si la fondul de 
stat întreaga cantitate de lapte care 
depășește nevoile proprii de consum.

OUA. Gospodăriile individuale au 
obligația de a contracta și preda cel 
puțin 25 de ouă pentru o găină ouă

— pină la 5 ovine
— de la 6—10 ovine
— de la 11—20 ovine
— pentru fiecare 10 ovine 

peste numărul de 20 ovine
— peste 30 ovine

Pieile de ovine rezultate din fătări
le duble nu se iau in calculul obliga
ției de predare.

b) Ia porcine
Consiliile populare, împreună cu 

organele agricole județene vor lua 
măsuri pentru repartizarea, pe co
mune și gospodării, a unor sarcini 
concrete de contractare și predare la 
fondul de stat a pieilor de porcine, 
astfel incit din gospodăriile țăranilor 
cooperatori și ale celor din zonele 
necooperativizate să se asigure, 
anual, la fondul de stat, pentru ne
voile industriei, cel puțin 1 milion 
piei de porc.

c) Ia bovine
Potrivit legii, tăierea bovinelor 

proprietatea persoanelor fizice este 
interzisă. In mod excepțional, tăierea 
bovinelor in afara abatoarelor poate 
fi făcută numai în cazul unor boli 
infecțioase, pe baza aprobării date 
pentru fiecare caz în parte de me
dicul veterinar. Pentru alte boli 
grave, incurabile sau accidente care 
pun în pericol viata animalelor, tăie
rea bovinelor se poate face numai în 
abatoare și centre de tăiere. în si
tuația în care bovinele se află în

2. Cartofi, fructe, struguri și alte produse
CARTOFI. Gospodăriile populației 

care, potrivit planului de cultură, au 
obligația să cultive cartofi, vor con
tracta și preda pentru fondul de 
autoaprovizionare și fondul de stat 
3 000 kg pe hectar.

FRUCTE. Deținătorii de pomi și li
vezi vor contracta și preda, pentru 
flecare pom roditor, următoarele
cantități de fructe :

— mere și pere — 8 kg ;
— piersici — 8 kg ;
— caise și prune - 6 kg ;
— vișine și cireșe — 5 kg ;

a) Struguri de viță altoită șl Indigenă

Categoria de productivitate și producția viei pe ha
Suprafața 
deținută

1710 500 
kg/ha

Cantitatea

II/8 500 
kg/ha

de struguri ce

III/6 500 
kg/ha

se predă pe un

IV/5 000 
kg/ha 

ar în kg

— Pină la 50 ari 50 40 30 2:3
— de la 50 la 100 ari 60 48 37 213
— de la 100 la 150 ari 65 52 40 31 1
— peste 150 ari 70 56 43 3:3

b) Struguri de viță hibrizi producători direct!

Categoria de productivitate și producția viei pe ha
Suprafața 1/9 000 II/7 500 III/G 000 IV/4 500
deținută kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Cantitatea de struguri ce se predă pe un ar în kg

— Pină la 50 ari 40 32 25 18
— de Ia 50 la 100 ari 45 36 30 22
— de la 100 la 150 ari 50 40 S3 25
— peste 150 ari 55 45 36 27

Vița de vie din curți — in cadrul 
suprafeței legal stabilite — nu se ia 
în calculul suprafețelor pentru care 
se stabilesc sarcini de contractare și 
predare.

Producătorii care vor trece la plan
tări de vii intensive și vor obține 
producții sporite de struguri vor con
tracta și preda, în primii 5 ani de la 
intrarea pe rod a viilor, cantitatea de 
struguri stabilită pentru suprafețele 
respective in anul anterior plantării 
viilor Intensive.

RACHIURI. Gospodăriile populației 
care obțin, în condițiile legii, rachiuri 
naturale sint obligate să contracteze 
și să predea 70 ța sută din producția 
de rachiuri naturale obținută, după 
reținerea uiumului.

SERICICULTURA. Gospodăriile 
populației sint obligate să crească 
viermi de mătase, să contracteze și 
să predea, anual, lâ fondul de stat 
4—5 kg gogoși de mătase crude.

Consiliile populare vor sprijini gos
podăriile populației, școlile, ocoalele 
silvice și celelalte unități care au 
obligații, potrivit Programului pri
vind dezvoltarea sericiculturii, în 
creșterea viermilor de mătase, prin :

— împrejmuirea incintelor zooteh
nice ale cooperativelor de producție 
și întreprinderilor agricole de stat cu 
garduri vii din duzi și plantarea du
zilor cu semi-trunchi pe aliniamen
tele drumurilor și străzilor;

toare, dar nu mai puțin de 250 de 
ouă anual.

LÎNA. Crescătorii de oi au obliga
ția ca, in raport cu numărul de oi 
deținute și rasa acestora, să contrac
teze și să predea la fondul de stat 
următoarele cantități de lină pentru 
fiecare oaie :

— 1 kg lină grosieră ;
— 1,5 kg lină semiflnă ;
— 2,5 kg lină fină..
Crescătorii care dețin peste 30 de 

oi sint obligați să contracteze întrea
ga cantitate de lină rezultată de la 
oile care depășesc acest număr.

PIEI ȘI BLANURI. Gospodăriile 
populației sint obligate să livreze la 
fondul de stat, în raport cu specia și 
numărul de animale tăiate, următoa
rele cantități de piei și blănuri :

a) la ovine

— o piele ;
— 3 piei ;
— 50 la sută din pieile rezultate ;

*

— 60 la sută din pieile rezultate ;
— întreaga cantitate de piei rezultată.

locuri izolate, la distanțe mari de lo
calități și nu pot fi transportate Ia 
abatoare sau centre de tăiere, tăie
rea se poate face, in mod excepțio
nal, la locul unde se găsesc, numai 
dacă, datorită unor îmbolnăviri grave 
sau accidente care le pun in pericol 
viața, tăierea nu poate fi aminată : 
aceste cazuri vor fi aduse de îndată 
Ia cunoștința medicului veterinar al 
celei mai apropiate circumscripții, 
care este obligat să se deplaseze fără 
întirziere la fața locului pentru a 
stabili cauzele ce au determinat 
tăierea și dacă aceasta s-a făcut în 
condițiile legii.

Persoanele fizice sint obligate să 
vîndă la fondul de stat pieile rezul
tate din aceste tăieri.

Organele sanitar-veterinare sîni 
obligate să asigure predarea la fon
dul de stat a pieilor de bovine astfel 
tăiate și dezinfectarea lor in cazul 
bolilor infecțioase.

d) blănurile de animale de crescă
torie, inclusiv do iepuri de casă.
Crescătorii de animale de blană și 
iepuri de casă sint obligați să con
tracteze și să vindă la fondul de stat 
80 la sută din numărul blănurilor 
obținute de la animalele tăiate.

Pomii din curți, in cadrul suprafe
țelor legal stabilite, nu intră in 
calculul obligațiilor de contractare și 
predare.

Unitățile de contractare și achiziții 
sint obligate să preia și întreaga can
titate tie fructe obținută de la arbuș
tii fructiferi (coacăze, afine, zmeură 
■și altele), oferite de producătorii 
particulari, la prețurile legal stabi
lite.

STRUGURI. Gospodăriile popu
lației care dețin vii pe rod vor preda. 
Pe bază de contracte, pentru fondul 
de autoaprovizionare și fondul de 
stat, in raport cu soiurile cultivate, 
următoarele cantități de struguri :

— plantarea de duzi pe terenurile 
neagricole din intravilanul localități
lor și din apropierea acestora ;

— acordarea gratuită de material 
săditor de duzi din pepinierele uni
tăților de stat ;

— înființarea de plantații de dud 
in fondul forestier ; .

— exploatarea integrală a frunze
lor din culturile de ricin.

Academia de științe agricole și 
silvice. împreună cu unitățile de in- 
vățămint superior și alți specialiști 
din sericicultură vor organiza și ex
tinde cercetările pentru adaptarea 
sau crearea unor noi specii de viermi 
de mătase care să se hrănească cu 
frunze de stejar și de alți copaci din 
flora internă.

★
Obligațiile de contractare șl preda

rea la fondul de autoaprovizionare și 
la fondul de stat, la carne și produ
se animale, precum și Ia cartofi, fruc
te, . struguri și celelalte produse pre
văzute mai sus trebuie considerate 
ca minime, unitățile cu sarcini de 
contractare și achiziții fiind obligate 
să contracteze și să preia in’reaga 
cantitate oferită de producători, plă
tind prețurile și acordind sporurile și 
stimulentele prevăzute de lege pen
tru cel care predau cantități mai mari 
de astfel de produse.

Personalul din unitățile de contrac
tări și achiziții, care nu preia la timp 
întreaga cantitate de produse con-
(Continuare în pag. a III-a)
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PROGRAM UNIC
de creștere a producției agricole 

în gospodăriile personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție și în 

gospodăriile producătorilor particulari

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ - 
PREGĂTITĂ PENTRU PRODUCȚII RECORD!

Organizarea mai bună a întregii activități trebuie să asigure încheierea 
la timp a tuturor lucrărilor în vederea însămînțărilor

(Urmare din pag. a Il-a)

tractată sau oferită de gospodăriile 
populației peste prevederile contrac-

telor, va fi obligat să suporte, pe lin
gă sancțiunile prevăzute de lege, pa
gubele provocate prin refuzul sau în
târzierea preluării.

cu realizarea, contractarea si predarea 
pstalr agricole la fondul

fe aut (aprovizionare si la Ml ie stat
1. Cantitățile de produse agricole 

care urmează să fie contractate și 
predate de gospodăriile populației 
vor fl stabilite ca indicatori de plan,

. pe județe, in raport cu specificul fie
cărei zone, de către Comitetul de 
Stat al Planificării, împreună cu Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

Comitetele executive ale consi
liilor populare județene vor repar
tiza sarcinile primite pe fiecare co
mună, oraș și municipiu, iar aces
tea, la rindul lor, pe fiecare gos
podărie in parte, in raport cu supra
fețele de teren agricol și cu numă- 

“rul de animale deținute. în acest 
scop, birourile și comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor 
stabili, pentru fiecare gospodărie, 

/ planul de cultură și de creștere a 
I animalelor, precum și planul obliga- 
\ țiilor de contractare și predare a 
1 produselor agricole la fondul 
I autoaprovizionare 
1 stat.

în planurile de 
tere a animalelor 
baza consultării la.gi « ț<u omiuu, 
a tuturor locuitorilor de la sate, sar
cini concrete privind 
tuturor 
pomi și 
agricolă 
male și 
animală . - — - „
care gospodărie. '

Structura culturilor se va stabili 
5n raport cu specificul zonei res
pective.

Potrivit Programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare, cantita
tea de 180 kg cereale pe locuitor 
se asigură și pentru locuitorii din 
zonele de deal și munte, unde nu se 
produc cereale în' cantități suficiente.

în schimbul cantităților de cereale 
asigurate, țăranii cu gospodării par
ticulare din aceste zone au. Ia rin
dul lor, ■ obligația de a produce, con
tracta și preda la fondul de 
cantități echivalente de 
male, produse animale 
duse agricole specifice 
pective.

. Planurile de cultură
/tere a animalelor și păsărilor, pre- 
/. cum și planurile obligațiilor de con

tractare și predare a produselor agri- 
I cole Ia fondul de autoaprovizionare 
I șj la fondul de stat se supun dezba- 
/ terii adunărilor generale ale locuito- 
| rilor din comune și devin obligatorii 
I pentru toți locuitorii 
I ral după adoptarea 
V consiliile populare.

Persoanele inapte 
gospodărie proprie, care 
cu alte persoane apte de muncă, vor 
fi scutite de obligația de a con
tracta și preda la fondul de auto
aprovizionare și la fondul de stat 
produse agroalimentare.

2. Consiliile populare județene sînt 
obligate, potrivit legii, să ia măsuri 
pentru executarea lucrărilor de ca
dastru funciar, asigurind evidența 
clară a întregului fond funciar, in
diferent de posesori și destinația 
terenurilor. în acest scop, ele trebuie 
să efectueze, prin oficiile de cadas
tru și organizarea teritoriului, măsu
rarea terenurilor și a suprafețelor 
ocupate de construcții, întocmirea 
hărților, planurilor șj registrelor 
cadastrale, să stabilească destina
ția și categoria de folosință a tere
nurilor, să aprecieze potențialul de 
producție al acestora, să pună in 
evidentă toate resursele funciare,

de tere- 
pe baza

de
și la fondul de

cultură și de creș-^ 
vor fi cuprinse, pe 
largi a țărănimii,

cultivarea 
suprafețelor, plantarea cu 
arbuști fructiferi, producția 
vegetală, numărul de ani- 

păsări, precum șj producția 
ce trebuie obținută de fie-

liste, cît și membrilor cooperativelor 
agricole de producție și producăto
rilor particulari.

Toate pășunile și izlazurile comu
nale din zonele cooperatlvizate vor 
trece in administrarea cooperativelor 
agricole de producție, consiliile 
populare urmind să exercite in con
tinuare controlul asupra modului in 
care acestea sint îngrijite, reparti
zate și folosite.

z. Cooperativele agricole de produc- 
I tie vor asigura, potrivit legii, con- 
/ diții de pășunat și pentru animalele 
Caparținind membrilor cooperatori și 

altor locuitori ai comunelor.
în scopul sprijinirii membrilor 

( cooperativelor agricole de producție 
J și a producătorilor particulari in or- 
\ ganizarea in comun a pășunatului 
/ oilor, precum și pentru sporirea pro- 
l ducției de lapte, brinzeturi și lină 
ț și a cantităților contractate la fondul 

de autoaprovizionare și la fondul de 
stat, va fi stimulată organizarea, po
trivit legii, a stinelor cooperatiste.

în zonele necooperativizate, admi
nistrarea pășunilor rămine în conti
nuare în sarcina consiliilor populare, 
care sint. obligate să asigure buna 

’ întreținere și îngrijire a acestora, 
Iantrenind în acest scop mase largi 

de cetățeni. în aceste zone pășunile 
vor fi închiriate cu prioritate aso
ciațiilor crescătorilor de animale, 
care sint obligate să le întrețină și 
să' le folosească rațional și eficient, 
între comunele din zonele de deal si 
munte și cele din zonele de șes se 
pot încheia înțelegeri de colaborare 
în vederea asigurării furajării ani
malelor atît prin folosirea furajelor

•'4 ”■

grosiere, cit și prin utilizarea pajiș
tilor și izlazurilor comunale.

5. Consiliile populare și uniunile 
județene ale cooperativelor vor lua 
măsuri pentru organizarea - de ate
liere pentru prelucrarea, in condi
țiile legii, a linii, pieilor și blănuri
lor, organizind, in acest scop, unităti 
de argăsit, tăbăcit, cojocărie, dărăcit 
lină, torcătorii de lină si ateliere de 
tricotat, ca unități prestatoare de 
servicii pentru populație. In condi
țiile și cu aprobările prevăzute de 
lege, activitățile de prelucrare a li
nii, pieilor și blănurilor pot fi exe
cutate și in atelierele micilor mește
șugari, care trebuie să aibă autoriza
ție de funcționare și să plătească ta
xele și impozitele stabilite prin lege.

6. Consiliile populare vor urmări 
aplicarea fermă a dispozițiilor legale 
privind interzicerea comerțului par
ticular cu produse agroalimentare. 
Vînzarea produselor agricole se poa
te face. în condițiile legii, de către 
producătorii agricoli numai după în
deplinirea obligațiilor contractuale 
cu statul.

7. Consiliile populare vor lua mă
suri ferme pentru respectarea strictă 
în fiecare localitate a prevederilor 
Legii sistematizării, vor acționa pen
tru restringerea suprafețelor ocupa
te de construcții, asigurind. prin 
aceasta. noi terenuri destinate 
producției agricole. Construcțiile noi, 
din mediul rural, vor trebui să aibă 
cel puțin 2 niveluri, iar anexele gos
podărești (adăposturile de animale și 
păsări) vor fi astfel amplasate incit 
să ocupe o suprafață cit mai mică de 
teren, creindu-se și pe această cale 
posibilitatea de a cultiva o suprafață 
mai mare din curtea fiecărei gospo- 
rării personale.

8. Consiliile populare au obligația 
să asigure cultivarea în parcuri și 
spații verzi a arbuștilor, plantelor 
medicinale și aromatice, care, pe 
lingă faptul că înfrumusețează locu
rile respective, asigură și valorifica
rea economică a acestor suprafețe. 
Toate aceste terenuri vor fi cuprinse 
în planurile de cultură, prevăzin- 
du-se sarcini concrete de producere 
și predare a plantelor și substanțelor 
medicinale și aromate.

9. Consiliile populare vor urmări 
realizarea unei evidențe clare a tu
turor terenurilor din incinta între
prinderilor și unităților economice și 
sociale și vor stabili, prin planurile 
de cultură, sarcini concrete de culti
vare a acestora, în vederea asigurării 
unor produse agricole suplimentare 
necesare autoaprovizionării.

.ii c ■■ iiît.i', & AZzl?

BACAU

Acțiune bine organizată 
de fertilizare a terenurilor

Concomitent cu repararea tractoa
relor și pregătirea semințelor. în uni
tățile agricole din județul BACAU 
se desfășoară o amplă acțiune de fer
tilizare cu îngrășăminte organice a 
terenurilor ce vor fi cultivate cu po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legu
me etc. In ultimul trimestru al anu
lui trecut au fost transportate pe 
cimp 126 000 tone de îngrășăminte 
naturale — atit cit era prevăzut — 
la care se adaugă alte 7 200 tone în 
primele 16 zile ale acestui an, iar 
acțiunea de fertilizare continuă cu 
intensitate.

Inginerul Alexandru Dănilă, direc
tor la direcția agricolă județeană, a 
ținut să precizeze că întreaga canti
tate de Îngrășăminte organice care a 
ajuns pe cimp a fast transportată cu 
atelajele, fără șă se consume nici un 
gram de motorină. împreună cu con
siliile populare comunale si conduce
rile cooperativelor agricole. în fie
care unitate au fost organizate 
formații compacte pentru fertiliza
rea pămintului. Peste tot. mun
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IV. AtMIe si răspunderile nnelor
centrale de stat si obștești

ca se desfășoară organizat, pe baza 
unor programe și grafice zilnice 
sub îndrumarea specialiștilor. Nu
mărul mare de cooperatori ce 
participă la încărcarea și descărca
rea mijloacelor de transport face 
ca atelajele să fie folosite eficient.

