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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

s-a întors de la Moscova, unde a participat 
la Consfătuirea economică la nivel înalt 

a țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

încheierea lucrărilor consfătuirii economice
LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR MEMORE ALE CONSILIULUI

OE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Joi 

s-au încheiat lucrările Consfătuirii 
economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. Ședința finală 
a fost prezidată de C.R. Rodriguez, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, vice
președinte al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba.

La consfătuire au fost adoptate do
cumentele :

— Declarația cu privire la direc
țiile principale ale dezvoltării și 
adîncirii în continuare a colaborării 
economice și tehnico-științifice intre 
țările membre ale C.A.E.R. ;

— Declarația țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc „Menținerea păcii și colabo
rarea economică internațională".

Documentele au fost semnate de 
conducătorii delegațiilor :

Pentru Republica Populară Bulga
ria — Todor Jivkov ;

Pentru Republica Socialistă Ceho
slovacă — Gustav Husak ;

Pentru Republica Cuba — Carlos 
Rafael Rodriguez ;

Pentru Republica Democrată Ger
mană — Erich Honecker ;

Pentru Republica Populară Mon
golă — Yumjaaghiin Țedenbal ;

Pentru Republica Populară Polonă
— Wojciech Jaruzelski ;

Pentru Republica Socialistă Româ
nia — Nicolae Ceaușescu ;

Pentru Republica Populară Ungară
— Jănos Kâdăr ;

Pentru Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste — K. U. Cernenko ;

Pentru Republica Socialistă Viet
nam — Le Duan.

COMUNICAT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit, joi 
dupâ-amiază, in Capitală' de la Mos
cova. unde a participat la lucrările 
Consfătuirii economice la nivel inalt 
a țârilor ^membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Emil Bobu și Ilie Verdeț, membri ai 
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Totu. membru supleant 
gl Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Bîrlea, membru 
șjjpl.ean.t al Copiitietajui, Politic Exe- 

i\cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele

Comitetului de Stat al Planificării, 
de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc, 
Lina Ciobanu. Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Ion Dincă. Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe. Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu. Mihai Gere, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan. Elena Nae,

★

Ion Radu. Ion Ursu. Richard 
Winter, Silviu Curticeanu, Nicu 
Ceaușescu, precum și de loan Avram, 
Ion M. Nicolae și Gheorghe 
Petrescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești.

Au fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și membri ai ambasadei. 1

. La plecarea din Moscova, pe aero
portul Vnukovo, unde erau arborate 
drapelele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de V. I. Vo
rotnikov. membru al Biroului Poli
tic al. C.C. al P.C.U.S., președintele 
■Consiiiuli’i de -Miniștri' al R.S.KS.-R.i
N. I. Rijkov, secretar al C.C. al

P.C.U.S., N. V. Talîzin, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., de alte 
persoane oficiale sovietice.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei iii 'Umuhcă ■ 'Sovietică, Traian 
Dudaș, și membri ai ambasadei.

cu privire la Consfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

în zilele de 12—14 iunie 1984, la 
Moscova' a avut loc Consfătuirea 
economică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. La consfătuire au parti
cipat :

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P.B., conducătorul delegației ; G. 
Filipov, membru al Biroului Po
litic al C.C: al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.B. ;
O. Doinov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B. ; 
A. Lukanov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al R.P.B. la C.A.E.R.; S. Bo- 
nev, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării ; D. Stanișev, secretar 
al C.C. al P,C.B.; K. Zarev, secre
tar al C.C. al P.C.B.'; D. Julev, 
membru al C.C. al P.C.B., amba
sadorul R.P.B. în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al
P. C.C., președintele R.S.C.,. condu
cătorul delegației ; L. Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele ■ Guvernului 
R.S.C.; M. Jakes, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C.C.; 
J. Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia; J. Haman, 
membru supleant al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C. ; R. Roh- 
licek, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Guvernului

R.S.C., reprezentantul permanent 
al R.S.C; la C.A.E.R. ; S. Potac, 
membru al C.C. al P.C.C., vice
președinte al Guvernului R.S.C., 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării a R.S.C. ; Z. Sojak, 
șeful secției economice a C.C. al 
P.C.C. ;

Din partea Republicii Cuba — 
Carlos Rafael Rodriguez, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba, vicepreședinte al Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, re
prezentantul permanent al R. Ctiba 
la C.A.E.R., conducătorul delega
ției ; H. Perez Gonzales, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Juntei Centrale de Plani
ficare ; L. Soto Prieto, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.C., am
basadorul Republicii Cuba în 
U.R.S.S., A. Esquivel Yedra, mem
bru al C.C. al P.C.C., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ; 
H. Rodriguez Llompart, membru, 
al C.C. al P.C.C., președintele Co
mitetului de Stat pentru Colabo
rare Economică; R. Cabrisas Ruiz, 
ministrul comerțului exterior ; 
J. Acosta Santana, șeful secției 
economice a C.C. al P.C.C. ;

Din partea Republicii Democra
te Germane — tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele, Consiliu
lui de Stat al R.D.G., conducătorul 
delegației ; W. Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ; H. Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. ; E. Krenz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C.

al P.S.U.G. ; G. Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. ; G. Schiirer, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării ; G. 
Weiss, membru al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al R.D.G. la C.A.E.R. ; G. 
Sieber, membru al C.C. al P S.U.G., 
șeful secției relații internaționale 
a C.C. al P-S.U.G.; E. Winkelmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., am
basadorul R.D.G. în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Populare 
Mongole— tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
R.P.M., conducătorul delegației ; 
J. Batmunh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.M. ; D. Molomjamț, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M. ; D. Gombojav, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M. ; M. Peljee, 
membru al C.C. al P.P.R.M.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent 
al R.P.M. la C.A.E.R.; D. Sodnom, 
membru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării; '

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.P., conducătorul 
delegației; K. Barcikovski, mem
bru al Biroului Politic, secretar al

C.C. al P.M.U.P. ; J. Czyrek, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P. ; Z. Messner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; M. Gory- 
woda, membru al C.C. al P.M.U.P.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
Planificare ; J. Obodowski, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent 
al R.P.P. la C.A.E.R. ;

Din partea Republicii Socialiste 
România — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscăleșcu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului ; Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. ; Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. ; Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. a'. P.C.R . 
loan Totu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România la C.A.E.R. ; Ștefan 
Bîrlea. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării ; Traian 
Dudaș, membru al C.C. al P C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S. ;
(Continuare în pag. a V-a)
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de Ajutor Economic Reciproc

LA ÎNTREȚINEREA culturilor 
puternică mobilizare a forțelor de la sate!

întârzierea stadiului de vegetație 
al culturilor determinată de frigul 
persistent, de ploile abundente care 
au creat, pe mari zone, un exces 
de umiditate, apoi daunele consi
derabile pe care le-a provocat 
grindina în principalele zone agri
cole ale tării cer acum intervenția 
hotărită a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, o amplă mobi
lizare de forțe. O cerință urgentă 
este executarea in continuare a lu
crărilor de intreținere la termenele 
stabilite și în cele mai bune condi
ții de calitate. Acest lucru se im
pune cu atit mai mult cu cit alter
nanța zilelor înnorate cu cele înso
rite, dar mai ales variațiile mari de 
temperatură înregistrate de la o zi 
la alta au favorizat in măsură mai 
mare apariția și dezvoltarea buru
ienilor. După cum este cunoscut. 
Ministerul Agriculturii. împreună 
cu Academia de științe agricole si 
silvice au stabilit centru toate cul
turile un program orientativ pri
vind numărul de prașile si perioa
dele în care trebuie executate in 
diferite zone din țară. Este de re
levat faptul că pină acum prima 
prașilă mecanică si manuală a fost 
executată pe toate suprafețele și la 

^jtoate culturile.
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STADIUL EXECUTĂRII PRAȘILEI A DOUA MANUALE LA PORUMB, 
in cooperativele agricole, in procente pe județe, in seara zilei de 13 iunie. 
(Date furnizate de Ministerul Agriculturii).

in pagina a lil-a, relatări ale corespondenților noștri din județele 
Mureș și Vrancea

A fi specialist, a fi revoluționar - 
o cerință fundamentală a timpului 

în care trăim

La 14 iunie 1984, Ia Moscova a avut 
loc ședința a XXXVIII-a extraordi
nară a sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședința sesiunii au participat 
conducătorii partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., care au condus delegațiile 
țărilor lor la Consfătuirea economi
că la nivel înalt.

Sesiunea consiliului, constituită din 
delegațiile Republicii Populare Bul
garia. Republicii Socialiste Ceho

slovace. Republicii Cuba. Republicii 
Democrate Germane. Republicii 
Populare Mongole. Republicii Popu
lare Polone. Republicii Socialiste 
România, Republicii Populare Unga
re. Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Socialiste 
Vietnam, a examinat probleme pri
vind măsurile pentru realizarea ho- 
tărîrilor Consfătuirii economice.

Delegațiile țărilor Ia ședința se
siunii consiliului au fost conduse de 
conducătorii guvernelor. A prezidat 
ședința conducătorul delegației Uniu

nii Sovietice. La lucrările sesiunii a 
participat secretarul consiliului.

Dind o Înaltă apreciere rezultate
lor Consfătuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
sesiunea a subliniat importanta de
osebită a direcțiilor preconizate de 
consfătuire, privind adincirea in 
continuare a diviziunii internaționa
le socialiste a muncii pentru solu
ționarea noilor obiective care decurg 
din schimbarea condițiilor interne și 
externe ale dezvoltării. S-a exprimat 
convingerea că transpunerea în viată

a hotărîrilor consfătuirii va ridica 
colaborarea reciprocă la un nivel ca
litativ nou. va spori rolul acesteia in 
dezvoltarea economico-socială a ță
rilor membre ale C.A.E.R.. va servi 
la întărirea in continuare a unității 
și coeziunii lor.

Sesiunea a adoptat măsurile pentru 
realizarea hotărîrilor Consfătuirii 
economice. S-a trasat sarcină Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. să în
făptuiască conducerea întregii activi
tăți a organelor consiliului legată de 
îndeplinirea acestora.

