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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NȚCOLAȚ CEAUȘESCU, 

exprimînd dorința reciprocă de a dezvolta relațiile 

de colaborare dintre România și Togo, ieri a început

VIZITA 0HCIA1A K PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TOGOLEZE, GENERAL GNASSINGBE EYADEMA

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, marți 
după-amiază a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficială de prietenie în 
tara noastră, general Gnassingbe 
Eyadema, președintele fondator al 
Adunării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze.

întîlnirea la nivel înalt româno- 
togoleză reprezintă o mărturie a 
voinței celor două t-ări și popoare 
de a promova raporturi tot mai 
strinse, de a-și aduce o contribuție 
activă la rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
togolez a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului oficial se 
aflau portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gnassingbe Eyadema, 
Încadrate de drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe mari pancarte se 
puteau citi urările : „Bun venit în 
Republica Socialistă România Exce

lentei Sale general Gnassingbe 
Eyadema,, președintele fondator al 
Adunării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze !“, „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Togoleză, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii, indepen
dentei naționale si înțelegerii in 
lume !“.

La ora 16,30, aeronava specială cu 
care călătorește șeful statului togo
lez a aterizat.

La coborîrea din avion, președin
tele Gnassingbe Eyadema a fost sa
lutat cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, Cei doi șefi de 
stat și-au strîns miinlle cu prietenie.

în intîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Emil 
Bobu. Nicolae Constantin. Constantin 
Olteanu. Gheprghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Stefan Andrei. Ana Mureșan, 
Ion Stoian. Nicu Ceaușescu, precum 
și membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, generali, 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport erau prezent! ambasa

dorul României la Lome. Vasile 
Chivulescu. și ambasadorul Republi
cii Togoleze în tara noastră. Lassissi 
Kerim Dikeni.

Președintele Gnassingbe Eyadema 
este însotit în vizita in tara noastră 
de Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, 
membru al Biroului Politic al Adu
nării Poporului Togolez, ministrul 
afacerilor externe și cooperării, 
Barry Moussa Barque, membru al 
Biroului Politic al Adunării Poporu
lui Togolez. ministrul lucrărilor pu
blice. minelor, energiei si resurselor 
hidraulice. Anani Gassou. membru al 
Comitetului Central al Adunării Po
porului Togolez. ministrul dezvoltă
rii rurale. Yao Kunale Eklo. secretar 
administrativ al Adunării Poporului 
Togolez. Âyele Nubukpo, membru al 
Comitetului Central al Adunării Po
porului Togolez. președintele Uniunii 
Naționale a Femeilor din Togo, Esso- 
hanam Pere, vicepreședinte al Uniu
nii . Naționale a Femeilor din Togo, 
de alte persoane oficiale.

Garda militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Repu
blicii Togoleze și Republicii Socia

liste România. în timp ce. în semn 
de salut, au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Gnassingbe Eyadema buchete de 
flori.

Cei doi șefi de stat au trecut în re
vistă garda de onzare.

Solemnitatea primirii oficiale s-a 
încheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Bucureștenii aflați pe aeroport au 
ovaționat cu însuflețire pe cei doi 
președinți, pentru prietenia dintre 
țările și popoarele noastre, dînd 
expresie satisfacției pentru dialogul 
la nivel înalt româno-togolez. care 
se înscrie ca un moment important 
în dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gnassingbe Eyadema au 
răspuns cu cordialitate manifestări
lor de prietenie ale celor prezent! pe 
aeroport.

în aplauzele mulțimii, cei doi pre
ședinți au 'părăsit aeroportul. îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

. ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului Comunist Român, a 
avut loc, marți, 22 mai, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat Raportul privind îndeplinirea consumuri
lor normate de materii prime, materiale, combusti
bili, energie electrică și a normativelor de valorifi
care în trimestrul I 1984. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că deși comparativ cu nivelurile rea
lizate în aceeași perioadă a anului trecut con
sumurile au înregistrat o serie de redu
ceri la unele materii prime și materiale de bază, 
totuși, pe ansamblu, situația în acest domeniu con
tinuă să fie nesatisfăcătoare. Și în primul trimes
tru al acestui an au continuat să se manifeste unele 
deficiențe — în special în ce privește reproiectarea 
și modernizarea produselor, perfecționarea tehno
logiilor și îmbunătățirea proceselor de fabricație — 
ceea ce a dus la consumuri suplimentare de com
bustibili, energie, materii prime și materiale. Cri
ticând neajunsurile manifestate, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului, ministerelor și centra
lelor industriale să ia toate măsurile tehnice și or
ganizatorice ce se impun pentru introducerea unui 
spirit riguros de răspundere, ordine și disciplină în 
îndeplinirea sarcinilor stabilite privind reducerea 
consumurilor materiale și energetice, să întreprindă 
acțiuni hotărîte de reproiectare constructivă a pro
duselor, de revizuire a tehnologiilor aplicate, în ve
derea eliminării oricăror consumuri iraționale de 
materii prime și materiale, a oricăror forme de ri
sipă. în acest scop s-a cerut ca, în cursul lunii iunie, 
să se întocmească și să se prezinte spre aprobare 
de către fiecare ramură industrială și fiecare mi
nister în parte programe concrete de măsuri care 
să asigure încadrarea riguroasă a fiecărei între
prinderi și a fiecărui produs în normele de consum 
stabilite în plan și chiar să ducă la reducerea în 
continuare a acestor consumuri sub normele sta
bilite. >

în continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat și aprobat Raportul privind îndeplinirea pla
nului costurilor de producție în industrie, precum 
și Raportul privind îndeplinirea planului producti
vității muncii în industria republicană, construcții- 
montaj și transporturi, în trimestrul I 1984. S-a 
subliniat că, în primul trimestru a’f anului, și în 
aceste domenii deosebit de importante ale activi
tății noastre economice, cu toate progresele înre
gistrate față de perioada corespunzătoare a anului 
trecut, sînt necesare, în continuare, măsuri ferme 
pentru înlăturarea neajunsurilor care continuă să 
se mai manifeste și pentru îmbunătățirea radicală 
a situației. Dată fiind legătura strinsă între consu
murile de materii prime și materiale, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea costurilor de pro
ducție, Comitetul Politic Executiv a cerut ca în 
programele de măsuri ce vor fi prezentate în cursul 
lunii iunie să fie incluse — într-o strinsă unitate 
și corelare — și măsuri concrete privind realizarea 
productivității și a costurilor de producție. S-a ce
rut guvernului, Biroului Executiv al acestuia să-și 
îndeplinească cu mai multă răspundere atribuțiile 
și obligațiile ce le reviri. 'să controleze sistematic, 
lună de lună, in fiecare ramură industrială și în 
fiecare unitate modul cum se asigură îndeplinirea 
prevederilor stabilite în aceste domenii, a tuturor 
indicatorilor de plan.

In cadrul ședinței a fost examinat Raportul pri
vind evoluția prețurilor și tarifelor în primul tri
mestru al acestui an. A fost reliefat faptul că, pe 
baza aplicării hotărîrii conducerii partidului și sta
tului de a nu mai fi majorate prețurile și de a se 
lua măsuri ferme privind stabilirea și respectarea 
cu strictețe a prețurilor maximale de mercurial, in
dicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor pentru 
populație pe trimestrul I s-a realizat în cadrul li
mitelor planificate, prezentînd o scădere față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor 
producătoare, cit și organelor ce răspund de comer
cializarea produselor să ia in continuare măsuri 
hotărîte pentru ca, odată cu realizarea unei struc
turi cît mai corespunzătoare de mărfuri pentru ne
voile populației, așa cum este stabilit in plan, să 
asigure eliminarea hotărîtă a oricăror cauze care 
duc la creșterea costurilor de producție și afectează 
indicele de prețuri.

Comitetul Politic Executiv a cerut Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, organelor financiar-bancare să 
intensifice activitatea de îndrumare și control, pen
tru realizarea sarcinilor de reducere a costurilor de 
producție, pentru stabilirea și aplicarea corectă a 
prețurilor in,economie, pentru a nu admite nici un 
fel de majorare a prețurilor.

Analiza situației prețurilor pe piața țărănească a 
evidențiat că, în urma măsurilor privind respecta
rea strictă a prețurilor de mercurial pentru vînză- 
rile efectuate de producătorii agricoli, indicele pre
țurilor a scăzut, în primul trimestru al acestui an, 
față de nivelul existent în aceeași perioadă a anului 
1983, prețurile nominale fiind mai mici la toate 
grupele de produse. In scopul menținerii în conti
nuare a prețurilor la nivelul stabilit. Comitetul Po
litic Executiv a indicat consiliilor populare și celor
lalte organe de stat care au răspunderi în acest 
domeniu să exercite în continuare un control exi
gent asupra prețurilor practicate pe piața țărăneas
că, stimulînd interesul producătorilor agricoli de 
a-și desface produsele în conformitate cu prevede
rile mercurialului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat Raportul privind planul de școla
rizare și numărul de burse pe anul școlar 1984/1985, 
la toate gradele de învățămint. S-a subliniat că pre
vederile acestui plan — care urmează să fie în con
tinuare îmbunătățite — reflectă preocuparea stator
nică a partidului și statului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de -a crea școlii româ
nești toate condițiile necesare realizării unui învă
țămint de înaltă calitate, strîns legat de viață, de 
nevoile și cerințele concrete ale dezvoltării noastre 
economice și sociale, care să asigure pregătirea de 
cadre temeinic calificate pentru toate domeniile de 
activitate. Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, 'numărul burselor ce se vor acorda ele
vilor și studenților în anul școlar 1984/1985, asi- 
gurîndu-se, printr-o mai judicioasă repartizare a 
acestora, condiții tot mai bune de învățătură, de 
muncă și de viață tineretului studios din patria 
noastră.

De asemenea, Comitetul Politie Executiv a exa
minat și aptobat propunerile de primire Ia studiu 
în Republica Socialistă România a cetățenilor 
streini, în anul universitar 1984/1985.

(Continuare în pag. a V-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Takeo Fukuda, 

fost prim-ministrii al Japoniei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe Takeo 
Fukuda, fost prim-ministru al Japo
niei. care efectuează o vizită în tara 
noastră.

La primire au participat Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.

A fost de fată Takaakj Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

Oaspetele â exprimat deosebite 
mulțumiri pentru onoarea de a se re- 
întîlni cu șeful statului român, pen
tru invitația de a vizita România și 
posibilitatea de a avea un schimb de 
păreri referitoare la probleme de in
teres comun.

în același timp, el a dat o inaltă 
apreciere politicii de pace și colabo

rare internațională pe care o pro
movează România, activității multi
laterale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. contribuției sale la solu
tionarea marilor probleme ale con
temporaneității.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. a fost apreciată cu satisfac
ție evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-japoneze, evidențiindu-se ne
cesitatea amplificării. îndeosebi a 
schimburilor comerciale și a coope
rării în producție. în general a ra
porturilor dintre cele două țări, in 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii .și înțelegerii intre națiuni,.

Schimbul de vederi in probleme 
privind evoluția vieții politice mon
diale a scos în evidentă necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor tă-

rjlor și popoarelor pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru solutionarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, și în mod deo
sebit pentru încetarea cursei înarmă
rilor. pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru . preîntîmpinarea războiului și 
asigurarea păcii, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice.

S-au subliniat rolul și răspunderea 
deosebită care revin șefilor de state 
și guverne, oamenilor politici în îm
plinirea. aspirațiilor de pace și secu
ritate ale popoarelor, pentru înlătu
rarea pericolului nuclear, pentru 
dezvoltare liberă, independentă, pe 
calea progresului economic și social.

ț Publicam în pagina a III-a
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h spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul NicolaeCeaușescu

ANGAJARE FERNA PENTRU REALIZAREA DE MUCHI RECORD N ACEST AN!
Pe terenurile lucrate bine în primăvară, culturile agricole, ajutate de 

ploile căzute în ultimul timp, au răsărit uniform, sînt viguroase și se 
dezvoltă bine. Dar odată cu ele au apărut și buruienile. Este deci vremea 
executării prașilelor. După cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, în orice condiții, 
fie că erbicidăm sau nu, la culturile prășitoare trebuie să fie efectuate 
în mod obligatoriu prașilele necesare. Cum se desfășoară această lucrare 
în județul Giurgiu ? Din datele furnizate de direcția agricolă județeană 
rezultă că pînă luni dimineața prima prașilă manuală a fost efectuată pe 
95 Ia sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr, pe 55 la sută Ia 
floarca-soarelui și 14 la sută porumb. Ne-am oprit în consiliul agro
industrial Ve(Jea, unde culturile prășitoare ocupă peste 7 700 de hectare.

„La noi tot satul e la pră-
Afirmația aparține tovarășului 

Nicolae Răduță, președintele consi
liului agroindustrial Vedea, care a ți
nut să adauge : „Executarea la timp 
a lucrărilor de întreținere a culturi
lor face necesară participarea tuturor 
celor ce locuiesc în comune. Și in 
unitățile agricole din consiliul nos
tru, practica a dovedit că atunci cînd 
prașilele se execută la timp și în 
bune condiții se obțin producții su
perioare. Pe bună dreptate sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în înaltul 
forum democratic al țărănimii că o 
prașilă este egală cu o ploaie bună, 
iar in condiții de irigare o prașilă 
echivalează cu o udare bună. Dispu
nem in acest an de toate condițiile 
pentru a realiza recolte record la 
toate culturile : densitate corespun
zătoare, plantele se dezvoltă bine, în
treaga suprafață este amenajată pen
tru irigații. Direcția în care trebuie 
să acționăm acum este întreținerea 
culturilor. în comunele de pe raza 
consiliului avem forțe suficiente ca 
să executăm la timp cel puțin trei 
prașile pe întreaga suprafață'1.

Pe acest temei, in unitățile agricole 
din acest consiliu agroindustrial, care 
cuprinde cooperativele agricole Ve
dea, Malu și Găujani, I.A.S. Vedea și 
asociația legumicolă, activitatea a 
fost organizată în așa fel îneît toate 
lucrările, începînd cu întreținerea 
culturilor și sfirșind cu transportarea 
recoltei, se fac numai cu forțe pro
prii. Din evidențele unităților agri
cole rezultă . că acum lucrează la 
cîmp aproape 3 000 de oameni : 1 500 
în cele trei cooperative, 700 la aso
ciația legumicolă și peste 600 la 
I.A.S. La baza acestei ample mobili
zări de forțe stau ..contractele inche-i 
iate de unitățile agricole cu toți lo
cuitorii satelor, prin care aceștia se 
obligă să efectueze toate lucrările pe 
suprafețele repartizate.

îi vedem la lucru pe cooperatorii 
din formația de cîmp de la C.A.P. 
Malu. Echipa Ioanei Daia de Ia fer
ma nr. 2, compusă din 18 cooperatori, 
lucrează în acord global 15 hectare 
de sfeclă de zahăr, 15 de floarea-soa- 
relui, 18 de porumb și 20 de soia și 
fasole. La un capăt al solei se face 
răritul sfeclei de zahăr, iar la celă
lalt — prima prașilă. In urma cîtorva 
sondaje, tovarășul Mircea Deftu, in- 
ginerul-șef al unității, s-a declarat 
mulțumit de calitatea lucrărilor exe
cutate de această formație, întrucît 
după rărit și prașilă densitatea a ră
mas cea prevăzută : 110 000 plante la 
hectar. „Porumbul este acum tocmai 
bun de prașilă — ne-a spus el — așa 
că trebuie să zorim lucrul la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui. _ De 
aceea, am suplimentat forțele cu încă 
200 de oameni : îngrijitori de la fer
ma de vaci, mecanici și șoferi, con
structori, personal tehnico-adminis- 
trativ ș. a. De menționat că activi
tatea din sectoarele unde lucrează 
aceștia nu a fost întreruptă11.

Exemplul personal al ca
drelor de conducere — o 
convingătoare formă de mo
bilizare Ce P°ate fi mai convin
gător în ce privește participarea la

forte planta sini conceiM la
ÎNTREȚINEREA ciilthrilor

în unități agricole din județul Giurgiu

lucru a tuturor locuitorilor de la sate 
decît prezența cadrelor de condu
cere, a specialiștilor din unități în 
cîmp, nu numai pentru control, ci 
efectiv, cu sapa, pe parcelele repar
tizate a fi muncite în acord global. 
Victor Clejeanu, vicepreședintele 
C.A.P. Vedea, își împarte timpul în
tre sectorul zootehnic de care răs
punde și cîmp. A terminat prașila la 
sfecla de zahăr pe un hectar și a în
ceput la porumb. La fel ca el pro
cedează toți îngrijitorii din cele două 
ferme zootehnice : jumătate se ocupă 
de animale, jumătate prășesc. Cînd 
termină unii prașila, se întorc la fer
mă și pleacă ceilalți. Totodată, la 
prășit lucrează primarul comunei, 
funcționarii de la consiliul popular, 
paznicii. magazinerii, constructorii 
și mecanicii de la C.A.P., cadrele di
dactice ș.a. La ferma nr. 2 a acestei 
unități îl întîlnim pe învățătorul Du
mitru Iorga. După terminarea orelor 
de clasă venise cu bicicleta la cîmp. 
„De șapte ani lucrez în acord global 
porumb, sfeclă de zahăr și fasole. Și 
ca mine procedează toate cadrele 
didactice. La fiecare cultură avem 
un lot al nostru11 — ne-a spus el. 
Exemplul profesorilor este urmat de 
elevii de la școlile generale din co
mună, care participă și ei la lucrări.

întrajutorare cu bune re
zultate Asociația economică pen
tru cultura legumelor din Vedea dis

Cooperatorii de la C.A.P. Malu grăbesc prășitul sfeclei de zahăr pentru a continua lucrul la porumb
Foto : F. Gronski

pune de 2 120 hectare. Acum este o 
perioadă de lucru intens în grădini, 
dar și la culturile prășitoare. Pre
lungirea timpului ploios putea să 
ducă la întîrzierea plantărilor. Măsu
rile stabilite de conducerea consiliu
lui agroindustrial au avut în vedere 
tocmai echilibrarea forțelor reparti
zate în aceste două sectoare, in așa 
fel îneît nici o cultură să nu sufere. 
Astfel, timp de șase zile, celor 700 de 
cooperatori care lucrează pe terenu-

rile asociației li s-au adăugat 500 de 
la fermele de cîmp și alți locuitori 
din comună, care au plantat 20 de 
hectare cu tomate. Acum, echipele 
de la asociația legumicolă prășesc și 
irigă culturile. La rîndul lor, mem
brii acestor formații lucrează în 
acord global sfeclă de zahăr și po
rumb. i'

Avantajele organizării 
muncii în acord global. 1 As- 
Vedea a repartizat încă din perioada 
însămînțării întreaga suprafață de 
culturi prășitoare — 2 260 de hectare 
— în acord global, pe formații din care 
fac parte întreg personalul I.A.S., spe
cialiști, funcționari, lucrători perma
nent și sezonieri, precum și munci
tori din unitățile industriale din mu
nicipiul Giurgiu care locuiesc în co
mună și alții. Au fost stabilite 'clar 
atît obligațiile întreprinderii agricole 
de stat, cît și ale celor care întrețin 
culturile. De exemplu, pentru efec
tuarea celor trei prașile se plătește 
750 de lei, pentru patru udări — 244 
de lei, 58 de lei pentru o tonă de 
știuleți recoltați, 10 lei pe tonă pen
tru încărcat și 390 de lei la hectar 
pentru eliberarea terenului. Pentru 
toate aceste lucrări, la o producție 
de 15 tone de știuleți la hectar revin 
2 404 lei, Ia care se adaugă retribuția 
suplimentară în natură pentru depă
șirea planului. Deci, veniturile sînt 

în raport cu munca depusă, cu pro
ducțiile obținute. Acest sistem avan
tajos de cointeresare a atras peste 
1 200 de. locuitori din zonă și comu
nele învecinate care lucrează în 
acord global. Ne-am oprit Ia două 
din cele 11 ferme ale unității. La fer
ma nr. 11, două formații de munci
tori de la I.A.S. și sezonieri lucrau 
la prășitul fasolei și sfeclei de zahăr, 
iar la ferma nr. 4 începuseră lucră
rile de întreținere la porumb.

Disciplina este obligatorie 
pentru fiecare sătean I In 
timpul raidului nostru am avut pri
lejul să consemnăm numeroase fapte 
de muncă exemplare. Reținem între 
altele că ziua-lumină este din plin 
folosită de cooperatori și mecaniza
tori, că muncitori ieșiți din schimbul 
de dimineață își iau sapele și pleacă 
la cîmp, că alții care au lucrat în 
schimbul de noapte sînt la prășit, că 
primarii muncesc alături de . meca
nicii de la sistemele de irigații. Lista 
acestora ar putea continua. Ne 
oprim, de astă-dată, asupra unor as
pecte contrastante. Deși lucrătorii 
de la cooperația de consum din co
muna Vedea sînt integrați in forma
țiile de lucru, pînă acum ei n-au 
participat la munca în cîmp. Mai 
mult chiar, ei provoacă greutăți. 
Cooperatorii veniți să livreze legu
mele contractate âu așteptat ore în
tregi pentru că gestionarul de la 
chioșc nu venise. La fel, din cauză 
că programul unităților comerciale 
nu este respectat, în loc să se ducă 
la cîmp, zeci de oameni așteptau să 
se deschidă magazinele. Și mai grav 
este faptul că în ziua raidului nos
tru, la ora 11, două bufete erau pline 
pînă la refuz. Aceste aspecte demon
strează că, în ce privește întărirea 
ordinii și disciplinei, comitetele de 
partid și consiliile populare din cele 
două comune — Vedea și Malu — 
trebuie să acționeze mult mai ferm. 
Nimănui, nici unui locuitor de la 

-sate, nu-i este permis în aceste zile 
să se sustragă de la muncă 1

Vremea este acum deosebit de 
prielnică pentru lucrul în cîmp. Ca 
atare, este necesar ca, prin partici
parea la lucrările de întreținere a 
culturilor a tuturor locuitorilor de 
la sate, să se încneie grabnic prima 
prașilă la sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui și să se treacă cu forțe spo
rite la porumb.

