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Prima ediție

In lumina Hotăririi Comitetului Politic Executiv
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tovarășului Nicolae Ceaușescu

națiunii!

tinerețea
întreaga dezvoltare a națiunii noas
tre socialiste, progresul economic și
social neîntrerupt al țării presupun,
Ca o condiție hotărîtoare, fundamen
tală, menținerea unor indici demo
grafici activi, cu alte cuvinte, asigu
rarea permanentă a sporului natural
al populației îrttr-un ritm dinamic,
continuu ascendent. Preocupările pe
acest plan s-au situat cu consecvență
in atenția conducerii partidului și sta
tului, personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, fiind bine cunoscute
orientările clare și ferme trasate de
secretarul general al partidului in
concordanță cu interesele majore ale
țării, ale întregului popor. în acest
sens, la Congresul al XII-lea ai
P.C.R., tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia că : „partidul
va urmări in continuare promovarea
și întărirea sănătății poporului, sti
mularea natalității și asigurarea unui
spor demografic normal, ocrotirea
mamei și copilului, întărirea familiei,
realizarea unor proporții juste în
structura de virstă a populației, creș
terea viguroasă, fizică și intelectuală,
a noilor generații".
în contextul acestor preocupări se
înscrie Hotărirea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire
la creșterea răspunderii organelor și
organizațiilor de partid, organelor de
stat și cadrelor medico-sanitare în
Înfăptuirea politicii demografice și
asigurarea unui spor corespunzător
al populației. Este un document de
o deosebită însemnătate in viața
noastră socială, de o excepțională
importanță atit pentru prezent, cit
șl pentru viitor, un document care
cuprinde un ansamblu de măsuri în
chegat și unitar ce vizează o pro
blemă fundamentală pentru dezvol
tarea societății noastre, expresia unei
concepții clare și cuprinzătoare pri
vind politica demografică,
în numele unei i nalte răspunderi
față de viitorul țării, Hotărirea sub
liniază că întărirea familiei, crește
rea natalității și asigurarea unui spor
corespunzător al populației, intr-un
cuvint aplicarea fermă și consecventă
a politicii demografice, constituie
obiective majore pentru organele de
partid și de stat, pentru organizațiile
de masă și obștești, pentru întregul
sector sanitar, pentru toți cetățenii.
Organizațiile de partid constituie, in
toate domeniile, forța hotărîtoare a
progresului, ele sint profund inte
grate in viața socială, nimic din ceea

ce se petrece in societate nu poate
să nu intre în sfera lor de preocu
pări — și cu atit mai mult o pro
blemă de asemenea uriașă însemnă
tate ca asigurarea unui spor cores
punzător al populației. Faptul că, in
baza prevederilor Hotăririi, se pun
în plină lumină rolul determinant și
răspunderea ce revin organelor de
partid și de stat, organizațiilor de
masă și obștești in soluționarea pro
blemelor demografice relevă impor
tanța acestor probleme, că ele nu
pot fi lăsate în voia mersului de la
sine, a rezolvărilor spontane. Este
incă o dovadă grăitoare a umanismu
lui politicii partidului și statului
nostru, care situează in centrul tu
turor preocupărilor omul, dezvoltarea
armonioasă a poporului, viitorul și
fericirea națiunii. într-adevăr, tot
ceea ce clădim, tot ceea ce făurim,
uneori cu prețul unor mari eforturi,
ne este destinat nouă și urmașilor
noștri. Pentru a da viață planurilor
pe care ni le-am propus, pentru a
înfăptui proiectele mărețe stabilite de
partid, pentru a asigura dezvoltarea
continuă a economiei moderne, pu
ternic și multilateral dezvoltate, de
care depinde progresul viitor al ță
rii și viața materială și spirituală
a tuturor este nevoie, conform
legilor firii, de un „schimb" de ge
nerații, corespunzător ca număr,
ca vigoare, ca sănătate. Secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae. Ceaușescu, in preoc-Uz
parea sa'nobilă și constantă pentru
viitorul națiunii noastre socialiste;
pentru
înfăptuirea
Programului
partidului de creștere a bunăstării
generale a poporului, a indicat un
ansamblu de măsuri menite să con
ducă la creșterea natalității.
în mod sincer și deschis, Hotărirea
aduce la cunoștința întregului popor
că, in acest domeniu, s-au înregistrat
în ultimul timp un șir de neajunsuri
și stări negative — manifestări de
lipsă de fermitate șl de preocupare
din partea forurilor de resort, inclusiv practici abuzive, care s-au răsfrint negativ asupra creșterii demo
grafice. Hotărirea cheamă la lichi
darea lor neintirziată, pune in evi
dență importanța răspunderilor ce re
vin organelor și organizațiilor de
partid. Ministerului Sănătății, ca or
gan de specialitate a! statului in
acest domeniu, organelor locale,
cheamă la întărirea disciplinei și or
dinii in aplicarea legilor, Ia stricta

respectare a reglementărilor in vi
goare privind interzicerea Întrerupe
rilor de sarcină și, totodată, la
sancționarea cu asprime a acestor
practici antinaționale și antisociale,
relevă că interesele majore ale na
țiunii sint strins legate de asigura
rea unui spor natural corespunzător
al populației.
în acest sens, o deosebită atenție
trebuie acordată înfăptuirii exempla
re a programului amplu de acțiuni
politico-organizatorice și educative
preconizat de Hotărire. în primul
rind, se prevede, ca măsură ime
diată, organizarea de către comite
tele județene de partid, de către ce
lelalte organe și organizații de partid
a unor analize și dezbateri temeinice
asupra evoluției fenomenelor demo
grafice. Aceste dezbateri, intreaga
muncă politico-educativă trebuie să
se bizuie pe argumente pe care toți
oamenii să le înțeleagă, să eviden
țieze rolul familiei cu mul ți copii in
împlinirea destinelor umane, pentru
clădirea unor cămine trainice, lumi
nate de bucurii. Este- știut că poporul
român a. avut întotdeauna tradiția
familiilor cu mulți copii. Spiritul de
familie — această celulă de bază a
societății —- i-a legat dintotdeauna
pe soți, a dat sentimentelor de dra
goste o bază trainică și, în același
timp, a fost unul din factorii hotăritori ai vitalității națiunii noastre, ai
faptului că ea a străbătut cu succes
drumurile istoriei. O casă cu mulți
copii .este, o. casă asatisfacție-i, * sen
timentului de împlinire al părinților,
nemaivorbind de adevărul''c"ă, așa
cum spun experiența și înțelepciunea
poporului, dacă; unul sau doi copii
se cresc mai greu, trei, patru sau
mai mulți cresc mai ușor, se ajută
intre ei.
în dezbaterile ce vor avea loc, în
întreaga muncă politico-educativă
trebuie să fie prezentate limpede,
convingător, măsurile luate, pe baza
dezvoltării economico-sociale a țării,
in vederea ridicării stării de sănătate
a poporului, pentru creșterea natali
tății, pentru ocrotirea mamei și co
pilului și sprijinirea familiilor cu
copii. Este necesar să se insiste și
să fie evocate concret asemenea date
cum sint : dezvoltarea unei puternice
și moderne rețele de unități sanitare
pe intreg cuprinsul țării ; creșterea
alocației de stat și a altor ajutoare
pentru cooii (de la 2.7 miliarde Iei
(Continuare in pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

ALBA : Produclie fizică
suplimentară

al C.C. al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor

„Crearea guvernului revoluționar democratic de la 6 martie
1945 a constituit un moment de importanță istorică pe calea
instaurării puterii muncitorești-țărănești, a marcat trecerea la
profunde transformări democratize, revoluționare, care au deschis
drumul înfăptuirii revoluției socialiste și edificării cu succes a noii
orînduiri sociale în patria noastră”.

în primele două luni ale acestui an, oamenii muncii din
industria județului Alba au în
scris importante succese în bi
lanțul , întrecerii socialiste care
se desfășoară în întreaga țară
pentru îndeplinirea exemplară
și depășirea sarcinilor de plan.
Preocuparea sporită pentru în
tărirea disciplinei tehnologice,
creșterea productivității mun
cii și a calității produselor, este
evidențiată de depășirile Înre
gistrate la
producția fizică.
Astfel au fost realizate supli
mentar și livrate economiei na
ționale 100 tone cupru de convertizor, 150 tone acid sulfuric,
60 tone sodă caustică, 340 mc
cherestea, 3149 tone bentonită, 317 tone piese turnate din
fontă, 555 tone utilaje tehnolo
gice, 10 000 mp covoare, »6
mașini-unelte și alte produse.
(Ștefan Dinică, corespondentul
„Sein teii").

BRAȘOV: Creșterea

substanțială
a productivități
muncii
Asigurind o utilizare deplină
a potențialului tehnic și uman
— urmare a unei pregătiri și
organizări mai bune a produc
ției și a muncii — colectivele
întreprinderilor economice din
județul Brașov’ au încheiat pri
mele două luni din acest an cu
un bilanț rodnic : planul pro
ducției marfă a fost depășit cu
181 milioane lei, iar al produc
tivității muncii cu 607 lei pe
om al muncii. Demn de rele
vat este faptul că 95 Ia sută
din sporul producției pe pri
mele două luni s-a realizat pe
seama . creșterii productivității
muncii. (Nicolae Mocanii, co
respondentul „Scînteii").

în istoria contemporană a poporu
lui nostru, instaurarea, la 6 martie
1945, a guvernului revoluționar de
mocratic, in care precumpăneau re
prezentanții clasei muncitoare și ță
rănimii, constituie un moment de
cotitură în procesul transformării
revoluționare a societății românești.
Strălucită victorie a poporului con
dus de Partidul Comunist Român,
actul istoric de la 6 martie 1945 se
înscrie pe coordonatele procesului
înnoitor inaugurat în August 1944.
Odată cu declanșarea revoluției de
eliberare socială și națională, forțele
revoluționare, democratice, patrio
tice, masele largi ale poporului, in
frunte cu Partidul Comunist Român,
concentrind toate eforturile in răz
boiul pentru înfrîngerea Germaniei
hitleriste, au dus, totodată, o luptă
intensă pentru înfăptuirea trans
formărilor revoluționar democratice.
Partidul Comunist Român, aflat in
fruntea luptei revoluționare a po
porului, era conștient că o schimba
re profundă și trainică în viața po
porului român nu putea fi decit
opera sa proprie, rodul luptei unite
a tuturor forțelor revoluționare, pa
triotice, a maselor celor mai largi.
De aceea, o preocupare esențială a
partidului comunist in cursul desfă
șurării procesului revoluționar din
această etaoă a fost realizarea nnei
largi coaliții a tuturor forțelor de
mocratice, aceasta găsindu-și expre
sie, pe plan național, in constituirea
Frontului Național Democrat.
Masele largi ale poporului, urmînd
linia politică a partidului comunist,
s-au angajat in lupta pentru cuce
rirea puterii politice, incununind-o
printr-un strălucit succes, la 6 martie
1915, odată cu instaurarea guvernului
revoluționar democratic prezidat de
dr. Petru Groza. Pentru prima dată
în România, clasa muncitoare și ță
rănimea aveau rolul hotăritor in
conducerea țării. Strălucita victorie
de la 6 martie 1945 a fost rezultatul
unor aprige bătălii de clasă in care
clasa muncitoare, forțele revoluțio
nare, democratice, in strinsă unitate,
au reușit să lichideze împotrivirea
grupărilor reacționare ale claselor
exploatatoare, a forțelor conserva
toare și să cucerească puterea poli-

Este de înțeles că fiecare zi, fie
care oră bună de lucru în cimp
trebuie folosită din plin pentru a
grăbi semănatul culturilor din pri
ma urgență. Oamenii muncii din
agricultură — și cu atit mai mult
specialiștii — știu că plantele res
pective au nevoie de temperaturi
mai scăzute și umiditate mai ridi
cată pentru a germina și răsări.
Iată de ce, pe măsura creării con
dițiilor climatice favorabile, fiecare
zi trebuie să marcheze un avans
substanțial la semănat, la executa
rea celorlalte lucrări agricole.
Desigur, în această primăvară cu
precipitații mai multe decit in alți
ani, este necesar să fie luate mă
suri tehnice și organizatorice spe
ciale pentru adaptarea tehnologiilor
de lucru la starea terenului. Aceas
ta presupune ca specialiștii și ca
drele de conducere să cunoască in
amănunțime starea solului de pe
fiecare parcelă, pentru a putea de
cide unde să se lucreze cu priori
tate, modul in care să se facă pre
gătirea terenului și semănatul. De
asemenea, avind in vedere că pri
măvara pămîntul pierde foarte re
pede umiditatea, important este ca
semănatul culturilor din prima ur
gență să se facă in perioade foarte
scurte. Aceasta impune o temeinică
organizare a muncii, utilizarea agregatelor complexe de utilaje agricole și, ceea ce este mai impor-

Dr. GhcorcțHie SURPAT
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economică

Șl SOCIALĂ A ȚÂRII

Intr-una din cele mol moderne unități ale Industriei municipiului Buzău —
întreprinderea de contactoare - femeile au un rol Important in realizarea
unor produse de cea mal bună calitate, reprezentative pentru prestigiul
acestui tolectiv muncitoresc. Imaginea de mai sus înfățișează un aspect
din secția bobinaj
Foto : Eugen Dichiseanu
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ce, reprezențînd 84 la sută, din su
prafața prevăzută in programul
primului trimestru. Concomitent cu
încheierea reparațiilor la tractoare
și mașinile agricole și recepționarea acestora de către comisiile de
specialiști, in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii au fost for
mate mii de agregate complexe
care vor asigura creșterea produc
tivității muncii mecanizatorilor,
realizarea unor însemnate econo
mii de carburanți și, bineînțeles,
lucrări de calitate superioară care
vor contribui la sporirea randa
mentelor la hectar. Dacă la toate
acestea avem în vedere și organi
zarea temeinică a formațiilor de
mecanizatori și cooperatori, cu
noașterea cu exactitate de către
aceștia a terenurilor pe care vor
lucra, se poate afirma că există
toate condițiile ca lucrările agrico
le de primăvară să se desfășoare in
mod exemplar. Important este
acum ca, imediat ce terenul se
zvîntă, să se treacă cu toate forțele
la însămințări.
în momentul de față, în agricul
tură sint multe lucrări de făcut.
Dar pentru săptămina care a înce
put se detașează, ca o prioritate
absolută, începerea pe un front
larg a insămînțării culturilor din
prima urgență : mazăre, ovăz, orzoaică, inul pentru ulei și cel pen
tru fibră, iar apoi sfecla de zahăr.

prin sublinierea faptului că „victoria
de Ia 6 martie nu a venii de la sine
șî nici nu a fost adusă, din afară : ca
a fost cîștigală prin luptă, prin jertfe
grele date de forțele revoluționare
și democratice din România".
Exprimind, in esență, o putere de
stat nouă, cu pronunțat caracter
muncitoresc-țărăncso, o schimbare a
însuși regimului politic din țara
noastră, guvernul constituit la 6
nhartie 1945 a marcat trecerea la
profunde transformări democratice,
revoluționare, care au asigurat dez
voltarea procesului revoluționar. în
făptuirea revoluției socialiste și edi
ficarea noii orinduiri sociale in
România.
Anii care au trecut de atunci au
fost pentru poporul român ani de
eforturi eroice pentru lichidarea-stă
rii de răminere in urmă a țării, ce
ne-a fost lăsată moștenire de
vechea orînduire, de luptă pentru
depășirea multor greutăți, ani de
mari victorii, de realizări și succese
impunătoare, care au schimbat din
temelii fața țării, viața oamenilor,
într-un proces unic de continuitate
și ascensiune, România a parcurs in

In activitatea

în condiții ide cea mai bună calitate!