Trăim înlr-o epocă în 
care corelația dintre dez
voltarea economică și ci
vilizația avansată a de
venit un fapt firesc. Mai 
putem, azi. să „ vorbim 
despre progres economic 
și social fără să ne refe
rim la tehnica cea mai 
modernă, la electronică, 
la cibernetică, la tot ceea 
ce este mai înaintat in 
știință, în tehnologie ? 
Fără îndoială că nu 1 Ci
vilizația reflectă omul în 
cadrul structurilor socie
tății contemporane, care 
nu pot fi desprinse de 
tot ceea ce mintea ome
nească a descoperit pină 
in prezent.

Omul nu poate rămîne 
însă un simplu consuma
tor a ceea ce s-a desco
perit, a ceea ce s-a pro
dus. Principala lui meni
re este să producă, să 
descopere noi valori, să 
asigure continuitatea pro
gresului. Din această 
perspectivă, omul epocii 
moderne trebuie să fie

un specialist, un profe
sionist. temeinic pregătit, 
competent.

DINCOLO DE OBIȘ
NUIT,. A fi specialist este 
o. îndatorire fundamenta
lă a omului in lumea 
contemporană. Societatea 
noastră socialistă adaugă 
insă încă o cerință, tot 
fundamentală : a fi revo
luționar. La Mangalia, în 
vara anului trecut, la 
Consfătuirea de lucru pe 
probleme organizatorice 
și politico-educative, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a înfățișat pe larg con
cepția partidului nostru 
cu privire la interdepen
denta dintre aceste două 
trăsături ale omului nou : 
specialist și revoluționar.

— Au trecut aproape 
două decenii de la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului — subliniază 
prof. univ. dr. ION AN- 
GHEL, prorector al Uni
versității București. Două 
decenii de muncă eroică 
și de mărețe înfăptuiri.

Au fost ridicate, pe în
tregul cuprins al patriei, 
uzine moderne, baraje, 
edificii de știință, invă- 
țămint și cultură, spitale; 
cele mai multe localități 
au fost reclădite din te
melii. Întregul nostru po
por a trăit, nu de mult, un 
moment emoționant : 
inaugurarea Canalului Du
năre — Marea Neagră, cea 
mai grandioasă operă con
structivă din întreaga is
torie a țării noastre. Un 
fapt este evident : dacă 
partidul nu ar fi manifes
tat o atit de mare pre
ocupare pentru ca in școli 
și facultăți să fie pregă
tiți specialiști competenți, 
dacă in toți acești ani nu 
ar fi fost formați oameni 
in a căror personalitate 
înalta calificare profesio
nală să se împletească 
strins cu spiritul revolu
ționar. cu dăruirea patrio
tică, poporul nostru nu ar 
fi realizat in citeva cinci
nale ceea ce in trecut nu 
s-a putut înfăptui in sute

de ani. Au fost cucerite 
înalte trepte de progres 
și civilizație socialistă. 
Dar înainte, in viitor, se 
află alte trepte, mai înal
te, mai greu de cucerit. 
Programele elaborate de 
partid prevăd înfăptuirea 
unui nou salt calitativ, 
care să asigure ajungerea 
din urmă, intr-un timp 
scurt, a țărilor dezvoltate 
ale lumii. Este nevoie, 
pentru aceasta, de o foar
te înaltă competență pro
fesională. St este nevoie, 
totodată, de spirit revolu
ționar, pentru a invinge 
timpul, pentru a ne auto- 
depăși.

Iată, la întreprinderea 
„1 Mai“ din Ploiești se 
finalizează un proiect în
drăzneț : instalații de fo
raj pentru adincimi de

Adrian 
VASILESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ÎN BIOGRAFIA CONTEMPORANILOR NOȘTRI
"^^S^BCONVORBIRI CU OAMENI AI ACESTUI TIMP REVOLUTION

Ing. Ioan Josu a intrat 
în al douăzeci și cincilea 
an de cind nu se mai re
prezintă doar pe sine ci, 
ca președinte al Cooperati
vei agricole de producție 
Topolovățu Mare, din ju
dețul Timiș, poartă răspun
derea ■ destinelor unei mari 
colectivități sătești. De cîți- 
va ani, mai e, în plus, și 
directorul Stațiunii de me
canizare a agriculturii din 
aceeași localitate. Ce s-a 
petrecut, în timp (de la în
temeierea ei și pînă azi), 
CU' această cooperativă este 
tocmai ceea ce face din ea 
undestin reprezentativ 
pentru întreaga agricultură 
cooperatistă din România.

— Am început' la 21 de
cembrie 1952, cu' 30 de fa
milii, cu 158 rfe hectare, 
două vaci și patru cai. 
Averea obștească totală 
era de 54 000 l^i. Șase ani 
mai tîrziu ni s-a alăturat 
și ultima familie din Topo- 
lovățu Mare. ■ Totuși, tre
burile mergeaul tîrîș-grăpiș. 
Se, făcuseră gțeșeli, orga
nizarea era proastă... în 
I960, Ia intervenția orga
nelor de partiri s-a făcut o 
reorganizare a conducerii 
cooperativei / și a întregii 
activități. în doi ani am 
scăpat de datorii. Apoi s-au 
unificat cu noi alte două 
cooperative vecine, Topo
lovățu Mic și Șustra. In 
1981 \ni s-au alăturat alte 
două, Ictar-Budinț și Cra- 
lovăț. Producția globală 
anuală este aqtim de pes
te 70 de milioane. Obținem 
constant beneficii, nu 
avem nici un'leu datorii, 
nimic nu realizăm prin 
credite, ci numai din fon
duri proprii.1 Timp de zece 
ani la rind producția noas
tră de porumb nu a coborît 
sub 9 000 de kg boabe la 
hectar, iar anul trecut — 
al 11-lea — am scos, de pe 
toată suprafața — 1 000 de 
hectare — 20 150 kg po
rumb știuieți la hectar. Dar 
și 6 830 de kg de griu și 
3120 de kg de soia la hec
tar.

— Puteți face o compa
rație cu producțiile începu
tului ?

— Aproape că nu. Ca în 
mai toată agricultura 
României de pe atunci, 
producțiile erau, în anii cei 
mai buni, de 1 000—1 500 kg 
de griu și porumb la hec
tar. Dacă, de exemplu, ta
tălui meu, țăran din Topo- 
lovățu Mare,‘i-ar fi vorbit 
cineva despre două vagoa
ne de porumb de pe un 
hectar — presupunînd că 
s-ar fi găsit pe atunci un 
asemenea visător — l-ar fi 
privit ca pe unul ce nu-i 
zdravăn Ia minte. Pină nu 
de mult, chiar și unor spe
cialiști, ; producția '-asta de 
peste. 20. de , tong la hectar,n 
in condiții iîe ' neirigare,' li 
se părea ‘ imposibilă. ' Todț ' 

\ mai in ideea aceasta stă

forța agriculturii socialiste : 
ideea escaladării și depășirii 
imposibilului. în toată exis
tența și ascensiunea noas
tră din cei 40 de ani de la 
Eliberare, in toate, nu 
numai în agricultură, este 
prezentă și dovedită con
secvent această idee...

— Cred că am putea 
s-o adincim vorbind... tot 
despre Topolovățu Mare. 
Și chiar despre... loan Josu 
care este un destin semni
ficativ.

— Lucrurile au stat așa. 
Tatăl meu, țăran, s-a pră
pădit cind aveam eu 15 ani, 
în ’49. Atunci a trebuit să 
las școala și să muncesc, 
să țin familia, eu eram cel 
mai mare. Așa că eu am 
semnat, în ’52, și cererea de

„Soarele ce răsărea acum 
patru decenii e astăzi sus, 

pe cerul vieții noastre"
intrare în C.A.P. Am deve
nit șofer la cooperativă. 
Munceam cu pasiune, ci
team și mă preocupa tot 
ce se întîmplă. Am fost cu- 
rind recrutat ca activist al
U.T.C., instructor la fostul 
raion Lugoj. Dar de pă- 
mint, de țărani, de agricul
tură nu m-am despărțit. 
Munceam pentru cooperati
vizare. Și învățam. Politica 
și ideologia partidului au 
pătruns adine in con
știința mea. Vă spu
neam că, prin ’60, cind 
în cooperativa noastră din 
Topolovățu Mare lucrurile 
nu mergeau deloc bine, s-a 
făcut o reorganizare. Atunci 
am fost ales eu ca pre
ședinte. Poate că eram încă 
un flăcău necopt pentru o 
asemenea atribuție. Dar, 
din munca de activist în
vățasem să mă bizui pe 
cuvîntul partidului, să fiu 
perseverent și, in tot ce e 
de făcut, să antrenez forța 
colectivului. Așa că, îm
preună cu oamenii care 
m-au ales, am început să 
dăm răspunsuri la Între
bări aspre, cărora singur 
nu. le-aș fi dat de capăt. 
Principala noastră proble
mă de atunci — ne-am dat 
seama — era aceea a or
ganizării și a unirii efor
turilor. Ne-am concentrat 
asupra acestor lucruri și, in 
doi ani, am reușit să- de
venim . rentabili, aniscos 
capul ' deasupra nevoilor, 

T- cum ‘‘se spune. Dar incă 
mai aveam multe de făcut.

Mi-am dat seama că, pen
tru mine personal, ca să 
pot face față răspunderilor 
și — de ce n-aș spune-o 
— ambiției de a conduce 
cum trebuie activitatea 
cooperativei, aveam nevoie 
de mai multă învățătură, de 
competență. Așa că, in pu
ținul meu timp liber, m-am 
apucat de studii. Am făcut 
liceul, apoi facultatea de 
agronomie. între timp avu
sese loc Congresul al IX- 
lea al partidului, toată ac
tivitatea din tara noastră 
începea să se așeze pe 
principii mai temeinice, 
principiile competenței, e- 
ficienței, rentabilității.

— A însemnat asta o 
schimbare „de direcție" și 
aici, la dumneavoastră ?