Lucian CIUBOTARU 
Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii”

Rezultatele obținute în Întreprin
derile agricole de stat din ju
dețul Arad în dezvoltarea zo

otehniei confirmă pregnant necesita
tea asigurării tuturor condițiilor 
materiale pentru aplicarea acor
dului global și, in primul rînd, a fu
rajelor în cantități îndestulătoare. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, la Plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silvicul
turii și Gospodă
ririi Apelor, sînt 
necesare măsuri 
pentru ca în fie
care unitate să se 
asigure, chiar cu 
o anumită rezer
vă, furajele nece
sare în anul vi
itor. în același 
timp se impun 
măsuri hotărîte 
pentru aplicarea 
experienței do- 
bîndite în îmbu
nătățirea furaje
lor pe baza teh
nologiilor cunos
cute — și care se 
aplică cu rezultate bune In multe 
județe — astfel îneît să se poată 
asigura o bună furajare și realizarea 
producțiilor prevăzute.

Anul trecut, I.A.S. Pecica a obți
nut o producție medie de 3 790 litri 
lapte de vacă furajată, cu 190 litri 
peste plan. în condițiile aplicării 
sistemului de organizare și retribuire 
a muncii in acord global, ciștigul 
mediu lunar al muncitorilor din acest 
sector a ajuns la 3 700 lei. „Există o 
corelație directă întră nivelul pro
ducției și cîștigurile îngrijitorilor — 
apreciază directorul unității, Victor 
Ciobanu. Ciștigul mediu- al muncito
rilor depășește cu aproape o treime 
retribuțiile tarifare. Preocuparea 
pentru realizarea și depășirea pro
ducției este la fel de mare de la 
muncitor pînă' la conducerea unității. 
Cu mențiunea că muncitorii direct 
productivi primesc, lună de lună, re
tribuția în raport cu producția reali
zată, la cei' auxiliari cîștigurile se 
regularizează trimestrial, iar la ca
drele din conducerea fermei această 
operațiune se face la sfîrșitul anului11.

Conducerea întreprinderii se ocu
pă cu răspundere de crearea condi
țiilor necesare aplicării acordului 
global. Cea mai mare atenție se 
acordă, bineînțeles, asigurării fura
jelor pentru cele 1 100 taurine și 
14 000 ovine. Din cele 574 hectare 
destinate furajelor, 260 hectare se 
cultivă cu leguminoase. Cantități 
mari de nutrețuri se obțin din cul
turile. duble. Anul trecut, de exem
plu, au fost depozitate 850 tone fin 
de lucernă, 7 500 tone nutrețuri su
culente, cantități mult mai mari de
cît cele prevăzute in plan. îngriji
torii de vaci și de oi retribuiți in 
acord global solicită să se asigure 
furaje îndestulătoare. Desigur, în 
condițiile defalcării -planului la lap
te, lină, viței și miei pe loturi și pe 
îngrijitori, cantitățile de furaje se 
repartizează proporțional cu cerin
țele reale, mai exact — cu potenția
lul biologic al animalelor din fiecare 
lot. Am insistat asupra experienței 
acestei unități pentru că evidențiază 
un fapt esențial: aplicarea acordului 
global impune o muncă stăruitoare 
atît pentru buna organizare a acti
vității în ferma zootehnică, cît mai 
ales pentru producerea furajelor.

Cum este organizată furajarea 
animalelor în această perioadă cînd 
a început pășunatul ? Vom relata 
cele constatate la I.A.S. Scînteia, 
unde există o pășune cultivată și 
tarlalizată. Aici, „păstorul electric" 
— o sîrmă prin care trece curpnt 
electric slab, care nu dăunează ani

malelor — Ie determină să pășuneze 
numai porțiunea delimitată. Cînd se 
termină pășunatul pe o tarla, păsto
rii mută animalele pe o altă por
țiune de pășune. Să mai no
tăm că în această unitate se obțin 
cite zece mii de unități nutritive la 
hectarul cultivat cu plante de nu
treț. Dealtfel, vacile primipare dau 
14 litri de lapte pe zi, iar de Ia cele 
2 680 ovine se obțin, în medie, cîte 
11,2 kg lînă fină. întrucît acordul

fiPLICfiREfi ACOROIILUI GLOBAL 
întărește răspunderea pentru 

creșterea producției zootehnice
în întreprinderi agricole de stat din județul Arad

global se aplică pe bază de tarife pe 
unitatea de produs, fiecare îngrijitor 
este direct interesat în realizarea și 
depășirea producției. Asistăm la 
mulsul vacilor cu instalația mecani
că. Oamenii din echipa specializată 
mulg zilnic cîte 1 700 litri de lapte. 
Aici există importante rezerve de 
sporire a producției de lapte. Că nu

•
Sistemul modernizat 

stabulație liberă
Sistemul cu vaci 

legate
Norma de îngrijire pe munci-

tor — vaci 128 35
Număr de mecanici — mul-

gători 15 58
Număr muncitori de servire 30 20
Număr muncitori de schimb 8 13
Total muncitori 53 91

Prin urmare, în sistemul de între
ținere în stabulație liberă același 
număr de vaci este îngrijit de nu
mai 53 de muncitori, in loc de 91 
cîți erau înaintea lucrărilor de mo
dernizare, deci cu 38 . mai puțin. E- 
conomiile la fondul de retribuire în
sumează 981 000 lei pe an. Și aceasta 
în condițiile creșterii cîștigului me
diu al muncitorilor. Aici, munca a 
fost organizată pe echipe specializa
te care execută operații distincte — 
îngrijire, muls, furajare etc. Să maî 
notăm că din cheltuielile totale de 
modernizare a fermelor — 8,8 mili
oane lei — aproape două treimi se 
recuperează prin mărirea numărului 
locurilor de cazare pe același spațiu 
construit. Datorită soluțiilor con
structive ș| tehnologiei adoptate, 
cheltuielile de modernizare efectu
ate se recuperează în trei ani și ju
mătate. Reducerea efortului fizic al 
muncitorilor a permis creșterea pro-, 
ductivității muncii cu 54 la sută. 
Menționăm că aici-, cu sprijinul or
ganizației de partid, s-a organizat 
calificarea oamenilor, s-a întronat 
un spirit desăvîrșit de ordine, s-a 
întărit disciplina. Ca urmare, îngri
jitorii dau dovadă de mai multă 
conștiinciozitate în efectuarea opera
țiunilor legate de reproducție, de 
controlul și supravegherea animale
lor. Ciștigul îngrijitorilor și specia
liștilor retribuiți în acord global de
pinde de realizarea indicatorilor de 
plan la producția de lapte și viței. 
Iată care sînt rezultatele a două fer
me care dispun de efective de vaci 
asemănătoare, cît și de aceleași can
tități de furaje. în ferma nr. 5, con
dusă de ing. zootehnist Paraschiv 

sînt puse în valoare, cauza o consti
tuie tot furajele, care nu se asigură 
jn cantități suficiente. Anul trecut in 
această unitate s-au depozitat pen
tru animale 17 000 tone nutrețuri 
suculente și 1 800 tone fin, dar se 
putea realiza mai mult. „în toamna 
trecută am cultivat 600 hectare po
rumb în cultură dublă. Se estima o 
recoltă de 20' tone de masă verde la 
hectar — ne spune ing. Teodor Șerban, 
directorul unității. . Dar l-au prins 

brumele și s-a de
gradat. Vrem ca în 
acest an să orga
nizăm mai bine 
producerea fura
jelor, inclusiv a 
celor din a doua 
cultură11.

în. unele între
prinderi agricole 
de stat din jude
țul Arad a fost 
introdusă stabu- 
lația liberă, ceea 
ce a determinat 
creșterea produc
tivității muncii cu 
peste 50 la sută 
față de sistemul 
obișnuit. Totoda

tă, s-a accentuat procesul de califi
care și policalificare a forței de mun
că în raport cu dotarea tehnico-ma- 
terială superioară, cu noile tehnologii 
de creștere a animalelor. Din urmă
torul tabel rezultă cît de mari sînt 
aceste deosebiri între cele două sis
teme de creștere a vacilor la I.A.S. 
Aradu Nou :

Iacob, care a depășit în primul tri
mestru din acest an planul produc
ției fizice cu 3,7 la sută, ciștigul me
diu lunar a fost de 2 600 lei. In fer
ma nr. 6, care n-a reali-<t planul cu 
2 la sută, ciștigul mediu lunar a fost 
de 2 288 lei.

Din discuțiile cu specialiștii unită
ții rezultă că mărirea producției de 
lapte și a indicelui de natalitate de
pinde de rezolvarea problemei fura
jelor. Or, în această unitate nu se 
asigură decît 60—70 la sută din fura
jele necesare, iar la cele bogate în 
proteină — și mai puțin. Anul trecut, 
din 40 000 tone nutrețuri suculente 
necesare s-au depozitat 22 000 tone, 
iar fin s-au asigurat doar 400 tone. 
Este adevărat, suprafața destinată 
plantelor de nutreț de 1 000 hectare 
pentru 4 800 taurine este insuficien
tă, dar nici pe acestea nu se obțin 
recolte bune. Proporția de numai 30 
la sută lucernă în structura bazei 
furajere este, prea mică pentru a a- 
siguja echilibrul energetiOo-proteic 
al rațiilor. Este, necesar ca această 
unitate să fie sprijinită mai puternic 
de către organele de specialitate 
pentru a se rezolva problema asigu
rării unor cantități îndestulătoare de 
furaje și de cea mai bună calitate.

Experiențele prezentate demon
strează necesitatea asigurării unor 
cantități îndestulătoare de furaje. în 
acest fel, organizarea și retribuirea 
muncii în acord global își vor dovedi 
eficiența în creșterea substanțială a 
producției zootehnice și, deci, a veni
turilor ' îngrijitorilor., ale celorlalți 
lucrători și specialiști din cadrul în
treprinderilor agricole de stat.

C. BORDEIANU

TKt TlXiriTTQJL11 JU U A K1 1M RECUPERAREA, RECUNUITIUNAREA, REFUIRSIREA RESURSELOR MATERIALE!
Gazul metan din mină-captat 
și folosit drept combustibil

în timpul extracției cărbunelui în 
subteran se degajă așa-numitul gaz 
de mină, in principal, gaz metan. 
Orice mină de cărbune dispune insă 
de cel puțin o stație pentru degazare, 
care are menirea de a reduce con
centrația de gaz metan la locurile de 
muncă pînă la limita evitării oricărui 
pericol. Metanul este extras cu sonde 
și evacuat în atmosferă. Ideea de a 
capta gazul metan extras din mină 
și de a-1 folosi drept combustibil l-a 
frămîntat multă vreme pe inginerul 
Titus Coslache, directorul întreprin
derii miniere Lu'peni, unul din apre- 
ciații specialiști ai Văii Jiului.

— Am început cu un studiu atent, 
perseverent al 
publicațiilor de 
specialitate pri
vind folosirea ga
zului metan, 
ne-.am consultat 
cu o' serie de spe
cialiști. Ajutat de 
ing. Nicolae Ti- 
vig. de alți colaboratori, am e- 
fectuat analize ale gazului ex
tras din mine. Ne-am gîndit că 
poate fi folosit foarte bine ca agent 
termic și am început să-1 utilizăm 
drept combustibil la încălzirea stației 
de degazare. Am efectuat lucrările 
aferente, am realizat stația pentru 
odorizarea metanului, adică pentru 
impregnare cu un miros specific — 
etilmercaptan. Am utilizat un arză
tor adecvat care asigura procentul de 
aer necesar unei arderi corespunză
toare. Eficiența : o economie anuală 
de 108 tone cărbune.

Un succes notabil care îndemna la 
noi căutări. Șefii de echipă Toader 
Radu și Nicolae Precup, maistrul 
Vasile Coroi, Eugen Popa și Remus 
Cherteș de la sectorul aeraj-degazare 
s-au pregătit conștiincios pentru ca, 
împreună cu alți lucrători, să înceapă 
înfăptuirea unui proiect pe cît de in
genios, pe atît de eficient : construi
rea unei stații termice de încălzire a 
apei pentru întreprindere.

A fost ales un amplasament fără 
utilizare pînă atunci, s-a ridicat o 
construcție simplă, dar funcțională. 
Au fost recuperate și renarate două 
cazane scoase din funcțiune de la 
Preparația cărbunelui din Lupeni, 
s-au făcut adaptările necesare pentru 
mărirea suorafeței de încălzire după 
principiul cazanelor de apă caldă cu 
vas de expansiune. După scurt timp. 

0 experiență valoroasă 
Ia întreprinderea minieră 

Lupeni

a fost montat al treilea cazan. Func
ționarea cazanelor a fost de la în
ceput complet automatizată. Contro
lul temperaturii apei, presiunea apei, 
și a gazului, concentrația agentului 
termic, controlul nivelului apei în 
cazane, funcționarea ventilelor de ti
raj se realizează cu aparatură adec
vată, asigurînd folosirea centralei 
termice in deplină siguranță. între
gul proces este supravegheat de un 
singur om în fiecare schimb.

De data aceasta, valoarea econo
miilor înregistrate a ajuns la peste 
2,5 milioane ici pe an. Mai mult decît 
atît, de aici se livrează apă caldă și 
la preparația de cărbune în perioa

dele/cînd aceasta 
are programate 
revizii Jtehnice la 
centrala termică 
proprie, obținîn- 
du-se și pe aceas
tă cale econo
mii suplimentare. 
Cheltuielile fă

cute de întreprindere pentru reali
zarea prin autodotare a instalațiilor 
s-au ridicat la numai 70 000 lei, fiind 
amortizate în mai puțin de o lună, 

între timp, au fost trecute pe gaz 
și cuptoarele de la atelierul de forjă, 
care consumau cîte 200 litri de moto-, 
rină în 24 de ore, s-au realizat noi. 
lucrări la „puțul Ștefan11 pentru 
preincălzirea aerului ce intră în mină 
prin acest puț.

Luînd în calcul toate utilizările ac
tuale ale gazului de mină, Ia nivelul 
unui an eficiența economică se apro
pie de șapte milioane lei. economi- 
sindu-se peste 15 000 tone cărbune.

— Nu ne vom opri aici pentru că 
pînă acum valorificăm doar un sfert 
din rezervele existente de gaz de 
mină — ne-a precizat directorul în
treprinderii. Bunăoară, ne gîndim să 
introducem utilizarea gazului de 
mină și la atelierul de tratamente 
termice.

Așadar, prin folosirea acestei im
portante resurse de combustibil, care 
altfel trebuia evacuată în atmosferă, 
se poate renunța la o importantă 
cantitate de motorină și cărbune. O 
valoroasă idee tehnică, aplicată pen
tru prima oară în tară, care se cu
vine cunoscută și preluată si în alte 
unități de extracție a cărbunelui.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

Cum a prins contur la între
prinderea „Energia11 din Con
stanta o adevărată industrie 

a reciclării ? Mai întîi, prin re
alizarea unei linii tehnologice de 
regranulare a polietilenei uzate 
(capacitatea — 600 tone pe an); 
intrată în funcțiune anul trecut. 
Aici, navete scoase din uz, tot 
felul de alte obiecte din mase plas
tice injectate sînt transformate în 
granule, din care se obțin produse 
la nivel calitativ comparabil cu al 
celor din granule pe bază de materii 
prime noi. în schimb', costul granu
lelor obținute prin reciclare este de 
2,5 ori mai scăzut decît al celor noi. 
In al doilea rînd, prin construirea 
unei linii tehnologice de reșapare 
a anvelopelor, cu o capacitate ini
țială de 30 000 de bucăți pe an, 
inaugurată în luna martie a.c., dar 
prevăzută să crească, încă din anul 
viitor, la. 50 000 de bucăți.

Demn de reținut este însă faptul 
că ambele instalații au fost realizate 
prin autodotare, practic, toate utila
jele componente fiind fabricate în 
unitate, prin forțe proprii. Mai mult, 
întreprinderea s-a specializat chiar 
în realizarea unor asemenea utilaje 
specifice industriei reciclării, fiind 
capabilă să le producă în serie și 
pentru alți beneficiari din țară.

— Putem asigura, anual, cel 
puțin 60 de prese de reșapat anve
lope și tot atitea instalații de regra
nulare, ne spune inginerul Gheorghe 
Baloș, directorul unității. Anul trecut 
am livrat 25 de prese și două in
stalații de regranulare a maselor 
plaștice. Cît privește comenzile pen
tru acest an, respectiv cele 45 de 
prese pentru anvelope și două insta
lații de regranulare pentru masele 
plastice, vom încheia livrările pînă 
în luna iunie. Așteptăm deci, în con
tinuare, noi beneficiari. I

Cine sînt potențialii beneficiari ai 
unor asemenea utilaje ? Pentru pre
sele de reșapat, în principal, chiar 
deținătorii de instalații pentru re- 
condiționarea anvelopelor, atît în ver 
derea unor extinderi sau moderni
zări ale capacităților existente, cît și 
pentru înlocuirea unor părți nere- 
parabile din instalațiile procurate 
mai demult din import. De fapt, nu 
se poate spune că „Energia11 Constan
ta n-ar beneficia de clienți. După 
cum s-a văzut însă. întreprinderea 
poate onora încă din acest an o serie 
de alte noi comenzi. Aviz, așadar, și 
altor beneficiari interesați.

Cît privește instalațiile de regranu
lare, posibili beneficiari sînt toți cei 
care prelucrează mari cantități de 
mase plastice, începînd de la unități 
din industria construcțiilor de ma
șini, industria ușoară și pînă la coo
perație. De reținut că prin spălare 

și regranulare masele plastice își 
păstrează intacte calitățile. Or, în 
prezent, mulți utilizatori le reintro
duc pe cele uzate la prelucrat, doar 
după o prealabilă tocare, ceea ce 
impietează asupra calității produse
lor obținute. în ciuda certelor avan
taje prezentate de regranulare, 
„Energia11 n-a primit în acest an 
decît două comenzi, deci cu mult 
sub posibilitățile sale. Tocmai de 
aceea, specialiștii constănțeni se 
oferă să organizeze un schimb de 
experiență pe țară pentru multiplii 
beneficiari potențiali. Urmărind la 
fața locului funcționarea liniei de

Pentru a fi eficiente, noile instalații 
de reciclare trebuie să dispună mai întîi 

de suficiente materiale recicldbile
Concluziile unei anchete efectuate la întreprinderea „Energia" din Constanța

regranulare, aceștia s-ar convinge 
rapid de marile avantaje economice 
ale dotării cu asemenea instalații.

Oricine ar urmări însă în aceste 
zile nu numai instalația de reciclare 
a maselor plastice de la „Energia11, 
dar și pe cea de reșapat anvelope, 
va avea o mare nedumerire. Ambele 
funcționează cu mult sub capacitate.

— Singurul motiv îl constituie 
cantitățile total insuficiente de mase 
plastice și de anvelope uzate pe care 
le primim — precizează ing. David 
Sișu, șeful serviciului programarea 
și urmărirea producției. La masele 
plastice uzate, în luna aprilie n-am 
primit nimic, iar la anvelope uzate, 
de la începutul anului și pînă acum 
ne-au sosit doar 1 454 de bucăți.

De fapt, la mase plastice, situația 
nu s-a prezentat cu mult mai bine 
nici anul trecut, cînd din 600 de tone 
prevăzute prin repartiții, s-au primit 
doar 280 tone.

Nicidecum resemnați în fața in
suficienței materialelor pentru aceste 
instalații, specialiștii de la „Energia" 
s-au străduit să depisteze noi po
sibilități de aprovizionare. Astfel, în 
acest an și-au procurat pînă acum 
de la „Solventul11 Timișoara și Com
binatul petrochimic Pitești o canti
tate de 80 de tone de material plas

tic refolosibil. Despre ce material 
reciclabil este vorba ? De fiecare 
dată cînd se trece la fabricarea unui 
nou sort de material plastic, rezultă 
de la curățirea extruderului impor
tante cantități de „scursuri" din 
sortul precedent. Acestea ar putea 
fi însă valorificate mai eficient dacă 
n-ar fi trimise sub formă de „bo
lovani11, pentru mărunțirea cărora se 
consumă multă energie. Din moment 
ce ies din extruder sub formă de 
^topitură, opinează specialiștii con
stănțeni, ele ar putea fi turnate în 
tăvi, ușor de realizat din tablă. în- 
tr-adevăr, cîtă cheltuială inutilă de 

energie pentru tăierea „bolovanilor" 
cu ferăstrăul circular 1

Cît despre strădania de procurare 
a necesarului de anvelope pentru 
linia de reșapat, la „Energia" Con
stanța a fost organizată, recent, cu 
sprijinul comitetelor județean și mu
nicipal de partid, o analiză cu prin
cipalii consumatori de anvelope din 
județ. Imediat după întîlnire s-a pu
tut constata o înviorare a livrărilor. 
Dealtfel, în tot județul, bazele de 
aprovizionare nu mai eliberează an
velope noi fără o adeverință (din 
partea întreprinderii pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor re- 
folosibile) care să certifice că utili
zatorul Ie-a predat pe cele uzate spre 
reșapare. Capacitatea instalației con- 
stănțene este însă cu mult mai mare 
decît disponibilul de anvelope uzate 
din acest județ. Se resimte, așadar, 
nevoia ca și alte județe, in principal 
cele limitrofe, să canalizeze spre Con
stanța un număr sporit de anvelope 
apte pentru reșapat.

Din discuțiile purtate cu specia
liști de Ia „Energia" au reieșit însă 
și o serie de alte cerințe. Ce s-ar 
mai impune deci pentru ca noile 
instalații din întreprindere să fie 
mai bine utilizate 1

® Mai întîi, pentru folosirea la 
'întreaga capacitate a instalației de 

reșapat anvelope se cere mai multă 
operativitate din partea întreprinde
rii de utilaj chimic din Băicoi în 
efectuarea remedierilor Ia utilajele 
de deșapat livrate întreprinderii 
constănțene in luna martie din acest 
an.

• întrucît instalația de reșapare 
este prima din țară prevăzută să 
asigure și recondiționarea anvelope
lor de tractor-spate, este necesar ca 
Institutul de cercetări pentru cauciuc 
și mase plastice să urgenteze defini
tivarea tehnologici (mai pretențioa
să, ce-i drept, fiind vorba de anve

lope cu regim de lucru sub joasă 
presiune). De reținut că specialiștii 
de la „Energia" și-au propus să 
treacă, cel tîrziu din trimestrul IV 
a.c., la reșaparea acestui tip de an
velope atît de solicitate. în prezent, 
anvelopele de tractor-spate scoase 
din uz se ard sau zac prin diverse 
depozite, în așteptarea recondiționă- 
rii. Or, tocmai față de aceste anve
lope de mari dimensiuni și realizate, 
deci, cu un consum ridicat de 
cauciuc, ar trebui să se manifeste 
un interes prioritar de valorificare.