Din județele situate in vestul ță
rii a sosit vestea că au început insămințările de primăvară. In pămîntul reavăn au fost puse primele
boabe pentru recoltele record ale
acestui an. Timpul instabil — așa
cum sint dealtfel zilele la începu
tul lunii martie — a făcut ca in
unele locuri lucrările să nu poată
continua. însă în zilele următoare,
pe măsură ce solul se va zvînta, se
va trece pe un front larg la pregă
tirea terenului și semănat, la exe
cutarea celorlalte lucrări agricole
de primăvară. Pentru îndeplinirea
sarcinii trasate de conducerea
partidului ca in acest an să se ob
țină recolte record se impune ca
acum, fără- întîrziere, organele și
organizațiile de partid, direcțiile agricole și conducerile unităților
agricole să acționeze hotărit pen
tru încheierea tuturor pregătirilor
in vederea efectuării cu responsa
bilitate maximă a lucrărilor care
pun bazele recoltei acestui an.
Datorită măsurilor luate la indi
cația secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în majoritatea întreorinderilor agri
cole de stat și a cooperativelor
agricole au fost făcute oregătiri te
meinice. Din datele furnizate de
Ministerul Agriculturii si Industriei
Alimentare rezultă că, oină la 4
martie, au fost transportate la cîmp
7 789 500 tone îngrășăminte organi

39 DE ÂNI DE LA
INSTAURAREA GUVERNULUI
REVOLUȚIONAR DEMOCRATIC
DE LA 6 MARTIE 1945

tr-o perioadă scurtă mal multe
etape istorice de mărețe prefaceri
înnoitoare, concretizate în instaura
rea puterii democrat-populare, cu
cerirea întregii puteri economice șl
politice de către clasa muncitoare in
alianță cu țărănimea muncitoare, cu
celelalte categorii de oameni ai mun
cii, desfășurarea cu succes a onerel
de edificare a orinduirii socialiste,
consolidarea societății socialiste și
trecerea la construirea societății so
cialiste. multilateral dezvoltate.
în acești ani eroici ai epocii socia
liste și, mai cu seamă, in perioada
istorică deschisă de Congresul al IXIea al partidului, care, prin orientări
le programatice și prin generalizările
teoretice aduse, prin spiritul novator
imprimat întregii evoluții a societății
românești, a inaugurat o nouă peri
oadă in viața partidului și a țării, po
porul român, sub conducerea parti
dului șl avind in frunte pe cei mat
iubit fiu al său, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a obținut realizări de im
portanță decisivă pentru înaintarea
neîntreruptă a țării pe calea noii
orinduiri, a progresului istoric.
Stăpîn pe destinele sale, depunind
eforturi eroice și invingind multiple
greutăți, ponorul nostru a transfor
mat România dlntr-o țară cu o eco
nomie preponderent agrară, cu o in
dustrie slab dezvoltată într-un stat
industrial-agrar, cu o industrie mo
dernă. bazată pe cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, capabilă
să asigure dezvoltarea eficientă a
economiei naționale, cu o agricultură
socialistă in plin proces de moder
nizare.
Sod-lismul n asigurat poporului
român o viață nouă și demnă. în so
cietatea noastră socialistă a fost creat
și perfecționat cadrul democratic de
organizare și conducere a societății
de către clasa muncitoare, de către
întregul popor, o democrație econo
mică și socială care permite valori
ficarea largă a inițiativei, experien
ței și capacității creatoare ale mase
lor. Un rol hotăritor are in acest sens
instituționalizarea la toate nivelurile
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— realizată în cel mai scurt timp,

® îndată ce pâmîntul se zvîntâ, esîe necesar să înceapă semănatul mazării, ovăzu
lui, plantelor furajere și al s/eclei de zahăr © Specialiștii și cadrele de conducere
din unitățile agricole să ident.fice operativ suprafețele zvintate, care pot fi lucrate
imediat © Insămînțăriie trebuie efectuate in timp scurt pentru a beneficia de umi
ditatea din sol © Maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor, pentru asigurarea
densității optime a plantelor

tică în stat. Privită In perspectiva
istorică, victoria politică de la 6
martie 1943 se încadrează, in mod
organic, in lungul șir de lupte pur
tate de masele populare, de partidul
revoluționar al clasei muncitoare
pentru libertate și dreptate socială,
pentru împlinirea dreptului poporu
lui de a fi suveran în țara să. Această
corelație organică este relevată de
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

AU ÎNCEPUT ÎNSĂMÎNȚĂRILE

Deși timpul s-a răcit șl a plouat mărunt, la ferma nr. 3 a Asociației
legumicole Satu Maro mecanizatorii Iosif Biro și Barna Racz lucrau suo
supravegherea ing. Vasile Roșu, șeful fermei, la semănatul mazării pe
terenurile nisipoase
Foto : M. Sarea

tant, folosirea din plin a fiecărei
ore bune de lucru in cimp.
Pentru obținerea de recolte record
la culturile care se insămințează in
această perioadă, pretutindeni este
imperios necesar să se manifeste o
înaltă răspundere pentru calitatea
lucrărilor — prima condiție de care
depinde asigurarea densității opti
me prevăzute. Aceasta presupune
ca mecanizatorii și specialiștii să
fie foarte exigenți, să dea dovadă
de o înaltă răspundere la pregăti

rea terenului. Desfășurarea in cele
mai bune condiții a insămințărilor
trebuie să preocupe în cel mai
inalt grad organele și organizațiile
de partid și consiliile populare,
care au datoria să mobilizeze pu
ternic pe mecanizatori, specialiști
și cooperatori la efectuarea lucrări
lor in timpul optim și de bună ca
litate, pentru, ta incă de la insămînțări să se pună temelii solide
producțiilor agricole record din
acest an.

Dezvoltarea științei
și tehnologiei - cimp larg
de afirmare a capacității
creatoare a femeilor
în condițiile actuale de puternică
sint : punerea in valoare de noi re
afirmare a revoluției tehnico-știinsurse energetice și de materii pri
țifice in- toate sectoarele de activi
me, paralel cu valorificarea' supe
tate, de largă introducere în pro
rioară a resurselor de materii pri
ducție, in intreaga viață social-ecome existente, realizarea de noi teh
nomică, a celor mai noi cuceriri ale
nologii și instalații cu consumuri
cunoașterii științifice și ale tehni
reduse de energie, materii prime și
cii, femeile aduc o contribuție emateriale, crearea de produsa noi
sOnțială atit în unitățile de cerce
ș.a. Progresul tehnic trebuie să asi
tare, proiectare, școli și facultăți,
gure modernizarea continuă a eco7
cit șl în colectivele de muncă din
nomiei naționale, ridicarea calității
industrie, construcții, agricultură,
produselor, accelerarea procesului
numeroase femei venind cu reali
de innoire a producției, reducerea
zări și idei valoroase pentru rezol
importurilor și creșterea exporturi
varea unor probleme ale economiei
lor, odată cu sporirea competitivi
naționale.
tății produselor românești in ca
în prezent femeile, reprezent.ind
drul schimburilor internaționale.
peste 50 la sută din populația țării,
Potrivit ’ sarcinilor arătate^ s-au
ocupă o pondere de peste 40 la sută
adoptat măsuri corespunzătoare
din totalul perso
pentru formarea
nalului muncitor
și perfecționarea
din industrie, de
profesională a ca
Diamanta LAUDONIU
peste 58 Ia sută
drelor necesare.
in agricultură și directorul întreprinderii de cercetare
Numărul mare
de peste 55 la
de femei angre
și producție pentru materiale
sută in comerț,
nate in activita
semiconductoare
cooperație și di
tea de cercetare,
verse servicii. In
de creație știin
domeniul cercetă
țifică, de dezvol
rii științifice și tehnice, al dezvol
tare a industriei și tehnologii
tării tehnologice, ponderea femeilor
lor, gindirea tehnică și științifi
reprezintă peste 42 la sută.
că a acestora constituie un po
După cum se cunoaște, o profun
tențial creator cu profunde sem
dă transformare in concepția pri
nificații. Este cunoscută con
vind rolul femeii in societatea
tribuția unui număr tot mai mare
noastră socialistă a avut loc îndeo
de femei care au realizări de
sebi după Congresul al IX-Iea al
osebite in perfecționarea proce
partidului. Imprirnind in toate do
selor de- producție și elabora
meniile un spirit profund nova
re.! de noi tehnologii, în valorifica
tor, dinamizator, tovarășul Nicolae
rea superioară a materiilor prime și
Ceaușescu a catalizat energiile și
secundare, reducerea consumurilor
torța constructivă, ale poporului, a
de materiale și energie, aportul
sporit al cercetării medicale la îm
făcut posibilă participarea tot mai
bunătățirea gradului de sănătate și
substanțială a femeilor la dezvol
creșterea duratei vieții active și
tarea armonioasă a economiei na
multe alte realizări, care conduc Ia
ționale, Ia înflorirea fără precedent
obținerea de mari beneficii pentru
a invățămintu’.ui, științei și cultu
economia națională. De asemenea,
rii, la lărgirea și adîncirea perma
este cunoscut aportul femeilor la
nentă a democrației socialiste. Fe
dezvoltarea
cercetărilor fundamen
meile din România au astfel satis
tale in matematică, fizică, chimie,
facția de a trăi intr-o țară unde
egalitatea in drepturi intre cetățeni
biologie, științe tehnice și în alte
domenii.
este o realitate bine consolidată.
Este rezultatul firesc al grijii con
în afirmarea tuturor acestor rea
ducerii partidului, a secretarului
lizări, în toate transformările în
său general pentru promovarea
noitoare din activitatea științifică,
consecventă a femeii în toate sec
un rol deosebit de important l-a
toarele vieții economice, politice,
avui și il are tovarășa academician
sociale. Partidul nostru a creat
doctor inginer Elena Ceaușescu,
condițiile materiale, cadrul concret
prim vlcenrim-ministru al guvernu
necesar participării plenare . a fe
lui, președinte al Consiliului Națio
meilor la viața economică, politică
nal pentru Știință și Tehnologie —
și socială a țării, cadru fără de care
simbol de soție și de mamă, de
egalitatea ar rămine un simplu de
militant comunist cu inaite virtuți
ziderat.
revoluționare. Prin activitatea sa
în etapa nouă în care a intrat
neobosită a mobilizat și a îndru
societatea noastră, potrivit hotărimat toate forțele cercetării știin
rilor Congresului, al XII-lea și ale
țifice românești pentru crearea de
Conferinței Naționale ale P.C.R.
tehnologii proprii, pentru perfec
sporesc șl mai mult rolul și impor
ționarea celor existente, pentru di
tanța activității științifice și de in
namizarea anli-*rli rezultatelor
ginerie tehnologică, in fața aces
teia puhîndu-se sarcini majore, cum
(Continuare in pag. a III-a)
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In spiritul sarcinilor stabilite la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.,
al indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

Pentru dezvoltarea bazei energetice si de materii prime

INISTITIILE Oi INHUSTIi MINIERA - PUSE IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Ața cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan in industria de extracție a cărbu
nelui și minereurilor reprezintă una din condițiile esențiale pentru înde
plinirea obiectivelor economico-sociale stabilite pentru acest an ți pen
tru întregul cincinal ți, ca atare, activității din acest sector al economiei
trebuie să i se acorde o atenție cu totul deosebită. Desigur, planul de
producție pe acest an al unităților miniere a fost fundamentat avindu-se
in vedere și noile obiective de investiții planificate să intre in exploa
tare. Astfel, vor fi puse în funcțiune capacități de producție care însu
mează sute și milioane de tone de cărbune și minereuri. La lignit, bu
năoară, peste 80 Ia sută din sporul de producție prevăzut a se realiza
in acest an, față de anul trecut, urmează să se obțină pe baza capa
cităților noi ce vor fi puse, eșalonat, in funcțiune.
Cum se acționează pentru îndeplinirea riguroasă a planului de in
vestiții în minerit ? lată întrebarea la care am căutat răspuns in cadrul
anchetei „Scinteii", întreprinse în unele zone ale țării, unde urmează să
intre in funcțiune noi investiții din industria minieră.

Pe șantierele unor unități ale Centralei minereurilor

din Baia Mare

Prioritate capac* prevăzute
să proolcă in acest an
Printre prioritățile realizării capa
cităților prevăzute să producă in acest an în unitățile Centralei mine
reurilor din Baia Mare se înscriu
deschiderea și darea în exploatare
a minei Făget de la Exploa
tarea minieră Rodna (Bistrița-Năsăud) pentru minereuri neferoase,
cu uzină de preparare, iaz de
decantare a sterilului, stație de compresoare, ateliere, grup social etc.
De asemenea, intrarea în exploatare
a zăcămîntului de barită Holdița
(Suceava), ca și darea in funcțiune
a noii linii de preparare de Ia între
prinderea minieră Baia Borșa, a sta
ției de epurare de la mina Toroioaga
sînt socotite a fi de primă impor
tanță pentru realizarea programului
de investiții pe anul în curs. Alte
lucrări de investiții au menirea să
asigure atingerea, în diverse unități,
a parametrilor de productivitate și
de producție proiectați, ori ridicarea
gradului de mecanizare și sporirea
productivității muncii în subteran.
Cum a fost pregătită această com
plexă activitate de investiții ? Iată
ce am aflat de la ing. Aurel Pantea,
șeful serviciului, lucrări miniere-investiții din'deWălă. '
încă de anul trecut s-au luat mă
suri pentru pregătirea condițiilor de
realizare a obiectivelor de investiții;,
drept rezultat, la finele lunii decem
brie documentațiile erau asigurate în

proporție de aproape 98 la sută, iar
utilajele și lucrările de construcțiimontaj erau comandate și contrac
tate aproape în totalitate. în spiritul
indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru obiectivele cu ter
men de predare in 1984 s-au introdus
fișe și grafice sintetice de coordonare
și urmărire a execuției, planul fiind
defalcat pe unități, constructori,
obiective și obiecte.
Se depun eforturi ca în primul tri
mestru al anului să se realizeze în
tre 20 și 25 la sută din planul anual,
în acest sens, încă de la începutul
anului s-au încheiat cu antrepreno
rii grafice de execuție a întregului
volum de lucrări ce trebuie efectua
te. Totodată, materialele necesare
s-au asigurat Ia cotele prevăzute, do
cumentațiile tehnice și cele de execuție — în proporție de aproape
98 la sută, iar pentru utilajele res
tante s-au stabilit, împreună cu
furnizorii, noi termene de livrare in
trimestrele I și II.
în consecință, planul de investiții
pe două luni din acest an a fost de
pășit cu aproape 17 milioane lei, inregistrindu-se plusuri la toate struc
turile și la toate unitățile componen
te ale centralei. Stadiul fizic al
principalelor lucrări confirmă de
butul bun din acest an al investi
țiilor. Se află în stadiu avansat lu
crările pe șantierele de la Baia