— O, fără îndoială ! Și 
încă in ce măsură ! La în
demnul și potrivit politicii 
pe care a promovat-o to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
agricultura s-a întors 
hotărit cu fața spre valo
rificarea științifică a mari
lor ei resurse. Am fost re
ceptivi. Politica aceasta, 
măsurile ce s-au luat, în
demnurile de a trece la o 
agricultură socialistă baza
tă pe știință și'pe tehnolo
gii moderne, pe disciplină 
fermă și muncă făcută te
meinic, erau și în gindul 
nostru. Ne-am concentrat 
mai întii pe studiul pă- 
mîntului. Ne interesa ca 
solele noastre să producă, 
toate, la nivelul celor mai 
bune. Și-am adoptat, cu 
mult curaj, tehnologii noi, 
potrivite fiecărui tip de 
sol, fiecărei parcele. Am 
avut de înfruntat păreri 
opuse, cum că „nu se poa
te" ceea ce vrem noi. Dar 
ne-am îndîrjit în convin
gerea noastră și, pînă la 
un punct, am reușit. Pentru 
început — 10 000 de kg de 
porumb boabe la hectar. 
Multi anii lă rind am scos 
asemenea producții. în de
ceniul de pină in 1982 — 
producții duble, la toate 
culturile, față de deceniul 
anterior. De aici și posibi
litatea de a dezvolta mult 

•și -celelalte sectoare de pro- 
, dțtqție... pomicultura,. viti
cultura și. .in special, zoo
tehnia. ' Totuși, 1 n-am fost 
pe deplin mulțumiți. Obți

nusem, adesea, pe unele 
sole, și 16 000 de kg de po
rumb boabe la hectar. Se 
putea, deci, mai mult. Dar, 
pentru acest mai mult, via
ta era firește mai incomo
dă. Cerea un mare efort. 
Nu era insă comoditatea în 
firea noastră. Și învăța
sem acum, de la însuși to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în desele vizite de lucru 
pe care Ie-a făcut pe me
leagurile noastre, și din în
treaga sa activitate, că un 
revoluționar trebuie să țin
tească în munca sa rezul
tatele cele mai inalt posi
bile. A fost pentru noi o 
invătătură fundamentală. 
Așa că, pentru anul 1983 — 
era tocmai în urma Unei 
vizite de lucru pe care o 

făcuse la noi în județ, to
varășul secretar general — 
am strîns și am interpre
tat toate observațiile noas
tre din ultimii ani, rezul
tatele propriilor noastre 
cercetări agricole făcute 
împreună cu Institutul a- 
gronomic din Timișoara, 
am elaborat un program 
special, al densităților, so
iurilor, tehnicilor de însă- 
mintare, erbicidare, reedi
tare. Și iată că in toamna 
anului trecut am recoltat 
20 150 de kg de porumb 
știuieți de pe toată supra
fața. Cooperatorii noștri 
cei măi bătrini s-au minu
nat. Unora, chiar văzind, 
nu le-a venit Să creadă.'

— Cum au comentat ?
— Unul, intr-o seară, 

mi-a spus așa : „Măi Ioa-r 
ne, dacă știm noi să facem 
o treabă ca asta, de ce 
n-am făcut-o de la în
ceput ? Tare departe eram 
acuma I-am răspuns că 
și acum sintem departe. 
Să-și aducă aminte unde 
eram noi acum nu mai de
parte de două decenii. Dar 
că, sigur, în principiu, el 
are dreptate. încă mai de
parte am fi fost acum. Toată 
țara a trebuit să se înalte, 
să cucerească, pas cu pas, 
experiențe și sisteme noi 
de organizare, de muncă 
și, mai ales, un mod ina- 
ințat, arevolu.tion.arw de. a-.; 
W- a.oUoii. ..., Am văzut • Ia dumnea
voastră in comună că. pe. . 
frontonul caselor, mai ales 

al celor noi, scrie, cu li
tere mari, numele soțului 
și al soției. Bănuiesc în 
asta o semnificație care 
nu-i străină de tot ceea ce 
povestiți...

— Obiceiul a existat mai 
de mult. Dar a fost reluat 
acum la o altă scară. Cum 
ați văzut, casele noi sint 
cu mult mai mari, mai 
impozante, mai confortabi
le decit putinele case vechi 
care au mai rămas. Pen- 
tru că tot ce v-am spus 
că s-a petrecut cu coope
rativa noastră, cu produc
țiile agricole, cu dezvolta
rea celorlalte sectoare, cu 
veniturile, cu averea ob
ștească și cu beneficii
le s-a răsfrînt direct a- 
supra condițiilor mate
riale de viață ale satului. 
Intrați intr-o casă și în
trebați pe cei ce și-au scris 
numele pe fruntea ei, pe 
Dionisie și pe Saveta, pe 
Iosif și pe Ana, cum au 
trăit ei în urmă cu decenii 
și cum trăiesc acum, ce 
pretenții aveau ei atunci 
de la viată și cum concep 
azi să trăiască, cum gin- 
deau și cum gindesc, ce 
credeau ei că va fi cu 
urmașii lor și ce au deve
nit acești urmași in reali
tate sau ce perspective au 
și veți vedea că intre mo-î 
mentul de atunci și cel de 
azi parcă nu două sau trei 
decenii au trecut, ci multe 
zeci de ani. Uneori mă în
treb ce ar fi fost cU mine, 
personal, dacă societatea 
noastră n-ar fi urmat 
cursul fericit pe care i l-a 
dat socialismul. Și îmi 
spun că eu, ca și milioane 
și milioane de oameni din 
țara asta, rămînind în 
chingile vechilor rinduieli, 
n-aș fi putut fi altceva de
cit ce au fost părinții mei 
— țărani umili, exploatați 
și cu un foarte îngust ori
zont de viată. Valabil pen
tru oricare dintre con
sătenii mei. Trebuie să 
mergem mai departe și 
mai sus. Cu năzuin
ța și convingerea că 
se poate mai mult, că și 
forța de a ne autodepăsi

■ mereu sint, în fond, ceea- 
ce a sădit mai de preț in 
conștiința noastră socialis
mul și, mai ales, perioada 
din urmă a construcției 
sale, înscrisă sub semnul 
gindirii revoluționare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cind aveam 12 
ani. mă atașam și eu la 
echipele de agitatori care, 
în campania electorală din 
1946, lipeau afișe cu „Vo
tați soarele !“. Soarele a- 
cela care atunci abia răsă
rea iată-I acum sus, pe ce
rul nostru, dătător de via- 

.0,ță, de căldură și frumu- 
, sețe.

Mihai CARANFIL 
Cezar IOANA

între adunările generale, 
biroul de partid—prezență activă 

în viața organizației de bază
Ce preocupări au și ce probleme 

rezolvă birourile organizațiilor de 
bază între două adunări generale ? 
Iată tema unui sondaj pe care l-am 
întreprins, prin intermediul citorva 
corespondenți ai „Scînteii", în orga
nizații de partid din mai multe ju
dețe.

Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scînteii" pentru județul Suceava, a 
poposit pentru acest sondaj în or
ganizația de bază din cadrul secției 
placaj, schimbul A. a Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului. De ce 
a. ales-o pe aceasta? Pentru că to
varășul Teodor Sumănaru, secretarul 
comitetului de partid, a recoman
dat-o „ca fiind printre cele mai 
bune din combinat, cu un birou care 
are o puternică personalitate".

— Si s-au confirmat aceste apre
cieri ?

— Da. Iată cîteva argumente de 
ordin economic. în primele 5 luni 
din acest an, sec
ția și-a realizat și 
depășit planul la 
toți indicatorii. Și, 
fapt pozitiv, a 
realizat importan
te depășiri la pro
ducția fizică și la 
export. Aceste re
zultate nu pot fi 
despărțite de grija biroului organi
zației de bază de a supune dezba
terii comuniștilor, in adunările ge
nerale. problemele de stringentă ac
tualitate din viața colectivului, cum 
ar fi : „Analiza modului în care 
s-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
trimestrul I — măsuri pentru îmbu
nătățirea activității în trimestrul II", 
„Aportul grupelor sindicale, al or
ganizației U.T.C. la educarea mase
lor de oameni al muncii, la înde
plinirea sarcinilor de plan". „Anga- 
iarea întregii activități politico-edu
cative in sprijinirea activității de 
producție. în reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și ener
gie" ș.a.

— Sondajul nostru se referă la ce 
probleme rezolvă biroul organizației 
de bază între două adunări gene
rale Așa că...

— Știu. Dar m-am referit la a- 
ceste exemple pentru că — pornind 
de la ele — vom înțelege mai bine 
ce face biroul ca spiritul adunărilor 
generale să fie prezent permanent în 
munca și atitudinea comuniștilor. Bi
roul organizației de bază de aici a- 
nalizează cel puțin o dată pe săp- 
tămină. prin rotație, modul în care 
se realizează prevederile celor trei 
programe prioritare elaborate de co
mitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii și defalcate, in o- 
biective concrete, pentru fiecare sec
ție — programul de creștere a pro
ductivității muncii, programul ridi
cării nivelului tehnic și calitativ al 
producției și programul reducerii 
consumurilor de materii prime și 
materiale. în funcție de concluziile 
ne care le trage stabilește sarcini 
operative, determinate, de o situație 
sau alta, pentru cadrele de conduce
re, pentru comuniștii din secție. Nu 

; sp așteaptă adunarea generală. . nu ' 
se așteaptă ca anumite stări de lu-

cruri negative să evolueze... Se ac
ționează profnpt și astfel multe 
neajunsuri sint preintimpinate. Co
muniștii care primesc sarcini pentru 
solutionarea unor astfel de proble
me, așa cum a fost cazul tovarășe
lor Elena Miron și Maria Prepelluc, 
care s-au ocupat de reducerea di
mensiunilor foilor de furnir, sau 
al tovarășelor Maria Cioltan și 
Elena Buliga. care analizează îm
preună cu grupele sindicale mo
dul de îndeplinire a normelor de 
consum, prezintă tot săptăminal bi
roului organizației de bază infor
mări asupra modului in care sint în
deplinite. Dar de cite alte probleme 
nu se ocupă biroul între două a- 
dunări : discuții individuale cu 
membrii de partid. întîlniri cu pro
pagandiștii înainte sau după desfă
șurarea invătămîntului politico-ideo
logic; secretarul biroului organiza
ției de bază a instituit practica de

a se întîlni o dată pe săptămină cu 
tovarășii care se află în fruntea or
ganizațiilor de masă și obștești pen
tru a realiza ceea ce aici se nu
mește „operativa săptămînală a 
muncii politico-organizatorice".

— Așa cum ne-o descrii, munca bi
roului de aici pare de-a dreptul per
fectă.