Cele mai bune rezultate la lucră
rile de fertilizare s-au înregistrat în 
consiliile agroindustriale Filipești, 
Parincea, Dealu Morii, Răcăciuni și 
Sascut. La cooperativa agricolă din 
comuna Nicolae Bălcescu, bună
oară. unitate fruntașă, care a obținut 
anul trecut cele mai mari recolte 
pe județ, lucrează zilnic la trans
portul gunoiului peste 300 de co
operatori cu 50—60 de atelaje. „Din 
proprie experiență ne-am convins 
că fiecare tonă de gunoi înseamnă 
urt plus de recoltă — spunea in
ginerul Nicolae Leuștean, președin
tele unității. Pe terenurile fertilizate 
am recoltat mai mult cu 1 600—2 000 
kg de porumb boabe la hectar, față 
de suprafețele nefertilizate**. Acum

Pregâtireo răsadnițelor la C.A.P. Stăuceni, județul Botoșani
' ‘Foto : Eugen Dichiseanu

cooperatorii transportă zilnic pe 
cimp cite 250—300 tone de* îngrășă
minte. Au fost fertilizate aproape 
400 hectare de teren ce va fi însă- 
mințat în primăvară cu sfeclă de 
zahăr, cartofi, porumb și mai 
mult de 100 de hectare cu viță de vie.

Lucrările de fertilizare sint bine 
organizate în unitățile din consiliul 
agroindustrial Filipești. Conducerile 
cooperativelor agricole au repartizat 
echipe de cooperatori pe terenurile 
ce vor fi lucrate în acord global, 
astfel ca fiecare să contribuie ne
mijlocit la fertilizarea pămintului. 
Mijloacele de transport au fost com
pletate cu atelajele sătenilor. La 
C.A.P. Săucești, Berești-Bistrița și 
Filipești sînt transportate în cimp și 
cantități pe gunoi din curțile co
operatorilor. în felul acesta au fost 
depozitate in platforme la marginea 
tarlalelor 11 500 tone de îngrășă
minte organice, față de 5 000 tone

TELEORMAN

Activitate intensă
în anul trecut, in județul TE

LEORMAN — unul din marile ba
zine legumicole ale țării — recolta 
de legume a fost cu mult sub 
posibilități. Analiza efectuată cu 
prilejul recentei consfătuiri cu acti
vul de partid din agricultura jude
țului a pus in evidentă faptul că. in 
acele unităti agricole în care.munca 
a fost temeinic organizată și lucră
rile au fost executate la timp, au 
fost obținute recolte bune.. Revela
tor in acest sens este că în coope
rativele agricole din Drăgănești- 
Vlasca. Peretu, Bujoreni și Balta 
Sărată s-au obținut 20—25 tone de 
legume la hectar, în timp ce in al
tele. in aceleași condiții climatice, 
dar în care s-au manifestat neajun
suri în organizarea muncii, recolta 
a fost cu mult sub posibilități. Por
nind de la neajunsurile ce s-au fă
cut simțite anul trecut. în toate u- 
nitătile agricole lucrările de sezon 
în grădinile de legume, pentru pre
gătirea recoltei acestui an. se desfă
șoară din pliu.

— Potrivit sarcinilor din olan, in 
acest an va trebui să realizăm o 
producție totală de 346 500 tone, din 
care 210 745 tone vor fi livrate la 
fondul de stat — ne spunea direc
torul Trustului iudețean al hor
ticulturii, ing. Iulian, Catricică. 
în scopul asigurării producției 
prevăzute, in primul rind am am
plasat culturile, de legume pe tere
nurile cele mai driclnicc, care oferă 
posibilități certe de irigare. Extin- 
zînd experiența unor unităti agrico-

cît prevede programul pe ultima 
lună.

Singurele unități rămase în urmă 
cu această lucrare sint cele din con
siliul agroindustrial Hemeiuș. La 
C.A.P. Letea Veche, Măgura și Luizi 
Călugăra, unități care dispun de 
mari cantități de îngrășăminte orga
nice și un însemnat număr de ate
laje, nu s-a transportat pe cimp mai 
nimic. în loc să se ocupe de mobi
lizarea oamenilor și a atelajelor, de 
organizarea lor în formații de lucru, 
conducerile unităților cooperatiste 
așteaptă motorină pentru a trans
porta gunoiul cu mijloace meca
nice. Cu cele 50 de atelaje existente 
in comuna Letea Veche, de exemplu, 
s-ar putea transporta zilnic cel puțin 
150—200 tone de gunoi de grajd ; 
or. datorită nefolosirii eficiente a 
acestora s-au dus pe cimp doar 15 
tone de îngrășăminte. (Ghcorghe Bal
tă, corespondentul ..Scînteii**).

în legumicultura
le. suprafața amenajată pentru iri
garea prin brazde va crește, in acest 
an. cu încă 800 de hectare.

Activitatea care se desfășoară în 
aceste zile in sectoarele legumicole 
ale multor unităti agricole din județ 
dovedește că măsurile luate au efect 
pozitiv. La C.A.P. Drăgănești-Vlașca, 
acțiunile de pregătire a producției de 
legume sint conduse direct de pre
ședintele cooperativei agricole. Radu 
Riciu, și de șefa de fermă, ing. Cla- 
risa Ganea. Pentru a urgenta trans
portul gunoiului de grajd in ferma 
de legume, ca și la locul de produ
cere a răsadurilor, sint folosite 50 de 
atelaje. Se prepară amestecurile de 
pămint și mraniță. se efectuează re
parațiile la soiariile in care se vor 
produce răsadurile.

Pe ansamblul județului, urmează să 
se producă peste 608 milioane fire de 
răsaduri. Ele vor fi obținute pe o 
suprafață de 194 hectare — spații 
protejate. Dintre acestea au fost asi
gurate 120 hectare. Pe 12 hectare se 
află in curs de amenajare răsadnițe 
noi.

La Asociația economică de sere și 
solarii Brinceni — cel mai mare pro
ducător de răsaduri din județ — a 
început semănatul culturilor, din pri
ma urgență.

Și în alte ferme legumicole din ju
deț — Guruieni, Moșteni, Frăsinet, 
Bragadiru, Cernetu, Storobăneasa, 
Dracea t- am consemnat eforturile 
întreprinse -îh vederea pregătirii'•te
meinice a viitoarelor,.recolte. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Răspunsul sondorilor argeșeni la chemarea „ȚĂRII—MAI MULT ȚIȚEI!"
Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, ca răspunzător unic 
pentru activitatea de contractare și 
preluare a produselor agricole, 
poate da mandat Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Producție. Achizi
ții și Desfacerea Mărfurilor, de a 
efectua, prin unitățile sale, con
tractările și achizițiile d>e porcine, 
ovine, păsări, lapte și produse lac
tate, ouă, gogoși de mătase și cartofi 
de toamnă.

De asemenea, poate da mandat Mi
nisterului Aprovizionării Tehnico- 
Ma.teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe’ pentru contractarea 
și achiziționarea, prin unitățile aces
tuia. a linii, pieilor și blănurilor na
turale.

Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacerea 
Mărfurilor și Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, în 
conformitate cu mandatul încredin
țat, răspund împreună cu Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare de îndeplinirea integrală a sar
cinilor de contractare și preluare a 
produselor agroalimentare la fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de 
stat.

3. In exercitarea atribuțiilor ce îi 
revin, potrivit legii, Consiliul de Mi
niștri va efectua controlul și îndru
marea concretă, practică și operativă 
a activității Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare și a comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare, in soopul obținerii producțiilor 
agricole planificate, al îmbunătățirii 
întregii activități din domeniul con
tractărilor și achizițiilor, asigurării 
predării la fondul de autoaprovizio
nare și la fondul de stat a produse
lor agroalimentare stabilite prin pla
nul național unic.

1. Ministerul Agriculturii și Indus-- 
triei Alimentare exercită, potrivit 
legii, conducerea unitară a întregii 
agriculturi. în cadrați atribuțiilor 
stabilite, el răspunde de luarea tutu-

‘ ror măsurilor pentru sporirea pro- 
■ ducției agricole vegetale și animale, 

atit in unitățile socialiste, cit și in 
gospodăriile populației.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și direcțiile generale ju
dețene trebuie să-și îndeplinească 
rolul pe care il au, să asigure con
trolul, indrumairea operativă și solu
ționarea la timp a tuituror probleme
lor pe care le ridică activitatea din 
agricultură.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, împreună cu Academia 
de științe agricole și silvice, trebuie 
să asigure perfecționarea activității 
de cercetare, de realizare a semințe
lor de mare productivitate, de îmbu
nătățire a raselor de animale, per
fecționarea continuă a tehnologiilor 
și a sistemului de furajare. Cadrele 
din cercetarea agricolă, in strinsă le
gătură cu producția, cu unitățile 
agricole, sint datoare să soluționeze 
toate problemele și 'cerințele dezvol
tării unei agriculturi moderne, de 
înaltă productivitate, atit in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, cit și 
în gospodăriile populației.

2. Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare este răspunzătorul 
unic, pentru întreaga «activitate de 
contractare și preluare a produse
lor agricole animale și vegetale la 
fondul de autoaprovizionare și fondul 
de stat.

în această calitate, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 

■ efectuează nemijlocit, prin unitățile 
sale, contractările de bovine, legume, 
cartofi timpurii, fructe, struguri și 
rachiuri naturale.

evidență toate resursele 
să înscrie pe toți posesorii 
nuri cu precizarea titlului 
căruia folosesc pămintul.

De asemenea, consiliile . . 
vor lua măsuri pentru înscrierea 
în registrul agricol, potrivit- legii, a 
tuturor gospodăriilor și a membrilor 
acestora, a terenurilor pe care le 
dețin, pe categorii de folosință, a 
suprafețelor cultivate cu principa
lele culturi, a numărului de pomi 
pe specii, a efectivelor de animale 
pe specii și categorii la începutul 
anului, evoluția in cursul anului a 
bovinelor, porcinelor și ovinelor, a 
clădirilor de locuit și a construcți
ilor gospodărești, precum și a mij
loacelor de transport cu tracțiune 
animală.

Cadastrul funciar și registrul agri
col constituie actele de bază în ve
derea stabilirii, pentru fiecare gos
podărie, a planului de cultură și de 
creștere a animalelor, precum și a 
planului de contractare și predare 
a produselor agricole la fondul de 
autoaprovizionare și la fondul de 
stat.

3. Consiliile populare răspund de 
întreaga activitate de producție agri
colă din raza lor de activitate, de 
buna organizare și desfășurare a Iu- . 
crărilor agricole, de folosirea rațio
nală și eficientă a fondului funciar, 
în cadrul acestor atribuții, ele răs
pund și de creșterea producției ve
getale și animale in gospodăriile 
populației, avînd datoria să le spri
jine și să le controleze in realizarea 
integrală a planurilor de cultură și 
de creștere a animalelor și a planu- . 
rilor de contractare,și predare a pro- 
dți^Șilor agricole la fondul de autoa- 
provlzionare și la fondul de stat.

4. Consiliile populare comunale, 
împreună cu conducerile unităților 
agricole socialiste, sint obligate să 
întocmească balanțe furajere la ni
velul fiecărei comune, prin care să 
se prevadă modul de asigurare a în
tregii cantități de nutrețuri necesare 
pentru efectivele de animale aparți- 
nind atit unităților agricole socla-

populare

de partid
Un rol deosebit de important revi

ne comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid în 
organizarea, conducerea șl controlul 
întregii activități din agricultură, in 
unirea eforturilor și mobilizarea ță
rănimii, a .maselor de oameni ai mun
cii de la sate la înfăptuirea Progra
mului de creștere a producției agri
cole și îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării populației.

Organele și organizațiile de partid 
vor lua măsuri pentru dezbaterea lar
gă in fiecare comună a sarcinilor ce 
revin producătorilor agricoli din Pro
gramul unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și in gospodăriile producă
torilor particulari, pentru cunoaște
rea și însușirea temeinică, de către 
fiecare locuitor, a îndatoririlor pe 
care le are în legătură cu creșterea 
producției agricole animale și. vege
tale. a drepturilor si obligațiilor le
gate de contractarea și predarea pro
duselor agricole la fondul de auto
aprovizionare și la fondul de stat.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să acționeze pentru întărirea 
răspunderii, ordinii, disciplinei, să in
tensifice munca de ridicare a nive
lului de pregătire profesională și po-

litică, să desfășoare o intensă activi
tate politico-educativă, de ridicare a 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, a întregii țărănimi, astfel ca 
fiecare lucrător al ogoarelor să ac
ționeze în deplină cunoștință .pentru 
a obține producții tot mai mari, să-și 
îndeplinească in mod exemplar sarci
nile față de stat, de societatea noas
tră socialistă, considerind aceasta o 
inaltă îndatorire patriotică față de 
cauza socialismului, a infloririi pa
triei.

înfăptuirea Programului unic de 
dezvoltare a producției agricole in 
gospodăriile membrilor cooperative
lor agricole de producție și în gos
podăriile producătorilor particulari 
va asigura o mai bună punere in va
loare a posibilităților de care dispun 
aceste gospodării, sporirea substan
țială a aportului lor la realizarea 
fondului de autoaprovizionare și a 
fondului de stat cu produse agricole,, 
la intensificarea schimbului de pro
duse intre oraș și sat și, pe această 
bază, la asigurarea bunei aprovizio
nări a întregii populații și creșterea 
veniturilor realizate de producătorii 
agricoli, la ridicarea generală a nive
lului de trai al întregului nostru po
por.

PLANUL - ÎNDEPLINIT ZI DE ZI
Sondorii de la Schela de producție 

petrolieră Moșoaia, județul Ar
geș, au extras suplimentar anul tre
cut, 1 320 tone țiței și au livrat im
portante cantități de derivate petro
liere peste plan. Pe primele locuri in 
întrecerea socialistă s-au situat con
stant brigadja nr. 4 — Cocu, condusă 
de inginerul Aurelian Vlaicu. cu un 
plus de 2 165 tone, brigada I ț— Hin- 
țești, condusă de inginerul Sandu 
Vlaicu. cu 385 tone și brigada nr. 10 
— Vața, condusă de inginerul Victor 
Iancu, cu 310 tone.

Cu semne bune a început aici și 
anul 1934, in condițiile cind planul 
de producție este superior celui din 
anul precedent, iar productivitatea 
muncii urmează să crească cu circa 
20 la sută. Brigăzile amintite înregis
trează' zilnic sporuri substanțiale de 
producție. Perioada de inceput de an 
a fost marcată și de preluarea mai 
devreme in producție a 2 sonde noi 
cu debit sporit. Banele realizări sint 
și de astă dată rodul muncii te
nace a petroliștilor desfășurate fără 
preget, ziua și noaptea. în lupta cu 
greutățile provocate de capriciile 
zăcămintelor de hidrocarburi, care 
nu o dată au ridicat probleme teh- 

j nice deosebite. Se poate afirma 
; că in această schelă petrolieră s-a 

creat si dezvoltat — prin modul 
; exețnplar in care au fost îndeplinite 
. sarcinile de plan atit anul trecut, cit 
. si in acest an — o adevărată tradi

ție muncitorească în obținerea de 
producții sporite de țiței.

' Nu se poate să nu remarci, văzin- 
du-i la locurile lor de muncă pe 
harnicii petroliști ai schelei, abne
gația și răspunderea cu care ei ac
ționează, Există insă si altă expli
cație a rezultatelor meritorii obți
nute — și afrume. statornicia lor in 
această muncă. Din cei 2 300 de pe
troliști ai schelei. 80 la sută au peste 
20—25 ani vechime in această fru
moasă. dar asoră meserie. Multi 
dintre ei au devenit cu timpul lo

calnici. constituindu-si gospodării 
durabile in localitățile din jurul 
sondelor. Așa s-au petrecut lucru
rile cu Filoftei Rotărescu. sondor- 
șef. Radu Gheorghe, operator prin
cipal. pentru a-i aminti doar pe 
aceștia. Mai se cuvine amintit, și nu 
în ultimul rind, că rezultatele con
stant bune in producție sint obținute 
pe fondul unui exigent climat de or
dine și disciplină care caracterizează 
intregul colectiv.

— Ar fi de neconceput activitatea 
schelei, a cărei arie se întinde pe

prinzător plan de măsuri. în prima 
decadă s-a analizat intregul fond de 
sonde vechi, intocmindu-se progra
me concrete de măsuri care să ducă 
la creșterea producției fiecărui zăcă- 
mint in parte. Au fost asigurate și 
proiectele lucrărilor de suprafață la 
sondele noi care urmează să fie date 
în exploatare în trimestrul I a.c. De 
mare importanță sint acțiunile care 
vizează întărirea echipelor de inter
venție. întrucit acestora le revine un 
rol principal în depistarea promptă 
a defecțiunilor și avariilor la sonde.

Din experiența sondorilor 
de la Schela de producție 

petrolieră Moșoaia, județul Argeș
sute de km pătrați. fără ordine șt 
răspundere la fiecare loc de muncă 
— ne spune Ion Badea, secretarul 
comitetului de. partid din schelă. 
Așa se explică faptul că petroliștii 
sint prezenți la datorie lingă sonde 
și acum, cind frigul pișcă aspru, la 
fel ca și pe vreme bună. Acum, in 
perioada de iarnă, fluxul produc
ției se desfășoară normal, progra
mele stabilite ' pentru menținerea 
„stării de sănătate1* a fiecărei sonde 
se îndeplinesc punct cu punct. Iată 
de ce aș lega roadele muncii noas
tre de nivelul ridicat al conștiinței 
sondorilor, de răspunderea și devo
tamentul de care dau dovadă in 
îndeplinirea sarcinilor deosebite ce 
le revin. Acesta este răspunsul nos
tru ferm la îndemnurile adresate 
petroliștilor de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării cit mai 
mult țiței.

în vederea menținerii producției 
de țiței la uri nivel ridicat, consiliul 
oamenilor muncii a stabilit un cu

în efectuarea unor operații rapide 
si de bună calitate pentru reducerea 
timpilor neproductivi. Dealtfel, prin 
mai buna organizare a muncii și fo
losirea judicioasă a utilajelor din 
dotare se prevede reducerea cu pină 
la 30—40 la sută a timpului afectat 
repunerii in funcțiune a sondelor. 
Aceasta înseamnă, desigur, cantități 
însemnate de țiței extras in plus.