Borșa ; aici s-a încheiat prima etapă
la stația de epurare, etapa a 11-a
urmind să fie terminată in decem
brie, iar linia de flotare are condiții
de punere in funcțiune în trimestrul
al III-lea, cu atit mai mult cu cit
întreprinderea „Unio“ din Satu Mare
a început să livreze părți din moara
autogenă restantă care este destina
tă acestui obiectiv. La Baia Sprie și
Cavnic, lucrările de construcție pen
tru instalațiile de extracție sint gata
și se află în curs montarea ma
șinilor. Au continuat, în tot cursul
iernii, și lucrările complexe de la
iazul de decantare a sterilului de la
Novăț, ca și cele de la mina Șuior
pentru introducerea rambleului hi
draulic.
Cu sprijinul organelor județene de
partid din județele beneficiare ale
investițiilor — Maramureș, BistrițaNăsăud, Suceava și Satu Mare —
Centrala minereurilor din Baia
Mare urmărește riguros cum se des
fășoară lucrările pe șantierele aces
tor obiective industriale, determinînd participarea cu răspundere a
tuturor factorilor — constructori,
proiectanți, beneficiari, furnizori de
utilaje — la realizarea acestora po
trivit graficelor stabilite.
Sint insă și unele probleme care
trebuie soluționate neiijtîrziat. Ast
fel, o serie de furnizori de utilaje
au rămas de anul trecut datori față
de mineri, nelivrîndu-le Ia termen echipamentele contractate; „Unio“ din
Satu Mare — cu două mori cu bile
și benzi transportoare pentru uni
tățile din Baia Borșa și Rodna ;
întreprinderea de transformatoare

și mașini electrice Filiașl — cu
25 transformatoare de putere pentru
unitățile din Suceava, Rodna și Bor
șa ; „Aversa" București — cu 21 de
electropompe ; întreprinderea meta
lurgică Bacău — cu 10 pompe, utilaje
care condiționează intrarea la termen
in producție a capacităților amintite.
Este deosebit de important ca acești
furnizori să respecte cu strictețe noile
termene fixate pentru livrarea utila
jelor, tot așa cum foarte necesar este

să fie soluționată cit mai urgent pro
blema asigurării produselor de ba
lastieră pentru șantierele din Rodna
și Baia Borșa de la balastiera din
Beclean a întreprinderii de exploata
re industrială, agregate și materiale
de construcții din Turda, transportul
de Ia alte balastiere mai îndepărtate
nefiind economicos.

Gheorghe SUSA
corespondentul

„Scinteii”

Pe șantierele noii căi ferate din bazinul carbonifer
Berbești-Alunu

Este necesară întărirea conlucrării
dintre proiectant si beneficiar
în acest an, minerii din bazinul
carbonifer Berbești-Alunu au de ex
tras o cantitate aproape dublă de lig
nit față de anul trecut. O importantă
creștere a producției care a impus
pregătirea temeinică, sub toate as
pectele, a activității productive. Ast
fel, în două luni din acest an sarci
nile de plan au fost depășite cu
aproape 2 000 tone cărbune.
— Deocamdată am atins un ni
vel mediu zilnic de 6 000 tone
cărbune — ne spune inginerul

Vasile Ogherlaci, directorul între
prinderii miniere Horezu. In schimb,
pe măsură ce vom da in exploatare
noile excavatoare de mare capacitate
din viitoarea carieră Oltețu, precum
și de la Panga și Berbești-Nord, va
trebui să urcăm producția la 10 000
tone pe zi. Totul va depinde de mă
sura în care șantierul Trustului de
construcții și montaje miniere va
grăbi montajul și predarea noilor ca
pacități de producție.

Aspect de muncă din cariera de lignit TTsmana I, din bazinul carbonifer Gorj

Cum se explică totuși că, in pofida
realizării sarcinilor de plan, minerii
din această importantă vatră de căr
bune au rămas datori termocentrale
lor însemnate cantități de lignit ?
Explicația este simplă : la ora ac
tuală, in vecinătatea exploatărilor
s-au adunat impresionante cantități
de cărbune ce depășesc 200 000 tone,
iar stocul continuă să sporească ver
tiginos. Această problemă a fost
analizată recent de reprezentanți ai
proiectanților și constructorilor din
zonă, ai altor unități care, intr-un
fel sau altul, concură la înfăptuirea
investițiilor legate de transportul
cărbunelui. în cadrul analizei s-au
propus insă soluții paliative, fără ca
incertitudinea rezolvării operative și
complete a transportului cărbunelui
să fie înlăturată. S-a hotărit, bună
oară, ca secția, drumuri naționale
Rîmnicu Vilcea să înființeze imediat
o formație de lucru cu sarcina de a
menține in stare de exploatare dru
mul ce leagă bazinul carbonifer de
gara C.F.R. Popești. Este o măsură
binevenită, dar o rezolvare de
finitivă a transporturilor nu o
poate aduce decît Încheierea lu
crărilor de execuție a căii ferate
și a triajului pînă la Berbești, adică
pînă in vecinătatea exploatărilor mi
niere, excluzindu-se astfel transpor
turile costisitoare cu mijloace auto.
Dealtfel, a existat și un termen, con
siderat cert, de finalizare a lucrări
lor feroviare : sfirșitul anului 1983.
Nerespectarea acestui termen a fost
pusă pe seama condițiilor dificile de
teren.

Foto : Sandu Cristian

— Trecem la un nou sistem de or
ganizare a lucrărilor — preciza in
cadrul analizei amintite inginerul
Alexandru Dobre, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor. începind din luna aprilie
a.c., cite o antrepriză va lucra la
execuția tunelurilor Cerna și Groși,
unde vom folosi noi tehnologii de
excavare șl susținere prin drenări și
injectare, în așa fel ca din prima
lună să atingem o viteză de înain
tare de cel puțin 50 metri liniari.
Conform estimărilor noastre, prki
această măsură creăm posibilități ca
în acest an să realizăm linia de cale
ferată pînă la exploatările din zona
Copăceni, respectiv pînă aproape de
mina Cerna. în aceste condiții, vor
mai rămine de executat anul viitor
doar 10 km de cale ferată.
Măsura pare, într-adevăr, cores
punzătoare și aplicarea ei, după calcdlele beneficiarului va fi de natu
ră să asigure condiții bune pentru
livrarea ritmică a cărbunelui. Dar
mai sint necesare și alte măsuri și
acțiuni. Mergind pe firul lucrurilor,
am constatat, de exemplu, că ceilalți
participanți la această investiție sint
prinși nepregătiți pentru a face față
programului anunțat. Proiectantul
(Institutul de proiectări miniere Cra
iova) mai este dator cu unele detalii
de proiectare, iar beneficiarul, res
pectiv întreprinderea minieră Hore
zu, n-a găsit încă soluția de execuție
a unui depozit de cărbune și nici nu
are deschisă finanțarea pentru reali
zarea incintei de cale ferată din zona
Copăceni.
Cea maî stringentă problemă este
însă cea legată de regularizarea
riului Cerna, în funcție de care
urmează să se construiască noua cale
ferată. Oficiul de gospodărire a ape
lor Vîlcea, care are sarcina să execu
te această lucrare, este, cum se spu
ne, prins pe picior greșit, deoarece
documentația pe care o are la dispo
ziție se află, în mai multe puncte,
in contradicție cu proiectul de exe
cuție a căii ferate. Dealtfel, există
și alte neconcordanțe intre diverși
executanți de lucrări.
Aceste deficiențe pot fi și trebuie
grabnic remediate, printr-o mai
strinsă conlucrare între proiectanți,
constructori și beneficiari, astfel in
cit lignitul din bazinul carbonifer
Berbești-Alunu să poată fi livrat
termocentralelor cit mai repede, rit
mic și în condiții economice avan
tajoase.

Ion STANCIU
corespondentul

„Scinteii”

Pentru însămînfarea la timp a sfeclei de zahăr

Pentru realizarea de recolte mari de cartofi

TERENURILE SĂ FIE BINE FERTILIZATE, IAR SEMINȚELE
SĂ FIE PRELUATE IMEDIAT DE UNffĂTl

MATERIAL SĂDITOR NUMAI DIN SOIURI

Cu gîndul și, maî ales, cu hotă- județean pentru agricultură, în pe
rîrea de a executa în perioada op rioada 5—10 martie, în fiecare uni
timă și la un înalt nivel calitativ lu tate agricolă cultivatoare din cele
crările in apropiata campanie agri 14 consilii unice agroindustriale
colă de primăvară, oamenii muncii s-a organizat instruirea mecanizato
de pe ogoarele județului BUZĂU rilor, a inginerilor șefi și șefilor de
imprimă lucrărilor de sezon un ritm ferme pentru cunoașterea sistemei
de mașini cu care se va lucra, pre
tot mai intens.
O deosebită atenție se acordă cum și a normelor agrotehnice stabi
creării condițiilor pentru a se obți lite pentru această cultură. Prin în
ne recolte mari pe cele 12 500 hec cadrarea semănatului în perioada op
tare prevăzute a se cultiva în acest timă și executarea de lucrări de
an cu sfeclă de zahăr, de pe care bună calitate urmează să se reali
urmează să se obțină, în acest an, zeze o densitate de 100 000 plante la
producții superioare. După cum am hectar, toate acestea avînd ca scop
fost informați la întreprinderea de obținerea, in acest an, a unei pro
industrializare a sfeclei de zahăr
Buzău, s-a asigurat întreaga canti
tate de sămința, care a fost condi
ționată, atit pentru unitățile agri
cole din județul Buzău, cit și pen
tru cele din județul Vrancea, care
livrează producția acestei întreprin
deri. După cum ne spune inginerul
Anton Popescu, directorul adjunct ducții medii de 40 tone Ia hectar,
al întreprinderii, dat fiind faptul că așa cum a indicat tovarășul Nicolae
în urma secetei de anul trecut pe Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
terenurile cultivate cu sfeclă din de la C.C. al P.C.R. din decembrie
ambele județe s-a înregistrat un 1933.
atac de dăunători, care a distrus
Dacă in ce privește semințele, si
plantele abia răsărite, in 1934 s-au tuația se prezintă bine, lucrările de
luat măsuri deosebite. In primul fertilizare a celor 12 500 hectare care
rînd, în această iarnă, cei 18 agenți se vor insămința cu sfeclă de za
de cultură ai întreprinderii, îm hăr în județul Buzău sint mult ră
preună cu șefii de ferme au stabilit mase in urmă. Pină in seara zilei de
amplasarea corectă a culturii și au 29 februarie au fost fertilizate cu
controlat sistematic toate terenurile îngrășăminte organice doar 36 la sută
unde urmează să se însămințeze din suprafață, iar cu îngrășăminte
sfecla de zahăr. Conștatîndu-se că chimice — numai 30 la sută. Ca și
există încă dăunători, de comun a- în anii trecuți, furnizorii din țară nu
cord cu conducerea centralei și a di
recțiilor agricole din cele două ju au reușit să asigure o aprovizionare
dețe, s-a hotărit ca întreaga canti ritmică a unităților buzoiene cu
chimice
complexe.
tate de sămință să fie tratată cen îngrășăminte
tralizat, Ia Buzău.
Iată de ce se impune ca furnizorii
Așa cum aveam să constatăm, Ia să onoreze exemplar contractele, U29 februarie, mașina specială de tra vrînd în cel mai scurt timp întreaga
tare a semințelor a fost pusă in cantitate de îngrășăminte prevă
funcțiune, iar primele cantități de zută.
semințe tratate au fost preluate de
Stelian CHIPER
unitățile cultivatoare. Conform pro
corespondentul „Scinteii”
gramului stabilit de comandamentul

'TELEORMANUL este unul din ju
dețele mari cultivatoare de sfeclă
de zahăr. în apropiata campanie de
primăvară vor fi insămințate cu
sfeclă de zahăr 11 000 hectare in unitățile agricole socialiste și 500
hectare în gospodăriile populației.
Lucrătorii ogoarelor, specialiștii sint
hotăriți să obțină în acest an recol
te record. Posibilități există, expe
riența unor unități agricole frunta
șe, cum sint cele din DrăgăneștiVlașca, Comoara, Cernetu, Turnu
Măgurele, Purani și Siliștea, dove
dind potențialul pămîntului din cîmpia teleormăneană. „La baza pro

RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚELE BUZĂU Șl TELEORMAN
ducțiilor obținute de aceste unități
a stat respectarea strictă a tehnolo
giei culturii sfeclei de zahăr — ne
spune inginerul Stelian Badea, de
Ia direcția agricolă județeană. Por
nind de la învățămintele anului tre
cut și de la sarcina de a realiza in
1984 o producție medie de 37 830 kg
la hectar, întreaga suprafață a fost
amplasată în sistemele de irigații,
alegindu-se cele mai potrivite tere
nuri și cele mai bune plante pre
mergătoare. Pentru fiecare unitate
cultivatoare in parte s-a întocmit o
fișă-program, în care au fost pre
văzute, pe etape, toate verigile teh
nologiei.
întreaga cantitate de semințe a fost
asigurată din soiurile care s-au do
vedit productive pentru zona noas
tră. în prezent se continuă tratarea
semințelor cu substanțe împotriva
bolilor și dăunătorilor. Concomi
tent, se livrează semințele uni
tăților agricole, în citeva zile ur
mind să se încheie preluarea lor.
Pentru gospodăriile populației, cele
patru tone de semințe de sfeclă de
zahăr necesare se distribuie prin

cooperativele de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor".
Concret, ce se întreprinde acum în
unitățile cultivatoare de sfeclă de
zahăr ? Poposim mai întii Ia coope
rativa agricolă de producție din
Cringu. Aici vor fi insămințate cu
sfeclă de zahăr 135 de hectare. „Mai
bine de jumătate din suprafață a fost
fertilizată cu îngrășăminte organice
— ne spune președintele cooperati
vei, -Parașchiv Rece. Sîntem pregă
tiți pentru a incepe lucrările în cimp
imediat ce starea terenului va per
mite. Avem in vedere nivelarea so
lului, executarea unor lucrări de pre
gătire in complex (dișcuire, fertili
zare chimică, erbicidare) și însămînțarea la densitatea optimă. Pentru a
avea garanția încadrării tuturor lu
crărilor — de la semănat și pină la
recoltare — în perioadele stabilite
prin tehnologie, sunrafața a fost re
partizată, conform prevederilor acor
dului global, tuturor membrilor coo
peratori".
Desigur, nivelul recoltelor depinde
în mod hotărîtor de calitatea lucră
rilor de primăvară. De aceea, o aten
ție deosebită se acordă efectuării ul
timelor reglaje și verificări la mași
nile și utilajele agricole. La coope
rativa agricolă de producție „24 Ianuarie“-Țigăneștî, unde vor fi culti
vate cu sfeclă de zahăr 100 hectare,
inginerul-șef Constantin Izbășescu ne
spunea că semănătorile pentru sfecla
de zahăr au fost testate și probate :
la fel și instalațiile de erbicidare și
combinatoarele.
Preocupări pentru realizarea in acest an a unor produc'd record la
sfecla de zahăr sînt și in alte unități
cultivatoare din județ — Moșteni.
Furculești, Dracea, Izvoarele. Se cu
vine semnalat insă că semințele au
ajuns pină acum în puține coopera
tive agricole. De aceea, este necesar
să fie impulsionată acțiunea de pre
luare a semințelor.

