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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-o atmosferă

CU PLANUL PE 5 LUNI ÎNDEPLINIT

de puternică angajare pentru obținerea de producții agricole record

/

în acest an, ieri și-a încheiat lucrările

t

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI
ALIMENTARE, SILVICULTURII ȘI ■ GOSPODĂRIRII APELOR
\

h întreaga țară,
muncă rodnică pentru
îndeplinirea planului
și a angajamentelor

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
participat, sîmbătă, la lu
crările Plenarei Consiliului
National al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi
Apelor, care s-au desfășu
rat în Capitală în zilele da
18—19 mai.
La sosirea in sala Pala
tului Sporturilor și Cultu
rii, unde au avut loc lucră
rile. conducătorul partidu
lui și statului a fost întimpinat cu multă căl
dură, cu vii și îndelungi
aplauze. Cei prezenți au
scandat
cu
însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mîndria,
Ceaușescu — România !“.
Tn această atmosferă en
tuziastă. în prezidiu au
luat loc tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășii Iosif
Banc. Emil Bobu. Ion
Dincă. Manea Mănescu,
Ilie Verdet, Ion Radu,
Constantin Radu, Gheorghe
Stoica, precum și membri
ai Biroului Executiv al
Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii si
Gospodăririi Apelor.
I.-», lucrările .plenare! au
participat, ca invitați, se
cretari cu probleme de agricultură ai comitetelor
județene de partid, cadre
din conducerea direcțiilor
generale județene pentru
agricultură și industria ali
mentară, uniunilor jude
țene ale cooperativelor agricole de producție, trus
turilor S.M.A., I.A.S. și
horticole, inspectorii-șefl ai
inspectoratelor
județene
silvice, reprezentanți ăi
unor consilii unice agroin
dustriale de stat si coope
ratiste. ai oficiilor de gos
podărire a apelor, comisii
lor județene ale producă
torilor agricoli individuali.

specialiști din unități de
producție, cercetare și în
vățământ.
Au luat parte, de ase
menea, cadre cu munci de
răspundere din ministere și
instituții centrale care au
sarcini în domeniul agri
culturii. activiști de partid
și de stat, ai organizațiilor
de masă și obștești.
Plenara a dezbătut pro
bleme de mare actualitate
ale agriculturii noastre so
cialiste în lumina orientă
rilor și cerințelor puse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în fața acestei ramuri de bază a economiei naționale, a tutu
ror lucrătorilor ogoarelor.
Ordinea de zi a cuprins :
1. Raportul privind des
fășurarea campaniei de însămînțare a culturilor de
primăvară ; acțiunile ce
trebuie întreprinse pentru
întreținerea culturilor și efectuarea în cele mai bune
condiții a lucrărilor din
campania agricolă de vară.
2. Raportul privind acțiu
nile întreprinse de organe
le și unitățile agricole
pentru transpunerea în viață./a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în vederea creș
terii efectivelor și a pro
ducțiilor animaliere, asigu
rării furajelor la toate spe
ciile de animale.
•<
3. Raportul privind mo
dul în care acționează or
ganele și unitățile agrico
le pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin în do
meniul exportului.
4. Raportul privind reali
zarea sarcinilor pe anul
1984 prevăzute în Progra
mul unic adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. privind creș
terea producției agricole ine
gospodăriile personale ale
membrilor
cooperativelor

agricole de producție șl in
gospodăriile producătorilor
particulari.
Dezbaterile s-au desfășu
rat în plen, pe sectoare de
activitate și grupe de ju
dețe.
în cursul zilei de vineri
au avut loc, de asemenea,
lucrările Plenarei Uniunii
Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție și ale
Comisiei Centrale a produ
cătorilor agricoli din loca
litățile
necooperativizate.
în cadrul dezbaterilor ge
nerale ale Plenarei Consiliu
lui Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi
Apelor au luat cuvîntul to
varășii : Viorel Ciovică, di
rectorul Direcției agricole a
județului Timiș, Constantin
Chiriac, secretar al Comi
tetului județean Iași al
P.C.R., Constantin Bulugiu,
directorul Direcției agricole
a județului Dolj, Maria
Popa, țărancă cu gospodă
rie individuală, comuna
Certeju de Sus, județul Hu
nedoara, Csiki Aurel, direc
tor adjunct al Direcției
agricole a județului Harghi
ta, Maria Albu, președin
tele Consiliului unic agro
industrial de stat și coope
ratist Săgeata, județul Bu
zău, Ion Ceaușescu. primvi copreședinte. ■ ministru se
cretar de stat la Comitetul
de Stat al Planificării, Du
mitru Anghelina, directorul
Direcției agricole a județu
lui
Constanța,
Nicolae
Neacșu, președintele C.A.P.
Petrești, județul Dîmbovița,
Ion Cioară, ministrul silvi
culturii, Constantin Alexe,
directorul Direcției agricole
a județului Călărași, Emil
Petrache, adjunct al minis
trului agriculturii și indus
triei alimentare, Horia Petrușan, președintele Uniunii
județene a cooperativelor
agricole de producție Sălaj,
Maria Butnaru. inginer-șef

BRAȘOV. Printre obiectivele de
bază ale activității desfășurate în
acest an de colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Brașov
se află lansarea în fabricație nu
mai a produselor realizate la un
înalt nivel calitativ si care au asi
gurată desfacerea. în așa fel incit
să fie preîntîmpinate orice refuzuri
și returnări din partea beneficiari
lor. Aceste măsuri au creat condi
ții ca. în perioada care a trecut din
acest an. planul productiei-marfă
vîndută si încasată să fie depășit,
pe ansamblul industriei județului,
cu aproape 333 milioane lei. O con
tribuție importantă la realizarea
acestei valori suplimentare au
adus-o oamenii muncii de la com
binatele chimice din orașele Victo
ria și Făgăraș. întreprinderile ..Rul
mentul" si „Hidromecanica" din
Brașov. întreprinderea de utilaj
chimic din Făgăraș. întreprinderea
de fabricare a zahărului din Bod
etc. (Nicolae Mocanu, coresponden
tul „Scînteii").

BACAU. Prlntr-o mai bună or
ganizare a producției si a muncii,
folosirea din plin a timpului de
lucru și a mijloacelor tehnice, ca si
prin creșterea continuă a produc
tivității muncii, colectivele de oa
meni ai muncii din 20 de unități
economice din județul Bacău și-au
îndeplinit planul productiei-marfă
pe primele cinci luni ale anului cu
aproape două săptămînl măi dej
vreme. între acestea se numără
cele de la întreprinderea de utilai
chimic Borzesti. întreprinderea de
rețele elec.trice Bacău. întreprin
derea de electrocentrale Borzesti.
Trustul județean de antrepri
ză generală pentru construcții-

montaje, întreprinderea „Avicola"
ș.a. (Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

TELEORMAN. Desfășurind larg
Întrecerea socialistă, oamenii mun
cii din 26 de unități economice ale
județului Teleorman raportează În
deplinirea înainte de termen a pla
nului pe cinci luni la indicatorul
producției-marfă industrială. între
colectivele fruntașe se numără cele
de la întreprinderea de rulmenți,
întreprinderea de aparataje și ac
cesorii și întreprinderea mecanică
„Islaz" din Alexandria, întreprin
derea metalurgică Zimnicea, între
prinderea mecanică' de material ru
lant și întreprinderea mecanică
pentru agricultură și industrie ali
mentară din Roșiori de Vede. (Stan
Ștefan, corespondentul „Scînteii").
CLUJ. Exploatarea minieră Că
puș se numără printre primele uni
tăți industriale din județul Cluj
care, pe baza mai bunei organizări
a fluxurilor tehnologice. întăririi
disciplinei în producție si aplicării
acordului global, a raportat înde
plinirea. înainte de termen, a pla
nului pe cinci luni la productiamarfă. Planul pe cinci luni la
producția-marfă a fost îndepli
nit și de oamenii muncii de la
întreprinderea „Chimica" din Tur
da. care au realizat pînă în pre
zent o producție suplimentară în
valoare de 35 milioane lei. La rîndul său. colectivul Fabricii de pro
duse proteice din Dej a obținut o
producție suplimentară de peste
400 tone făinuri proteice destinate
zootehniei. (Marin Oprea, cores
pondentul „Scinteii‘9.

CARAȘ-SEVERIN : Cărbune peste prevederi
Pe baza organizării
mai bune a muncii în
subteran și extinderii
mecanizării lucrărilor,
colectivul întreprinde
rii miniere Anina a
realizat, de la începutul
anului șl pînă acum,
peste prevederile pla
nului, o producție de

1 000 tone huilă cocsificabilă și 2 400 tone
cărbune brun. Numai
în această lună au
fost extrase
peste
plan 200 tone cărbune
la Anina și 700 tone
la mina Mehadia. Cele
mai bune rezultate în
întrecerea
socialistă

le-au obținut brigăzile
conduse de Dumitru
Dobre, Vasile Feher și
Ion Roșu de la sec
toarele
din Anina,
precum și colectivul
condus de inginerul
Viorel Petruța, de la
Mina Mehadia. (Nico
lae Cătană, corespon
dentul „Scînteii").

TULCEA : O nouă capacitate de producție
Pe platforma Com
binatului
metalurgic
din Tulcea a intrat în
circuitul productiv un
nou obiectiv econo
mic. Este vorba de
cuptorul nr. 5 de la
noua uzină de fero
aliaje, care a produs
primele șarje de ferosiliciu. In acest fel,
se finalizează cons

trucția uzinei de fero
aliaje, important obiectiv economic al
județului Tulcea. Com
binatul metalurgic tulcean va produce anual
peste 200 000 tone de
feromangan, ferocrom,
ferosiliciu, silicomangan. Eforturile metalurgiștilor tuloeni în

această perioadă sînt
concentrate
pentru
realizarea instalațiilor
de recuperare a re
surselor materiale șl
energetice, utilizarea
căldurii gazelor arse
pentru producerea energiei electrice și
termice. (Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

MUREȘ : Livrări suplimentare la export
Desfășurînd o susți
nută și rodnică între
cere socialistă, colec
tivele de oameni ai
muncii din 15 unități
economice din județul
Mureș raportează că,
în perioada de la
începutul anului
și
pînă în prezent, au li
vrat suplimentar par
tenerilor externi pro
duse în valoare de
aproape 30 milioana

(Continuare în pag. a V-a)

lei. Cu
rezultatele
cele mai bune se în
scriu colectivele de
la întreprinderea chi
mică „Prodcomplex",
întreprinderea de re
țele și instalații de
distribuție a gazelor
naturale din Tîrgu
Mureș, întreprinderea
de utilaje și piese de
schimb din Reghin,
întreprinderea de vase
emailate din Sighișoa

ra, întreprinderea de
in Ghindari. La baza
rezultatelor dobîndite
stau calitatea deosebi-1
tă a produselor, adap
tarea structurii aces
tora la cerințele par
tenerilor externi și
promptitudinea în onorarea
contractelor
încheiate.
(Gheorghe
Giurgiu, coresponden
tul „Scînteii").

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii a analizat
pe larg felul în care s-au desfășu
rat lucrările agricole în primăvara
acestui an și a stabilit măsurile
pentru realizarea, în bune condi
ții, a lucrărilor de întreținere a
culturilor și de recoltare, în ve
derea obținerii unei producții spo
rite, a creșterii contribuției agri
culturii Ia dezvoltarea generală a
patriei noastre, la ridicarea bună
stării întregii națiuni. (Aplauze
puternice).
Am ținut să particip și să Iau
cuvîntul și la această plenară a
înaltului forum democratic al ță
rănimii pentru a sublinia impor
tanța și rolul agriculturii în eco
nomia națională, atenția și grija
partidului și statului nostru pen
tru înfăptuirea programiilui de
dezvoltare a agriculturii. în ace
lași timp, am dorit să particip la
aceste lucrări pentru a atrage din
nou, și în acest cadru, atenția asupra unor probleme ce trebuie
soluționate mpi bine, a necesității
îmbunătățirii activității generale a
organelor agricole, a tuturor oa
menilor muncii, a întregii țără
nimii — pentru că numai pe aceas
tă cale vom realiza obiectivele im
portante pe care le avem în agri
cultură. (Aplauze puternice).
După cum este bine cunoscut,
lucrările agricole din primăvara
acestui an s-au efectuat în condiții
mai grele, datorită prelungirii ier
nii pînă la începutul lunii mal.
Avem o întîrziere de aproape 20
de zile în vegetație, datorită tim
pului rece, dar și întârzierilor la
însămînțări. Deși cu întîrziere, se
poate spune că însămînțările s-au
realizat, în general, în bune con
diții. Precipitațiile căzute, inclusiv
ploile din luna mai, au creat o si
tuație bună pentru dezvoltarea
plantelor. Se poate, deci, afirma
că avem toate condițiile necesare
pentru obținerea unor recolte bo

gate, chiar a unor recolte record,
în acest an.
în dezbaterile din plenară — în
plen, pe sectoare și grupe de ju
dețe — s-au evidențiat pe larg atît
rezultatele obținute, cit și unele
lipsuri și aspecte negative. Ați pu
tut asculta cum o serie de județe,
de unități — de stat și cooperatis
te — precum și gospodăriile parti
culare au obținut rezultate bune
în activitatea din primăvara aces
tui an la însămînțări, demonstrând
că, chiar în condițiile mai grele de
climă datorită precipitațiilor și
timpului rece, este posibil și tre
buie ca lucrările să se realizeze la
timp. Acolo unde s-a făcut acest
lucru, culturile sînt deja răsărite
și — după cum ați auzit aici — la
unele din ele s-a putut realiza
chiar și prașila a doua.
.S-au obținut, de asemenea, o se
rie de rezultate pozitive în zooteh
nie, în creșterea efectivelor și a
producției animaliere.
Deci, se poate spune că dezbate
rile din înaltul forum democratic
al țărănimii și oamenilor muncii
din agricultură constituie și un ca
dru foarte potrivit pentru un larg
schimb de experiență, pentru ge
neralizarea a tot ce este bun — și
avem multe lucruri bune în agri
cultura noastră — ceea ce va asi
gura ca toate unitățile, toate jude
țele, întreaga țărănime să folo
sească experiența. înaintată pentru
obținerea de recolte tot mai mari,
în toate domeniile. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Trebuie să spunem deschis că,
chiar în condițiile mai grele din
primăvara acestui an, se puteau
termina însămînțările mai devreme
cu cel puțin 10 zile, dacă activita
tea era mai bine organizată și se
folosea fiecare zi și fiecare oră de
lucru. Din păcate, nu s-a lichidat
încă, în toate județele și unitățile,
practica de a aștepta și de a amîna
însămînțările și alte lucrări agri
cole pînă se creează, așa-zls, con
dițiile cele mai bune de însămîn

țări. Condițiile cele mai bune sînt
demonstrate de practică, care arată
— și fiecare țăran și lucrător din
agricultură știe aceasta — că orice
zi de întîrziere duce la o diminuare
foarte serioasă a recoltei.
Este necesar să se tragă toate
învățămintele și să se acționeze cu
întreaga răspundere și fermitate
pentru a lichida cu desăvîrșire
această mentalitate greșită, inclu
siv la unii specialiști — și, poate,
în primul rînd la unii specialiști
— și să să efectueze la timp și de
bună calitate lucrările de întreți
nere, pentru a asigura realizarea
unei recolte bogate în acest an.
Țipînd seama că a trebuit să reînsămînțăm aproape 200 000 de
hectare de păioase, care au fost
dompromise în iarna aceasta, și de
faptul că unele județe nu au ter
minat încă de însămînțat, trebuie
luate toate măsurile ca, în urmă
toarele 3—4 zile să fie încheiate
complet toate însămînțările, inclu
siv plantarea tuturor legumelor.
Nu mai poate exista nici o justifi
care și nici un motiv pentru a întîrzia mai mult cu terminarea însămînțărilor și plantării legume
lor, în toate județele, în toate co
munele.
în același timp, trebuie să se
treacă cu toate forțele la realiza
rea prașilei și a altor lucrări de
întreținere. La toate culturile pră
sitoare este necesar să se efectue
ze cel puțin trei prașile. Trebuie
să se renunțe la teza greșită —
promovată chiar de Ministerul
Agriculturii la un moment dat, cât
și de Academia de Științe Agricole
— că, dacă erbicidăm, nu mai tre
buie să facem prașila. în orice con
diții — fie că erbicidăm sau nu
— Ia culturile prăsitoare trebuie
obligatoriu să facem prașila. Se
știe bine — și practica a demon
strat-o — că o prașilă este egală
cu o ploaie bună, iar în condițiile
irigațiilor o prașilă este egală cu o
udare bună. Trebuie, deci, să
luăm toate măsurile pentru a

realiza la timp, la toate culturile
prășitoare — am în vedere și le
gumicultura — cel puțin trei pra
șile. Acolo unde însă precipitațiile z
sînt mai slabe trebuie să mergem ’
chiar la patru prașile, ceea ce au
și făcut, anul trecut, multe unități
și de aceea au și obținut recolte
mari, de 10—15 și chiar 20 de tone
de porumb la hectar.
Comitetele județene de partid,
consiliile populare și organele agricole trebuie să stabilească, pe
zone, perioada optimă pentru efec
tuarea fiecărei prașile și a celor
lalte lucrări de întreținere a cul
turilor agricole. Ministerul Agri
culturii, împreună cu Academia de
Științe Agricole, trebuie să par
ticipe și să ajute la stabilirea aces
tor perioade de efectuare a pra
șilei. Nu trebuie să lăsăm la voia
întîmplării această lucrare și la
aprecierea fiecărui' specialist sau a
fiecărei unități.
în același timp, trebuie să luăm
toate măsurile în vederea partici
pării active a întregii țărănimi, a
tuturor locuitorilor satelor la efec
tuarea lucrărilor agricole. în con
formitate cu prevederile legii pri
vind lucrările agricole, în perioada
cînd trebuie efectuate aceste lu
crări să se ia măsurile prevăzute
în lege — și toată lumea să parti
cipe la efectuarea lucrărilor, in
clusiv specialiștii, ca și alte cadre
de specialitate din comună ! Toți
mănîncă, și toți trebuie să parti
cipe la asigurarea unei recolte
bune 1 Să terminăm cu sistemul
actual că ținem, în această perioa
dă, bufetele — mai bine-zis cîrciumile — deschise ! Porumbul sau
alte plante stau în buruieni, iar
mulți care ar trebui să lucreze la
prașilă stau la băutură în fața
bufetului sau la diferite jocuri de
noroc. Să lichidăm cu hotărîre această practică, să punem ordine
și disciplină, să realizăm ceea ce
am stabilit de comun acord și să
facem în așa fel încît toți locuito
rii comunelor să participe la lu

crările agricole ! (Aplauze puter
nice).
în acest cadru, o atenție deose
bită trebuie să se acorde suprafe
țelor cultivate cu porumb, cartofi,
floarea-soarelui și mai ales culturi
lor intensive. Am discutat pe larg
despre aceasta în luna decembrie și
chiar și la consfătuirea de la Sinaia
din iarna aceasta. Avem toate con
dițiile pentru aceasta. Experiența
de acum un an a demonstrat că
producțiile prevăzute pot fi realiza
te — și trebuie să asigurăm tot ceea
ce s-a stabilit atît în ce privește
densitatea, cît și în ce privește îngrășămintele, precum și toate lu
crările necesare pentru a obține
producțiile prevăzute și chiar a Ie
depăși. Trebuie să avem în vedere
că anul viitor vom mări aceste su
prafețe. De fapt, dorim ca, în cîțiva
ani, în cincinalul următor, să aj ungem la generalizarea în întrea
ga agricultură a culturilor inten
sive, mai cu seamă in terenuri
irigate. Numai pe această cale vom
putea realiza producția pe care
ne-am propus-o, vom asigura tot
ce este necesar pentru buna apro
vizionare a populației cu produse
agricole vegetale și animaliere.
Așa cum am discutat la consfă
tuirile trecute, specialiștii, brigă
zile sau echipele speciale stabilite
pentru aceste suprafețe cu culturi
intensive, trebuie să se ocupe per
manent de aceste lucrări, și să fie
îndrumate și controlate sistematic
cum își desfășoară activitatea.
în general, trebuie să facem to
tul pentru a realiza, în acest an,
producția agricolă stabilită. Preci
pitațiile de pînă acum ne dau ga
ranția că putem chiar să depășim
aceste producții, să obținem recol
te record, care să asigure crește
rea puternică a rolului agriculturii
în dezvoltarea economico-socială a
patriei noastre.
Odată cu aceasta este, de ase
menea, necesar să se treacă te
meinic la pregătirea strîngerii re
coltei de păioase și a celorlalte

culturi, fără nici o pierdere. Este
cunoscut că în fiecare an pierdem
cîteva sute de kilograme de cere
ale — de grîu, orz, secară — la
hectar, datorită lipsurilor la recol
tarea O pierdere de trei sute de ki
lograme pe hectar înseamnă, la
suprafața noastră, aproape întrea
ga cantitate de cereale pentru asi
gurarea hranei a circa 25—30 la
sută din populație.
în perioada ce a mai rămas pînă
la începerea recoltării — de aproape o lună de zile — trebuie
să se asigure repararea în cele
mai bune condiții a combinelor și
a celorlalte mașini agricole. Este
necesar să se treacă la efectuarea
a încă unei revizii generale a fe
lului în care s-au efectuat lucră
rile de reparare, să se facă probele
necesare, să se școlarizeze combinerii pentru a ști să regleze com
bina în așa fel încît să eliminăm
orice risipă și să luăm toate mă
surile pentru a nu mai avea nici
o pierdere la strângerea recoltei.
Să acționăm în așa fel încît să
putem strânge orzul în 4—5 zile —
aici unii tovarăși au declarat că
pot strînge orzul chiar în 3 zile,
iar griul, în cel mult 8—10 zile.
Am însă în vedere, tovarăși, ca pe
întregul județ — și nu doar de pe
anumite tarlale, cum au înțeles
anul trecut unele unități agricole
— să strângem recolta de grîu în
8—10 zile, iar pe cea de orz în
4—5 zile. Aceasta presupune o
bună organizare a activității, o
concentrare a forțelor, stabilirea
perioadei celei mai bune pentru
începerea recoltării, fără a se aș
tepta să se ajungă la- o coacere ex
cesivă.
Odată cu strângerea recoltei, tre
buie să asigurăm eliberarea ime
diată, în cel mult 2—3 zile după
terminarea recoltării, a terenurilor
de paie, spre a se putea efectua
arăturile și lucrările de însămîn
țări în cultura a doua.
Având tn vedere întârzierea ve
getației — deci faptul că recoltăm

ceva mai tîrziu decît în anii pre
cedent — se impune să luăm mă
suri foarte ferme, în această pri
vință, să nu pierdem nici o oră și
să însămînțăm la timp cultura a
doua pe circa 2 milioane de hec
tare.
S-a vorbit aici de lucrările din
horticultura. Este necesar să luăm
toate măsurile pentru a efectua lu
crările la timp, de bună calitate, și
în legumicultura, și în viticultură,
și în pomicultură. Deși cu o anu
mită întîrziere, există toate condi
țiile pentru a obține o recoltă bună
de legume, deci și pentru o bună
aprovizionare a populației cu aces
te produse agricole.
Aș dori să subliniez și cu acest
prilej necesitatea ca toate județele
și toate unitățile să acorde o aten
ție deosebită loturilor semincere,
în vederea asigurării semințelor de
calitate superioară, precum și pen
tru depozitarea și păstrarea lor. Am
mai discutat aceste probleme, dar
și în primăvara acestui an s-au
manifestat lipsuri, nu am avut asi
gurate în întregime carttitățile de
semințe necesare și, mai' cu seamă,
de calitate corespunzătoare. De
aceea, fiecare județ trebuie să-și
urmărească direct ioturile semin
cere, asigurarea semințelor, să ia
măsuri speciale pentru strângerea
și depozitarea semințelor — nu
împreună cu celelalte produse
agricole — pentru a-și păstra ger
minația, și pentru a avea astfel se
mințe care să ne asigure recolte cît
mai bune.
Ținînd seama de volumul mare
de lucrări pe care le avem de exe
cutat în sectorul vegetal, este ne
cesar să se asigure o bună organi
zare a muncii, o ordine șl disci
plină desăvârșite. Rodul hotărâtor
în obținerea unor recolte bogate îl
au oamenii, specialiștii, țăranii, co
operatorii, toți lucrătorii din agri
cultură. El, de fapt, determină,

(Continuare în pag. a III-a)
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ANII LIBERTĂȚII ȘI DEMNITĂȚII. 23August
K
ÎN BIOGRAFIA CONTEMPORANILOR NOȘTRI
^^^^^^^CONVORBIRI CU OAMENI AI ACESTUI TIMP REVOLUȚIONAR™^^
1984.