9 Un impediment major în gene
ralizarea reșapării anvelopelor de 
toate tipurile ? Uzura prea avansată, 
care, afectînd „cordul" multor an
velope, le face inapte pentru reșa
pare. Iată însă o soluție pe cît de 
simplă, pe atît de eficientă, propusă 
de specialiștii constănțeni : Ia fabri
carea anvelopelor noi să se prevadă 
un strat intermediar de avertizare, 
de culoare distinctă, gros de un mm, 
între stratul de exploatare (reșapa- 
bil) din cauciuc și cel de consolidare, 
respectiv „cordul" anvelopei. Dealt
fel, această soluție se practică cu 
bune rezultate într-o serie de țări 
unde reșaparea a luat o amploare 
deosebită. Prezența stratului, averti

zor de culoare distinctă permite ori
cărui conducător al mijloacelor , de 
transport întreruperea exploatării 
anvelopelor în timp util, adică îna
inte de a deveni nereșapabile. Tot
odată, acest strat de avertizare con
stituie un adevărat „certificat de ga
ranție" pentru anvelopele reșapate, 
care prezintă astfel siguranță în ex
ploatare. Pentru ca întreprinderile , 
„Danubiana" București și „Victoria" 
Florești să fabrice asemenea anve
lope „marcate" rămîne numai ca 
Institutul de cercetări pentru cau
ciuc și mase plastice să pună la 
punct tehnologia de obținere a stra
tului avertizor de culoare distinctă.
• De fapt, n-ar trebui desconsi

derate nici măcar anvelopele nere
șapabile, chiar dacă pînă in prezent 
nu s-a conturat o tehnologie eficien
tă de valorificare. De notat că în 
unele țări acestea sînt păstrate în 
„silozuri" subterane, unde așteaptă, 
fără pericolul de a se degrada, mo
mentul reciclării.

© în ce privește asigurarea nece
sarului de anvelope destinate reșa
pării, specialiștii de la „Energia" 
Constanța consideră necesar ca, prin 
întreprinderile județene pentru recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile, să se efectueze analize 
periodice în unitățile mari consuma
toare de anvelope. Impulsionarea 
expedierii anvelopelor uzate pentru 
reșapare ar evita efectele nefavora
bile alb unor depozitări îndelungate 
și neîngrijite. într-adevăr. multe 
anvelope sosesc deformate Ia reșa
pat, deși din punct de vedere tehnic 
era posibilă livrarea lor nedeforma
tă. Totodată, se impune și o analiză 
exigentă asupra modului în care se 
exploatează anvelopele, astfel îneît 
să nu fie uzate pînă devin nereșa
pabile.

*
După cum se vede, măsurile care 

i se impun pentru funcționarea la în
treaga capacitate a instalațiilor de la 
„Energia" Constanța sînt, de fapt, 
măsuri cu caracter mai larg, vizînd 
o serie de verigi din „lanțul" recu
perării, colectării, recondiționării și 
refolosirii materialelor. Oricine poate 
observa că numitorul lor comun ține 
de necesitatea unui interes sporit la 
nivelul fiecărei verigi angaiate în 
procesul de reciclare a acestor ma
teriale. Și, fără îndoială, că din apli
carea fără intîrziere a acestor mă
suri vor avea de cîștigat întreaga in
dustrie de reciclare a maselor plas
tice și a anvelopelor, economia 
noastră națională.

Ioana DABU
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HOTĂRÎRE-APEL
a Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei

Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

*

Consiliul Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, întrunit în ședință plenară în 
zilele de 18—19 mai 1984, a dezbătut și apro
bat. în spiritul indicațiilor date de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al Partiduhii Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, cu 
prilejul plenarelor C.C. al P.C.R. din 14—15 
noiembrie 1983 și 21—22 martie 1984 și al 
consfătuirilor de lucru pe probleme de a- 
gricultură din 7—9 decembrie 1983 și 17 ia
nuarie 1984. Raportul privind desfășurarea 
campaniei de însămînțare a culturilor de 
primăvară; acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru întreținerea editurilor și desfășura
rea in cele mai bune condiții ă lucrărilor 
din campania agricolă de vară, Raportul 
privind acțiunile întreprinse de organele și 
unitățile agricole pentru transpunerea în 
viață a orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
in vederea creșterii efectivelor și a produc
țiilor animale și asigurării furajelor la 
toate speciile, Raportul privind modul în 
care acționează organele și unitățile agri
cole pentru realizarea și depășirea preve
derilor planului de export Pe anul 1984, 
Raportul privind realizarea sarcinilor pe 
anul 1984, prevăzute in Programul unic a- 
doptat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind creșterea producției 
agricole în gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de producție 
și in gospodăriile producătorilor particu
lari.

Plenara își exprimă acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii, apreciind 
importanta lor pentru înfăptuirea progra
melor adoptate de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului pri
vind noua revoluție agrară, pentru Înde
plinirea planului producției agricole pe 
anul 1984, asigurarea bunei aprovizionări a 
populației și industriei, precum și crearea 
unor disponibilități de produse agricole 
pentru export, astfel îneît oamenii muncii 
de la sate să întîmpine cu rezultate deose
bite cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Participanta la .plenară dau și cu acest 
prilej o înaltă apreciere contribuției deci
sive a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii interne și externe a 
partidului și statului, la edificarea și dez
voltarea economiei noastre socialiste mo
derne, în cadrul căreia agriculturii 1 s-a 

, asigurat un loc prioritar.
Plenara își însușește pe deplin observa

țiile și concluziile realiste cu privire la re
zultatele obținute în primele 4 luni ale 
acestui an in agricultură, formulate cu deo
sebită claritate în cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu, angajindu-se să 
facă din acest important document propriul 
său program de 
orientările 
general al 
în centrul 
oamenilor 
bază a economiei naționale.

Puternic mobilizați de însuflețitorul 
demn al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a realiza în acest an producții agricole _ 
cord, participanta își exprimă convingerea 
că oamenii muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gospodări
rea apelor, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, organizînd munca în 
acord global vor face totul pentru îndepli
nirea și depășirea planului pe anul 1984, 
pentru obținerea unor producții agricole si
gure și stabile, extinderea și valorificarea 
superioară a fondului forestier, folosirea cu 
eficiență sporită a potențialului hidrologic 
al țârii.

Condițiile agrometeorologice favorizează 
dezvoltarea viguroasă a plantelor, creînd 
posibilități pentru obținerea unor produc- 

■ ții mari la toate culturile. Hotărîtoare sint 
acum lucrările de întreținere. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, organele agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale, conduceri
le unităților agricole de stat și cooperatiste 
vor lua toate măsurile tehnice și organiza
torice pentru executarea prașilelor mecanice 
și manuale la timp și de cea mai bună ca
litate.

și Ia alte culturi, plenara adresează 
tuturor țăranilor cooperatori, meca
nizatorilor și specialiștilor din I.A.S. 
și S.M.A., tuturor locuitorilor satelor 
chemarea de a participa'cu toate 
forțele, întreaga zi-lumină șî ori de 
cite ori este nevoie, la lucrările de 
întreținere a culturilor.

Generalizînd experiența unităților 
agricole fruntașe, care au demon
strat că o prașilă bună este egală cu 
o ploaie bună, iar în condițiile cul
turilor irigate este egală cu o udare 
bună, să efectuăm anul acesta cel 
puțin trei prașile la toate culturile, 
inclusiv în legumicultura, iar acolo 
unde precipitațiile sint mai slabe să 
facem patru prașile ! Să acordăm o 
atenție deosebită culturilor intensi
ve de porumb, floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, cartofi, astfel incit pe 
toate suprafețele rezervate acestora 
să se obțină și chiar să se depășeas
că producțiile prevăzute !

Plenara cere conducerilor unități
lor agricole ca, organizînd temeinic 
activitatea în acord global în cadrul 
fiecărei ferme și formații de muncă 
— îndeosebi al brigăzilor și echipe
lor care lucrează pe suprafețele sta
bilite pentru culturile intensive — 
întărind spiritul de ordine și disci
plină, de răspundere personală și co
lectivă față de soarta producțiilor, 
să asigure executarea la un înalt 
nivel calitativ a prașilelor mecanice 
și manuale, a lucrărilor de comba
tere a dăunătorilor, a fertilizărilor 
faziale, o grijă deosebită 
tîndu-se în 
menținerea 
tehnologii.

Avînd în 
minate de 
în legumicultură, pomicultură și vi
ticultură se va urmări sistematic și 
cu deosebită atenție starea culturi
lor și plantelor, intervenindu-se ope
rativ, ori de cîte ori este nevoie, cu 
tratamente fitosanitare și prașile. In 
scopul creșterii cantităților de pro
duse agricole șl sporirii randamen
telor la hectar, în toate plantațiile 
tinere se vor realiza culturi inter
calate de legume, cartofi, sfeclă, 
plante furajere, lărgindu-se astfel 
resursele pentru aprovizionarea 
populației și a industriei alimentare.

manifes- 
această perioadă pentru 
densităților prevăzute în

vedere condițiile deter- 
precipitațiiie abundente,

*

combinelor șî mijloacelor de trans
port, astfel îneît, în acest an, maî 
mult decît oricînd, să se preîntîm- 
pine orice pierdere de boabe.

Plenara cere organelor agricole 
județene, consiliilor unice agroindus
triale, conducerilor unităților să ia 
toate măsurile pentru asigurarea, 
curățirea și dezinsecția spațiilor de 
depozitare a recoltei pe categorii de 
folosință, pregătirea mijloacelor de 
transport proprii — și îndeosebi 3 
atelajelor 
tuturor 
crările dii 
vâri Să 
treaga 
orzului 
încheie
8—10 zile bune de lucru.

Plenara cere tuturor organelor și 
unităților agricole ca, eliminînd ne
ajunsurile din anii precedenți, să 
acorde grijă maximă strîngerii re
coltei de pe loturile semincere și 
depozitării ei separate și în cele mai 
'bune condiții, astfel îneît să se asi
gure la toate culturile întreaga can
titate de sămință cu calități supe
rioare.

Plenara 
culturii și 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organelor 
agricole județene să ia toate măsu
rile și cheamă mecanizatorii, țăranii 
cooperatori, specialiștii să acționeze 
cu operativitate pentru ca in cel mult 
2—3 zile după terminarea recoltării 
terenul să fie eliberat de paie și să se 
lucreze cu toate forțele la efectuarea 
arăturilor și însămințarea culturilor 
duble pe cele 2 milioane de hectare 
prevăzute în plan.

instruirea temeinică a 
celor ce vor participa Ia lu- 
din campania agricolă de 

__ i organizăm astfel in
activitate incit recoltarea 

și orzoaicei de toamnă să se 
in 4—5 zile, iar a griului in

cere Ministerului Agri- 
lndustrici Alimentare,

sporurilor in greutate eu

muncă și asigurînd ca 
și indicațiile date de secretarul 
partidului să se afle permanent 
atenției și preocupărilor tuturor 
muncii din această ramură de

în
de 

re-

Analizind în spirit critic si autocritic sta
diul pregătirilor pentru stringerea recoltei 
de cereale păioase și pentru celelalte lu
crări din campania agricolă de vară, ple
nara exprimă hotărîrea tuturor oamenilor 
muncii de pe ogoare de a acționa fără pre
get pentru recuperarea întîrzierilor si cere 
Ministerului Agriculturii; si Industriei Ali
mentare. Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, organelor agri
cole județene, consiliilor unice agroindus
triale să ia toate măsurile tehnice si orga
nizatorice astfel incit, pină la declanșarea 
secerișului, oameni și mașini, toate forțele 
și mijloacele necesare strîngerii si depozi
tării producției să fie pregătite.

Plenara adresează tuturor mecani
zatorilor din S.M.A. și I.A.Ș., com- 
binerilor, mecanicilor, inginerilor 
chemarea de a nu precupeți nici un 
efort pentru ca pină la sfîrșitul 
acestei luni să se încheie repararea 
tuturor tractoarelor, combinelor, 
preselor de balotat paie, plugurilor, 
semănătorilor și celorlalte mașini și 
utilaje ce vor participa la stringerea 
recoltelor de vară și însămînțarea 
culturilor duble. Se va trece la efec
tuarea încă a unei revizii generale 
a felului în care s-au realizat repa
rațiile, se vor face 
iar combinerii vor 
a fi în măsură să 
așa fel incit să se
vîrșire risipa la recoltare. O atenție 
deosebită se va acorda etanșării

probele necesare, 
fi școlarizați spre 
facă reglajele în 
elimine cu desă-în vederea realizării în 1984 a 

unor recolte record la porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi

O atenție deosebită se va acorda creș
terii efectivelor de animale si a producțiilor 
în toate unitățile agricole socialiste si în 
gospodăriile populației. Analizind în spirit 
critic și autocritic rezultatele obținute in 
primele 4 luni ale anului, plenara cere Mi
nisterului Agriculturii si Industriei Alimen
tare. Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organelor agricole 
județene, consiliilor unice agroindustriale 
să acționeze cu mai multă răspundere si 
fermitate pentru întărirea ordinii si disci
plinei si pentru îmbunătățirea substanțială 
a activității din zootehnie si îndeosebi a 
asistentei sanitar-veterinare. în vederea 
îndeplinirii si depășirii sarcinilor de plan.

Plenara adresează îngrijitorilor Ș> 
crescătorilor de animale, tehnicieni
lor, inginerilor, medicilor veterinari, 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste che
marea de a-și spori eforturile pen
tru înlăturarea stărilor de lucruri 
negative, generalizarea a tot ceea cc 
avem bun, astfel incit și în acest 
important sector al agriculturii să 
înfăptuim programele, planul de 
stat. Se va organiza și urmări cu mai 
multă grijă și spirit de răspundere 
procesul de reproducție. Avînd în 
vedere rolul important al bovinelor 
in zootehnia noastră, să luăm toate 
măsurile pentru înfăptuirea planului 
de montă la vaci și juninci și asigu
rarea realizării în 1985 a unui indice 
de natalitate de ccl puțin 85 la sută 
Ia această specie. în scopul realiză
rii sporurilor de efective și înlocui
rii animalelor reformate cu exem
plare de calitate, se vor lua măsuri 
pentru creșterea, pină Ia obținerea 
primului produs, a întregului ^fectiv 
de vițele și mieluțe, organizîndu-se, 
pînă la 30 septembrie 1984, în fie
care fermă și unitate, sectoare spe
ciale de creștere pentru tineret. Se 
va acționa, totodată, pentru asigura
rea numărului de purcei ' necesari 
înlocuirii efectivelor destinate sacri
ficării in 1985, precum și pentru rea-

lizarea 
consumuri mult mai reduse de uni
tăți nutritive. în vederea asigurării 
unei creșteri mai importante a efec
tivelor de ovine, se vor lua măsurile 
necesare pentru a se obține în toam
na acestui an o fătare 
Ia cel puțin 3 milioane

Se vor continua, cu 
operativitate, lucrările 
zare a tuturor adăposturilor de ani
male, folosindu-se soluții simple, 
ieftine, eficiente, astfel îneît această 
acțiune să se încheie în luna septem
brie.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, organelor agricole 
județene, consiliilor unice agroindus
triale, conducerilor unităților agri
cole de stat și cooperatiste, țărani
lor cooperatori și producătorilor 
particulari să facă totul pentru asi
gurarea unor cantități îndestulătoa
re de furaje cu valoare nutritivă ri
dicată și pentru valorificarea mai 
bună a tuturor resurselor de nutre
țuri. Să realizăm pe întreaga supra
față destinată bazei furajere și po 
terenurile repartizate culturilor du
ble producții cît mai mari de furaje 
de bună calitate pentru toate spe
ciile de animale. Să strîngem, să de
pozităm și să preparăm paiele, plea
va și celelalte resurse vegetale care 
pot fi folosite în hrana animalelor, 
extinzind în toate unitățile, în toate 
fermele, metodele folosite în județele 
Olt, Iași și altele.

Plenara adresează tuturor locui
torilor satelor, tineretului chemarea 
de â continua cu intensitate sporită 
acțiunile de îngrijire și ameliorare a 
pajiștilor naturale prin lucrări de 
curățire, însămînțare și supraînsă- 
mințare, fertilizare cu îngrășăminte 
chimice și organice, astfel încit, asi
gurînd sporirea producției de iarbă 
la hectar, să putem crește pe pășuni 
un număr cît mai mare de bovine șî 
ovine ; din primăvară și pînă toamna 
tîrziu să mutăm ieslea pe pășune I

Se va armări cu exigență și spirit 
de răspundere înfăptuirea programe
lor speciale de dezvoltare a apicul
turii, sericiculturii, creșterii iepuri
lor de casă, a palmipedclor și ani-' 
malelor pentru blană, a efectivelor 
de bovine, ovine, porcine și păsări 
din gospodăriile populației.

suplimentară 
de oi.

mai multă 
de moderni-

creștere a animalelor. Să folosim cu 
înalt spirit gospodăresc fiecare pal
mă de pămint, să creștem cit mai 
multe animale și păsări, să valorifi
căm prin sistemul de contractări șî 
achiziții cantități sporite de produse 
agroalimentare, contribuind astfel la 
constituirea fondului central de pro
duse agricole al statului, la înfăp
tuirea programelor de autoconduce- 
re și autoaprovizionare teritorială.

Plenara cheamă toți oamenii mun
cii din agricultură să nu precupe
țească nici un efort pentru obținerea 
in acest an a unui belșug de pro
duse agricole vegetale și animale, în 
vederea asigurării bunei aprovizio
nări a populației și industriei și 
creării unor disponibilități cit mai 
mari pentru export, astfel incit să 
realizăm și să depășim prevederile 
In acest domeniu ai comerțului ex
terior.

niului forestier, plenara cere ^Ministerului 
Silviculturii să acționeze cu hotărîre în ve
derea înfăptuirii ritmice și la toți 
torii a planului în acest important 
niu al economiei naționale.

indica- 
dome-

oamc-Plenara adresează tuturor 
nilor muncii din silvicultură che
marea de a face totul pentru înde
plinirea exemplară a programului de 
întreținere și regenerare a păduri
lor, pentru intensificarea acțiunilor 
de valorificare a tuturor resurselor 
din fondul silvic — fructe, ciuperci, 
vinat, pescuit — precum și pentru 
dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, 
culturii plantelor medicinale.

Au îndeplinit planul pe 5 luni
32 unități economice 
din județul Harghita

în intimpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a actului istoric de la 23 
August și a Congresului al XIII-lea 
al partidului, oamenii muncii 
români și maghiari din industria 
județului Harghita obțin noi și 
importante succese în muncă. Dez- 
voltînd experiența acumulată, fo
losind cu indici superiori mașinile, 
utilajele și instalațiile și promo- 
vînd larg progresul tehnic, colec
tivele din 32 de unități economice 
au îndeplinit înainte de termen 
planul la producția-marfă indus
trială pe 5 luni din acest an. Prin
tre acestea se află întreprinderile 
miniere Bălan, Harghita și Praid, 
întreprinderea de fier Vlăhița, în
treprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi-ferate 
Miercurea-Ciuc, întreprinderea de 
confecții Odorheiu Secuiesc, Fila
tura de in și cinepă Gheorgheni, 
întreprinderea de prefabricate din 
beton Miercurea-Ciuc. Potrivit 
calculelor preliminare se estimează 
că, pînă la finele lunii mai, aceste 
colective muncitorești fruntașe vor 
realiza și livra suplimentar econo
miei naționale produse în valoare 
de peste 80 milioane lei. (I. D. Kiss, 
corespondentul „Scînteii").

13 unități economice 
din județul Vîlcea

Hotărîți să întîmpine cu realizări 
cît mai importante cele două mari 
evenimente politico din acest an — 
a 40-a aniversare a actului istoric 
de la 23 August 1944 și Congresul 
al XIII-lea al partidului — oame
nii muncii din industria județului 
Vilcea acționează fără preget, cu 
înaltă responsabilitate pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an. Punînd în 
valoare experiența înaintată acu
mulată și numeroase inițiative 
muncitorești, colectivele din 13 
unități economice raportează înde
plinirea planului pe 5 luni la in
dicatorul producție-marfă indus
trială ; pînă la sfîrșitul lunii mai, 
aceste colective vor realiza și livra 
suplimentar economiei naționale 
produse în valoare de 225 milioane 
lei. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de 
de la Combinatul 
cea, care pînă la 
luni va realiza o
suplimentară în valoare de peste 
137 milioane lei, de la I.F.E.T. Rm. 
Vîlcea și întreprinderea de antre
priză 'construcții-montaj Vîlcea. 
(loan Stanciu, corespondentul 
„Scînteii").

oamenii muncii 
chimic Rm. Vîl- 
sfîrșltul acestei 
producție-marfă

în strînsă legătură cu obiectivele planu
lui producției vegetale și animale, analizind 
in spirit critic și autocritic modul in care 
se realizează lucrările de îmbunătățiri fun
ciare și cele de gospodărire a apelor, ple
nara cere Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Consiliului Național 
al Apelor, tuturor instituțiilor șl organis
melor centrale și locale care au sarcini în 
aceste domenii să ia toate măsurile tehnice 
și organizatorice necesare pentru înfăptui
rea Programului național de asigurare a 
unor producții sigure și stabile prin crește
rea productivității pămîntului, mai buna 
organizare și folosire în mod unitar a tere
nurilor agricole, a întregii suprafețe a tă
rii. realizarea irigațiilor pe 55—60 la sută 
din suprafața arabilă, a lucrărilor de de
secări și combatere a eroziunii solului. Se 
vor intensifica eforturile pentru realizarea 
planului de acumulări. îndiguiri si stăvili
re a torenților, în strînsă corelare cu pro
gramul unitar de realizare în complex a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

Subliniind importanța deosebită a măsu
rilor stabilite de conducerea partidului pri
vind înlăturarea cu fermitate a risipei, re
ducerea consumurilor de energie, combus
tibil și materiale, introducerea în circuitul 
economic a resurselor refolosibile. plena
ra cere Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Consiliului Național al 
Apelor, Ministerului Silviculturii să asigu
re respectarea legilor, înfăptuirea exempla
ră a hotăririlor și programelor referitoare 
la aceste domenii de activitate.

Apreciind interesul cu care a fost primit 
Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și în gospodărtile țăranilor indivi
duali, program elaborat din inițiativa și 
cu contribuția directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului, 
plenara exprimă hotărîrea tuturor dețină
torilor de pămînț, indiferent de forma de 
proprietate, de a participa mai activ la va
lorificarea superioară a întregului poten
tial al agriculturii românești. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, organele agricole județene vor 
acționa cu hotărîre pentru folosirea cu ran
dament sporit a tuturor terenurilor agrico
le si arabile. în conformitate cu legile tării.