Stan 5TEFAN
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DE ÎNALT RANDAMENT
în județul Harghita se fac intense
pregătiri pentru campania agricolă
de primăvară. De curind, mecaniza
torii au încheiat repararea tractoare
lor și mașinilor agricole, iar apoi co
misiile de specialiști au efectuat cu
răspundere recepțiile și suprarecepțiile. Acum unitățile agricole preiau
cantitățile de sămință repartizate
pentru culturile de primăvară. Re
ținem de la tovarășul Nicolae Mar
schall, director cu problemele pro
ducției vegetale al direcției agricole
județene, că pe ansamblul județului
Harghita se vor cultiva peste 75 000
hectare, din care 9 800 hectare cu or
zoaica, 5 400 hectare ovăz, 6 300 hec
tare in pentru fibră, 2 300 hectare
sfeclă de zahăr, 18 670 hectare cartofi,
restul suprafețelor fiind destinate al
tor culturi.
Din cifrele enumerate mai sus re
zultă că, in județul Harghita, o mare
pondere o deține cultura cartofilor.
Pe baza indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de
la C.C. al P.C.R. din luna decembrie
anul trecut, in unitățile agricole și .in
gospodăriile populației din județ se
desfășoară o amplă acțiune pentru a
se obține o producție record de car
tofi, astfel incit să crească și maf
mult aportul județului la aprovizio
narea populației cu acest produs de
mare însemnătate in alimentație.
De la început trebuie să subliniem
că numeroase unități agricole din ju
deț obțin an de an, prin aplicarea
metodelor avansate, recolte mari la
hectar. Această experiență este larg
extinsă cu atit mai mult cu cit, în
acest an, cultura intensivă de cartofi
va ocupa 4 353 hectare. Anul trecut,
cooperativa agricolă din Tușnad a
obținut 38 705 kg cartofi la hectar.
Care sint factorii care au concu
rat la obținerea acestei producții ?
Ne răspunde președintele cooperati
vei agricole, tovarășul Molnâr Emerlc. Erou al Muncii Socialiste :
„Unitatea noastră cultivă cartofi pe
o suprafață de peste 412 hectare.

Colaborăm strins cu Institutul de
cercetare și producție pentru cultura
cartofului din Brașov, care ne asigu
ră materialul biologic de bază, teh
nologiile de cultivare, asistență teh
nică și îndrumările necesare, astfel
incit să obținem cartofi de sămință
din categoriile biologice superioare,
întreaga activitate de cultivare a
cartofilor se desfășoară pe baza unui
program întocmit după datele re
zultate din experiențe. în cadrul teh
nologiei culturii cartofului, un loc
important ocupă fertilizarea terenu
rilor. în această zonă, unde intensi-

IN JUDEȚUL HARGHITA
tatea fotosintezei este redusă, iar
perioada de vegetație — foarte
scuftă, producția de cartofi este
puternic influențată de cantitatea
elementelor nutritive asigurate și de
modul lor de aplicare. Gunoiul de
grajd se aplică, de obicei, toamna,
in cantitate de 30—40 tone Ia hectar
și se incorporează in sol prin arătu
ră. îngrășămintele chimice le dăm
fracțlonat : toamna, iarna sau pină la
începerea vegetației. O altă verigă
este pregătirea materialului de plan
tat Din toamnă, tot materialul este
păstrat într-un depozit de 2 000 tone,
prevăzut cu sistem de ventilație. De
asemenea, obținerea unor recolte
mari și constante este determinată
de calitatea lucrărilor de plantare.
Acestea se execută cînd temperatura
solului a ajuns la 8—10 grade și umi
ditatea este optimă. Avi nd în vedere
gradul de înzestrare mecanică a uni
tății, durata plantării nu necesită
mai mult de 10 zile. Noi perfec
ționăm tehnologiile și sistemele de
lucru pentru cultura cartofului,
spre a obține recolte mari. în

treaga suprafață a fost arată din
toamnă. Prin activitatea desfășu
rată toată iarna, încă de pe
acum, este fertilizată întreaga su
prafață destinată culturii cartofu
lui. Sint asigurate toate condițiile ca
în acest an recolta să fie și mai bo
gată".
Ce se întreprinde în celelalte uni
tăți agricole pentru a se obține re
colte mari de cartofi ? în primul
rind, s-a asigurat sămință de cea mai
bună calitate. După cum am fost in
formați la direcția agricolă, 20 la
sută din suprafață se va cultiva cu
cartofi din categoria superelită, 35 la
sută — din categoria elită, iar restul
din înmulțirea intii. Toate aceste
cantități, care însumează 33 485 tone,
sint depozitate în cooperativele cul
tivatoare și sortate periodic.
Dar nu-i totul să ai sămință de
bună calitate. Trebuie asigurate con
dițiile necesare ca ea să rodească
îmbelșugat. în această privință rolul
hotărîtor il au îngrășămintele. Ne
vom referi in primul rind la stadiul
acestei lucrări executate pe terenurile
destinate culturilor intensive. In
întreprinderile agricole de stat au
fost aplicate îngrășăminte organice
pe întreaga suprafață prevăzută a
se cultiva, iar in cooperativele agri
cole — pe 3 060 hectare, reprezentind
72 Ia sută din prevederi. Pe aceste
terenuri au fost transportate în total
141 000 tone îngrășăminte naturale.
Cele m~i bune rezultate la lucrările
de fertilizare le au cooperativele
agricole Tușnad, Lăzarea, Sinmartin,
Sincrăieni și altele. Bineînțeles, aceeași atenție se acordă fertilizării cu
îngrășăminte naturale si a celorla’te
suprafețe. Pe ansamblul județului,
față de prevederile primului trimes
tru, au fost transportate la cimp 83
la sută din cantitățile de îngrășămin
te organice prevăzute, iar această lu
crare continuă.
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PRODUCȚIEI AGRICOLE
CONSILIILOR POPULARE

Adevăratul gospodar are loc și pentru grădina plină
de legume, și pentru grajdul cu animale multe
Imediat după publicarea in presă
a Programului unic de creștere a
producției agricole in gospodăriile
populației, Consiliul popular al sec
torului agricol Ilfov a organizat o
sesiune în care s-au dezbătut in amănunt sarcinile care revin celor 30
de localități cite are sectorul. De
asemenea, odată cu intrarea in vi
goare a Decretului Consiliului de
Stat privind contractările și achizi
țiile de produse agricole vegetale și
a Decretului privind contractările și
achizițiile de animale, păsări și pro
duse animale s-a trecut cu prompti
tudine la popularizarea largă a pre
vederilor lor.
S-a pornit de la ceea ce există —
pămint și animale — în momentul
de față și ceea ce va trebui să de
țină sectorul la sfîrșitul anului 1984,
precum și de la contractele pe care
are obligația să le încheie cu statul
fiecare comună. S-au analizat pe
larg posibilitățile de creștere a pro
ductivității pămintului dat in folo
sință cooperatorilor, structura pe
fiecare comună a
cerealelor și legu
melor ce vor tre
bui cultivate, nu
mărul animalelor
care vor trebui
crescute de fieca
re
cooperator,
precum și evi
dențierea surse
lor de hrană ne
cesară
acestora,
ciți pomi fructi
feri vor . trebui
plantați de gospo
dăriile care încă
nu au în curte
asemenea plantații și s-a cerut fie
cărui primar să facă necesarul puleților de dud în vederea creșterii
viermilor de mătase. Deputății, fie
care primar in parte și-au notat sar
cinile care le revin, au cerut sau au
oferit sprijin altor localități, incit
•ele stabilite la sesiune să poată fi
_n întregime realizate.'
în cele ce urmează redăm modul
cum aplică Programul unic una din
tre cele mai mari comune ale secto
rului : AFUMAȚI.
Am solicitat tovarășului președinte
al biroului executiv al consiliului
popular, Ion Iordan, cadastrul și re
gistrul agricol, iar dinsul ne-a răs
puns arătind cu mina spre cap :
— Le puteți vedea, bineînțeles, dar
să știți că le am aici pe toate. Cunosc
fiecare palmă de pămint existentă
in gospodăriile populației, fiecare
pasăre și animal din comună. Cred
că în loc să stăm aici in birou, ar
fi mult mal bine să facem o plim
bare prin comună.
Afumații — ne spune apoi prima
rul — a fost de cînd lumea un re
zervor de alimente pentru București.
Deține 5 400 ha de pămint, dintre
care in gospodăriile populației, dIus
loturile în folosință — 228 ha. Nici
un metru mai mult sau mai puțin.
După sesiunea Consiliului popular al
sectorului agricol Ilfov, în funcție de
sarcinile stabilite, primăria a luat in
calcul acest pămint pe care îl au
cooperatorii în folosință și a stabilit
ixact ce și cit trebuie să cultive
.iecare. în general, gospodarilor li
s-a repartizat plan de producție pen
tru roșii, castraveți, gogoșari, varză,
ceapă și usturoi. Proporțional cu su
prafața grădinii și finind seama și
de preferințele lor. Desigur, ne este
foarte greu, dacă nu Imposibil să
stabilim exact producția obținută de
fiecare.
— De ce ?
— Pentru simplul fapt că din le
gumele produse, omul se și autoaprovizionează. Zilnic. Totuși, ne
putem da seama de saltul produs
privind contractele încheiate cu sta
tul, mai bine-zis cu I.L.F.-ul. Față
de anul trecut, numărul contractelor
este cu 200 la sută, ba chiar cu 300
Ia sută mai mare. Iată, de exemplu,

la legume : față de 15 tone anul tre
cut, in 1934 am contractat 45 tone ;
la struguri : față de 24 tone — 95.
tone ; la fructe : față de 32 tone —
62 tone.
Dar cu privire la aceste legume
contractate e bine să precizăm incă
de pe acum unele lucruri : dacă și
anul acesta I.L.F.-ul va proceda ca
anul trecut, va trebui tras la răspun
dere cu cea mai mare seriozitate,
căci pînă în momentul de față aceas
tă întreprindere nu a găsit încă o
modalitate eficientă de a prelua toate
cantitățile angajate de producători.
Practic : se încheie contractul cu ce
tățenii, iar I.L.F.-ul nu vine să-și
ridice marfa. Ce să facă in acest caz
o gospodărie care a contractat, să
zicem, 800 kg de roșii ? Le consumă
in plus, peste consumul obișnuit ?
Firește că nu. Produsele ori se risi
pesc, ori se dau animalelor. Am,
față de această situație, și o soluție :
delegatul I.L.F. de pe lingă coope
rativa agricolă de producție să anun
țe toată comuna cu o zi înainte că

comunei. Am pus Ia dispoziția celor
care cresc animale peste 150 ha de
pajiști. Am obținut de la C.A.P. 40
ha pentru cultura dublă, recolta
fiind în întregime acordată celor
care au în gospodării vite și păsări.
Tot C.A.P.-ul acordă, in funcție de
munca prestată in acord global, fu
raje proporțional cu numărul anima
lelor crescute. în afară de acestea,
trebuințele crescătorilor de animale
vor intra, incepind din acest an, in
balanța de furaje a C.A.P. în felul
acesta, curînd, comuna noastră va
avea cel puțin 230 de bovine, 1 800
oi, 1 500 porci, 14 000—15 000 păsări.
— Comuna Afumați e mare, cum
veți cunoaște în fiecare moment ce
au produs in legumicultura cetățenii,
cite animale a crescut fiecare ? Pen
tru că Programul unic precizează
clar obligațiile fiecăruia.
— Ne Sprijinim in cea mai mare
măsură pe deputați. Fiecare cunoaș
te in circumscripția lui electorală
situația exactă a producției. Ei fac
calculele, „recensămîntul", ca să zic
așa, de citeva ori
pe an, iar in se
siunile consiliului
popular ne pre
zintă rapoartele
cuvenite.
— Hai să in
trăm, ne invită
primarul, și in
gospodăria , con
dusă de o femeie.
Și astfel am fă
cut cunoștință cu
Floarea Cherciu.
una dintre cele
mai bune gospo
dine din comună,
în curtea cooperatoarei am găsit :
păsări, 2 vaci cu lapte și 25 de oi.
— Cui îi place să muncească are
— ne spune gospodina ; cui nu, um
blă cu traista pe la „Alimentara"
din București. Mie nu-mi lipsește
nimic. Ba, mai mult, am contractat
cu statul exact cit imi prisosește :
500 1 lapte, peste 150 kg de lină și 7 oi.
Primarul intervine :
— V-am invitat să vedeți unele
gospodării fruntașe și v-am mai pu
tea invita încă pe la o sută, două
de acest fel, dar trebuie și să vă
spun deschis că, din păcate, nu toată
lumea din comuna noastră procedea
ză la fel. Sînt și oameni care nu
respectă minimul de animale și
păsări
prevăzut
in
Programul
unic :
o vacă sau 5 oi, 60—70
păsări ș.a.m.d. Spre aceste gospodă
rii rămase în urmă este îndreptată
acum în mod deosebit atenția noas
tră. Astfel, am hotărit ca toți. pur
ceii rezultați din crescătoria coope
rativei de producție, achiziții și des
facere și toți puii de pasăre din in
cubatoarele sectorului să fie repar
tizați tocmai acestor gospodării. Fo
losind intensiv lotul în folosință, pre
cum și curtea, crescind, cum preci
zează și recentele decrete ale Con
siliului de Stat, o vacă sau 5 oi, 1—2
porci, zece găini, 5—8 alte păsări și
60—80 pui, luind măsuri ca fiecare
gospodărie să dețină cel puțin un
stup de albine, să crească viermi de
mătase, fiecare producător iși va asigura din plin consumul pentru
sine, iar restul de produse il va pu
tea valorifica la fondul de stat.
Astfel ca încă din acest an, potri
vit Programului unic, să se realizeze
o creștere considerabilă a produc
țiilor agricole, din sectorul gospodă
riilor personale ale țăranilor coope
ratori și, pe această bază, sporirea
cantităților de produse agricole li
vrate Ia fondul de stat. Cu alte cu
vinte, să dovedim o dată mai mult
viabilitatea măsurilor stabilite de
conducerea partidului, justețea obiectivelor stabilite.