Petroliștii de la extracție și-au 
găsit un bun aliat in tehnică, pre- 
ocupindu-se de aplicarea celor mai 
potrivite metode tehnologice de 
creștere a factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcăminte. 
După cum ne-a spus inginerul Ilie 
Gheorghe. directorul schelei, princi
pala metodă aplicată in acest scop 
este Injecția cu apă sărată. Sarcina 
de perspectivă, care prevede asigu
rarea unui factor final de recupe
rare de 50 la sută implică promo
varea pe scâră largă a metodelor 
tehnologice moderne. Este vorba, in 
primul rind, de combustia subtera
nă, care se extinde pe structurile

Slătioara și Vața — zone petroliere 
cu sute de sonde.

O mare atenție se acordă utiliză
rii Ia capacitatea maximă a între
gului fond de sonde in exploatare. 
Producția fiecărei sonde se anali
zează zilnic, stabilindu-se programe 
tehnologice adecvate pentru utili
zarea optimă a capacității zăcămin
telor si echipamentelor mecanice de 
fund și suprafață.. Merită relevat că 
mai mult de 100 de sonde sint su
pravegheate de la distantă prin- 
tr-un sistem electronic de teleco
mandă. Se urmărește astfel cu exac
titate. in fiecare moment, starea de 
funcționare ă sondelor, se asigură 
cu operativitate intervențiile nece
sare. Și pentru ca fiecare sondă să 
funcționeze la un potențial maxim, 
se continuă operațiile de adiționări, 
retrageri și acidizări. Efectul va fi 
concretizat în extracția a 16 000 tonb 
țiței. Concomitent cu folosirea mâi 
bună a sondelor aflate în exploa
tare, o atenție deosebită se acordă 
intrării cit mai rapide in funcțiune 
a sondelor noi. Cu deosebire se 
pune accentul în această privință 
pe activitatea brigăzilor nr. 1, 3, 7, 
8 și 10 unde programul de punere 
in exploatare a sondelor preluate 
de la foraj solicită un volum sporit 
de muncă.

La . fel ca petroliștii din Moșoaia. 
cu bune rezultate se înscriu și colec
tivele schelelor Găești și Drăgășani. 
Prin eforturile sondorilor din cele 
trei schele, pe ansamblul Trustului 
de foraj-extracție Pitești, la 17 ia
nuarie a fost atinsă producția zilni
că de țiței planificată.

Sint fapte care evidențiază hotă- 
rirea petroliștilor argeșeni de a ex
trage din adincuri cit mai mult țiței, 
pentru a-și spori contribuția ia dez
voltarea bazei de materii prime și 
energetice a tării.

GheorcjJne CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Producția agricolă să creasca mai puternic in gospodăriile populației!
(Urmare din pag. I)

programului de autoconducere și 
autoaprovizionare, precum si la fon
dul central al statului, corespunză
tor prevederilor stabilite prin siste
mul unii? de contractări și achiziții, 
în cadrul acestui sistem unic se sta
bilesc pentru fiecare gospodărie ță
rănească, in raport de suprafața care 
o deține și de numărul de animale 
și păsări pe care trebuie să le creas
că, obligații ferme de contractare și 
predare la fondul de autoaprovizio
nare și la fondul de stat a unor pro
duse agricole,
. In stabilirea acestor măsuri s-a 
pornit în primul rind de la posibi
litățile reale de care dispune fiecare 
gospodărie de a produce anumite 
cantități de produse vegetale și ani
male ce depășesc nevoile de hrană 
ale familiei, cit și de la faptul că 
actualul sistem de contractări și 
achiziții constituie cea mai sigură

cale de valorificare a unor aseme
nea produse. Totodată, pe lingă ve
niturile sigure realizate din livrarea 
acestor produse, țărănimea benefi
ciază și de alte avantaje din partea 
statului, cum ar fi mașini și utilaje 
pentru executarea unor lucrări agri
cole, semințe cu valoare biologică 
ridicată, substanțe chimice. înlesniri 
la pășunatul animalelor, furaje pen
tru realizarea producțiilor zootehnice 
contractate asistentă sanitar-vetriri- 
nară etc. Instituirea acestui sistem 
unic de contractare și achiziții a fost 
imensă și de cerința de a preciza 
mai bine obligațiile de producere și 
contractare ce revin gospodăriilor 
poonlației. precum și de a introduce 
ordine in activitatea de comerciali
zare a produselor agricole.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că rațiunea care a stat la 
baza Programului unic constă toc
mai în a stimula și mai mult pe 
membrii cooperatori și țăranii parii-

culari în creșterea producției agrico
le și. strins legat de aceasta, in spo
rirea cantităților de produse vege
tale și animale livrate la fondul de 
stat. Realizarea acestor obiective 
cere tuturor producătorilor agricoli 
să muncească mai mult, să dove
dească întreaga răspundere pentru 
cultivarea integrală și folosirea in
tensivă a tuturor terenurilor agricole, 
pentru asigurarea bunei furajări și 
Îngrijiri corespunzătoare a animale
lor, creind astfel toate condițiile în
făptuirii prevederilor programului 
de creștere a producției agricole și 
de contractare la fondul de stat a 
unor cantități cît mai mari de pro
duse vegetale și «animale.

Pornind de la esența șl sensul noi
lor măsuri luate de conducerea 
partidului, de la rațiunile care au 
stat la baza adoptării Programului 
unic, este de mare importanță ca 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organele agricole

să ia de îndată toate măsurile pen
tru dezbaterea, cunoașterea și însu
șirea temeinică de către toți locui
torii satelor a prevederilor stabilite, 
în cadrul acestor dezbateri trebuie 
să se analizeze aprofundat posibilită
țile de sporire ă producției agricole 
vegetale și animale și a livrărilor la 
fondul de stat din sectorul gospodă
riilor populației, stabilindu-se tot
odată programe cuprinzătoare de 
măsuri in fiecare comună, sarcini 
concrete pe fiecare locuitor. Pretu
tindeni. la înfăptuirea acestor pro
grame de măsuri trebuie să se trea
că de pe acum, comuniștii de la «sate 
constituind un exemplu in acest 
sens, astfel ca încă din acest an să 
se realizeze o creștere considerabilă 
a producțiilor agricole în sectorul 
gospodăriilor personale ale țăranilor 
cooperatori și in gospodăriile țăra
nilor particulari și, pe această bază, 
sporirea cantităților de produse 
agricole livrate la fondul de stat. 1
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UNITA TEA
- năzuință permanentă

I a ființei
I
 Istoria fiecărui popor, indiferent 

de meandrele pe care le-a parcurs, 
de umbrele și luminile pe care lc-a 
străbătut, a fost călăuzită în per
manentă de aspirația și lupta pen*

(
tru împlinirea unor mari idealuri. 
Libertatea, independența, suverani
tatea, unitatea, progresul material 
și spiritual neîntrerupt au repre
zentat — cu tot conținutul și con
figurația lor diferită pe parcursul 
istoriei — stelele polare ce au 
orientat pașii maselor șl ai perso
nalităților ce le-au reprezentat or
ganic in construcția istorică. Ce 
este, în fond, istoria fiecărui popor 
dacă nu tocmai această obiectivare 
a năzuinței permanente spre impll- 
nirea celor mai înalte idealuri, a- 
ceastă luptă pentru progres și 
prosperitate materială și spirituală, 
pentru lărgirea continuă a cercului 
libertății sociale și naționale, pen
tru statuarea demnității și a drep
tului sacru de a-și croi un destin 
propriu cît mai strălucitor?

Acest adevăr pe care îl ilustrea
ză cu prisosință și istoria poporu
lui nostru imi apare cu atit mai 
evident in aceste zile de sfirșit de 
ianuarie cind sărbătorim 125 de ani 
de la Unirea Moldovei cu Munte
nia. Eveniment crucial în istoria 
noastră națională, el a marcat o 
nouă treaptă pe drumul înfăptuirii 
unei înalte și străvechi năzuințe — 
unitatea. Căci actul unirii din 1859 
n-a fost un accident istoric, o in- 
tîmplare oarecare dintr-un șir de 
fapte așezate, ca mărgelele, pe firul 
istoriei. Unitatea de neam și apoi 
a națiunii a fost și a rămas una din 
constantele definitorii ale ființei 
noastre istorice.

încă la 1600. Mihai Viteazul reu
șise, pentru scurtă vreme, să înfăp
tuiască această năzuință, venită din 
străfunduri abisale, a neamului și 
care se va cristaliza, mai tîrziu. în 
epoca modernă, într-o puternică 
conștiință națională. Ideea unității 
nu se putea stinge. Umaniștii și 
iluminiștii de mai tîrziu, un Cante- 
mir sau Stolnicul Cantacuzino, un 
Micu, Șincai, Maior sau Budai- 
Deleanu și Avram Iancu vor așeza 
la temelia acestei conștiințe ideea 
unității și continuității noastre. Re
voluția de la 1848 fusese înfrîntă 
numai vremelnic și aparent. Ideile 
ei au continuat să ardă în sufletul 
maselor populare și, în 1859. se în- 
făptuia, îndelung pregătită de 
cursul evenimentelor, unirea Prin
cipatelor. Prinsese carne și oase un 
mare ideal istoric. Se trecuse pri
mul prag al drumului ce conducea 
ineluctabil spre România cea mare, 
spre unitatea tuturor românilor,- a 
întregii națiuni și care, după aproa
pe șase decenii, se va înfăptui în 
1918.

înfăptuirea acestui proces nu nu
mai îndelungat dar și plin de jertfe 
și suferințe aducea cu sine, cu fie
care etapă înfăptuită, și răsplata 
istorică plină de promisiuni și 
bucurii. Marea familie unită a po
porului nostru putea să-și pună.

noastre
Dumitru GHIȘE

astfel, mai bine in valoare capaci
tatea sa creatoare în economie, in 
viața politică, culturală și morală, 
în viața socială în ansamblul ei. 
Fiecare pas străbătut pe drumul 
unității naționale a adus cu sine o 
mai bună punere în valoare a ener
giilor creatoare ale poporului, a 
creat cadrul propice și forța nece
sară propulsatoare a independenței 
și suveranității, a lărgirii ariei li
bertății și demnității naționale, a 
clădirii de noi straturi, mai înalte, 
de civilizație și cultură.

Dar 1918 a reprezentat un punct 
terminus pe calea împlinirii idea

lului de unitate? Indiscutabil, nut 
Ceea ce se desăvîrșise pe planul 
orizontalității rămăsese încă neîm
plinit pe planul verticalității. Cum 
putea fi unitatea deplină atîta timp 
cît societatea românească, aflată de 
acum într-un cadru statal-național 
unitar, și aceasta era extrem de po
zitiv, era încă sfîșiată în interiorul 
ei de grave anomalii discriminato
rii, de exploatare și asuprire, de 
inechitate economică, politică și 
social-culturală? Cum s-ar fi putut 
considera împlinit procesul unită
ții noastre naționale cînd masele 
largi de oameni ai muncii, adevă- 
rațli creatori ai valorilor materiale 
și, spirituale, purtătorii de totdea
una ăi celor mai înalte idealuri de 
dreptate, libertate și egalitate erau 
ținuți în chingile unei acerbe ex
ploatări capitaliste, se simțeau 
marginalizați și alienați în lumea 
pentru a cărei mai bună clădire 
plătiseră cu jertfe, cu sudoare și 
singe ?

Continuînd cele mai înaintate tra
diții de luptă ale maselor asuprite,

istorice
Partidul Comunist Român. încă de 
la înființare, și-a înscris pe stin
dardul său de luptă revoluționară 
realizarea pe o treaptă calitativ 
nouă a unității întregului popor. 
Lucrarea istorică de pînă atunci 
trebuia sărvîrșită și în adincime.

Au trecut anii și lupta revoluțio
nară victorioasă întrupată în so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată a României de astăzi și-a 
spus cuvintul ei decisiv in toate do
meniile vieții. Au fost eliminate de 
pe scena istoriei clasele exploata
toare și. odată cu ele, exploatarea 
și antagonismele de clasă. Reali
zările dobindite in dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui au transformat România, in- 
tr-un scurt răstimp, într-un stat in- 
dustrial-agrar cu o industrie mo
dernă în continuă dezvoltare și cu 
o agricultură socialistă in plin pro
ces de modernizare.. Nivelul civili
zației materiale și spirituale al în
tregului popor a crescut intr-un 
ritm alert, întregul popor benefi
ciind de roadele acestei dezvoltări, 
de cuceririle științei și culturii, ale 
cunoașterii umane. S-au consolidat 
în permanentă statul nostru socia
list, conducerea științifică a socie
tății. A avut loc un amplu proces 
de adîncire și perfecționare a de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare. masele largi de oameni ai 
muncii participînd efectiv la con
ducerea vieții sociale. Se înfăptu
iesc tot mai deplin principiile auto- 
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare a între
prinderilor. A fost realizată, în 
spiritul principiilor socialismului 
științific, egalitatea în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Toate aceste schimbări structura
le au revoluționat profund întreaga 
viață socială a României, de la pa
lierul ei economic și politic pînă 
la cel cultural. S-a realizat în acest 
fel, pe fondul convergent al intere
selor și țelurilor oamenilor muncii, 
al clasei muncitoare, al țărănimii 
șl intelectualității o nouă unitate, 
organică, revoluționară, a cărei ac
țiune generatoare de energie pă
trunde tot mai adine în interstițiile 
organismului nostru social. „Socie
tatea noastră socialistă — arăta pe 
bună dreptate secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este o societate unită, 
formată din clase șl categorii so
ciale legate prin aceleași Interese 
și aspirații, care acționează în 
strînsă unitate pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pentru ri
dicarea României pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație".

Năzuința străveche spre unitate 
primește astăzi, cu fiecare zi ce tre
ce, pe măsura înaintării noastre 
socialiste, o nouă împlinire. Parte 
constitutivă a ființei noastre isto
rice multiseculare, ea este, totodată, 
o aripă puternică a propulsării 
noastre spre înălțimi.
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UNIREA-NAȚIUNEA A FĂCUT-O
Unirea noastră a făcut-o el 
Nebiruit în veci de veci, poporul, 
Cînd și-a ales cel mai frumos drapel 
Ce flutură pe lume: Tricolorul!

Românii toți, pe-acelașî vechi meleag 
Erau uniți demult prin rădăcină 
Dar trebuia neapărat să vină 
O zi a împlinirii și un steag.

Piine de aur e acest pămint 
Cu argintate rîuri și cu stele 
Și toți aici depunem jurămînt
Să fim uniți sub falnice drapele.

Să nu uităm că rîurile-albastre 
Și munții care ne veghează glia

La Teatrul Național din lași :

UN SPECTACOL CONSACRAT UNIRII
După ce Teatrul Națio

nal din Iași a aniversat 
festiv Unirea Transilva
niei cu România < in 
propria sa casă, după 
ce a fost prezent cu un 
spectacol omagial in chiar 
Casa Unirii de la AJba Iu- 
lia — in ziua ninsă de 
1 decembrie întocmai ca 
în 1918 — acum își întoar
ce din nou puterile să în
vie pe scena sa sensurile 
multiple ale momentului 
din ieșeana Piață a Uni
rii cu un spectacol intrat 
in tradiția ultimilor 25 de

ani : „Povestea Unirii" 
de Tudor ȘoimarU.

Interesul acestei lucrări 
se mărturisește prin sim
plitatea cuceritoare de 
„poveste" a unei minuna
te împliniri istorice. Pen
tru creatorii noului spec
tacol se cere măiestria 
unei evocări de epocă. pe 
de o parte, cu parfumul ei 
de gravură veche, cu foș
nirile ei mătăsoase și se
ninul patriarhal, iar pe de 
altă parte cu pirghiile ei 
problematice, cu zbuciu
mul ieșirii din înapoiere,

cu fiorul unui .elan pa
triotic genuin, cu idealis
mul vizionar al „genero
șilor" alăturat mareei 
populare stîrnite de che
marea dreptății sociale. 
Acest suflu constituie, in 
esență,. substanța lumi
noasei zbateri care mar
chează actul de ctitorire 
a României moderne, și 
acest suflu conflictual ne 
este dat' să-l captăm. 
Dezlănțuirea intereselor 
și pasiunilor în joc își ar
monizează — pentru o cli
pă — violența prin surî-

sul deznodămîntului feri
cit din perspectiva căruia, 
noi cei de azi, privim — 
odată cu autorul — po
vestea alegerii lui Cuza, 
care își profilează contu
rul de legendă încorpo
rată istoriei noastre ac
tuale. Acestei vibrații răs
colitoare am dori să-i 
dăm puteri străbătătoare 
pină in miezul vestitor al 
zilei de 24 ianuarie 1984.

Dan NASTA 
artist emerit

S-au strîns cîndva din lacrimile noastre 
Ca țara să se cheme: România!

Au încercat cu roata și cu biciul 
Dar am rămas ca și Carpații: drepți 
Și am răbdat ne-ngenuncheați supliciul 
„Românul are-n pieptu-i șapte vieți".

La noi Carpații veșnic vor fi frați 
Și numai Țara, ei, își e stăpîna 
Și toți românii știu, de-i întrebați, 
Cît de eternă limbă e româna!

In tot ce face țara și poporul 
Unirea e o stare românească!
O spunem azi și-o spune viitorul. 
Această stare veșnic să trăiască!

Dan BOSOANCÂ
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Manifestăii omagiale
CLUJ. La Teatrul National din 

CIuj-Napoca a avut loc sub ge
nericul „Unirea — 125“ o am
plă manifestare organizată de 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă împreună cu 
Asociația scriitorilor și filialele 
Uniunii artiștilor plastici, Uniunii 
compozitorilor și Asociației oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale. Au fost prezen
tate versuri de către poeți clujeni 
in lectura artiștilor de la Teatrul 
Național și Teatrul maghiar de 
stat, cîntece patriotice, prelucrări 
folclorice și muzică populară in 
interpretarea Filarmonicii de stat 
și a soliștilor de la Opera română 
și Opera maghiară de stat. Tot
odată, în holul teatrului a fost 
vernisată o expoziție de artă plas
tică dedicată evenimentului.

Școala interjudețeană de partid 
din' Cluj-Napoca a organizat un 
simpozion consacrat sărbătoririi a 
125 de an.i de Ia formarea statu
lui național român prin unirea 
Moldovei cu Muntenia. (Al. Mure- 
șan).