Ministerul Agriculturii si Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție. Achi
ziții si Desfacere a Mărfurilor vor lua mă
suri pentru creșterea cantităților de produ
se agricole vegetale si animale contractate 
și achiziționate .și de preluare ritmică a 
acestora de la gospodăriile populației.

Plenara adresează tuturor oameni
lor muncii din agricultură și din 
unitățile de gospodărire a apelor — 
mecanizatori, țărani cooperatori și 
producători particulari, tehnicieni, 
specialiști — chemarea să-și concen
treze forțele pentru realizarea la ter
men, conform graficelor, a amenajă
rilor pentru irigații în sisteme mari 
și locale, a lucrărilor 'de desecări și 
de combatere a eroziunii solului prin 
terasări, benzi înierbate, arături pe 
curba de nivel și prin alte metode, 
a căror eficiență a fost confirmată 
de practica unităților agricole frun
tașe.

Plenara cheamă toți locuitorii sa
telor ca, organizați în brigăzi spe
ciale, alcătuite din cooperatori și 
alte categorii ale populației, să con-

Plenara 
tehnicienii, 
cadrele de 
S.M.A., C.A.P., industria alimentară, 
din unitățile de gospodărire a ape
lor și cele silvice să acționeze cu 
hotărîre și spirit de răspundere pen
tru economisirea energiei, combusti
bililor și materialelor, recuperarea, 
recondiționarea și refolosirea unor 
cantități cît mai mari de piese de 
schimb și subansamble. Se va ur
mări cu consecvență încadrarea în 
normele de consum și în cheltuie
lile Ia 1 000 Iei producție prevăzute, 
contribuind astfel și pe această cale 
la creșterea eficienței economice.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, organelor agrico
le județene să ia toate măsurile pen
tru ca, pe baza experienței acumu
late pînă acum, să se realizeze în 
toate unitățile crescătoare de ani
male instalațiile pentru producerea 
biogazului, precum și a celor de fo
losire a energiei solare și a vintului, 
astfel incit jn fiecare unitate să se 
asigure, p.e aceste căi, îndeosebi în 
perioada iernii, întreaga cantitate de 
energie necesară.

cheamă mecanizatorii, 
mecanicii și inginerii, 

conducere din I.A.S.,

Plenara adresează țăranilor coope
ratori, producătorilor particulari din 
zonele și localitățile necooperativi- 
zate, tuturor oamenilor muncii de Ia 
sate chemarea de a pune mai bine 
în valoare potențialul de producție 
al fiecărei gospodării, înfăptuind 
neabătut planurile de culturi și do

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ TIMIȘOARA

Un. nou utilaj de mare 
complexitate tehnica

Cu cîteva zile în urmă consem
nam, în coloanele „Scînteii", o rea
lizare de mare prestigiu a co
lectivului de muncitori, specialiști 
și proiectanți de la întreprin
derea mecanică Timișoara : primul 
excavator românesc cu cupă pentru 
lucrările de irigații. Cu acel prilej, 
constructorii de mașini timișoreni 
raportau Secretarului general al 
partidului, așa cum au făcut-o în 
atitea rînduri, cînd a fost vorba de 
asimilarea pentru prima dată în 
țară a utilajelor tehnologice minie
re sau metalurgice, că o nouă sar
cină încredințată a fost îndeplinită 
cu succes. Și iată că la scurt inter
val de timp, același destoinic co
lectiv muncitoresc timișorean anun
ță o nouă premieră tehnică națio
nală : realizarea primelor macarale 
de bord' destinate echipării platfor
melor de foraj marin construite în 
țară (in fotografia alăturată). De 
la inginerul-șef al întreprinde
rii, Gheorghe Ioniță, aflăm că 
noul utilaj este de o complexi
tate tehnică deosebită, avînd para
metrii tehnico-funcționali la nivelul 
produselor similare pe plan mon
dial. Dispunînd de un braț de lu
cru cu o lungime de 21,3 metri, 
care poate fi prelungit cu încă 2,6 
metri (grație unui braț suplimen
tar), macaraua are „puterea" de a 
ridica la o înălțime de 20 metri

deasupra nivelului platformei sau 
de a coborî la 20 metri sub nivelul 
platformei o greutate, de 50 tone, 
cu o rază de manevrare de 5,5 me
tri. Macaraua poate executa și o 
ridicare auxiliară de 5 tone, cu o 
rază de rotație de 26 metri. între
gul ansamblu tehnologic este ac
ționat de un motor diesel de putere 

. corespunzătoare, toate celelalte me
canisme componente dispunînd de 
comandă hidraulică. In final, o pre
cizare : primele două macarale de 
acest fel au și fost expediate la 
Șantierul naval din Galați pentru a 
fi montate pe prima platformă de 
foraj marin realizată integral în 
țară. (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

1 tribuie in măi mare măsură la ur
gentarea lucrărilor pe toate șantie
rele de îmbunătățiri funciare. Acum, 
in condițiile specifice acestui an, 
este nevoie să se acționeze cu toate 
forțele pentru eliminarea apelor în 
exces și punerea în stare de func
ționare a amenajărilor pentru iriga
ții, în vederea înfăptuirii programe
lor de udări.

Avînd In vedere rolul important al știin
ței și cercetării agricole în realizarea pla
nului și a programelor. în creșterea pro
ducțiilor agricole vegetale și animale, ple
nara cere Academiei de Științe Agricole și 
Silvice si cheamă cercetătorii, pe toți oa
menii mpneii din institutele și stațiunile 
de specialitate să asigure crearea si difu
zarea operativă a unor soiuri și hibrizi de 
plante de înaltă productivitate, cu rezisten
tă sporită la boli și dăunători, la ger și 
secetă, precum și înfăptuirea programelor 
de îmbunătățire a raselor de animale în 
scopul creșterii producțiilor de carne, lapte, 
lină.

Apreciind eforturile oamenilor muncii din 
silvicultură pentru întreținerea,
rea și valorificarea superioară a patrimo-

dezvolta-

Consiliul Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor va acționa cu hotărîre pentru 
ca în toate unitățile din șubordinea organis
melor componente ale acestui reprezentativ 
forum să fie respectate principiile demo
crației noastre socialiste, normele condu
cerii colective, să crească răspunderea .con
siliilor de conducere din unitățile de stat 
și cooperatiste, să se manifeste plenar ro
lul adunărilor generale și al consiliilor oa
menilor muncii.

Participant» la Plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, expo
nent! ai voinței oamenilor muncii pe care-i 
reprezintă in acest forum, își exprimă ade
ziunea deplină la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, elabora
tă sub conducerea și cu contribuția deci
sivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ciînd 
o înaltă apreciere activității neobosite de- • 
puse de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in slujba partidului, a 
tării, a cauzei păcii și înțelegerii între po
poare și se angajează ferm să facă totul 
pentru a întîmpina cu realizări deosebite 
în muncă a 40-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă si antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român — evenimente de importanță isto
rică în viața patriei, a întregului nostru 
popor.

Producție fizica peste prevederi
CLUJ : Se îndeplinesc 

angajamentele
Colectivele de întreprinderi din 

județul Cluj sînt puternic anga
jate pentru a cinsti marea sărbă
toare de Ia 23 August și Congresul 
al XIII-lea al partidului cu im
portante succese în producție. Pe 
ansamblul industriei județului au

fost realizate peste plan, de la 
începutul anului și pină acum, 
2 720 tone oțel, 7 280 tone laminate 
finite pline din oțel, 5 800 tone 
oțel-beton, 118 tone utilaje tehno
logice pentru metalurgie, 233 tone 
mașini pentru industria ușoară, 
produse ale industriei de mepanică 
fină în valoare de peste 2,2 mi

lioane lei, 15 100 tone ciment. 4 450 
mc prefabricate din beton, precum

și utilaje pentru industria alimen
tară și frigorifică, mașini pentru 
prelucrarea lemnului, faianță, ce
ramică fină pentru menaj și alte 
produse. Se cuvine menționat că 
sporurile suplimentare la producția 
fizică au fost obținute in condiți
ile valorificării superioare a ma
teriilor prime și materialelor, re
ducerii consumurilor specifice de 
metal, combustibil și energie elec
trică. (Marin Oprea, coresponden- 

,Scînteii").

metal. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii).

BORZEȘTI :
Cu productivitate ridicată

în perioada care a trecut de Ia 
începutul anului, colectivul între
prinderii de utilaj chimic Borzești 
a realizat cel mai înalt indice de" 
creștere a productivității muncii 
din întreaga economie a județului 
Bacău : aproape 38 la sută față de 
cel planificat. Pe această cale, 
oamenii muncii de aici au obținut 
o producție-marfă suplimentară In 
valoare de 62 milioane lei, con
cretizată, între altele, și în 272 tone 
utilaje tehnologice pentru indus
tria chimică și de prelucrare a 
celulozei. Rezultatele obținute sînt 
o urmare firească a reorganizării 
complete a fluxului tehnologic în 
sectoarele de montaj, sporirii in
dicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor aflate în dotare, perfec
ționării oamenilor pe meserii, în
tăririi ordinii și disciplinei, pre
cum și asimilării și introducerii in 
fabricație a 
tehnicitate, 
acestea au 
dițiile unei
ducția netă planificată a 
depășită cu 18 milioane lei, bene
ficiile cu 1,6 milioane lei, tar cos
turile de producție au fost reduse 
cu aproape 1,5 milioane lei. Au 
fost reduse simțitoț și consumurile 
tehnologice, realizîndu-se astfel 
economii de 863 MWh energie 
electrică, 750 tone combustibil con
vențional și aproape 20 tone de

PAROȘENI : Din adîncuri — 
cantități sporite de cărbune

Dornici să întîmpine cu succese 
deosebite cea de-a 40-a aniversare 
a eliberării țării și Congresul al 
XIII-lea al partidului, minerii din 
Paroșeni acționează cu dăruire și 
abnegație pentru folosirea la în
treaga capacitate a instalațiilor mi
niere, a complexelor mecanizate și 
a combinelor de abataj. Ca urmare, 
a crescut productivitatea muncii în 
abataje 
mentele 
unde se 
cărbune 
ție înregistrat de la începutul anu
lui și pină în prezent se ridică la 
24 000 tone cărbune, situînd mine
rii din Paroșeni printre fruntașii 
bazinului carbonifer al Văii. Jiului. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scânteii").

ș-au îmbunătățit randa- 
la complexele mecanizate, 
realizează ritmic 14 tone 

pe post. Plusul de produc-

unor produse de înaltă 
De remarcat că 
fost realizate în 
eficiente sporite.

toate 
con- 
Pro- 
fost

BIHOR : Realizări 
ale energeticienilor

Hotărîtl să întîmpine cu noi 
succese cele două mari eveni
mente ale acestui an — aniversarea 
a patru decenii de la actul istoric 
de la 23 August 1944' și Congresul 
al XIII-lea al partidului — ener- 
geticienii orădeni, fruntași în în
trecerea socialistă cu celelalte uni
tăți de profil din țară, acordă o 
atenție deosebită promovării unor 
măsuri ferme în vederea creșterii 
siguranței în explbatare a agrega
telor 
lor cu 
dițiile 
cifice. 
trecut
au reușit să producă suplimentar 
pentru sistemul energetic național 
peste 75 milioane kWh energie e- 
lectrică pe bază de cărbune. (loan 
Laza. corespondentul „Scînteii").

și instalațiilor, funcționării 
randamente sporite, în con- 

diminuării consumurilor spe- 
Astfel, în perioada care a 
de la începutul anului, ei

I
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Povestește cum veneau, 
noaptea tîrziu, de la cîmp, 
cum deshămau și buciu
mau caii șl le dădeau fin 
la iesle, cum coborau plu
gul din căruță...

— Și răzbătea, dinspre 
bucătărie, un miros de 
mincare caldă de te ame
țea ! Dar tata îmi arăta 
cormana plugului : „Lus- 
truiește-o ! — zicea. — alt
fel nu te așezi Ia masă 1“

— Și o lustruiați ?
— Prima oară, am soco

tit eu, e bine să măninc 
mai întîi și apoi să lustru
iesc cormana. Dar am ră
mas nerpincat. Tata s-a ți
nut de cuvînt : „Ăstuia 
nu-i pui mincare în blid
— i-a spus matnei. Nu și-a 
terminat treaba pe afară !“ 
Și nu mi-a pus. M-am în
vățat minte.

— Ce semnificație ar a- 
vea această lecție din co
pilărie ?

— Datoria înainte de 
toate 1 Trebuie să-ți meriți 
mîncarea prin muncă bine 
făcută. E un principiu. 
M-am ținut de el toată via
ța. Și ’ i-am deprins și pe 
alții să-1 respecte.

Radu Ricin, Erou al 
Muncii Socialiste, are un 
zîmbet pe față, un zîmbet 
al aducerilor aminte. .

— Ceea ce mi-ați poves
tit a-a petrecut demult....

— Așa este ! Dar înțele
sul întimplării e folositor 
și acum, cind totul ne a- 
parține și cind totul de
pinde de noi- Aveam atunci 
14—15 ani; se înfăptuia re
forma agrară; alergam în 
urma plugurilor și rîdeam, 
călcînd desculț brazda pă- 
mîntului proaspăt întoarsă. 
Pămînt smuls de la boier, 
cu ajutorul clasei munci
toare, udat cu sîngele ță
rănesc de-a lungul veacu
rilor. Se schimba lumea ! 
Cei de virsta mea iși în
cepeau viata sub semnul 
marilor speranțe de mai 
bine. Mă gîndesc cîteodată 
că generația mea a fost no
rocoasă : am trăit și am 
participat la două revoluții 
agrare. Prima —cînd a dis
părut moșierimea ca clasă ; 
a doua — cînd ne-am unit 
pămînturile în cooperativă. 
Acum o trăim pe a treia
— noua revoluție agrară. 
Anii aceia de început — 
toamna lui 1944 și primă
vara lui 1945 — mi se par 
așa de îndepărtați... Parcă 
s-au petrecut într-o altă 
lume.

— Șl așa șl era, o altă 
lume 1

— Fără îndoială ! Am 
trăit mai multe vieți în- 
tr-una singură. Pe vremea 
aceea, de-abia; ieșisem din 
război. Războiul fîe-a lip
sit de cai, de vite., Ne în
trebam: cu ce să'lucrăm, 
cu ce să răzbim pămintul? 
Puneam vacile la jug, ceea 
ce nu era firesc. De aceea, 
zic eu, unirea forțelor ță
rănimii in cooperativă, 
idee a partidului nostru co
munist menită să transfor
me din temelii viața noas
tră și să pună infinit mai 
bine în valoare puterile 
pămîntului, a pătruns ușor 
în înțelegerea țăranului; 
mai greu a fost ca această 
înțelegere să se transforme 
în faptă, în acțiune. Toată 
viata lui de pînă atunci i 
se ridica în față. Nu-i era 
ușor să facă pasul pe un 
teren în întregime necu
noscut.

— Pasul în viitor.
— Da, pasul în viitor I 

„Cum va fi ?“ — se în
treba el. Comuniștii îi ex
plicau, îi demonstrau cu 
fapte că trebuie să se rupă 
de ce a fost, să-opteze pen
tru altă viață, pentru altă 
muncă, in care mecaniza
rea, agrotehnica vor îm

bogăți meseria Iui de plu
gar. „Păi, zicea el, meseria 
de plugar noi o știm din 
tată-n fiu !“ „Da. o"știți — 
răspundeau comuniștii — 
numai că ea trebuie făcută 
pe potriva mijloacelor puse 
la dispoziție de. știință, de 
mecanizare. Cu toții trebuie 
să ne săltăm la lumină, la 
o viață mai bună! Plugă- 
ria este o meserie în care 
umbli cu viața plantelor, a 
animalelor. Se cuvine spo
rită mereu, să-i stăpînești 
secretele, să nu. te mulțu
mești numai șă zgîrii pă- 
mîntul, să arunci săminta 
și să aștepți pîinea săracă. 
Pămîntul este o uriașă fa
brică, în mecanismul, căreia 
tu, muncitorul, țăranuj, de
cizi, comanzi,. te amesteci 
conștient, cu gîndul de a 
produce cit mai mult și cît 
mai bine". Nu, nu a fost 
simplu și nici ușor! A fost 
o revoluție, in primul rind. 
în gîndirea oamenilor.

spună părerea. Ei, toți, sînt 
concentrați în jurul unui 
atelaj cu cai. Cîte.va for
mații fac o echipă, cu un 
șef .ales de. oamenii echi
pei. Planificările de mun
că, veniturile, cheltuielile 
— totul e stabilit și hotă- 
rit de echipă și fiecare știe 
ce are d.e făcut și are o 
privire generală asupra e- 
fortului comun. Deci,, ău- 
togestiune reală, răspun
dere personală și în ace
lași timp colectivă. Echipa 
este ca o școală. Nu se 
joacă, nu se sustrag de la 
muncă; în echipă se însu
șesc cunoștințele știirițifice 
de lucrare a pămîntului 
sau de creștere a vitelor. ’ 
se dezghioacă tehnologiile 
și se aplică. Ei hotărăsc și 
planifică, de pildă, să scoa
tă uri venit de 80 de mii de 
lei după ce au stabilit ea 
totul să meargă cu precizia 
unui ceasornic..

— Și. dacă nu scot 80 de

beneficiind de munca lor. 
Unde nu acționează- în a- 
cesț - fel — e părerea mda 
personală ’■— și C.A.P.-ul 
merge tîrîș-grăpiș. Omul, 
înainte, delibera numai cu 
el singur, îndrăznea numai 
cît îi era. orizontul lui me
reu întunecat de griji și 
neputință. Orizontul lui 'de 
acum este orizontul, larg al 
cooperativei, al comunei 
Iui', ăl tării întregi, iși cu
noaște bine locul și știe că 
și gîndul și fapta lui au 
greutate, sînt luate în sea
mă. Și acționează în con
secință. Am avut fericitul 
prilej ca, de cîteva ori, cu 
prilejul vizitelor sale de 
lucru, să discutăm aceste 
lucruri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.'

— Amintiți-vă un astfel 
de moment.

— Cea mai emoționantă 
vizită a secretarului gene
ral al partidului ■ în mijlo-

„Orizontul țăranului 
de astăzi e larg 

cît cîmpia, cît țara“
— O revoluție care a dat 

fructe minunate. Iată, co
muna dumneavoastră, Dră- 
gănești-Vlașca, de pe me
leagul teleormănean, s-a 
schimbat din temelii : gos
podării cuprinse, case fru
moase, cu apă curentă, cu 
telefonie, echipate, cum 
se spune, cu tot ceea ce ur
banul ne poate pune la 
dispoziție. Ulițele sînt pie
truite, ați construit un cen
tru civic modern, magazi
ne universale, școli, un li
ceu agricol, două universi
tăți populare.

— Sintem mîndri de în
fățișarea ei. Drumul în vii
tor și al acestei comune, ca 
al atîtor altora din întrea
ga țară, este limpede : va 
fi un orășel industrial-a- 
grar.

— întocmai. Vizitînd co
operativa agricolă, al cărei 
președinte sînteți, cu mo
dernul ei complex avicol, 
cu, atelierele ei de mecani
că, .de construcții, grădina, 
legumicolă de . peste 100 
de hectare, sau , complexele, 
zootehnice, ne-am dat sea
ma că totul se alcătuiește 
așa cum afirmau comuniș
tii în acel început de via
ță nouă ca o uzină' speci
fică, bine pusă la punct. 
Cum vedeți dumneavoas
tră această lucrare, cum o 
simțiți ?

— Păi, să pornim de Ia 
lucruri foarte concrete, 
pentru a înțelege cum 
funcționează, de pildă, de
mocrația cooperatistă. Am 
să pornesc de la cîteva date 
privind organizarea noas
tră. Nucleul de bază al 
muncii in cooperativa 
noastră este formația de 
lucru, alcătuită din 5—6 oa
meni apropiați și ca lo
cuință și chiar ca rudenie.

— Deliberat ați procedat 
așa ?

— Desigur. Am ținut 
seama de specificul satu
lui, rudele se ajută intre 
ele, au raporturi mai des
chise, mai strinse, nu se 
menajează cînd au să-și

mii de lei ? în ecuația 
muncii pot apărea și niște 
necunoscute, te trezești că 
nu le-ai. rezolvat, .nu te-ai 
priceput, capriciile naturii 
mai încurcă socotelile.

— Cunoști pămintul, îl 
lucrezi ca la carte. Chiar 
dacă vine seceta, uzi plan
ta la rădăcină, cu găleata. 
S-a mai intîmplat.

— Și totuși...
— Atunci, necunoscuta 

ecuației ține de priceperea 
oamenilor, de spiritul lor 
de organizare, de discipli
na și voința lor de a în
vinge greutățile. Nu v-am 
dat la întîmplare exemplul 
de mai sus : într-o echipă 
și-au propus venituri de 80 
de mii de Iei și au scos 50 
de mii.

— Vedeți ?
— Văd. Au văzut și oa

menii și au analizat, pas 
cu pas, ca să spun așa, 
munca fiecăruia dintre ei, 
pînă au ajuns la vinovat
— șeful de echipă. Munci
se prost,. îi scăpaseră5 din 
vedere mgi multe, „necu
noscute" ale ecuației, cum 
spuneați. Oamenii i-au a- 
rătat că le-ar fi putut pre
vedea.

— Și ce s-a întîmplat 7
— Ce era necesar ! L-au 

criticat aspru cu toate că 
Ie eră rudă și 1-aU înlocuit 
imediat. Vechiul conducă
tor a venit la consiliul de 
conducere, să-1 apărăm. 
„Nu se poate, măi băiete
— i s-a spus. Ai muncit 
prost. Treci în echipă și 
muncește mai bine !“. „La 
echipă nu mă mai întorc
— a zis el — mal bine tri- 
miteți-mă în alt loc de 
muncă !“ „Asta o putem 
face — am zis noi. Ține 
minte, un șef nu-i bătut in 
cuie în funcția lui, dacă 
muncește prost oamenii îl 
schimbă, pentru că ei sînt 
stăpînii și. decid !“ Și cu 
asta cred că am spus a- 
proape totul. Vedeți, țăra
nii noștri acționează ca 
proprietari, nu trec , nimic 
cu vederea, producind și

cui cooperatorilor noștri a 
fost într-o toamnă, o vi
zită neanunțată. Recoltam 
porumbul — era o toamnă 
ploioasă, venea și un spic 
de zăpadă. Recoltam la ca
pul locului, cu sacul. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
mers cu noi în lan și am 
făcut împreună socotelile 
recoltei — scoteam 16 tone 
de știuleți la hectar, ceea 
ce nu era de ici-de colo. 
„Și, totuși, se putea și mai 
mult !“ — ne-a spus dîn- 
sul. Acolo, în lan, în vîrit 
și ploaie s-a pornit o dis
cuție de amănunt, privind 
munca tuturor cooperatori
lor, calitatea pămîntului. 
învățămintele discuției de
pășeau problemele propriu- 
zise ale cooperativei noas
tre, cuprindeau problemele 
întregii noastre agriculturi 
socialiste, prezentul și vii
torul ei.. Trebuia să-i ve
deți pe șefii de echipă cum 
ascultau indicațiile, .cum 
socoteau, cum reconsiderau 
planurile de viitor — și ia 
densități, și la soiurile, fo
losite, și așa mai departe. 
Mă gindeam, cînd cariipa- 
nia de recoltare se termi
nase, cind am făcut în adu
narea generală analizele 
pentru recolta întregului 
an, urmărindu-i pe coope
ratori cum discută și pre
gătesc recolta anului viitor 
cu competenta unor agro
nomi cu experiență, că, de 
fapt, s-a născut în anii a- 
ceștia un alt țăran. Țăranul 
acestei epoci, bine pregătit 
pentru viitor.