An în care întreaga noastră națiune sărbătorește sub glorioasele flamuri ale Partidului Comunist Român împlinirea a patru decenii de la nemuritorul 23 August
1944. An care va intra în istoria edificării socialismului în
România prin bolțile deschizătoare de istorie ale Congre
sului al Xlll-lea al partidului.
La acest moment al necesarelor sinteze, sub genericul
Anii libertății și demnității — în biografia contemporanilor
noștri, ziarul nostru inițiază o nouă rubrică. O rubrică de

convorbiri cu oameni exemplari despre epoca eroică pe

care o edificăm, despre ampla descătușare de energii
săvîrșită de Congresul al IX-lea al partidului, despre
rolul esențial al secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în făurirea noii Românii.
Mărturii despre destinul revoluționar al țării și al oame
nilor săi, fișe de nou destin românesc. Suita de con
vorbiri cu oameni de profesii dintre cele mai diferite —
ostași ai partidului pe toate fronturile construcției socia
liste - va prezenta, din unghiul unor experiențe de viață
personale, largile semnificații ale gloriosului drum
parcurs în cei 40 de ani.

*

*
*

Bulevardul losip Broz Tito din București impresionează prin modernele sale construcții de locuințe
*

ADUNAREA GENERALĂ - MOMENT IMPORTANT AL PERFECȚIONĂRII
Tudor Tudorache a pășit
în rândurile clasei munci
toare exact la un an de la
istoricul Congres al IX-lea
al1 Partidului
Comunist
Român. Meseria a învăța
t-o de la un laminorist
care intrase întîia dată pe
poarta
fabricii „Titan"
— azi întreprinderea Lami
norul de tablă din Galați —
cu cîțiva ani înaintea celui
de-al doilea război mondial.
Api în care România nu
măra un milion de munci
tori. Azi, odată cu Tudor
Tudorache intră în schimb
ori ies din schimb, pe în
tregul cuprins al patriei,
7,6 milioane muncitori. Ii
reamintim aceste adevăruri
laminoristului gălățean. Re
plică prompt :
— Negreșit acest salt,
realizat în numai patru de
cenii, este enorm. Compa
rația însă e doar cantita
tivă și nu poate, nu are
cum spune totul despre
drumul străbătut de clasa
muncitoare în acest răs
timp.
— Ce alte argumente ațî
mal adăuga în această or
dine de idei 7.
— Nu altele decît cele
adăugate de anii noștri. Iar
acestea privesc, mai ales,
uriașele schimbări în con
diția muncitorului. Alexan
dru Grecescu, David Panait, pensionari ai fabricii,
ori maistrul Alexandru Caranfil, aflat și el în pragul
pensiei, au apucat munca
„la clește", încălzitul plati
nelor cu păcură etc. După
spusele acestor oameni, se
lucra Intr-o fumăraie și
zăpușeală de iad, fabrica
meritîndu-și renumele de...
„Moara dracilor". Cîrid ie
șeau din hală, laminoriștil
se azvîrleau așa, lmbrăcați,
în bazinul cu apă de răcire,
să-și revină din buimăcea
lă și epuizare.
— Ați mai prins încălzi
tul cu păcură 7
— Doar urma de funin
gine de pe un perete al
halei. între timp însă a fost
curățată, locul acela fiind
acum acoperit cu zidărie
proaspătă, cu var.
— Ce spun mai tinerii
muncitori cînd se evocă
asemenea
condiții
de
muncă ?
— Unii se duc glonț la
monografia uzinei. Sînt re
produse acolo cîteva foto
grafii mai vechi. Documen
te de viață, mărturii care
au darul să convingă. Alții
fac efortul să priceapă cum
se putea lucra intr-un ase
menea infern. Și n-aș zice
că le este la Jndemînă.
— E și greu de priceput.
— Normal. Cind dirijezi
laminoare de la pupitrul
de comandă, cînd operați

ile sînt mecanizate, auto
matizate îți vine peste
mină să accepți că a putut
să fie și altfel. Apropo de
asta : în laminoarele com
binatului gălățean ați fost 7
— De ce 7
— Acolo procesele tehno
logice au fost gîndite, con
cepute din start și mai mo
derne. Sînt uzinele con
struite de noi, muncitorii,
pentru noi, muncitorii.
Glasul lui Tudor Tudo
rache vibrează de mîndrie.
Mîndria firească a omului
care bate în fiecare zi cadența de muncă a clasei
noastre muncitoare. Clasă
ce a ridicat numai în ulti
mele două decenii — răs
timp doar cu puțin mai

riozitatea să mă Interesez
ce fac azi oamenii uzinei,
după ce ies din schimb.
Sînt doar muncitori ca și
mine, îi cunosc bine.
— Și ce fac 7
— Cei mai mulți folosesc
timpul de răgaz pentru a
pune mina pe carte și a
învăța. Laminoarele s-au
modernizat, producem ne
contenit sortimente din ce
în ce mai pretențioase,
după tehnologii la fel, nu
ușor de stăpînit dacă nu ai
cunoștințe temeinice, cul
tura tehnică necesară. Si
gur, se merge curent la
film, la teatru, la fotbal ori
pescuit, în excursii sau la
petreceri de familie, dar
învățătura — fără îndoială

Dar îmi
vine mal ușor
acum să pricep, de exem
plu, cum se produc defor
mările plastice la tablă,
prin noile procedee pe care
le folosim la obținerea
unor sortimente care nu
s-au mai realizat niciodată
în uzina noastră. Cînd s-a
pus problema să fabricăm
tablă inox, împreună cu
alți muncitori am fost tri
mis la specializare în străi
nătate. Am avut astfel pu
tința să vedem cum se lu
crează și in alte părți, să
ne comparăm cu ce este
mai avansat în domeniul
nostru. Și vreau să spun
că m-a bucurat constatarea
că eforturile noastre țin
tesc să ne facă din ce în

Pasul sigur
al muncitorului de azi
mare decît anii de muncă
ai Interlocutorului nostru
— peste 7 000 capacități
principale de producție.
Toate de înalt și competi
tiv nivel tehnic și tehnolo
gic. „Uzine construite de
noi, muncitorii, pentru noi,
muncitorii".
— Să revenim, tovarășe
Tudor Tudorache, la con
diția muncitorului de azi.
Adică la argumente.
— Argument 7
Povața
dinții pe care în 1966, cînd
am intrat în laminor, mi-a
dat-o un muncitor în vîrstă, comunist : „Să te ții
de treabă, tinere, e uzina
noastră acum, munca s-a
schimbat și ea, e mal ușoa
ră. nu mal al motiv să
fugi .. Ia... madam daudoaie".
— Cine era...
— ...doamna în cauză 2
Nici eu nu știam. Am în
trebat și am aflat că ținuse
—- pe vremea cît fabrica își
făcuse tristul renume de
„Moara dracilor" — o cir
ciumă chiar aici, la doi
pași. (Clrciumile de cum
plită faimă din jurul fa
bricilor de cîndva. „Anti
dot" Imaginat de stăpînii
zilei împotriva vieții de
mizerie a muncitorilor). Se
bea pentru a uita munca
infernală de la „Titan",
necazurile vieții... Veneau
aid, din aceleași motive, și
docherii din port, și alți
muncitori. Am avut cu

— rămlne pe primul plan
în uzina noastră.
Nu numai în uzina lui
Tudor Tudorache. Exigen
țele tehnicii de vîrf, clima
tul creației științifice și
tehnice, evoluția generală,
trepidantă a muncii și a
vieții au Îndreptat pașii
spre învățătură a milioane
și milioane de oameni. Po
trivit statisticilor prezentu
lui. fiecare al patrulea lo
cuitor al României se află
Intr-o formă organizată de
Invățămint. Se adaugă la
aceasta sistemul complex
de ridicare a calificării,
de policalificare, condițiile
create tuturor acelora dor
nici să-și desăvârșească
pregătirea profesională, orizontul de cultură. Acest
efort de masă, de-a lungul
celor patru decenii de li
bertate, are drept corolar
firesc ridicarea gradului de
pregătire și de conștiință al
clasei noastre muncitoare,
creșterea rolului ei funda
mental în făurirea istoriei
prezente, In făurirea viito
rului.
— Se pare că aveți șl o
experiență personală în
privința învățăturii...
— Nici că se putea alt
fel. După ce am terminat
profesionala, am urmat li
ceul la seral. In felul aces
ta mi-a venit mal ușor să
fac și școala de maiștri,
deși postul meu de lamino
rist nu mă obliga la asta.

s n
Intre problemele economice de cea mai mare însemnătate la
ora actuală, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al parti
dului, a subliniat cerința de a se acționa cu mai multă hotărîre în
direcția identificării căilor pentru noi reduceri ale consumurilor specifice
de materii prime și materiale. Cît din metalul consumat se regăsește în
produsul finit 7 Este întrebarea de la care au pornit investigațiile asupra
posibilităților de economisire mai accentuată a acestei materii prime de
bază a producției la întreprinderea mecanică din Cimpina.

Cum sînt fundamentate
normele de consum, sarcini
le de economisire a metalu
lui ? In acest an întreprinderea are
planificat un coeficient de utilizare
a metalului de 89,9 la sută. Adică,
dintr-o tonă de metal, 899 de kg
trebuie, în medie, să se regăsească
In produsele finite, restul, de 101 kg,
reprezentînd pierderile tehnologice
care se trimit la retopit. Iată însă
că în primul trimestru al acestui an
s-a realizat un coeficient de utili
zare de numai 88,9 la sută. La miile
de tone de metal folosite în între
prindere; cele 10 kg de metal consu
mate în plus la fiecare tonă înseam
nă o cantitate importantă de metal,
utilizaț fără eficiență, metal care
încorporează minereu, cocs, energie
și manopera siderurgiștilor care l-au
fabricat.
Este știut că
In calculele do
fundamentare a sarcinilor de plan
coeficientul de utilizare a me
talului pe ansamblul întreprin
derii se determină ca o medie
ponderată a coeficienților de utili
zare pentru fiecare produs în parte,
ținîndu-se seama de normele de
consum aprobate. Această analiză
este esențială pentru stabilirea sar
cinilor de reducere a consumului de
metal care trebuie să pornească de
la rezervele de economisire care
există în fabricația fiecărui produs.
De aici derivă și caracterul mobili
zator al coeficientului de utilizare
a metalului planificat pe ansamblul
întreprinderii, care are rolul de a
stimula colectivul de muncitori șl
specialiști în vederea adoptării unor
soluții cît mai eficiente de dimi
nuare a consumului de metal. Nu
am putut reconstitui însă calcu
lul do fundamentare a coeficientului
de utilizare a metalului pe simplul
motiv că acesta nu a existat nicioda
tă. După spusele interlocutorilor, in
ginerii Dimoftei Vasiloiu, inginerșef, și Ștefan Apostol, șef atelier
proiectări II, sarcina in acest do
meniu a fost transmisă fără alte ex
plicații de centrala industrială de

resort. Ce am putut totuși stabili
analizînd coeficientul de utilizare a
metalului planificat 7
© De un an de zile, pentru a pă
trunde pe piața externă, prăjinile
de pompare se execută după norme

ce mal competitivi. Conști
ința acestui fapt îți toarnă
în suflet mîndrie patrioti
că, te îndeamnă la necon
tenită autodepășire.
— Priviți deseori intra
rea ori ieșirea din schimb
a muncitorilor pe porțile
uzinei 7
— Desigur. De cel
— Ce anume vf se para
cu totul și cu totul demn
de reținut din acest șuvoi
zilnic de forță muncito
rească ?
— Sînt mal multa lu
cruri. Mal lntîi de toate aș
remarca grija cu care se
îmbracă oamenii.
— Adică ?
— Cu 18 an! în urmă,
cînd am pășit și eu pe por
țile uzinei, pufoaica abia
fusese detronată de pe lo
cul ei de îmbrăcăminte
modernă pentru... munci
tori. Haine de uzină, hai
ne de oraș 1 Oamenii mai
în virstă au trăit și anii
cînd muncitorul nu-și în
găduia decît „luxul" unei
singure haine — bună și
pentru muncă șl pentru
oraș. Lucru de care astăzi
nici nu mai poate fi vorba.
— Și ce mal reține pri
virea dv. la intrarea ori ie
șirea din schimb 7
— Pasul sigur, demn al
muncitorului.
— Ce anume credeți că
dă siguranță, demnitate acestui pas 7
— In parte, cred că am
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spus : luînd In stăpînire uzinele, muncitorii și-au asigurat, prin munca lor, și
condiții bune de muncă. In
trecut, rar se încumeta
cite un laminorist să-și
aducă fiul la „Titan". Cine
și-ar fi trimis odrasla să
trudească acolo ? Azi uzi
na își crește dinastiile ei
muncitorești. Victor Iosipescu, tovarășul meu de
muncă, de exemplu, și-a
adus fiul la laminor să-i
continue meseria. Iar ca el
sînt multi cei ce predau
ștafeta meseriei „în fa
milie"...
Pasul sigur, demn al
muncitorului care intră azi
pe poarta uzinei vine și de
la faptul că munca lui e
răsplătită, e prețuită. în
treprinderea Laminorul de
tablă din Galați a fost de
corată de trei ori cu „Or
dinul Muncii". începe să
dispară și din amintire
traiul mizer, în barăci, al
„oropsiților sorții" de cînd
va. Imensa majoritate 'a
muncitorilor de aici — ca
pretutindeni azi în Româ
nia — locuiesc în aparta
mente durate în ' acești 40
de ani de înflorire fără
precedent a patriei socia
liste...
— Pasul sigur, demn,
mai reținem de la Tudor
Tudorache, vine și de la
conștiința că astăzi cuvintul muncitorului are greu
tate în conducerea uzine
lor, a tării întregi. Munci
torul intră cu capul sus în
întreprinderea lui, unde
știe că nu-1 mai așteaptă
nedreptăți și umilinți de
tot felul. El vine la muncă,
în laminorul lui, să-și facă
exemplar datoria, știind că
numai astfel se ridică la
înălțimea statutului său de
proprietar, producător, be
neficiar. Statutul de stăpin
al uzinei șl al țării. Nu-i
deci pe . deplin îndreptățit (
ca. la intrarea ori ieșirea
diri schimb — nu numai a
■l'aminoriștilor noștri, ci a
întregii clase muncitoare —
să citim pe chipuri această
firească demnitate și mîn
drie 7
Pentru Tudor Tudorache,
acest drum „de firească
demnitate și mîndrie" a în
ceput în 1966. La numai un
an de la fundamentala bor
nă de istorie — Congresul
al IX-lea al Partidului Co
munist Român — cînd vi
itorul laminorist a hotărît
să facă parte din rlndul
celor care „sînt si număr
și putere".
Din rlndul făuritorilor de
istorie.
me TANASACHE

a

cată cu un consum suplimentar
anual de metal de 84 de tone.
• In vreme ce normele de consum
Ia cele două produse sînt stabilite
în modul pe care l-am arătat, în
nomenclatura de fabricație a între
prinderii sînt menținute produse cu
coeficienți de utilizare de 20—30—40
la sută, fapt incompatibil cu progre
sul tehnic actual, cu cerințele unei
activități economice eficiente.

Tehnologiile eficiente —
larg aplicate. Pe strungarul Du

ACTIVITĂȚII FIECĂREI ORGANIZAȚII DE BAZĂ

Condiția eficienței hotărîrilor adoptate
îndeplinirea lor la timp
stea permanent In atenția biroului
organizației de bază. Dar aceasta nu
înseamnă că asemenea probleme tre
buie repetate automat, lună de lună,'
în fiecare hotărîre, indiferent ce
probleme se află la ordinea de zi
a dezbaterilor. De fapt, nu este vor
ba doar de întocmirea superficială a
proiectelor unor planuri de măsuri
care, odată adoptate de plenul co
muniștilor, devin hotărîri ale adună
rilor generale. Ci, în primul rind, de
lipsa de preocupare, de perseverența
pentru traducerea în viață a preve
derilor acestor hotărîri. Ceea ce, in
ultimă instanță, nu înseamnă altceva
decît formalism, lipsă de eficientă.
Fără îndoială că dacă problemele
respective s-ar fi rezolvat, ele ori
nu s-ar mai fi repetat, ori ar fi fost
abordate de pe poziția rezultatelor
obținute, a necesității îmbunătățirii
lor, și nu la modul general, ceea ce
a făcut ca ele să nu aibă practic
nici o eficiență. Ce a raportat lună
de lună biroul organizației de bază
adunării generale în legătură cu în
deplinirea acestor sarcini ? Nimic
sau aproape nimic, după cite ne-am
dat seama din documentele acesteia.
Anul trecut, la Filatura de lînă
pieptănata au fost înregistrate 30 de
situații în care beneficiarii au refu
zat produsele datorită calității lor
necorespunzătoare. Tot anul trecut
s-au analizat de mai multe ori. și
posibilitățile de creștere a producti
vității muncii. Două probleme de
maximă importanță pentru activita
tea acestui colectiv, a organizațiilor
de bază de aici. Pentru amîndouă au
fost aprobate în adunările generale
hotărîri cu prevederi, cu responsabi
lități și termene concrete, menite să
determine sporirea contribuției co
muniștilor la creșterea eficienței eco
nomice a unității. Neurmărirea .in
continuare a înfăptuirii acestora, lip
sa controlului, a analizei periodice a
felului îri care este organizată mun
ca pentru traducerea in viață a pre
vederilor respectivelor hotărîri au
făcut însă ca multe din acele mă
suri concrete și utile să rămină
doar simple consemnări pe hîrtie.
în lunile următoare, adunările gene
rale din această întreprindere âu
dezbătut alte probleme, alte aspecte,
au fost adoptate alte hotărîri, iar ac
tivitatea birourilor organizațiilor de
bază s-a concentrat spre alte obiec
tive. Și, cum era de așteptat, pro
blemele productivității și calității •
prezintă și astăzi tot ca probleme
figurează la capitolul „proiecte", ș,
nu la realizări.
Asemenea stări de lucruri am în
tâlnit și in alte organizații de bază.
Și aceasta pentru că, deși de cele mai
multe ori se adoptă hotărîri bune,
deși în multe locuri se păstrează
chiar o evidență riguroasă a | lor,
multe birouri ale organizațiilor
de bază nu acționează cu suficientă
stăruință pentru mobilizarea între
gului colectiv de comuniști, a tutu
forțelor unităților la înfăptuirea
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celor stabilite. Pentru că oricîț de
bune, oricît de cuprinzătoare, oriei t
de concrete și utile ar fi hotărîrile
clme cu cilindru lung cromat, cara
terlale, energetice și umane fie pen
adoptate, ele nu se înfăptuiesc sinsă înlocuiască pompa actuală for
tru ă retopi aceste rebuturi,, fie pen
mată din manta și cămăși de cilin
tru a remedia defectele apărute. Va ' gure, fără organizarea unei activități
perseverente, susținute pentru mo
loarea totală a remedierilor în adru, ar reprezenta un important
bilizarea comuniștilor, fără punerea ,
pas înainte. Pentru întreprindere
ceastă perioadă a trecut de 6 milioa
în
mișcare a întregului mecanism al
aceasta ar aduce o economie de
ne lei. Sînt fapte care demonstrează
muncii organizatorice și politicopeste 100 tone de oțel, iar la bene
că în activitatea întreprinderii co
educative — de la stabilirea sarci
ficiar avantajele ar fi și mai mari,
laboratoare există importante nea
nilor pină la exercitarea controlului
întrucît ar crește de două-trei ori
junsuri, că și acolo trebuie între
asupra îndeplinirii lor. Activitatea
durabilitatea pompei, ceea ce ar
prinse măsuri hotărîte pentru/ pu
organizațiilor de bază nu devine in
presupune un număr mai mic de
nerea la punct a tehnologiilor și
intervenții la sondă și deci o pro
nici un caz mai eficientă, mai plină
pentru întărirea disciplinei de pro
ducție mai mare de țiței. Este o
de
conținut prin adoptarea repetată
ducție. Aceasta este însă o temă pe
a unor hotărîri, ci prin traducerea
idee tehnică aflată deja în curs de
care ne-am propus să o abordăm în
materializare, care însă s-a lovit de
efectivă în viață a prevederilor amod distinct cu un alt prilej.
cestora, în condițiile și la momentul
o piedică neașteptată : întreprinderea
Și în activitatea internă a Între
oportun.
prinderii mecanice se mențin unele
Este necesar să se înțeleagă că în
neajunsuri, apar abateri de la dis
momentul de față creșterea calității
ciplina tehnologică, care. în unele
întregii munci de partid este strîns
situații, se soldează cu rebutarea
legată de modul in care birourile
unor piese, Astfel, așa cum au ob
organizațiilor de bază acționează
servat organele de control de spe
pentru mobilizarea comuniștilor la
cialitate din Ministerul Aprovizio
îndeplinirea exemplară a tuturor honării, limitele maxime de pierderi
tăririlor adoptate de adunarea gene
tehnologice sînt depășite adeseori
rală și, prin intermediul lor, a tu
în sectoarele de piese tratate termic
turor sarcinilor economice ale unită
și mai ales în sectoarele de prelu
ților respective. Iar aceasta presu
crări mecanice. Punctul nevralgic îl
pune ca și activiștii Comitetului
reprezintă fabricația sortimentului
municipal de partid Focșani să-și
de cămăși pentru pompe, unde pro
concentreze atenția și să ajute mai
cesul
de
producție
se
desfășoară
în
de mașinl-unelte, accesorii șl scule
mult comitetele de partid, birourile
condiții
corespunzătoare.
Astfel,
din Baia Mare întîrzie livrarea a
organizațiilor de bază, să controleze
adesea se constată depășirea cotei
două mașini esențiale pentru fabri
periodic modul de înfăptuire a hotă
interioare și calitatea necorespunză
carea noului produs.
rîrilor adoptate, să elimine din acti
toare a suprafețelor obținute în
Ce alte probleme tehnologice ar
vitatea x acestora orice tendințe de
urma rectificării — datorită neaten
mai trebui abordate cu curaj 7 Re
formalism.
ției muncitorilor care execută aceas
ținem cîteva din soluțiile propuse de
tă operație.
Al. PINTEA
specialiștii din întreprindere cu care
Concluzia care se desprinde In
am discutat : introducerea cu curaj
urma investigațiilor întreprinse în
a matrițării de precizie, a turnării
această unitate este că pentru re
sub presiune, a turnării de precizie,
ducerea substanțială a consumului
procurarea unei instalații de cromare
BOTOȘANI : Un nou
de metal este necesară, înainte de
dură cu anod mobil și a unor agre
toate,
instaurarea
unei
ordini
desă

ansamblu de locuințe
gate pentru găurit multiax. Ideea de
vârșite in fundamentarea normelor
bază este că, în perioada care ur
In municipiul Botoșani s-au în
de consum, in evidențierea, produs
mează, trebuie făcut un pas mare,
cheiat lucrările de construcții la noul
cu produs, reper cu reper, a tuturor
hotărîtor în promovarea tehnologii
ansamblu de locuințe „Grivița". Am
rezervelor de economisire a meta
lor moderne, de mare randament și
plasat în zona de nord a orașului,
lului care trebuie puse în valoare
eficiență.
noul ansamblu cuprinde peste 4 000
prin eforturile conjugate ale mun
de apartamente, in blocuri cu 4 etaje,
La temelia utilizării rațio
citorilor și specialiștilor din între
între celelalte dotări figurînd un dis
prindere, ale centralei de resort și
pensar uman, o școală cu 24 săli de
nale a metalului — disciplina
ale unităților colaboratoare. Efor
clasă, sală de gimnastică și ateliere
turi
care
trebuie
să
vizeze
în
special
fermă a producției atît în pro"
școlare, unități comerciale și de
depășirea actualului nivel tehnic
pria întreprindere, cît și la unită
prestări servicii, terenuri de joacă
scăzut
al
fabricației
și
trecerea
cu
pentru copii, spații și zone verzi.
țile colaboratoare ! Revenim la pro
blema ridicată de strungarul D. Ciufermitate, pe baza unui program
Concomitent cu finalizarea lucrărilor
botaru : apariția frecventă a unor
la acest ansamblu, constructorii botojudicios elaborat, Își promovarea
rebuturi. Aflăm că în primul tri
șăneni au deschis noi puncte de lucru
tehnologiilor moderne — principala
mestru al acestui an piesele din
în ansamblurile ae locuințe din zona
cale
de
economisire,
de
valorificare
oțel și fontă livrate cu defecte as
centrală, Calea Națională și Bucovi
superioară a metalului.
cunse de întreprinderea de produse
nei, unde vor da în folosință pînă la
turnate din Cîmpina au avut încor
Comeliu CARLAN
sfîrșitul anului 1 560 apartamente.
porate peste 2 009 tone de metal.
Constantin CAPRARU
(Silvestri Ailenei, corespondentul
Metal care, firește, nu s-a pierdut,
corespondentul „Scînteii"
s-au irosit însă resurse tehnice, ma„Scînteii").