NICI UN HOTAR N-A PUTUT DESPĂRȚI INIMA ÎN DOUĂ
(Urmare din pag. I)
industrială alimentară, cartierul de 
locuințe Bahne, de circa 4 000 apar
tamente. Mai departe, prin inima 
orașului, avem ca ghid pe Nicolae 
Nicolau, un zidar în virstă de 47 de 
ani. Un zidar care zidește neîntre
rupt în Focșani din 1959 încoace. 
Adică, de la primul bloc ridicat în 
zona gării. Locul lui de muncă ac
tual ? Cartierul de noi blocuri din 
preajma punctului de vamă dintre 
cele două principate — Vama Veche, 
cum i-au spus arhitecții de azi, încă 
din clipa cînd au trasat întîia arteră 
stradală. Timpul, trăit are felul lui 
aparte de a se face reținut de me
moria urmașilor. Deci, împreună 
cu zidarul Nicolae Nicolau pe fosta 
graniță a Focșanilor.... Milcovul tre
cea chiar pe aici, pe lingă clădirea 
poștei de azi. în Moldova, acum, 
ansamblul urbanistic care s-a născut 
și se împlinește în continuare are 
ca poli de interes clădirea teatru
lui — unde fac stagiuni trupele de 
actori bucureștene, brăilene, gălă- 
țene, ieșene, băcăuane — și edificiul 
consiliului popular municipal, du
rat în liniile armonioase ale arhi
tecturii autohtone. Dincolo, în Mun
tenia, casa de cultură a sindicate
lor, sediul polltico-administrativ al 
județului, hotelul „Unirea", monu
mentul „Unirii" durat de Ion Jalea. 
Monumentul Unirii, în Orașul Uni
rii, cum mai e supranumit Focșa- 
niul. Să amintim că încă în iunie 
1856, masele din Focșani și Putna 
își exprimau astfel adeziunea la 
dorințele naționale : „Subiscăliți ce
tățeni de toate clasele... prin acest 
înscris declarăm și noi că dorințele 
noastre sînt : Unirea ambelor prin
cipate, Valahia și Moldova, intr-un 
singur stat și sub denumirea de 
România".

Blocuri cu arcaturl avînd ca izvor 
de inspirație arhitectura populară. 
Joc odihnitor de forme și volume. 
Armonii din beton și sticlă. Se con
struiește mult, trainic și frumos la 
Focșani. Urbaniștii gindesc orașul 
pentru viitor, cînd va număra peste 
100 000 de locuitori. Una dintre ar
terele vitale ale orașului — și care 
e pe cale să se împlinească — este 
aceea care vine dinspre București. 
Adică, din Muntenia. Zidarul Nico
lae Nicolau a construit și aici, în 
Focșani-sud. Pe partea stingă a bu
levardului de penetrație în munici
piu se află platforma industrială 
cea mai puternică. Aici, mii de oa
meni își încep diminețile muncii 
la combinatul \de prelucrare a lem
nului, întreprinderile de scule și 
elemente hidraulice, de mase plas
tice, de aparataj electric pentru 
instalații, de vase emailate, meta
lurgică, fabrica de tricotaje, fila
tura de lină, filatura de bum
bac etc. Demn de reținut : nu
mărul' personalului muncitor din 
municipiu a depășit cifra de 
20 000, cu alte cuvinte s-a dublat 
în mai puțin de două decenii. Stra
tegia partidului privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor țării 
își are și aici temeiurile faptei

durabile. Focșanii se înscriu azi, 
pe harta industrială a patriei, cu 
puternice unități ale industriei me
talurgice, mecanicii fine, chimiei, 
confecțiilor, textile-tricotaje, prelu
crării lemnului, materialelor de 
construcții, alimentară, obiectelor 
de uz gospodăresc, artizanală. Stră
vechile îndeletniciri vrincene au 
trecut cu brio în clasa unor industrii 
de vîrf, multe din produsele ora
șului de pe „Milcovul sorbit" apă- 
rindu-și cu succes șansa în compe
tiția cu produsele similare pe di
verse piețe ale lumii.

Bulevardul Înaintează spre inima 
orașului flancat de blocuri de o 
parte și de alta. De la un anume 
loc, primește numele „Unirii". Adi
că, în apropierea punctului de gra
niță de acum 125 de ani. Trece în 
Moldova, trece de noul centru, de 
vechiul centru și, mai departe, călă
torește prin noutățile arhitectonice 
ale orașului sub numele de Bulevar
dul „Independenței". „Unirii" și 
„Independenței?, cuvinte-simbol cu 
rezonanță în inimile celor de acum 
125 de ani. ca și in inimile contem
poranilor. Cam pe locul acestei ar
tere, adică pe Ulița Mare a Unirii, 
acum 125 de ani, la 5 februarie, 
populația orașului Focșani făcea 
o primire triumfală lui Alexandru 
Ioan Cuza, aflat în trecere spre 
București. Seara, evenimentul a fost 
marcat de aprinderea a „150 ceaune 
cu păcură, 600 ulcele cu seu, 850 
felinare". Bucuria din cugete avea 
nevoie de lumină, iar focșănenii —
— munteni și moldoveni, deopotrivă
— au aflat mijlocul să și-o exprime.

Continuăm drumul reportericesc, 
în acest oraș unde nu puține din 
străzi au nume precum Unirii, 
Cuza Vodă, Comisia Centrală, Ko- 
gălniceanu... Iată-ne ajunși în apro

pierea ultimului pichet de grăniceri 
de odinioară. Cel din Sărărie. în 
dreapta, în Moldova, am lăsat cel 
mai „vechi" cartier al orașului re
născut : cartierul Gării, unde Nicolae 
Nicolau a muncit în 1959 la ridicarea 
primului bloc. în apropiere — o altă 
platformă industrială a Focșanilor, 
invită și ea, ca toate celelalte. în 
acești 40 de ani ciți au trecut de la 
nemuritorul August 1944. Dincolo, 
in Focșanii Munteniei, in zona Să- 
răriei, alte realități urbanistice năs
cute din strădania și visarea acestui 
timp bogat in împliniri socialiste. 
Din Focșanii Munteniei au pornit în 
ianuarie 1859 Către domnitorul nou 
ales, Alexandru loan Cuza, înflăcă- 
ratele cuvinte : „Corpul electoral 
Focșani Munteni, simțind Cu dum
neavoastră sentimentele de bucurie 
pentru norocita alegere a domniei 
voastre, vă felieitează ■ strigi nd : 
Glorie vouă, fraților de peste Mil- 
cov ! Trăiască România Unită !“. 
Dubla alegere a lui Cuza, la 24 ia
nuarie 1859, stîrnește șl la Focșani 
un entuziasm de nedescris, poporul 
„făcînd o sărbătoare din acea zi 
fericită, a mers în pompă la hota
rul ce merge prin inima acestei în
tinse șl frumoase țări și au aruncat 
cu pietre într-însul, dorind ca nici 
urmele lui să nu se mai cunoască...".

Alături de tara întreagă, Orașul 
Unirii de pe Milcov deschidea acum 
125 de ani — în mijlocul unui veac 
fierbinte — o poartă daurită spre 
viitor. Cu încredințarea că aspirați
ile de unitate, de mai bine se vor 
împlini în timpul ce va avea să 

, vină. Istoria a încredințat făuritori- 
lor Unirii din 1918, constructorilor 
socialismului mandatul dă legatar și 
executor al acestor înalte, patrio
tice năzuințe.

„Hora Unirii la Iași" - ianuarie 1859 (Pictură de Costache Agafiței)

BIHOR. Școala interjudețeană de 
partid din Oradea a organizat 
simpozionul „Unirea — glo
rioasă filă a istoriei naționale. Uni
tatea poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — factor 
hotărîtor al făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate". 
Cu acest prilej, în prezența parti- 
cipan.ților — muzeografi, arhivari, 
cadre didactice — a fost vernisată 
o expoziție de documente organi
zată în colaborare cu filiala oră- 
deană a Arhivelor Statului și Mu
zeul Țării Crișurilor. Momentul 
final al manifestării a fost marcat 
de programul artistic omagial in
titulat „Pe-al nostru steag e scris 
unire". (Ioan Laza). .

TIMIȘ. La clubul „Constructo
rul" din Timișoara a avut 
loc simpozionul cu tema „Unirea 
Moldovei cu Muntenia — mo
ment de seamă in dezvol
tarea modernă a României". Au 
participat muncitori și specialiști 
din unitățile de construcții, oameni 
ai muncii din celelalte unități eco- 
nomico-sociale din oraș. în în
cheiere a fost prezentat un montaj 
literar-muzical cuprinzînd versuri 
și cintece dedicate Unirii, trans
formărilor revoluționare petrecute 
în țara noastră în anii socialismu
lui. (Cezar Ioana).

CONSTANȚA. Membrii cenaclu
lui literar „Mihail Sadoveanu" au 
prezentat la Casa armatei un re
cital de poezie originală dedicat 
Unirii, urmat de un concert de 
muzică tinâră pe versuri inspirate 
din evenimentul aniversar. Simpo
zioane și expuneri pe tema Unirii 
Principatelor Române au avut loc 
la clubul Șantierului naval Con
stanța, la căminele de nefamiliști 
ale muncitorilor portuari și la în
treprinderea Integrata de lină. Sub 
titlul „Unirea in conștiința po
porului". la biblioteca orășenească 
din Eforie Sud s-a deschis o expo
ziție dc carte românească, momen
tul prilejuind și un recital de ver
suri pe această temă. De aseme
nea, la Casa de cultură din Hirșova 
a avut loc o seară literară sub 
titlul „Poeții români cintă Unirea". 
(George Mihăescu).

MUREȘ. „Ecoul Unirii Principa
telor Române in Transilvania" și 
„24 Ianuarie — pagină de aur din 
istoria României" au fost generi
cele sub care în unitățile econo
mice din orașele Tirnăveni, Luduș, 
Reghin și Sovata, precum și in 
municipiul Tg. Mureș au avut loc 
simpozioane, expuneri și evocări 
istorice susținute de activiști de 
partid, cercetători științifici și ca
dre didactice universitare. Mani
festările au fost însoțite de pro
iectarea unor filme cu temă isto
rică, după care soliști și formații 
artistice laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României" au 
prezentat spectacole omagiale in
titulate „Uniți in cuget și-n sim
țiri". (Gheorghe Giurgiu).

' ViAȚA SATULUI PE SCENA CĂMINULUI CULTURAL
Publicăm îti pagina de față a doua parte a anchetei „Căminul cul

tural — puternic centru de educație revoluționară, civică și culturală 
a locuitorilor satelor", suplinind opiniei cititorilor noștri o seamă de ex
periențe, inițiative, acțiuni care, organizate în mediul sătesc, sînt menite 
să îmbogățească viața spirituală, să pună in valoare rezervele inepuiza
bile ale talentelor din popor, să ridice nivelul general de cultură și ci
vilizație al satelor țării. Relatările reporterilor noștri argumentează, prin 
fapte consemnate la fața locului, o activitate bogată — rodul nemijlocit 
al implicării căminului cultural în viața satelor — propun experiențe 
meritorii și, totodată, supun atenției minusurile care mai există, situații 
negative ce arată inerția și formalismul din unele locuri. Ele pledează, 
astfel, pentru înlăturarea lipsurilor și larga generalizare a experienței 
pozitive pe care o dețin multe cămine culturale din fiecare județ al țării.

Tinerii, principalii animatori 

ai activității artistice
„Căminul cultural — o școală a 

educației cu elevi in fiecare casă" : 
Așa vede secretarul comitetului co
munal de partid si primarul comu
nei Șomeuta Mare, județul Mara
mureș, tovarășul Alexandru Dragoș, 
rostul căminului cultural in viața lo- 
calității. „Pentru că activitatea lui 
este implicată in mod direct in reali
zarea sarcinilor politico-ideologice, 
de educare revoluționară și patrioti
că, de explicare a legilor țării, a pla
nurilor și programelor naționale de 
dezvoltare economico-socială. de ridi
care spirituală a tuturor".

Cu ajutorul secretarului adjunct al 
comitetului comunal de partid, 
tovarășul Andrei Nicoară. care ne 
oferă amănunte despre programul ac- 

i tual al căminului cultural, desprin

dem citeva activități mai semnifica
tive desfășurate intr-o săptămină din 
decembrie și care au atras interesul 
și participarea largă a locuitorilor 
comunei. Prin tradiție, cintecul pa
triotic și-a cîștigat o mare populari
tate in această zonă incă din perioa
da luptei pentru Unirea din 1918, 
mișcarea corală exercitind o profun
dă înrîurire asupra educației tinere
tului. Tocmai de aceea, duminică s-a 
organizat o reuniune corală sub ge
nericul „Unire-n cuget și-n simțiri", 
la care au luat parte, alături de for
mația locală, și corurile din satele 
aparținătoare — Buciumi, Finteușu 
Mare, precum și cel din Săliștea Si
biului, in calitate de invitat. Progra
mul zilei a fost întregit cu prezenta

rea lucrării „Graiul, etnografia și 
folclorul zonei Chioar". Luni, specta
torii au fost invitați să vizioneze fil
mul „Tribunul", dedicat luptei pentru 
unire, să urmărească o dezbatere pe 
teme ale educației ateiste, iar biblio
teca din incinta căminului cultural, 
prin intermediul cenaclului literar al 
casei pionierilor și șoimilor patriei, 
a oferit un moment poetic. Marți s-au 
desfășurat un simpozion cu tema 
„Maramureș — permanență româ
nească, aspirație spre unitate națio
nală", cu sprijinul muzeului județean, 
precum și un montaj literar-muzical. 
Miercuri, căminul cultural a găzduit 
o prelegere intitulată „Unitatea lim
bii — premisă a unității naționale", 
urmată de un montaj literar-muzical 
susținut de elevi. Programul de joi 
a cuprins recitalul de versuri „Pa
cea — năzuința supremă a popoare-, 
lor", filmul artistic „Mihai Viteazul", 
simpozionul „Cetatea Chioarului — 
important monument istoric și de ar
hitectură" și poemul literar realizat 
de cenaclul elevilor. Pentru vineri, 
activitatea s-a concentrat în jurul 
simpozionului „65 de ani de la Uni
rea din 1918", urmat de un concert 
coral al corului din Finteușu Mare. 
Ziua de simbătă a fost consacrată 
serbării majoratului de către elevii 
liceului agroindustrial și programu
lui artistic pe care ei l-au intitulat 
„Imn inchinat Unirii".

De remarcat este faptul că, de ani 
de zile, intelectualii comunei și-au 
făcut un motiv de aleasă mindrie din 
a participa nu numai ca organizatori 
sau instructori de formații, ci si în 
calitate de interpreți in echipele ar
tistice ale căminului cultural. In for
mația corală (laureată a Festivalului 
național „Cintarea României"), con
dusă de profesorul Iustin Podăreanu,

activează 18 cadre didactice, medici, 
ingineri, unii chiar cu doi-trei mem
bri ai familiei (cum este cazul soți
lor Selegean, Gherman, Albu, Heneș, 
Cosmuța, Asofiei, Buda, Dunca și al
ții). Tot din rindul lor sint recrutați 
lectorii pentru cele 7 cursuri de la 
universitatea cultural-științifică, pro
pagandiștii cursurilor de invățămint 
politic.

Căminul cultural este pentru șom- 
cuteni nu doar sală de spectacole și 
de repetiții cu public, ci și bibliotecă 
comunală cu peste 30 000 de volume 
(unde zilnic învățătoarea pensionară

Ioana Buda distribuie cărți), punct 
documentar cu colecții de publicații 
și posibilități de pregătire a propa
gandiștilor diverselor cursuri de in
vățămint, spațiu de realizare a unor 
expoziții documentare sau de artă, 
club al tineretului cu televizor, mese 
pentru șah, tenis de masă și biliard.

Pentru diversificarea și îmbunătă
țirea conținutului programului cămi
nului cultural, comitetul comunal de 
partid atrage spre colaborarea la ac
tivitatea din acest sector și cadre di
dactice și studenți de la Institutul de 
invățămint superior din Baia Mare, 
de la muzeul județean, de la filiala 
Arhivelor Statului și de la instituții
le profesioniste de spectacole, oameni 
de cultură și artă din afara județu
lui. (Gheorghe Susa, corespondentul 
„Sein teii").

Posibilitățile educative — aceleași, 

rezultatele - diferite
Cartea de vizită a căminului cultu

ral din comuna Mihăilești, județul 
Giurgiu, o găsești la vedere chiar pe 
unul din pereții acestei instituții care 
și-a cîștigat o reputație demnă de 
invidiat. Un perete „îmbrăcat" cu di
plome, iar cele mai recente aduc la 
cunoștință că, in cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", profe
sorul Ion C. Ștefan a obținut premiul 
întii la concursul de proză. O poves
tire despre „Lumina și întunericul u- 
nui șantierist", care a primit mai în
tii girul cenaclului căminului cultu
ral, a adus autorului un meritat suc
ces. Cine este povestitorul și laurea
tul ? Un animator al vieții spirituale 
a comunei, directorul școlii generale. 
El este și directorul universității cul- 
tural-științifice, o instituție care a 
dobindit in comună dreptul de a se

numi a doua școală de viață și de 
muncă. Nouă oameni, profesori la fel 
de inimoși și pasionați în ceea ce fac. 
conduc nouă cursuri permanente cu 
sediul la locurile de muncă ale cetă
țenilor di.n comună sau la căminul 
cultural. Ei predau celor peste 200 de 
„studenți" cursuri pe teme de actua
litate politico-economică, un caleido
scop ateist-științific, lecții de medi
cină in slujba sănătății omului, de 
cunoaștere și respectare a legilor tă
rii, școala și familia etc. Pentru tot 
ce a făcut in ultimii ani, universita
tea cultural-științifică a fost distinsă 
cu premiul trei pe țară. Tot în pano
plia cu distincții se află premiul doi 
pe țară obținut de grupul vocal fe
minin condus de profesoara de mu
zică Ioana Goruneanu. Douăsprezece 
fete cu glasuri cristaline au alcătuit

un repertoriu variat și extrem de 
bine studiat, susținind spectacole in 
propriul cămin cultural, in instituțiile 
din comună, in mijlocul oamenilor cu 
diverse ocazii, in județ și chiar la 
radio șl televiziune.

Desprindem de pe perete diploma 
care atestă premiul trei pe țară acor
dat grupului folk, in care intilnim din 
nou numele inimoasei profesoare de 
muzică, alături de colega sa, Învăță
toarea Tudora Vasile. Talentul și re
pertoriul celor două interprete le-au 
făcut cunoscute in întreaga țară, iar 
exemplul lor s-a răspindit cuprinzind 
aproape 30 de tineri care, într-o for
mație de mandoline și chitare, invață 
taina instrumentelor, învață cinte- 
cele dăscălițelor lor.