Preocupări în sectorul agricol
Ilfov pentru aplicarea recentelor
decrete ale Consiliului de Stat
a doua zi’ vor veni autocamioanele
întreprinderii să ridice mărfurile
contractate. în acest fel, toți contractanții vor recolta produsele cu
venite — e in interesul lor — și le
vor duce la C.A.P., de unde camioa
nele le pot lua pe toate odată. Nu
văd o soluție mai bună. Altfel, în
cheiem contracte care nu se finali
zează. Și e păcat de muncă, de pă
mint, pentru a nu mai vorbi de buna
aprovizionare a orașelor.
Noi, în privința creșterii produc
ției de legume, am luat toate mă
surile ca cetățenilor să li se ofere
semințe selecționate pe sortimente,
iar in magazinele noastre se află in
permanentă uneltele agricole nece
sare. De fapt, campania de cultivare
a legumelor a și început. Multi cetă
țeni au solarii, alții și-au săpat gră
dinile, pomii fructiferi au fost tăiați,
curățați, vița de vie de asemenea.
Tot discutînd, am ajuns la poarta
casei lui Petre Camburu. Nu era ni
meni acasă. Un vecin ne-a spus că
se află, ca de obicei, de cum se ia
zăpada, pe malul riului Pasărea cu
oile lui. Din registrul agricol —
aflat nu numai în memoria prima
rului, ci bine pus la punct la con
siliul popular — aflăm că gospoda
rul are 250 de oi.
— E o turmă destul de mare, iar
aici, la șes, cu ce poate fi ea între
ținută ? — l-am întrebat pe primar.
— Consiliul popular a luat toate
măsurile să-i încurajeze pe gospo
dari în creșterea animalelor. Lui
Camburu, de exemplu, i-am dat in
folosință o porțiune din valea riului
Pasărea, 4 hectare din pajiștea co
munală și a beneficiat și de tărîțele
cuvenite pentru livrarea la fondul
de stat a fiecărei sute de litri lapte.
— Și ce a contractat tovarășul
Camburu anul atesta ?
— 1 200 kg lină, 2 500 1 lapte, 80
de oi și miei. Pe baza contractelor
cu statul, gospodarul are un venit
net anual de peste 100 000 lei.
în privința încurajării crescători
lor de animale trebuie să precizez
cîteva lucruri hotărite de noi, con
siliul popular, și popularizate de deputați in adunările cetățenești ținu
te in luna februarie pe tot teritoriul

Gh. GRAURE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA
VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI EXECUTIV
AL ADUNĂRII R. S. BOSNIA Șl HERJEGOVINA
Luni au avut loc convorbiri între
tovarășii Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și Seid
Maglailia, președintele Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socia
liste Bosnia și Herțegovina.
A fost evidențiată cu satisfacție
evoluția fructuoasă, pe multiple pla
nuri, a raporturilor dintre România
și Iugoslavia, subliniindu-se rolul
determinant al intilnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel pentru
dezvoltarea și diversificarea colabo
rării bilaterale. în același timp, au
fost examinate o serie de domenii
in care există perspective de dezvol
tare a colaborării economice, tehnicoștiințifice și culturale, dintre Româ
nia și R. S. Bosnia și Herțegovina.
De ambele părți a fost exprimată
hotărirea de a se acționa în con
tinuare pentru sporirea livrărilor
reciproce de mărfuri și amplificarea

(Urmare din pag. I)

in 1965 Ia 14,6 miliarde Iei în 1982) ;
acordarea de concedii pre și postnatale plătite, de 112 zile ; acordarea
de ajutoare bănești mamelor cu 5 și
mai mulți copii ; ocrotirea deosebită
a femeii gravide la locul de muncă ;
prioritatea in obținerea locuințelor, a
locurilor în stațiunile de odihnă și
tratament acordată familiilor cu mai
mulți copii și multe altele, inclusiv
măsurile adoptate pe baza atribuirii
de către stat a unor fonduri substan
țiale, an de an mai mari, pentru
creșterea numărului de locuri in creșe și grădinițe, în taberele de copii
etc. Așa cum, pe de o parte, este de
datoria cadrelor sanitare să vegheze
la respectarea legalității, să asigure
condițiile medicale optime pentru
creșterea natalității, tot astfel este
de datoria tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, organizațiilor de
masă și obștești să explice temeinic
aceste avantaje, intensificind — printr-o varietate de metode și mijloace
— munca de educație patriotică, mo-

Hunedoara. 00113111111 Culturii și Educației Socialiste. în co
laborare cu Institutul de cercetări
etnologice și dialectologice, a orga
nizat la Casa de cultură din Deva
o dezbatere cu instructorii de for
mații de muzică populară din ju
dețele Alba, Arad, Bihor, Brașov,
Caraș-Severin, Sibiu, Timiș și Hu
nedoara privind problemele actuale
ale mișcării ariistice de amatori din
domeniul muzicii populare, evoluția
acestor formații in ultima ediție a
Festivalului
național
„Cintarea
României". (Sabin Cerbul,
Vaslui
ln Tudetul Vaslui a
avut loc, sub genericul „Săptâmina
mecanizatorului", un ciclu de ma

ral-cetățenească și sanitară în rindul populației, îndeosebi a celei de
virstă tinără.
Stimularea și sprijinirea puternică
a creșterii natalității impun și adop
tarea unor măsuri sistematice de
perfecționare a activității unităților
materno-infantile din sistemul medico-sanitar, întărirea răspunderii
tuturor cadrelor în vederea asigură
rii unei cit mai bune stări de sănă
tate a femeilor și copiilor, a reduce
rii în continuare a mortalității in
fantile, în vederea îmbunătățirii ca
lității asistenței pentru mamă și co
pil. Există in acest sens indicații
foarte clare, aplicarea lor trebuind să
fie urmărită cu toată perseverența.
De o mare importanță este exerci
tarea controlului pentru înfăptuirea
măsurilor stabilite, a unui control
sistematic, riguros, exigent, din par
tea comitetelor județene de partid,
consiliilor populare, Ministerului Să
nătății, direcțiilor sanitare județene
și a municipiului București. Con
troale vor trebui efectuate sistematic
in toate județele, in toate unitățile

nifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate destoinicilor
lucrători ai ogoarelor. în toate sec
țiile și centrele stațiunilor de me
canizare a agriculturii s-au desfă
șurat expuneri, simpozioane, dez
bateri, intilniri cu juriști, expoziții
cuprinzind piese de schimb și
subansamble realizate pe plan lo
cal. Mecanizatorii au particioat la
soectacole artistice susținute în
cinstea lor de formații ale cămi
nelor culturale și ale Pionierilor și
școlarilor. (Petru Necula).
Sălaj La Muzeul județean ds
istorie și artă din Zalău a avut loc
vernisajul expoziției de artă plas
tică „Salonul de iarnă", aflat la

de specialitate, spre a se asigura ri
dicarea calității asistenței și preve
nirea oricăror abuzuri și ilegalități in
acest domeniu.
Interesele patriei, ale progresului
și dezvoltării națiunii noastre cer tu
turor, întregii populații, oamenilor
muncii de la orașe și sate să înțe
leagă că asigurarea creșterii demo
grafice normale a populației repre
zintă o înaltă cinste și o îndatorire
patriotică a fiecărei familii, a între
gului nostru popor. Cu atit mai mult
astăzi avem înalta îndatorire de a
asigura țării noi și noi generații, care
să contribuie Ia înflorirea națiunii
noastre socialiste, la triumful socia
lismului și comunismului in Româ
nia.
Și fiecare tinără femele, care va
avea bucuria inegalabilă a zimbetuIui copiilor ei, va înțelege că nu exis
tă fericire mai mare decit aceea de a
fi mamă, de a da viață. Viață pentru
propria bucurie, viață pentru a trăi
și prin propriii urmași, viață pen
tru propriul popor, pentru prosperi
tatea și viitorul patriei.

a treia ediție. Organizată de ce
naclul artiștilor plastici din Sălaj,
sub egida Uniunii artiștilor plastici,
expoziția cuprinde lucrări de pictu
ră, grafică, ceramică și tapiserie.
(Eugen Teglaș).

Teleorman. ”Trlbuna exPerienței înaintate" se intitulează foaia
volantă editată de secția propagan
dă a comitetului județean de partid
și difuzată in toate localitățile ru
rale și urbane. Sînt prezentate,
prin articole, reportaje, note și in
formații, experiențe deosebite pri
vind dezvoltarea producției agricole
In gospodăriile populației. (Stan
Ștefan).

★

în aceeași zi, delegația Consiliului
Executiv al Adunării R.S. Bosnia și
Herțegovina a avut convorbiri cu to
varășul Vasile Pungan, ministrul
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și cu Ion
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate. Oaspeții au vizitat întreprin
derea de mașini grele București.
(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN LUXEMBURG
Ministrul afacerilor externe, tova
rășul Ștefan Andrei, a avut, luni, o
întrevedere cu delegația parlamenta
ră a Marelui Ducat de Luxemburg,
condusă de Leon Bollendorff, pre
ședintele Camerei Deputaților.
în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și
colaborare dintre cele două țări,
subliniindu-se dorința comună de a
acționa, in continuare, pentru dez
voltarea și mai puternică a raportu
rilor româno-luxemburgheze. S-a
procedat, de asemenea, la un schimb
de păreri în legătură cu unele as
pecte ale actualității politice inter
naționale, un loc central ocupindu-1
problemele legate de oprirea cursei
înarmărilor, în primul rind de dezar
mare nucleară in Europa.
în aceeași zi, membrii delegației
au avut convorbiri la conducerea

Ministerului Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale.

*

Cu prilejul vizitei delegației parla
mentare luxemburgheze, ambasado
rul Olandei la București, însărci
nat cu reprezentarea diplomatică a
Luxemburgului, Adrien Mansvelt, a
oferit, luni, un cocteil.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, deputați.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

★

Oaspeții luxemburghezi au vizitat
obiective industriale, social-culturale
și turistice din județele Dîmbovița
și Prahova, precum și institute de
învățămint superior din Capitală.
(Agerpres)

Consfătuirea pe țară a cercurilor și cenaclurilor literare
Municipiul Focșani a găzduit cea
de-a doua consfătuire pe țară a
cercurilor și cenaclurilor literare, la
care au luat parte numeroși scriitori
și membri ai cercurilor și cenacluri
lor literare din întreaga țară. Dialo
gul fructuos dintre scriitorii consacrați și membrii cenaclurilor, schim
bul de experiență realizat, ca și pro
punerile ce s-au făcut în cadrul
consfătuirii vor contribui Ia îmbogă
țirea activității viitoare a cercurilor
și cenaclurilor literare, sporindu-le
aportul la înfăptuirea mărețelor
obiective ale Festivalului național
„Cîntarea României".
în telegrama adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

nia, de participanții la consfătuire se
subliniază, între altele : Exprimîn<lu-ne atașamentul fierbinte față de
politica partidului și statului nostru,
profunda recunoștință pentru modul
în care conduceți destinele națiunii
noastre socialiste, militînd neabătut
pentru afirmarea tot mai puternică
a energiilor creatoare ale poporului,
ne angajăm în fața partidului, a
dumneavoastră personal, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
să nu precupețim nici un efort pen
tru sporirea contribuției noastre Ia
educarea comunistă, patriotică, revo
luționară a oamenilor muncii în mij
locul cărora ne desfășurăm activita
tea. la îmbogățirea patrimoniului
spiritual al scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

Locotenent de aviație JERRY JOHN RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale

ACCRA
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării independenței
de stat a Republicii Ghana, vă adresez calde felicitări și cele mal bune
urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
Republica Socialistă România și Republica Ghana vor cunoaște o dezvoltare
tot mai largă spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței
naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul Ghanei săr
bătorește astăzi împli
nirea a 27 de ani de
la proclamarea inde
pendenței țării, eve
niment
remarcabil
care a pus capăt do
minației străine și a
deschis drumul dez
voltării independente
de sine stătătoare a
acestui stat, situat in
Africa tropicală.
în anii care au tre
cut de atunci, Ghana
a depus eforturi con
tinue pentru lichida
rea înapoierii moșteni
te de la trecutul co
lonial,
înregistrînd,
totodată, o serie de
succese în valorifica
rea marilor sale bogă
ții ale solului — în
tinse plantații de ca
cao, păduri cu esențe
prețioase — și ale
subsolului — zăcă
minte de aur, dia
mante,
bauxită, pe
trol. în diferite re
giuni ale țării și-au
făcut apariția impor
tante centre economico-sociale, au avut
loc schimbări semnifi
cative în structura

populației. La Tema,
Sekondi, Kumasi, Akosombo s-au înălțat
unități de prelucrare
a aluminiului și ți
țeiului, a metalelor și
lemnului. O dezvolta
re deosebită a cunos
cut hidroenergetica, in
special prin punerea
în valoare a potenția
lului fluviului Volta.
Recent, guvernul ghanez a adoptat un pro
iect de modernizare a
porturilor
maritime
Tema și Takoradi, la
încheierea căruia in
rada acestora vor pu
tea acosta cargouri de
mare tonaj, în timp ce
instalațiile
portuare
de mare capacitate
vor reduce substanțial
durata de incărcaredescărcare a navelor,
în anii din urmă, o
dezvoltare urbanistică
remarcabilă a cunos
cut capitala țării, ora
șul Accra.
Poporul român ur
mărește cu simpatie
eforturile depuse de
poporul ghanez prie
ten pentru dezvol
tarea
economlco-so-
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vremea

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI Șl TEHNOLOGIEI - ClMP LARG
DE AFIRMARE A CAPACITĂȚII CREATOARE A FEMEILOR
cercetării în diferitele domenii ale
vieții social-economice. Sub condu
cerea permanentă a tovarășei
Elena Ceaușescu a fost elaborată
intreaga concepție de organizare pe
baze științifice a sistemului de
cercetare, iar realizările obținute
demonstrează calitățile sale orga
nizatorice pe care le-a imprimat
întregii activități de cercetare din
țara noastră.
Pătrunderea tot mai viguroasă a
științei in viața noastră economică
și socială este rezultatul politicii
Partidului Comunist Român, al
sprijinului statului, care a asigurat
dezvoltarea neîncetată a bazei ma
teriale a activității de cercetare,
pregătirea cadrelor de specialiști,
stimularea activității creatoare a
cercetătorilor, creșterea rolului ști
inței și tehnicii moderne în toate
domeniile și legarea lor tot mai
strinsă de cerințele complexe ale
progresului multilateral al socie
tății.
Astfel, prin grija permanentă pe
care partidul și statul, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu o acordă
cercetării științifice, dispunem as
tăzi de o puternică rețea de insti
tute de cercetare și inginerie teh
nologică, cu o bună dotare mate
rială, cuprinzind circa 200 de uni
tăți cu circa 200 000 lucrători, din

Botoșani.

La Dorobo1 s_a

desfășurat cea de-a 10-a ediție a
Festivalului-concurs
de
muzică
ușoară „Mărțișor-’84“. Ia care au
participat tineri interpreți din 15
județe și din municipiul București.
Cu acest prilej au avut loc mai
multe intilniri cu publicul ale unor
compozitori și critici muzicali.
(Silvestri AHenei).