hotă.rlrea adoptată de adunarea
„înalnte de a începe dezbaterea
generală a organizației de bază nr. 5,
problemelor aflate la ordinea de zi
din secția emailare, a prevăzut, prin
•— ne spune tovarășa Eleonora Pătrășcanu, secretara biroului organi
tre altele, îmbunătățirea activității
politico-educative desfășurate în ve
zației de bază nr. 3 din întreprin
derea creșterii răspunderii fiecărui’
derea de confecții Focșani — infor
lucrător față de calitatea produselor.
mez întotdeauna adunarea generală
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv
asupra modului în care au fost în
au fost concentrate spre a acționa
deplinite hotărîrile adoptate de co
sistematic și' convergent, și nu pe
muniști în adunarea precedentă".
„felii" și sporadic, așa cum se mai
Constituie o excepție această prac
întîmpla ~pînă atunci, toate formele
tică a activității organizației de bază
propagandei și muncii politice de
nr. 3 ? Nu 1 Faptele au demon
masă — învățămîntul de partid, înstrat că aici, la întreprinderea de
vățămîntul politic U.T.C., expunerile
confecții Focșani, comitetul de partid
și dezbater’le organizate, activitatea
s-a ocupat îndeaproape de statorni
gazetelor de perete, a agitatorilor și
cirea acestei practici ca mod perma
a brigăzii .. artistice etc. Sau alt
nent de lucru în viața tuturor or
exemplu. S-a stabilit ca zilnic, la
ganizațiilor de bază. în fiecare lună,
sfîrșitul programului de lucru, acolo
secretarii birourilor organizațiilor de
unde
maiștrii, urmărind calitatea
bază informează adunarea generală,
produselor pe fluxul de producție,
că for suprem al organizației, asu
constată anumite nereguli, să se dis
pra îndeplinirii hotărîrilor adoptate,
cute in colectivul formației in prea cauzelor care au determinat even
tualele întîrzieri. De asemenea, o dată
pe an, in darea de seamă prezentată
în adunarea generală se analizează
pe larg modul în care biroul organi
VIAȚA DE PARTID
zației de bază a organizat munca și
a antrenat comuniștii la înfăptuirea
hotărîrilor adoptate.
zența unui membru al biroului or
într-adevăr, informarea asupra în
ganizației de bază. Problema era ca
deplinirii hotărîrilor adoptate — ce
împotriva neglijențelor, a celor .care
rință prevăzută în statutul partidu
mai lucrează de mîntuială să se
lui — reprezintă un moment de mare
formeze o opinie combativă a comu
însemnătate pentru buna desfășu
niștilor. a întregii formații de lucru.
rare a adunărilor generale, pentru
„Practic, in această acțiune au
creșterea eficienței și rolului lor
fost stabilite sarcini de partid, răs
educativ. Practic, el reflectă modul
punderi
precise pentru fiecare co
în care birourile organizațiilor de
munist — de la directorul întreprin
bază canalizează propriile eforturi,
derii și pină la cei care lucrează la
forțele tuturor comuniștilor spre în
depozitul de expediere a produselor—
făptuirea hotărîrilor, a sarcinilor ce
Pentru că — ne argumentează
le revin, a propriilor planuri de
Ștefan
loniță, secretarul comitetului
muncă. Am constatat, în cadrul in
de partid din întreprindere — hotă
vestigației noastre pe această temă,
rîrile, măsurile stabilite sînt emacă multe din organizațiile de bază
din municipiul Focșani adoptă hotă . nația gindiril colectivului de comu
niști și este cu atît mai firesc, chiar
rîri bune, prevăd măsuri concrete, cu
absolut ndcesar, ca și înfăptuirea atermene și responsabilități precisei
cestora să fie rodul activității tutu
hotărîri care, înfăptuite cu răspun
ror’ comuniștilor, a întregului colec
dere, și-au dovedit eficiența. Dar să
tiv". Rezultatul 7 In primele patru
exemplificăm.
luni din acest an, indicii de calitate
O experiență bună s-a acumulat
au crescut pe ansamblul întreprin
în această privință la întreprinderea
derii de la 68 la sută, cît prevedea
de vase emailate. Cu cîtva timp în
planul, la 76 la sută.
urmă, deși, in ansamblu, colectivul
Am întîlnit însă în investigația
de aici obținea rezultate bune, exi
noastră și altfel de situații. Răsfoim
gența față de calitatea produselor
hotărîrile adoptate în adunările ge
nu era. în toate secțiile, pe măsura
nerale din ultimele cinci-șase luni,
cerințelor. Acest lucru se „simțea"
la organizația de bază nr. 6. servi
atît prin remedierile pe care le so
ciul tehnic și creație din cadrul în
licita controlul tehnic de calitate, cît
treprinderii de tricotaje. în general
și prin unele reclamații ale benefi
hotărîri bune, cu măsuri concrete,
ciarilor. Intr-un asemenea moment,
utile. Ceea ce surprinde însă este
problema îmbunătățirii calității pro
faptul că unele prevederi, ca de pildă
duselor a fost dezbătută în toate or
cele privind „perfecționarea califică
ganizațiile de bază, s-au adoptat ho
rii profesionale" sau „preocuparea
tărîri cuprinzînd măsuri concrete,
pentru reducerea consumurilor matemobilizatoare, cu răspunderi și ter
riale".- se regăsesc aproape în fiecare
mene precise, care să asigure spo
hotărîre, uneori trecute chiar cu arirea contribuției comuniștilor la îm
celeași cuvinte. Sînt într-adevăr as
bunătățirea radicală a calități!
produselor. In urma dezbaterilor,
pecte importante, care trebuie să
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lizare — 45,8 la sută). Sau un dis
pozitiv diferențial, a cărui greutate
finală este de 140 kg, se poate fa
brica atît dintr-un material forjat
ce cîntărește 1 308 kg (coeficient de
utilizare — 10,7 la sută), cît și din
368 kg de țeavă (coeficient de uti
lizare — 38 la sută). Sint creșteri
importante ale coeficienților de uti
lizare a metalului, care se pot rea
liza prin schimbarea materialului
prelucrat. Ceea ce însă nu este atît
de simplu. De ce 7
Pe de o parte, datorită faptului
că, nefiind supuse repartizării cen
tralizate, anumite tipuri de țeavă

TEHNOLOGIILE MODERNE, BENA ORGANIZARE
-căi de reducere a consumului de metal
Internaționale ; potrivit acestor nor
me, prăjina trebuie să fie mai lungă
cu 150 mm față de cea fabricată
conform STAS. Evident, aceasta în
seamnă un consum suplimentar de
metal evaluat la circa 680 tone de
metal. Coeficientul de utilizare a
metalului la acest produs este de
98—99 la sută, deci nu se poate pune
problema de a găsi rezerve foarte
mari de economisire a metalului
prin creșterea acestui coeficient care
acum este aproape de limita maxi
mă. Și totuși, centrala de resort nu
a aprobat recalcularea normei de
consum în noile condiții de fabrica
ție. Nu este deloc o problemă mi
noră, întrucît 75 la sută din lamina
tele întreprinderii se consumă pen
tru fabricarea prăjinilor de pompare.
• înainte, un important reper din
categoria armăturilor industriale,
capacul, se executa prin turnare, cu
rebuturi de pină la 20 la sută. Iată
însă că întreprinderea a găsit so
luții pentru executarea prin matrițare a acestui reper, ceea ce a avut
ca efect eliminarea totală a rebu
turilor, deci o importantă economie
de metal. Necazul întreprinderii este
că, deși nu mai realizează reperul
prin turnare, deci nu mai primește
metal pentru aceasta operație, nu I
s-a aprobat norma de consum pen
tru noua variantă tehnologică, din
care cauză apare „în scripte" încăr

mitru Ciubotarii 11 găsim examlnlnd
o piesă executată de el :
— Am strunjit mai mult de jumă
tate din acest niplu de cementare
și, iată, au apărut defecte de tur
nare. Din șase bucăți la care am
lucrat, trei s-au dovedit a fi rebut.
Vă rog să rețineți că piesa are ini
țial 145 kg și eu o aduc la 90 kg ;
deci 55 de kg de șpan, iar uneori
chiar toată piesa ajung la retopit.
— Dacă am executa acest reper
din țeavă în loc de subatjsamblu
turnat și calitatea ar fi mai bună, și
manopera mai redusă și s-ar pierde
mult mai puțin metal — intervine
maistrul Ion Enache. Afirm acest
adevăr din experiență ; cînd am
avut burlane de foraj am lucrat cu
o eficiență deosebită.
O discuție întîmplătoare, asupra
unui fapt particular 7 Nicidecum.
Iată și alte exemple care pledează
în favoarea extinderii utilizării țe
vilor în locul materialelor forjate
sau laminatelor pline : la sculele de
instrumentație pentru sondele de
foraj — corunci, geale, tute, pacăre
— coeficientul de utilizare a meta
lului este între 10 și 40 la sută.
Astfel, o coruncă cîntărește, ca piesă
finită, 88 de kg. Ea se poate obține
fie dintr-o piesă forjată în greutate
de 458 kg (cu un coeficient de uti
lizare de 19,2 la sută), fie dintr-o
țeavă de 192 kg (coeficient de uti

sînt aprovizionate sporadlo de la în
treprinderea de țevi din Roman și
numai dacă întreprinderea din Cim
pina trimite acolo oameni pentru a
alege țevile care-i sînt necesare.
Pe de altă parte, metalurgia nu
produce anumite sortimente de țevi,
de profile traso de anumite forme
sau de tuburi executate prin rulare
în Ioc de țeavă, a căror fabricație,
potrivit opiniei specialiștilor de la
întreprinderea mecanică din Cimpi
na, s-ar justifica insă atit din punct
de vedere al furnizorilor, cit și al
beneficiarilor. Fără a intra în detalii
tehnice, considerăm că aceasta este o
temă pentru o posibilă și necesară
analiză comună a metalurgiștilor și
constructorilor de mașini.
In cadrul întreprinderii din Cîmpina sînt însă necesare și alte mă
suri. După cum opina unul dintre in
terlocutori, inginerul Ștefan Apostol :
„Chiar dacă produsele noastre sînt
apreciate și au căutare, trebuie să
recunoaștem că am rămas în urmă
cu reproiectarea constructivă a pro
duselor noastre, inclusiv in scopul
reducerii consumului de metal. Ar
trebui ca, printr-un efort susținut
de concepție, în 2—3 ani să reproiectăm, eșalonat, întreaga gamă de
produse pe care o fabricăm". Și,
pentru a fi înțeles, Inginerul Apos
tol apelează la un exemplu : trece
rea la fabricația pompelor de adîn-
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pînă la urmă, obținerea unei re
colte bune sau a unei recolte slane.
Am mai subliniat că, indiferent
de condițiile climatice, putem și
trebuie să obținem recolte bune.
De aceea, se impune să acțio
năm cu toată hoțărîrea pen
tru asigurarea participării la lu
crările agricole a întregii țără
nimii a tuturor oamenilor muncii,
a tuturor locuitorilor satelor. Nu
mai pe această cale vom reuși să
obținem, în anul acesta, o recoltă
bună, să realizăm recolte-record,
astfel ca și Agricultura să se poată
prezenta la cea de-a 40-a aniver
sare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, precum
și la Congresul al XIII-lea cu re
zultate bune în toate domeniile.
(Aplauze și urale prelungite ; sc
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Stimați tovarăși,
în zootehnie — așa cum s-a
menționat de mulți tovarăși care
au luat cuvîntul — avem o situa
ție mai bună față de aceeași peri
oadă a anului 1983. Au crescut
efectivele la toate speciile, deși la
unele nu am realizat pe deplin pre
vederile planului. A crescut, de
asemenea, producția animalieră, de
lapte, de ouă, de carne, deci și li
vrările la fondul de stat. Cu toate
acestea și în acest sector continuă
să se mai manifeste multe lipsuri
și stări de lucruri negative.
S-a discutat pe larg despre ele în
plenară, precum și la ultimele con
sfătuiri — de aceea nu mă voi opri
pe larg asupra lor. Trebuie să tra
gem cu mai multă hotărîre toate
învățămintele necesare, atît din
ceea ce este bun, cît și din stările
negative de lucruri. Să acționăm
cu mai multă fermitate și răspun
dere pentru înlăturarea stărilor de
lucruri negative, pentru generali
zarea a tot ceea ce avem bun,
astfel încît și în zootehnie să pu
tem îndeplini programele pe care
le avem, planul pe acest an.'
în primul rind trebuie să asi
gurăm realizarea efectivelor la
toate speciile, precum și producția
animalieră stabilită. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde în con
tinuare bovinelor și, îndeosebi,
efectivelor de vaci și juninci. Cu
noașteți programele pe fiecare ju
deț, pe sectoare — de stat, coope
ratist și particular — și nu doresc
să repet acum prevederile acestor
programe. Atrag insă atenția asu
pra faptului că, la sfârșitul trimes
trului I al acestui an — deși efec
tivele sînt mai mari decît acum un
an — pe ansamblu ele sînt infe
rioare prevederilor planului. Este
adevărat că mai avem 8 luni în
care vor aVea loc fătări și, deci,
sînt condiții să realizăm efectivele
stabilite, dacă vom lua toate măsu
rile pentru a asigura fățările co
respunzătoare, pentru a reduce
mortalitatea și alte pierderi. însă,
după cum știți, la vaci nu mai pu
tem interveni pentru a asigură în
acest an fătări suplimentare,-deci
ne bazăm pe ceea ce s-a realizat
în anul 1983, pentru creșterea efec
tivelor pe acest an. Avînd în ve
dere rolul important al speciei de
bovine în zootehnia noastră, tre
buie să luăm toate măsurile — așa
cum am stabilit dealtfel — pentru
asigurarea, în cursul anului, a
montei necăsard la vaci și juninci,
astfel încît să putem asigura în 1985
o natalitate de cel puțin 85 la sută,
dar normal ar trebui să ne propu
nem să ajungem la 90 la sută. Stă,
deci, acum, în puterea noastră, ca,
acționînd din acest an și urmărind
lunar cum punem bazele pentru
efectivele din anul viitor, să asigu
răm înfăptuirea programului gene
ral zootehnic — de a ajunge la'll
milioane de bovine.
La porcine — așa cum am mai
menționat și în alte împrejurări —
situația este mai bună. Efectivele
pe care le-avem acum sînt aproape
la nivelul prevederilor planului
pentru 1990. Adică, practic nu mai
avem nici o problemă privind creș
terea mai puternică a efectivelor,
pentru că apreciem că nivelul pe
care îl avem este suficient. Dar
avem probleme în ce privește rea
lizarea greutății la tăiere, precum
și în ce privește consumurile exce
siv de mari pentru un kilogram de
came. Sînt unități care, în loc de
4 unități nutritive, consumă 6,
unele chiar 7 unități nutritive pen
tru un kilogram de carne. Cunoaș
teți bine că pe plan mondial există
practica — și avem și noi aseme
nea rezultate — cînd se obține ki
logramul de came de porc cu 3,7—
3,8, și unele chiar cu ceva mai pu
ține unități nutritive.
s
Iată de ce trebuie să luăm toate
măsurile pentru a pune ordine,
disciplină în îngrășătorii, în cres
cătorii, în buna furajare a por
cinelor.
Deși avem efectivele necesare, se
impune și aici să luăm toate mă
surile astfel ca, pînă la sfârșitul
anului, să se asigure efectivele de
purcei pentru cele 15 milioane de
porci care sînt prevăzuți la tăiere
în 1985. Trebuie să intrăm în anul
1985 cu întregul efectiv de porcine
prevăzut la tăieri, plus matca;
Aveți timp suficient la dispoziție ;
pînă la sfârșitul anului se pot ob
ține aproape încă două fătări — și,
deci, putem să realizăm aceasta.
Aș dori să atrag atenția asupra
pierderilor foarte mari, prin mor
talități sau tăieri așa-zis de nece
sitate, care de fapt înseamnă autoconsum. Se impun măsuri hotărîte
pentru a pune ordine în toate com
plexele de creștere a porcilor, în
toate îngrășătoriile. Probabil că va
trebui să luăm și unele măsuri or
ganizatorice pentru a mări răspun
derea fermelor sau a sectoarelor
din complexele mari și, în felul
acesta, să întărim și mai mult dis
ciplina și ordinea în buna funcțio
nare și gospodărire a lor.
In ce privește ovinele, rezulta
tele pe trimestrul I sînt satisfăcă
toare. însă, pentru a putea realiza

efectivele pe care le avem In ve
dere pentru sfârșitul'anului, și deci
de care să dispunem în 1985, tre
buie să asigurăm o creștere încă
mai importantă a efectivelor șl la
ovine. Avem timpul necesar și tre
buie să luăm toate măsurile pen
tru a obține în toamna acestui an
o fătare suplimentară la cel puțin
3 milioane de oi. Prin aceasta vom
putea asigura și tineretul ovin
pentru tăierile din primăvară, la
20 de kilograme, cît prevede legea,
inclusiv în lunile următoare -y iunie-iulie — un disponibil de ex
port la greutatea de cel puțin 30
de kilograme.
Atrag, de asemenea, atenția asupra măsurilor ce trebuie luate
pentru realizarea programului de
îmbunătățire a raselor privind asi
gurarea atît a producției de lapte,
de carne și de lină. Cunoașteți pro
gramul pe județe, de aceea nu do
resc să mă mai opresc acum asu
pra lui. însă trebuie să luăm mă
suri hotărîte pentru a-1 realiza.
Este, de asemenea, necesar să asi
gurăm realizarea producțiilor de
carne de pasăre, de iepuri, precum

și de ouă, să dezvoltăm creșterea
animalelor mici de blană, a gogo
șilor de mătase și altele.
în general, se impun măsuri fer
me pentru realizarea tuturor pro
gramelor și a subprogramelor din
zootehnie, pentru întărirea ordinii
și disciplinei — ca una din con
dițiile hotărîtoare pentru lichida
rea lipsurilor și îmbunătățirea ac
tivității în acest sector important
al agriculturii noastre.
Am discutat la Consfătuirea din
decembrie, și ulterior am stabilit o
serie de măsuri privind îmbunătă
țirea activității sanitar-veterinare.
Trebuie să spun că, avînd în ve
dere rezultatele din unele unități
agricole, nu se poate spune că se
acționează peste tot în mod cores
punzător. De aceea consider nece
sar ca toate județele — începînd,
desigur, cu Ministerul Agrictilturii
— să analizeze serios cum s-au aplicat măsurile stabilite și să se
treacă la acțiuni ferme pentru a
crește răspunderea medicilor vete
rinari, pentru a îmbunătăți radical
asistenta sanitar-veterinară, cu tot
ceea ce cuprinde aceasta, începînd
cu măsurile preventive, în primul
rind.
Este, de asemenea, necesar ca,
pînă în luna septembrie, să se ter
mine toate lucrările de moderniza
re a grajdurilor și de asigurare a
apei necesare în toate unitățile.
Trebuie analizată situația din fie
care unitate, astfel încît, în toam
nă, să nu ne mai întîlnim cu nici
o unitate, cît de mică, care să nu
aibă soluționate toate problemele
privind modernizarea și asigurarea
apei.
Pe baza experienței de pînă
.acum trebuie să se treacă la con
strucția în toate unitățile zooteh
nice de instalații de biogaz, pre
cum și de instalații pentru folosi
rea energiei solare și a vîntului,
putînd astfel să asigurăm. în fie
care unitate, întregul necesar de
energie de care avem nevoie, mai
cu seamă în iarnă.
Ați participat — după cîte știu
— unii dintre cei prezenți aici la
un schimb de experiență în jude
țul Olt. în multe județe există
deja instalații de biogaz cu rezul
tate bune. Este necesar să trecem
la generalizarea lor, fără a mai
aștepta mult.
O atenție deosebită trebuie acor
dată bunei furajări a animalelor,
precum și asigurării furajelor ne
cesare pentru toamnă și pentru
anul 1985, pînă la noua recoltă.
Vi s-a distribuit balanța de fura
je, ținînd seama de efectivele de
animale prevăzute pe fiecare județ.
Sînt necesare măsuri — și rog
toate județele să analizeze în fie
care unitate cum asigurăm, chiar
cu o rezervă, furajele necesare
pentru anul viitor, spre a nu mai
avea nici un fel de probleme în
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acest domeniu în Iarna viitoare,
în același timp se impun măsuri
hotărîte pentru aplicarea experien
ței dobîndite în îmbunătățirea fu
rajelor, pe baza tehnologiilor cu
noscute — .și care se aplică cu re
zultate bune în multe județe —
astfel încît să putem asigura o
bună furajare și realizarea pro
ducțiilor pe care le avem în ve
dere. Atrag din nou atenția asupra
pășunilor, a necesității de a lua
toate măsurile în vederea asigură
rii semințelor pentru cultivarea a
cel puțin un milion de hectare în
anul viitor din suprafața de pă
șuni — realizînd, pe această cale,
o creștere de cîteva ori a produc
ției de furaje pe hectar, față de
ceea ce se obține în pășunile ne
cultivate.
Deși în plenară s-a vorbit mai
puțin de industria alimentară, tre
buie să menționez că și în acest
domeniu continuă să se mai ma
nifeste o serie de lipsuri foarte
serioase, că este necesar să fie
întărite răspunderea și disciplina.
Dar, fiind un sector industrial,
consider că ceea ce am spus la

domeniu noul mecanism economic,
principiile socialiste de retribuție
în raport cu munca, cu rezultatele
și cu producția obținută, să gene
ralizăm aplicarea acordului global,
astfel încît acei cooperatori și lu
crători din agricultură, acei spe
cialiști care lucrează bine să poată
avea venituri nelimitate — ca re
zultat al producției —, iar cei care
lucrează mai slab, să primească
mai puțin, nemaiexistînd pentru
nimeni un minim garantat. Mini
mul garantat este locul de muncă,
tovarăși ! Posibilitatea de a obține
venituri mari stă în capacitatea,
în hărnicia, în priceperea fiecă
ruia ! Și, cunoașteți bine — ați
auzit și aici și la alte consfătuiri
— că producțiile mari au asigurat
și veniturile mari obținute de unii
cooperatori, de unități întregi, de
unii lucrători din I.A.S.-uri.
Consider că Consiliul Național al
Agriculturii .trebuie să ia o atitu
dine mai fermă în această proble
mă și să ceară tuturor unităților
agricole, tuturor specialiștilor, Mi-,
nisterului Agriculturii, organelor
agricole să treacă cu hotărîre la

buie să facem ca democrația noas
sare învățămîntulul nostru agricol
tră muncitorească, revoluționară,
de toate gradele, legării sale și mai
să se manifeste cu putere și în astrinse cu producția, cu cerințele pe
cest domeniu, prin creșterea rolu
care le pun noile cuceriri ale ști
lui și răspunderii întregii țărănimi
inței și agriculturii moderne pentru
în agricultura noastră. (Aplauze și t un specialist agricol, astfel încît la
urale ; se scandează : „Ceaușescu și
terminarea institutului el să poată
poporul !“).
avea pregătirea necesară pentru a
Trebuie să acționăm cu mai mul
se încadra activ în producția agri
tă hotărîre pentru îmbunătățirea
colă. Trebuie să perfecționăm șco
activității în stațiunile de mașini
lile profesionale și de specialitate,
în general de pregătire a cadrelor.
agricole, în toate unitățile de me
canizare a agriculturii. Am stabilit
O agricultură modernă, de înaltă
productivitate, nu se poate realiza
un sistem unitar de mașini, de
fără oameni cu o pregătire cores
tractoare ; avem toate condițiile
punzătoare, cu o calificare agrico
pentru a asigura mecanizarea în
lă. Trebuie să înțelegem bine că
bune condiții a tuturor lucrărilor
agricultura este o meserie foarte
agricole. Trebuie să spunem des
pretențioasă. Ea cere multe cunoș
chis că și în acest sector mal sînt
tințe, inclusiv mecanice, dar și de
unele neajunsuri. Se impune să
biologie, de chimie și altele. De
aplicăm mai ferm cele stabilite pri
aceea trebuie să luăm toate mă
vind legarea S.M.A.-urilor de uni
surile pentru a realiza prevederile
tățile de producție, precum și le
Legii învățămîntului, ale programe
garea veniturilor directorilor, ale
lor pe care le avem privind ridi
conducerii și ale tractoriștilor și
carea generală a nivelului de pre
mecanizatorilor de producția agri
gătire profesională a tuturor ca
colă realizată. Nimeni din S.M.A.
drelor și a tuturor lucrătorilor, a
nu poate cîștiga mai mult decît în
întregii țărănimi. (Aplauze pu
raport cu producția agricolă obți
ternice).
nută — nu cu numărul de hectare