Privim numeroasele distincții acor
date pentru merite în râspindirea 
culturii de masă, pentru bogata ac
tivitate artistică și cultural-educativă 
și încercăm împreună cu Marian 
Năstase, secretar adjunct al comite
tului comunal de partid și director al 
căminului cultural, să completăm do
cumentarea noastră despre experien
ța comunei Mihăilești in domeniul 
muncii politico-educative de masă și 
al răspîndirii cunoștințelor științifice. 
Comitetul comunal de partid a anali-, 
zat în repetate rinduri modul cum se 
desfășoară munca de răsoindire a cu
noștințelor politice, cultural-științi- 
fice, de combatere a unor mentalități 
contrare eticii socialiste, modul, cum 
este organizată activitatea cultural- 
educativă de masă, o activitate vie, 
diversă, la care sint antrenați toți in
telectualii satului.

în viitorul apropiat vor mai lua 
ființă un cor al căminului cultural cu 
aproape 100 de persoane, un teatru 
popular sătesc și un ansamblu de pă
pușari. Activitate bogată, planuri am
bițioase, pe deplin realizabile.

în evidențele Comitetului de cul
tură și educație socialistă al județu
lui Giurgiu. Vidra figurează ca o co
mună de frunte. Am ajuns la „po
mul lăudat" din comuna Vidră. în-

tr-adevăr, aici există o bibliotecă 
etalon pe județ, cu numeroase cărți, 
cu un raft special care cuprinde vo
lume oferite eu dedicație de scriitori 
care au vizitat localitatea cu prilejul 
unor intilniri cu cititorii. Dar acum 
și spațiul și activitatea sint foarte res- 
trinse din cauza unor lucrări de re
parații care durează de mult timp. 
Tot la Vidra a existat ttn cor al ca
drelor didactice Înființat de un vred
nic învățător, aflat acum la pensie, 
preluat apoi în mare grabă de un in
structor al comitetului județean de 
cultură și educație socialistă pentru 
a fi pregătit în ritm alert pentru un 
concurs și acum... abandonat. Aban
donat, cel puțin, pină la un apropiat 
concurs... în comună există o profe
soară de muzică căreia i se refuză 
serviciile pentru activizarea acestui 
cor și in rest... liniște, multă liniște. 
Ba nu. nu chiar o liniște desăvirșită, 
pentru că, între timp, a sosit un an
samblu artistic de artiști amatori 
dintr-o localitate îndepărtată și a 
prezentat un frumos spectacol, parcă 
să le arate localnicilor ce poate rea
liza un anaamblu animat de oameni 
entuziaști, la Institutul pentru legu
micultura din localitate a sosit de 
doua ori Teatrul Ciulești (șl nici mă
car o singură dată teatrul de la GiUr- 
giu), au venit citeva trupe de „șușa- 
niști" cu numere de prestidigitație. 
Am discutat multe di.n problemele 
activității cultural-educative cu pri
marul comunei. Emil Apostoloiu, și cu 
secretarul adjunct și director al că
minului cultural. Ion Alexandru, 
care, puțin cam jenați de situație, pu 
promis o apropiată dezbatere in ca
drul biroului comitetului comunal de 
partid pentru reanimarea întregii ac
tivități cultural-educative. Un sprijin 
eficient și operativ se impune mai 
ales din partea Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă 
Giurgiu, care a rămas în urmă cu 
aprecierile exacte ale activității din 
zona sa de acțiune. (Petre Cristea, 
corespondentul „Scinteii").
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Miercuri a avut loc in Capitală șe
dința plenară a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșugă
rești.

Plenara a analizat, în lumina hotă
rî ritor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R., a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
ai partidului, modul in care au fost 
îndeplinite obiectivele planului pe 
anul 1933 și a stabilit măsurile ce sa 
impun pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce revin oamenilor muncii 
din cooperația meșteșugărească, in 
direcția dezvoltării și diversificării 
producției bunurilor de cansum, a

Beneficiind de sprijinul permanent al conducerii partidului și statului, 
al dumneavoastră personal, oamenii muncii din cooperația meșteșugă
rească, si b conducerea organelor și organizațiilor de partid, vă raportează 
că în anul 1983 au reușit să indcpiinească planul Ia principalii indicatori 
economici și financiari. Subliniind rezultatele bune pe ansamblu, expe
riența pozitivă acumulată, plenara a dezbătut, totodată, cu toată exigența, 
în spirit revoluționar, neajunsurile care se mai manifestă, mai ales in do
meniul prestărilor de servicii pentru populație.

Conștienți de rolul ce-i revine cooperației meșteșugărești in ridicarea 
gradului de confort și civilizație al poporului, vă asigurăm și cu acest 
prilej că oamenii muncii din sectorul nostru sint ferm hotăriți să depună 
toate forțele, întreaga lor pricepere și hărnicie pentru înfăptuirea întocmai 
a sarcinilor încredințate de partid, de dumneavoastră personal, cu privire 
la dezvoltarea și diversificarea continuă a producției bunurilor de consum, 
pentru piața internă, și in mod deosebit pentru export, a prestărilor de 
servicii pentru populație, îmbunătățirea calității acestora, extinderea cooperării cu industria de stat.

Acum, în preajma aniversării a peste cinci decenii de activitate revo
luționară și a zilei dumneavoastră de naștere, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al întregii noastre națiuni, revo
luționarul consecvent, omul de idei și fapte, care v-ați dedicat întreaga 
viață progresului și prosperității țării, libertății și demnității sale, mili
tantul neobosit pentru pace pe planeta noastră, pentru înțelegere și co
laborare între toate popoarele, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, 
din adîncul inimilor noastre, urarea strămoșească „La mulți ani !“, cele 
mai calde urări de viață lungă și putere de muncă, spre binele și fericirea 
întregului nostru popor.

Integrați plenar in ampla activitate creatoare, a întregului partid și 
popor, vom acționa cu toată energia pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin cooperației meșteșugărești in acest an, în întregul cincinal, 
întimpinînd aniversarea a 4 decenii de la marele aci istoric din 23 August 
1941 și cel de-al XHI-lea Congres al partidului cu noi și însemnate reali
zări, sporind, astfel, contribuția sectorului nostru la ridicarea necontenită 
a bunăstării poporului, Ia înflorirea pe mai departe a României socialiste.

Conferința pe țară a
în Capitală s-au desfășurat, 

miercuri, lucrările Conferinței pe țară 
a Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România.

La lucrări a participat tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conferința a analizat, pe baza ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 

indicațiilor si orientărilor cuprinse 
a cuvintarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative din 2—3 august 
1983, a celorlalte documente de 
partid și de stat, activitatea desfășu
rată de Consiliul Central al asocia
ției de la Conferința din anul 1978 
și pînă în prezent, contribuția juriș
tilor din țara noastră la înfăptuirea 
oliticii partidului și statului, de 
iurire a societății socialiste multi

Conferința pe țară a Asociației juriștilor a dezbătut cu deosebită 
exigență sarcinile de mare răspundere ce revin membrilor săi pentru 
transpunerea in viață in mod exemplar a hotăririlor partidului și statului 
nostru cu privire Ia promovarea noilor principii de drept, rod al concep
ției dumneavoastră științifice, revoluționare, privind întărirea, democra- 
ției muncitorești, socialiste, perfecționarea noțiunii de proprietate a între

ții gului popor, a autoconducerii muncitorești și a noului mecanism ccono-
" ■ mico-flnanciar, corespunzător actualei etape de dezvoltare a țării. Tot

odată, sarcinile de deosebită importanță cuprinse în hotărîrile Conferinței 
■>' Naționale a partidului și în celelalte documente de partid, cu privire la

' perfecționarea activității organelor de justiție, a organelor de ordine in
ternă, miliție și securitate, pentru a asigura apărarea cu fermitate a pro- 

; prietății socialiste, a muncii și vieții tuturor cetățenilor, a legilor țării, 
Sg a cuceririlor revoluționare și a independenței patriei, constituie pentru 

juriști un mobilizator program de acțiune, un îndreptar luminos al întregii 
lor activități.

în intimpinarea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperiaiistă a patriei și a celui 
de-al XIH-lca Congres al partidului, Asociația juriștilor, alături de cele
lalte organizații din cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea partidului, va urmări, cu consecvență, să aducă, prin 
mijloacele sale specifice, o contribuție mereu sporită la promovarea poli- 
ticii partidului în domeniul justiției, la dezvoltarea și pcrfeoționarca drep- 

■ tului socialist românesc, la întărirea legalității socialiste, la activitatea 
de popularizare a hotăririlor de partid și a legilor țării, de prevenire a 

! faptelor de încălcare a legilor, de creștere mereu sporită a rolului oniniei 
publice și al colectivelor de oameni ai muncii în întărirea ordinii de 

i'l'i drept socialiste.
Conștienți de sarcinile de mare răspundere ce le revin din hotărîrile 

de partid și legile țării, membrii Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, angajați plenar în efortul comun al întregului popor 
do edificare a noii societăți socialiste multilateral dezvoltate, exprimă, cu 
ocazia Conferinței pe țară, angajamentul lor solemn, față de conducerea 
partidului, personal față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ca, traducind in viață Programul partidului, 

. istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale
’ aie Partidului Comunist Român, îndemnurile și indicațiile dumneavoastră
! de extremă valoare, să militeze neobosit, cu sporită energie și eficiență,
' pentru întărirea orinduirii noastre socialiste, apărarea cuceririlor revolu

ționare ale poporului, pentru dezvoltarea conștiinței juridice socialiste a 
tuturor cetățenilor, să-și aducă contribuția la înfăptuirea mărețelor idea
luri aie socialismului și comunismului, convinși fiind că numai astfel iși 
fac datoria de patrioți și revoluționari.

Totodată, cu prilejul sărbătoresc al apropiatei aniversări a peste 50 de 
ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, ani
versare dragă întregului nostru popor, vă rugăm să primiți cete mai 
respectuoase urări de ani mulți și fericiți, multă sănătate și putere de 
muncă in activitatea neobosită căreia v-ați dedicat toată viața, în fruntea 
partidului și statului nostru, spre binele și prosperitatea continuă a Roma
nici socialiste.

Timpul probabil pentru intervale! cu
prins intre 19 ianuarie, ora 20 — 22 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va ti 
relativ caldă, cerul va 1'1 variabil, cu 
innorărl mai pronunțate în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea preci
pitații local'e, sub formă de ploaie, la- 
povljă și ninsoare. în rest, precipitații
le vor fi izolate. Vintul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperatura aerului

cinema
0 Miezul fierbinte al plinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30: 11,30; 13;30; 16; 
18; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 8,45;
12,30; 14,15; 16; 18; 20.
© Dragostea și revoluția : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18; 
20, CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 14: 16; 18: 20.
@ Povestea călătoriilor : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15; 13.30: 15.45; i8;
20, ARTA (213186) — 9: II; 13,15. 
© Vraciul : ARTA — 15,30: 19.
0 De dragul tău. Anca: COTTOCENI 
(49 48 48) — 15: 17.15: 19.30. MUNCA 
(21 50 97) — 15.30; 17.30: 19,30.
@ O lebădă iarna : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17: 19.
G Concurs : TIMPURI NOI (15 61 10)
— J9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0' Afacerea Pigot : PATRIA (11 85 25)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8: 10: 12; 16;
18,15; 20.15, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 
10,15; 14,15; 16,15; 18.30; 20,30.
0 Program de vacanță — 9.30: 11,30; 
13,30; 17,30; Melodii la Costinești — 
15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38L
© Gară pentru doi : STUDIO (59 5.3 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30: 20, CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45.

• «««

prestărilor de servicii pentru popu
lație, in vederea sporirii contribuției 
acestui sector la ridicarea neconte
nită a bunăstării poporului.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ludovic Fazelca-s, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară 
au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, 'secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă, in care se spune : 

lateral dezvoltate, la promovarea 
noilor principii de drept, corespun
zător etapei de dezvoltare pe care o 
parcurge țara noastră.

Conferința a aprobat activitatea 
desfășurată de Consiliul Central și 
raportul comisiei de cenzori.

Participanții au adoptat hotărîrea 
Conferinței pe țară a Asociației ju
riștilor.

Conferința a ales organele de con
ducere ale asociației, Consiliul Cen
tral, biroul executiv și comisia de 
cenzori. Președinte al Asociației ju
riștilor din țara noastră a fost ales 
tovarășul Ilie A. Ilie, judecător la 
Tribunalul Suprem.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de vibrant patriotism, 
participanții au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, prin
tre altele :

va înregistra o scădere ușoară in a 
doua parte a intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre minus 
6 și plus 4 grade, izolat, mal coborlte, 
iar maximele intre minus 2 șl plus 0 
grade. Ceață locală dimineața șl seara. 
In București : Vremea va fl relativ cal
dă, cu cerul temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe, mal alea sub for
mă de ploaie. Vintul va sufla slab, pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse intre minus 2 șl plus 2 gra
de, Iar cele maxime între 3 și 8 grade. 
Ceață dimineața și seara. (Otilia Diaco
nii, meteorolog de serviciu).

© Capturați-i la barieră : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
<$} Relații de familie : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20, DRUMUL SĂRII (31 23 13)
— 15-.30; 17.30; 19,30.
© Urgent, secret : FERENTARI 
(30 49 85) — 15.30; 17.30; 19,30.
© Fără panică, vă rog : VOLGA 
(79 71 26) — 9; „11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20. FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (’15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
© Strada Hanovra : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 3170) — 8: 12; 14; 16: 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
O Naufragiul I BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19.45.
© O afacere murdară ; FLORE A SC A 
(33 29 71) — 8.30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,30: 12.30: 14,30;
16,30; 18.30: 20,15. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
© Omul păianjen se întoarce : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.- 
• Atenție la gafe s PACEA (60 30 85)
— 10: 15,30; 17,30; 19,30.

în Editura Politică a apărut în limbile maghiară 

și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvântare la Consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central a! Partidului Comunist 

Român pe probleme de agricultură 
7—9 decembrie 1983

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Wozniak Jer
zy, ministrul pentru gospodărirea 
materialelor din R. P. Polonă, aflat 
in vizită in țara noastră la invitația 
Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut și 
cele mai bune urări din partea to
varășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone.

Mulțumind, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a rugat să ae transmită 
tovarășului Wojciech Jaruzelski un 
salut călduros șj cele mai bune urări

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare primului 
ministru al Iordaniei. Ahmed Obei- 
dat. cu ocazia numirii sale in aceas
tă funcție. In telegramă se exprimă 
convingerea că guvernele celor două

A apărut „MUNCA
Sub genericul „Omagiul întregului 

partid și popor la aniversarea zilei 
'dc naștere a conducătorului iubit", 
revista publică articolele : „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu despre 
rolul, locul și funcțiile partidului — 
contribuție originală Ia dezvoltarea 
socialismului științific" de Emil 
Bobu; „Orientări și indicații de 
inestimabilă valoare pentru întărirea 
muncii politico-organizatorice" de 
Gheorghe Pană; „Un moment remar
cabil pe planul dezvoltării spiritului 
revoluționar in munca de partid" de 
Ioachim Moga; „Promotorul noii re
voluții în agricultură" de Pavel Aron; 
„Teza privind necesitatea ridicării 
conștiinței la nivelul forțelor de pro
ducție — axul major al activității po
litico-educative" de Constantin Toma; 
„Făurar al politicii externe dc pace, 
prietenie și colaborare intre popoare" * 
de Maria Groza; „O expresivă și 
strălucită atestare a menirii creației 
literar-artistice" de Ion Traian Ște- 
fănescu.

t- 'j .■<>; ■om* Țxao

15.00 Telex
15,05 Popasuri muzeistice (color). Sase 

milenii in străluciri de aur (II)
15.25 Ecran de vacanță. Desene animate 
15,45 Studioul tineretului. Emisiune rea

lizată în colaborare cu Comitetul 
județean lași al U.T.C.

ȘTIRI SPORTIVE
Clasamentele pe județe la încheierea celei de-a IlI-a 

ediții a „Daciadei” )
în 1983, an în care s-au desfășurat 

finalele pe țară, s-a încheiat cea de-a 
treia ediție a competiției sportive 
naționale „Daciada".

Iată clasamentele pe puncte :
Clasamentul general pe județe pen

tru sportul de masă : 1. — București 
3 128 puncte; 2. — Prahova 2 262
p. ; 3. — Sibiu 2121 p. ; 4. — Cluj 
2 065 p. : 5. Suceava 2 053 p. ; 6. — 
Alba 1 956 p. ; 7. — Brașov i 949 p. ; 
0. — Galati 1 876 o. ; 9. — Hunedoara 
1 869 p. ; 10. — Bihor 1 836 p.

Clasamentul general pe jude*e 
pentru sportul de masă la etapa de 
iarnă : 1. — Suceava 617 puncte ; 2. 
— Harghita 615 p. ; 3. — Prahova

în cîteva rînduri
O în turneul internațional femi

nin de șah de la Călimănești. cu o 
rundă înainte de încheierea intrece- 
rii, conduce Mariana Bădici-Ioniță 
(România), cu 7,5 puncte, urmată da 
Gertrude Baumstark (România) și 
Suzana Makai (Ungaria) — cite 7 
puncte.

în turneul masculin, după 9 runde, 
pe primul loc al clasamentului se 
află Reiner Tischbierek (R. D. Ger
mană) — 6,5 puncte, urmat de 
Giorgios Makropoulos (Grecia) — 6 
puncte.

© Miercuri. în cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la Calcutta, 
s-a disputat meciul dintre reprezen
tativa R.P. Chineze și selecționata 
de tineret a României. Partida s-a

© Lanțul amintirilor : AURORA
(33 04 66) — 9; 12,15: 15.45; 19.
0 Capcană neobișnuită : MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15: 12,15: 14,15; 16,15;
18,15; 20,15, COSMOS (27 54 03) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
© Teatru! Național (14 71 71. sala 
mică) : Examenul — 14,30; Salonul — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 19.
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Carmen Moral 
(Peru). Solist : Iosif Ion Priinner — 
19.
© Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vo
ievodul țiganilor — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina icoanei, 12 44 16) : Răceala 
— 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30. 

din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a guvernului român.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare statornicite între 
cele două țări și popoare. în acest 
context, au fost relevate cu satis
facție relațiile de cooperare econo
mică dintre România și Polonia, ex- 
primindu-se convingerea că, în spi
ritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul intilnirilor la nivel înalt, aces
tea se vor adinei și diversifica 
continuu, in interesul reciproc, al 
cauzei socialismului șl păcii. Tot
odată, au fost subliniate posibilită
țile existente pentru dezvoltarea 
colaborării româno-polone in dome
niul aprovizionării tehnico-materiale.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

A fost prezent Bohuslaw Sta- 
hura. ambasadorul R. P. Polone la 
București. (Agerpres)

țări vor continua să acționeze în 
direcția Intensificării și extinderii 
relațiilor bilaterale și a conlucrării 
pe plan international, in interesul 
popoarelor român si iordanian prie
tene, al cauzei păcii, securității si 
colaborării in lume.