— Lucrurile par simple, 
așa cum le înfățișați' dum
neavoastră.

—■ Credeți 7 Nu sint sim
ple deloc. Oamenii nu a- 
jung toți deodată la aceeași 
înțelegere.

— Poate argumentați a- 
ceastă afirmație cu .un fapt 
concret...

— Cum nu ! Aseară ați 
fost oaspeții familiei Filip, 
tatăl și fiul.' Le-ați văzut 
casele, gospodăriile...

— Erau mîndri că tot ce 
puseseră pe masă, in afa

ră de sare, era produs de 
către ei. v

— Oamenii aceștia doi.. 
Gheorghe — tatăl și An
gliei — fiul, sint printre 
cei mai buni crescători de 
animale din complexul 
nostru; zootehnic. Gheorghe 
Filip a făcut războiul, .a 
fost luat prizonier de fas
ciști, a îndurat mult. Si 
s-a întors din prizonierat 
cu un fier de plug în ra
niță.

— Asta spune tot despre 
el.

— Nu-i chiar ășa. Sigur, 
gîndul. lui era lă pămînt, 
dar noile înțelesuri ale a- 
griculturii le-a pătruns mai 
greu ca alții. începuse di- 
.namicul proces de indus
trializare socialistă a țării 
și împreună cu fiul său, 
Anghel, au plecat la oraș, 
să. cișțige mai mult. Fă
ceau naveta și iși yedeau 
casa riumai noaptea. Cali
ficarea — minimă ! Ei care 
aveau , una dintre cele mai 
bune calificări —: aceea d.e 
crescători de animale !

— Multi ca. ei și-au găsit 
rostul in industrie, i-au 
dat chip și energie.

— Așa este ! Procesul a 
fost obiectiv. Dar . aceștia 
mulți, de care amintiți, 
s-au dedjcat total rostului 
lor de muncitori, nu au ră
mas să facă o treăbă, de 
duzină prin curtea uzinei, 
au devenit specialiști, oa
meni de bază in industrie.

— Poate că și cei doi 
erau muncitori bțni.

— Cine spune că nu e- 
rau ? Dar și-au dat sea
ma că nu se pot rupe de 
pămînt, de animale. Și 
s-au întors la vechea me
serie; reînvățind-o, aș zice 
eu, ca la carte. Lucrurile^ 
cum vedeți, nu au fost sim
ple în privința lor. Și nici 
cu alții. Avem și tineri care 
se întorc în sat acum — 
mecanici, electricieni, elec- 
troniști chiar (avem nevoie 
de ei la complexul avicol), 
lăcătuși. Cooperativa agri
colă este intr-adevăr o u- 
zină specifică, poate chiar 
mai pretențioasă, prin pro
cesele ei de muncă, decît 
o uzină electronică, . așa 
cum afirma, la un moment 
dat, chiar secretarul gene
ral, al partidului. Pentru că 
produce și îngrijește și 
crește viață. Satul își tră
iește acum, din plin, noua 
revoluție agrară, care în
seamnă însușirea științei 
agricole de către fiecare, 
om, mecanizare, chimizare. 
Oamenii nu mai vin in in- 
tîmpinarea ei cu un fier 
de plug in raniță, ci cu con
știința limpede că ei inșiși 
trebuie , să stăpinească,' prin 
competență mereu sporită; 
pămintul, să-i smulgă a- 
cestuia recolte record. A.șa 
cum ne cere să acționăm 
secretarul general al parti
dului. Datoria înainte de 
toate, așa Cum vă spuneam 
la început, pentru ca să 
trăim din ce in ce mai 
bine. Știți, mie îmi place 
să mă opresc, din cînd in 
cînd, și la învățături sim
ple, țărănești, din ace
lea pe care mi le. ser
vea tatăl meu în tinerețe. 
Sint născute din experien
ța noastră de viață, de 
muncă. Și aș mai spune 
că această epocă de mari 
izbînzi și împliniri ește e- 
poca lui trebuie și e ne
cesar. Nu vedeți dumnea
voastră că aceste două cu
vinte ne domină viața 7 Le 
folosim ătît de des tocmai 
pentru că! sintem stăpînii 
propriului nostru destin, 
stăpînii destinului țării în
tregi, pe care. o dorim tot 
mai frumoasă și mai pu
ternică.

Dionisie ȘINCAN 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteîi”

Cu dragoste caldă pentru copii
cu grija și răspundere

pentru viitorul societății
In ansamblul larg a! măsurilor întreprinse de partidul 
statul nostru pentru asigurarea unei copilării fericite 
a celor mai bune condiții de creștere și educare a 

tinerei generații, existența unei vaste rețele de unități 
preșcolare ocupă un loc deosebit de important. Peste 
800 000 de copii sint înscriși la grădinițele ce funcțio
nează atît la orașe, cît și la sate, multe dintre acestea 
avind orar prelungit sau săptămînal.' Cea mai mare 
parte dintre ele își desfășoară activitatea în localuri 
noi, moderne, construite în ultimii ani, expresie mate
rială a grijii statornice cu care societatea noastră în
conjoară tînăra generație.

Un personal competent se ocupă să nu le lipsească 
nimic copiilor și, în primul rînd, de educația, de pre
gătirea lor pentru școală. Li 
pentru tot ce-i înconjoară, li

Și
Și

se 
se

dezvoltă interesul nativ 
stimulează aptitudinile,

X

»
fantezia. !n strînsâ colaborare’ cu familia, grădinițele 
joacă un rol foarte important in formarea caracterului 
și a personalității cetățenilor de mîine. Pe scurt, acti
vitatea lor poate fi considerată, și este tratată, ca o 
primă etapă din procesul continuu, la care participă 
întreaga societate, de pregătire a unor oameni de nă
dejde pentru viitorul țării. In mod firesc, primele rezul
tate ale acestei minuțioase opere pedagogice se regăsesc 
în orizontul - purtînd amprenta vîrstei, desigur — de 
idealuri și năzuințe ale micilor cetățeni. Dincolo de 
pitorescul formulărilor, ele constituie un adevărat test, 
elocvent, pentru optimismul gîndurilor și anvergura lor, 
izvorît în mod direct tocmai din atmosfera în care micii 
cetățeni se dezvoltă.

O atestă și însemnările
Drobeta-Turnu Severin.

de față din municipiul
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Ne aflăm 'la Grădinița nr. 2, cu 
orar prelungit, din strada Nicu 
Cernăianu 11, din municipiul de re
ședință al județului Mehedinți. Să
lile de clasă, dormitoarele, sufrage
ria oferă o ambianță plăcută, sint 
luminoase, aerisite, curate. Vizitin- 
du-le înțelegi de ce i s-a acordat 
diploma de „Fruntașă pe munici
piu" în 1983. Educatoarele, in frun
te cu Constanța Bîrnaure, directoa
rea grădiniței, sînt tot atitea rriame 
care se ocupă cu dragoste și price
pere de copiii pe care părinții iî 
încredințează lor, în timp ce el sint 
la muncă.

Impresionante sînt însă nu numaî 
condițiile materiale de dezvoltare, 
ci și cele de ordin educativ, grija 
de a forma la copii, chiar de la 
această vîrstă atit de fragedă, con
vingeri demne, pasiuni elevate. 
Dacă nu este nimic extraordinar in 
făptui că celor din grupa mica le 
place sâ. „construiască" din elemen
te din plastic, că la grupa mijlocie 
se învață poezii și cîntece, nu poți 
să nu fii uimit de cunoștințele — 
desigur elementare — de matema
tică modernă ale copiilor din grupa 
mare. Prin desene sugestive sînt 
făcuți să perceapă teoria mulțimi
lor, sint familiarizați cu termeni 
care-i ajută să dezlege taine deo
camdată abstracte. Cătălin Cojo- 
caru, unul dintre „cei mari", face o 
demonstrație la tablă, din care re
zultă limpede că a pătruns sensul 
acestei teorii și nu repetă papagali
cește niște cuvinte. Cum să te miri 
că, la întrebarea „ce vrei să te faci 
cînd vei fi mare ?“, el răspunde fără 
să ezite : inginer. Claudiu Marian 
Oprea are 5 ani. Tăticul lui e pă
durar, iar mama îngrijitoare chiar 
Ia această grădiniță. „Eu vreau să 
mă fac doctor" — zice el foarte se
rios. De ce ? Argumentul e... zdro
bitor : „Pentru că eu nu plîng nici
odată cînd, îmi face 'injecție". La 
această vîrstă, răspunsurile cu pri
vire la viitor sint care de care mai 
originale. Cosmin Mihart vrea să 
transporte prăjituri cu motoreta, 
așa cum face tăticul lui, iar Mag
dalena Netedu, ai cărei părinți lu
crează la Combinatul de celuloză și 
hirtie, visează și ea să fabrice hîr- 
tie. „ca să aibă copiii pe ce desena".

Dealtminteri, desenul este unul

din „graiurile" preferate ale copii
lor. Pereții încăperilor grădiniței 
sint simeze permanente care le ex
primă gîndurile — pentru că una 
din preocupările personalului acestei 
grădinițe, în general a grădinițelor, 
este, decelarea cit mai timpurie a ta
lentelor și înclinațiilor, stimularea și 
încurajarea lor. O temă frecventă — 
frumusețile patriei. Cum le văd 
copiii 7 Mârinela Boștinaru și-a 
imaginat patria ca un loc spre care 
converg traseele avioanelor, vapoa
relor și chiar ale stolurilor de pă
sări. Oana Strinoiu înfățișează țara

In unitățile de invățămînt pre
școlar, în grădinițe — condiții 
optime pentru o dezvoltare ar
monioasă a micilor cetățeni

ca pe un parc, plin cu pomi și flori, 
în care zburdă fericiți copiii. Gîndul 
lor zboară nestingherit, fantezia nu 
cunoaște limită. Și chiar dacă, une
ori, sfidînd legile perspectivei, fe
tița desenată este înaltă cît casa 
ori bradul își înfige rădăcinile direct 
în acoperiș, din toate aceste desene 
răzbate o mare seninătate, expresie 
a copilăriei lor lipsite de griji. O 
copilărie pentru care, așa cum li se 
spune și li se arată și în fotografii, 
părinții și bunicii lor, întregul po
por,- în frunte cu comuniștii, au 
luptat instaurînd o nouă rînduială 
în România.

Se formează aici viitori cetățeni 
destoinici, se cultivă, din germene, 
spiritul de responsabilitate socială, 
spiritul muncii, mal bine exprimat 
— bucuria muncii. Pe unii dinzcopii 
i-am surprins în timpul activități
lor practice. Așa că răspunsul lor a 
fost, de fapt, o demonstrație de îri- 
demînare: fetele țeseau la gherghef, 
băieții se îndeletniceau cu timplăria. 
în joacă, pe nesimțite, mîinile se 
deprind și învață să nu stea degea
ba. Pentru a vedea, cu ochii lor cum 
se muncește, copiii au vizitat șan
tierul naval, fabrica de pline și, 
firește, fabrica de bomboane din 
localitate, au fost duși la Muzeul 
Porților de Fier.' Cu sprijinul Casei 
pionierilor și șoimilor patriei s-au

aventurat chiar pînă la Orșova și 
la marea hidrocentrală de pe Du
năre. Acum se pune la cale o ex
cursie la o unitate agricolă. Să vadă 
copiii cum se lucrează pămintul.

— Nu e ușor să ai în grijă atîția 
copii, spunea directoarea. Să-i vezi 
crescînd, nu numai în centimetri, 
ci și in cunoaștere, în educație. Sa
tisfacțiile împlinirii, sint pentru noi 
cea mai bună recompensă Ne min- 
drim cu foștii noștri „elevi", astăzi 
cetățeni de nădejde. Florina Ștean- 
ță, muncitoare fruntașă la una din 
fabricile din oraș — a crescut la 
noi, și, la vremea lor, ne-am ocupat 
și de copiii ei. Rafael Ciolan este 
un bun specialist la . Tîrgu Jiu, Ion 
Drăgulescu este inginer aici, in ora
șul nostru, Viorel Neamțu este 
ofițer.

In timp ce închideam poarta gră
diniței, pe, una din ferestre se au
zea uh dintec voios despre primă
vară, flori și soare, ciripit de păsă
rele. în bucătărie, Eugenia Jianu 
pregătea prîhzul pentru fetitele și 
băieții care, după o dimineață de 
activități instructiv-educative și de 
joacă, aveau o strașnică poftă de 
mincare. Dormitoarele curate îi 
așteptau pentru somnul de după- 
masă...

— Avem 28 de grădinițe în oraș, 
14 dintre ele au orar prelungit, ne 
spunea tovarășa Florica Bogdan, in
spector cu învățămîntul preșcolar. 
Capacitatea lor — 3 000 de locuri. 
Și aș putea spune că, în toate, exis
tă aceeași grijă pentru copii, pentru 
educația lor. Cadrele didactice din 
aceste unități, în general — femei', 
muncesc cu dăruire și mult devota
ment pentru a suplini rolul fami
liei pe durata Cînd părinții sint la 
muncă. Un sprijin important ne 
acordă unitățile patronatoare, în
deosebi în rezolvarea unor proble
me gospodărești. Ne bucură nespus 
să , vedem că strădaniile noastre conr 
jugate se reflectă in condițiile bune 
de care se bucură copiii în grădinițe, 
că acestea constituie, cu adevărat, 
un sprijin pentru familiile cu copii.

...Iar în țară sînt zeci de mii de 
asemenea unități, in care sute de 
mii de copii între trei și șase ani 
se pregătesc pentru școală, pentru 
viață.

Sodica ȘERBAN

Noul
Tapiseria româneas

că s-a afirmat, mai a- 
les în ultimele două 
decenii, drept un fe
nomen caracteristic 
plasticii românești, ca
pabil să definească o 
întreagă linie artisti
că contemporană. Stră
vechea tradiție a 
scoarței populare plăs
muite din jocul urze
lii și al firului colorat 
a cunoscut în acești 
ani interesante reîn
noiri. Grefate pe acest 
valoros fond al tradi
ției. cele mai de sea
mă realizări ale do
meniului (și exemple
le pot fi numeroase) 
i-au accentuat vocația 
prin excelentă socială. 
Căci, așa cum au de
monstrat-o marile ma
nifestări colective des
tinate artelor decora
tive, ca și numeroase
le exemplare ale ta
piseriilor de dimen
siuni monumentale e- 
xecutate pentru a de
cora instituții- de larg 
interes social, tapise
ria românească a pus 
în valoare capacitatea 
artiștilor noștri de a 
ridica acest ancestral 
meșteșug la semnifi
cațiile superioare cu 
care a învestit-o în
săși prezenta ei în 
spațiul social. Printre 
cele mai concludente 
exemple ale moderni
tății acestui gen cu 
atît de îndelungă tra
diție in arta româ
nească se numără însă, 
fără îndoială, lucrările

mesaj al unei arte cu străvechi tradiții
semnate de Ileana 
Balotă — artistă bine 
cunoscută și apreciată 
pentru calitatea și 
amploarea realizări
lor, pentru bogata ac
tivitate materializată 
în numeroase expozi
ții personale si co
lective. răsplătită de 
numeroase premii ; o 
artistă care a contri
buit la crearea unei a-

motivelor sugerate de 
viața naturii, de spec
tacolul trecerii ano
timpurilor. Sint lu
crări care pun în va
loare o sensibilitate 
deosebită. măiestria 
pe care această artis
tă o are in mînuirea 
liniei, în diversifica
rea și subtila nuanța
re a grupajelor de cu
loare. Iată. de pildă.

le expuse acum ac
cente vibrante, detalii 
capabile să structure
ze creator o întreagă 
ambiantă ca în „Masa 
din grădină" în care 
frunzișul abundent e- 
vocă o fertilă struc
turare a datelor realu
lui intr-un sens mo
dern. într-o interpre
tare personală situată 
în succesiunea bine-

CARNEȚ PLASTIC

devărate școli româ
nești de tapiserie și 
prin activitatea con
stantă de profesor la 
Institutul de arte plas
tice „N. Grigorescu".

La galeriile de artă 
„Orizont", Ileana Ba
lotă a deschis de cu- 
rînd o nouă expoziție 
personală ; o manifes
tare plasată de data 
aceasta sub semnul 
unui lirism care ates
tă bucuria simplă a 
reințîlnirilor cu natu
ra. în contrast cu 
preocup'ări anterioare 
în care locul prim îl 
ocupau interpretările 
viguroase, monumen
tale ale motivului, e- 
chilibrul mai sever al 
culorii, dar cu același 
acut simț al analizei, 
al închegării unor ar
monioase ansambluri 
compoziționale, artis
ta s-a concentrat in 
exclusivitate asupra

liniile prelungi ale 
perspectivei ce tra
sează ample deschi
deri spre orizont, va
lorile simbolice ale 
cîmpului copleșit de 
povara grînelor. rit
mul armonios al dea
lurilor întrerupte în 
armonia lor molcomă 
de linia larg /șerpuită 
a cîte unui vrej de viță 
încărcat de rod sau li
rismul. exuberanta 
unui copac înflorit. 
Sint tot atitea motive 
ale expoziției deschi
se acum. încercări de 
a cuprinde, mereu alt
fel. miracolul vegetal 
al înfrunzirii sau sem
nele generoase ale 
holdelor mănoase, de 
o artistă care-si gîn- 
dește îndelung lucră
rile. pentru a ajunge, 
cu fiecare nouă ima
gine la o simplitate 
complex evocatoare. 
Descoperi în lucrări-

cunoscutelor „ver- 
duri". Grația mlădia
tă a unui lujer, tra
seele sinuoase ale 
unei corole în ciclul 
minitapiseriilor expu
se acum împlinesc ar
monios ansamblul, 
conturează aceeași di
mensiune lirică a în
tregului. Artista care 
a creat atîtea lucrări 
de tapiserie monu
mentală de larg , ecou 
social a revenit de 
data aceasta în centrul 
atenției, generale cu 
valori de o delicată, 
stenică viziune. Tonu
rile luminoase, folo
sirea albului subtil 
nuanțat se îngemănea
ză cu suplețea game
lor calde și reci, mar- 
cind orizonturi înde
părtate. ogoare și dea
luri românești. Melo
dia lor triumfătoare 
se insinuează in spa
tiile albe ale acestor

tapiserii, spații pe care 
artista le organizează. 
cu fantezie, le stăpî- 
nește cu autoritate. 
Ileana Balotă a știut 
să pună in valoare de
talii încărcate de sem
nificație pentru a sub
linia idei cir valoare 
de simbol, pentru a 
realiza efecte opti
ce de mare conci
zie și simplitate. • O 
adevărată bucurie a 
culorii învăluie aceste 
ambiante vegetale ca
re devin, in interpre
tarea ei. teritorii ale 
seninătății, ale echili
brului. Tendința de a 
reliefa calitățile ma
teriei. ale fibrei tex
tile este evidentă chiar 
lă o. sumară privire de 
ansamblu asupra în
tregii selecții. Ileana 
Balotă a știut să des
copere frumuseți ne
așteptate în jocul cro
matic al firului de 
lină. Minuția și fine
țea țesăturii acestor 
lucrări atestă legături 
cu o întreagă tradiție, 
se îmbină cu fertile 
căutări ale gîndirii 
plastice actuale. Grija 
pentru finisarea fie
cărei lucrări dusă 
pînă la o admirabilă 
perfecțiune tehnică a 
limbajului — pe de
plin corespunzătoare 
stilului — ne arată că 
experiența nu a făcut 
decît să sublinieze 
farmecul unei sensibi
lități de marcată ori
ginalitate.

Marina PREUTU
„A-NFLORIT COPACUL"
— lucrare din expoziție

cinema
• întoarcerea Vlașlnilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20.
• Zilele filmului african. Program 
de filme documentare : — 20, Da- 
men tango — 10; 12; 14; 16 : STUDIO 
(59 53 15).
• Secretul lui Bachus : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11: 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Plecarea Vlașinilor : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Lișca : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 15,45; 18: 20.
© Pasărea de foc spațială : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30.
• Acțiunea Zuzuc : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
9 Să mori rănit din dragoste de 
viață: FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Șapte băieți și o ștrengărită: CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Galax : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
• Colombo la Londra : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 20.
9 Romeo și Julieta ’82 : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
9 Lovitura fulgerătoare s CAPITOL 
(18 29 17) — 0; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

• 20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Mexicul in flăcări : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14.15; 16,45; 19.
9 Călăuza „Pană albă" : LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30. la grădină
— 20,45, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
9 Duminica zbuciumată : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
9 Insulta : VIITORUL (11 48 03) —
15.30: 17.30: 19,30.
O Dacă e divorț, divorț să fie : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17,15: 19.30. 
0 Marele șarpe : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17.15; 19,30, FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17: 19.
9 Polițist său 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. GLORIA
(47 46 75) — 9: 11.15: 13,30; 15,45: 18:
20.15, MODERN (23 71 01) — 9: 11 ; 
13,15; 15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 
20.45.