Consiliul oamenilor muncii este
valabil în întregime și pentru in
dustria alimentară, deși ea are
specificul său și este strîns legată
de activitatea din agricultură.
Trebuie să luăm măsuri hotărîte
pentru repararea și controlul bunei
funcționări a tuturor fabricilor de
zahăr. în luna august, toate tre
buie să aibă asigurată funcționa
rea în bune condiții și să fie
supuse unei probe de producție
spre a nu ne mai întîlni cu stă
rile inadmisibile de lucruri din
trecut. Același lucru este va
labil și pentru industria de ulei și
alte sectoare ale industriei alimen
tare.
Agricultura noastră trebuie să
dea o contribuție mai însemnată
la realizarea exportului, a valutei
necesare pentru dezvoltarea între
gii economii naționale. Cîțiva din
tovarăși au vorbit aici de realiza
rea sau de nerealizarea exportu
lui. Doresc numai să atrag atenția
că trebuie făcut totul pentru a
realiza în întregime prevederile la
export, acestea fiind considerate
ca minime. Avem posibilitatea —
și trebuie să obținem un export
mai mare, realizînd producții mai
bune și mai mari.
Cel puțin, în luările de cuvînt
pe care le-am ascultat astăzi, pro
blemele reducerii consumurilor
materiale și1 a cheltuielilor de pro
ducție, ale productivității muncii
și eficienței economice au lipsit cu
desăvîrșire. Poate în grupe sau pe
sectoare s-au discutat aceste pro
bleme., Dar, am impresia că aceste
probleme nu stau în mod cores
punzător în atenția Ministerului
Agriculturii, a organelor agricole,
a consiliilor populare și comite
telor județene de partid. Această impresie se bazează pe
bilanțul din 1983 și pe situația din
trimestrul I al acestui an. Or,
agricultura nu poate să lucreze în
pierdere — și trebuie să luăm toa
te măsurile pentru ca cheltuielile
de producție să fie cu mult mai
prici decît producția realizată.
Aceasta presupune o îmbunătățire
generală a activității de conducere,
de organizare a activității S.M.A.urilor și a celorlalte activități din
agricultură, o creștere puternică a
productivității muncii, o reducere
a cheltuielilor! de muncă, astfel
încît în fiecare unitate, în fiecare
sector'să se obțină o sporire pu
ternică a eficienței și rentabilității
economice.
Este evident că această eficiență
și rentabilitate se poate obține nu
mai prin creșterea corespunzătoare
a producției, prin realizarea cel
puțin a producțiilor stabilite prin
plan. Trebuie bine înțeles că ve
niturile tuturor oamenilor muncii
din agricultură, ale întregii țărănimi sînt strîns legate de renta
bilitatea și eficiența activității din
toate sectoarele agricole. Este ne
cesar să aplicăm /erm și în acest

aplicarea noului mecanism econo
mic, la creșterea puternică a efi
cienței și rentabilității întregii ac
tivități agricole. Numai pe această
caile vor spori ponderea agriculturii
și contribuția ei la dezvoltarea ge
nerală a patriei, la ridicarea bună
stării poporului și la întărirea su
veranității și. independenței țării
noastre. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R..!", „Ceaușescu
și poporul !“);,

Nu m-am mal referit la activi
pe care l-a arat. Trebuie să facem
tatea agricolă din zonele necoopeastfel încît să se asigure lucrări de
rativizate avînd în vedere că am
bună calitate, iar calitatea trebuie
avut nu demult o consfătuire
demonstrată prin producția care
specială pe această problemă. Este
se obține în cultură. (Aplauze pu
de înțeles că, vorbind de îmbună
ternice).
tățirea activității în agricultură,
Este necesar să cerem și să ur
am în vedere realizarea programu
mărim îmbunătățirea funcționării
lui, conducerea și îndrumarea în
consiliilor agroindustriale, care sînt
tregii agriculturi, deci și din sec
chemate să asigure o coordonare
torul necooperativizat. Avem și
mai bună și unitară a lucrărilor și
aici
rezultate bune. Programul pe
realizarea producției agricole în
care l-am stabilit începe să se rea
toate domeniile.
lizeze în bune condiții, dar
Am adoptat anul trecut progra
aceasta este numai un început.
mul național de irigații și îmbu
Trebuie să acționăm cu toată fer
nătățiri funciare, de creștere a
mitatea și să asigurăm ca organele
productivității solului. Sînt nece
noastre agricole — centrale și lo
sare măsuri hotărîte pentru reali
cale — să înțeleagă că răspund și
zarea în bune condiții a prevede
că trebuie să conducă și să îndru
rilor acestui program, a lucrărilor
me întreaga agricultură, toate sec
pe acest an. în același timp, tre
toarele, oriunde se cultivă pămînbuie luate toate măsurile pentru
tul sau se cresc animale, de către
asigurarea bunei funcționări a sis
oricine. Toată activitatea din agri
temelor de irigații existente. Am
cultură trebuie să se facă după în
discutat despre aceasta de multe
drumarea și sub conducerea orga
ori, d^aceea nu doresc să intru în
nelor agricole.
amănunte. Atrag însă atenția în
Trebuie să crească mai mult
mod foarte serios tuturor județe
răspunderea în buna organizare a
lor și unităților de a verifica și a
întregii activități a organelor agri
lua toate măsurile pentru buna
cole județene, a Ministerului Agri
funcționare a tuturor sistemelor de
culturii, a tuturor sectoarelor din
irigații, așa cum este stabilit.
acest minister, astfel încît să se
înfăptuirea programelor din agri
asigure soluționarea la timp și în
cultură cere îmbunătățirea activi
bune condiții a problemelor com
tății Academiei agricole, a institu
plexe care se ridică în agricultură.
telor de cercetare, creșterea rolului
Numai în acest fel vom putea asi
științei agricole în asigurarea se
gura înfăptuirea sarcinilor pe care
mințelor de înaltă productivitate,
le avem în acest domeniu impor
care să îndeplinească toate condi
tant de activitate.
țiile cerute de țara noastră — de
Am discutat, și despre aceasta,
rezistență la ger și la secetă — și
de mai multe ori ; am luat și o
care să dea producții bune și cu
serie de măsuri. Consider că acum
apă mai puțină. De asemenea, tre
trebuie să acționăm pentru reali
buie să crească contribuția cerce
zarea lor în cele mai bune condiții.
tării științifice la îmbunătățirea
Din Consiliul Național fac parte
raselor de animale și la elaborarea
și alte sectoare — silvicultura și
de tehnologii noi pentru efectuarea
lucrărilor agricole cu cheltuieli cît ~~ Consiliul Național al Apelor. Desi
gur, nu ne-am propus să analizăm
mai mici și cu' rezultate cît mai
acum problemele din silvicultură
bune. Avem multe rezultate bune
sau din sectorul apelor. Vorbind
în această privință, dar mai avem
însă de problemele zootehniei s-a
și multe de făcut. Trebuie neapărat
înțeles bine și răspunderea pe care
să acționăm ca, și în acest dome
o are în această privință silvi
niu foarte important pentru înfăp
cultura. Programul pe care îl avem
tuirea programelor din agricultu
în silvicultură l-am discutat, este
ră, să se asigure îmbunătățirea ac
bine cunoscut. Toate concluziile
tivității,-pentru creșterea rolului
care s-au tras pentru îmbunătă
științei agricole în înfăptuirea
țirea activității în agricultură sînt
Programului partidului, a noii re
deopotrivă valabile și pentru sil
voluții agrare. Dealtfel, nici nu
vicultură — și de aceea trebuie să
se poate concepe o agricultură de
facem totul pentru ca programul
înaltă productivitate fără o acti
pe care-1 avem în acest domeniu
vitate științifică la cel mai înalt
să fie realizat în condiții cît mai
nivel. Lipsurile de care am vorbit
bune.
aici sînt și lipsurile în activitatea
cercetării științifice. înfăptuirea
Există o strînsă legătură între
programelor pe care le avem pre
sectorul de irigații și Consiliul Na
supune și îmbunătățirea și crește
țional al Apelor. Realizarea pro
rea rolului activității de cercetare.
gramului de irigații presupune îm
Avem în cercetare o forță puter
bunătățirea activității Consiliului
nică — și trebuie să facem totul ca
Național al Apelor, a organelor
ea să-și asume o răspundere mai
mare, să participe direct în unități
sale, pentru îndeplinirea sarcini
— atît în cele de stat, cît și coope
lor de mare răspundere pe care le
ratiste — la realizarea programe
au. Deci, toate organismele compo
lor stabilite.
nente ale Consiliului Național al
De asemenea, trebuie să aducem
Agriculturii trebuie să tragă în
în continuare îmbunătățirile nece
mod corespunzător concluziile pen

Stimați tovarăși,
Sînt bine cunoscute prevederile
planului pentru agricultură pe acest an, ale planurilor de lungă du
rată pe ramuri și subramuri, in
clusiv prevederile pentru 1985.
Avem o perspectivă clară, o bază
materială bună, avem, o țărănime
capabilă, care a demonstrat că știe
să-și îndeplinească cu cinste rolul
său în societatea noastră socialistă.
Avem, buni specialiști, avem tot ce
este necesar pentru ca agricultura
noastră să se ridice pe o treaptă
superioară, pentru înfăptuirea noii
revoluții agrare. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Hotărîtoare este acum activitatea
organizatorică. Trebuie să asi
gurăm organizarea bună a muncii
în toate sectoarele, perfecționarea
tehnologiilor, întărirea ordinii, dis
ciplinei, creșterea răspunderilor tu
turor organelor agricole, a tuturor
unităților, a fiecărui specialist, a
fiecărui om al muncii, a fiecărui
cooperator și țăran. Așa cum am
menționat, rolul hotărî tor îl au
acum oamenii, țărănimea, toți lu
crătorii din. agricultură. Am con
vingerea că stă în puterea țărăni
mii noastre, a tuturor lucrătorilor
din agricultură de a demonstra că
știu să folosească în bune condi
ții baza materială existentă și
să asigure înfăptuirea Programului,
a hotărîrilor Congresului al XII-lea
și ale Conferinței Naționale ale
partidului. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").
Am creat și în agricultură un
larg sistem democratic de condu
cere a tuturor unităților. Este ne
cesar acum să asigurăm buna func
ționare a acestui sistem, creșterea
răspunderii consiliilor de conducere
din unitățile de stat și cooperatis
te, întărirea rolului și răspunderii
adunărilor generale, ca organe co
lective democratice de conducere a
întregii activități, atît în unitățile
de stat, cît și în cele cooperatiste.
Consider că, în acest domeniu,
avem încă multe de făcut pentru
ca fiecare lucrător și fiecare coope
rator să înțeleagă că el este pro
prietar, este beneficiar, dar este și
producător, și că trebuie să parti
cipe cu întreaga răspundere la
efectuarea tuturor lucrărilor, la
conducerea întregii activități. Tre

tru activitatea lor și să acționeze
pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a sarcinilor de mare
răspundere ce le revin.
Stimați tovarăși,

înfăptuirea programelor și pla
nului din agricultură impune și
îmbunătățirea activității organiza
țiilor și a organelor de partid din
toate unitățile și sectoarele. Rezul- țațele bune sînt și rezultatul mun
cii de partid ; rezultatele slabe în
seamnă că se manifestă lipsuri se
rioase și în activitatea organiza
țiilor și organelor de pai-tid. înde
plinind rolul de forță politică con
ducătoare în toate sectoarele —
deci și îri agricultură — organele
și organizațiile de partid poartă
întreaga răspundere pentru felul
cum se înfăptuiesc hotărîrile parti
dului și legile țării, cum se reali
zează programele de dezvoltare a
agriculturii.
Se impun, deci, măsuri hotărîte
pentru îmbunătățirea muncii și
creșterea rolului organelor și orga
nizațiilor de partid în buna orga
nizare și desfășurare a întregii ac
tivități din agricultură. Trebuie să
apreciem munca comuniștilor, a
organizațiilor de partid nu după
vorbe, nu după declarații, ci după
felul cum se îndeplinește planul de
dezyoltare, după rezultatele obți
nute în producția agricolă. Numai
aceasta este dovada unei activități
bune a partidului. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Avem la sate organizații de
partid puternice, un număr mare
de membri de partid. Avem, deci,
o forță puternică, ea trebuie să
acționeze pentru unirea întregii ță
rănimi, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate într-un detașament
unic al constructorilor socialismu
lui din agricultură — și să asigu
răm astfel creșterea producției agricole la nivelul cerut de Con
gresul al XII-lea al partidului, în
făptuirea neabătută a revoluției
agrare, creșterea rolului agricultu
rii în dezvoltarea patriei, în ridi
carea bunăstării întregii națiuni !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“).
Este, de asemenea, necesar să in
tensificăm activitatea politico-educativă, munca de formare a omu
lui nou, constructor al socialismu
lui, astfel încît și lucrătorii din agricultură, întreaga țărănime să
participe în mod conștient atît la
înfăptuirea programelor agricole,
cît și la conducerea activității economico-sociale, la conducerea ge
nerală a țării — aceasta fiind o ce
rință esențială a democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, a
înfăptuirii cu succes a Programu
lui partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare spre comunism!
(Aplauze puternice, prelungite).
Să facem astfel încît, prin rezul
tatele obținute în producția agrico
lă, să demonstrăm forța și vitali
tatea agriculturii noastre socialiste
— ca una din laturile importante
ale societății noastre (socialiste ! Să
demonstrăm astfel forța și vitali
tatea societății socialiste românești,
a unui popor stăpîn pe destinele
sale, care își făurește în mod con
știent propriul său viitor, care: lu
crează pentru sine, pentru asigu
rarea unui loc demn al patriei în
rîndul națiunilor lumii. Să arătăm
că întregul nostru popor este con
știent că dezvoltînd toate sectoa
rele economico-sociale, ridicînd pe
noi culmi de progres și civilizație
patria noastră, asigură întărirea
capacității de apărare, întări
rea independenței și suverani
tății României ! (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu-România, stima noastră
și mindria !“).

Stimați tovarăși,
în acest an aniversăm împli
nirea a 40 de ani de la revoluția
de eliberare socială și național:”
antifascistă și antiimperialistă, ca;
a deschis calea pentru înfăptuirea
revoluției socialiste, pentru făurirea
socialismului în patria noastră. De
asemenea, în acest an va avea loc
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului, care este chemat să dea noi
perspective dezvoltării patriei noas
tre. Trebuie să întâmpinăm aceste
mărețe evenimente din istoria pa
triei noastre cu rezultate cît mai
bune în toate domeniile, deci și în
agricultură ! Să lucrăm în așa fel
încît agricultura noastră să se poa
tă prezenta la a 40-a aniversare a
revoluției și la al XIII-lea Congres
al partidului cu succese remarca
bile, cu producții record, cu noi și
importante progrese în creșterea
rolului și contribuției sale la dez
voltarea generală a patriei noastre,
la ridicarea bunăstării poporului !
Dispunem de tot ce este necesar
pentru a realiza aceste obiective și
doresc să-mi exprim convingerea
că toți participants la plenara
Consiliului Național al Agricultu
rii, toate organele agricole, toate
unitățile și toți oamenii muncii,
întreaga țărănime — cooperatistă
și particulară — vor acționa în de
plină unitate, sub conducerea
partidului, pentru realizarea acestor
obiective.
Am ferma convingere că vom
obține, în acest an, rezultatele pe
care cu toții le dorim — și urez
tuturor participanților la ple
nară, întregii țărănimi, tuturor
oamenilor muncii din agricul
tură succese cît mai mari, re
zultate cît mai bune, multă sănă
tate și fericire ! (Urale și aplauze
puternice, prelungite; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“. într-o
atmosferă de puternică însuflețire,
toți cei prezenți în sala plenarei se
ridică în picioare și ovaționează
îndelung pentru Partidul Comunist
Român, pentru secretarul general
al partidului și președintei^1 Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.)
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„Trainici stîlpi
de tard..“

ilustrate de remarcabile descoperiri arheologice
Istoria se întemeiază pe documente. Cu cit
mai bogate, cu cit mai numeroase vor fi acestea,
cu atit paginile cărții de istorie, acelea pe care
stau scrise munca, viața și lupta celor ce ne-au
premers, vor apărea în contururi mereu mai clare,
lată de ce a îmbogăți cu noi mărturii fondul do
cumentar existent constituie, deopotrivă, un co
mandament științific și un act patriotic.
Intre aceste mărturii documentare, vestigiile
arheologice scoase sistematic la lumină de cam
paniile de săpături se situează printre cele mai
importante, prin valoarea lor de mărturii mate
riale directe, obiective. însemnătatea lor crește

cu deosebire pentru acele epoci pentru care
alte izvoare istorice lipsesc sau sînt lacunare.
In rîndurile care urmează ne-am propus să pre
zentăm concluziile unei anchete privind noută
țile anului arheologic 1983 și luminile pe care
ele le aruncă asupra istoriei' naționale, anchetă
prilejuită de cea de-a XVIII-a sesiune națională
de rapoarte arheologice găzduită în această
primăvară de municipiul Alba lulia.
In cursul anului trecut au fost efectuate cer
cetări pe 166 de șantiere arheologice, adăugîndu-se pe această cale patrimoniului național
peste 30 000 de noi bunuri. Ele aduc noi și re

Noi lumini asupra unei istorii
multimilenare
Desfășurată la Alba lulia, cub
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste și a Academiei de
științe sociale și politice, cu spri
jinul direct al organului de partid
județean și al Muzeului Unirii din
Alba lulia, a XVIII-a sesiune na
țională de arheologie a reunit circa
150 specialiști din întreaga țară.
Referatele înfățișate, 166 la nu
măr, au scos în evidență contribu
ția substanțială pe care, an de an,
o aduc cercetările arheologice la
lămurirea principalelor probleme
ale istoriei românești.
Pentru epoca pietrei, cu cele
două etape principale, paleolitică și
neolitică, rezultatele înregistrate
scot în evidență noi aspecte ale în
ceputurilor vieții umane pe terito
riul României și ale gradului Înalt
de dezvoltare atins de diferitele fa
ciesuri culturale ale epocii neoliti
ce, în special de cele de tip Cucuteni (Moldova), Gumelnița-Sălcuța
(zona sud-carpatică) și Ariușd
(Transilvania). în acest sens se re
marcă săpăturile din așezările pa
leolitice de la Ciuperceni (Teleor
man), Co tu Miculinți (Botoșani) șl
Schela Cladovei (Mehedinți), și cele
din epoca neolitică de la Cîrcea
(Olt), Ocna Sibiului, Parța (Timiș),
Tîrgușor și Carcaliu (Dobrogea),
Radovanu (Călărași), Poduri și
Drăgușeni din Moldova.
Epoca metalelor, corespunzătoare
Importantului proces de constituire
a neamurilor trace, se îmbogățește,
de pe urma recentelor cercetări, cu
noi și importante date ce permit o
mai bună cunoaștere a procesului
de indoeuropenizare, ca și a celui
de individualizare a geto-dacilor,
ca ramură nord-tracică. Printre
descoperirile mai însemnate pentru
această epocă se numără cele efec
tuate la Năieni (Buzău), Boiu (Hu
nedoara), Oarța de Sus (Maramu
reș), Suclu de Sus (Satu Mare), Teleac (Bihor), Rudeni (Argeș), Drăgoești-Telești (Gorj).
Din rîndul cercetărilor rezervate
epocii geto-dacice ar fi de remarcat
cele din așezările din Oltenia de la
Coțofenii din Dos și Bîzdîna, unde
se intilnesc pentru prima dată zi
duri de apărare din cărămizi de
chirpici, la care se adaugă investi
gațiile de la Cugir, Costești, Sarmizegetusa, Căpîlna, Racoș (Transil
vania). Stenca Liubcovei (Banat),
Grăsani, Grădiștea, Sprîncenata
(Muntenia), Cîndești, Bradu, Răcătău, Bunești, Ciurea (Moldova),
Satu Nou și Independența (Dobro
gea). Bogăția și varietatea descope
ririlor demonstrează și de data
aceasta nivelul inalt pe care l-a
atins societatea geto-dacică, cu
deosebire în vremea lui Burebista
și Decebal.
S-au cercetat în continuare legă
turile autohtonilor cu grecii în zona
getică a litoralului de vest al Mării
Negre, prin săpăturile de la Histria,
Argamum, Callatis și Albești, Prin
săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tlbiscum, Porolisșum,
Micla, Tropaeum Trațani, Romula,
Sucidava etc. s-a urmărit obținerea
de noi informații cu privire la viața
urbană în epoca romană și rolul
acesteia în procesul de romanizare,
în cadrul acelorași cercetări se în
scriu și investigațiile legate de li
mesul dunărean, făcute la Dinogeția, Aegyssus, și de cel al Daciei,
pentru adîncirea cunoașterii căruia
s-au efectuat săpături pe linia Ol
tului și în sectorul de nord-vest al
provinciei, precum și de-a lungul
limesului transalutan. O. pondere
mai mare au avut-o de data
aceasta săpăturile rezervate așeză
rilor rurale și villae-lor romane,
descoperiri importante inregistrindu-se la Mlcăsasa (județul Sibiu),
unde s-a găsit un mare centru de
olărie, cu multe cuptoare de ars ce
ramică, precum și la Lechința de
Mureș, Moldova Veche (Caraș-Severin), Telița și Canlia (Dobrogea),
Barboși-Galați, Silvașu de Jos
(Hunedoara) etc.
Din seria numeroaselor descope
riri ale anului trecut se impun în
mod deosebit prin valoarea lor do
cumentară cele referitoare la etnogeneza românilor. Pentru etapa de
început a acestui proces, respectiv
pentru continuitatea dacică în
epoca romană, adică în secolele
II—III e. n., se evidențiază cerce
tările din așezările de la Locușteni
(Dolj), București — Militari —
Cîmpia Boja. Lechința și Cuci
(județul Mureș). Panic (jude

cinema
® Lîșca : VICTORIA (16 28 79) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, GRIVIȚA
(17 08 58) — 15,45; 18; 20.
© Șapte băieți și o ștreng&riță : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 20,30,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Plecarea Vlașinilor — 17; 19, Ava
rul — 9,30; 12; 14,30: UNION (13 49 04).
© Astă-seară dansăm în familie :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
37,30; 19,30.
© Secretul lui Bachus : COTROCENI
(49 48 48) — 11; 13; 15; 17,151 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30.
0 Acțiunea Zuzucî PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Program de desene animate — 14,
Galax — 15,30; 17,30; 19,30 : VIITO
RUL (11 48 03).
9 Să mori rănit dîn dragoste de
Viață: GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Haiducii lui Șaptecai : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Ringul : FLACARA (20 33 40) — 15;
17; 19.