— Tovarășul Vasilichia Savin, se
cretarul biroului, a caracterizat-o, 
cred, cum nu se poate mai bine. EI 
ne-a spus : „Am acționat în multe 
împrejurări ca un adevărat stat ma
jor. Dacă am obtinut anumite re
zultate pozitive, acest lucru se da- 
torește și controlului permanent e- 
fectuat de comitetul de partid. Re
zultatele ar fi fost poate și mai 
bune dacă toți membrii biroului ar 
desfășura o muncă constant activă 
și constant egală ca volum. Tova
rășii Virgil Aioanei și Dafina Hri- 
tuliu așteaptă să fie mereu solicitați, 
să li se reamintească de ce sarcini 
să se ocupe. Va trebui de aceea Ca 
să acționez mai energic pentru a 
folosi cit mai deplin forțele birou
lui".

Ca și cum ar fi ascultat cele re
latate de colegul său din Sucea
va. Gheorghe Susa. corespondentul 
..Scînteii" pentru județul Maramu
reș, face din capul locului urmă
toarea precizare : „Agenda de lucru 
a biroului organizației de bază din 
secția batiuri și carcase a între
prinderii' de mașini-unelte și acce
sorii din Baia Mare, de la adunarea 
generală din luna aprilie și pînă la 
adunarea generală din luna mai nu 
reflectă, după opinia noastră, o mun
că prea bine organizată. Ce-a făcut 
concret biroul in această perioadă? 
Secretarul a elaborat (singur șl nu 

■ împreună cu biroul sau cu alti co- 
■mupiști) u uri.-material referitor; la 
modul de folosire a utilajelor de

Arhitectură nouă la Mddiaș

MUREȘ : Apartamente confortabile 
pentru specialiștii satelor

în ultimii ani. satele mureșene au 
cunoscut, asemenea tuturor așezări
lor rurale ale tării, profunde prefa
ceri inrtoitoare. Dacă. în urmă cu 
numai două decenii, mai puteau fi 
încă văzute, pe alocuri, unele case 
acoperite cu paie sau șindrilă — a- 
mintind de vremurile dinaintea re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și ântiimperia- 
listă de la 23 August 1944 — acestea 
au mai rămas azi doar în memoria 
celor virstnici. Iernut. Sărmașu. Sin- 
georglu de Mureș, Miercurea Nira- 
jului. Ungheni. Ghindari. Singeor- 
giu de Pădure. Deda; Band și multe 
altele. în care trăiesc și muncesc 
numeroși muncitori din industria 
locală, ingineri, profesori, medici, 
au devenit, sub soarele lumi
nos al socialismului, adevărate 
Centre de polarizare urbană, in

care condițiile de viată sint a- 
propiate sau similare celor de la 
oraș. Numai in cursul actualului cin
cinal. spațiul locativ din satele jude
țului Mureș a sporit cu 1 500 de 
apartamente confortabile în blocuri 
moderne cu mai multe niveluri, care 
pun în evidentă tradițiile arhitecto
nice ale zonei și valorificarea cu pri
ceperi a materialelor de construc
ție din resurse locale.

în perioada care a trecut de Ia 
Congresul al IX-iea al partidului și 
pînă in prezent. în satele mureșene 
au fost înălțate peste 2 100 de apar
tamente. confortabile. Totodată, spa
tiile comerciale au crescut la aproa
pe 100 000 metri pătrați, iar suprafa
ța unităților prestatoare de servicii 
către populație a sporit, în aceeași 
perioadă, de circa 8 ori. .(Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

înaltă productivitate ale secției (în 
secție se află, intr-adevăr, utilajele 
„cheie" ale unității) ; împreună cu 
alti doi membri a participat la ă- 
dunările generale pentru dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
U.T.C. ; a pregătit dosarele pentru 
primirea în partid a doi tineri ; a 
urmărit modul de participare la 
cursurile de perfecționare ale perso
nalului din secție. Aceasta ar fi pe 
scurt fișa activității biroului intre 
cele două adunări generale".

O fișă, după cum rezultă în con
tinuare din relatarea corespondentu
lui nostru, nu pe deplin conectată la 
problemele majore cu care se con
fruntă colectivul acestei secții. In 
timp ce utilaje de înaltă productivi
tate nu sint folosite la capacitatea . 
proiectată. în timp ce absentele ne
motivate continuă să influențeze ca
litatea muncii. în timp ce procentul 
rebuturilor se menține ridicat, acti

vitatea biroului . 
organizației de 
bază se rezumă la 
citeva încercări 
ale secretarului 
de a „analiza" de 
unul singur o 
problemă sau alta. 
Nu„ in acest fel 
biroul nu va pu

tea canaliza toate forțele colectivului 
la obținerea celor rhai bune rezultate. 
Biroul este un organ colectiv și tre
buie să muncească colectiv pe baza 
unui plan bine stabilit si care să 
asigure atît o cuprindere a tuturor 
problemelor, cit și antrenarea tutu
ror forțelor comuniștilor la îndepli
nirea lui. Altfel, ceea ce se stabilește 
în adunările generale râmine în sta
diu dă proiect care, fără a trece de 
pe hîrtie în realitate, nu are efi
ciența scontată. Dimpotrivă, limitea
ză sfera de acțiune a comuniștilor, de 
manifestare â spiritului lor revolu
ționar. a inițiativei personale și co
lective.

Relatarea lui Nicolae Băbălău. 
corespondentul „Scînteii" pentru ju
dețul Dolj, a fost cea mai succintă. 
Explicația o aflăm îndată : „De la 
începutul anului si pină acum cei 
trei membri ai biroului organizației 
de bază nr. 4 din cadrul întreprin
derii poligrafice „Oltenia" nu s-au 
întrunit deCit de trei ori. cind au 
discutat cîteva dosare de primire în 
partid si in ziua sau preziua adună
rilor generale pentru a aproba ma
terialele ce urmau să fie supuse 
dezbaterii comuniștilor".

— Ce părere are secretarul co
mitetului de partid de aici despre 
o asemenea situație ?

— A rămas surprins de cele con
statate Si ne-a asigurat că „în cel 
mai scurt timp comitetul de partid 
Va analiză intr-o ședință de birou 
situația de la organizația nr. 4 și 
va lua măsuri atît pentru îndrep
tarea lucrurilor, cît și pentru a tra
ge la răspundere pe acei tovarăși, 
din comitet care răspund de aceas
tă' organizație".

Baza muncii politico-organizatori
ce pentru îndeplinirea sarcinilor.. și 
obiectivelor stabilite prin documen
tele de partid, prin propriile hotă-' 
riri o constituie, cum bine se știe, 
activitatea practică desfășurată după 
încheierea oricărei adunări genera
le. Dar a nu continua activitatea 
desfășurată în adunările generale 
printr-0 muncă politico-organizato- 
rică vie. permanent adaptată la ce
rințele vieții, ale unei situații sau 
alta aflate in centrul atenției, în
seamnă a lipsi de eficientă atît 
adunările, cit și activitatea propriu- 
zisă a biroului. Cele relatate în acest 
sondaj oferă, credem, argumente Su
ficiente pentru unele comitete de 
partid de a analiza mai temeinic 
modul cum niuncesc și mai ales ar 
trebui să muncească birourile unor 
organizații de bază între adunările 
generale. Dar și modul în care 
membrii comitetelor de partid, re
partizați să răspundă de îndruma
rea și sprijinul organizațiilor de bază 
respective, ajută efectiv birourile 
acestora, pentru ca între adunările 
generale să desfășoare o activitate 
intensă, continuă, menită să asigure 
finalitate întregii munci de partid.

Constantin PRIESCU

—----------------- OBIECTIVE ALE ÎNTRECERII ÎNTRE CONSILIILE POPULARE

Autoaprovizionarea 
în județul Teleorman

Bunele rezultate - 
îndemn la autodepășire

O adevărată competiție a hărniciei și spiritului gos
podăresc se desfășoară în întreaga țară pentru a 
întîmpina cu împliniri cît mai mari evenimentele deo
sebite ale anului : cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și Congresul al Xlll-lea al parti
dului. In această largă angajare creatoare, ce cuprin
de, practic, toate domeniile de activitate, se înscrie

distinct și întrecerea dintre consiliile populare jude
țene, declanșată la chemarea Consiliului popular al 
județului Bistrița-Năsăud.

Unui dintre obiectivele întrecerii este înfăptuirea 
exemploră a programelor de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială - vast cîmp de manifestare a 
inițiativei gospodărești, astfel incit fiecare județ să-și 
valorifice Ia maximum posibilitățile de creștere a pro
ducției de bunuri agroalimentare.

Prima cerință, 
hotărîtoare: folosirea 

gospodărească 
a pămîntuJui

— Faptul că județul, începind de 
anul trecut, își asigură în. întregi
me necesarul de produse agroali
mentare pentru consumul popu
lației este o realizare de seamă 
care trebuie consolidată și dezvol
tată, ne răspunde tovarășul Zaha- 
ria Cărbunaru, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Teleor
man. Pentru că autoaproviziona- 
rea înseamnă in primul rind în
demn la autodepășire.

Consemnăm citeva din obiective
le acestei autodepășiri. relevind și 
căile de realizare a lor. Este vor
ba, în primul rind, de rezolvarea 
uneia dintre problemele stagnante 
ale județului dinainte de aplicarea 
principiilor autoaprovizionării: zoo
tehnia. începind din 1983, nici acest 
.sector nu mai constituie o „pro
blemă". Teleormanul își asigură in
tegral necesarul de produse ani
maliere și un surplus sporit pentru 
fondul de stat.

Redăm cîteva din prevederile pro
gramului de autoaprovizionare în 
acest domeniu pe anul 1984. com
parativ cu cele din anul trecut. 
Producții de: 87 704 tone de Carne, 
față de planul de 71 120 tone anul 
trecut; 1 352 200 hectolitri de lapte, 
de la 1 215 573 hectolitri anul tre
cut; 195 milioane de ouă. cu aproa
pe 75 milioane mai multe decit iri 
1983.

După cum se vede, creșterile pre
văzute sînt substanțiale.

— Dar, consideră interlocutorul, 
realizabile.

în ce constă caracterul lor rea
list? în primul rind, in creșterea 
numărului de animale în județ, al 
căror efectiv a sporit fată de anul 
trecut cu: 14 900 bovine, 53 000 ovi
ne, 29 000 porcine, 43 000 păsări etc. 
Creșteri datorate in bună măsură 
activității stăruitoare, concrete a 
consiliilor populare pentru o pu
ternică înviorare a „micii zoo- 
tehnii" în gospodăriile populației. 
Activitate care continuă, constituind 
una din pirghiile pentru dezvolta
rea acestui sector. Cu atit mai mult, 
cu cit Programul unic de creștere 
a producției agricole prevede ca 
șeptelul de bovine să crească în ju
deț, în anul curent, cu 19 000 ca

pete, iar numărul de oi să ajungă 
la cel puțin 290 000.