9 Cartagina In flăcări : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20.
9 Program special pentru copii — 
9; 11; 12,30; 14. Căpitanul răzbunării
— .16: 18: 20; DOINA (16 35 38).
9 Afacerea Pigot : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 13; 20.
9 Strada Hanovra : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 17.30: 19,30.
9 Salamandra : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15: 19.30.
9 Avertismentul : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30: 19. ARTA
(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (B) — 19; (la Palatul sporturi
lor si culturii) : Coana Chirița — 18.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ia clubul I.C.T.B.) : Meda
lion Ciprian Porumbescu — 15; (la 
Muzeul de artă) : Seară de lieduri 
Maria Boga-Verdeș (Iași) — 18; (Ate
neul Român) : Opera de cameră pe 
scena Ateneului. „Lumea de pe 
lună44 de J. Haydn — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Orfeu
— .11; Anotimpurile, Bolero, Car
men — 18.
> Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-!ea — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19,30.
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Victoria, 50 58 65) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30.
• Teatrul Municipal-Ploiești (sala 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra", 14 75 46): D-ale 
carnavalului — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică44 . (15 23 77) : 
Theaterra din Bochum (R.F.G.). Nu 
vă fie teamă de animale mari — 10; 
17, (sala Batiștei) : Noul nostru ve
cin — 10.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova44 — 
19,30.
® Studioul de teatru „Casandra*4 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.
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ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Excelenței Sale ...'N'

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru bunele urări pe care 
Excelenta Voastră ați fost atît de amabil să mi le adresați cu prilejul Zilei 
naționale a Norvegiei.

OLAV R.

/ DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.

Rodesc pămînturile siberiene

(Urmare din pag. I)

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în perioada 7—10 mai, în Pakistan, la 
invitația președintelui Republicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul Haq. Comitetul Politic 
Executiv a dat o înaltă apreciere rezultatelor vizi
tei conducătorului partidului și statului nostru în 
această țară, evidențiind faptul că ele reprezintă o 
contribuție de deosebită importanță la dezvoltarea 
relațiilor româno-pakistaneze, atît pe plan bilate
ral, cît și în sfera vieții internaționale. A fost expri
mată convingerea că înțelegerile convenite cu pri
vire la intensificarea colaborării și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și culturale corespund 
pe deplin intereselor de progres și dezvoltare inde
pendentă ale celor două țări, cauzei înțelegerii și 
destinderii internaționale.

Comitetul Politic Executiv a relevat importanța 
schimbului de păreri dintre președintele Republicii 
Socialiste România și președintele Republicii Isla
mice Pakistan în probleme internaționale, a conclu
ziilor la care s-a ajuns, a hotăririi României și Pa
kistanului de a conlucra mai strins pe arena mon
dială și de a-și aduce contribuția activă la reduce
rea încordării din lume, la oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, în primul rînd Ia dezarma
rea nucleară, Ia lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice internaționale, 
Ia soluționarea tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state exclusiv pe cale pașnică, la 
afirmarea politicii de pace, independență și cola
borare în întreaga lume.

în continuare, în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat despre vizita de prie
tenie pe care a făcut-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în zilele de 10 și 11 mai, în Republica 
Arabă Siriană, la invitația secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, și a doam
nei Anisse Al-Assad.

Apreciind rezultatele vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că ea se înscrie ca un nou și 
important moment în dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Siria, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab Socialist. S-a relevat, cu 
satisfacție, că și de această dată intîlnirile și convor
birile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad au dat expresie dorinței comune de a ex

Vizita delegației Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a R. P. Chineze

Delegația Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare a R.P. Chineze, condusă de 
tovarășul Yang Chengwu, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Național al conferin
ței, aflată în vizită în țara noastră, 
s-a intîlnit, marți, cu tovarășul Ion 
Gheorghe, vicepreședinte’ al Comite
tului pentru Problemele Consiliilor 
Populare. - '•

Cu acest prilej,- oaspeților le-au 
fost prezentate aspecte din activita-

Cronica
Cu prilejul Zilei eliberării Africii 

și celei de-a 21-a aniversări a creării 
Organizației Unității Africane, la ci
nematograful „Studio" din Capitală 
:nt organizate, începind de marți, 
•Silele filmului african".
La spectacolul de gală au luat 

parte membri ai conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai I.R.R.C.S., Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, Asociației cineaștilor, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea, amba
sadori ai țărilor africane, șefi ai al
tor misiuni diplomatice acreditați în

Exigențe noi în pregătirea și examinarea 
conducătorilor de autovehicule

Creșterea de îa un an la altul a 
parcului de autovehicule, îndeosebi 
proprietate personală, și intensifica
rea circulației mai cu seamă în locali
tăți impun o pregătire cît mai temei
nică, teoretică și practică, a tuturor 
celor care doresc să obțină permise 
de conducere auto, precum și o per
fecționare continuă a șoferilor pro
fesioniști și amatori. In același timp, 
a sporit și sporește numărul dețină
torilor de permise de conducere, care 
au depășit cifra de 2 200 000, din care 
peste 135 000 au obținut permise nu
mai în cursul anului trecut. Este îm
bucurător faptul că, în ultimii ani, 
se constată o diminuare a acciden
telor de circulație produse din culpa 
conducătorilor de autovehicule înce
pători, fapt care a contribuit sub
stanțial la scăderea continuă a nu
mărului total de evenimente nedo
rite.

în cadrul măsurilor întreprinse sis
tematic pentru promovarea normelor 
conduitei preventive și întărirea si
guranței pe drumurile publice, se 
înscriu și cele privind îmbunătățirile 
aduse metodologiei de verificare a 
cunoștințelor teoretice și a deprinde
rilor în pilotarea mașinii ale celor 
care se prezintă la examen pentru 
obținerea permisului de conducere 
auto. în legătură cu noutățile refe
ritoare la examinarea candidaților 
pentru obținerea permisului de con
ducere, tovarășul colonel ing. Miha- 
lache Stoleru, locțiitor al șefului Di
recției circulație din Inspectoratul 
General al Miliției, ne-a spus :

— îmbunătățirile metodologiei de 
examinare a celor care doresc să 
obțină permis de conducere auto — 
și care vor intra în curînd in vigoare 
— sînt determinate de necesitatea 
punerii de acord a acestora cu nou
tățile survenite în ultimul timp în 
legislația rutieră și cu mutațiile care 
au avut și au loc permanent în con
dițiile unei circulații moderne, tot 
mai intense. Așa, de exemplu, ches
tionarele pentru proba teoretică, fo
losite pînă acum, nu mai reflectau în 
suficientă măsură importantele mo
dificări produse in traficul rutier în 
ultimii ani, situațiile noi care se în- 
tîlnesc tot mai des în cazuri de ar
tere extrem de aglomerate, mers, în 

tea organelor locale ale puterii de 
stat, evidențiindu-se rolul acestora 
în edificarea societății socialiste în 
țara noastră.

Delegația chineză a avut, de ase
menea, întrevederi la consiliile ju
dețene Brașov și Constanța ale 
F.D.U.S. și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturăle diiî aceste 
județe,., precum și..din. municipiul 
București.

(Agerpres)

zilei
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

*
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a Zilei revoluției — sărbă
toarea națională a Republicii Demo
cratice Sudan — marți după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Republicii Democratice Su
dan la București. (Agerpres)

coloană, preselectarea la intersecții, 
extinderea și modernizarea dirijării 
automate. Totodată, noile modificări 
aduse metodologiei de examinare vin 
direct în sprijinul celor care doresc 
să obțină permis de conducere. Este 
in interesul lor ca înainte de a- intra 
în posesia permisului și, odată cu el. 
In trafic, să fie cît mai bine pregă
tiți din punct de vedere al cunoaș
terii, însușirii și aplicării riguroase a 
tuturor regulilor de circulație, al for
mării deprinderilor necesare condu
cerii autovehiculului în coridiții cît 
mai apropiate de realitatea și cerin
țele actuale și de perspectivă ale cir
culației rutiere. Tot în interesul lor, 
al viitorilor conducători auto, este 
ca, în timpul școlarizării, să pretindă 

. instructorilor să li se asigure efec
tuarea integrală a prevederilor pla
nului de învățămînt, teoretic și prac
tic, astfel ineît, la încheierea cursu
rilor, stadiul lor de pregătire să se 
situeze la nivelul cerințelor circu
lației, ceea ce înseamnă, implicit, șl 
reușita la examenul pentru obținerea 
permisului de conducere.

— Care sînt, tovarășe colonel, prin
cipalele îmbunătățiri aduse metodo
logiei de examinare 7

— Ca și pină acum, examenul 
constă dintr-o probă teoretică și una 
practică. Proba practică, de fapt 
proba de conducere auto propnu- 
zisă, se desfășoară în poligon și pe 
traseu de zi și traseu de noapte, fie
care dintre acestea fiind eliminatorii. 
In ceea ce privește testarea teoretică, 
au fost elaborate noi chestionare, In 
mod diversificat, pentru fiecare ca
tegorie de autovehicule în parte : 
motorete și motociclete ; autoturis
me ; autocamioane și autobuze ; 
tractoare rutiere ; troleibuze și 
tramvaie. Noile chestionare conțin 
întrebări referitoare la cunoașterea 
regulilor de circulație și de tehnică 
a conducerii specifice tipului de 
autovehicul pentru care candidatul 
dorește să obțină permis. Așa, de 
exemplu, viitorii conducători auto 
amatori sînt testați la proba teoreti
că pe bază de chestionare care con
țin întrebări privitoare la circulația 
autoturismelor. Candidații pentru 
obținerea permisului de a conduce 
autocamioane, autobuze, tractoare

tinde și adinei colaborarea dintre partidele și țările 
noastre în toate domeniile, atît pe plan bilateral, cit 
și pe arena mondială, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat însemnă
tatea schimburilor de păreri efectuate de cei doi 
conducători de partid și de stat în problemele vieții 
internaționale, dînd o înaltă apreciere poziției con
secvente reafirmate — și cu acest prilej — de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu privire la căile și mijloa
cele de soluționare globală, pe cale politică, a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, a rezolvării problemei poporului 
palestinian prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat 
palestinian propriu, independent — a asigurării in
dependenței și integrității tuturor statelor din a- 
ceastă regiune. în acest context a fost subliniată 
necesitatea de a se face totul pentru a se trece la 
organizarea unei conferințe internaționale, sub egi
da O.N.U.? la care să participe toate părțile intere
sate — inclusiv Organizația pentni Eliberarea Pa
lestinei — precum și Uniunea Sovietică și S.U.A. 
și alte țări care ar putea aduce o contribuție con
structivă la instaurarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv a pus în evidență im
portanța pe care România și Siria o acordă edi
ficării securității în Europa, realizării dezarmării 
generale, în primul rind a dezarmării nucleare, 
creării unor zone libere de arme nucleare, lichi
dării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini 
economice, care să așeze raporturile dintre state 
pe baze juste și echitabile, de deplină egalitate.

Aprobînd în unanimitate rezultatele vizitelor 
efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan și Siria, 
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, mi
nisterelor și organelor economice centrale să ia 
toate măsurile pentru transpunerea fermă în viață 
a înțelegerilor convenite, pentru inițierea și reali
zarea de noi acțiuni menite să ducă la amplificarea 
și mai puternică a colaborării și cooperării Româ
niei cu aceste țări, în condiții reciproc avantajoase.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.
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15,00 Telex
15,05 Universul femeilor
15,30 Emisiune în limba maghiară (par
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semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea în economie • Zoo

tehnia — program prioritar — 
Mari acțiuni de modernizare a 
pășunilor și pajiștilor — Pășuna- 
tul alpin

20,35 Forum politico-ideologic. Rolul 
factorilor calitativi în actuala eta
pă de dezvoltare a țării noastre. 
Orientările și cerințele formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — program de 
muncă însuflețitor pentru progre
sul economic al țării

20,55 Film artistic : „Vîrsta dragostei"
22,15 Telejurnal (parțial color) • Sport

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

mai, ora 21 — 26 mai, ora 21. In țară : 
Vremea va fi caldă, cu cerul schimbă
tor. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, îndeosebi în ves
tul șl nordul țării. Izolat, cantitățile de 
apă pot depăși 20 litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime' 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, cele 
maxime între 20 și 30 de grade, pe 
alocuri mal ridicate în primele zile în 
sudul țării. Condiții de producere a 
grindine!.

rutiere, troleibuze și tramvaie vor 
întîlni și întrebări specifice cate
goriei respective de autovehicule. De 
asemenea, numărul de întrebări din 
chestionare variază în funcție de 
categoria de autovehicul, ca și nu
mărul minim de întrebări la care 
candidatul trebuie să dea răspunsuri 
corecte pentru a fi declarat admis.

— Concret, cum se procedează ?
— Pentru promovarea probei teo

retice la categoria autoturisme, de 
exemplu, este necesar să se răspun
dă corect la cel puțin 22 de întrebări 
din cele 26 cîte conține un chestio
nar, iar pentru motociclete și moto
rete la cel puțin 12 din 15, în cel 
mult 30 de minute și, respectiv, 20' 
de minute. Fiecare întrebare are trei 
variante de răspuns. Dar, atentie : 
noile chestionare conțin și întrebări 
care nu au numai 1 răspuns corect, 
așa cum conțineau chestionarele de 
pînă acum, ci 2 și chiar 3 răspunsuri 
corecte, după cum există și întrebări 
care nu au nici un răspuns exact. 
Pentru a se puncta răspunsul la o 
întrebare sau alta din chestio
nar, va trebui ca în anexă să se 
noteze, de la caz la caz, un X, doi 
sau trei X sau nici un X. Nu este 
un secret pentru nimeni. Dimpotri
vă, e bine să se cunoască acest lu
cru, pentru ca viitorii posesori de 
permis să-și sporească atît interesul 
în pregătire, cît și atenția în depis
tarea și consemnarea răspunsurilor.

— Cum se desfășoară proba prac
tică 7

— Proba practică se desfășoară, ca 
și pînă acum, în poligon și pe traseu. 
Manevrele care se execută în poligon 
au rămas aceleași. Singura modifi
care aici constă în aceea că la 
timpul afectat nu se mai acordă un 
minut în plus cu penalizările res
pective. Astfel, la autoturisme, 
timpul pentru executarea manevre
lor în poligon este de 5 minute, fără 
a se acumula mai mult de 4 greșeli. 
Proba de conducere pe traseu se 
desfășoară, de asemenea, pe timp de 
zi și pe timp de noapte, cu mențiu
nea că promovarea traseului de zi 
nu se mai repetă în caz de nereuși
tă la proba pe timp de noapte. Tot
odată, este bine de reținut că pose
sorii de permis de conducere pen
tru altă categorie de autovehicul

Președintelui Partidului Republican Italian

BRUNO VISENTINI
Secretarului general al Partidului Republican Italian

Ă GIOVANNI SPADOLINI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcțiile de președinte si, res

pectiv, secretar general ai Partidului Republican Italian vă adresez cordiale 
felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre 
partidele, tarile și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor în interesul 
României și Italiei, al cauzei păcii, independentei și libertății popoarelor, 
al securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului Socialist 
Popular din Danemarca vă adresez calde felicitări și urări de succes în 
activitatea consacrată promovării aspirațiilor fundamentale de progres și 
prosperitate ale oamenilor muncii danezi.

Am ferma convingere că raporturile de colaborare dintre cele două 
partide ale noastre se vor dezvolta fructuos și în viitor în interesul comun 
al popoarelor român și danez, al cauzei păcii, independenței și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

<al Partidului Comunist Român

Vizita în țara noastră a lui Takeo Fukuda, 
fost prim-ministni al Japoniei

Marți dimineața a avut loc o între
vedere între tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, și Takeo Fukuda, fost 
prim-ministru al Japoniei.

In cadrul întîlnirii a fost exprima
tă dorința reciprocă de dezvoltare și 
aprofundare a raporturilor econo
mice, a relațiilor dintre cele două 
țări, în spiritul înțelegerilor și orien
tărilor convenite cu prilejul dialogu
lui la nivel înalt de la București și 
Tokio.

A fost prezent Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

★
In cadrul unei conferințe de presă, 

oaspetele a evidențiat inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu în
dreptate spre reducerea încordării, 
pentru dezarmare și salvgardarea 
păcii pe planeta noastră. „Sînt animat 
de un respect deosebit față de acti
vitatea pe care președintele Nidolae 
Ceaușescu o consacră promovării in
tereselor păcii mondiale, cu deosebire 
problemei opririi cursei înarmărilor, 
a înarmărilor nucleare în primul 
rînd“, a spus oaspetele.

Relevînd acțiunile ce se întreprind 
pe plan mondial împotriva arma

Cei care doresc să 
petreacă un concediu 
sau numai citeva zile 
de vacanță pe frumoa
sele plaiuri ale jude
țului Buzău au la dis
poziție, în locuri deo
sebit de pitorești, a- 
trăgătoare unități tu
ristice, gazde ospita
liere în orice sezon. 
Astfel, pe drumul na
țional 1 B, 4a circa 10 
kilometri de Buzău, în 
apropiere de localita
tea Merei, se află 
hanul „Merei", o con
strucție frumoasă în

stil rustic. oferind 
oaspeților posibilități 
de cazare și masă. Pe 
același traseu, la 20 
kilometri de Buzău, în 
stațiunea balneoclima
terică Sărata Monteo- 
ru. hanul „Monteoru" 
disoune de condiții 
bune pentru tratament 
balnear și pentru a- 
grement (140 locuri de 
cazare și un restau
rant elegant).

La 30 kilometri de 
Buzău, pe șoseaua na
țională spre întorsura 
Buzăului, hanul „Ciu

sînt examinați numai pe timp de zi. 
Pentru promovarea traseului de zi, 
candidatul nu trebuie să acumuleze 
mai mult de 15 puncte, iar pentru 
traseu} de noapte, separat, mai mult 
de 8 puncte. Este bine de reținut, de 
asemenea, că examinarea pentru ob
ținerea permisului de conducere se 
va efectua în viitor numai pe raza 
județului, respectiv a municipiului 
București, unde candidații își au do
miciliul.

— întrucît siguranța pe drumurile 
publice depinde, în ultimă instanță, 
de comportamentul pe care-1 au toți 
participanții la trafic, vă rugăm să 
ne spuneți dacă noile chestionare 
conțin și întrebări referitoare la nor
mele 'conduitei preventive.

— Da, fiecare din noile chestio
nare conțin și astfel de întrebări. Si 
este firesc să fie astfel, pentru că 
la prevenirea accidentelor rutiere, la 
adoptarea unei conduite preventive 
trebuie să contribuie toți participan
ții la traficul rutier, în toate împre
jurările, indiferent de vinovăția unu
ia sau a altuia, de gradul de pregă
tire, de vechimea permisului sau de 
categoria de vehicul condus. Practi
ca demonstrează că această atitudi
ne civilizată de conduită preventivă 
se consolidează odată cu vechimea 
în conducere și se aplică în toate cele 
trei faze: cînd trebuie evitat impac
tul: cînd trebuie acționat pentru 
diminuarea la maximum a consecin
țelor evenimentului; după produce
rea acestuia, cînd trebuie acordat a- 
jutor partenerilor de trafic aflați în 
dificultate. Iată de ce, cunoașterea 
și aplicarea normelor conduitei pre
ventive trebuie să devină un mod 
firesc de comportare a fiecărui con
ducător auto, condiție sine qua non 
a unei circulații civilizate, în depli
nă siguranță.

Candidaților la examenul pentru 
obținerea permisului de conducere 
auto li se recomandă ca bibliografie 
obligatorie însușirea temeinică a le
gislației rutiere și recentul volum 
„Pregătirea și examinarea conducă
torilor de autovehicule", în care se 
găsesc, practic, întrebările cuprinse 
în noile chestionare.

Petre POPA 

mentelor atomice, preocuparea tării 
sale fată de pericolul nuclear, vorbi
torul a subliniat că ..avînd în vedere 
acest lucru, precum și poziția pro
movată de președintele Nicolae 
Ceaușescu. de România față de spo
rirea armamentelor atomice în lume, 
consider că există posibilitatea unei 
bune cooperări pe plan internațional 
între cele două țări ale noastre. Apre
ciez, de asemenea, că atît în cadrul 
O.N.U., cît și în alte foruri internațio
nale sînt largi posibilități pentru des
fășurarea unei cooperări efective 
între țările noastre pentru promova
rea intereselor păcii".

Referindu-se la raporturile de co
laborare româno-nipone. vorbitorul a 
apreciat că, „avînd în vedere simili
tudinea punctelor de vedere în pro
bleme internaționale, în mod firesc, 
între cele două țări trebuie să se 
dezvolte și raporturi economice in
tense, tot mai largi și importante". în 
acest cadru, el a arătat că cele două 
țări, prin eforturi conjugate, pot să-și 
dezvolte relațiile economice reciproc 
avantajoase, contribuind, astfel, și la 
crearea unor condiții mai bune pe 
planul raporturilor economice gene
rale din lume. (Agerpres)

ta" este o altă unita
te turistică de catego
ria I. care se bucură 
de aprecierea vizitato
rilor. Unitatea oferă 
cazare și masă, loc de 
parcare auto, teren de 
volei. De aici se pot 
face excursii pentru a 
vizita tabăra de sculp
tură ' de la Măgura, 
vulcanii noroioși de 
la Pîclele Mari și alte 
locuri pitorești din 
împrejurimi.

în fotografie : hanul 
turistic „Ciuta", din 
județul Buzău.

Știri sportive
FOTBAL : Dinamo București 

a cîștigat și „Cupa României"
Dinamo București și Steaua s-au 

! prezentat din nou, la scurt interval 
de timp, în fața publicului într-un 
meci al marilor ambiții sportive, dis- 
putîndu-și, cu aceeași ardoare, de 
astă dată „Cupa României". în final, 
Dinamo București a cîștigat și acest 
trofeu, la scor strîns, 2—1. Ca și în 
partida hotărîtoare a campionatului, 
tînăra formație stelistă a început 
bine jocul, a și înscris un gol (Lă
cătuș — min. 10), dar. treptat. Di
namo. echipă matură, mai ordonată 
și mai realistă, a schimbat cursul 
meciului în favoarea sa. Cele două 
puncte ale victoriei echipei campioa
ne au fost marcate de Custov (44) șl 
Orac (53).

Felicitări echipei Dinamo pentru 
dubla performanță. Felicitări ambe
lor echipe pentru felul în care au în
cheiat acest dificil sezon și pentru 
pozițiile fruntașe pe care le ocupă 
astăzi in fotbalul nostru. De pe aces
te poziții, sîntem siguri că ele vor 
face totul nentru a îmbunătăți me
reu jocul formațiilor lor, iar la toamnă 
vor reprezenta cu responsabilitate si 

I cinste culorile noastre sportive în 
cupele europene intercluburi.