Caraș-Severin. Muzeul Tu*
dețean de etnografie și istorie lo
cală din Caransebeș găzduiește, in

care 70 000 cu studii superioare. Le
garea tot mai strinsă a cercetării
științifice de cerințele concrete ale
dezvoltării societății, integrarea ei
organică cu producția au sporit ro
iul și contribuția științei la promo
varea progresului tehnic în toate
domeniile de activitate, la înnoirea
și modernizarea produselor și teh
nologiilor/
Expresie a deplinei adeziuni a
oamenilor de știință din patria
noastră la ideile și noile inițiative
de pace ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, s-a constituit, după cum
se știe. Comitetul Național Român
„Oamenii de știință și pacea", a că
rui președintă a fost aleasă tova
rășa Elena Ceaușescu. Prin activi
tatea sa neobosită, ca și prin exem
plul său personal, de superioară în
cărcătură politică și umanistă, pro
movează la cotele celei mai Înalte
responsabilități mesajul de pace și
prietenie pe care frontul cercetării
științifice românești și-l asumă
pentru a se preintimpina o catas
trofă ce ar aduce pieirea omenirii.
Apropiata zi de 8 Martie este un
nou și fericit prilej pentru toate
femeile din țara noastră, pentru
întregul popor de a ne angaja în
fața conducerii partidului, a secre
tarului său general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să facem din
1984 anul celor mai mari realizări,

cursul lunii martie, două expoziții
de larg interes pentru public : una
cuprinzind cele mai reprezentative
exponate ale portului popular din
toate zonele etnografice ale jude
țului și una de covoare țărănești
bănățene (Nicolae Cătană).
Galați
bolul Universității
din Galați s-a deschis Salonul
anual de pictură, sculptură și gra
fică al membrilor cenaclului artiș
tilor plastici amatori „Camil Ressu"
din localitate. Expoziția, organizată
de Comitetul județean de cultură
și educație socialistă, reunește lu
crări aparținînd unui număr de 55
de autori. (Dan Plăeșu).

cială. între România
socialistă și Ghana
s-au stabilit relații de
prietenie și colabora
re pe planuri multi
ple. în cursul ultimei
sesiuni a Comisiei
mixte româno-ghaneze
de cooperare economi
că și tehnică, ale cărei
lucrări au avut loc
anul trecut la Bucu
rești, s-au convenit
noi acțiuni de coope
rare în domeniile con
strucțiilor de mașini,
mineritului, exploată
rii petrolului. Indus
trializării lemnului, agriculturii și în alte
domenii de interes re
ciproc. în același timp,
cele două țări conlu
crează rodnic pe plan
internațional, in ca
drul
O.N.U.,
al
„Grupului celor 77",
în alte organisme in
ternaționale.
Cursul
ascendent al colabo
rării româno-ghaneze
corespunde, neîndoios,
intereselor
ambelor
popoare, ale cauzei
păcii, independenței și
înțelegerii internațio
nale.

0 W victorie a poporului
pe drumul făuririi unei Românii
litere, democratice, socialiste

și în intreaga viață economică și so
cială a principiului muncii și condu
cerii colective, a organismelor autoconducerii muncitorești — adunările
generale ale oamenilor muncii și
consiliile oamenilor muncii — in
troducerea autogestiunii și a noului
■ mecanism economico-financiar, con
stituirea organismelor care dezbat și
Actualitatea tn economie
decid asupra problemelor unor în
împliniri și perspective. Arc peste
tregi domenii de activitate, la nivel
timp. Reportaj documentar
național ; Congresul consiliilor popu
20,50 Republicii uh imn de slavă
lare, Congresul consiliilor oamenilor
-—*r-------!—_ ,cțl,dfț.Țjeptcv ȚVA „fjpi ce rănain mereu
muncii, Congresul agriculturii. Con
j: Jte:
bTu'}■' ;
p^^^hețăy
15.00 Telex........ .
..P
i.p^~^
f^heiă?vdț)";i.rL^$erban.
.<^';i.pr,;Șerban.' In dlstrigresul educației politice șl al cultu
15,05 Pagini muzicale
• ’.e:..' ............ ..
.byție
buțțe : <?.prnel.
qprneLCo.man,
Coman. Ște
ștefan lor-.. rii socialiste, Congresul educației șt
1.5.1? Viată școlii '-1.
‘ tfache, 'Petre Gtîeorghiu.
învățămîntului, precum și a organis
15,35 Karino (color).
(color’ Ultimul episod
Celea, Sorin Gheorghiu, Doina
16,00 Ghana pe drumul dezvoltării. Do
melor cu activitate permanentă ale
Deleanu, Dan Aciobănițel. Regia
cumentar
acestor foruri — consiliile naționale
artistică : Nae Cosmescu
16,15 Agrozootehnia pe înțelesul tutu
de coordonare pe plan republican.
ror. îndrumări tehnice pentru lu
22,00 Videoteca internațională
Procesul adîncirii democrației noastre
crătorii din agricultură
22,20 Telejurnal (parțial color)
socialiste și-a găsit o pregnantă ex
16,30 închiderea programului
presie în consultarea și antrenarea
20.00 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului
poporului la elaborarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, în dialogul permanent purtat
silica, spulberind pe alocuri zăpada.
de secretarul general al partidului,
Temperaturile minime vor fi cuprinse
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu oa
Intre minus 7 șl plus 3 grade, tar
menii muncii din toate județele țării,
maximele vor oscila între minus 1 șl
cu specialiști din diferite domenii de
plus 9 grade. Local se va produce
ceață. In București : Vreme in gene
activitate etc.
Timpu! probabil pentru Intervalul 6
ral închisă. Vor cădea precipitații, în
Sistemul democrației noastre mun
martie, ora 20 — 9 martie, ora 20. în
deosebi sub formă de ploaie șl iapocitorești, revoluționare înmănunchea
țari : Vreme schimbătoare, cu cerul
viță. Vintul va sufla slab, pină la mo
ză
toate clasele și categoriile sociale,
variabil, mal mult noros in a doua
derat. Temperaturile minime vor .fi
toți oamenii muncii, fără deosebire
parte a intervalului. Vor cădea preci
cuprinse între minus 2 și plus 2 gra
de naționalitate, organele de stat și
pitații locale, sub formă de ploaie,
de. iar maximele vor oscila intre 3
lapoviță șl ninsoare, mai ales în ulti
organizațiile obștești grupate în ca
și 7 grade. Dimineața, ceată slabă.
mele zile cinci-1 și vintul se va lnten(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).
drul Frontului Democrației și Unită
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colaborării în celelalte domenii, apreciindu-se că promovarea susținu
tă a conlucrării bilaterale este în
folosul ambelor țări și popoare, al
progresului și prosperității lor, al
cauzei socialismului și păcii.
A fost prezent Milos Melovski,
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la
București.
în onoarea delegației conduse de
tovarășul Seid Maglailia, tovarășul
Gheorghe Oprea a oferit un dineu.

cinstind astfel cele două mari eve
nimente politice — a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și cel de-al XIIIlea Congres al partidului.
Faptul că in toate întreprinderile
și unitățile de cercetare au fost
elaborate programe de măsuri care
vizează modernizarea tehnologiilor,
innoirea produselor, folosirea in
tensivă a capacităților de produc
ție, dezvoltarea bazei energetice și
de materii prime, utilizarea supe
rioară a acestora, creșterea gradu
lui de recuperare și de refolosire a
materialelor, reducerea consumuri
lor în toate sectoarele de activitate
oferă femeilor posibilitatea de a-și *■
concentra in continuare atenția asupra calității prooriei munci, de
a-și stimula receptivitatea față de
nou. față de creația originală.
tn pas cu dezvoltarea științei și
tehnicii, cu sarcinile de mare ac
tualitate reieșite din cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu, din
documentele de partid și de stat,
femeile patriei noastre vor conti
nua să se afirme și in perioada ur
mătoare ca o forță remarcabilă a
construcției socialiste, aducindu-și
contribuția tot mai insemnată la
dezvoltarea producției materiale și
creației spirituale. Ia formarea și
educarea tinerelor generații, la nrogresul social și multilateral al
patriei.

Covasna Ansamblul folclo
ric „Măceșul" al Casei de cultură
a sindicatelor din Sfîntu Gheorghe
continuă și in acest an spectacolele
in comunele și satele județului.
Spectacolul Intitulat „Sădit-am flori
alese" a fost prezentat în satele
Zălan, Poian, Belani. (Pâljănos
Maria).
lași Sala "Victoria" din Iași
găzduiește cel de-al VIII-lea salon
de artă fotografică, sub genericul
„Omul zilelor noastre", manifesta
re cu caracter interjudețean orga
nizată de Consiliul județean Iași
al sindicatelor șl Asociația artiș
tilor fotografi din București. (Manole Corcaci).

ții Socialiste, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Sistemul
democrației noastre socialiste, al
conducerii societății de către popor,
are un caracter dinamic. El se
îmbogățește și se lărgește perma
nent, pentru a asigura cuprinde
rea și participarea eficientă a clasei
muncitoare, a întregului popor la
conducerea vieții economice și socia
le. Partidul nostru conduce societa
tea, așa cum subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „nu fn numele,
ci împreună cu clasa muncitoare, eu
întregul popor", făuritor activ al
propriei sale istorii. Această concep
ție iși are izvorul în comunitatea
idealurilor partidului și ale poporu
lui, in realitatea istorică românească
vie care atestă că politica Partidului
Comunist Român se Inspiră din
năzuințele vitale ale poporului și Ie
slujește fidel, in caracterul democra
tic al modului de înfăptuire a mi
siunii sale. Odată cu adîncirea pro
cesului democratic, statul nostru so
cialist a căpătat caracterul de stat al
democrației muncitorești, revoluțio
nare, ca putere politică a poporului,
a națiunii socialiste, putere a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, pusă în slujba edifică
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Pe fundalul transformărilor revo
luționare, socialiste, unitatea poporu
lui s-a ridicat la noi valențe, deve
nind o unitate morală și social-politică. Această unitate nouă, in care se
păstrează virtuți și împliniri ale
coeziunii populare practic milenare,
este, in același timp, creația nemij
locită a unui proces istoric obiectiv
—- de lichidare a vechii societăți și
de edificare a societății socialiste,
societate unită, formată din clase și
categorii sociale legate prin aceleași
interese și aspirații. Unitatea de mo
nolit a întregului popor, în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
constituie izvorul forței și trăinteiei
de nezdruncinat a orînduirii noastre
socialiste.
Toate aceste mărețe înfăptuiri sînt
strins legate în conștiința poporului
român de gindirea și activitatea
prodigioasă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, strălucitul revoluționar
patriot, care, aflat de aproape 19 ani
in fruntea partidului, iar de 10 ani
învestit cu înalta funcție de pre
ședinte al republicii, a acționat cu
exemplară consecventă, cu pildui
toare dăruire pentru progresul multi
lateral al țării, pentru perfecționarea
cadrului democratic, pentru prestigiul
și demnitatea României socialiste.
Poporul nostru privește viitorul în
crezător în forțele sale, știind că stă în
puterea Iui să asigure prin forțele pro
prii dezvoltarea patriei pe noi trepte
ale progresului. Hotărirea cu care în
acest an — anul celei de-a 40-a ani
versări a dobîndirii libertății noastre
și, deopotrivă, anul celui de-al XIIIlea Congres al partidului — clasa
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, toți oamenii muncii acționează
pentru înfăptuirea planului de stat pe
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru realizarea obiectivelor noii etape
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate constituie o pu
ternică garanție că poporul nostru,
stăpîn pe destinele sale, va Înregistra
noi succese în opera de ridicare a
patriei noastre pe trepte tot mai
înalte de progres și civilizație.

Maramureș. Formațuior fa
amatori participante la actuala edi
ție a Festivalului național „Cîn
tarea României'1 li s-a mai adăugat
una înființată prin stăruința învă
țătorului Gavril Danciu. Noul an
samblu folcloric aparține Căminu
lui cultural din satul Berința și
poartă numele „Doina Chioarultii".
(Gheorghe Susa).

Bistrița-Năsăud. La eln«matograful „Dacia" din Bistrița a
avut loc o instructivă manifestare
de educație materialist-științifică,
urmată de proiecția filmului „întu
nericul alb". (Gheorghe Crișan).

CM PRIVIRE LA ÎNGHEȚAREA Șl REDUCEREA Concepția președintelui Mae Ceaușescu
privind măsuri de încredere și securitate,
CHELTUIELILOR MILITARE
!n spiritul propunerii cuprinse in Declarația politică
adoptată la Praga, la 5 ianuarie 1983, la Consfătuirea
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la
Tratatul de la Varșovia privind înghețarea și reducerea
cheltuielilor militare și potrivit înțelegerii intervenite intre
statele participante la Tratatul de la Varșovia, Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a
transmis, la 5 martie a.c., reprezentanților diplomatici al

statelor membre ale N.A.T.O. - Belgia, Canada, Dane
marca, Republica Elenă, Franța, R.F, Germania, Islanda,
Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Republica Portugheză, Spania, Statele Unite ale Americii,
Turcia - propunerea de a se trece cit mai curind posibil
la organizarea de negocieri directe in această problemă
Intre statele participante la Tratatul de la Varșovia și
statele membre ale N.A.T.O.

Premru st* pmicipaote la Will ife la Varswfe
către statei muta ale N.A.î.0. pentru negocieri priviți
Met» si retorta MiAi* milita
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica
Socialistă România, Republica Popu
lară Ungară, Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste sint profund în
grijorate de continuarea în ritmuri
tot mai înalte a cursei înarmărilor,
ceea ce are consecințe extrem de
periculoase pentru pacea și secu
ritatea internațională. Statele par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia se pronunță pentru oprirea
acestei curse și pentru trecerea
la dezarmare, in primul rind la
dezarmare nucleară. Ele se pronunță
pentru realizarea de acorduri care să
ducă la reducerea efectivă a forțelor
armate și armamentelor, cu respec
tarea strictă a principiului egalității
și securității egale și pentru asigu
rarea echilibrului de forțe la niveluri
cit mai scăzute.
Cursa înarmărilor este alimentată
de cheltuielile militare care cresc
vertiginos și care devin pentru po
poare, indiferent de gradul de dez
voltare economică a diferitelor țări,
o povară tot mai grea, frînează dez
voltarea economică și socială. Redu
cerea cheltuielilor militare, in pri
mul rind de către statele posesoare
de arme nucleare și alte state puter
nic Înarmate, ar contribui efectiv la
încetarea cursei înarmărilor și la
trecerea la dezarmare, mijloacele
eliberate urmind să fie folosite pen
tru nevoile dezvoltării social-economice, inclusiv ale țărilor în curs de
dezvoltare. în condițiile încordării
internaționale crescinde, adoptarea
de măsuri de înghețare și reducere
a cheltuielilor militare dobindește o
importanță deosebită.
Toate statele, și în primul rînd sta
tele care dispun de un puternic po
tențial militar, trebuie să participe
Ia eforturile de înghețare și redu
cere a cheltuielilor militare. O În
semnătate deosebită ar avea insă în
făptuirea unor asemenea măsuri de
către statele participante la Tratatul
de la Varșovia și statele membre ale
N.A.T.O., avînd in vedere ponderea
mare a cheltuielilor militare ale aces
tor state.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia, în Declarația lor politică
adoptată la 5 ianuarie 1983 de Con
sfătuirea de la Praga a Comitetului
Politic Consultativ, au propus înce
perea neintirziată de negocieri direc
te intre statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele mem
bre ale N.A.T.O. in scopul realizării
unei înțelegeri practice privind în
ghețarea cheltuielilor militare și re
ducerea for ulterioară in procente
sau expresie absolută. Această che
mare a fost confirmată și concre
tizată la întilnirea de la Moscova
din 28 iunie 1933 a conducă
torilor de partid și de stat ai Re
publicii Populare Bulgaria, Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Repu
blicii Democrate Germane, Republicii

sumă totală convenită ; mărimea con
cretă a reducerii care revine fiecă
reia din aceste țări in cadrul sumei
convenite trebuie să fie stabilită in
raport cu produsul national brut ;