țul Sălaj), Hodoni (județul Ti
miș) și cele din necropolele carpice din Moldova de la PoieneștiDămienești, Podeni etc. Cercetările
privind etapa următoare a proce
sului de continuitate, corespunză
toare secolelor IV—VI, au ofiupat un
loc de seamă în cadrul planului
unitar de săpături arheologice. Des
coperiri importante s-au făcut în
așezările de la Budureasca, Șirna,
Cireșanu, Tîrgușor și Boldești-Grădiștea din .județul Prahova, în cea
de la Sighișoara și altele.
La fel de numeroase și valoroase

se dovedesc a fi și rezultatele obți
nute de pe urma săpăturilor dedi
cate civilizației vechi românești,
din secolul VIII e. n. și pînă la con
stituirea statelor feudale. Pentru
etapa inițială, ce coincide cu mo
mentul cristalizării limbii și po
porului român, s-au efectuat cerce
tări în așezările din cîmpia munteană de la Vedea și Radovanu,
din Moldova, de la Lozna, Izvoare
și Banca și în' cele din Transilvania
și Banat, de la Uioara, Sînnicolau
Român, Petriceni și Arad-VIadimirescu. O subliniere aparte merită
să facem asupra necropolei de la
Alba lulia, unde elementele de cul
tură veche românească se sprijină
în mod direct și într-o intimă le
gătură de continuitate pe tradiția
veche daco-romană a importantului
centru' arheologic de la Apulum.
Pentru perioada de după secolul
al X-lea, cînd avem documentată
constituirea formațiunilor politice
românești, de tipul cnezatelor și

marcabile mărturii asupra vechimii multimilenare
a civilizației făurite pe meleagurile românești, a
dăinuirii noastre neîntrerupte în vatra străbună,
a originalității creației materiale și spirituale a
poporului român. Ele ilustrează, o dată mai mult,
grija deosebită a partidului nostru, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru promovarea și afirmarea puternică a ști
inței Istorice românești, pentru aprofundarea cu
noașterii istoriei patriei - înțeleasă ca o pîrghie
fundamentală de intărire a conștiinței de sine
a poporului, a educării generațiilor de astăzi în
spirit patriotic.

voievodatelor, descoperiri de un
deosebit interes au oferit cercetă
rile de la Cladova (Arad), Cup
toare (Caraș-Severin), Doina-Girov
(Neamț), Sarasău (Mureș), Nufărul
(Tulcea) și altele. Aceste cercetări
au scos la iveală dovezi ale exis
tenței unor faze mai. vechi, premer
gătoare constituirii statelor feudale
românești, care se leagă nemijlocit
de începuturile timpurii ale prime
lor manifestări de civilizație veche
românească și indirect de tradiția
veche daco-romană.
în ceea ce privește civilizația
medievală românească, campania
anului 1983 a acordat o atenție spo
rită studierii așezărilor sătești, ceea
ce prilejuiește o mai completă cu
noaștere a vieții materiale și spiri
tuale din mediul rural. Dîn rezulta
tele obținute în acest domeniu se

impune, pe lîngă acumularea de
noi dovezi ale unității și dezvoltării
civilizației medievale românești,
precizarea unor noi verigi de con
tinuitate a culturii materiale din
secolele XIII—XIV, cu perioadele
anterioare. în cadrul aceluiași plan,
cercetarea orașului medieval româ
nesc a continuat să fie în atenția
specialiștilor. Noile rezultate pri
vind această temă au demonstrat
in mod limpede existența, în cu
prinsul orașelor medievale, a unui
orizont cultural din secolul al
XIII-lea complet necunoscut cu
cîțiva ani în urmă. Contribuții va
loroase în problema orașelor me
dievale românești, a formării și
dezvoltării lor au adus săpăturile
arheologice de la Iași, Tîrgoviște,
Suceava. Șiret. Cîmpulung (județul
Argeș) șl Curtea de Argeș.

Dr. Constantin PREDA

directorul Institutului de arheologia

Frumuseți neolitice
...început de august 1983. Pe dea
lul Nedeia-Ghelăiești (comuna Bîrgăuani, județul Neamț) reîncep să
păturile arheologice ' în una din
cele mai întinse așezări neolitice
cucuteniene din Moldova, smulgîndu-se pămîntului noi și noi
enigme din viața comunităților
preistorice cucuteniene care au lo
cuit aici în mileniile IV—III î.e.n.
Lucrările arheologice din campa
nia începută în august 1983 au de
gajat vestigiile a 8 locuințe, care
alături de cele cercetate, in anii
precedenți totalizează, pînă acum,
34 locuințe aparținînd civilizației
Cucuteni. An de an. așezarea
cucuteniană de. pe Nedeia a
adus importante date referitoare la
viața economică și la construcțiile

satului eneolitic. Ele au o impor
tanță deosebită prin aceea că au
precizat veriga de trecere de la
faza de mijloc la faza finală a cul
turii Cucuteni, complexele cera
mice de aici făcînd dovada proce
sului intern de evoluție a civilizâției Cucuteni, de trecere de la o
fază la alta fără salturi și fără vreo
intervenție • externă, De asemenea,

Vreau să știu de ce am aripi î
PROGRESUL (23 94 10) — 16: 18: 20.
0 Moarte pe Nil : SALA MICĂ A
PALATULUI — 10; 12,30.
0 Dacă e divorț, divorț să fie : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20. • "
0 Insulta : TIMPURI NOI (13 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,45; 17,45; 20.
® Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL
(15 63 84) — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19; 21, CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Marele șarpe : DACIA (50 35 94) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Damen
tango :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Duminică zbuciumată : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călăuza „Pană albă" : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,30.
© Rîsul lese pe cărare :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Mexicul în flăcări: ARTA (213186)
— 9; 12; 16; 19.
0 Avertismentul : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Vizită la
domiciliu :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
4$ Polițist sau delincvent : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13,15; 15,30;
17,45;
20.
FAVORIT

(45 31 70) — 9; 11,15; 13,S0; 18,45; 18;
20,15.
.
O Cartagina în flăcări i LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Hipopotamul Hugo — 9; 10,45;
12,30; 16, Ali-Baba și cel 40 de hoți
— 14,15; 17,45; 19,45 : DOINA (16 35 38).
0 Campionul : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12; 16; 19.
® Zică ce vor zice : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.

dispunerea locuințelor în planul
așezării, coroborate cu celelalte
descoperiri din Moldova, indică
străvechi preocupări de șistematizare. Dar pe lingă aceste rezultate,
precum și pe lingă numeroasele
unelte din piatră, os, corn, lut ars
și aramă, bogăția plasticii antropo
morfe și zoomorfe, complexele ri
tuale descoperite ne duc la apre
cierea că așezarea de pe Nedeia a
constituit un veritabil centru spi
ritual al microzonei.
Numeroase date privind tehnica
construcțiilor locuințelor, a vetrelor, cuptoarelor,, precum și noile
date referitoare Ia economia carac
terizată prin cultivarea plantelor și
creșterea animalelor domestice, sau
asupra tehnicii meșteșugurilor cas
nice, precum olăritul, torsul, țesu
tul, făurirea uneltelor etc. s-au
obținut și în campania anului 1983.
Numai uneltele din silex totalizea
ză, în ultimul an de cercetări, 299
piese, iar împreună cu celelalte
categorii se ridică la cifra de 428.
Adăugăm la acestea un mare număr
de vase ceramice, găsite in locuințe
și gropi, cu o mare varietate de
forme și motive decorative pictate,
bine conservate și care îmbogățesc
tezaurul artei cucuteniene. Deose
bit de importante ni se par ele
mentele de tehnică a olăritului într-un sistem rotativ, precursor al
roții olarului, aproape asemănător
cu cel din Orientul antic și, în
drăznim să spunem, apărut aici
independent și la un nivel de ci
vilizație mai veche. Din multitudi
nea descoperirilor, care ar fi greu
de cuprins aici, ne oprim asupra
a două mai importante și unice în
cercetarea eneoliticului. în ruinele
unei locuințe Cucuteni B, cerce
tată în ultima campanie, s-au gă
sit două piese ceramice deosebite.
Este vorba de două altare de formă
patrulateră cu colțurile rotunjite,
care imită locuința-sanctuar, avînd
la intrare prag și ușa cu partea
superioară ușor înălțată, sprijinite
pe un picior gol ușor evazat. La
partea de sus a pereților se află
mici perforații care arată că aceste
piese au fost suspendate. în fiecare
altar se aflau statuete antropo
morfe. în primul s-au găsit patru
statuete, în al doilea — două sta
tuete. întregul ansamblu este legat
de cultul fertilității, avînd un ca
racter agrar. Pînă în prezent nu se
cunosc nicăieri asemenea piese ca
formă, conținut și semnificație.
Sub ruinele unei locuințe, în so
lul viu, a fost găsită o groapă.
Aici au fost introduse peste 16
vase ceramice, din care trei vase
mari de provizii, un chiup mare
pictat, un vas cu capac, un suport
dublu în formă de binoclu și alte
forme ceramice pictate, excelent
conservate. Peste acest grup de
vase, care probabil au cuprins
ofrande aduse locului, întrucît doar
vasul cu capac era gol, celelalte
fiind pline cu un pămînt brun
total deosebit de solul viu de cu
loare galbenă, a fost făcută o plat
formă de birne nu prea groase,
acoperită cu lut și pe care s-a ars
ceva foarte puternic. Platforma a
fost acoperită apoi cu • lutul scos
din groapă, locui nivelat, iar dea
supra s-a construit locuința. Po
ziția centrală ,a gropii în planul
așezării, ca și) numărul mare de
vase, arată că acest complex
arheologic deosebit ilustrează ritul
de fundare a așezării, de stabilire
a comunității cucuteniene aici la
începutul fazei Cucuteni B. Deci,
tradiția de a lăsa posterității în
semne la fundarea așezărilor și lo
cuințelor se dovedește a fi stră
veche.
în acest an vom sărbători
si un secol de la descoperi
rea civilizației Cucuteni, cea mai
strălucită din Europa preistorică și
care face dovada unei înalte și stră
vechi civilizații pe străbunul pă
mînt românesc. în acest context
vom continua cercetările de la Ghelăiești avînd convingerea că vom
îmbogăți patrimoniul cultural na
țional cu noi date științifice și cu
noi valori ale admirabilei arte cu
cuteniene.

Dr. Stefan CUCOȘ

directorul Complexului muzeal
județean Neamț

Am înfățișat în rîndurile de mai sus citeva descoperiri arheo
logice ale anului 1983. La alte asemenea descoperiri, ce ilustrează
prin date noi adevăruri de esență ale istoriei noastre naționale —
precum acelea ale permanenței neîntrerupte a românilor în vatra
strămoșească, ale forței lor creatoare, ale statorniciei lor în slujba
unor mărețe idealuri - ne vom referi într-un material viitor.

Anchetă realizată de Silviu ACHIM

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Fata din Andros — 10,30;
Examenul — 15; Iubirile de-o viață
— 20; (sala Atelier) : Intre patru ochi
(B) —- 11; 19; (sala „Ion Vasilescu",
12 27 45) : Inocentul — 10,30; Gimnas
tica sentimentală — 19,30.
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
„Micul
coșar", operă pentru copii de B. Brit
ten — 10; 12;
„Comori muzicale".
Alexandru Moroșanu — violoncel,
Iosif Gerstenengst — oYgă — 19.
• Opera Română (13 18,57) : Seară
spaniolă de balet — 18.
® Teatrul de
operetă
(14 80 11) :
Băiatul și paiele fermecate — 10,30;
O noapte la Veneția — 19.

© Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl
bunul Dumnezeu — 10; Fluturi, flu
turi — 19.
$ Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Șoareci de apă — 11; Mîrîiala — 17,30;
19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Mița în sac — 10;
Mizerie și noblețe — 18,30; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia —
10,30; Acești îngeri triști — 18,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anonimul venețian — 10;
Jean, fiul lui Ion — 15; Pălăria flo
rentină — 19,30;
(sala
Giulești,
18 04 85) : Arta conversației ■— 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
H-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
0 Ansamblul
,,Rapsodia
română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; (la Palatul sporturilor și cul
turii) : Spectacol de varietăți — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
între caftan și smoking — 11.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Nu vorbiți în timpul spectacolului
— 11.
• Circul București (10 4195) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10; 15,30; 19,30.
0 Studioul de teatru „Casandra"
(15 72 59, sala Schitu Măgureanu a
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra"):
Joia dulce — 10,30.

j n 1921, Camil Petrescu sem-

| nala în ziarul său „Țara"
existenta și via activitate a
unul mare număr de scriitori ță
rani, îndeosebi din satele bănă
țene : „Am auzit de multe ori
poeți de aceștia de tară declamînd
la diverse ocazii poezii întregi
compuse de dînșii". însă varietatea
preocupărilor acestor țărani lumi
nați. dotați cu inteligentă si talent,
depășește cu mult îndemînarea
poetică : în 1943 prof. Gabriel Țepelea edita o primă antologie în
care „Plugarii condeieri" sînt au
tori de sonete, piese de teatru, ro
mane, schite si povestiri, scrieri
umoristice și satirice, sint publi
ciști, istorici și monografisti. dar și
directori de ziare ori reviste și co
lecții. „Cuvîntul satelor" era coi}dus de țăranul Ion Ciucurel din
Șoșdea, „Țăranul" fusese fondat de
Nicolae Vucu-Secășeanu în co
laborare cu Ilie Crăciunel. iar
„Zorile Banatului" .a fost editat de
poetul țăran Paul Tirbățiu. la Oravița. autor a cărui amintire patro
nează si azi activitatea cenaclului
țărănesc cu acest nume din județul
Caraș-Severin. In tara Vrancei. la
Năruja. un eminent om al satului.
Simion Hârnea, îngrijea o foarte
utilă colecție de legende, cronici si
documente vrîncene. Iată, pe scurt,
tradiția ce stă în spatele unui fe
nomen de creație si cultură popu
lară care cunoaște astăzi o am
ploare deosebită datorită cadrului
stimulativ al Festivalului național
„Cîntarea României". De aceea, ini
țiativa poetului și cercetătorului
Ioan Meițoiu (I.C.E.D.) de a alcătui
și îngriji o substanțială antologie,
„Stare de dor. Poeți si pictori ță
rani" (Editura Sport-turism). este
extrem de meritorie, punîndu-ne în
fată o adevărată panoramă a crea
torilor țărani de astăzi : 66 de
poeți cu circa 200 de poezii, 19 pic
tori cu peste 60 de lucrări, la care
șe adaugă alte 195 de nume într-o
utilă Addenda.
ele mai inspirate pagini ale
antologiei demonstrează că
satul românesc scoate necon
tenit la iveală poeți si pictori în
care izvorul de apă vie al auten
ticei spiritualități românești nu s-a
istovit, ci. din contră, se arată bo
gat și curat. înfătisind ochiului
care știe să vadă alese exemplare
de simțire și gîndire populară.
Fără îndoială că în condițiile vieții moderne, influențați nu numai
de creația marilor clasici ori a
scriitorilor 'contemporani, dar și de
orientarea si limbajul mijloacelor
de informare, presă, TV etc., pro
ducția literară a acestor țărani și-a
pierdut în mare măsură inocența
folclorică, acea „uitare de sine" în
obiectul creației lor tradiționale.
Cei mai multi sînt. ori tind să fie.
autori. individualități distincte,
unii, ca Vasile Dâncu. ajungînd în
paginile unor tratate academice
(Literatura română contemporană.
Poezia. Editura Academiei — 1980).
Iar faptul că antologia conține, in
tr-o secțiune, scurte opinii ale unor
scriitori și critici ca Al. Philippide. Zoe Dumitrescu-Bușulenga,
D.R. Popescu. Gheorghe Tomozei,
Marin Bucur. Dan Grigorescu. Valeriu Râpeanu ș.a. indică si un în
ceput de omologare ce depășește
simplul criteriu sentimental. Eva
darea din’clasicul „anonimat" este
însoțită. în creația acestor autori
țărani, de un contact mai viu și
direct cu experiența literaturii pro
fesioniste. inclusiv cu unele poncife ale acesteia. O bună parte din
producțiile antologici de fată se
înscriu, astfel. într-un spațiu in
cert. de tranziție. între folclor si li
teratura cultă, o alta se adaugă, fntr-o vădită prelungire, producției
folclorice traditionale si. în fine,
cîțiva autori sînt. prin talent si in
strucție. poeți în toată puterea cuvîntului.
Tematica cea mal frecventă este
axată pe dragostea de natură, de
muncă, de satul natal, pe descrie
rea condițiilor de exercitare a ocu-
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•) „Stare de dor. Poeți si pictori
țărani", ediție alcătuită si îngrijită
de loan Meițoiu. cuvint înainte de
-Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Editu
ra Sport-turism.

pațiunîlor țărănești, evocarea tre
cutului. mai mult istoric decît le
gendar. și. firește, un loc impor
tant ocupînd exprimarea senti
mentului de intensă participare la
făuripea destinului de azi. socialist.fal tării, al bucuriei de viată,
precum și al răspunderii fată de
prezentul șl viitorul patriei noastre.
scriu poeții țărani ? De
de a compune cît
Delamaice„dorința
frumoase poezii care să

meargă la'inima omului" și pînă la
convingerea că „scriu reînviind în
poezie viata ce se țese din istorie
și din înnoirile veacului" (Emilia
Iercoșan), de la „dragostea de
glie, de flori, de satul natal, de
patrie, dragostea de carte și de
limba românească" (Miron Abrudan) pînă la simpla, omeneasca
nevoie a cîntecului : „a trebuit și
trebuie să cînt. să mă întrec cu
tovarășii mei de ciobănie. cîntăreți din fluier, din gură, din frun
ză" (Dumitru Enaru) — aceste
mărturisiri conturează. în ansam
blu. portretul interior al unor oa
meni de o mare și luminoasă cu
rățenie morală, lipsiți de vanitatea
gloriei, dar conștienți de dificulta
tea și răspunderea scrisului ca fac
tor modelator. „Scriu nu pentru
vreun ciștig oarecare, ci. pentru