DE PARTID" nr. 1/1984
Din sumarul revistei mal spicuim: 

„Poziție militantă, ofensivă in toate 
domeniile", consfătuire organizată la 
Comitetul județean de partid Hune
doara, „Ridicarea pregătirii profesio
nale — cerință fundamentală", dezba
tere organizată la Comitetul jude
țean de partid Dolj. De asemenea, 
sint publicate obișnuitele rubrici ; 
„Tribuna secretarului de partid — 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii", „Din activitatea organizații
lor de rriasă și obșești", „Stil de lu
cru dinamic, revoluționar", „Viața in
ternă de partid, viguroasă, bogată in 
conținut", „Propaganda, munca poli
tică de masă — forțe dinamizatoare 
ale energiilor creatoare ale po
porului". La rubrica „învăț ămintul 
politico-ideologic in pas cu cerințele 
dezvoltării economice și sociale" re
vista publică planul tematic : „Con
cepția Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul fac
torilor intensivi în dezvoltarea efi
cientă a economiei naționale".

18.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Portativul fulgilor de nea. Muzică 

ușoară cu tineri interpret!
30,50 Revista literar-artistlcă TV. „Uniți 

sub a patriei veșnică stea“
21,10 Film artistic : „Un pumn de note" 

(color). Premieră TV. Producție a 
studiourilor din R.D. Germană.

22,05 Melodii îndrăgite
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

602 p. ; 4. — Brașov S63 p. ; 5. — 
Sibiu 518 p. ; 6. — Alba 513 p.

Clasamentul general pe județe pen
tru sportul de masă la etapa de vară: 
1. — București 2 700 puncte ; 2. — 
Galați 1 748 p. ; 3. — Prahova 1 663 
p. ; 4. — Sibiu 1 603 p ; 5. — Con
stanța 1 590 p. ; 6. — Cluj 1 560 p.

Clasamentul general — sport de 
performanță : 1. — București 5 773,5 
puncte ; 2. — Brașov 974,5 p. ; 3. — 
Maramureș 877,0 p. ; 4. — Prahova 
678,0 p. ; 5. — Constanța 577,75 p. ; 
6. — Cluj 446,25 p, ; 7. — Bihor 386,0 
p. ; 8. — Timiș 375,0 p. ; 9. — Sibiu 
359,0 p. ; 10. — Hunedoara 350,5 p.

(Agerpres)

încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în 
favoarea sportivilor din R.P. Chi
neză. Au marcat Li Fui (min. 36), 
Lu Hongziang (min. 75), respectiv, 
Sertov (min 85).

O Miercuri s-a efectuat la Basel 
tragerea la sorti a meciurilor din 
cadrul semifinalelor cupelor europe
ne de handbal. în competiția femi
nină „Cupa federației internaționale 
de handbal", echipa Chimistul Hm. 
Vîlcea va intîlni (primul joc pe te
ren propriu) formația Spartacus Be- 
kesesabai (Ungaria). în cealaltă semi
finală. echipa cehoslovacă Iskra Par- 
tizanske va juca în compania for
mației vest-germane V.L.F. Olden
burg.

© Teatrul de comedie (16 64 60) : Mis
terul Agamemnon (premieră) — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru și roșu — 19,30;
(sala Studio) : Trăsura la scară — 16. 
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19;
(sala Ciulești, 10 04 85) : Pălăria flo
rentină — 18.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
—■ 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Arca bunei speranțe — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 10.
© Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Tigrul 
purpuriu căruia-i plăceau, clătitele — 
17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
val’! stelelor — 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
© Estrada armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 19,30. 
© Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ (14 26 10) : Concert omagial dedi
cat aniversării a 125 de ani de la uni
rea Moldovei cu Muntenia — 17.
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pentru promovarea noilor principii
relații între

(Urmare din pag. I) 

influența 
ultimele 

loc uriașe 
pe harta

Peisaj ce iarnă la Durau

fi concepută soluționarea prin mij
loace politice a problemelor majore 
care confruntă omenirea. Acesta este 
sensul profund umanist al demersuri
lor stăruitoare pătrunse de inaltă răs
pundere față de soarta păcii ale secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele Republicii, in actualele 
condiții, cind escaladarea înarmărilor 
racheto-ntideare a făcut ca viața in
ternațională să cunoască o încordare 
fără precedent, care pune in joc în
săși existența popoarelor, a civiliza
ției umane. Tocmai de aceea, astăzi 
mai mult ca oriei,nd aplicarea fermă 
de către toți și față de toți a prin
cipiilor și normelor legalității inter
naționale se înscrie ca un comanda
ment major, a cărui nesocotire im
plică riscuri din cele mai grave.

Un ansamblu organic, in
disolubil. Una din contribuțiile de 
cea mai mare importanță ale to
varășului Nioolae Ceaușescu la afir
marea noilor principii constă in sub
linierea caracterului lor unitar, tie 
ansamblu organic, general obligato
riu. nici unul din ele neputînd fi ne
socotit, și, cu atit mai puțin, opus 
celuilalt. întreaga evoluție a vie
ții internaționale învederează in 
acest sens că ignorarea unuia dintre 
aceste principii înseamnă de fapt ne
garea tuturor celorlalte, tot așa cum 
nici unul din ele nu-și poate găsi 
aplicare parțială, limitată, fără a se 
leza grav întreg ansamblul. Astfel, 
respectarea suveranității naționale — 
principiu in care iși găsește întru
chiparea dreptul fiecărui popor de a 
fi stăpin pe propria soartă, de a-și 
organiza viața așa cum dorește — 
este intim legat de respectarea inde
pendenței, a integrității teritoriale a 
statelor, după cum egalitatea deplină 
in drepturi are drept corolar 
neamestecul, sub orice formă 
pretext, in treburile interne ale 
țări.

Acționind consecvent pentru 
marea noilor principii, România so
cialistă, ca expresie a 
neabătute dintre vorbă 
întemeiază raporturile 
respectarea lor scrupuloasă, 
de aceea fiind astăzi în situația de 
a întreține bune legături cu toate 
statele lumii. In același timp, Româ
nia, președintele ei desfășoară efor
turi susținute pentru generalizarea 
și înrădăcinarea trainică a principii
lor dreptății și echității în ansamblul 
relațiilor internaționale'. O atestă 
elocvent consacrarea lor în peste o 
sută dc tratate și declarații comune 
semnale de 
Ceaușescu în 
itinerare în 
nentelc sau 
efectuate în 
meroși șefi
In toate aceste documente — instru
mente politico-diplomatics de fac
tură nouă, originală — este înscris 
angajamentul de a 6e aplica cu rigu
rozitate noile principii atit în rela
țiile reciproce, cit și în raporturile cu 
alte state.

Totodată, eub impulsul de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră a desfășurat 
o vastă și intensă activitate la 
O.N.U., Ia Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, în 
alte foruri internaționale pentru 
ca aceste norme și principii să-și 
găsească oglindire în documen
te internaționale multilaterale. Unul 
din exemplele grăitoare in acest sens 

logic 
sau 

altor

afir-

concordanței 
și fapte, își 
externe pe 

tocmai

președintele Nicolae 
cursul istoricelor sale 
țări de pe toate conti- 
cu prilejul vizitelor 
țara noastră țlj nu

de state șl guverne.

această perioadă. Atit baza mate
rială de care dispun, cit și poziția 
lor apropiată față de marii solici
tatori — Capitala și importantele 
orașe din zona centrală a tării’ — 
le-au transformat in adevărat! 
„magnați" ai fluxului turistic spre 
sezonul alb. De această poziție, cu 
toate avantajele ei. nu pot benefi
cia, evident, toți turiștii. Apariția 
amintitului aviz este în aceste zile, 
in cazul respectivelor stațiuni, 
aproape inevitabil. Dar cu toate 
acestea pe itinerarele vacantelor de 
iarnă se anunță nu o ..criză" dc 
locuri, ci, dimpotrivă, invitații mult 
așteptate.

Cum se explică acest lucru ? 
Simplu. Există stațiuni care, fără

I

aderarea la 
țările s-au 

Nu este insă 
simpla recu- 
formală nu

I

l-a constituit faptul că țara noastră 
a avut o contribuție din cele mai im
portante la elaborarea principiilor 
incluse în Actul final de la Hel
sinki.

în același spirit, în concepția tării 
noastre, co-nferința internațională 
deschisă marți la Stockholm poate 
si trebuie să constituie un prilej de 
reafirmare, cu toată claritatea, a 
noilor principii de relații intre state, 
a necesității generalizării lor in an
samblul vieții politice mondiale, căci 
numai pe baza respectării acestor 
principii se pot dezvolta efectiv în
crederea și securitatea.

De la recunoașterea de 
principiu la generalizarea 
în practica relațiilor intersta
tale. Constituie, fără îndoială, o în
semnată cucerire a popoarelor faptul 
că noile principii au cunoscut și cu- '• 
nasc o largă afirmare și recunoaștere 
internațională. Se poate spune că 
practic nu există stat care să nu le fi * 1 
acceptat. De fapt, prin 
Națiunile Unite, toate 
angajat să le respecte, 
mai puțin adevărat că 
noaștere și acceptarea 
sint suficiente. Desfășurările de pe 
arena mondială arată că. din păcate, 
există destule cazuri și situații in 
care aceste principii nu sint efectiv 
aplicate, că prevalează nesocotirea 
sau încălcarea lor deliberată. Se cu
vine spus că dacă astăzi în lume 
s-au agravat și multiplicat stările de 
încordare și conflict, dacă au apărut 
atâtea și atitea noi surse de primej
die la adresa păcii, una din princi
palele cauze este aceea că noile 
principii de relații nu sint riguros 
și consecvent aplicate șl respectate. 
Tocmai de aceea, așa cum sublinia 
în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se impune ca o cerință 
stringentă să nu se manifeste pasi
vitate cind au loc încălcări și violări 
ale noilor principii, indiferent de că
tre cine șl unde sint provocate, să 
se de.pună eforturi neslăbite pentru 
normalizarea situației, pentru apă
rarea și afirmarea consecventă a 
normelor legalității internaționale. Și 
este meritul de excepțională însem
nătate al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi formulat concluzia 
profund mobilizatoare că înfăptuirea 
acestui ' deziderat vital depinde în 
mod nemijlocit dc intensificarea 
luptei unite a popoarelor, în primul 
rind a forțelor social-politico Înain
tate, a comuniștilor, a tuturor celor 
ce militează .pentru progres și demo
crație, de întărirea continuă a solida- I 
rității și conlucrării lor. *

că instituirea și generalizarea unui 
nou sistem de relații interstatale 
este cerută de însăși evoluția vieții 
internaționale, acesta fiind un pro
ces obiectiv, legic. Intr-adevăr, ve
chile raporturi dintre state, impuse 
de imperialism și bazate pe inega
litate, pe dominație și dictat, pe 
subordonarea celor slabi de către 
cei puternici, au ’ constituit, de-a 
lungul timpului, sursa celor mai 
multe conflicte și războaie, ducind, 
totodată, la menținerea unor vaste 
zone ale lumii în stare de subdez
voltare și mizerie. Sub 
ideilor socialismului. -în 
două decenii au avut însă 
prefaceri revoluționare : 
lumii au apărut zeci și zeci de state 
noi, care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare. Voința aces
tor popoare de a-și făuri viața po
trivit năzuințelor și intereselor na
ționale, de a pune pentru totdeauna 
capăt dominației imperialiste și co
lonialiste se afirmă cu vigoare spori
tă. arâtînd că vechiul sistem de rela
ții s-a perimat din punct de vedere 
istoric și ca atare este irevocabil con
damn it Ia dispariție. Pornind de la 
realitățile vieții, concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in această pro
blemă fundamentală a lumii con
temporane pune in evidență faptul 
că înlocuirea vechilor relații inter
statale ou altele noi, așezate pe te
melia dreptății și echității, a devenit 
un imperativ ai vieții internaționale.

Este meritul deosebit al secreta
rului generai al partidului de a fi 
subliniat cu neslăbită insistență că 
numai prin așezarea raporturilor 
dintre state pe norme democratice, 
pe egalitate și justiție, popoarele 
iși pot concentra eforturile și re
sursele în direcția propășirii lor eco- 
nomico-sociale, pot să-și valorifice 
plenar capacitatea creatoare. In 
același timp, numai relațiile bazate 
pe asemenea principii noi pot asigu
ra cadrul de liniște și siguranță in
dispensabil pentru o conlucrare 
rodnică pe plan internațional, in
folosul întregii omeniri, ele repre- 
zentind cheia de boltă a păcii și des
tinderii in lume.

Pornind de la experiența însăși a 
vieții internaționale, președintele 
României socialiste a evidențiat și 
evidențiază că acolo unde noile prin
cipii democratice sint aplicate se 
consolidează încrederea între state, 
se creează un cadru propice conlu
crării fructuoase, de pe urma cărora 
au de cîștigat-atit țările respective, 
cit și cauza generală a păcii și secu
rității, aplicarea noilor principii for- 
mînd esența coexistenței pașnice 
între toate statele. Și invers, cind 
prevalează vechile mentalități, cind 
se recurge la constringeri, ingerințe, 
presiuni, amenințări, in general la 
practicile politicii de forță, se cre
ează inevitabil focare de conflict, 
intrucît nici un popor nu poate su
porta perpetuarea unei nedreptăți, 
încălcarea demnității sale și, mai 
devreme sau mai tîrziu, va căuta să 
riposteze. să-și facă respectate 
drepturile. Astfel, orice imixtiune 
sau ingerință, orice act de forță sau 
încercare de dictat nu pot decît să 
submineze temeliile păcii.

Importanța deosebită pe cane to
varășul Nioolae Ceaușescu, România 
socialistă o acordă noilor principii 
decurge nu numai din aceea că ele 
sint menite să garanteze conviețuirea 
rodnică intre națiuni, ci și din faptul 
că numai prin respectarea lor poate

începutul sezonului turistic de 
iarnă a debutat nu tacmai încura
jator pentru solicltanții avizi de 
zăpadă bogată și de nracticarea 
sporturilor de iarnă. Dar pînă la 
urmă natura si-a făcut „autocriti
ca" și in prezent in toate zonele cu 
stațiuni montane există zăoadâ 
din abundentă. Acum e rîndul or
ganizatorilor de turism să arate ce 
știu, să facă vacantele vilegiaturiș- 
tilor cit mai agreabile. Dar e și rîn
dul valorificatorilor de bilete să-i 
ghideze ne soPcitanti sure stațiuni 
care dispun de toate condițiile 
pentru a-i primi fără ncolăcutul 
aviz „Nu mai avem lacuri".

Sinaia, Predeal si Poiana Brașov 
sint, intr-adevăr, foarte căutate in

întreaga activitate a țării noastre I 
consacrată afirmării noilor principii ■ 
poartă pecetea personalității to- j 
varășului Nicolae Ceaușescu, promo- i 
tor ferm, neobosit al normelor de ' 
etică și echitate, de legalitate inter- ’ 
națională. Avînd în frantea sa un ’ 
asemenea bărbat de stat, România 
socialistă va milita și în viitor cu 
toată energia pentru democratizarea ’ 
raporturilor internaționale, cu con- 
vingerea nestrămutată că împlinirea 
unui asemenea comandament major 
va deschide perspectiva luminoasă a 
■făuririi unei lumi a păcii șl dreptății, 
in care toate popoarele să se poată 
dezvolta nestinjenit, să-și poată Îm
plini năzuințele de fericire, bună- j 
stare și progres.

I

a avea poziția „centrală" a celor 
amintite mai sus, au condiții dc 
primire a turiștilor, de odihnă și 
practicare a sporturilor de iarnă 
cu nimic mai prejos.' Una dintre 
acestea este Durau. Aerul tare al 
munților, bogăția de zăpadă, hote
lurile și vilele cochete si conforta
bile te fac să crezi, odată aiuns 
aici, că te afli într-o renumită sta
țiune europeană. într-atit de sur
prinzător de plăcută este ambianța 
în care își primește oaspeții „casa 
moldoveană" de la poalele Munți
lor Neamțului. Și alte stațiuni au o 
„carte de vizită" asemănătoare. 
Dar pentru a face cunoștință cu ca 
ele trebuie, firește, vizitate. Nume
le stațiunilor pe care le includem 
în această categorie : Păltiniș — 
Sibiu, Izvoarele — Maramureș, 
Stîna de Vale — Bihor. Sovata — 
Mureș, Geoagiu — Hunedoara. Sin- 
georz — Bistrița-Năsăud ș.a.m.d. — 
sugerează, fie si numai prin indi
carea zonei în care se află, atit 
locuri pitorești, cit și posibilități de 
practicare a sporturilor de iarnă.

Ar fi bine ca aceia care optează 
pentru vacantă in această perioadă 
să mai tină seama de un fapt.' pe 
nedrept neglijat de unii. în ultimii 
ani și-au cîștigat dreptul de a fi 
gazde la fel de bune ca si suratele 
lor cu renume o seamă de stațiuni 
mai puțin cunoscute, dar care as
tăzi oferă condiții de odihnă și cură 
balneară cu nimic inferioare. Ami- 
narea de către solicitant! a întilni- 
rii cu ele este in primul rind în 
dauna lor.’ Pe de o parte, pentru 
că își refuză neîndreptătit dreptul 
de a face cunoștință cu frumusețea 
lor. Pe de alta, pentru că. poate 
fără să-și dea seama. întîrzie să se 
bucure de eficienta factorilor tera
peutici de care acestea dispun. 
Pentru completarea agendei dv. de 
vacantă, amintim numele citorva 
dintre acestei : Săcelu — Gorj, 
Buziaș — Timiș, Moneasa — Arad, 
Lacu Roșu — Harghita. Amara — 
Ialomița s.a. Și. în fine, pentru cei 
care n-au aflat incă. ■ e bine să se 
știe că litoralul are porțile des
chise și in sezonul alb. Complexele 
balneare de la Eforie Nord si Man
galia. chiar dacă nu beneficiază de 
plajele însorite ale verii, dispun de 
baze de tratament care „reproduc", 
datorită dotărilor pe care le au. 
aproape toate condițiile terapeutice 
din timpul verii.