Populare Polone. Republicii Socialis
te România, Republicii Populare Un
gare și Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste, care s-au adresat din nou
statelor membre ale N.A.T.O. cu che
marea de a incepe neintirziat. nego
cieri directe in vederea ajungerii la
un acord privind înghețarea, incepind
cu 1 ianuarie 1931, a cheltuielilor mi
litare și măsuri practice de reducere
reciprocă a acestora in perioada ur
mătoare.
Propunerile statelor participante la
Tratatul de la Varșovia, privind în
ghețarea și reducerea substanțială a
cheltuielilor militare prezentate in
comun sau individual rămin in vi
goare.
Prezentind propunerea privind aceste negocieri, statele participante
la Tratatul de la Varșovia au in ve
dere ajungerea in cel mai scurt timp
Ia înțelegeri concrete privind înghe
țarea și reducerea ulterioară a chel
tuielilor militare, urmind ca mijloa
cele eliberate, să fie folosite pentru
nevoile dezvoltării economico-sociale, inclusiv ale țărilor in curs de dez
voltare. Reducerea cheltuielilor mili
tare trebuie să contribuie la oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la de
zarmare, Negocierile propuse privind
înghețarea și reducerea cheltuielilor
militare ar constitui o parte compo
nentă a eforturilor comune îndrep
tate spre realizarea acestui scop.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia se declară gata să depu
nă, împreună cu statele membre ale
N.A.T.O., eforturi reciproce pentru a
căuta soluții realiste, pe o bază reci
proc acceptabilă, care să permită de
pășirea dificultăților apărute in
cursul examinării problemei înghe
țării și reducerii cheltuielilor milita
re. Ele cheamă statele membre ale
N.A.T.O. să acționeze in același spi
rit.
în completarea propunerilor con
ținute in declarațiile de la Praga și
Moscova, statele participante la Tra
tatul de Ia Varșovia propun urmă
toarele măsuri eventuale in direcția
soluționării problemei privind redu
cerea cheltuielilor militare :

— reducerea bugetelor militare ale
statelor participante la Tratatul dc
la Varșovia și statelor membre ale
N.A.T.O., in legătură cu înfăptuirea
de măsuri concrete de dezarmare,
care ar putea fi elaborate in cursul
diferitelor negocieri de dezarmare
(fiecare din participanții la diferite
negocieri de dezarmare ar urma să
facă cunoscută, după ajungerea la
înțelegerile corespunzătoare, suma cu
care își va reduce bugetul militar) ;

— stabilirea de comun acord a
unor plafoane maxime ale bugete
lor militare, sub nivelurile existente.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia sint gata să examineze și
alte propuneri privind măsuri de în
ghețare și reducere a cheltuielilor
militare.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia pornesc de Ia faptul că
acordurile privind reducerea cheltu
ielilor militare trebuie să fie reali
zate astfel incit toți participanții ta
acordurile respective să aibă certitu
dinea in îndeplinirea lor.
în vederea realizării de înțelegeri
concrete este necesar să se depună
toate eforturile, să se ducă negocieri
in spirit pozitiv de lucru, să se în
făptuiască măsuri de natură să con
tribuie la crearea unei atmosfere fa
vorabile pentru progresul negocieri
lor și să nu se întreprindă acțiuni
care ar putea șă le complice. Un rol
pozitiv ar putea avea autoreținerea
reciprocă în ce privește cheltuielile
militare, precum și alte măsuri si
milare pe bază de reciprocitate.
Se are in vedere că aceste nego
cieri vor avea loc cu participarea
nemijlocită a tuturor statelor partici
pante la cele două alianțe. Statele
participante la Tratatul de la Var
șovia pornesc de la faptul că trata
tivele vor incepe cit mai curind po
sibil. Ele propun să aibă loc consul
tări pregătitoare in aceeași compo
nență, la nivel de lucru, pentru a se
conveni scopul, dată și lociil trata
tivelor, precum și nivelul participă*
rii șă. Data și locul consultărilor
pregătitoare ar putea fi convenite pe
canale diplomatice.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia consideră că realizarea
negocierilor propuse ar reprezenta o
contribuție Ia îmbunătățirea clima
tului politic in Europa și in lume șl
ar răspunde aspirațiilor vitale ale
popoarelor, care sint preocupate de
agravarea continuă a situației inter
naționale și intensificarea cursei
înarmărilor.
Ne exprimăm speranța că un răs
puns pozitiv la această propunere va
fi primit cit mai curind posibil.

— realizarea, pe baza exemplului
reciproc, a unei singure reduceri li
mitate, simbolice, a bugetelor milita
re ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și ale statelor
membre ale N.A.T.O, (fiecare stat ar
urma să stabilească singur mărimea
sumei ce urmează a fi redusă), ur
mată de înghețarea acestor bugete pe
o perioadă de circa 3 ani. Această
propunere este menită să faciliteze
trecerea Ia reduceri mai radicale ale
bugetelor militare, prin negocieri ul
terioare i
— reducerea o singură dată, ca un
prim pas, a bugetelor militare ale
statelor posesoare de arme nucleare
participante la Tratatul de la Varșo
via și celor membre ale N.A.T.O., cu o

pentru dezarmare în Europa

prezentată la întilnirea internațională de la Helsinki
a femeilor
HELSINKI 5 (Agerpres). — în zi
lele de 3 și 4 martie 1931 s-au des
fășurat, la Helsinki, lucrările întilnirii femeilor pentru securitate și
coopefare in Europa, organizată de
Comitetul finlandez al femeilor.
Reprezentantele a 43 de organiza
ții de femei din 17 state semnatare
ale Actului final al C.S.C.E. au făcut
cunoscute dorința și voința femeilor
pentru întărirea încrederii intre na
țiuni și dezarmare, pentru asigurarea
păcii, securității și cooperării pe con
tinentul european și in intreaga
lume.
Poziția României, concepția și con
siderentele
președintelui
Nicoiae
Ceaușescu privind măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa, atașamentul și ade
ziunea deplină a femeilor din Româ
nia la intreaga politică de pace și
colaborare a partidului și statului
nostru au fost evidențiate in cuvintul rostit la reuniune de către repre
zentanta Consiliului Național al Fe
meilor din România.
A fost scoasă in evidență activita
tea remarcabilă a Comitetului națio
nal român „Oamenii de știință și pacea", condus de tovarășa academician

doctor inginer Elena Ceaușescu, per
sonalitate proeminentă a vieții po
litice și științifice, care acționează
ferm pentru unirea eforturilor oa
menilor do știință din lumea întrea
gă. pentru ca știința să fie pusă ex
clusiv in slujba păcii, progresulut și
bunăstării popoarelor.
Reuniunea de Ia Helsinki a femeilor
a adresat un apel Conferinței de la
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa, prin care a chemat
statele participante să depună toate
eforturile pentru identificarea și adoptarea unor măsuri concrete vizind
reluarea cursului spre destindere, oprirea cursei înarmărilor, eliberarea
întregului continent de arme nu
cleare.
A fost, de asemenea, adoptat un
apel adresat tuturor femeilor și or
ganizațiilor de femei din țările par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, in
care se subliniază răspunderea ce re
vine femeilor in întărirea păcii și a
colaborării, in realizarea dezarmării,
în educarea tinerei generații in spi
ritul prieteniei și înțelegerii intre
popoare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Abrogarea acordului libanezo-israellan din mai 1983
© Măsuri în vederea respectării încetării locului ® Calm
relativ la Beirut
BEIRUT 5 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc, luni, o reuniune ex
traordinară a guvernului libanez,
sub președinția șefului statului.
Amin Gemayel, informează agențiile
internaționale de presă, citind pos
tul de radio oficial libanez. La în
cheierea dezbaterilor, un purtător
de cuvint guvernamental a declarat
că, în actualele împrejurări, guver
nul a hotărit să „abroge acordul 11banezo-israelian din 17 mai 1983".
EI a precizat că vor fi informate și
celelalte părți ale acordului — Israe
lul și S.U.A. — despre această hotărire. S-a stabilit, de asemenea, să
se ia măsurile necesare in vederea
asigurării „suveranității, securității
și stabilității in sudul Libanului,
pentru a se realiza retragerea forțe
lor israeliene de pe teritoriul liba
nez".
Pe de altă parte, s-a anunțat că
primul ministru, Shafic Al Wazzan,
la cererea președintelui Amin Ge
mayel, a revenit asupra deciziei
sale, luată la 5 februarie, de a de
misiona. El a declarat că speră ca
președintele Gemayel să formeze cit
mai curind un guvern de coaliție
națională.
„Comitetul cvadripartit de secu
ritate" din Liban — regrupînd repre
zentanții principalelor forțe ale mi
lițiilor libaneze și ale celor fidele
președintelui Amin Gemayel — iși va
relua . activitatea in vederea conso
lidării acordului de încetare a focu
lui, a anunțat postul de radio oficial
libanez, citat de agenția France
Presse. Vor fi examinate, de aseme
nea. modalitățile care ar permite re
deschiderea punctelor de trecere in
tre sectoarele de vest și de est ale
capitalei libaneze, blocate in urma
escaladării ciocnirilor din ultimele
zile.

Referindu-se la convorbirile pe care
președintele Siriei, Hafez Al-Assad,
le-a avut cu președintele Partidului

Socialist Progresist din Liban, Walid
Joumblatt, și cu șeful mișcării polit.ico-militare „Amal“, Nabih Berri,
agenția siriană de presă — S.A.N.A.,
citată de France Presse — a infor
mat că au fost examinate cu acest
prilej situația actuală din Liban și
rezultatele intilnirii la nivel înalt
siriano-iibaneze de săptsmina trecu
tă. Agenția a relevat că Hafez AiAssad a afirmat „sprijinul pe care
Siria îl acordă poporului libanez
pentru a se pune capăt ocupației is
raeliene și a fi realizată înțelegerea
națională".

Agențiile internaționale de presă
relatează că, luni, în Liban s-a în
registrat un calm relativ, acordul
tacit de încetare a focului intre for
țele militare fidele președintelui
Amin Gemayel și milițiile druze și
șiite. intervenit duminică seara, fiind
in general respectat. S-au semnalat
tiruri sporadice Ia Beirut șl in zona
de munte Souk EI Gharb. Un soldat
francez a fost ucis de explozia unei
rachete, 'in partea de sud a capitalei
libaneze.
Pe de altă parte, avioane militare
israeliene au bombardat in două
rinduri obiebtive controlate de mili
țiile druze, la sud de șoseaua BeirutDamasc. Au fost înregistrate conside
rabile pagube materiale.

ABU DHABI 5 (Agerpres). — Liga
Arabă preconizează să întreprindă o
nouă acțiune de mediere între Iran
și îrak prin intermediul unor țâri
arabe agreate de amb-'lo nării, cum
sint Emiratele Arabe Unite, Kuwei
tul și Algeria, a declarat Chadli
Klibi, secretar general al Lig i Ara
be, Pe de altă parte, el a informat că
se are in vedere și o încercare de
mediere pe linie islamică, intentioninclu-se să se solicite sprijinul unor
persoane din Egipt, Tunisia, Maroc,
India și Pakistan. Chadli Klibi a
subliniat că o mediere de acest tip
trebuie dublată de o mediere politi
că, relatează agenția France Presse.

Duminică au avut loc

Alegerile de deputat! in Sovietul Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA — Trimisul Agerpres,
S. Morcovescu, transmite : Dumini
că, pe întreg cuprinsul Uniunii So
vietice s-au desfășurat alegerile de
deputați in
Sovietul
Suprem al
U.R.S.S. — eveniment politic de im
portanță majorți in viața popoarelor
sovietice. Milioane de cetățeni s-au
prezentat Ia urne pentru a-i alege
pe cei 1 500 de deputați — cite 750
m cele două camere — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților.
Cetățenii s-au prezentat in mare
număr Ia circumscripțiile electorale
incă din primele ore ale zilei. Pipă
la prinz, 90 la sută dintre alegători
iși exercitaseră acest drept.
La circumscripția electorală nr.

/n

10 din raionul Krasnopresnensk a
venit să-și dea votul secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., K. U. Cernenko, salutat cu căldură dc alegă
torii prezenți.
Centrele de votare au fost des
chise de la ora 06.00 — ora locală
in toate republicile și regiunile
Uniunii Sovietice — și s-au inchis
la ora 22.00, ora locală pe intreg cu
prinsul țării.
■In reportaje transmise de radioul
și televiziunea sovietică s-a relatat
pe larg despre atmosfera sărbăto
rească in care s-au desfășurat alege
rile, evidențiindu-se realizările pa
care colectivele de muncă le-au de
dicat acestui eveniment.

favoarea negocierilor privind reducerea
armamentelor nucleare

WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Cancelarul vest-german Helmut Kohl
s-a pronunțat in favoarea reluării
convorbirilor sovieto-americane pri
vind reducerea armelor nucleare,
apreciind că „salvgardarea păcii are
o asemenea' importanță incit trebuie
folosit orice prilej" in acest scop.

într-un interviu acordat la Wa
shington rețelei de televiziune ame
ricane N.B.C., Helmut Kohl a decla
rat că reangajarea negocierilor re
feritoare la reducerea armamentelor
strategice și a rachetelor nucleara
cu rază medie de acțiune este da
strictă actualitate.

Problems controversate în cadrul
Pieței comune
LONDRA 5 (Agerpres). — Ansam
blul problemelor C.E.E. a constituit
subiectul central al convorbirilor
desfășurate luni după-ămiază la
Chequers, intre primul ministru bri
tanic, Margaret Thatcher, și pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. In legătură cu aceasta, agen
țiile internaționale de presă relevă
că intîlnirea se înscrie in cadrul mai
larg al eforturilor pe care „cei 10“
le fac pentru depășirea diferendelor
caro ii separă, in perspectiva reu
niunii Ia nivel înalt a C.E.E. prevă
zute pentru luna martie a.c. Convor
birile au evidențiat faptul că distan
ța dintre punctele de vedere ale in

terlocutorilor se menține. Dealtfel,
in cercurile londoneze autorizate se
sublinia că, deși premierul Thatcher
este de acord cu aprecierea că noua
reuniune la nivel inalt a C.E.E. este
decisivă, după eșecul celei de la
Atena, din luna decembrie, Marea
Britanie nu este dispusă la o conce
sie fundamentală in două probleme
esențiale. Este' vorba de reducerea
pe termen lung a contribuției brita
nice la bugetul Pieței comune și de
o mai mare disciplină bugetară, in
sensul controlării creșterii dezordo
nate a cheltuielilor agricole, care
înghit aproape 69 la sută din resur
sele comunitare.

COREEA DE SUD

Demonstrații ale studenților împotriva politicii
antidemocratice a regimului de la Seu!
SEUL 5 (Agerpres). — In mai mul
te instituții de invâțămint. superior
din Coreea de Sud au avut loc ma
nifestații ale studenților, in cadrul
cărora participanții au cerut autori
tăților reprimirea in facultăți a co
legilor lor exmatriculați pe motiv că
și-au exprimat nemulțumirea față de
politica dictatorială a regimului de la
Seul. Asemenea acțiuni s-au desfă
șurat — după cum relatează agenția

'

\

A.C.T.C. — la universitățile Koryo,
Seul, Songgyungwan. Manifestanții
au .cerut, totodată, desființarea așaziselor „consilii profesorale", numite
de autorități, care au drept sarcină
principală supravegherea strictă a
activităților studențești și aplicarea
de măsuri disciplinare împotriva ti
nerilor ce se pronunță pentru demo
cratizarea vieții politice, economice,
sociale din Coreea de Sud.

.... .