O antologie
consacrată
creației poeților
țărani
că simt nevoia să Împărtășesc ur
mașilor unele învățăminte din ex
periența mea de viată" — spune
Gheorghe Bică (Albești — Constan
ța). „Ce l-a determinat pe țăran să
scrie ? — se întreabă Miron Abrudan (Căbești — Bihor). Nu ideea
că va ajunge în Parlament sau
mare scriitor la Uniune, nici că va
primi premii sau recompense pen
tru scris". Iată „laboratorul poetic"
al Corneliei Bulzan (Julita —
Arad) : „După ce am compus o
poezie sau un fragment dintr-un
poem, obișnuiesc să merg în gră
dină la sapă și să mă gîndesc. în
timpul lucrului, la ce am scris. (...)
Acolo, pe brazdă, mi-a venit do
rul de a scrie, dar fără să știu".
„Laboratorul artistic" al poetului
țăran 8e mută așadar cînd din gră
dina casei în cring. cînd de pe tarla
pe ulițele satului. întrebînd-o mai
demult de ce scrie, aceeași Cor
nelia Bulzan spunea : „Omul fără
taină nu e om, ci viețuitoare de
rind". Cînd a citit prima poezie de
Goga i-a plăcut : „mi se părea sim
plă. țărănească, adică pe înțelesul
nostru, al țăranilor". A vrut să imi
te aceste versuri .„simple", dar. ciu
dat. „creionul mi s-a părut mal
greu decit sapa"! Iată o naivă, Insă
cit de profundă înțelegere a Imen
sei dificultăți care este. în reali
tate. prețul simplității „țărănești" a
marii poezii. Despre ce scrie ? Des
pre flori și gîze. despre copaci,
despre trecerea lor si a omului prin
anotimpuri. Așadar, pasteluri, in
spirate dintr-o ‘argheziană lume a
„boabei si fărîmei". despre invazia
florală cu vocația de grădinar a lui
D. Anghel, în tonul elegiac („tre
cerea prin anotimpuri") al lui Alecsandri și cu umorul delicat al lui
Topîrceanu. într-o baladă dedica
tă întemeierii așezării natale (Ba
lada Giulana). satul e privit ca o
cetate, iar cînd. în poezia „Satul
meu", scrie : „Iar păstorul de pe
munte / Poartă viersul doinelor / E
prăpastia, fără punte / în calea
dușmanilor", aceste versuri prea
simple traduc o simțire autentică
și exprimă o idee profundă : acel
„viers al doinelor" ce stă ca o pră
pastie în calea dușmanilor mărturi
sește credința că arta este un mod
etern de dăinuire a unei colecti
vități.
ealtfel, contrar unor mai vechi
prejudecăți, numeroase măr
turii din această antologie
arată un adevărat cult al cărții, o
mare sete de artă si cultură, si o
înaltă aspirație către lumina crea
ției nutrite de țăranul român de
ieri si de azi. Respectul pentru ma
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rii creatori ia forma versului sin
cer rostit din inimă : „Dulce vers
din dulce grai / Tu Luceafăr datune-ai / Datu-ne-ai cîntec de dor /
Cu șoptire de izvor / Cînt din stru
na vîntului / Legănatul codrului"
— scrie Gheorghe Bică din Albești
într-o poezie închinată lui Eminescu in semn de înaltă prețuire
pe care cei ca el o au fată de spi
ritele tutelare ale culturii si lite
raturii române, fată de cei care
prin scrisul lor umanist au inrîurit
profund sufletul oamenilor simpli.
O prețuire ce izvorăște din con
știința că marile și durabilele cre
ații nu Se pot naște decit în cli
matul moral și artistic al unui vi
brant patriotism, al iubirii necon
diționate pentru rădăcinile pe care
se înaltă coroana falnică a existentei naționale : „Eu te slăvesc
pămînt străbun. / De glorii și de
libertate / Ascult cum vremea-ti
bate-n sin / Și-ascult cum Inima îti
bate / Eu te. slăvesc pămînt și
neam / Pe tine tară minunată /
Ce-n veacu acesta te ridici / Așa
cum n-ai fost niciodată". Scrise in
numele acestui atașament deplin
fată de ființa patriei muncitoare,
versurile poetului țăran de astăzi
s-au scuturat de jalea doinei stră
vechi. traducînd luminosul senti
ment al regăsirii de sine trăit de
un om demn, stăpin pe propriul
destin : „Eu simt pe mine fire / de
cînepă și in. / cămașa mea de tară /
de care aparțin. / Eu simt pe brațe
snopul / de grîu fără neghină / si-1
văd rodindu-și bobul / în țarina
grădină. / întind spre frunte pal
ma / prin rouă de dogoare. / și-mi
simt dogoarea frUntii / o pulbere
de soare. ■ / Ce largă este zarea /
pămîntului bătrin ; / la pieptul lui.
ca snopul. / de-a pururea rămin"
(Ion Colojoară. Vrani. județul Ca
raș-Severin). în versurile singuru
lui. deocamdată, poet țăran inclus
într-o istorie a literaturii române
— Vasile Dineu din Runcu-Salvei.
județul Bistrita-Năsăud — un adine
sentiment patriotic beneficiază de
limbajul poetic modern : „Uriașe,
nemișcătoare valuri / ale oceanu
lui meu. / Peste voi visam / să
zbor în lumea cea plină de mi
nuni ■— / spre albe cetăti cu antice
coloane. / A fost că n-am zburat, /
aveam rădăcinile mult prea adinei /
și-n cintecele mele vuia numai pă
durea. / O. nemuritoare
valuri
transilvane !“ De sub condeiul aces
tor adevărati si de neclintit „stîlpi
de țară" — cum frumos îi numeș
te, cu propriile lor cuvinte. loan
Meițoiu — ies metafore puternice,
viziuni memorabile, expresii ale
unui suflet bogat, ale unei întinse
claviaturi sufletești. Iată, bunăoa
ră. acest neobișnuit cîntec de lea
găn. de o mare gingășie si delica
tețe. âl lui Iosif Cireșan din Vîrliug
— Caraș-Severin (n. 10.VI. 1914) :
„Ziua, noaptea, veghem / somnul
și visul copiilor / încununînd truda
noastră / de zi sau de noapte. / lin
gă brazde, lîngă soare / lingă ve
tre seînteietoare ! lingă trainici
stîlpi de tară". Sau acest poem
sentențios cu o plastică viguroasă,
de o autentică monumentalitate rafinat-primitivă. ce ni-1 amintește pe
Ion Gheorghe din „Elegii politi
ce" : „Horesc țăranii in zori de
vară / Trag hora mare pe hotară! /
Horesc țăranii printre grine / In
urma lor miroase a pîine. J Stropi
de sudoare pe frunți înfierbîntate / Curg șiroaie. / Din frunți de
țărani vine ploaie. / Horesc țăranii-n holde aurii / Țăranii vin și
merg spre veșnicii. / Sapă adine la
rădăcini, / Ei pun porumb / Ei pun
și crini. / Pămintu-i e mamă. / Pămîntu-i e tată. / El e la plug. / El
e la sapă. / în brazdă — aruncă ,
boaba pentru pîine / Din brazdă! a
scos doina de ieri, de azi si de
mîine".
Antologia „Stare de dor", alcătui
tă si îngrijită de loan Meițoiu, ne
oferă o imagine vie. impresionantă
a talentelor din satul românesc de
azi. prin a căror artă luăm contact
direct -r- cum spune Romulus Viilcănescu — cu izvoarele creației
artistice populare, cu concepția si
viziunea intimă a lumii si vieții, {cu
bucuriile esențiale ale descoperirii
și redescoperirii frumuseților eter
ne ale naturii fizice si morale, cu
reverberațiile profunde ale spiritu
lui care se minunează, admirînd tot
ce 11 asaltează de pretutindeni.

C. STANESCU

O AMPLĂ MANIFESTARE CULTURAL-EDUCATIVĂ

DEDICATĂ OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

„Primăvara culturală
bucureșteană"
între 21—27 mai. Capi
tala va găzdui Primăvara
culturală
bucureșteană
(organizatori :
Consiliul
educației politice și cul
turii socialiste al muni
cipiului București. în co
laborare cu Uniunea scri
itorilor, Uniunea compo
zitorilor și Uniunea ar
tiștilor
plastici). Este
vorba de o manifestare
politico-ideologică și cultural-educativă ajunsă în
acest mijloc de mai la
a IX-a ediție și intrată
deja in tradiție. Adevă
rată sărbătoare a artei
bucureștene.
Primăvara
culturală
bucureșteană
reprezintă o trecere în
revistă a valorilor și per
formantelor artistice re
alizate în ultima vreme,
direcție dublată de efor
tul unei maxime difuzări
a fenomenului cultural,
a cunoștințelor științifice
in rîndul maselor largi
de oameni ai muncii.
Dedicată aniversării a
40 de ani de la înfăptui
rea revoluției de elibera
re socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August
1944 și celui de al XIII-

lea Congres al Partidului
Comunist Român, mani
festarea include un pro
gram de o mare bogăție
și varietate. Sînt implica
te în reușita inițiativei
principalele instituții ar
tistice. culturale si știin
țifice ale Bucureștiului,
cu acțiuni de virf. ca și
cele mai bune formații de
amatori, cunoscute deja
pentru frumoasa lor tra
diție și impresionantul
lor palmares în Festivalul
național „Cîntarea Româ
niei". Așa. de pildă, tea
trele vor prezenta pre
miere și vor susține sub
stanțiale dezbateri profe
sionale. Filarmonica și
Opera îi vor invita pe iu
bitorii muzicii la concer
te de înaltă tinută susți
nute de unii din cei mai
importanți soliști ai noș
tri. întreprinderea cine
matografică va prilejui o
expresivă trecere în re
vistă a celor mai intere
sante pelicule consacrate
transformărilor
noastre
revoluționare.
amatorii
vor programa montările
unor texte inedite etc.
în deschidere, pe 21

mai. zi dedicată Capitalei
tării, București — la 3
40-a aniversare a eliberă
rii patriei, va avea loc
simpozionul omagial cu
tema : Contribuția tova
rășului Nicolae Ccaușescu
la dezvoltarea gîndirii fi
lozofice,
social-politice,
științifice și economice, a
spiritului umanist și re
voluționar al artei și cul
turii românești.
Fiecare din zilele ce
vor urma va concentra
atenția maselor largi asu
pra realizărilor artiștilor
profesioniști și formații
lor de amatori în dome
niul cite unei arte ; mai
întîi literatura — împre
ună cu știința și tehni
ca ; apoi' muzica și dan
sul ; apoi teatrul, urmat
de film, ori de ziua mu
zeelor și artelor plastice.
Prin inițierea Primăve
rii culturale bucureștene
s-a urmărit mai intens ca
altădată realizarea unei
legături organice între
cultură, artă și știință si
beneficiari — masele largi
de oameni ai muncii. Pa
ralel cu simpozioanele
desfășurate în aula Uni

versității. în incintele tea
trelor. la Sala Dalles, la
Arenele romane, in mu
zee etc. — vor avea loc
numeroase spectacole, re
citaluri. concerte, verni
saje de expoziții de artă
plastică și populară, lan
sări de carte. întîlniri si
dezbateri cu cititorii, cu
spectatorii, concursuri pe
platformele industriale și
în cluburi muncitorești (la
„23 August", C.P.L. Pipe
ra, Semănătoarea, I.C.T.B..
Combinatul
poligrafic
„Casa Scinteii" ș.a.), ca
și în căminele culturale
din vecinătatea Capitalei.
Foarte așteptate sînt re
zultatele unui concurs
de creație și interpretare
de muzică ușoară româ
nească avînd ca temă re
alitățile Bucureștiului.
Primăvara
culturală
bucureșteană se va în
cheia — într-o zi bogată
în acțiuni dedicate copii
lor. pionierilor și tineri
lor — cu un amplu spec
tacol cu caracter popular.
susținut pe stadionul „Dinâmo" de artiști ai tea
trelor bucureștene. (Na
talia Stancu),

\
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Plenara Consiliului National
al Agriculturii, Industriei Alimentare.
Siiviculturii si Gospodâririi Apelor
(Urmare din pag. I)
la Asociația economică de stat și
cooperatistă legumicolă Tulcea,
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare,
Gheorghe Laza, secretar al Comi
tetului județean Bihor al P.C.R.,
Vasile Boncotă. directorul Direcției
agricole a județului Teleorman,
Niculina Silișteanu, țărancă cu
gospodărie individuală din comuna
Buciumeni. județul Dîmbovița. Ion
Țîrlea. directorul Trustului horti
culturii al județului Arad. Mana
Radu, inginer-șef la C.A.P. Bălțătești, județul Neamț, Manole Co
maneci. directorul Direcției agricole
a județului Galați.
în mod unanim, participanții la
discuții au dat o deosebită aprecie
re cbntribuției esențiale a to
varășului Nicolae Ceaușescu la
elaborarea și înfăptuirea politicii
agrare a partidului și statului,
subliniind concepția sa profund
științifică, revoluționară privind
realizarea unei agriculturi moderne,
de înaltă productivitate, sporirea
aportului acestei ramuri de bază a
economiei naționale la progresul
general al țării, la creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor. în
numele milioanelor de lucrători ai
ogoarelor, ei au exprimat sentimen
tele de nemărginită dragoste, stimă
și recunoștință față de secretarul
general al partidului, pentru
sprijinul permanent acordat valori
ficării depline a marilor resurse
de care dispune agricultura noastră
socialistă, situării întregii activități
din acest domeniu pe o treaptă ca
litativ superioară, corespunzător
exigențelor noii revoluții agrare, ri
dicării bunăstării țărănimii, înflori
rii continue a satului românesc.
în spiritul orientărilor și indica
țiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirile de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
1983 și de la Sinaia din ianuarie
1984, pe probleme de agricultură,
vorbitorii au analizat munca de
pusă pentru asigurarea condițiilor
necesare obținerii unor producții
agricole cît mai mari. S-au exami
nat, în acest sens,- rezultatele în
registrate în campania de primă
vară, precum și lipsurile manifes
tate în unele sectoare ale agricul
turii. Totodată, au fost evidențiate
pe larg măsurile întreprinse pen
tru executarea, la timp și de cali
tate, a lucrărilor de întreținere a
culturilor, pregătirea și buna des
fășurare a campaniei agricole de
vară, îndeplinirea integrală a pre
vederilor programelor speciale pri
vind sporirea producției vegetale și
animale, atît în unitățile agricole

de stat și cooperatiste, cit și tn
gospodăriile personale ale membri
lor cooperatori, ale producătorilor
particulari, realizarea sarcinilor la
export, pentru înfăptuirea tuturor
prevederilor de plan pe acest an.
în cadrul ultimei ședințe, partici
panții au aprobat rapoartele supu
se dezbaterii și au adoptat Hotărîrea-apel a Plenarei Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.
Primit cu cele mal calde senti
mente de dragoste și prețuire, cu
puternice ovații, în încheierea lu
crărilor plenarei a luat cuvîntul
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.
Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului a fost urmărită
cu deosebit interes, cu deplină
aprobare, fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu îndelungi aplauze
șl urale.
Participanții au aclamat cu în
flăcărare pentru secretarul general
al partidului.
S-a scandat în repetate rînduri
cu însuflețire : „Ceaușescu —
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul",
„Ceaușescu — România — stima
noastră și mîndria", „Ceaușescu —
Pace".
Puternic mobilizați de aprecie
rile și îndemnurile cuprinse în
cuvîntarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, cei prezenți au expri
mat voința fermă a tuturor oame
nilor muncii din agricultură și in
dustria alimentară, din domeniile
silviculturii și gospodăririi apelor
de a folosi deplin și rațional fon
dul funciar, de a ridica potențialul
productiv al fiecărei suprafețe de '
teren, de a utiliza cu eficiență
maximă baza tehnico-materială, de
a realiza în întreaga lor activitate
un salt calitativ, care să determine
obținerea unor producții agricole
bogate în vederea satisfacerii ne
voilor economiei naționale și a ce
rințelor de consum ale populației.
Este angajamentul fierbinte luat de
lucrătorii ogoarelor, hotărîți să în
tâmpine cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Con- ■
greș al Partidului Comunist Român
cu rezultate cît mai bune în dez
voltarea și modernizarea continuă
a agriculturii, în sporirea contribu
ției acesteia la progresul economico-social al țării, la măreața
operă de edificare a socialismului
și comunismului pe pămîntul pa
triei.

Plecarea tovarășului Gerardo Iglesias,
secretar general al Partidului Comunist din Spania
Delegația Partidului Comunist din
Spania, condusă de tovarășul Ge
rardo Iglesias, secretar general al
Partidului Comunist din Spania, care,
la invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, a făcut
o vizită de prietenie în țara noas
tră, a părăsit, sîmbătă dimineața. Ca
pitala.

ȘTIRI

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au
fost salutați, la plecare, de tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., de activiști
de partid.
,
(Agerpres)

SPORTIVE

© FOTBAL. — Sîmbătă, pe stadioiul Dinamo din Capitală, în meci'
restantă din etapa a 27-a a campiona
tului diviziei A la' fotbal, echipa
Dinamo a învins cu scorul de 1—0
(1—0) formația F.C. Argeș Pitești.
Unicul gol al partidei a fost înscris,
în minutul 22, de Augustin.
Cu această victorie, echipa Dinamo
București a cucerit pentru a 13-a
oară titlul de campioană republicană.
înaintea ultimei partide-restanță
(A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo), pe
primul loc al clasamentului se află
Dinamo București, cu 48 de puncte,

urmată de Steaua — 47 puncte. Uni
versitatea Craiova — 43 puncte.
Sportul studențesc — 40 puncte, F.C.
Argeș Pitești — 38 puncte.
(Agerpres)

• CICLISM. — Etapa a 9-a a
..Cursei Păcii", Zelenia Gora —
Wroclaw (175 km), a fost cîștigată
de ciclistul francez Eric Louvel, în
4 h 28’54”, urmat de Z. Halasz (Un
garia) — 4 h 29’12”. Pe locul trei a
sosit rutierul român Mircea Romașcanu — 4 h 31’22”. urmat la 3” de
un alt sportiv român. Ionel Gancea.

In magazine - bogat sortiment de articole pentru copii

A REPUBLICII CAMERUN

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre
sintetice Săvinești, județul Neamț,
cu 371,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,2 la sută la
producția netă, 3,1 la sută la ex
port, 4,8 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, 2,4 la sută
la productivitatea muncii. 9,3 la
sută la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 0,4
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 4,3 la sută.
Locul II : întreprinderea filatura
de fire „Melana" Botoșani, cu 280,3
puncte.

ÎN industria articolelor
CASNICE, STICLEI ȘI CERAMICII
FINE

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 894,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,8 la sută la
producția netă, 3,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1 la sută la
beneficii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export, producția
fizică și la producția-marfă vîn
dută și încasată ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu
26,5 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili cu 1,4 la
sută.
Locul II : întreprinderea de sticlă
de menaj Gherla, județul Cluj, cu
777,9 puncte.
Locul III : întreprinderea de
porțelan Alba-Iulia, cu 758,1 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată
Iași, cu 527,3 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,1 la sută la
volumul de transport, 36,1 la sută
la productivitatea muncii, 3 la
sută la vagoane intrate-ieșite, 7.6
la sută la utilizarea mijloacelor de
transport ; staționarea vagoanelor
de marfă în tranzit cu manevră a
fost mai mică decît cea planificată
cu 12,1 la sută, iar la încărcaredescărcare cu 10,2 la sută.; consu
murile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decit
cele normate cu 27,8 la sută.
. Locul II ; Stația de cale ferată
Curtici, cu 422,8 puncte.
Lobul III : Stația de cale ferată
„16 Februarie"
București, cu
359.6 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Bm, Vîlcea, cu
348.7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu ; 4,8 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 18,1 la sută la producția pro
prie, 5,6 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător ;
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii ; nivelul fon
dului de retribuire la 1 000 lei des
facere a fost mai mic decît cel
planificat cu 8,2 la sută, iar chel
tuielile de circulație cu 3 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Piatra Neamț, cu
288,2 puncte.
Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Iași, cu 287,3
puncte.
ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu
1 333 puncte.
Principalii Indicatori de plan au

tV
PROGRAMUL 1
Să rezolvăm împreună
Almanahul familiei
De strajă patriei
Muzica pentru toți
Viața satului (parțial color)
Lumea copiilor
Telex
Album duminical (parțial color)
Telesport (color). Rugbi : Româ
nia — Scoția
10.30 Micul ecran pentru cei mici
18,40 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sport
19,15 ,, Cin ta rea României" (cplor)
20,00 Film artistic : „Anâ și hoțul" (co
lor) . Premieră TV. Producție a
Casei de filme Cinci.
21.30 Varietăți muzicale
21,50 Telejurnal (parțial color) © Sport
PROGRAMUL 2
1,00 Cultivarea limbii șl a literaturii
române în școală
9,30 Bucuriile muzicii
10,00 Din țările socialista
/

8.30
9,00
9.30
10,00
10,30
11,45
13,00
13,05
17,00

• CUPTOARE ME
TALURGICE SOLARE. In
tona premontană din apropiere
de Tașkent se construiește un
complex metalurgic-pilot. care
poartă simbolic numele „Soare
le". în complexele solare razele
astrului sînt concentrate în așa
măsură incit în focar, după cum
apreciază specialiștii sovietici, se
vor realiza temperaturi de or
dinul a 3 500 grade Celsius. Cup
toarele solare permit obți
nerea de materiale extrapure
sau cu rezistențe termice spo
rite, care nu se pot produce cu
altfel de mijloace. Corectarea
vitezei de deplasare și a un
ghiurilor de înclinație a oglin
zilor se va realiza cu aju
torul unor dispozitive automate,
ceea ce va asigura o funcționa

găsesc confecții și tricotaje. încăl
țăminte. jucării și jocuri instructiveducative. Articolele de sport-turism, aparatele foto, precum și
noutățile editoriale din literatura
pentru copii sint, de asemenea,
daruri potrivite pentru a fi oferite
copiilor.
în fotografie : Complexul comer
cial din orașul Gherla.

re neîntreruptă a cuptoarelor
timp de 8 ore pe zi, iar pe timp
de vară — chiar pînă la 10 ore
zilnic.

• BATERII ULTRAMINIATURIZATE. Pă^ile cela
mai voluminoase și mai grele
ale unor circuite electronice sînt
astăzi bateriile, atunci cind
sursa de alimentare nu este
rețeaua electrică obișnuită. De
aceea, specialiștii japonezi și-au
concentrat atenția în direcția
producerii de baterii de dimen
siuni cît mal reduse posibil.
Laboratorul central de cercetări
al firmei nipone „Hitachi" a
realizat o astfel de baterie cu o
suprafață de numai 4 milimetri
pătrați și o grosime de 0,035 mi
limetri, capabilă să furnizeze

Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun
YAOUNDE

Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe primele patru luni din acest an de către colective fruntașe de
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, din dome
niul circulației mărfurilor, al prestărilor de servicii, precum și din cen
trale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfîrșitul lunii aprilie *) pe primele locuri se situează ;

•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție ji beneficiile
sint calculați pe 3 luni.

în cadrul lunii cadourilor pentru
copii care se desfășoară, ca în fie
care an. în perioada 1—30 iunie,
magazinele cooperativelor de pro
ducție. achiziții și desfacere a
mărfurilor sint aprovizionate cu o
gamă largă de articole care pot
constitui cadouri plăcute și utile
pentru copii. în raioanele specia
lizate cu mărfuri pentru copii se

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

W ÎNTÎMPINAREAZILEIDE 23 AUGUST^

energia electrică necesară pen
tru funcționarea unui ceas de
mină timp de 200—300 de ore. în
plus, bateria poate fi reîncărcată de la rețea, de aproximativ
2 000 de ori, cu un dispozitiv
special. Noul tip de baterii mi
nuscule va avea o largă apli
cabilitate în special în sistemele
electronice complexe autonome,
precum și în alimentarea minicalculatoarelor.

•
CONSECINȚELE
POLUĂRII ATMOSFERI
CE. Poluarea atmosferică pro
voacă pădurilor din R.F. Ger
mania pagube evaluate la un
miliard de mărci anual, apre
ciază Consiliul silviculturii al
R.F.G. Un studiu al acestui or

fost depășiți cu : 31 la sută la
producția netă și la productivitatea
muncii, 32 la sută la venituri brute
din activitatea de transport, 31 la
sută la numărul de călători trans
portați ; depășiri de plan au mai
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile totale și materiale la 1000
lei venituri brute au fost mai mici
decît cele planificate cu 28 la
sută; consumurile de energie și
carburanți au fost mai mici decît
cele normate.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș, cu
1 069 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Ialomița,
cu 1 046 puncte.
CENTRALE INDUSTRIALE

1

INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 668,7
puncte.
Principalii indicatori de plan au

marfă vîndută și încasată : depă- ,
șiri de plan au mai fost obținute
la export și la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale
au fost mai mici decît cele norma
te cu 3,6 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 2,9
la sută.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații și
automatizări București, cu 242,7
puncte.
Locul III : Centrala industrială
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară București, cu 96,9
puncte.

INDUSTRIA CHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje șl
piese de schimb pentru industria
chimică București,’ cu 570,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14 la sută la pro
ducția fizică. 6,7 la sută la produc
ția netă, 11,9 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată. 5,4 la
sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 2,7
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 7,1 la sută.