Așadar, pentru agenda turistică 
a fiecăruia există adrese. Impor
tant este ca ele să fie cunoscute 
și folosite.

Constantin P RIES CU



Conferința de h Stockholm paris : Convorbiri româno-franceze
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 18 - Trimisul Agerpres, Victor Martalcgu, transmite : 

La Stockholm' au continuat, miercuri, lucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa. Discursurile 
rostite 'de miniștrii de externe ai statelor participante la acest for ge- 
neral-european continuă să fie dominate - cu unele deosebiri de nuanțe, 
de accente sau cu propuneri diferite, dar vizind obiective similare or: 
apropiate, legate direct de mandatul actualei Conferințe - de numeroase 
elemente comune. Acestea se referă, invariabil, la starea actuală de 
încordare a raporturilor internaționale, la nivelul fără precedent atins de 
cursa înarmărilor, in primul rind in domeniul nuclear, la alte evoluții cu 
caracter militar sau politic care au sporit tensiunea pe plan mondial, 
punîndu-se accentul pe necesitatea unor eforturi susținute pentru re
luarea cursului destinderii, pentru promovarea păcii în Europa și în 
întreaga lume, a instaurării la conferință a unei atmosfere de înțele
gere și conlucrare reciprocă. Se exprimă in acest sens speranța că acest 
for european se va solda cu rezultate pozitive, concrete, care să răs
pundă aspirațiilor și cerințelor legitime ale popoarelor europene, ale 
tuturor națiunilor lumii, de a se depăși actuala perioadă de încordare 
periculoasă și de a se trece hotărit la măsuri menite să promoveze des
tinderea, încrederea, dezarmarea, securitatea și pacea.

în discursul său. ministrul afaceri
lor externe al Portugaliei. Jaime 
Gama, a relevat că organizarea aces
tei conferințe demonstrează vitalita
tea procesului inceput la Helsinki și 
angajamentul statelor semnatare fată 
de principiile înscrise in Actul final. 
Vorbitorul a subliniat importanța 
continuării eforturilor pentru stabi
lirea unui climat de securitate și 
destindere autentică, apreciind că 
acțiunile ce trebuie desfășurate in
clud inițiative pentru dezvoltarea re
lațiilor de cooperare și prietenie. 
Eforturile statelor trebuie să ducă, 
de asemenea, la evitarea acumulării 
de materiale de război, pentru a 
încuraja dezarmarea și a face astfel 
mai puțin probabil riscul confruntă
rii militare.

Referindu-se la mandatul conferin
ței. ministrul portughez a subliniat 
că acesta reclamă controlul arma
mentelor, astfel incit să se transpu
nă in mod rea! în practică angaja
mentul statelor de a nu recurge la 
folosirea forței sau la amenințarea 
cu folosirea ei in relațiile reciproce. 
„Este greu să se piardă din vedere 
contextul actual de instabilitate și 
tendința către o creștere cantitativă 
si calitativă a potențialului militar 
— a relevat el. Dar. dincolo de di
feritele deosebiri dintre ele. statele 
prezente la Stockholm nu pierd din 
vedere interesele care le sînt comu
ne tuturor, mai ales cele vizind re
ducerea tensiunii, controlul crizelor 
și evitarea războiului, dezvoltind 
structuri de încredere și de coope
rare".

Vorbitorul a subliniat că destinde
rea constituie un bun dobîndit care 
trebuie întărit și dezvoltat, și care 
reclamă abandonarea politicii de 
forță. Arătind că Portugalia va ac
ționa in cadrul Conferinței de la 
Stockholm pentru evitarea războiu
lui. J. Gama a accentuat : „Noi pre
ferăm dialogul și nu monologul, coo
perarea și nu confruntarea, dezar
marea — tendinței spre înarmare".

Vorbitorul a subliniat că evoluția 
actualei situații internaționale justi
fică nevoia de a se negocia reduceri 
substanțiale echitabile și verificabile 
ale forțelor. El și-a exprimat preocu
parea in legătură cu întreruperea 
negocierilor cu privire la armele 
nucleare strategice, rachetele cu rază 
medie de acțiune și armele conven
ționale. exprimind dorința țării sale 
ca aceste negocieri să fie reluate cit 
mai curind posibil.

Conferința de la Stockholm tre
buie să favorizeze un climat mai 
bun. raporturi mai stabile și o 
atmosferă mai destinsă în Europa, a 
spus in încheiere ministrul portu
ghez.

Această nouă tentativă vizind în
tărirea încrederii și creșterea gra
dului de securitate in Europa tre
buie să dea un impuls sporit dialo
gului politic. Continuarea acestui 
dialog — în primă fază la nivelul 
miniștrilor de externe — este dova
da existenței, unei voințe politice. 
„Prezenta noastră aici trebuie inter
pretată ca un indiciu al angajării 
noastre de a continua procesul' 
C.S.C.E. și dialogul în general" — a 
subliniat, in intervenția sa. minis
trul afacerilor externe r.I Danemar
cei, Uffc Eliemann-Jensen.

Vorbitorul a arătat apoi că deli
berările nu trebuie limitate la 
chestiunile abordabile in prima eta
pă a conferinței, adică negocierea 
si adoptarea unui ansamblu de mă
suri pentru creșterea încrederii si 
securității reciproc complementare, 
eforturile desfășurate pot avea o fi
nalitate corespunzătoare doar in ca
drul unei perspective mai largi a 
obiectivelor generale ale conferinței, 
ca si in spiritul Actului final de la 
Helsinki. Ministrul danez a consi
derat . conferința inaugurată Ia 
Stockholm drept un capitol nou in 
istoria acțiunilor vizind edificarea 
încrederii și securității in Europa. 
El a recomandat adoptarea unei a- 
tițudini de moderație si flexibilitate 
din partea tuturor, apreciind că ne
gocierile se pot dovedi Îndelungate 
și uneori dificile.

Referindu-se la actualul climat in
ternational încordat, vorbitorul a 
menționat că la crearea sa a contri
buit suspendarea negocierilor de la 
Geneva si Viena. U. Ellemann-Jen- 
sen a subliniat că, deși reprezentan
ții celor 35 de state s-au reunit la 
Stockholm, cursa înarmărilor con
tinuă nestăvilită și, departe de a 
crea un sentiment de mai mare se
curitate, ea alimentează insecurita
tea pentru toate tarile. Vorbitorul a 
reliefat necesitatea opririi si schim
bării sensului acestei evoluții, con- 
siderind trecerea la măsuri de opri
re a cursei înarmărilor și dezarma
re. de creștere a increderii și secu
rității drept cea mai serioasă încer
care care stă in fata omenirii. Ea 
poate fi fructuoasă doar dacă comu
nitatea internațională reușește să-și 
mobilizeze într-o mare măsură in
geniozitatea politică și să ajungă la 
aprecierea comună că securitatea 
nu sporește prin dobindirea de noi 
arme.

în încheiere, vorbitorul a atras 
atentia că. indiferent ce măsuri vor 
fi convenite in lunile și anii care 
urmează, ele vor avea doar o va
loare limitată dacă nu conduc la 
progrese in domeniul dezarmării 
propriu-zise. Impactul pe care il va 
avea această conferință asupra 
dezarmării poate constitui elemen
tul central prin care posteritatea va 
evalua reușita ei — a arătat minis
trul danez.

Așteptăm din partea Conferinței 
de la Stockholm să contribuie mult 
la extinderea procesului de destin
dere — a declarat Bohuslav Chnou- 
pek, ministrul afacerilor externe al

Cehoslovaciei. Sarcina noastră co
mună este mult mai dificilă, deoa
rece ne intilnim într-o situație in
ternațională extrem de complicată. 
Datorită începerii amplasării noilor 
rachete americane cu rază medie de 
acțiune in Europa occidentală, 
această situație s-a deteriorat intr-o 
asemenea , măsură incit ea este 
apreciată, pe drept cuvînt. ca fiind

cu celelalte țări participante la Tra
tatul de la Varșovia, a amintit el. in 
ianuarie 1933 am avansat propunerea 
privind încheierea unui Tratat cu 
privire la nefolosirea reciprocă a 
forței militare și menținerea de re
lații pașnice : în prezent această pro
punere devenind tot mai actuală, ar 
fi cit se poate de firesc ca asemenea 
angajamente să fie asumate de dife
rite state, indiferent dacă ele fac 
parte din diverse alianțe militare ori 
sînt neutre sau nealiniate. In Tra
tat. a adăugat ei, s-ar putea include 
și alte prevederi importante : anga
jamentul participanților de a acțio
na. in spiritul bunăvoinței, în direc
ția încetării cursei înarmărilor și 
dezarmării, de a contribui, cu toate 
mijloacele care le stau la dispoziție, 
la soluționarea cu succes a acestei 
sarcini istorice, precum și alte pre
vederi orientate sare crearea încre
derii. sore dezvoltarea colaborării și 
sore diminuarea confruntării mili
tare.

Vorbitorul a mai supus atenției 
conferinței și alte probleme, cum 
sînt reducerea cheltuielilor militare, 
eliberarea Europei de arma chimică, 
și în primul rind neamplasarea ei 
acolo unde ea nu există în prezent, 
crearea unor zone denuclearizate in

® Măsurile de încredere și securiiaîe trebuie întărite 
și întregite prin măsuri de dezarmare

® Toate statele europene sînt vital interesate în 
oprirea procesului de agravare a încordării pe 
continent

® Reluarea și consolidarea politicii de destindere 
reclamă abandonarea politicii de forță

© în ioc de confruntare, de intensificare a cursei 
înarmărilor, să prevaleze dialogul, cooperarea, efor
turile consacrate dezarmării

cea mai gravă de la terminarea răz
boiului.

în fața unui pericol racheto-nu- 
clear sporit, decurgind din amplasa
rea, in apropierea granițelor vestice 
ale țării, a unor rachete americane 
cu rază medie de acțiune, a afirmat 
vorbitorul, Cehoslovacia a procedat 
la măsuri necesare de apărare in 
actuala situație militar-strategică, 
absolut nouă sub raport calitativ.

Vorbitorul a subliniat, totodată, 
faptul că o revenire la situația an
terioară desfășurării noilor rachete 
americane nu ar mai face necesară 
punerea in aplicare a contramăsuri- 
lor anunțate.

în problemele actuale. Cehoslovacia 
se situează pe o poziție bazată pe 
fidelitatea neabătută față de poli
tica menținerii păcii, a prevenirii 
pericolului de război, a întăririi secu
rității internaționale, slăbirii încor
dării. lărgirii colaborării reciproc- 
avantajoase. Poziția noastră este la 
fel de consecventă în probleme de 
importantă vitală cum sînt încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la dezar
mare nucleară. Sîntem convinși că 
in situația accentuării crescînde a 
încordării internaționale, chiar în
ceperea negocierilor cu privire la 
încheierea unui Tratat cu privire la 
nefolosirea reciprocă a forței militare 
și menținerea unor relații casnice 
între statele participante la Tratatul 
de ia Varșovia și statele membre ale 
N.A.T.O. — propunere cuprinsă in 
Declarația politică a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
adoptată în ianuarie, anul trecut — 
ar însemna o dovadă incontestab’lă 
de bunăvoință a statelor de a găsi 
ca'ea sure P’-evenireâ pericolului unei 
catastrofe nucleare, șore dinamiza
rea politicii de destindere, spre men
ținerea păcii.

în cuvintul său. Andrei Gromiko. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. a subliniat că astăzi ni
meni nu mai poate ignora voința de 
pace și colaborare a popoarelor. A- 
ceastă voință, a relevat el. trebuie 
să fie reflectată de particioanții la 
conferință în acorduri importante, 
care să corespundă intereselor ur
gente ale popoarelor, iar una din
tre sarcinile fundamentale o consti
tuie întărirea increderii între țări, 
a increderii atit pe plan politic, cit 
si pe plan militar.

Arătind că începerea amplasării 
noilor rachete americane in unele 
țări din Eurooa occidentală nu în
tărește securitatea internațională, 
nici securitatea statelor. care și-au 
asumat riscul acestei amplasări, ci. 
dimpotrivă, subminează securitatea, 
vorbitorul a apreciat că periculoa
sa alunecare in prăpastie poate fi 
oprită dacă statele participante la 
acest for vor manifesta o atitudine 
responsabilă. Repetăm — a subliniat 
ministrul de externe sovietic — că 
dacă S.U.A. și alte țări ale N.A.T.O. 
vor dovedi că sin.t gata să revină 
la situația existentă înainte de în
ceperea amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune in 
Europa, atunci și Uniunea Sovieti
că va fi gata să procedeze la fel. 
Tara noastră așază in centrul po
liticii sale externe prevenirea războ
iului. în primul rind a celui nuclear, 
a continuat el. U.R.S.S. a fost și ră- 
mine o adeptă convinsă a soluțio
nării problemelor internaționale 
stringente la masa tratativelor. Noi. 
a relevat A. Gromiko. ne-am pro
nunțat întotdeauna centru dialog 
politic între Est și Vest si nu a- 
vem intenția să renunțăm la el nici 
in viitor.

Uniunea Sovietică — a declarat 
ministrul de externe sovietic — do
rește examinarea in spirit construc
tiv la această conferință a unui e- 
vantai amplu de măsuri privind in- 
tărirea increderii și ..securității. A- 
ceste măsuri trebuie să includă în
țelegeri importante cu caracter mi- 
litar-politic si alte acțiuni in direc
ția edificării increderii.

înfățișind. in continuare, proble
mele care, in concepția sovietică, tre
buie să stea in atentia forului de la 
Stockholm, el a relevat că acestea 
privesc.-in primul rind. preintimpi- 
narea războiului nuclear, prin asu
marea de către celelalte puteri nu
cleare a angajamentului de a nu fo
losi primele arma nucleară, angaja
mentul statelor de a nu folosi pri
mele Unul împotriva celuilalt nici 
armamentele nucleare si nici pe cele 
clasice, cu alte cuvinte de a nu re
curge la utilizarea forței. împreună

diferite regiuni ale continentului.
Sîntem gata — a spus ministrul 

de externe sovietic — pentru' elabo
rarea unor măsuri suplimentare cu 
un caracter mai complex și de mai 
mare amploare în direcția întăririi 
încrederii în domeniul militar, intre 
care notificarea prealabilă a mari
lor manevre militare, limitarea pro
porțiilor unor asemenea manevre la 
un anumit efectiv de trupe parti
cipante. problema marilor dislocări 
de forte armate, notificarea preala
bilă a marilor manevre militare ae
riene si navale care se desfășoară 
pe mări si oceane, precum și in 
spațiul învecinat Europei.

în încheiere, reprezentantul U.R.S.S. 
a arătat oă. in ansamblu, tara sa 
este gata să sprijine acele măsuri 
de întărire a increderii și securității 
care si-nt menite să contribuie la di
minuarea reală a confruntării mili
tare. situindu-se ferm pe poziția 
mandatului asupra căruia s-a con
venit la Madrid, care subliniază fără 
echivoc că orice hotăriri privind 
măsurile de încredere și securitata

trebuie să fie adoptate pe baza e- 
galitătii in drepturi, a echilibrului 
si reciprocității, a respectării drep
tului tuturor statelor participante la 
securitate egală.

în cuvintarea sa, Lazar Moisov, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, a subliniat că 
reuniunea C.S.C.E. de la Madrid a 
avut o importanță excepțională, ea 
constituind un efort eficient in di
recția opririi evoluției negative din 
lume și a înfăptuirii unei cotituri 
necesare pe acest plan. Din păcate, 
a spus el, cursul evenimentelor în 
aspectele-cheie ale securității și co
laborării in Europa și în lume pe 
plan mai larg a evoluat intr-o di
recție opusă : relațiile internaționale 
sînt și mai încordate, cursa înarmă
rilor este mai intensă, negocierile 
în domeniul dezarmării în Europa 
au fost întrerupte sau suspendate, 
iar situația . de instabilitate se 
constată și în alte regiuni ale lumii. 
Recenta evoluție a relațiilor inter
naționale — a spus vorbitorul — 
confirmă, încă o dată, faptul că în 
condițiile politicii bazate pe forță nu 
se poate asigura destinderea și nu 
se poate realiza nivelul optim al 
securității internaționale. în acest 
context, organizarea conferinței de 
la Stockholm, avînd în vedere indi
vizibilitatea aspectelor militare și 
politice ale securității europene, 
oferă țărilor participante o șansă 
care trebuie pe deplin folosită in 
interesul păcii și al colaborării. 
„Tocmai de aceea a sporit incon
testabil importanța acestei conferin
țe, paralel cu însemnătatea și com
plexitatea sarcinilor care ne stau în 
față, ca și răspunderea pentru pu
nerea lor in aplicare".

Conferința de la Stockholm, a 
reamintit vorbitorul, a fost concepu
tă în cadrul unui „proces pe termen 
lung pe calea perfecționării secu
rității și realizării dezarmării". Ea 
trebuie să adopte, intr-o pri
mă etapă, „un anumit număr 

-de m&suri reciproc comn’emen- 
tare pentru consolidarea încrederii și 
securității, care ar contribui Ia redu
cerea pericolului de confruntare mi
litară in Europa". Aceste măsuri, 
care vor fi aplicate pe întreg spațiul 
european, trebuie „să prezinte im
portanță sub aspect militar, să fie 
obligatorii din punct de vedere po
litic și să fie controlabile in funcție 
de conținutul lor". Măsurile — a spus 
ministrul de externe iugoslav — ar 
trebui să confirme principiul nefolo- 
sirii forței și obligațiile corespunză
toare privind abținera de la folosi
rea forței in relațiile reciproce și, in 
general, în conformitate cu prevede
rile din Actul final de la Helsinki. 
De asemenea, prin instaurarea unui 
dialog constructiv și prin rezultatele 
ei pozitive, conferința ar trebui să 
contribuie la crearea unei atmosfere 
mai favorabile, care să conducă la 
relansarea celorlalte tratative in 
direcția dezarmării în Europa.

Arătind că Iugoslavia este vital in
teresată in încheierea cu succes a 
lucrărilor conferinței, vorbitorul a 
subliniat că delegația țării sale va 
căuta să-și aducă contribuția deplină 
la încheierea cu rezultate pozitive a 
acestui for.

PARIS 18 — Trimisul Agerpres, 
Constantin Oprică, transmite : Tova
rășul Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, aflat in vi
zită în Franța, a avut, miercuri, o 
întrevedere cu Louis Mermaz. pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Franceze.