Prima condiție pentru această 
creștere a efectivelor de animale 
o constituie folosirea cît mai ju
dicioasă a fiecărei suprafețe de 
pămint. Cu atit mal mult, avin- 
du-se in vedere fertilitatea cîmpiei 
Burnasului. S-ar fi putut crede că 
in județ nu mai există suprafețe 
necultivate. Totuși, anul trecut, 
prin lucrările de desecare și iriga
re efectuate de populație, au fost 
redate agriculturii aproape 300 hec
tare. Anul acesta, stimulați de 
întrecere, locuitorii județului au 
mai smuls pirloagei alte 200 hec
tare, care au fost repartizate de 
consiliile populare crescătorilor de 
animale. Aceasta ar constitui doar 
latura extensivă a folosirii pămin- 
tului. Dar rolul determinant in 
creșterea producției vegetale revine 
totuși lucrării intensive a pămîn- 
tului. Consiliile populare din județ 
dispun de 11 700 ha pășuni și pa
jiști ; anul acesta au fost amelio
rate, fertilizate și parțial insămin- 
tate. cu forțele populației. Așa incit, 
suprafețele respective pot da pro
ducții de peste 20 tone masă verde 
Ia fiecare hectar de pajiște natu
rală și 45 tone — la hectarul in- 
sămîritat.

Mai departe : s-a • constatat că 
recoltele de nutret de pe loturile 
în folosință, pe care principalele 
lucrări au fost efectuate mecanizat, 
le-au întrecut cu mult pe cele de 
pe loturile separate. Așa incit, anul 
acesta, s-a trecut la comasarea 
loturilor in folosință destinate nu
trețurilor. în plus, după ce supra
fețele din unitățile socialiste vor 
da „marea recoltă" de păioase. 
o parte din tarlale — 2 600 hectare 
— vor fi încredințate crescătorilor 
de animale pentru culturi duble cu 
nutrețuri. Toate aceste pămînturi. 
muncite corespunzător, vor asigura 
pe deplin baza furajeră, atit pen
tru efectivul de vite existent, cit și 
pentru cel ce se va adăuga 
acest an.

Chiar și într-im 
domeniu de tradiție 
se poate mai mult

Urmărind perspectivele îndepli
nirii programului de autoaprovi
zionare al județului, se pot înregis
tra creșteri marcante și în dome
nii de tradiție în Teleorman,, cum 
ar fi legumicultura. Se conturează, 
de exemplu, o producție de peste 
340 000 tone de legume, față de 
cele 203 068 tone anul trecut. Desi
gur, cea mai mare parte a produc
ției de legume va fi asigurată de 
unitățile socialiste, totuși din su
prafața totală repartizată acestor 
culturi 3 000 hectare revin gospo
dăriilor populației. Experiența anu
lui trecut a arătat că cele mai 
bune rezultate le-au dat loturile de 
legume din curți și unele terenuri 

în folosință, cu posibilități de iri
gare. Anul acesta respectivele su
prafețe au fost cultivate, aproape 
în exclusivitate, cu legume. Trus
tul de horticultură a asigurat cul
tivatorilor 35 tone de folie recu
perată pentru solarii, precum și 
peste 4 milioane răsaduri care, 
plantate in solarii sau în grădinile 
din curți — mereu sub ochii gos
podarului — pot rezista oricăror 
intemperii.

Astfel. în ciuda capriciilor aces
tei primăveri, cele 150 puncte de 
achiziție din județ și-au început 
activitatea la termenul normal, 
preluind de la populație „daruri
le grădinilor".

în zilele hotărîtoare, 
fiecare cetățean 

devine răspunzător 
pentru marea recoltă 

întrecerea cuprinde și marea 
producție a Teleormanului agricol, 
adică recoltele de griu și porumb. 
Altfel nici nu se putea, mai ales 
in „ținutul plinii", cum i se mai 
spune Teleormanului. Anul acesta, 
județul își propune să ofere pe 
„masa țării" 507 000 tone de griu, 
927 500 tone de porumb. 137 000 
tone de floarea-soarelui și ăltele. 

® Prin aplicarea consecventă a principiilor autoaprovi
zionării, s-a obținut o creștere a efectivelor de ani
male cu peste 14 900 bovine, 53 000 ovine, 29 0£0 
porcine și 43 000 păsări față de anul trecut

® Pe această bază devin posibile importante cre-teri 
ale producției de bunuri agroalimentare în 1984 față 
de 1983, respectiv 16 584 tone carne, 136 627 hecto
litri de lapte, aproape 75 000 000 ouă etc.

® Ample acțiuni cetățenești pentru sporirea productivi
tății pămîntului

Condițiile vitrege ale acestei pri
măveri puteau să afecteze serios 
și marele ogbr. S-a acționat insă 
cti hotăriră și la timp. La chemarea 
deputatilor, a întregului activ al 
consiliilor populare — prezent pe 
teren în zilele hotărîtoare — sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, toată suflarea sa
tului teleormănean. ba uneori și 
orășenii, au participat la lucrările 
de îndepărtare a excesului de 
umiditate de pe mai bine de 
20 000 hectare. Locuitorii, îndem
nați de consiliile populare și sub 
conducerea acestora, continuă bă
tălia pentru recolte cit mai mari.

Orașul - nu numai 
consumator, ci și 

producător de bunuri 
agroalimentare

„Agricultura urbană", noțiune re
cent intrată în vocabularul specia
liștilor, prinde rădăcini trainice in 
Teleorman. Fapt atestat de canti
tățile importante de produse agro
alimentare din an in an mai mari 
asigurate de gospodăriile orășeni
lor. Nu numai pentru consum 
propriu, ci și pentru livrări la 
fondul de stat. Programul de au
toconducere și autoaprovizionare al 

Consiliului popular aî municipiului 
Alexandria prevede livrarea la 
fondul de stat, anul acesta, a peste 
100 tone de carne, mai bine de
I 100 hl lapte și 3 000 tone de 
legume din gospodăriile populației 
urbane.

La Roșiori de Vede, vicepre
ședintele biroiilui executiv al con
siliului municipal orășenesc, to
varășul Constantin Georgescu, ne 
relata despre încheierea contrac
tărilor intre gospodăriile populației 
din oraș și stat pentru livrarea a 
103,4 tone de carne, a peste
II 000 hl lapte, 230 tone de legume 
și fructe.

Primele bilanțuri 
ale întrecerii

Unul din fâctotii de răspundere 
din județ în domeniul autoaprovi
zionării, tovarășul Nicolae Bălan, 
președintele UJECOOP. ne prezintă 
o imagine „la zi" asupra întrece
rii ; planul valoric de achiziții la 
fondul de stat a fost îndeplinit și 
depășit pe primele cinci luni 
ale anului ; cantitățile de pro
duse agroalimentare predate le 
întrec cu mult pe cele din 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, iar la unele din ele 
— carne de oaie și iepure — s-au 
înregistrat creșteri fată de preve
derile planului. Totodată, spatiile 
incubatoarelor au crescut cu încă 
5 capacități a cite 10 000 pui pe 
serie. Pină în prezent au fost d'iti 
pooulatiei spre creștere circa 
500 000 pui.

„.Experiențe, căutări, noi resurse 
descoperite în această întrecere 
care antrenează. într-adevăr, în
treaga populație a „ținutului pli
nii". Județ care se pregătește să 
intîmpine astfel marile evenimente 
din viața tării la înălțimea la care 
s-a ridicat odată cu tara-

Laurentlu DUȚA 
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii
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Pentru a recupera rămînerile în urmă cauzate de starea vremii

ÎN CÎMP, LA PRĂȘIT, 
TOȚI LOCUITORII SATELOR!

MUREȘ: Exemplu! unităților fruntașe 
dovedește că ritmul lucrărilor 

poate fi sporit

Prin creșterea productivității 
muncii, sporuri de producție 

și de eficiență economică

în județul Mureș, vremea con
tinuă să fie instabilă, dar cooperato
rii și mecanizatorii acționează pe un 
front larg la întreținerea exemplară 
a. culturilor prăsitoare. Pentru a se 
face față Volumului crescind de lu
crări, la muncile cimpului participă, 
alături de cooperatori, un mare 
număr de lucrători din cooperația 
meșteșugărească, cadre didactice ș.a. 
Rezultatele din multe unități sint pe 
măsura participării masive a oame
nilor la aceste lucrări. Marti seara, 
în cooperativele agricole prâșila a 
doua manuală la sfecla de zahăr s-a 
Încheiat, ca de altfel și prima prâ- 
șilă manuală și mecanică la porumb. 
Concomitent, in unitățile agricole din 
Cimpia Transilvaniei a început și 
prașila a doua mecanică la .porumb.