★
Finala campionatului național de 

iuniori a fost cîștigată de Partizanul 
Bacău, învingătoare în fața forma
ției Dinamo București cu 6—4 (după 
executarea seriei de lovituri de la 
11 metri ; înaintea acesteia, scorul 
fusese 1—1). Echipa din Bacău este 
formată din elevi ai clubului sportiv 
școlar cu profil de fotbal de pe lîncă 
liceul „Vasile Alecsandri". (Valeriu 
Mironescu).
• Federația Internațională de 

Fotbal (F.I.F.A.) a anunțat că 
tragerea la sprți a grupelor pre
liminare ale turneului final al 
Campionatului mondial de fotbal 
din Mexic (1986) va fi efectuată la 
Ciudad de Mexico, la 14 decembrie 
1985. în legătură cu sistemul de 
calificare în faza superioară a com
petiției. s-a precizat că o hotărîre 
va fi luată la 1 decembrie 1984.

ATLETISM. La concursul de at
letism de la Havana proba feminină 
de 1 500 m a revenit sportivei cuba
neze Eloisa Kerr, în 4’21” 8/10, ur
mată de Margareta Keszeg (Româ
nia) — 4’25” 9/10. La aruncarea dis
cului a cîștigat Hilda Ramos (Cuba) 
— 67,10 m. urmată de Marita Mar
ten (Cuba) — 67.04 m și Daniela 
Costin (România) 61,26 m.

în Siberia, mai mult ca in orice 
altă regiune a Uniunii Sovietice, 
natura mai puțin ospitalieră și mai 
vitregă ridică obstacole grele in 
fața agricultorilor. Printr-o muncă 
pasionată, oamenii de știință au re
zolvat totuși, în decursul anilor, o 
seamă de probleme pentru implan
tarea agriculturii. Prin încrucișări 
și selecții au fost adaptate noi so
iuri de plante și rase de animale 
la condițiile specifice, astfel că 
acum multe raioane și chiar regiuni 
întregi își asigură o parte din pro
dusele agricole necesare, pe piață 
găsindu-se legume, fructe, lapte, 
unt, ouă produse chiar în inima 
taigalei sălbatice.

O situație mai favorabilă o are 
regiunea Hakasia, care este intr-o 
zonă mai însorită, cu ierni ceva 
mai blînde, în schimb cu sol mai 
puțin fertil. In aceste condiții, 
agricultorii obțin o seamă de suc
cese demne de remarcat.

Din suprafața de 61 000 de kilo
metri pătrați, cît are regiunea Ha- 
kasig., doar treizeci la sută este cim- 
pie prielnică pentru agricultură. Pe 
aceste terenuri, folosite în trecut ca 
pășuni pentru a- 
nlmale, agricultu
ra s-a dezvoltat 
an de an, deve
nind un sector de 
bază al econo
miei. Hakasia este 
acum una din cele 
mai mari zone din Siberia cu agri
cultură irigată. Cimpli imense sint 
brăzdate de canale de irigații in 
continuă extindere, iar holdele de 
cereale și plantele legumicole ro
desc din plin.

Vladimir Stigasev, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
Regiunii Autonome Hakasia, ne-a 
împărtășit unele din preocupările 
pentru sporirea rodniciei pământu
lui. Din cercetările efectuate s-a 
ajuns la concluzia că încă cu două 
mii de ani în urmă pe acele locuri 
au existat canale de irigații. Iar a- 
cum se valorifică unde este posibil 
traseele acestor vechi canale. In 
prezent se fac numeroase diguri și 
se asigură apă pentru irigat in 
mari bazine, studiile experimentale 
efectuate arătînd că cele mai efi
ciente sisteme sînt acelea intre 
șase și zece mii de hectare. S-a 
dovedit că prin irigare se pot obți
ne patru-cinci tone de cereale, ceea 
ce, în condițiile solului și climei de 
aici, este un rezultat apreciabil.

O altă acțiune de mare anver
gură este protejarea plantelor îm
potrivă viaturilor care uneori spul
beră totul in calea lor. Se plantea
ză perdele de pomi, iar pe anumite 
fîșii, printre culturi, se seamănă ier
buri perene care au menirea de 
a stabiliza pămintul și de a pro
teja plantele. In acest fel, aici pot 
fi găsite in prezent soiuri de griu 
special adaptate, cartofi, varză, cas
traveți, roșii, ridichi, ceapă, plante 
care nu cu mulți ani în urmă erau 
încă necunoscute de către băștinași.

Si în dezvoltarea pomicultura 
s-au făcut multe. Prin adaptarea 
unor soiuri de pomi, în stațiuni ex
perimentale și intr-o seamă de 
sovhozuri au apărut frumoase plan
tații de meri, peri, pruni, vișini. Au 
fost plantate in culturi masive Și 
fructele de pădure. Asemenea pomi 
fructiferi cresc acum și in ogrăzile 
gospodăriilor individuale, ceea ce, 
cu ani înainte, era de neînchipuit. 
Pentru a se asigura condiții și mai 
prielnice dezvoltării pomicultura 
au fost înființate școli de speciali
tate și s-a trecut la irigarea plan
tațiilor.

O îndeletnicire din cele mai în
depărtate vremuri, alături de pes
cuit și vinat, este creșterea anima

Însemnări de călătorie

DE LA
Sumele depuse Ia C.E.C. pe li

brete de economii nominale, în 
conturi curente personale, pe obli
gațiuni C.E.C. cu cîștiguri depuse 
spre păstrare se restituie titularilor, 
precum și persoanelor împuternicite 
în acest scop de aceștia.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricînd posibilitatea să 
ceară înscrierea în acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor per
soane (cel mult două) pe care le 
indică pe documentul de depunere, 
în instrumentul de economisire 
respectiv se înscriu, de către uni
tățile C.E.C., numele, prenumele și 
anul nașterii persoanelor împuter
nicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea 
acționînd numai pe timpul vieții 
tisularului instrumentului de eco
nomisire. Această clauză poate fi 
modificată sau anulată oricînd de 
către titular.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauza de împuter
nicire, titularul instrumentului de 
economisire poate introduce clauză 
de împuternicire ulterior, cu ocazia 
unei operații de depunere. Persoa
nele care fac depuneri pe numele 
altor titulari pot cere la prima de
punere introducerea clauzei de îm
puternicire în favoarea lor sau a 
altor persoane.

Minorii nu pot fi trecuțl la clauza 
de împuternicire. Minorii care efec
tuează depuneri pe numele lor pot 
introduce clauza de împuternicire 
numai dacă au împlinit vîrsta de 
14 ani.

în afara clauzei de împuternicire, 
valabilă numai pe timpul vieții, 
titularul unui instrument de eco
nomisire are dreptul să stabilească 
prin „dispoziție testamentară" un 
număr nelimitat de persoane fizice 
sau juridice care să dispună de 
sumele economisite la C.E.C. după 
decesul său. Dispoziția testamen
tară se înscrie în fișa de cont a 
instrumentului de economisire. Ea 
poate fi anulată sau modificată 
oricînd de către titularul depune
rilor. 

lelor, care a cunoscut în ultimii 
ani progrese însemnate. Dacă 
înainte păstorltul avea un caracter 
nomad, șeptelul fiind adesea la dis
creția animalelor de pradă și a 
epizootiilor, acum pentru turme și 
cirezi s-au amenajat adăposturi în 
sovhozuri, iar îngrijitorii au învățat 
cum să hrănească și să tămăduiască 
animalele de anumite boli. Crescă
torii de animale, specialiștii, oame
nii de știință din regiune au efec
tuat numeroase lucrări și au stabi
lit soluții optime pentru îmbunătă
țirea raselor și creșterea randa
mentului animalelor.

In cele șase sovhozuri specializa
te din raionul Aschlz, cu o supra
față. de peste 7 000 kmp și o popu
lație de 50 000 de locuitori, există 
acum 260 000 de oi, 25 000 cai, pre
cum și 17 000 de vaci. în drum sPre 
raioanele Taslim și Aschim întil- 
nești numeroase turme de oi, cirezi 
de vaci, herghelii de cai, însoțite 
de păstori, călări și de nelipsiții 
cîini ciobănești. \

Sovhozul Aschîz, pe care l-am 
vizitat, e specializat in. creșterea 
oilor și a vacilor pentru lapte, o 

îndeletnicire care 
s-a dovedit foarte 
avantajoasă. Di
rectorul sovhozu
lui, un bun și pa
sionat crescător 
de animale, care 
conduce munca în 

această unitate de 14 ani, ne-a spus 
că, în medie, de la cele 3 700 de oi și 
de la cele 2 000 de vaci se obține un 
beneficiu de peste un milion tie 
ruble pe an. La lapte de vacă s-a 
ajuns la o producție medie de peste . 
2 500 de litri, ceea ce este conside
rat un rezultat bun in condițiile de 
aici, înainte de toate pentru că lap
tele nu mai trebuie adus de la mit 
de kilometri. Fiind, din rase dife
rite, oile produc — ne-au spus gaz
dele — cite 5—22 kg de lină. Există 
aici și oi cu producție de carne, I 
de la care se realizează cite 100 și I 
140 kilograme de carne. Fiecare oaie 
de rasă are fișă, din generație în 
generație, de-a lungul a 50 de ani. 
Un păstor, împreună cu un cal Și 
un ciine, fără de care nu se poate 
face păstoritul, are în grija sa 
700—800 de oi. La saivane, tocmai 
se făceau pregătiri pentru iernat. 
In jurul adăposturilor erau adunate 
însemnate stocuri de furaje pentru 
o bună hrăiiire pe întreaga period- || 
dă de iarnă.

Dealtfel, în întreaga regiune Ha- . 
kasiă . creșterea . anirnalelor ocupă J 
un loc de frunte, ca urmare a pre- - 
ocupărilor intense ale organelor de 
partid și de stat. Regiunea dispune 
acum de peste 1,5 milioane de oi 
și 150 000 de vaci cu lapte, care 
aduc avantaje însemnate sovhozu
rilor și pasionaților crescători de 
animale. De fapt, sovhozurile spe- ' 
cializate in creșterea animalelor au | 
devenit mari fabrici de lapte, car- | 
ne, ouă și lină. Mindria și pasiu- I 
nea agricultorilor din regiune o 
constituie creșterea oilor pentru I 
came și lină. Hakasia ocupă un loc j 
de frunte printre zonele specializa- j 
te in producția de lină, și îndeosebi j 
de lină fină. Pe baza acestei mari 
surse de lină a fost construit in re- | 
giune, în orașul Cemogorsk, un | 
mare combinat de țesături.

Și o dovadă suplimentară a hăr- [ 
niciei agricultorilor dip Hakasia 
este faptul că sute de muncitori și i 
specialiști din sovhozuri au fost 
decorați cu ordine și medalii ale 
Uniunii Sovietice, mai mult de 50 
dintre ei fiind distinși cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

Horea CEAUȘESCU

C. E. C.
Cetățenii care își depun econo

miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje, 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiile efectuate la 
C.E.C.

în legătură cu datele informative 
privind depunerile populației. Casa 
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu con
diția prezentării libretului sau in
dicării numărului acestuia ori a al
tor elemente strict necesare identi
ficării libretului : <

— titularilor libretelor de econo
mii ; )

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în li
bret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nume
le altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau prln- 
tr-o altă formă de împuternicire 
legală, în limitele stabilite prin 
împuternicire ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile aparținind titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari prin atestarea acestei ca
lități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale 
Statutului Casei de Economii și 
Consemnațiuni nici un alt organ de 
stat sau persoană în afară, de cele 
arătate mai sus nu au drept să cea
ră și să primească date informati
ve asupra depunătorilor și opera
țiilor efectuate de aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară răspund toate acelu
iași scop : păstrarea în cea mai de
plină siguranță a economiilor bă
nești personale și spdrirea acestora 
prin dobînzi și ciștiguri.
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR
j

J Să triumfe rațiunea, să prevaleze
*

t.........a Greciei, S 
ț publicității __ ,., ... ____
(. țărilor lor, un document comun prin 
’ care cheamă la oprirea cursei înar- 
ț mărilor nucleare, la adoptarea de 
i măsuri efective de dezarmare — 
ț relatează agenția U.P.I.
i „Astăzi, supraviețuirea omenirii 
J este în pericol. Escaladarea cursei 
ț înarmărilor, intensificarea tensiu- 
4 nii internaționale și absența unui 
J dialog constructiv între statele nu- 
| cleare au sporit riscul de război 
■ nuclear. Un astfel de război, chiar 
ț cu utilizarea numai a unei părți din 
i stocurile existente, ar aduce moar- 
’ te și distrugere pentru toate, po- 
ț poarele", se arată în apel, sublini- 
4 indu-se că popoarele pe care le 
J reprezintă autorii documentului se 
ț consideră tot atît de amenințate de 
i un astfel de război, ca și cele ale 
J statelor posesoare de arme nu- 
l cleare. Apreclindu-se că „preveni- 
l rea unei catastrofe pucleare repre- 
J zintă responsabilitatea primordială 
ț a statelor posesoare de arme nu- 
t cleare", în apel se precizează că 
? „această problemă este, însă, prea 
ț importantă pentru a fi lăsată nu- 
4 mai pe seama acelor state".

cu secretarul generai adjunct
Manifestări 
consacrate

„Dobînzile ridicate
economica

agravează situația 
mondială"

interesele păcii!
0 chemare la oprirea cursei înarmărilor

lansată de Mexic, Argentina, Tanzania, Grecia, 
și India

Evidențiindu-se faptul că dorința 
comună a. . tuturor popoarelor este 
de a se face totul pentru evitarea 
unui alt război mondial, documen
tul exprimă convingerea că este 
posibilă realizarea unui acord. 
„Acest prim pas — se arată in fon- 
tinuare — trebuie să fie urmat de 
un program de reducere a armelor, 
care să ducă la dezarmarea gene
rală și completă, însoțită de măsuri 
de întărire a sistemului Națiunilor 
Unite și de asigurare a unui trans
fer urgent și necesar de, resurse 
substanțiale, eliberate prin dimi
nuarea cursei înarmărilor, în fa
voarea dezvoltării economice. 
Obiectivul esențial trebuie să fie 
reducerea și, apoi, eliminarea ris
cului de război".

Reafirmîndu-și încrederea în des
tindere și înțelegere mutuală, auto
rii apelului iși exprimă convinge
rea că omenirea va putea să eli
mine spectrul războiului nuclear și 
iși va pune întreaga forță crea
toare în slujba valorificării tuturor 
resurselor, astfel incit toate po
poarele să se bucure de o viață 
sigură și demnă, intr-un sistem 
internațional eliberat de război, ba
zat pe pace și justiție.

Suedia
Președinții Mexicului, Argentinei 

și Tanzaniei și primii miniștri ai 
" ' ' Suediei și Indiei au dat

i marți, in capitalele

j

ț
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MADRID 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, •. au fost 
transmise un salut cordial secretaru
lui general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), pre
ședintele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și succes.

Conducătorului partidului și statu
lui nostru i-au fost transmise din 
partea secretarului general al 
P.S.M.S. un călduros' salut, urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
succese poporului român în dezvol
tarea economică și socială a patriei.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de întîlnirea delegației P.C.R.,

Muncitoresc Spaniol
condusă de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., cu secretarul general adjunct 
al P.S.M.S., vicepreședintele guver
nului spaniol, Alfonso Guerra. Cu 
această ocazie s-a efectuat un schimb 
de informații, privind activitatea și 
preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.S.M.S., și s-a evidențiat cu satis
facție, de ambele părți, evoluția po
zitivă a raporturilor dintre cele două 
partide, exprimîndu-se dorința co
mună de a le extinde. S-a manifes
tat hotărîrea de a se acționa de 
ambele părți pentru întărirea cola
borării pe multiple planuri între 
România și Spania, a prieteniei din
tre cele două popoare.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale situației internaționale.

României

ORIENTUL MIJLOCIU

B.F.G.: Tabăra a păcii la baza militară 
de la Mutlangen

BONN. —- Lupta împotriva ra
chetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, precum și 
urmările cursei înarmărilor asu
pra rețelei sociale^ și_de ocrotire 
a sănătății “ '
s-au aflat în centru! discuțiilor 
celui de-al doilea Congres al psi
hologilor pentru pace, care s-a 
desfășurat la Dortmund. Profeso
rul Erich Wulff, de la Facultatea 
de medicină din Hanovra, a sub
liniat, în intervenția sa, că spori
rea cheltuielilor militare pe seama 
alocațiilor sociale împinge tot 
mai mulți oameni la periferia so
cietății. Cei peste 600 de partici
pant la congres au organizat. în 
centrul orașului Dortmund, o ma-

din R. F. Germania

nifestație pentru pace, împotriva 
staționării de rachete nucleare cu 
rază medie în Europa și pentru 
renunțarea la contramăsurile anun
țate.

în apropierea bazei militare vest- 
germane de la Mutlangen, situată la 
35 km est de Stuttgart, unde se 
amplasează rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune, 
a fost organizată o „tabără a 
păcii". în această tabără, organi
zațiile de luptă pentru pace și 
dezarmare vest-germane au organi
zat mai multe acțiuni de protest 
față de instalarea rachetelor 
cleare 
venit.

nu- 
în Europa. Poliția a inter- 
operînd arestări.

SUEDIA: !n sprijinul creării de 
în Europa

tr-o scrisoare 
semnatarilor 
feld, din R.F.G. Suedia 
cizat el — va milita și 
pentru crearea de zone 
rizate în Europa.

STOCKHOLM. — în momentul 
de față, pentru omenire nu există 
un țel mai important decît împie
dicarea unui război atomic, a sub
liniat ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Lennart Bodstroem, in- 
SJ

zone demicleorizote

de răspuns adresată 
Apelului de la Kre- 

— a pre- 
pe viitor 
denuclea-

ITALIA î Consecințele dramatice 
ale cheltuielilor militare

ROMA. — Intr-un discurs ros
tit la Roma, președintele Repu
blicii Italiene, Sandro Pertini, a 
pus accentul pe îngrijorarea pro
fundă care planează, in prezent, in 
lume. El a arătat că aceasta se 
datorează, în principal, amenințării

nucleare și „contrastului dramatic 
între cheltuielile militare și nece
sarul de alimente și de ajutoare 
pentru două treimi din populația 
planetei, pentru a supraviețui", re
latează agenția A.N.S.A.

interpalestiniană • Ședință a Consiliului 
convocată

— Biroul 
pentru Eli- 
publicității 
agenția al- 
informează 
în capitala 
de-a doua

„care a 
examinat modalitățile de garantare 
a unității pe plan național palesti
nian, menținerea rolului O.E.P., a 
cuceririlor și liniei sale patriotice", 
în declarație se subliniază că, în 
cadrul reuniunii, „s-au înregistrat 
progrese importante pe calea reali
zării unui acord național" palesti
nian. Participanții au adoptat hotă- 
rirea de a ține o nouă reuniune, la 
Aden, capitala Republicii Democrate 
Populare Yemen, în prima săptămină 
a lunii iunie „pentru a'încheia exa
minarea problemelor politice și or
ganizatorice, rămase în .suspensie".

• A doua reuniune 
de Securitate

ALGER 22 (Agerpres). 
din Alger al Organizației 
berarea Palestinei a dat 
o declarație — citată de 
gerianâ A.P.S. — în care 
că, între 14—20 mai, 
Algeriei a avut loc cea 
reuniune interpalestiniană

la cererea țărilor arabe
rea grupului țărilor arabe — pentru 
a lua în discuție atacul întreprins 
de forțele israeliene împotriva tabe
rei palestiniene de la Ain Heloue, 
de lingă Saida, in sudul Libanului. 
In cadrul dezbaterilor au luat cuvîn- 
tui. între alții, reprezentanții Ku
weitului. Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și Libanului. Vorbi
torii au condamnat acțiunea forțelor 
israeliene. reievînd suferințele pe 
care le-au avut de îndurat locuitorii 
taberei menționate ca urmare a aces
tui act și au cerut Consiliului de 
Securitate să acționeze pentru a de
termina Israelul să se retragă din 
sudul Libanului și să respecte suve
ranitatea și integritatea teritorială 
ale acestui stat.

SOFIA 22 (Agerpres). — Sub gene
ricul „Zilele prieteniei bulgaro-ro-. 
mâne", la Universitatea „Kiril și Me- 
todiu" din Veliko Tîrnovo au avut loc 
manifestări culturale dedicate celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din România.

De un interes deosebit s-a bucurat 
expoziția de carte românească, în ca
drul căreia la loc de frunte s-au aflat 
lucrări din gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. \

De asemenea, la sediul universită
ții a fost organizată expoziția de fo
tografii „România — 40 de ani de 
construcție socialistă", înfățișînd 
realizările istorice obținute de po
porul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

In incinta universității au fost ex
puse fotografii cu imagini semnifica
tive din timpul vizitei de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in R.P. Bul
garia, in luna martie 1984.

La lectoratul de limbă și literatură 
română al universității s-a prezentat 
expunerea „Vocația militantă a poe
ziei românești contemporane".

MOSCOVA 22 — Trimisul Ager- 
pres, $. Morcovescu, transmite : La 
Casa prieteniei cu popoarele din țări 
străine, din Moscova, a fost organi
zată o seară de poezie dedicată ope
relor nemuritoare ale lui Mihai 
Eminescu și A. S. Pușkin. Poetul. I. 
Kojevnikov, doctor în științe filolo
gice, a evocat opera și personalitatea 
celor doi titani ai literaturii române 
și ruse. Apoi, actori români și sovie
tici au recitat, in limbile română și 
rusă, poezii reprezentative din crea
ția luceafărului poeziei românești si 
a marelui poet rus, au interpretat 
compoziții muzicale pe versurile lui 
Mihai Eminescu și A.S. Pușkin.

Apel la soluționarea pe cale 
pașnică a 
dintre Iran și Irak

(Agerpres). — KhalifaBEIRUT 22 . _ .
Bin Zayed. premier și prinț moșteni
tor al emiratului Abu Dhabi, a adre
sat comunității internaționale apelul 
de a contribui prin toate mijloacele 
la soluționarea pe cale pașnică a 
conflictului iraniano-irakian. Conti
nuarea războiului dintre Iran și Irak 
— a apreciat el într-un interviu 
acordat ziarului libanez „El-Sayed", 
citat de. agenția M.E.N. — aduce 
prejudicii nu numai țărilor .din'zonă, 
ci și celor din alte părți ale lumii, 
subliniind că unica, modalitate de '.a 
se pune capăt, acestui conflict o con
stituie calea tratativelor.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Reprezentanții la O.N.U. ai celor 
șase țări membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului — Arabia Sau- 
dită. Kuweit, Qatar. Bahrein. Emi
ratele Arabe și Oman — au cerut 
convocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru a lua 
in discuție situația creată în zona 
Golfului, ca urmare a extinderii con
flictului dintre Irak și Iran.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
—. Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit luni seara — la cere
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pescurt

CONVORBIRI ȘOVIETO—VEST- 
GERMANE. Marți s-a încheiat vi
zita in U.R.S.S. efectuată de Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru de externe al R.F. Germa
nia — transmite agenția T.A.S.S. 
în cursul convorbirilor avute cu 
Andrei Gromîko, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru de externe al U.R.S.S., 
cele două părți au abordat relațiile 
sovieto—vesț-germane și probleme 
ale actualității internațioftale. în 
ultima zi a vizitei, Genscher a fost 
primit de Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., cu care a avut 
o convorbire.