INDUSTRIA METALURGICA

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI

Locul I : Centrala industrială de
utilaj petrolier Ploiești, cu 181,4
puncte.
Principali! Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,5 la sută la
producția fizică, 3,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
3 la sută la producția netă. 13,1 la
sută la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decît cele planifica
te cu 0,2 la sută, iar cele materiale
cu 0,3 la sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTROTEHNICA
ȘI ELECTRONICA
Locul I : Centrala Industrială de
echipament special București, cu
605 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția fizică. 7,9 la sută la produc
ția netă. 9,9 la sută la producția10.30 Din viața muzicală a țării
11.35 Film serial : „Un August în flă
cări" — episodul 8
12.15 Scena și ecranul
13,00 Panoramic liric
14,10 O viață pentru o ide®
14.40 Melodii populare
14.55 Teatru TV : „Roman sentimental*
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal © Sport
19.15 Telerama
19.45 Instantanee
20,00 Gala soliștilor români de operă (I)
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal © Sport
LUNI, 21 MAI
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.40 A patriei cinstire
20.50 Copiii, minunea lumii — reportaj
21,00 Film : „Ultima noapte de dragos
te" (color). Inspirat din romanul
lui Camil Petrescu „Ultima noap
te de dragoste, întîia noapte de
război". Producție a Casei de
filme Trei.
21.45 La zi în 600 de secunda
21.55 Tezaur folcloric
22.20 Telejurnal (parțial color)

® PERFORMANȚĂ
IHTIOLOGICĂ. După mulți
ani

de

cercetări

și

experi

Poporul camerunez
sărbătorește astăzi îm
plinirea a doisprezece
ani de la crearea
Republicii Camerun’.
Moment de impor
tanță
deosebită în
istoria tânărului stat
african, actul de la 20
mai 1972 a pus capăt
sistemului federal existent pînă la acea
dată, contribuind, în
âcelași timp, la conso
lidarea independenței
Camerunului, la inten
sificarea
eforturilor
desfășurate
pentru
dezvoltarea sa econo
mică și socială.
Dacă în trecut Ca
merunul era cunoscut
ca o țară exclusiv agrară, a cărei econo

Președintele
Republicii Socialiste România

mie se baza îndeosebi
pe producția- de cafea,
cacao și bumbac, în ul
timii ani a obținut <
o serie de succese pe
linia lichidării grelei
moșteniri a dominației
coloniale și a făuririi
unei industrii proprii,
care au schimbat ima
ginea sa tradițională.
Par.alel cu dezvol
tarea agriculturii, prin
extinderea
suprafe
țelor cultivate s-au
pus bazele unei in
dustrii naționale ; au
fost construite o serie
de unități extractive și
de prelucrare a bauxi
tei, țițeiului, cuprului,
manganului și a altor
resurse naturale.
Eforturile poporului

camerunez sînt privite
cu simpatie de poporul
român, prieten sincer
al țărilor africane, al
tuturor națiunilor care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. Intre România
și Camerun s-au sta
tornicit relații priete
nești, care înregistrea
ză o evoluție ascen
dentă, marcată prin
extinderea colaborării,
pe multiple planuri, în
folosul ambelor po
poare. Acest curs po
zitiv constituie, fără
îndoială, o contribuție
activă la cauza gene
rală a păcii și înțele
gerii internaționale, a
edificării unei noi or
dini economice și poli
tice mondiale.
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„Orice om care dorește sincer
pacea nu poate să nu denunțe
tot ceea ce amenința pacea"

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I s Centrala producției șl
industrializării tutunului, cu 668,6
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,5 Ia sută laexport. 1 la sută la producția fizi
că. 3,5 la sută la productivitatea
muncii, 7,2 la sută la livrări la
fondul pieței ; depășiri de plan au
mai fost obținute la producțiamarfă vîndută și încasată și la be
neficii ; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai mici
decît cele normate cu 1 la sută, iar
cele de energie electrică și combus
tibili cu 0,7 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
morărit. decorticat. panificație și
produse făinoase, cu 271,7 puncte.
TRANSPORTURI
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de
material rulant, cu 726 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția fizică, 2,1 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată. 4,2
la sută la producția netă și la pro
ductivitatea muncii. 4,9 la sută la
beneficii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 1,1 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,7 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
reparații auto, cu 274,9 puncte.
(Agerpres)

/

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20
mai, ora 21 — 23 mai, ora 21. în țară :
Vremea se menține caldă. Cerul va fi
variabil cu înnorări mai accentuate în
vestul și sudul țării, precum și la
munte, unde vor
cădea ploi locale,
mai ales sub formă de averse însoțite
de descărcări electrice și, izolat, de
grindină. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat,
cu
unele intensificări în
Banat, Cîmpia Română și la munte,
predominînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, cele maxime între
20 și 30 de grade. în București : Vre
mea se menține caldă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată
însoțită de descărcări electrice. Vînt
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 12 și 15
grade, cele maxime vor oscila între 26
și 29 de grade. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).
»

ențe, specialiștii chinezi au
reușit să obțină înmulțirea nisetrului prin fecundare artifi
cială. Nisetrul de China este un
pește care trăiește în apele
mării, dar el vine în fiecare an
să-și depună icrele în apele flu
viului Yangtze. Obținerea puie
tului în locuri amenajate nu fu
sese posibilă pînă acum. Anul
trecut, ihtiologii din Chongqing
au obținut 10 000 de nisetri prin
fecundare artificială. Se speră
că a fost astfel găsită soluția de
înmulțire dirijată a unor specii
rare de pește, expuse pericolu
lui de dispariție.
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„EUROPEO"

Locul I : Centrala pielăriei, cau
ciucului și Încălțămintei București,
cu 324,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția fizică, 3,1 la sută la produc
ția netă, 3.6 la sută la productivi
tatea muncii, 9 la sută la benefi
cii ; consumurile de materii prime
și materiale .au fost mai mici decît
cele normate cu 0,8 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibili cu 2,7 la sută.
Locul II : Centrala mecanică șl
de articole casnice București, cu
306,1 puncte.
Locul III : Centrala industriei
tricotajelor București, cu 250,4
puncte.

RETUTINDEN!
ganism relevă că fenomenul
„morții pădurilor" ca urmare a
poluării aerului afectează apro
ximativ o treime .din valoarea
producției forestiere naționale.
Studiile științifice cele mai re
cente pun în lumină faptul că
în R.F.G. 35 la sută din arbori
dispar ca urmare a unor cauze
neelucidate încă, dar care par
legate de „ploile acide" datorate
poluării industriale și gazelor
de eșapament.

i
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INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala Industrială
de produse refractare Brașov, cu
526,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,2 la sută la
producția fizică, 7,6 la sută la
producția-marfă vîndută și încasa
tă, 6,1 la sută la producția netă,
3,5 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la beneficii ; consumurile
de materii prime și materiale au
fost mai mici decît cele normate
cu 9,8 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili cu 5,4 la
sută.

NICOLAE CEAUȘESCU

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala materialelor de
construcții, cu 225,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,9 la sută la producția-marfă vîndută și încasată ;
2,2 ia sută la producția netă. 1,3 la
sută la productivitatea muncii, 1,7
la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; depășiri de plan au
mai fost obținute la beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele
normate cu 0.8 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibili cu
1,7 la sută.
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția fizică, 2,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
14,8 la sută la producția netă, 28,9
la sută la volumul de pregătiri
miniere, 4,3 la sută la productivi
tatea muncii ; consumurile de ma
teriale de bază ’au fost mai mici
decît cele normate cu 10,4 la sută,
iar cele de energie electrică și
combustibili cu 12,1 la sută.
Locul II : Centrala minereurilor
Baia Mare, cu 537,4 puncte.
Locul III : Combinatul minier
Ploiești, cu 516,4 puncte.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Camerun, vă adresez calde
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres
și bunăstare poporului camerunez prieten.
Sînt încredințat că bunele relații de prietenie și cooperare dintre România
și Camerun vor cunoaște o dezvoltare tot mal dinamică, spre binele
popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii
în lume.

„Principala mea dorință este să-i
determin pe oameni să se angajeze
in dezbateri.. Dacă aceasta se va
reuși, înseamnă că nu e încă totul
pierdut". Aceste cuvinte le-a pronun
țat regizorul american Nicholas Me
yer, în legătură cu celebrul său film
antirăzboinic „A doua zi după..." Me
yer poate fi satisfăcut. O sută de mi
lioane de americani și alte sute de
milioane de telespectatori din alta
țări au urmărit pe ecranele televiziu
nii filmul care a dat naștere unor
aprige discuții asupra primejdiei nu
cleare.
De-a lungul deceniilor ce au urmat
tragediilor de la Hiroshima și de la
Nagasaki, oamenii îngrijorați și-au
pus, dealtfel, mereu întrebarea cit de
reală poate fi perspectiva unui război
nuclear. Dar numai unii au • dus în
trebarea pînă la finalul ei firesc :
oare „după aceea" va mai fi viață ?
Imaginea reală a catastrofei rămă
sese în mare parte obiect al unor
considerente cu caracter speculativ.
Acum, situația s-a schimbat. în
Statele Unite apar tot mai multe fil
me — atit pentru marele ecran, cit
și pentru televiziune — realizate de
autori care abordează tema apocalip
sului termonuclear.
Să luăm ca exemplu filmul „A
doua zi după..." — despre urmările
cumplite ale unui bombardament nu
clear asupra orașului Kansas City.
Nicholas Meyer explică : „Eroii mei
sînt oameni obișnuiți. Ei nu știu cine
a provocat războiul, ceea ce nu-i scu
tește, insă, de urmările lui. Eu re
latez nu despre politicieni, nu despre
cabinete dotate cu butoane de de
clanșare a armelor morții sau despre
strategii globale, ci despre oameni de
rind. Tocmai de aceea am ales Kan
sas City aflat in chiar inima State
lor Unite. In plus, la Kansas City este
amplasată o bază de rachete, acest
oraș fiind unul din cele zece centre
militare mai importante ale țării".
Pentru prima oară telespectatorii
americani, obișnuiți de-a lungul mul
tor ani să urmărească fără emoții
grozăviile de pe ecran, nu pot să-și
ascundă capul în nisip și să se con
soleze cu gîndul că nenorocirile îi vor
ocoli la infinit. Nicholas Meyer sub
liniază că nu intenționează să lase
loc pentru iluzii : „Toate reprezentă
rile noastre de pînă acum despre
războiul nuclear se bazează pe ex
periența de la Hiroshima și Nagasaki.
Dar in lumina dezvoltării tehnicii
militare aceste reprezentări s-au în
vechit iremediabil. Tocmai de aceea
filmul și-a propus să aducă «corec
turile» necesare".
Același numitor comun îl are fil
mul „Testamentul", realizat de regi
zoarea Lyne Littman. Filmul a fost
produs de o mică firmă independen
tă, dar a fost imediat cumpărat de
compania cinematografică „Para
mount", care a sesizat consonanța sa
cu actuala stare de spirit a publicu
lui. Aparatul de luat vederi al Lynei
Littman privește lumea de pe poziții
umaniste, subliniind monstruozitatea
tributului a cărui plată îl reclamă din
partea omenirii armamentul nuclear
contemporan. O familie californiană
oarecare constată cu groază cum de
la o zi la alta dispare viata în îm
prejurimi. Sub influenta implacabilă

slovacă a avut Ioc un raliu In
cadrul căruia premiile au fost
atribuite pentru cel mai mic
consum de benzină. Cîștigătorul
raliului a consumat numai 3,7
litri benzină la o sută de kilo
metri, parcurși cu o mașină de
serie Ia care a făcut anumite
modificări. Rezultatele întrece
rii s-au bucurat de o largă pu
blicitate, în scopul de a oferi
automobiliștilor posibilitatea cu
noașterii metodelor prin care se
poate ajunge la un consum cît
mai redus de combustibil.

terizat. Energia pentru punerea
în mișcare a mașinii este furni
zată de o baterie de acumula
toare. iar motoarele electrice
sînt înglobate în roți. Eiectromobilul va putea atinge viteza
de 140 km pe oră. iar în timpul
frînărilor va recupera o parte
din energia consumată. Compu
terul de bord va programa re
gimul optim de funcționare a
mașinii, viteza maximă, menți
nerea vitezei la nivel constant,
frînarea automată in cazul apariției unui pericol. Realimen
tarea bateriilor se va face de
la rețeaua urbană de distribuire
a energiei electrice.

©
ELECTROMOBIL
COMPUTERIZAT. Specia

• PROCEDEU TEH
NIC INGENIOS. Un cilin‘

liști brazilieni au realizat pro
iectul unui electromobil compu

dru de metal se învârtește cu
peste 15 000 rotații pe minut in

® TROFEUL ECONO
MICITĂȚII. în R- s- Ceho

a radiațiilor mor vecinii, animalele
și plantele și, in cele din urmă, pro
priii copii ai principalelor personaje.
Lyne Littman precizează : „în fil
mul meu nu zboară rachete și nu
bubuie explozii. Totul se produce
foarte simplu. Am stat de vorbă cu o
femeie care a supraviețuit la Hiro
shima. în momentul catastrofei avea
14 ani. împreună cu o prietenă se
afla intr-un magazin pentru cumpă
rături. Deodată a țișnit o lumină or
bitoare. Fetița s-a răsucit pe loc, dar
prietena ei nu mai era : dispăruse.
Interlocutoarea mea a fost mai tirziu
căutată de tatăl său. A găsit-o, dar
n-a recunoscut-o, era complet desfi
gurată. Oamenii au început apoi să
moară de radiații. în «Testamentul»
mor, de asemenea, oameni. Aș dori
ca, păzind filmul, oamenii sd-și spu
nă, așa cum își spun cind se trezesc
dintr-un coșmar : «bine că așa ceva
nu s-a produs în realitate». Mai
avem timp să împiedicăm o aseme
nea nebunie".
De același interes față de viața omului de rind este pătruns filmul
„Silkwood" al lui Mike Nichols. La
baza scenariului se află viața tinerei
Karen Silkwood, muncitoare la ' o
uzină de plutoniu, care a murit în
condiții misterioase după ce a încer
cat să dezvăluie existența în incinta
întreprinderii a unui nivel de radio
activitate nepermis de ridicat. Aceas
tă povestire dezvăluie bătălia unui
om singuratic împotriva caracterului
antiuman al înarmărilor nucleare,
împotriva acelui preț tragic pe care
trebuie să-1 plătească primii pentru
cursa înarmărilor muncitorii de la
întreprinderile speciale din acest do
meniu.
Șirul filmelor de acest gen conti
nuă. Nepublicat încă, romanul „Ziua
războiului" a fost deja cumpărat ca
bază pentru un film pe care-1 va
realiza cunoscutul regizor Costas Gavras. Acțiunea filmului se petrece la
mulți ani după un schimb de lovituri
nucleare. Ca rezultat. Statele Unite
s-au transformat într-o țară semideșertică. De flăcări și radiații a scăr
pat doar California, care se zbate
prin toate mijloacele pentru a se
desprinde de restul națiunii, decăzu
tă in stare de sălbăticie.
Chiar ultimele filme din seria de
pelicule consacrate aventurilor lui
James Bond, de exemplu „Niciodată
să nu spui niciodată", sînt concepute
pe o intrigă bazată pe proliferarea
armei nucleare. Iar unul din filmele
cele mai reușite din ultimul timp,
„Jocuri militare", arată cum un bă
iețel curios, amuzîndu-se cu compu
terul său, poate aduce omenirea în
pragul unei catastrofe.
Intr-un cuvînt, Hollywood șl cele
mai mari companii de televiziune au
făcut o cotitură spre reflectarea pro
blematicii fundamentale celei mai
presante a epocii noastre.
„Am crescut în anii '50 și știu ce
înseamnă războiul rece — spune Ni
cholas Meyer. De aceea mi-am spus :
nu te poți considera un om care nă
zuiește sincer spre pace dacă nu vei
denunța ceea ce amenință pacea.
Realizînd filmul «A doua zi după...»
consider'că am făcut lucrul cel mai
important din viața mea".

jurul unei axe magnetice, fără
nici un suport mecanic, fiind
echilibrat de energia electro
magnetică. relevă „London Pic
tures Service". Această perfor
mantă tehnică a fost realizată
de un grup de cercetători bri
tanici de la Universitatea Sus
sex. care au eliminat astfel re
zistența generată de frecare și
necesitatea utilizării lubrifianților. Rotorul este prins între
mai mulți electromagneți care
permit menținerea piesei in
centrul, cadrului format de aceștia. Puterea fiecărui electro
magnet este controlată cu pre
cizie de un microprocesor. In
felul acesta rotorul este men
ținut permanent în poziția care
să-i permită rotația cu maxi
mum de viteză. Se apreciază că
acest procedeu va avea largi
aplicații tehnice.
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prietenie

și colaborare

al României
Neobosita activitate a secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru progresul multi
lateral, material și spiritual al ță
rii, pentru soluționarea marilor
probleme ale lumii contemporane
este reliefată' în paginile revistei
„WORLD DIPLOMATIC SERVICE"
în ediția în limba spaniolă.
„Deopotrivă inspiratorul planuri
lor de dezvoltare economică șl so
cială a tării și inițiatorul promo
vării valorilor istorice și cultura
le ale poporului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu se afirmă,
in același timp, ca o proeminentă
personalitate a vieții politice și di
plomatice contemporane, cu o vi
ziune dinamică asupra modalității
de soluționare a marilor probleme
mondiale. Ferm adept al dialogu
lui international, se bucură de o
amplă audientă și de un Înalt
prestigiu in lume", relevă revista
menționată.
Președintele Ceaușescu. se subli
niază în continuare, este adept al
dezarmării, al lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini
economice internaționale, al unei
Europe unite și fără blocuri mi
litare. se pronunță pentru întărirea
rolului Organizației Națiunilor Uni
te, al altor organisme internațio
nale.
Ilustrare elocventă a acestei sus
ținute activități pentru ridicarea
pe noi trepte a conlucrării Româsiled socialiste cu țări de pe dife
rite meridiane, pentru edificarea
unei lumi a păcii și colaborării
egale în drepturi, vizitele efectua
te recent de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Pakistan și Si
ria își găsesc noi ecouri în presa de
peste hotare.
Cotidianul pakistanez cu cel mai
mare tiraj. „JANG", relevă într-un
amplu editorial importanța acor
dată în cadrul dialogului românopakistanez la cel mai înalt nivel
respectării în relațiile dintre state
a principiilor unanim recunoscute
ale dreptului internațional. Țările
mici și mijlocii trebuie să-și în
tărească unitatea pentru apărarea
literei și spiritului acestor prin-

Contribuție

activă la

cipii, arată ziarul citat, prezentînd
sublinierile președintelui Nicolae
Ceaușescu privind politica de forță,
de consolidare și reîmpărțire a sfe
relor de influență ca factori ai ten
siunii existente în lume.
Ziarul înfățișează stadiul actual
și perspectivele relațiilor bilate
rale, arătînd că Pakistanul are
multe de învățat din experiența
României in domeniul industrial și
tehnico-științific.
„Mesajul pentru coexistență al
președintelui României" este titlul
sub care un alt cotidian din Pa
kistan, „HURRIYET", scoate în
evidență politica principială, justă
a țării noastre și rolul activ al to
varășului Nicolae Ceaușescu pe
arena internațională. Este sublini
ată valoarea principiilor politicii
externe românești enunțate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, necesi
tatea ca toate țările să acorde aten
ția cuvenită aplicării și respec
tării lor.
„EGYPTIAN MAIL" prezintă pe
prima pagină, alături de fotografia
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
zițiile exprimate de conducătorul
partidului și statului nostru în le
gătură cu situația din Orientul
Mijlociu în timpul vizitei de prie
tenie pe care a efectuat-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Si
ria. Președintele Nicolae Ceaușescu
— relevă ziarul — a arătat că
România se pronunță pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida O.N.U., la care să
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei.
.Infortmînd despre vizita oficială
de prietenie în Pakistan a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, mij
loacele de informare în masă din
Irak scot in relief dezvoltarea con
lucrării româno-pakistaneze în di
ferite domenii de activitate. Astfel,
PRESA DIN BAGDAD, relatînd
despre întîlnirea
președintelui
Nicolae Ceaușescu cu reprezen
tanți ai vieții economice pakista
neze, subliniază cu deosebire fap
tul că România sprijină Pakistanul
în construirea de importante obiec
tive economice.

soluționarea justă

și durabilă a situației din Orientul Mijlociu
Agențiile de presă, alte mijloace
de informare în masă de peste ho
tare au difuzat cuprinzătoare rela
tări privind ideile, opiniile, luările
de poziție exprimate in interviul
Nicolae
acordat de tovarășul
Ceaușescu revistei „October' din
Egipt. Este evidențiat caracterul realist a! punctelor <le vedere
exprimate de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
în probleme majore ale actualității
internaționale.
Președintele României, Nicolae
-"Ceaușescu, a subliniat că tratative
le pașnice constituie singura cale
pentru soluționarea problemei pa
unui! stat
lestiniene și crearea
-------- ---independent
palestinian ------.—-,-------- . —
< . arată
pre_
AGENȚIA CHINA NOUĂ,
yședințele
____
României afirmă că
realizarea unui stat palestinian in
dependent reprezintă o necesitate
obiectivă pentru poporul palesti
nian, dar și pentru pacea trainică
și justă în Orientul Mijlociu, că a
sosit timpul ca poporul palestinian
să-și aibă o patrie a sa, să-și poa
tă organiza viața în deplină liber
tate și independență, evidențiază
agenția citată.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— continuă China Nouă — a
chemat la organizarea cit mai ra
pid cu putință a unei conferințe
internaționale în vederea găsirii
soluțiilor pentru problema palesti
niană și pentru toate celelalte pro
bleme ale Orientului Mijlociu, con-

ferință la care ar trebui să partici
pe toate părțile interesate, inclu
siv O.E.P., precum și Uniunea So
vietică și S.U.A. și alte țări care
pot contribui la succesul lucrărilor.
Agenția chineză de presă re
levă accentul pus de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
pe
depă
șirea divergențelor și întărirea
unității în cadrul O.E.P., pe întă
rirea unității țărilor arabe, unitatea
O.E.P., unitatea lumii arabe, co
laborarea strinsă cu țările socialis
te, cu țările în curs de dezvoltare
și țările nealiniate, cu alte state
avînd o mare importanță pentru o
soluție justă în Orientul Mijlociu,
pentru o pace durabilă în această
regiune.
AGENȚIA DE PRESA, QNA,
din Qatar, scoate în eviden
tă sublinierea tovarășului Nicolae
Ceaușescu potrivit căreia singura
cale pentru depășirea situației gra
ve și realizarea unei păci juste în
Orientul Mijlociu o reprezintă tra
tativele, cu participarea tuturor
părților Interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Președintele României con
sideră că o pace trainică in Orien
tul Mijlociu presupune asigurarea
existentei și integrității tuturor
statelor din zonă, recunoașterea și
stabilirea de relații reciproce între
țările arabe și Israel, adaugă agen
ția citată.
Ample pasaje din interviul
acordat
tovarășul Nicolae

Ceaușescu revistei „October" au
fost publicate de PRESA IORDA
NIANĂ DE LIMBĂ ARABĂ. Sînt
redate extrase privind aspecte im
portante ale vieții internaționale,
aprecierile secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, în problema
Orientului Mijlociu. Astfel, sînt re
liefate pasajele privitoare la orga
nizarea unei conferințe internațio
nale în vederea găsirii soluțiilor,
pe calea tratativelor, pentru pro
blema palestiniană și pentru toate
celelalte probleme ale Orientului
Mijlociu.
„FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG", din R.F.G., subli
niază. la rîndul său. pledoaria con
ducătorului partidului și statului
nostru pentru trecerea neînt'îrziată
la organizarea unei conferințe inter
naționale privind Orientul Mijlo
ciu. Ziarul vest-german se referă,
de asemenea, la cuvintele pre
ședintelui României privind nece
sitatea de a se face totul pentru
depășirea divergențelor și întărirea
unității în cadrul O.E.P., pentru
întărirea unității și depășirea di
vergențelor în cadrul țărilor arabe.
AGENȚIA IUGOSLAVA TANIUG
prezintă poziția României în pro
blema amplasării noilor rachete
nucleare în Europa, evidențiind că
țara noastră cere oprirea amplasă
rii rachetelor nucleare americane
pe continent; precum și a contramăsurilor anunțate de Uniunea
Sovietică. Este redată convingerea
României cu privire la caracterul
deosebit de periculos al deciziei de
amplasare a rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune, la realitatea
că, șl fărâ noile rachete. în Europa
se află depozitate armamente în
stare să prefacă într-un pustiu
radioactiv nu numai continentul,
ci întreaga planetă.
Regăsim, în continuare, în paginile presei de peste hotare ecoul
succeselor obținute de poporul nos-

OSLO 19 (Agerpres). — Mișcarea
națională de masă din Norvegia
„Nu, armelor nucleare !“ a adresat
Stortingului chemarea ca, in cursul
dezbaterilor parlamentare care vor
începe la 24 mai în problemele
securității și dezarmării, să adopte

TOKIO 19 (Agerpres). — Organi
zația „Medicii pentru preîntîmpinarea războiului nuclear" din Ja
ponia a difuzat la Tokio un apel
semnat de peste 3 000 de cunoscute
cadre medicale nipone. Documentul
cuprinde chemarea adresată între
gii opinii publice de a acționa cit
mai eficient pentru dezarmare, în
primul rînd pentru dezarmare nucl ear ă.