Străbătind o bună parte din zona 
agricolă din sudul județului, am 
constatat că pretutindeni se acordă 
o grijă deosebită executării la timp 
și de calitate a lucrărilor. Con
cludent in acest sens este modul in 
care se acționează in aceste zile la 
prășit, in unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Zau de Cimpie. 
„Anul acesta, fată de anul trecut — 
ne spune tovarășul Toan Vlasa. pre
ședintele consiliului agroindustrial — 
participă zilnic la muncile cimpului 
cu aproape 1.000 mai multi oameni 
ce locuiesc la sate. Totodată, ăm ex
perimentat cu bune rezultate Organi
zarea unor acțiuni de cooperare intre 
unități din cadrul consiliului, astfel 
incit pretutindeni prășitul. să se e- 
xecute in timpul optim". Că lucru
rile stau intr-adevăr așa aveam să 
ne convingem pe terenurile coope
rativei agricole Singer. Constatin- 
du-se, bunăoară, că aici revin, in 
medie, la prășit 3,38 hectare pe 
fiecare om. iar in cooperativa a- 
gricolă din Valea Largă (cu exce
dent de forță de muncă) revin nu

VRANCEA: Ce trebuie sa se întreprindă 
pentru lichidarea decalajelor 

între consiliile agroindustriale
„Starea culturilor prășitoare ne 

cheamă acum in cimp, la o muncă 
susținută" — ni s-a spus in unitățile 
agricole din consiliile-.agFOipdustriale 
Ciorăști. și Țătărajiu,. Înscrise pe iti- 
nefarul' raidului .nostru, pe. tfipta-,ip- 
tretinerii culturilor prășit dare. K'e-am 
deplasat în aceste unități după ce 
comandamentul județean pentru agri
cultură. în urma; priei.analize opera
tive. a stabilit măsuri suplimentare 
pentru ca peste tot lucrările să se 
înscrie in perioadele optime stabi
lite. Concret, cum au fost aplicate 
aceste măsuri 1

— Astăzi lucrăm la prășitul sfeclei 
de zahăr cu întregul efectiv — ne 
«pune inginerul Nicolae Mușat, 
șeful fermei nr. 1 de la C.A.P. 
Mibălceni. Cultura se prezintă bine 
și ne-am propus ca, pînă la căde
rea serii, să încheiem pe cele 77 hec
tare și cea de-a' doua prașilă ma
nuală. în programul de rriiine 
ne-am prevăzut reluarea prașilei 
manuale Ia porumb pe cele 288 hec
tare. Dealtfel, ferma nr. 1 de aici 
nu constituie singurul exemplu de 
bună organizare a muncii. La . între
ținerea culturilor din această coope
rativă agricolă participă zilnic aproa
pe 500 de cooperatori, cărora li s-au 
alăturat și oamenii muncii din co
mună îheadrați in activități ne- 

_ agricole.
In ziua raidului, puternice forțe 

erau mobilizate la prășit și in coo
perativele agricole Ciorăști și Rimni- 
ceni. unități din consiliul agroin
dustrial Ciorăști. La C.A.P. Rimni- 
ceni, de exemplu? se aflau în cimp 
aproape 700 de oameni, fiecare for
mație de muncă avind precizat pro
gramul de activitate, normele de 
Îndeplinit pentru ziua respectivă, iar 
cultivatoarele din dotare erau folo
site din plin.

Cu totul altfel sint folosite culti
vatoarele in consiliul agroindustrial 
Tătăranu. unde se Înregistrează fă- 
mineri in urmă la întreținerea cultu

în decursul anilor, in industria 
pielăriei și încălțămintei s-au ma
nifestat preocupări susținute pentru 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime și . materialelor. incit, datorită 
progreselor înregistrate în redu
cerea consumurilor specifice, unii 
specialiști se întrebau dacă in acest 
domeniu nu cumva s-au atins limi
tele peste care se mai poate trece 
fără consecințe asupra calității pro-, 
duselor.

Spiritul creator al oamenilor mun
cii din acest sector pune însă in evi
dență noi idei, noi soluții de utili
zare mai judicioasă a materiilor pri
me și materialelor și. implicit, de. 
reducere a cheltuielilor materiale de 
fabricație. O dovadă în acest sens 
este experiența colectivului între
prinderii de pielărie și încălțăminte 
„Timpuri noi“ din Brașov.

— Sarcinile stabilite de conducerea 
partidului privind gospodărirea cit 
mai rațională a materiilor prime și 
materialelor, reducerea consumurilor 
specifice au găsit un larg ecou și în 
rindul specialiștilor noștri, care, dind 
dovadă de un inalt simț de răspun
dere. s-au implicat direct in această 
acțiune, au investigat noi căi și po
sibilități de a obține din aceeași can
titate de materii prime și materiale 
mai multe produse, cu o valoare de 
întrebuințare mai ridicată — ne-a 
spus inginerul Tiberiu Radu, direc
torul întreprinderii.

„Tonul" în acțiunea de economisire 
n materialelor a fost dat de secția în
călțăminte. Pentru a realiza din 
aceeași cantitate de materii prime și 
materiale mai multe produse finite, 
respectiv mai multă încălțăminte, o 
.atenție deosebită s-a acordat in pri
mul rînd croirii cit mai judicioase a 
pieii, in așa fel incit să rezulte cit 

mai 1,10 hectare la om. s-au .orga
nizat acțiuni de cooperare între cele 
două unități. O asemenea cooperare 
a fost organizată și intre cooperati
vele agricole din Valea Largă . și 
Papiu Ilarian. „Procedind astfel — 
ne spune tovarășul Traian Gherman, 
ihginerul-șef al consiliului agroin
dustrial —. avem asigurate condiții 
pentru realizarea, peste tot. a patru 
prașile la sfecla de zahăr, care 
ocupă o suprafață de 950 hectare. 
Numai așa ne vom îndeplini' anga
jamentul luat de a obține, in medie, 
in. acest an mai bine de 31 000 leg 
sfeclă de zahăr la hectar, . față de 
numai 20 488 kg realizate in anul 
precedent".

Atit in cooperativele agricole a- 
mintite. cit și in cele din Bărboși. 
Chimitelnic. Tăureni și Zau de 
Cimpie se manifestă o mare răspun
dere nu numai pentru executarea 
la timp a prașilelor, ci și pentru 
calitatea lucrărilor. Lanurile sint 
curate, fără buruieni, iar după modul 
cum arată sfecla de zahăr se poate 
estima. încă de pe acum, că se vor 
obține producții sporite în acest an. 
Dealtfel, Ia. data raidului nostru. în 
consiliul agroindustrial Zau de Cim
pie. primele două prașile manuale 
la sfecla de. zahăr au fost .încheia
te. iar la porumb prima Prașilă ma
nuală era .avansată.

Rezultă limpede că experiența 
unităților din acest consiliu agroin
dustrial reprezintă cea1 mai bună 
dovadă că ritmul lucrărilor poate fi 
Și trebuie pretutindeni sporit. Și 
mai cu seamă în unitățile din con
siliile agroindustriale Miercurea Mi
rajului, Fărăgău, Bahnea, Dumbră- 
vioara. unde lucrările de întreținere 
a culturilor sint intirziate.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

rilor de porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr. Din cele 7+ de 
cultivatoare erau utilizate numai 34. 
Și . nu se poate spune că nu-era de 
lucru.. .Chiar în apropierea -stațiunii 
<te mecanizare Mărtinești se afla b 

;tarla<cu..porumb plină-eu 'buruieni. 
Terenul era zvintat. se putea prăși 
mecanic, dar nici urmă de cultiva
tor. 'Ca atare. in acest consiliu agro
industrial, din cele 5 380 hectare cu 
porumb, pină luni seara, prima pra
șilă mecanică s-a efectuat pe 2 840 
hectare, iar cea de-a doua prășilă 
mecanică — pe numai 750 hectare. 
Tot la această cultură, prima prașilă 
manuală nu se executase la nici 
2 000 de hectare. Lucrările de în
treținere sint intîrziate și. la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui.

„Pentru a fi -la zi» cu lucrările 
de întreținere' — ne spune tovarășul 
Dumitru Țțiineag, inginerul-șef al 
cooperativei agricole Tătăranu — ar 
trebui să avem in cimp cel puțin 
1 000 de oameni. Dar în comună nu 
avem un asemenea efectiv disponi
bil". Realitatea, este că atit condu
cerea cooperativei agricole, cit și 
consiliul popular comunal au făcut 
pînă acum prea puțin pentru mobili
zarea la muncă a tuturor oamenilor 
și. în primul rînd, a cooperatorilor. 
Mai mult chiar. în ziua raidului erau 
folosite la prășitul mecanic numai 5 
cultivatoare din cele 14 repartizate 
pentru efectuarea acestei lucrări.

Din păcate, o astfel de situație 
există și in alte unități și comune. 
De aceea, este absolut necesar*  câ și 
in aceste unităti si comune organi
zațiile de partid și consiliile popu
lare să acționeze cu-toată hotărirea 
pentru mobilizarea mai multor forțe 
umane Ia prășit, pentru folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice, astfel 
ca lucrările de întreținere a cultu
rilor să fie mult intensificate.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii”

mai puține resturi tehnologice. Dar 
specialiștii secției nu s-au oprit aici, 
câutind soluții care să le permită să 
valorifice cit mai eficient și bucățile 
mici de piele rezultate din croire. 
Cum? Prin utilizarea acestora la 
confecționarea unor modele noi și 
ușoare de încălțăminte. Astfel, au 
fost realizate citeva modele de în

Produse mai ușoare, elegante și trainice, 
cu cheltueli materiale mai reduse

Din experiența întreprinderii „Timpuri noi” din Brașov în domeniul 
diminuării consumurilor specifice

călțăminte ușoară, respectiv sandale 
împletite, care Ta contractări, dato
rită supleței, comodității și elegan
ței lor. au fost foarte bine apreciate 
de reprezentanții comerțului. In acest 
mod s-a reușit să se execute, exclusiv 
din bucăți mici de piele, care inain
te se aruncau, peste 100 000 perechi 
de sandale împletite, în valoare de 
peste 20 milioane lei.

Desigur, aplicarea acestei soluții 
n-a fost deloc simplă, întrucit pentru 
recuperarea resturilor de piele și 
valorificarea lor la confecționarea 
unor modele de sandale au trebuit să 
fie luate unele măsuri tehnice . .care 
au cerut multe eforturi, multă gin-

la C.A.P. Unirea, județul Dolj,- se lucrează intens, cu toate- forțele, la prășitul mecanic al sfeclei de zahăr 
Foto : E. Dichiseanu

CONDIȚIILE CLIMATICE DIN ACEST AN IMPUN CA IN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE
PRODUCĂTOARE Șl IN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

Culturile de cartofi să fie 
întreținute exemplar

Rezervele de sporire a recoltei de 
cartofi sint mari. Spunem aceasta 
întrucit, față de media pe tară, une
le unități agricole realizează, in 
mod constant, producții foarte ridi
cate. în 1983, bunăoară, întreprin
derea agricolă de stat Prejmei-,1 ju
dețul Brașov, a obținut o producție 
de 45 100 kg la hectar, iar coopera
tiva agricolă din Tușnad, județul 
Harghita — 38700 kg. Producții
mari au realizat și alte unităti. Chiar 
și membrii unor cooperative agricole 
sau chiar producători particulari 
care lucrează cu grijă pămîntul reu
șesc să culeagă recolte bune. Spre 
asemenea niveluri trebuie să se tindă 
in toate unitățile agricole producă
toare. Condiții există. Au fost gene
ralizate soiuri de mare producție, 
iar plantările au fost făcute numai 
în terenuri arate din toamnă și.fer- 
tilizat'e'Corespunzător. ’ W.
' Ce trebuie întreprins acum pentru 
creșterea. randamentului la . această ; 
cultură ? Cei care au dobindit o ex- ! 
periență bună in cultivarea carto
filor consideră . ca esențiale lucrările 
de întreținere a culturilor, prin a- 
ceasta ințelegindu-se efectuarea nu
mărului stabilit de prașile. bilonarea 
terenului și. mai ales, combaterea 
bolilor și dăunătorilor. Sint lucrări
le asupra cărora vom insista in lan
durile ce urmează, deoarece ne a- 
flăm tocmai in perioada in care se 
hotărăște nivelul cantitativ și cali
tativ al producției de cartofi. Refe
ritor la executarea acestor lucrări 
am solicitat, mai intii, citeva reco
mandări tovarășului dr. Matei Be- 
rindei, din cadrul Academiei de știin
țe-agricole și silvice :