Louis Mermaz a evocat cu plăcere 
întilnirea și convorbirile deosebit de 
interesante și utile avute cu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. in timpul 
vizitei pe care a efectuat-o in 
România.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind stadiul 
actual al relațiilor prietenești dintre 
România și Franța, noi posibilități 
pentru intensificarea si dezvoltarea 
lor continuă pe plan politic, econo
mic, cultural, științific și in alte do
menii. in avantajul reciproc al celor 
două popoare prietene, in interesul 
păcii și colaborării pe continentul 
nostru și in lume.

Au fost evidențiate cu satisfacție 
bunele legături statornicite intre 
parlamentele și parlamentarii celor 
două țări, rolul lor deosebit de im
portant pentru mai buna cunoaștere 
și înțelegere reciprocă, pentru dez
voltarea generală a relațiilor dintre 
România și Franța.

în cursul convorbirii s-a făcut un 
larg schimb de opinii privind pro
bleme internaționale actuale, expri- 
rnîndu-se îngrijorarea față de agra
varea situației din lume, și îndeo
sebi în Europa.

în acest cadru s-a subliniat necesi
tatea ca parlamentele, parlamentarii 
din Europa, din toate țările lumii.

să-și unească eforturile și să-și in
tensifice acțiunile in vederea opririi 
cursei înarmărilor și reluării proce
sului destinderii, pentru instaurarea 
unui climat de pace și colaborare in
ternațională.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, de prietenie.

★
Tovarășul Manea Mănescu s-a în- 

tilnit, de asemenea, cu Edith Cres
son, ministrul francez al comerțului 
exterior și turismului.

în cursul convorbirii s-a analizat 
stadiul actual al relațiilor economice, 
al cooperării in producție și ai 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. S-a scos in evidefiță do
rința reciprocă de a găsi noi căi. mo
dalități practice pentru impulsiona
rea. dezvoltarea și diversificarea în 
continuare a cooperării în produc
ție, a lărgirii schimburilor comercia
le și tehnico-științifice, a colaborării 
pe terte piețe. în spiritul acorduri
lor și ințelegerilor convenite la nivel 
înalt.

în acest context s-a dat o apre
ciere pozitivă activității Comisiei 
mixte guvernamentale de coopera
re economică și tehnico-științifică 
româno-franceze, exprimîndu-se con
vingerea că Ia sesiunea ce va avea 
loc în luna februarie vor fi examina
te si stabilite noi măsuri pentru im
pulsionarea acțiunilor de coopera-e și 
dezvoltare a schimburilor comerciale.

La convorbiri au participat Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, si Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul țării noastre 
la Paris.

ATENA: Conferința 
țărilor balcanice 

la nivel de experți 
Lucrările vor fi reluate la 13 februarie

ATENA 18 (Agerpres). — La Ate
na au continuat lucrările Conferin
ței țărilor balcanice la nivel de 
experți.

Delegațiile țărilor participante au 
prezentat pozițiile de principiu ale 
statelor respective privind transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți, lip
sită de arme nucleare, de baze mi
litare si trupe străine. S-a degajat 
voința politică de colaborare in ve
derea realizării acestui obiectiv in 
cadrul unui proces larg și echili
brat. cu participarea tuturor state
lor din regiune și pe baza respec
tului. a încrederii si înțelegerii re
ciproce.

S-a hotărit ca lucrările conferin
ței. să fie reluate la 13 februarie, 
pentru examinarea și convenirea 
unor măsuri concrete privind dez
voltarea colaborării multilaterale 
între țările balcanice in domeniile 
politic, economic, tehnico-științific 
si al securității în folosul popoare
lor din regiune, al păcii și securi
tății in Europa și în lume.

Vizita premierului R. P. Chineze 
în Canada

OTTAWA 18 (Agerpres). — Primul 
ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a avut o primă rundă de 
convorbiri cu premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, 
aflat într-o vizită oficială la Ottawa. 
S-a procedat la un schimb’ de păreri 
asupra unor probleme internaționale 
actuale. Reluînd o declarație a unui 
purtător de cuvint oficial chinez, a- 
genția China Nouă menționează că 
premierul Zhao Ziyang a relevat în

cadrul convorbirii necesitatea ca toa
te statele și popoarele iubitoare de 
pace să acționeze pentru a determina 
marile puteri nucleare să pună capăt 
cursei înarmărilor atomice, să reia 
negocierile pentru dezarmare și să 
ia inițiative in realizarea unui acord 
privind reducerea înarmărilor nu
cleare, creind astfel premisele unei 
dezarmări nucleare de către toate 
statele posesoare de asemenea arme.

SOFIA : Dezvoltarea economico-socială 
a R. P. Bulgaria în 1983

SOFIA 18 (Agerpres). — Biroul 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia a dezbătut rezultatele prelimi
nare aîe îndeplinirii planului unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Bulgariei în anul 1983. în știrea di
fuzată pe această temă de agenția 
B.T.A. se subliniază că economia 
națională a continuat să se dezvolte 
intens și in ritm stabil. Venitul na
tional a crescut cu aproximativ 3 
la sută, iar producția industrială — 
cu 4.6 la sută, constatîndu-se. tot
odată. o creștere a productivității 
muncii. A continuat procesul de sta
bilizare a balanței valutare.

în agricultură, eforturile depuse 
în vederea înlăturării pagubelor pri
cinuite de calamitățile naturale au 
dat rezultate pozitive, dar nu au 
putut compensa in intregime urmă
rile negative.

Biroul Consiliului de Miniștri a 
stabilit măsuri pentru perfecționarea 
întregii activități economice si înlă
turarea lipsurilor. S-a subliniat în 
mod deosebit necesitatea intensifi
cării muncii pentru economisirea 
materiilor prime, materialelor si e- 
nergiei. pentru creșterea eficientei 
economiei .naționale.

Dejun oferit in onoarea miniștrilor de externe 
prezenți la conferință

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Regele Carl al XVI-lea Gustaf, al 
Suediei și regina Silvia au oferit un 
dejun miniștrilor de externe pre- 
zenți la lucrările de deschidere a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate si pentru dezarma
re in Europa, la care a participat și 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al României.

Cu acest prilej, din partea tova-

rășuiui Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. tova
rășul Ștefan Andrei a transmis su
veranului suedez și reginei Silvia 
cele mai bune urări.

Regele și regina Suediei au rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu 'cordiale sentimente și 
cele mai bune urări.

întrevederi ale ministrului afacerilor externe al României

R. P. UNGARĂ : Evoluții 
economice în 1983

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Re
ferindu-se la unele rezultate dobin- 
dite de economia ungară in țursul 
anului trecut, agenția M.T.I. transmi
te că in Intervalul ianuarle-noiem- 
brie producția industrială a crescut 
in sectorul de stat cu l.l la sută. în 
timp ce unele sectoare, ca de exem
plu industria constructoare de ma
șini și-a sporit producția cu 2 la sută, 
industriile metalurgică și minieră au 
marcat o scădere față de aceeași pe
rioadă a anului precedent. Agenția 
remarcă, de asemenea, reducerea, po
trivit planului, a volumului lucrări
lor de construcții-montaj comparativ 
cu anul 1982 și o reducere a achi
zițiilor de produse agricole cu 0,2- la 
sută comparativ cu primele 11 luni 
ale anului precederft.

R. P. POLONĂ: Majorarea 
prețurilor la unele alimente

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A P.. Con
siliul de Miniștri al R. P. Polone a 
aorobat modificarea, de la data de 
30 ianuarie, a unor prețuri la ali
mente si modalitatea de nivelare a 
urmărilor acestei măsuri. Hotărirea 
prevede o majorare mai mică a 
preturilor decit cea prevăzută in 
proiectul inițial si unele compensații 
mai mari. De asemenea, au fost 
adoptate hotăriri in vederea ușură
rii urmărilor creșterii preturilor prin 
acordarea de posibilități de obținere 
a unor retribuții mai mari pe baza 
intensificării activității productive. 
Consiliul de Miniștri a adresat Sei
mului cererea de a adopta cit mai 
repede posibil legi referitoare la 
asemenea principii de retribuție care 
să stimuleze creșterea productivită
ții muncii și să ducă la majorarea 

l salariilor.
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al României, care 
participă la lucrările de deschidere 
a Conferinței pentru măsuri de în
credere si securitate și pentru dezar
mare in Europa, a avut întîlniri cu 
miniștrii afacerilor externe din Aus
tria. Cehoslovacia. Danemarca. Elve-

ția. Franța. R. F. Germania, Italia, 
Olanda, Portugalia și Spania, cu 
care a abordat, unele dintre proble
mele privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, chestiuni aflate in aten
ția conferinței de la Stockholm și. in 
general, probleme ale securității eu
ropene.

întîlnire între miniștrii de externe 
ai U.R.S.S. și S.U.A.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). - La 
Stockholm a avut loc o întîlnire între 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. Andrei Gromiko. și secreta
rul de stat al S.U.A.. George Slaultz. 
anunță agențiile T.A.S.S. și U.P.I. 
în cursul întrevederii au fost discu-

tate probleme majore ale vieții inter
naționale și stadiul relațiilor sovieto- 
americane. Totodată, au fost abordate 
unele probleme privind lucrările 
Conferinței pentru măsuri de incre
dere și securitate si pentru dezarma
re in Europa, care se desfășoară in 
prezent in capitala suedeză.

„Ccmferința de la Stockholm să marcheze
un pas pe calea reducerii înarmărilor

nucleare^
fîpsl adresa} șefilor delegațiilor americană și sovietică

STOCKHOLM 18 (Agerpres). - După cum transmit agențiile de presă, 
reprezentanți ai unor mișcări pentru pace din Europa și Statele Unite au 
lansat un apel șefilor delegațiilor americană și sovietică la Conferința 
pentru măsuri de incredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, 
cerindu-le ca țările lor „să pună capăt experiențelor nucleare și desfă
șurării de arme nucleare”.

Intr-o declarație făcută presei in capitala Suediei, Sarah Meyer, re
prezentantă a Mișcării femeilor britanice pentru pace, a făcut cunoscut 
că femeile din țara sa vor continua cu aceeași fermitate lupta împotriva 
armelor nucleare.

Demonstrație Ia Stockholm împotriva armelor 
atomice

STOCKHOLM ÎS tAgerpres). — 
In centrul orașului Stockholm s-a 
desfășurat o demonstrație in spri
jinul înghețării înarmărilor nuclea
re. al creării unei zone denucleari
zate in nordul Europei și reluării 
politicii de destindere. La această 
acțiune, iniția'ă de organizațiile 
sindicale, au participat membri ai 
dileritelor partide politice și orga
nizații obștești, numeroși tineri, 
grupuri de femei.

La mitingul care a urmat demon
strației. vorbitorii au relevat impor
tanta mișcării luptătorilor pentru 
pace in contextul creșterii încordă
rii internaționale. A fost adresată o 
moțiune in acest sens către partici
panta la Conferința de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare in Eu-

ANGOLA : în apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului angolez

LUANDA 18 (Agerpres). — Regi
mul rasist din R.S.A. urmărește 
menținerea dominației sale colonia
le asupra Namibiei și subminarea 
revoluției in Angola — se spune in
tr-o declarație a Biroului Politic al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, dată 
publicității la Luanda. Regimul de 
Ia Pretoria, menționează documen
tul. a declanșat o agresiune de pro
porții împotriva tării hoastre. dis- 
trugind obiective economice și in- 
cercind să-și extindă zona de -ocu
pație din sudul Angolei.

Biroul Politic al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii adresează un apel luptă
torilor din forțele armate de elibe
rare. întregului popor angolez să 
apere cuceririle revoluționare, dind 
o ripostă hotărită agresorului.

★
BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 

înt.r-o declarație făcută la Brazza
ville. unde se află intr-o vizită ofi

cială. ministrul angolez de externe. 
Pauio Jorge, a subliniat că princi
palul scop al actualei agresiuni de
clanșate de R.S.A. împotriva țării 
sale vizează crearea unui haos eco
nomic in Angola, răsturnarea actua
lului guvern si instaurarea unui re
gim care să spriiine interesele im
perialiste. De asemenea, agresiunea 
sud-africană urmărește lichidarea 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). pentru a în
lătura din prim-planul actualității 
internaționale problema acordării 
independenței Namibiei. Tactica ter
giversării și condiționărilor ce nu 
au nici o legătură cu accesul la in
dependentă al poporului namibian 
constituie o mărturie a faptului că 
regimul rasist nu intenționează să 
respecte rezoluțiile adoptate de 
O N.U. in acest sens, cererile legi
time gle opiniei publice internațio
nale. a precizat vorbitorul.

GREVA GENERALA ÎN URU
GUAY. La chemarea Centralei in- 
tersindicale, oamenii muncii uru- 
guayeni au participat, miercuri, la 
o grevă generală de 24 de ore, pri
ma de o asemenea amploare in ul
timii zece ani de regim militar in 
Uruguay — transmit agențiile 
U.P.I. și Reuter. Transporturile și 
serviciile publice, alte activități 
social-economice din capitală și. in 
genere, din țară au fost paralizate, 
deși autoritățile militare uruguaye- 
ne au declarat greva drept ilegală 
și au amenințat pe cei care au în
cetat lucrul cu aspre sancțiuni si cu 
pedepse mergind pină la privarea 
de libertate.

INDIA ȘI PAKISTANUL AU 
AJUNS LA UN ACORD privind 
unele noi căi de dezvoltare a rela-

lor economice și comerciale

DE PRESA 
scurt

— transmite agenția indiană de 
presă P.T.I. Acordul a fost anun
țat la încheierea lucrărilor de la 
Islamabad ale subcomisiilor pentru 
probleme comerciale și economice 
ale Comisiei comune indo-pakista- 
neze de cooperare economică și 
culturală.

NUMĂRUL ISRAELIENILOR 
CARE TRĂIESC SUB NIVELUL 
OFICIAL AL GRADULUI DE 
SĂRĂCIE S-A DUBLAT intre anii 
1977—1982, arată un raport al in
stitutului național de asigurări so
ciale din Israel, citat de agenția 
Reuter. Raportul anual al institu
tului, pentru anul 1982. precizează 
că aproximativ 500 000 de israelieni
— reprezentind 14,3 la sută din 
populația țării — trăiesc in con
diții de sărăcie. Intre aceștia,
125 000 sint copii, menționează sta

Propunerea secretarului 
general al O.N.U. privind 
convocarea unei conferințe»
asupra Orientului Mijlociu

RABAT 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției M.A.P.. 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, care a participat 
la reuniunea inaugurală a Conferin
ței islamice la nivel înalt de Ia Ca
sablanca. a prenus convocarea unei 
conferințe consacrate examinării si
tuației din Orientul Mijlociu, la care 
să participe cei 15 membri ai Con
siliului de Securitate si toate țările 
si părțile interesate din regiunea 
Orientului Mijlociu. El a precizat că 
a adresat o scrisoare in acest sens 
președintelui in exercițiu al Consi
liului de Securitate. în cazul în care 
membrii consiliului vor considera 
propunerea acceptabilă, voi iniția 
contacte cu părțile interesate din 
regiune, urmind ca la 15 martie 
anul acesta să prezint un raport 
Consiliului de Securitate privind r-' 
zultatele acestoir demersuri — 
arătat Javier Perez de Cuellar.

Contacte și consultări 
interarabe cu prilejul 

reuniunii islamice la nivel 
inalt de la Casablanca
RABAT 18 (Agerpres). — Cea de-a 

IV-a Conferință la nivel înalt a Or
ganizației Conferinței Islamice 
(O.C.L) și-a continuat miercuri lu
crările în orașul marocan Casablan
ca. Delegațiile țărilor participante au 
dezbătut, in cadrul ședințelor desfă
șurate cu ușile închise, probleme în
scrise pe agenda de lucru a reu
niunii.

★
RABAT 18 (Agerpres). — în cadrul 

consultărilor care au loc între repre
zentanții țărilor islamice aflați la 
Casablanca cu prilejul celei de-a 
IV-a Conferințe la nivel înalt a Or 
ganizației Conferinței Islamice, re
gele Fahd al Arabiei Saudite s-a in- 
tilnjt cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, trans
mite agenția Associated Press.

Totodată, suveranul saudit a avut 
întrevederi separate cu vicepremie- 
rul și ministrul de externe al Siriei, 
Abdel Halim Khaddam, cu primul 
ministru al Libanului, Shafic Aî- 
Wazzan, și cu maiorul Abdel Salam 
Jalud, membru al Comandamentului 
Revoluției al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste.

★
CASABLANCA 18 (Agerpres). — 

Prezenti la Casablanca, cu prilejul 
celei de-a IV-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor islamice, miniștrii de 
externe ai Arabiei Saudite. Libanu
lui și Siriei au avut o reuniune co
mună. transmite agenția marocană 
de presă M.A.P.. citată de agențiile 
internaționale. Cei trei miniștri de 
externe — prințul Saud Al Faisal, 
Elie Salem și Abdel Halim Khaddam 
— au examinat situația din Liban 
și posibilitățile reconvocării confe
rinței privind reconcilierea in aceas
tă tară. între, cei trei miniștri au 
avut loc recent convorbiri in Arabia 
Saudită, actuala intilnire fiind o con
tinuare a eforturilor de depistare a 
mijloacelor politice de reconciliere 
națională in Liban.

tistica. Se precizează că măsu
rile de austeritate adoptate de gu
vern, in contextul unei rate a 
inflației ce inregistrează nivelul 
record de 190,7 la sută, au afectat 
în particular categoriile defavori
zate ale populației.

SITUAȚIA DIN CIIILE. Aproxi
mativ 40 de reprezentanți ai for
țelor politice democratice din I 
Chile s-au reunit la Santiago de 
Chile pentru a analiza situația po- | 
litică internă și acțiunile organi
zațiilor democratice chiliene in 
favoarea instaurării unui regim 
civil in Chile — transmite agen
ția I.P.S. Cu acest prilej s-a ho- I
tărit intensificarea eforturilor de 
creare a unui amplu bloc al for- I
țelor democratice din țară care să |
lupte ferm pentru democratizarea 
vieții politice chiliene. .

DEFICITUL BUGETAR AME- '
RICAN, care se situează în pre
zent la nivelul de 200 miliarde do- I
lari pe an, constituie cel mai rnșre I
pericol pentru redresarea ecoho- 
mief americane, a apreciat, potrivit I
relatării agenției U.P.I., președln- |
tele Oficiului federal de rezerve, 
Paul Volcker. ,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Seinteii nr. 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzoril din întrenrindert șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinata! Poligrafie CASA SCÎNTEU 40 360