BAMAKO 19 (Agerpres). — Pen
tru menținerea păcii pe planeta
noastră, astăzi este mai important
ca oricînd să se asigure securitatea
i popoarelor, a declarat ministrul de
* externe al Republicii Mali, Alioune
\ Blondin Beye. El a arătat că țara
sa se pronunță pentru destinderea

\

VIENA 19 (Agerpres). — . Peste
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CAMERA DEPUTAȚILOR a par
lamentului italian a acordat. în
noaptea de vineri spre sîmbătă. un
vot de încredere guvernului, aprobind. cu 341 voturi pentru și 195
împotrivă, decretul-lege privind
combaterea inflației propus de
premierul Bettino Craxi. Pentru a

intra în vigoare, noua legislație
trebuie să fie aprobată și de Senat
pină la data de 16 iunie.
INAUGURARE. Președintele Pe
rului, Fernando Belaunde Terry,
a inaugurat, sîmbătă. o nouă așe
zare urbană — orașul Constitucion,

situat în centrul țării, la 120 km de
San Alejandro și Puerto Bermudez.
Acesta va deveni, în viitor, noua
capitală a Perului.
CONVORBIRI. Cancelarul R. F.
Germania; Helmut Kohl, și-a în
cheiat convorbirile cu președintele
guvernului spaniol, Felipe Gonza
lez. După cum relevă agenția U.P.I.,
cei doi șefi de guvern au exami
nat probleme privind relațiile Est.Vest, situația din America Latină
și proiectul aderării Spaniei la
Piața comună.

IN IRLANDA DE NORD s-au
produs .vineri noi acte de violență.
Astfel,^potrivit agenției Reuter, în
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incordării internaționale, pentru in
staurarea unui climat de încredere
în întreaga lume. Totodată, minis
trul de externe malian a eviden
țiat imperativul edificării unei noi
ordini economice internaționale Și
importanța dezvoltării unei colaborări interstatale reciproc avan- ț
tajoase.

AUSTRIA: Demonstrație
pentru oprirea cursei înarmărilor

de persoane au format vineri
\ 4un000lanț
pe străzile Vienei,
\ organizînduman
apoi,. în centrul orașu
un miting pentru pace. Demon
\ lui,'
stranții purtau pancarte prin care
cereau
oprirea imediată a cursei
\

înarmărilor șl luarea de măsuri
urgente de dezarmare, în primul
.
ă. DeDerînd de dezarmare nucleară.
monstrația se înscrie printre manifestările inițiate în Austria în cadrul „Săptămînii de acțiune pentru pace".
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Convorbiri chino-iugoslave

>
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BEIJING 19 (Agerpres). — La
Beijing s-a desfășurat sîmbătă prima
rundă a ’ convorbirilor dintre Hu
Yaobang. secretar general al C.C. al
P.C. Chinez, și Dragoslav Markovici,
președintele Prezidiului C.C. al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
care conduce delegația de partid
iugoslavă, aflată în vizită oficială de
relaprietenie în R.P. Chineză
tează agențiile China Nouă și Taniug.
Cu acest prilej, a fost relevată dez
voltarea relațiilor de cooperare
prietenească dintre cele două partide.

țlonale, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc.
România și-a dezvoltat continuu
relațiile de prietenie și colaborare
cu statele socialiste, cu care a în
cheiat numeroase acorduri de co
laborare guvernamentale, majorita
tea in domeniile economic și tehnico-științific — sg arată în articol.
Comerțul românesc a înregistrat o
creștere substanțială, accentul fiind
pus pe cooperarea și specializarea
în producție, în mod deosebit în ra
murile cu tehnologie de vîrf ale
industriei. Țară socialistă în curs
de dezvoltare, România a acționat
stăruitor pentru promovarea co
laborării cu statele în curs de dez
voltare și nealiniate. Relațiile cu
aceste țări constituie o componentă
dinamică a comerțului exterior ro
mânesc. După ce face o trecere în
revistă, cu precizări statistice reve
latoare, a gamei largi de produse
exportate de România in aceste
țări — automobile, vehicule de te
ren, camioane, tractoare etc. — arti
colul relevă și\un alt aspect al
cooperării economice și tehnicoștiințifice internaționale a Româ
niei, respectiv acordarea de asis
tență tehnică, menită să contribuie
la valorificarea superioară a resur
selor naturale și umane, la acce
lerarea progresului economic și so
cial în țările în curs de dezvoltare.
Obiectivul central al activității
desfășurate de România în acest
domeniu îl constituie promovarea
unor schimburi comerciale ample și
diversificate, libere de orice restric
ții și bariere artificiale, pe baze
echitabile și reciproc avantajoase.—
se arată în articol.
In încheiere, „Fair Idea" subli
niază că. în concepția României, în
actuala conjunctură internațională
depășirea crizei economice mondia
le și asigurarea dezvoltării socialeconomice a tuturor statelor sînt
posibile numai într-un climat de
cooperare activă și echitabilă între
națiuni, prin participarea mai largă
și mai eficientă a tuturor statelor
la diviziunea internațională a
muncii.
(Agerpres)

bazate pe principiile independenței,
egalității, respectului reciproc și
neimixtiunii, principii ce conferă
acestor raporturi stabilitate și durată.
In aceeași zi. delegația condusă de
Dragoslav Markovici s-a întîlnit cu
Li Xiannian. membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.C., președintele
R.P. Chineze, și cu Peng Zhen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.C.. președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze.

Ședința Consiliului de Miniștri al R. P. Polone
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — în
cadrul ședinței Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, desfășurată sub
președinția lui Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R.P. Polone, s-a făcut o analiză
a situației economice a țării, eonstatîndu-se o creștere a producției cu
4,3 la sută. Aceasta a fost realizată
prin ridicarea productivității muncii.

In agricultură situația este apreciată
ca pozitivă, recensămîntul trimestrial
al vitelor vădind tendința de sporire
a șeptelului.
Consiliul de Miniștri a constatat,
de asemenea, că pentru prima oară
din anul 1980 în Polonia s-a înre
gistrat o creștere a venitului națio
nal, aceasta fiind de 5,8 la sută. S-a
reușit, de asemenea, reducerea defi
citului bugetului de stat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Cabinetul libanez a aprobat proiectul programului guver
namental de acțiune • Reuniunea extraordinară a Consiliului
ministerial al Ligii Arabe
BEIRUT 19 (Agerpres). — Membrii
special prezidențial american pentru
cabinetului libanez, reuniți în loca
Orientul Mijlociu, și-a prezentat de
litatea Bickfaya. la 20 km nord-est
misia, informează agențiile U.P.I. și
de Beirut, au aprobat sîmbătă pro
France Presse. Purtătorul de cuvînt
iectul programului guvernamental de
al Casei Albe a precizat că nu se
acțiune. Elaborat de o comisie spe
preconizează numirea unui succesor
cială, programul a fost conceput în
al lui Rumsfeld în această funcție.
ideea de a contribui la stabilizarea
situației din Liban.
Primul ministru al guvernului de
uniune națională, Rashid Karaime, a
■declarat la sfirșitul reuniunii că pro
gramul a fost „aprobat în totalitatea
punctelor și principiilor sale". Docu
• Președintele Republicii Sri Lan
mentul ar urma să fie prezentat în
ka, J. R. Jayawardene, a început,
Parlament săptămîna viitoare, în ve
sîmbătă, o vizită de stat în R. P.
derea obținerii votului de învestitură.
Chineză, la invitația președintelui
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
Li Xiannian, anunță din Beijing
— Consiliul de Securitate se va reuni
agenția China Nouă. • Moammer
luni seara în Jpgătură cu atacul în
El Geddafi, conducătorul Marii Re
treprins asupra taberei palestiniene
voluții de la 1 Septembrie al Jamade la Ain Heloue, din sudul Libanu
hiriei Arabe Libiene Populare Soci
lui, s-a anunțat la Națiunile Unite.
aliste, l-a primit, la Tripoli, pe mi
Reuniunea a fost convocată la ce
nistrul afacerilor externe al Nigeriei,
rerea prezentată de grupul țărilor
arabe la O.N.U. și la solicitarea for
Ibrahim Gambari, care a întreprins
mulată de Comitetul Executiv al Or
o vizită în capitala libiană. Au fost
ganizației pentru Eliberarea Pales
examinate, potrivit agenției J.A.N.A.,
tinei.
o serie de probleme internaționale
actuale, o atenție deosebită fiind
TUNIS 19 (Agerpres). — La Tu
nis au început sîmbătă lucrările
acordată evoluțiilor de pe continen
unei reuniuni extraordinare a Consi
tul african. • Ministrul afacerilor
liului ministerial al Ligii Arabe, la
externe al R. S. Cehoslovace, Bocare participă miniștrii de externe
huslav Chnoupek, a sosit într-o vi
din 21 de state membre. Reuniunea
zită oficială în Zimbabwe. La Ha
examinează agenda de lucru a viitoa
rare, el va analiza cu oficialitățile
rei conferințe la nivel înalt a Ligii
Arabe, care ar urma să aibă loc la
țării gazdă aspecte majore ale vieRiad, precum și situația din zona
Golfului, relevă agențiile I.N.A. și
M.E.N.
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Donald Rumsfeld, reprezentantul

® O cuvîntare
a secretarului general
al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Secretarul general al Organizației
Națiunilor Unite, Javier Perez de
Cuellar, a avertizat că, din cauza
poverii crescînde a datoriilor exter
ne, „în multe părți ale lumii în curs
de dezvoltare dificultății^ economice
și sociale au atins proporții de criză,
caracterizată prin mizerie și suferin
ță larg răspîndite". Vorbind în fața
unui comitet special de experți eco
nomici — Comitetul O.N.U. pentru
planificarea dezvoltării — întrunit
la sediul Națiunilor Unite din New
York, el a arătat că speranțele' de
dezvoltare ale acestor țări au fost
spulberate, deoarece exporturile lor
sînt respinse de țările industrializa
te, ceea ce are ca efect lipsa fondu
rilor necesare pentru plata datoriilor
externe uriașe. Dobînzile ridicate,
care sporesc automat datoriile și obligațiile de plată, lipsa de fonduri
pentru investiții și șomajul ridicat
determină stagnarea economică a acestor țări, a declarat secretarul ge
neral al O.N.U.

® Dezbaterile
Conferinței ministeriale
a O.E.C.D.
PARIS 19 (Agerpres). — După două
zile de dezbateri, la Paris au luat
sfîrșit lucrările Conferinței ministe
riale anuale a Organizației pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare.
(O.E.C.D.). Au fost examinate pro
bleme economice și sociale cu care
se confruntă lumea occidentală. Agenția Reuter relevă că dezbaterile
au fost dominate de preocupările
participanțllor în legătură cu majo
rările succesive ale ratei dobînzilor
practicate în S.U.A. și efectele ne
gative ale menținerii deficitului bu
getar american (195 miliarde dolari,
la sfirșitul anului financiar 1983).
Numeroși vorbitori au subliniat în
intervențiile lor că recenta majorare
a ratei dobînzilor în Statele Unite
a constituit o nouă și grea lovitură
dată în special țărilor în curs de
dezvoltare, adăugind miliarde de do
lari la datoriile lor externe. Referindu-se la această problemă, ministrul
de finanțe al Spaniei, Miguel Boyer,
a opinat că „rambursarea creditelor
trebuie reeșalonată, iar rata dobîn
zilor diminuată".
De asemenea, a fost dezbătută pe
• larg problema șomajului, flagel care
afectează în prezent în țările respec
tive peste 35 milioane de persoane.

încheierea

sesiunii

lucrărilor
Consiliului

O.N.U.D.I.
VIENA 19 (Agerpres). — La în
cheierea lucrărilor celei de-a 18-a
sesiuni a Consiliului Organizației
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială (O.N.U.D.I.), cu sediul la
Viena, au fost adoptate recomandări
care vor fi prezentate la cea de-a
IV-a Conferință generală a organi
zației, ce urmează să aibă loc în luna
august a.c. Documentele relevă; ne
cesitatea accelerării procesului de
industrializare în țările în curs de
dezvoltare, inclusiv prin sporirea ajutorului țărilor industrializate, pen
tru ameliorarea situației economica statelor din „lumea a treia
O.N.U.D.I. și-a exprimat, în ^ccsl
cadru, îngrijorarea in legătură cu
lipsa de progrese, din ultimii patru
ani, in creșterea ponderii țărilor in
curs de dezvoltare la realizarea I pro
ducției industriale globale.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

1

pe scurt

TOKIO 19 (Agerpres). La Tokio
a început „Marșul păcii", organizat
anual în memoria victimelor bom
bardamentelor de la Hiroshima și
Nagasaki. Marșul se va încheia la
Hiroshima în luna august, în ajunul
Conferinței pentru interzicerea ar
melor nucleare ce se va organiza în
acest oraș.

MLI : Menținerea păcii pe planetă,
mai importantă ca oricînd

economice internaționale
Aspecte ale relațiilor economice
dintre țara noastră și Polonia sînt
prezentate de ziarul „RZECZPOS
POLITA". Referindu-se la compe
titivitatea produselor românești,
ziarul arată că sectoare precum
producția rulmenților și materialu
lui rulant, ca și locomotivele concu
rează cutezător cu cele mai bune
firme europene.
Referindu-se la diversele aspecte
ale schimburilor bilaterale, coti
dianul menționează că în ultimii
ani România a fost pentru Polonia
un important furnizor de mărfuri.
După ce inserează date privirid co
merțul româno-polon, publicația
apreciază că există condiții ca
schimbul de produse dintre Polonia
și România să se dezvolte în con
tinuare în mod dinamic.
Sub titlul „Legăturile îrakîanoromâne : ani îndelungați de coope
rare fructuoasă", ziarul „BAGHDAD
OBSERVER" trece în revistă prin
cipalele domenii ale conlucrării
dintre cele două țări, subliniind ră
dăcinile adinei ale relațiilor bilate
rale, dorința reciprocă de a dezvol
ta și lărgi aceste relații. Punînd
apoi în lumină pozițiile României
și Irakului într-o serie de proble
me majore de interes comun ale
vieții internaționale, „Baghdad Ob
server" subliniază că cele două țări
se pronunță pentru diminuarea
tensiunii în lume, pentru dezarma
rea nucleară, stabilirea unei noi
ordini economice internaționale.
Participarea dinamică a României
la colaborarea economică mondia
lă. la diviziunea internațională a
muncii sînt* relevate în articolul
„Strategia colaborării", publicat de
revista indiană „FAIR IDEA". Relatînd despre creșterea puternică în
perioada 1965—1983 a volumului co
merțului exterior românesc, publi
cația indiană evidențiază extinderea
și diversificarea continuă a rela
țiilor economice ale României cu
statele socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii, in conformitate cu principiile
independentei și suveranității na

o hotărîre privind ■ sprijinirea pro
punerilor vizind înghețarea arsena
lelor nucleare din lume. Norvegia
trebuie să adopte o poziție concre
tă in această problemă, relevă
membrii conducerii mișcării.

JAPONIA: Apel al medicilor
pentru preîntâmpinarea războiului nuclear

tru în cele mal diferite domenii de
activitate.
într-o corespondență din Bucu
rești. ziarul sovietic „PRAVDA"
relevă preocuparea oamenilor mun
cii din țara noastră pentru activi
tatea desfășurată în direcția per
fecționării structurii economiei na
ționale, pentru asigurarea unui
înalt spirit gospodăresc în consu
mul de materiale, de timp, de mun
că, de energie, pentru aplicarea,
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii.
Amintind că, în urmă cu patru
ani, la Congresul al XII-lea al
P.C.R., a fost subliniată necesita
tea ridicării eficienței întregii acti
vități economice, ziarul evidențiază
atenția deosebită acordată dezvol
tării ramurilor determinante pen
tru progresul tehnic, modernizării
sectorului energetic și de materii
prime.
„Un pas către ziua de mîine"
este titlul sub care ziarul bulgar
„NARODNA MLADEJ" relatează
despre pregătirea și perfecționarea
personalului muncitor în întreprin
derile românești, reliefînd atenția
specială acordată învățămîntului și
calificării la locul de muncă a ca
drelor, dezvoltării bazei de învățămînt. Dezvoltarea învățămîntului
în strinsă legătură cu cerințele
producției, perfecționarea continuă
a sistemului de pregătire profe
sională a cadrelor garantează ob
ținerea de rezultate deosebite, arată
„Narodna Mladej“.
Amplele acțiuni împotriva ero
ziunii solului, importantele rezul
tate obținute în acest domeniu în
anii construcției socialiste sînt în
fățișate
într-o
corespondență
apărută
în
ziarul
„NEUES
DEUTSCHLAND" din R. D. Germa
nă. Reliefînd însemnătatea Progra
mului național de îmbunătățiri
funciare și irigații, cotidianul pre
zintă o serie de măsuri prevăzute
pentru perioada imediat următoare
în acest domeniu.

Pentru o participare largă la schimburile

L -'tJKj

NORVEGIA: „Nu, armelor nucleare 1"

urma a două atentate cu explozii,
patru persoane (doi militari și doi
polițiști) au fost ucise, iar alte 12
rănite.

CONSFĂTUIRE. La Budapesta a avut loc consfătuirea miniștrilor cul
turii din țări socialiste. Din România a participat o delegație condusă de
Ion Ștefănescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației
Socialiste. Participanții s-au informat reciproc în legătură cu dezvoltarea
culturii in statele respective, schimburile culturale internaționale, rolul
acestora în promovarea spiritului de înțelegere și colaborare între țări și
popoare și în afirmarea tot mai puternică în Europa și în întreaga lume
a ideilor destinderii, păcii, dezarmării, progresului social. A avut loc, de
asemenea, un schimb de păreri cu privire la sărbătorirea, în 1985, a celei
de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului.
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DOBlNZILE RIDICATE
Acțiuni și luări de poziție
- un obstacol in calea
pentru pace si dezarmare * relansării economiei mondiale

Relatări și comentarii ale presei din diferite tari ale lumii
Mijloacele de informare în masă de peste hotare continuă să prezinte
în articole și comentarii politice, în emisiuni de radio și televiziune carac
terul realist, constructiv, dinamismul politicii externe promovate de Româ
nia, de președintele Nicolae Ceaușescu pentru materializarea aspirațiilor
vitale de pace și dezarmare, înțelegere și colaborare ale tuturor popoarelor.
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„Președintele Nicolae Ceaușescu - personalitate
de înalt prestigiu internațional, promotor al
soluționării marilor probleme ale omenirii
in interesul tuturor popoarelor"

Mesajul de pace,
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ții internaționale, precum și rela
țiile bilaterale, posibilitățile lărgirii
acestora pe diverse planuri. © Șe
ful statului Oman, sultan Qabbos
Bin Said, l-a primit, la Mascat, pe
vicepreședintele S.U.A., George
Bush, aflat în Oman într-o vizită ofi
cială. în cadrul convorbirii au fost
discutate cu prioritate probleme ale
relațiilor bilaterale - relevă agenția
M.E.N. • Convorbirile de la Veneția,
dintre ministrul italian de externe,
Giulio Andreotti, și omologul său
austriac, Erwin Lane, s-au referit la
o serie de aspecte ale relațiilor din
tre cele două țări, prilejuind, tot
odată, un schimb de opinii asupra
relațiilor Est-Vest, a rolului pozitiv
pe care statele neutre și nealiniate
din Europa îl pot avea în îmbună
tățirea raporturilor dintre țările con
tinentului european.
(Agerpres)

Muncitorii imigranți nevoiți
să se întoarcă în țările lor

EVOLUȚIA LABORATORULUI
SPAȚIAL „SALIUT 7“. La împli
nirea a 100 de zile de evoluție a
•celor trei cosmonauți sovietici la
bordul laboratorului spațial „Saliut
7“, cosmonauții Leonid Kizim și
Vladimir Soloviov au efectuat a
cincea ieșire în spațiul liber, de la
începerea misiunii, pentru monta
rea unor panouri suplimentare la
cea de-a doua baterie electrică so
lară. Operațiunea a durat 3 ore și
5 minute. Cosmonautul Oleg Atikov
s-a aflat, în acest timp, în interio
rul stației „Saliut 7". După cum re
latează agenția T.A.S.S., starea să
nătății echipajului este bună.

UN ARTICOL DIN REVISTA AMERICANA „TIME"

americane
CARACAS 19 (Agerpres). — La
Caracas s-au încheiat lucrările unei
reuniuni a experților în materie de
știință și tehnologie din 25 de țări
membre ale Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.) — infor
mează agențiile Prensa Latina și
I.P.S. Participanții au examinat mo
dalitățile de acțiune în vederea ex
tinderii cooperării în aceste domenii
între statele continentului, o atenție
deosebită fiind acordată intensifică
rii schimbului de informații tehnicoșrtiințifice, aplicării tehnologiilor avansate.

ACTUALUL GUVERN FILIPINEZ își va prezenta demisia pină
la 30 iunie, dată la care se încheie
sesiunea parlamentară, a anunțat
.^președintele țării, Ferdinand Mar
cos. Decizia șefului statului filipinez va permite reorganizarea cabi
netului in urma rezultatelor alege
rilor legislative generale.

SAN JOSE 19 (Agerpres). —
Reuniți la San Jose, miniștrii econo
miei din țările centroamericane și-au
propus să analizeze posibilitățile
existente pentru relansarea activită
ții Pieței Comune Centroamericane
(M.C.C.) — transmite agenția EFE.

Hilttenheim, altădată un ghetou
aglomerat din Duisburg, în care lo
cuiau 60 000 muncitori imigranți
turci, angajați în întreprinderile zo
nei industriale din valea Ruhrului,
se transformă treptat intr-un orașfantomă. Ușile și ferestrele sînt fe
recate, adesea bătute în cuie. Ce
tele de copii care se jucau pe străzi
au dispărut aproape cu desăvârșire.
Peisajul descris mai sus începe
să devină un loc comun și în alte
orașe vest-germane. Confruntat cu
o rată a șomajului de 9,6 la sută,
în unele regiuni mult mai ridi
cată, guvernul vest-german- a hotărit să-i încurajeze pe șomerii
turci și pe alți „Gastarbeiter" (mun
citori „oaspeți") să se întoarcă în
țările lor de origine. Pentru a be
neficia de contravaloarea prețului
unui bilet de întoarcere, ei trebuie
să semneze un angajament in acest
sens pină în luna iunie și să pără
sească R. F. Germania pină la sfîrșitul lunii septembrie...
Presiunile exercitate asupra mun-

citorilor străini să se repatrieze iau
uneori forme subtile. Anul trecut,
conducerea complexului siderurgic
Mannesmann din Duisburg — cu o
capacitate de producție destul de
mare, dar a cărui activitate econo
mică se află intr-un puternic de
clin — i-a adunat pe cei 1 400 an
gajați turci, avertizindu-i că se pre
văd concedieri masive. In consecin
ță, 900 muncitori imigranți au făcut
cereri de repatriere...
Hussein Danyeli arată mult mai
bătrîn decît cei 47 de jini pe care
i-a împlinit recent. Cu părul și
dinții căzuți, cu spatele încovoiat,
el declară că aceasta este urmarea
celor 10 ani de muncă în uzina
Mannesmann, „Visul nu s-a împli.... , afirmă
___ el. Acum se află la
nit",
Ankara, fără slujbă și fără prieteni.
„Nu am reușit să ne integrăm în
societatea vest-germană“, Ospune
Danyeli. „Iar la întoarcere, consta
tăm că nu ne mai putem integra
nici in societatea noastră"...
(Agerpres)
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