..Condițiile de temperatură și umi
ditate din ultima perioadă, puterea 
relativ redusă de concurență a plan
telor de cartofi cu buruienile, condi
țiile favorabile prognozate. pentru a- 
tacul manei, numărul mare de adulti 
hibernați ai gindacului din Colora
do — toate acestea impun ca in u- 
nitățile cultivatoare să se acorde cea 
mai mare atenție lucrărilor de în
treținere. Este adevărat că erbicide- 
le constituie un ajutor prețios pen
tru cultivatorii de cartofi. Dar la ac
tualul grad de imburuienare a tere
nurilor agricole, erbicidele nu pot 
înlocui lucrările de întreținere, res
pectiv, prașilele. Prin urmare, indi
ferent dacă s-a erbicidat sau nu. 
este absolut .necesar să se execute 
prașilele mecanice și manuale. Tot
odată. pentru ca de. la fiecare cuib 
de cartofi să se realizeze o produc
ție maximă, trebuie asigurate condi
țiile necesare ca plantele să vegete
ze normal pină cind tuberculii vor 
ajunge la maturitate. Ca atare, se 
impune să fie combătute cu efica

dire. Este vorba în primul rînd de 
mecanizarea unor operații tehnolo
gice, cum sint debitarea și îndoirea 
șuvițelor de piele de către presa, de 
relon, operații prin care materialelor 
li se conferă rezistentă, sporită. In 
acest scop, colectivul atelierului me
canic a reușit să execute 10 mașini, 
fapt apreciat ca o performanță în is

toria întreprinderii. O altă măsură, a 
constituit-o și mecanizarea operației 
de ungere a șuvițelor cu soluție de 
lipit, care se execută cu ajutorul al
tei mașini concepute și executate în 
întreprindere, mașină care face obiec
tul unei inovații. Și exemplele ar pu
tea continua.

Cu aceeași rivnă s-a acționat și se 
acționează și în secția de tăbăcărie 
minerală. Deși unii membri ai colec
tivului de aici considerau că in acest 
domeniu nu se poate realiza mare 
lucru, deoarece, spuneau ei. pieile nu 
pot fi întinse mâi mult decît este su
prafața lor, conducerea secției. îm
preună cu muncitorii și specialiștii 

citate bolile și dăunătorii acestei 
culturi și, in mod deosebit, mana și 
gindacul din Colorado. întrucit in 
tehnologiile difuzate unităților agri
cole sint prevăzute produsele chi
mice și tehnica lor de aplicare in 
vederea combaterii bolilor și dăună
torilor. este de prisos să intru în de
talii tehnice. Insist, totuși, ca la 
culturile intensive de cartofi, pre
cum și pe loturile semincere să se 
aplice 4—7 tratamente, in funcție de 
soi, pentru combaterea,manei și 3—4 
tratamente in vederea distrugerii 
gindacului din Colorado. Ideal ar fi 
ca pe. întreaga suprafață cultivată 
cu cartofi să se procedeze în acest 
fel, mai ales. pentru combaterea bp- 
lilor. Majoritatea specialiștilor cu
nosc că nu există soiuri imune la 
mană, ci doar soiuri cu rezistentă 
țidicată, cu rezistență mijlocie și 
sensibile la această boală. Așadar^, 
este absolută nevoie să fie executa
te la timp,și, corect lucrările de com- ■ 
batere rr bdlilor'și' dăunătorilor și;'J 
deopotrivă, lucrările de întreținere a 
culturilor. De aceasta depinde in 
mod decisiv realizarea de recolte 
mari și sigure".

.Deși pentru multi specialiști și oa
meni ai muncii din agricultură cele 
relatate mai sus nu constituie o 
noutate, am redat aceste opinii pen
tru a atrage atenția organelor de 
specialitate și cadrelor de conducere 
din unitățile agricole asupra respon
sabilității cu care trebuie să acțio
neze acum la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor, astfel ili
cit să poată fi asigurate condițiile 
necesare bunei dezvoltări a culturi
lor, și, pe această cale, să se reali
zeze și să se depășească producțiile 
planificate. Se pune întrebarea : 
dispun unitățile agricole de baza 
tehnico-materială necesară execută
rii acestor lucrări, astfel incit să se 
îndeplinească cerința larg subliniata 
mai inainte ca plantele să vegeteze 
normal ? Ne răspunde tovarășul ing. 
loan Mănoiu, directorul Trustului 
pentru cultura cartofului :

„Producerea cartofului a fost or
ganizată pe baze noi, in sensul con
centrării ei în unitățile care au cele 
mai potrivite terenuri și au acumu
lat o experiență bună în aceasta pri
vință. în principalele județe produ
cătoare de cartofi — Brașov, Sucea
va, Harghita. Covasna, Bacău, Boto
șani și altele — au fost organizate 
ferme specializate, încadrate cu in
gineri agronomi, ceea ce oferă con
diții ca toate lucrările să fie execu
tate la timpul optim.. Concen
trarea producției a fost însoțită 
de asigurarea bazei materiale : uti
laje pentru executarea lucrărilor de 
combatere a bolilor și dăunătorilor.

cu experiență au căutat și au găsit 
căi și modalități de a spori supra
fața pieilor, prin despicare. Soluția, 
încercată cu ani in urmă la pieile 
grele, a fost experimentată și la 
pieile ușoare. La inceput rezultatele 
nu au fost pe deplin mulțumitoare. 
Dar nu s-a renunțat și. perseverîn- 
du-se. s-a ajuns la concluzia că prin- 

tr-o reglare atentă a mașinilor pot fi 
despicate și pieile de tipuri ușoare. 
Bineînțeles, numai în condițiile unei 
reglări foarte atente a mașinilor și 
a sortării pieilor pe loturi, in raport 
de grosimea lor. Iar rezultatele au 
confirmat pînă la urmă că strădania 
colectivului n-a fost zadarnică. Pen
tru prima dată in istoria întreprinde
rii se reușește să se despice și piei 
de tipuri ușoare și să se obțină șpalt 
care este valorificat in mod superior.

— Din calculele pe care le-am în
tocmit — preciza inginerul Silvia 
Copăla, șeful compartimentului teh
nic — rezultă că de la începutul 

dar mai cu seamă substanțe insec- 
tofungicide. Spre deosebire de alți 
ani, la dispoziția unităților agricole 
și chiar a producătorilor particulari 
există cantități îndestulătoare de 
substanțe pentru combaterea manei 
cartofului și a gindacului din Colo
rado. Institutul de cercetări pentru 
cultura cartofului Brașov a pus la 
punct metoda de avertizare, adică 
de stabilire a momentului optim 
cirid trebuie executate tratamentele. 
Totul este ca specialiștii și cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
să organizeze temeinic executarea 
corectă a tuturor lucrărilor. Spun 
aceasta întrucit cartoful este o plan
tă foarte sensibilă. Se apreciază că 
neexecutarea la timp a unei stro
piri contra manei diminuează pro
ducția cu circa 5 000 kg la hectar, 
iar' la unele soiuri se poate ajunge și 
1st' cdmprcimiterea totală a recoltei?, 
în. zonele sudice și'Vestice ale țării 
ăe"'cțiltâvă 50'000' hectare cu cartofi 
po tefdrfflfr afitenă'j'âte'''ț>entru iri'gafc' 
Aici se pot obține producții mari și 
sigure cu condiția să se efectueze 
udările la momentul indicat. Este 
știut că lipsa de apă împiedică creș
terea tuberculilor. Sint județe -- 
Mehedinți, Gorj; Călărași, Ialomița
— in care recoltele de cartofi au fost 
mici tocmai datorită neefectuării la 
timp a lucrărilor de întreținere si 
de combatere a dăunătorilor și bo
lilor, precum și faptului că nu au 
foșt aplicate udările la termenele 
stabilite și cu normele de apă pre
văzute. Iată de ce trebuie să se ac
ționeze, in așa fel incit să nu rămi- 
nă porțiuni de teren neprășite, să 
nu’ existe tufă de cartofi căreia să 
nu i se aplice tratamentele necesa
re, iar pe suprafețele . irigate udări
le să se facă la timp și cu normele 
del apă stabilite".

Realizarea producției de 6,3 mi
lioane tone cartofi prevăzute în pla
nul pe 1984 și, in mod deosebit, a 
sarcinii trasate de conducerea parti
dului ca pe cele 35 000 hectare cul
turi intensive să se ajungă la 40 000 
kg la hectar, iar pe 15 000 hectare
— la 50 000 kg la hectar, trebuie 
privită cu cea mai mare răspundere 
de comitetele județene de partid și 
organizațiile de partid de la sate. 
Datoria lor este să urmărească în 
permanență cum acționează organele 
agricole de specialitate și conduce
rile unităților agricole pentru buna 
desfășurare a lucrărilor de întreți
nere. De modul în care se efectuea
ză acum și in perioada următoare 
aceste lucrări depinde în mod hotă- 
rîtor realizarea unor producții su
perioare de cartofi în acest an.

Ion HERTEG

acestei acțiuni, adică din anul trecut 
și pină acum, am reușit,să obținem 
pe această cale un plus de piele față 
de normativele de consum din care 
s.e pot executa circa 500 000 perechi 
încălțăminte,,ceea .ce reprezintă, o 
treime din cantitatea de piele utili
zată in fabricație, in această pe
rioadă.

Aceeași preocupare stăruitoare se 
manifestă și pentru reducerea consu
murilor specifice de materiale auxi
liare. Astfel, împreună cu cercetăto
rii institutului de profil pe ramură, 
s-au stabilit tehnologii care reduc 
cu 10 pină la 20 la sută consumurile 
de materiale auxiliare.