Pentru al treilea an consecutiv

Diminuarea comerțului principalelor țări industrializate
WASHINGTON 5 (Agerpres) —
Volumul
comerțului
exterior al
principalelor 19 țări occidentale in
dustrializate a scăzut, în 1983, pen
tru ai treilea an consecutiv, relevă
statisticile publicate la Washington
de Fondul Monetar Internațional.
Potrivit agenției Kyodo, exporturile
acestor state s-au redus, anul tre
cut, cu 1,1 la sută, cifrinciu-se la
1 142,4 miliarde dolari, după ce in
1982 scăzuseră cu 5,2 la sută, iar in
1981 cu 1,7 Ia sută. De asemenea.

importurile s-au diminuat cu 1,8 la
sută, Cifrindu-se la 1 198,1 miliarde
dolari, după scăderea cu 6.1 la sută,
în 1982, și cu 5.2 la sută, in 1981. Pe
ansamblu, deficitul comercial al
celor 19 țări occidentale industriali
zate s-a ridicat la 55.7 miliarde do
lari, față de 64,1 miliarde dolari.
Cel mai mare deficit comercial a
fost înregistrat de S.U.A. — 69,3
miliarde dolari — in timp ce Japo
niei i-a revenit un surplus de 20,4
miliarde dolari.

^AGERIȚISLE DE PRESA
ÎN PENINSULA IBERICĂ
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR MEMBRE ALE P.C. ITALIAN

Mișcarea împotriva armelor atomice
mobilizează largi categorii sociale

și-a încheiat lucrările la Roma. In centrul dezbaterilor s-au situat pro
bleme ale luptei pentru pace și dezarmare, precum și cele legate de
situația femeii in societatea italiană. In Intervențiile lor, vorbitoarele au
arătat că femeile membre ale P.C.I. desfășoară o luptă susținută pentru
apărarea drepturilor femeilor. Delegatele la conferință și-au exprimat,
totodată, îngrijorarea în legătură cu agravarea situației internaționale,
arătînd că prezența rachetelor nucleare americane pe teritoriul Italiei
contravine intereselor naționale, consolidării păcii șl destinderii inter
naționale.

î

CONVORBIRI UNGARO-CEHOSLOVACE. Janos Kadar, primsecretar al C.C. al P.M.S U., i-a
« primit pe Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului R.S. Ceho’ slovace, care se află intr-o vizită la
Budapesta. Au fost discutate proIbleme ale situației internaționale
actuale și posibilitățile dezvoltării
relațiilor politice și economice un!garo-cehoslovace.

ELIBERAREA UNUI MEMBRU
AL CONDUCERII P.C. DIN URUI GUAY. Jose Luls Massera. ilustrul
I matematician urugualan, membru
al conducerii P.C. din Uruguay, a
Ifost pus in libertate, transmite agenția uruguaiană ele presă Pressur. Jose Luls. Massera, în virsti
Ide 69 de ani, a fost arestat in oc
tombrie 1975 si condamnat la 14 ani
închisoare pentru activitatea sa in
favoarea păcii și democrației, penitru revenirea țării la un regim civil
și o viață politică parlamentară,
pentru respectarea deplină a liberItăților și drepturilor consfințite de
constituția Uruguayului.
CONGRESUL NAȚIONAL AL
f PARTIDULUI ECOLOGIST DIN
j R.F. GERMANIA, la care au parti
cipat 1 200 de delegați, s-a inche| iat la Karlsruhe. A fost aprobat un
] document care formulează critici la
• adresa politicilor economică și agri
colă ale C.E.E., subliniind că ele
I „sini îndreptate împotriva intereI selor oamenilor munci' și ale con
sumatorilor șl favorzează tenI dința de profit a marelui capital".

‘
PRlNTR-n fT"-rARfPE A CON. SILIULUI DE STAT AL R.P. CH1I NEZE, in China se va introduce un
• sistem unitar de măsuri și greutiti,
ca -e va avea la bază sistemul meI trie internațional, informează agen

ția China Nouă. Acțiunea este eșalonată in etape, pini in anul 1990.
După cum a precizat un purtător
de cuvint al Biroului de stat pen
tru metrologie, decizia este determinată de progresele înregistrate
in economie, știință, tehnologie,
cultură și educație, precum și de
extinderea schimburilor internațio
nale economice șl tehnice ale Chi
nei. Se precizează că actualmente
sint in vigoare sistemul tradițional
chinez de măsuri și greutăți, precum și cel britanic.
DEMONSTRAȚIE DE PROTEST
ÎMPOTRIVA
EXPERIENȚELOR
NUCLEARE IN POLINEZIA. Sute
de persoane dtn localitatea tahitiană Papeete au parti-ioat., la. cbemarea Comitetului antinuclear, la o
amolă demonstrație de protest
împotriva experiențelor nucleare
franceze in Polinezia.
CONFEDERAȚIA GENERALA A
OAMENILOR MUNCII DIN PERU
— cea mai amplă organizație sin
dicală din țară '— a hotărit să organizeze pentru 22 martie o grevă
națională in spriiinul revendicări
lor vizind îmbunătățirea condițiilor
de muncă și de viață ale celor ce
muncesc.

LA TEATRUL MUNICIPAL DIN
MILWAUKEE, statul Wisconsin, a
avut loc premiera piesei ..Richard
al Ill-lea" de Shakespeare, in regia lui Alexa Visarion, de la Teatrul Giulești. La premieră a * asis
tat oameni de cultură și artă, precum și im n'imo-os vb'lc. Cronicile și comentariile avărute în presă
elogiază calitatea școlii românești
de regie, care a dat și dă regizori
talentațl, apreclați pe plan mondial. De asemenea, este apreciată
dramaturgia românească.

I

în ansamblul acțiunilorț'ce se des
fășoară pe continentul ' european
impotriva inarmărilor in general și
a celor nucleare in special, pentru
dezarmare și pace, țările Peninsulei
Iberice cunosc și ele mișcări de
amploare și intensitate crescinde.
Este adevărat, aceste țări nu figu
rează intre cele pe teritoriul cărora
urmează să fie instalate rachete
nucleare cu rază medie de acțiune,
dar asemenea rachete au și început
să fie instalate sau sint pe cale de
a fi instalate in zone foarte apro
piate. Tinind seama de aceasta, ca
și de faptul că un eventual conflict
nuclear nu va putea fi limitat la o
zonă sau alta, ci s-ar extinde ine
vitabil la scara întregului conti
nent, Spania și Portugalia sint și
ele interesate, Împreună cu toate
statele europene, ca teritoriile lor
să nu devină ținta unor lovituri ato
mice. Conștiința pericolului nuclear,
a faptului că armele atomice, în
oricare parte a Europei s-ar afla,
amenință toate popoarele continen
tului, ca și ale întregii lumi, con
stituie factorul mobilizator al miș
cărilor de împotrivire din Spania
și Portugalia față de cursa înar
mărilor atomice, pentru stoparea
cursului spre confruntare și război.

I
I

Ample acțiuni în Spania
sub lozinca .,Muncă, nu ar-
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IYIg,« Puternicelor manifestații pen
tru pace și dezarmare nucleară
desfășurate in SPANIA in cursul
anului trecut, la care au participat
sute de mii de persoane, li s-au
adăugat, la începutul acestui an,
altele de amploare similară. Așa cum
a fost, de pildă, marea demonstra
ție de la Valencia, unde zeci de
mii de manifestant!, purtind torțe,
s-au adunat în fața primăriei ora
șului, scandînd lozinci impotriva
amplasării de rachete nucleare pe

teritoriul Europei, pentru oprirea
cursei inarmărilor. Demonstrația s-a
desfășurat la chemarea comitetului
local pentru pace și dezarmare, or
ganism care se pronunță pentru
adoptarea de măsuri efective . care
să ducă la denuclearizarea Europei
și a lumii. Recent, sub deviza
„MUNCA, NU ARME !“, in orașul
Pampeluna, centrul administrativ al
provinciei Navarra, s-a desfășurat
o amplă demonstrație, in cursul
căreia participanții au cerut redu
cerea cheltuielilor militare și inves
tirea fondurilor eliberate pentru
crearea a noi locuri de muncă. Ma
nifestații contra pericolului nuclear
in Europa, pentru pace și dezar
mare s-au mai desfășurat, în ultima
vreme, Ia Oviedo, Zaragoza și Gra
nada.
Acțiunile antinucleare din Spania
se împletesc strîns cu mișcarea pen
tru ieșirea țării din N.A.T.O., pentru
lichidarea bazelor militare străine de
pe teritoriul național. Se știe că
Spania a devenit membră a N.A.T.O.
la 30 mai 1982 — sub guvernul de
centru-dreapta prezidat de Calvo
Sotelo — rnarcînd sfirșitul unei ati
tudini neutraliste spaniole vechi de
un secol, datorită căreia țara s-a
menținut in afara celor două răz
boaie mondiale. Hotărirea de ade
rare a fost luată în pofida faptului
că ample forțe politice, m primul
rind comuniștii și socialiștii, reprezentind opinia majoritară a spanio
lilor, s-au opus unui asemenea pas
periculos. Ulterior, după venirea la
putere a Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, integrarea militară
a Spaniei in blocul nord-atlantic a
fost înghețată, urmind a fi organi
zat un referendum in această pro
blemă.
Cresc, pe zi ce trece, rîndurile
mișcării in favoarea ieșirii țării din
N.A.T.O., așa cum ■ o arată și re
centă manifestație de la Madrid,
urmată de un marș, cu 55 000 de

participanți, spre baza militară ame
ricană Torrejon. Chiar înainte de a
fi devenit membră a N.A.T.O., Spa
nia a avut și are in continuare, de
peste două decenii, pe teritoriul său
patru baze militare, aeriene și na
vale (la. Rota. Torrejon, Zaragoza și
Ardoz), a căror existență stirnește în
grijorarea legitimă a unor largi
cercuri ale opiniei publice. „In cele
aproape trei decenii de prezență mi
litară americană, orașele noastre n-au
cunoscut decît riscuri șl pericole de
pe urma bazelor" — se spunea intr-o
declarație publică făcută mal demult
de primarii orașelor Torrejon, Zara
goza și Rota,
îngrijorarea are și o explicație
mai specială : spaniolii nu pot să
uite accidentul de la Palomares, din
1966, pentru a aminti doar pe cel
mai grav, cind, în urma unei ciocniri
intre două bombardiere strategice
americane, patru bombe cu hidro
gen — nearmate — au căzut pe te
ritoriul țării. Cu sau fără armament
nuclear, bazele militare străine ră
min foarte nepopulare in Soania,
ca și in alte părți ale lumii, așa
cum o ilustrează mitingurile și
marșurile organizate periodic în
principalele centre urbane, declarați
ile unor personalități ale vieții
politice și obștești,

„NU, armelor nucleare în
Portugalia" ; o campanie în
continuă extindere, Spre dG*
osebire de Spania, PORTUGALIA
este vechi membru al N.A.T.O. Și
in această țară, mișcarea impotriva
armelor nucleare cuprinde pături
sociale tot mai largi. Atit in pro
vincii, cit și Ia nivel național, ac
ționează o serie de organizații pa
cifiste, intre care organizația „NU,
ARMELOR NUCLEARE ÎN POR
TUGALIA". La chemarea acesteia,
în ultimele două luni s-au desfă

șurat manifestații impotriva perico
lului nuclear atit in capitala țării,
Lisabona, cit și la Porto, Coimbra,
Evora, Beja și Figueira da Foz.
Unul din obiectivele principale
ale mișcării pacifiste din Portugalia
este acela de a obține interzicerea
tranzitului de arme nucleare prin
teritoriul național : „NICI AMPLA
SARE, NICI TRANZIT DE ARME
NUCLEARE" — se putea citi pe
multe din pancartele arborate de
participanții la manifestațiile desfă
șurate luna trecută in piața Belem
djn Lisabona și pe șoseaua de acces
spre cheiul Trafaria (unde se află
centrul de comandă navală de pe
lingă N.A.T.O.), manifestație orga
nizată in semn de protest contra
prezenței in estuarul fluviului Tejo
a unui submarin nuclear american.
Pe teritoriul continental ai Portu
galiei nu există forțe străine opera
ționale. în alară de amintitul centru
de comandă navală, folosit în co
mun cu Anglia și numit „Comanda
ment Atlantic Iberic", se mai gă
sește doar un detașament de servi
ciu al forțelor aeriene americane.
Dar. așa cum socotesc mulți obser
vatori, un asemenea statut, oarecum
diferențiat de al altor țări occi
dentale, s-ar putea modifica sub
presiunea unor anumite evoluții
imprevizibile, in sensul instalării de
baze militare străine pe teritoriul
continental al Portugaliei. Mai cu
seamă că in partea insulară a țării
există de mult timp o bază aeriană
americană. Este vorba de baza Lajes, de pe insula Terceira (arhipe
lagul Azore), avind rolul de a acorda
sprijin logistic și alte facilități avia
ției militare americane aflate in
drum spre Europa și zonele adia
cente. Lajes servește, de aseme
nea, ca bază de sprijin pentru flota
a Il-a navală americană, pentru
urmărirea mișcărilor navelor altor
țări și pentru operații antisubmarine.
Recent a fost semnat un nou acord

privind utilizarea de către S.U.A. a
acestei baze. Deși clauzele nu au
fost deocamdată dezvăluite, mijloa
cele de informare in masă s-au făcut
ecoul neliniștii crescinde în rîndu
rile opiniei publice privind conse
cințele posibile ale noului acord.
Astfel, cotidianul „O DIARIO" din
Lisabona scria că „desfășurările pe
plan militar din cadrul N.A.T.O.
complică situația Portugaliei atit
printr-o mai mare angrenare a țării
in strategia acestui bloc in general,
cit și prin urmările unei eventuale
riposte 'îndreptate contra armamen
tului și instalațiilor militare străine
din partea insulară a tării". Spre a
se preintimplna posibilele urmări
grave, un apel lansat de mișcarea
„Nu, armelor nucleare in Portugalia"
cere guvernului „să ia o decizie lim
pede și fără echivoc privind inter
zicerea de a 'se utiliza teritoriul na
țional pentru instalarea, staționarea
sau transportul de armament nu
clear". în același sens s-a pronun
țat și Partidul Comunist Portughez,
care a depus in parlament un pro
iect de lege referitor la interzicerea
staționării, stocării și transportului
de armament nuclear, subliniind că
adoptarea unei asemenea interdicții
ar corespunde nu numai intereselor
naționale, ci și intereselor generale
ale păcii șj securității.
Mișcarea pentru pace și dezar
mare include in rindurile sale nu
meroși fruntași ai vieții publice
portugheze, care avertizează asupra
enormelor riscuri implicate de insta
larea de rachete in Europa, de es
caladarea inarmărilor atomice. Ast
fel, cunoscutul militant pe tărim
obștesc Silas Cerqueira declara in
tr-un ihterviu : „Niciodată asupra
păcii și destinderii in Europa nu a
planat un pericol atit de m.are ca
in prezent. El este generat de cursa
neinfrinată a inarmărilor, de insta
larea pe continent a unor noi rachete
nucleare, de încercările de disemi
nare a concepției privind posibili
tatea unui război nuclear «limitat*.
Dar, a adăugat el, există și alt fac
tor care aduce speranță. : niciodată,
mișcarea pentru pace nu a avut o
asemenea amploare".
Tocmai conștiința că stă în pu
terea popoarelor ca, acționind unite,
să determine oprirea cursului nericulos spre confruntare și distrugere,
să imnună stăvilirea competiției
armamentelor, în special nucleare,
mobilizează categorii sociale tot mai
largi și in țările Peninsulei Iberice.
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