I CONSILIUL GENERAL AL AN-
DORREI — organul legislativ su- 

t prem al acestui principat din
Munții Pirinei — l-a desemnat pe
Josep Pintat Solans în funcția de 

Iprim-ministru, înlocuindu-1 pe Os
car Ribas Reig, care a demisionat 
Ia 30 aprilie. Prinaipala sarcină a 
.noului guvern va consta în șolu- 

I ționarea problemei deficitului bu
getar, care se ridică la aproxima
tiv 840 milioane pesetas.

PREȘEDINTELE SUDANULUI, 
Gaafar Nimeiri, a prezidat, la 
Khartum, prima reuniune a Consi
liului președintelui — organism 
consultativ, a cărui misiune o con
stituie examinarea principalelor 
probleme de interes național, in
formează agenția M.E.N. Potrivit 
presei sudaneze, din Consiliul pre
ședintelui — constituit la 21 mai — 
fac parte vicepreședinții și secre
tarul general al conducerii cen
trale a Uniunii Socialiste Suda
neze (U.S.S.), președintele Adunării 
Poporului, guvernatorii regiunilor 
țării, membrii cabinetului. pre
ședinții comitetelor U.S.S. și con
silierii prezidențiali.

SCRUTIN. în cursul scrutinului 
desfășurat duminică la Thionville, 
regiunea Lorraine, primarul comu
nist al localității. Paul Souffrin, a 
fost reales în funcție.

DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI 
ÎN COREEA DE SUD. în mai 
multe centre universitare sud-co- 
reene au luat amploare demonstra
țiile studențești pentru drepturi 
democratice. împotriva studenților 
au intervenit unități ale poliției.

Concluziile experților
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Situația actuală a datoriilor ex
terne ale statelor constituie cea mai 
mare amenințare pentru economia 
mondială de la depresiunea din anii 
’30. Această apreciere este conținută 
într-o declarație a Comitetului - 
O.N.U. pentru planificarea dezvoltă
rii („Comitetul celor 24"), care s-a 
întrunit la New York. „Ne pronun
țăm pentru o acțiune internațională 
care să facă față problemei genera
lizate din domeniul datoriilor inter
naționale și care să se soldeze cu 

•un acord asupra unor soluții echi
tabile" — se subliniază în declara
ție.

în cursul unei conferințe de presă 
organizate la sfîrșitul reuniunii, pre
ședintele „Comitetului celor 24", 
Shridath Ramphal, a afirmat că ex- 
perții acestui organism s-au decla
rat ferm în favoarea unei reforme 
a sistemului monetar internațional. 
Ratele înalte ale dobînzilor — au

„Comitetului celor 24“
atras ei atenția — reprezintă, în mod 
clar, unul dintre factorii care con
tribuie la actuala criză. Comitetul a 
subliniat că principalele țări indus
trializate poartă răspunderea față de 
această situație și trebuie să între
prindă acțiuni pentru rezolvarea ei. 
Experții participant au fost unanimi 
în aprecierea că Statele Unite tre
buie să ia măsurile necesare pentru 
reducerea deficitului lor structural.

„Comitetul celor 24“ a atras atenția 
asupra faptului că cele mai grave 
efecte ale crizei economice interna
ționale sînt resimțite de țările cele 
mai sărace, asistența pentru acestea 
— care ar trebui acordată în condi
ții avantajoase — diminuîndu-se an 
de an in termeni reali. „Sîntem con- 

' vinși — au declarat experții — că 
atît pe termen lung, cit și pe termen 
scurt, o asemenea asistentă nu re
prezintă un act de caritate, ci este . 
în interesul întregii comunități mon
diale" — relatează agenția Reuter.

State latino-americane preconizează elaborarea unui plan comun 
de acțiuni impotriva practicilor marilor instituții bancare

BUENOS AIRES 22 (Agerpres)’. — 
Președinții Argentinei. Braziliei, 
Columbiei și Mexicului s-au pronun
țat pentru organizarea, cît mai cu- 
rînd posibil, a unei reuniuni econo
mice și financiare regionale, lâ nivel 
ministerial, consacrată problemei 
datoriilor externe ale statelor latino- 
americane și caraibiene si degajării 
unor soluții pentru contracararea re
percusiunilor sporirii de către băn
cile nord-americane a ratei dobîn
zilor.

Cei patru șefi de stat au eviden
țiat necesitatea adoptării unor mă
suri concrete, care 6ă conducă la in
tensificarea schimburilor și cooperă
rii economice și financiare interna
ționale. aceasta pentru a 
la depășirea dificultăților 
la relansarea dialogului

se ajunge 
actuale și 
Nord-Sud.

Inițiativa a trezit un larg ecou, 
numeroase personalități ale vieții 
social-politice și economice latino- 
americane și caraibiene pronunțîn- 
du-se în sprijinul ei. Secretarul exe
cutiv permanent al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.), Enrique Iglesias, 
a subliniat necesitatea adoptării de 
către țările din regiune a unei po
ziții comune, pentru a face față con
secințelor sporirii ratei dobînzilor. 
„Prelungirea unei stări de recesiune 
în America Latină nu poate decît să 
compromită pacea si stabilitatea po
litică a statelor din regiune" — a de
clarat el.

Majorarea ratei dobînzilor afectea
ză grav planurile de dezvoltare so- 
cial-economică a țărilor latino-ame- 
ricane. ale căror datorii depășesc 300 
miliarde dolari. .

în timpul ciocnirilor care au avut 
loc s-au înregistrat mai mulți ră- i 
uiți. Cîteva sute de demonstranți 
au fost reținuți.

1N PREGĂTIREA ALEGERILOR 
DIN EGIPT. Ca urmare a sporirii 
populației Egiptului la peste 47 mi
lioane locuitori, numărul dpputa- 
țllor în Adunarea Poporului, care 
vor fi aleși la scrutinul electoral 
de la 27 mai, a fost mărit de la 
392 la 448 membri.

MASURI ANTIGREVISTE. Pa
tronatul din industria metalurgică 
din zona Stuttgart a instituit. în- 
cenînd de marți dimineață, un 
lock-out care afectează 65 000 de 
muncitori metalurgiști. ca măsură 
de răspuns la greva declarată de 
metalurgistii vest-germani în spri
jinul cererii lor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de viată, 
de reducere a șomajului și de asi
gurare a locurilor de muncă.

REZOLUȚIE. Comisia pentru 
afacerile externe a Camerei depu
tății or din Brazilia a aprobat o re-, 
zoluție în care cere guvernului să 
ia măsurile adecvate în vederea 
restabilirii relațiilor diplomatice cu 
Cuba — transmite agenția Prensa 
Latina.

FURTUNI. Rafale violente de 
vînt s-au abătut asupra întregului 
teritoriu al Italiei. Viteza vîntului 
a depășit în unele regiuni 90 de 
kilometri pe oră.

Sesiunea Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia 
BANGKOK 22 (Agerpres). — în

tr-un mesaj adresat sesiunii extra
ordinare de la Bangkok a Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, și-a ex
primat speranța că impasul actua 
în problema Namibiei va fi depășit 
în curînd, creîndu-se, astfel, posibi
litatea aplicării planului O.N.U. și 
permițîndu-se unei Namibii libere și 
independente să-și ocupe locul cu
venit în rîndul țărilor membre als 
organizației mondiale.

Sesiunea urmărește adoptarea 
unui program de acțiune în lumina 
ultimelor evoluții privind Namibia, 
program ce va fi supus atenției 
Adunării Generale și Consiliului de 
Securitate ale O.N.U. Reuniunea are 
caracter de urgență rezultînd din 
întîrzierpa înregistrată de procesul 
accesului la independență ai Nami
biei și tentativele sud-africane dea ’ 
împiedica prin toate mijloacele apli
carea planului O.N.U. privind o re
glementare a problemei namibiene.

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nujo- 
ma, a arătat Că Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest se pro
nunță pentru organizarea unor ale
geri cu adevărat libere în Namibia, 
sub control O.N.U. în cazul unei vic
torii în alegeri — a spus Nujoma — 
S.W.A.P.O. garantează drepturi egale 
tuturor cetățenilor, indiferent de f 
tuația lor socială sau culoarea pieli.
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Menirea cea mai nobilă a savanților, a cercetătorilor din toate 
domeniile și de pretutindeni este de a face ca întregul potențial al 
științei și tehnicii contemporane să fie consacrat progresului, bună
stării, libertății și independenței popoarelor, asigurării dreptului 
suprem al oamenilor la viață, la pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

A

Uucerindu-și dreptul la. dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare, prin istori
cul act de la 23 August, poporul 
român s-a angajat într-o vastă operă 
de edificare a noii societăți, a socia
lismului și comunismului, pe pămîn- 
tul patriei. Marile înfăptuiri ale po
porului nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, îndeosebi în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, de cînd în fruntea partidului 
și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au transformat România 
dintr-o țară agrară slab dezvoltată 
Intr-un stat industrial-agrar, cu o 
economie puternică și modernă, care 
se afirmă puternic — așa cum s-a 
arătat in articolele precedente din 
ciclul dedicat acestor patru decenii — 
în concertul statelor lumii prin pro
movarea unei politici externe juste 
și dinamice, prin ample inițiative și 
acțiuni consacrate păcii, destinderii 
și colaborării internaționale, prin 
participarea activă la soluționarea 
problemelor cardinale ale epocii 
noastre.

Concepție profund uma
nistă asupra științei ca fac
tor al progresului, nu al dis
trugerii ansamblul politicii ex
terne a partidului și statului, cores- 
punzînd pe deplin vocației pașnice, 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, o atenție prioritară a fost 
acordată în toți acești ani realizării 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare. Originalitatea con
cepției românești în această proble
matică vitală, elaborată și promovată 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii, se eviden
țiază și în abordarea -constructivă a

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE PROMOVATE DE TARA NOASTRĂ, DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

7. Acțiuni energice pentru sporirea continuă a rolului și răspunderii
oamenilor de știință în apărarea păcii și a vieții

î a președinte 
rolului științei in

factorilor implicați în procesul dezar
mării, în reliefarea căilor și mijloa
celor de acțiune pentru realizarea 
dezideratelor celor mai arzătoare ale 
popoarelor. Tocmai în acest cadru, 
președintele României a subliniat, 
încă în urmă cu aproape două de
cenii, rolul și răspunderea oamenilor 
de știință, care cunosc cel mai bine 
ce înseamnă armele nucleare și cele
lalte arme de distrugere in masă, în 

.lupta pentru prevenirea unui con
flict pustiitor, pentru folosirea mari
lor cuceriri ale științei și tehnicii 
exclusiv in slujba vieții și progresu
lui. Această abordare decurge din 
concepția generală a președjțitelui 
republicii asupra 
societatea contemporană, ca promo
toare a progresului economic și so
cial, și nu a distrugerii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat cu excepțională clari
tate legătura obiectivă, intrinsecă, 
dintre dezvoltarea științei, ca impor
tantă forță de producție, și progresul 
societății. Aplicarea în practică a cu
ceririlor științei, accesul larg la cu
noașterea și folosirea a tot ceea ce 
realizează mai valoros, mai avansat, 
gîndirea umană constituie, în zilele 
noastre — subliniază secretarul ge
neral al partidului — o condiție fun
damentală a progresului fiecărei na
țiuni, a creșterii nivelului de trai al 
popoarelor, a ridicării gradului de 
civilizație al întregii omeniri. Con
cepție întemeiată pe funcția și misi
unea de creație a științei, departe de 
a rămine doar la stadiul de enunț 
teoretic, și-a găsit o expresie eloc
ventă în rolul practic atribuit științei 
în societatea noastră, în Programul 
partidului, în toate documentele-di- 
rectivă stabilite de congresele și con
ferințele naționale ale P.C.R. din ul

timele două decenii, ca și în apli
carea acesteia în cele mai diferite 
sectoare ale activității productive.

O gravă anomalie — detur
narea științei de la menirea 
de a sluji omul. Pornind tocmai 
de la această concepție profund uma
nistă asupra finalității științei, pre
ședintele României a subliniat, în re
petate rinduri, anomalia cumplită a 
deturnării științei de la înalta sa me
nire de a sluji omului, bunăstării și 
fericirii sale, pentru a o transforma 
într-un factor de distrugere a omului. 
Intr-adevăr, a devenit o realitate 
tragică faptul că tocmai cercetarea 
științifică deține un rol de primă 
mărime în rîndul factorilor care 
impulsionează calitativ spirala ascen
dentă a înarmărilor, ducînd Ia pro
ducerea unor arme din ce in ce mai 
perfecționate, cu o forță de distru
gere tot mai mare, amenințînd cu 
transformarea planetei într-un deșert 
de cenușă.

Constituie un adevăr dramatic că, 
în momentul de față, rezultatele ce
lor mai noi cercetări sînt utilizate in 
vederea creării unor noi sisteme de 
arme — pe lingă cele nucleare — a 
căror folosire ar fi de natură să ducă 
la catastrofe fizice sau biologice — 
cum ar fi, de pildă, tehnicile de mo
dificare a mediului înconjurător, in
clusiv a fenomenelor meteorologice, 
schimbarea regimului precipitațiilor, 
dirijarea furtunilor, provocarea de 
cutremure devastatoare pe zone în
tinse ș. a. Progresele în domeniile 
chimiei, tehnologiei laserilor și sen
zorilor electromagnetici, ale opticii și 
microelectronicii sint folosite pentru 

)

crearea „bombelor inteligente" ; 
riscuri enorme prezintă și proiectele 
de transferare a cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic, cu, toate consecin
țele ce decurg din aceasta.

în aceste condiții — arată pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — oa
menii de știință, concentrîndu-și ac
tivitatea asupra creației pașnice, tre
buie să-și asume, răspunderea de a 
nu mai lucra la multiplicarea și per
fecționarea mijloacelor de distrugere, 
cu atît mai mult cu cît, in domeniul 
armelor, însăși noțiunea de perfec
ționare, proprie creației, înseamnă, 
în ultimă instanță, negarea creației, 
prin imensele distrugeri pe care le 
implică. Și chiar dacă armele nou 
create nu ar fi utilizate, este evi
dent că ar fi infinit mai folositor 
și mai important ca activitatea oame
nilor de știință, obiectivele cercetării 
științifice să fie dedicate construcției 
pașnice, soluționării marilor pro
bleme economice și sociale cu care 
se confruntă lumea, propășirii tutu
ror națiunilor. Pentru că, întotdea
una, de-a lungul vremurilor, marii și 
adevărații oameni de știință au con
siderat că misiunea lor cea mai no
bilă este de a sluji binele umanității, 
cauza progresului și libertății po
poarelor.

Nobil și vibrant apel, de« 
mersuri stăruitoare. Toate 
cestea pun în evidență — în concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
marea răspundere a oamenilor de 
știință, îndatorirea lor de a^ dezvălui 
popoarelor ' 
științei i 
România 

implicațiile deturnării 
în scopuri de distrugere. 

_______ socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au_ chemat stărui
tor oamenii de știință să nu rămînă 
neutri față de ceea ce se întîmplă cu 
rezultatele cercetării lor, cînd aces
tea amenință să transforme lumea în 
ruine, să nu mai admită producerea 
și perfecționarea armelor nucleare, a 
noi și noi tipuri de arme de distru
gere în masă, ci să-^i intensifice ac
țiunile în strînsă legătură cu mili
oanele de oameni angrenați în uria
șul șuvoi al luptătorilor pentru pace. 

Justețe^ acestui nobil și vibrant 
apel al tovarășului Nicolae Ceaușescu,

adresat de atîtea și atîtea ori oame
nilor de știință, de la tribuna unor 
înalte foruri românești sau interna
ționale, este demonstrată de înseși 
activitățile desfășurate de oamenii 
de știință de pe cele mai diferite 
meridiane ale globului. Apelul celor 
14 000 de fizicieni din întreaga lume, 
printre care 32 de laureați ai Pre
miului Nobel, cerînd înghețarea înar
mărilor nucleare ; studiile oamenilor 
de știință niponi asupra urmărilor 
catastrofale ale bombardamentelor 
de la Hiroshima și Nagasaki ; decla
rațiile savanților din diferite țări ale 
lumii, inclusiv din S.U.A. și U.R.S.S., 
cu privire la consecințele cumplite 
pe care le-ar avea „iarna nucleară" 
sînt numai citeva exemple în acest 
sens.

Se vădește astfel, o dată în plus, ce 
importanță prezintă necesitatea sub-, 
liniată stăruitor de România, a asi
gurării tuturor condițiilor pentru ca 
oamenii de știință să-și facă auzit 
cît mai limpede și mai puternic gla
sul la O.N.U. și în alte organisme in
ternaționale, să participe nemijlocit 
la dezbaterea tuturor problemelor 
care privesc dezarmarea și pacea.

Demersurile perseverente ale 
României, pe plan internațional, ini
țiativele și acțiunile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în acest sens, 
s-au concretizat în importante do
cumente avansate la O.N.U. sau în 
alte organisme internaționale compe
tente. Semnificativă sub acest unghi 
de vedere este propunerea României 
de a se examina posibilitatea creării, 
sub auspiciile UNESCO, a unui Fo
rum internațional al oamenilor de 
știință, care să constituie un cadru 
de exprimare a voinței oamenilor de 
știință, indiferent de convingerile lor 
politice și filozofice, de a acționa 
astfel îneît cuceririle științei și teh
nicii contemporane să fie puse ex
clusiv în slujba vieții, a dezvoltării 
și păcii, a progresului tuturor po
poarelor. Cu egală pregnanță este 
reliefată necesitatea creării unui ca
dru mondial pentru dezbaterile oa
menilor de știință în procesul dezar
mării și păcii in „Poziția și propu
nerile României cu privire la proble
mele dezarmării", prezentată sesiunii 
speciale a Adunării Generale a’ 
O.N.U. consacrată dezarmării.

Comitetul național român 
„Oamenii de știință și pa
cea" : o activitate de amplă 
rezonanță. In spiritul concepției 
profund umaniste a secretarului ge
neral al partidului, președintele re
publicii, și în deplin acord cu întrea
ga politică externă a partidului și 
statului nostru, oamenii de știință și 
cultură din România, reuniți în ca
drul Comitetului național român 
„OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI PA
CEA", condus de tovarășa academi
cian 'doctor inginer Elena Ceaușescu, 
ilustru om de știință și savant de re
putație mondială, au participat și 
participă activ, împreună cu întregul 
popor, la toate acțiunile desfășurate 
de tara noastră în sprijinul păcii și 
dezarmării. închinîndu-și energia, 
capacitățile creatoare măreței opere 
de construire a societății socialiste 
pe pămîntul României, ei își expri
mă cu fermitate dorința de a-și uni 
eforturile și de a conlucra activ cu 
slujitorii științei și culturii din cele
lalte țări pentru a bara calea războ
iului, pentru ca produsul minții lor, 
minunatele cuceriri ale geniului o- 
mului, să servească progresului u- 
manității, nu distrugerii ei. înscrisă 
în acest cadru, densa și bogata acti
vitate a Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea" se 
bucură de un amplu ecou în lume, 
tot așa după cum numeroasele și 
prestigioasele acțiuni organizate de 
comitet în țara noastră au con
semnat prezența unor remarcabile 
personalități ale vieții științifice și 
culturale internaționale.

O largă rezonanță au suscitat pro
punerile Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", aduse 
pe masa Conferinței de la Geneva, 
privind asocierea savanților, a cerce
tătorilor la eforturile acestui orga
nism in vederea negocierii unor a- 
corduri de limitare și reducere a 
cercetărilor in scopuri militare, în 
special in acele domenii în care sint 
în curs de perfecționare noi tipuri 
de arme. Pornind de la concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
form căreia demilitarizarea științei 
reprezintă o parte integrantă a efor
turilor pentru dezarmare, la aceeași 

conferință au fost formulate de că
tre România o serie de propuneri 
concrete, destinate negocierii unor . 
măsuri de interzicere globală a tu
turor cercetărilor militare desfășura
te în vederea producerii de noi ti
puri de arme de distrugere in masă. 
De asemenea, România a propus 
crearea pe lîngă Conferința de la 
Geneva a unui organism ad-hoc al 
oamenilor de știință, care să aibă 
mandatul de a analiza aspecte ale 
disocierii cercetării științifice de 
scopurile militare și ale asocierii sale 
cu utilizări exclusiv pașnice, spre 
binele umanității și civilizației.

Desigur, nu pot încăpea în cadrul 
restrîns al unui articol numeroasele 
propuneri, inițiative și acțiuni ale 
țării noastre în acest domeniu. Se 
cuvine însă subliniat, ca o aprecie
re de ansamblu, că prin profundul 
umanism pe care se întemeiază, mi- 
litînd pentru realizarea înaltei me
niri a științei de a sluji omul și fe
ricirea sa, cauza păcii și colaborării 
între popoare, și nu de a contribui 
la distrugerea planetei, toate aceste 
propuneri au deschis o amplă și ge
neroasă perspectivă luptei unite a 
oamenilor de știință de pretutin
deni.

Abordind constructiv rolul și răs
punderea oamenilor de știință în 
complexul proces al dezarmării, to
varășul Nicolae Ceaușescu defineș
te, eu înaltă responsabilitate față de 
destinele civilizației umane, îndato
rirea supremă, menirea cea mai no
bilă a savanților și cercetătorilor din 
toate.domeniile șl de pretutindeni de 
a face totul pentru ca întregul poten
țial al științei și tehnicii contempo
rane să fie consacrat numai și nu
mai țelurilor progresului, păcii, în
floririi civilizației. Pentru împlinirea 
acestui mare deziderat, președintele 
României adresează o vibrantă che
mare oamenilor de știință de a-și 
uni tot mai strîns rîndurile, împreu
nă cu forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni, în lupta pentru stăvi
lirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd dezar
marea nucleară, pentru făurirea unei 
lumi fără arme și războaie, mai 
dreaptă și mal bună.

Valentin PAUNESCU
T
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