Efectele tuturor măsurilor de di
minuare a consumurilor materiale se 
regăsesc in cele din urmă în' redu
cerea cheltuielilor materiale cu 63 
lei ia 1 000 lei producție-marfă în pe
rioada care a trecut din acest an, 
fată de aceeași perioadă a anului 
trecut. Iar acțiunile Întreprinse în 
acest scop continuă. De' exemplu, la 
secția încălțăminte eforturile sint 
îndreptate spre valorificarea deșeu
rilor din piele sintetică și textile care 
în prezent se pierd, in vreme ce în 
secția .tăbăcărie se urmărește utili
zarea mai eficientă a pieilor apte 
pentru fețe de încălțăminte prin pro
cedee ca : realizarea de semifabri
cate de piele cu efect bicolor sau 
obținerea de piei cu presaj al feței 
puțin accentuat.

O experiență care pune în eviden
tă valoarea inestimabilă a perseve
renței si dăruirii in muncă, dublată 
de o înaltă competentă profesională.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii" 

Din discuțiile cu muncitori și spe
cialiști de la întreprinderea „Nicova
la" din Sighișoara pe tema' îndepli
nirii sarcinilor de plan pe acest an 
am reținut că harnicul colectiv din 
această unitate este ferm hotărit să 
sporească substanțial productivitatea 
muncii. în cinci luni, productivitatea 
muncii a fost cu 21 la sută' superi
oară' sarcinilor de plan, reprezentînd 
factorul hotăritor al realizării inte
grale . și depășirii producției, fizice 
prevăzute..

ORGANIZAREA RIGUROASA A 
FABRICAȚIEI — LA TEMELIA 
MUNCII RODNICE. „Nu avem un 
profil strict de fabricație, așa cum 
au mai toate întreprinderile care.re
alizează produse de serie — ține să 
precizeze, incă de la început, ingine
rul-șef al întreprinderii. Constantin 
Ștefănescu. Noi fabricăm de toate. 
Anul trecut au ieșit de pe. porțile 
«Nicovalei» 87. tipuri de utilaje di
verse. de cea mai înaltă complexi
tate tehnică, și aproape 11 000 de ti- 
podimensiuni de piese de schimb, 
ansamble și subansamble. In acest 
an avem de realizat, de asemenea, o 
mare diversitate de produse. Bene
ficiarii principali sint industriile 
textilă, ceramicii și'porțelanului, chi
mică și altele. 
Or. noi am . dorit 
să dovedim că si 
în producția de' 
unicate. se poate 
vorbi de produc
tivitate înaltă. de 
eficientă supe
rioară".

Notăm un singur exemplu, din 
multe altele pe care le-am aflat de 
la inginerul proiectant Viorel Blaga. 
In numai 225 de zile a fost pregă
tită fabricația (ceea ce înseamnă in
clusiv proiect de execuție și proto
tip) cardelor triple, una dintre cele 
mai complexe sisteme de mașini 
din industria textilă, care însumează 
peste 13 000 de repere uzinate și pe 
care orice fabricant din lume nu o 
livrează in mai puțin de un an. Un 
produs care nu s-a realizat oricum, 
ci la cei mai exigenți parametri de 
calitate și cu consum minim de ener
gie și materiale. Care este secretul 
acestor performante și, mai ales,, al 
rapidei capacități de adaptare a pro
ducției întreprinderii la solicitările 
economiei ? Fără îndoială, organiza
rea riguroasă și. totodată, elastică a 
fabricației, pe fondul unei înzestrări 
tehnice corespunzătoare. Practic, 
pentru fiecare produs se stabilește, 
pe criterii științifice, organizarea ri
guroasă a fluxului de fabricație, 
mergindu-se pînă la detaliu, la fie
care operație, în scopul utilizării efi
ciente a forței de muncă, in condi
țiile reducerii la maximum a timpu
lui de execuție.

CALIFICARE SUPERIOARA, AN
GAJARE FERMA ÎN SOLUȚIONA
REA PROBLEMELOR TEHNICE. 
Uzina dispune de muncitori și spe
cialiști de înaltă calificare, dornici 
și capabili să-și. asume oricînd este 
nevoie cele mai dificile sarcini teh
nice.

— Oamenii ‘ din - întreprinderea 
noastră se. angajează- cu toată răs-' ... 
punderea;,pentru, rezolvarea tehnică, 

'tehnologică sau organizatorică a unor 
complicate probleme de producție — 
ne spune inginerul Nicolae Boia, șe
ful comisiei inginerilor și tehnicieni
lor. Ceea ce am realizat in ultimii 
ani li se datoreste în cea mai bună 
parte. Am ajuns aici pentru că am 
acordat cea mai mare atenție ridi
cării calificării profesionale a tutu
ror. de la muncitor la specialist. 
Concomitent, cu sprijinul organiza
ției de partid, s-a instaurat un cli
mat sănătos de stimulare a spiritului 
creator al oamenilor, de afirmare a 
fiecăruia pe plan tehnic și profesio
nal. Ne putem acum.mîndri cu faptul 
că întreprinderea noastră are unul 
dintre cei mai ridicați indici ai cate
goriei medii de încadrare din indus
tria constructoare de mașini, infir-

Din experiența 
întreprinderii „Nicsvaîa" 

din Sighișoara

A!UD:

Tehnologii moderne
Pe locul unei modeste făbricuțe 

de lăcătușerie de acum 40 de ani 
se înalță acum moderna întreprin
dere metalurgică din Aiud. una 
dintre' unitățile reprezentative ale 
industriei județului Alba. „Vizitele 
de . lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in întreprindere în 1973 
și 1975 au fost determinante pen
tru dezvoltarea. unității — ne-a 
spus ing. Mircea Popa, directorul 
întreprinderii. Dacă astăzi ' orașul 
Aiud a devenit un punct de refe
rință in metalurgia românească, 
aceasta se datorește secretarului 
general al partidului care ne-a ce
rut să ne înscriem cu toate forțele 
in lupta pentru progres tehnic și 
eficiență. în ultimii 10 ahi pro
ducția întreprinderii a crescut de 
citeva ori".

Utilajele livrate in aceste zile au 
permis economisirea unor impor
tante fonduri valutare prin renun
țarea la import, constituind exa
mene severe pentru capacitatea 
tehnică a muncitorilor și specialiș
tilor de aici, formați odată cu dez
voltarea întreprinderii.

In secția de turnare centrifugală 
activitatea din aceste zile are un 
puls ' deosebit, ne explică ing. 
Mircea Rus, șeful secției : „în 
această lună am trecut la apli
carea pentru prima dată in țară a 
unor tehnologii noi. respectiv, su
darea tuburilor de cracare pentru 
combinele chimice. Sudarea cere o 
precizie și o calitate cu totul deo-

Linie de fabricație realizată cu forțe proprii
La întreprinderea de construcții de 

nave și utilaj tehnologic din Tulcea 
a fost realizată o nouă linie tehno
logică pentru construirea navelor 
de mică capacitate și a celor nepro
pulsate. Nu este vorba despre o 
nouă investiție pe platforma indus
trială tulceană, ci despre materiali
zarea’ uhei inițiative muncitorești, 
în ce constă această' inițiativă? 
Oamenii muncii de la tînărul șan
tier' naval tulcean au propus să 
treacă la specializarea fluxurilor de 
fabricație a navelor in funcție de 
mărimea și complexitatea acestora. 
După organizarea unor linii tehno
logice de construcție și montaj 
pentru cargourile de 7 500 tdw și 
15 000 tdw, cd au fost puse în func

mind poate șl în această privință o 
apreciere pripită pe care ar sugera-o 
simplitatea uneltei care-i poartă nu
mele. Sint secții, cum ar fi cele de 
montaj sau prelucrări mecanice, in 
care lucrează numai muncitori cu ca
tegorii de încadrare 5, 6 și 7. ‘

Ar fi greșit să se creadă cumva că 
acordarea categoriilor , de încadrare 
se face cu ușurință. Dimpotrivă. Ori
care, muncitor care aspiră la o treap
tă superioară de încadrare trebuie 
să facă dovada nu numai a sțăpinirii 
la . perfecție a. meseriei, a .unor cu
noștințe teoretice și. practice temei
nice, ci; și a unui spirit creator și a 
unei' ingeniozități deosebite in reali
zarea de dispozitive, mașini, instala
ții și aparatură menite să îmbunătă
țească rezultatele economice ale ac
tivității întreprinderii. Iar produsele 
rezultate din acest veritabil „con
curs" de creație tehnico-științifică 
trebuie' să poarte girul noului, cel 
puțin la nivelul unei raționalizări. 
Deseori insă, performanțele sint mult 
mai ridicate, la nivelul invențiilor și 
inovațiilor.

CREAȚIA TEHNICA PROPRIE SE 
AFIRMA PUTERNIC. A intrat în 
practica întreprinderii ca. incă 
mult înainte de începerea unei . pe

rioade de plan, să 
se solicite mun
citorilor și spe
cialiștilor din sec
ții șau din com
partimentele de 
proiectare tehno
logică' să caute și 
să propună so

luții pentru -înnoirea iabricației, 
pentru crearea unor dispozitive și 
instalații menite să asigure creșterea 
productivității muncii și a eficienței 
producției. Cei care le. propun sint, 
în același timp, cei care le înfăp
tuiesc.

în atelierul proiectări tehnologice 
discutăm cu inginerul Nicolae Fuio- 
rea, care ne prezintă una din recen
tele realizări :

•— Printre reușitele . noastre mai 
recente se numără dispozitivul mul
tiplu de tăiat canale- la. tamburii de 
la carde. Canalele respective sint de 
fapt șanțuri de numai 1,5 mm ă.din- 
cime. cu un profil special, a căror 
lungime, însumată pentru, un singur 
tambur, este de aproape 10 km. Dis
pozitivul. de concepție proprie, asi
gură creșterea de 10 ori a producti
vității muncii, la această operație și 
o economie anuală de circa 400 000 lei.

Performanta este evidentă. Am no
tat însă și alte asemenea realizări 
tehnice care determină creșterea pro
ductivității muncii și reducerea chel
tuielilor' materiale. Spațiul nu ne 
permite decit o s.umară enumerare : 
o nouă tehnologie destinată execu
ției modelelor pentru pernele de la 
presele de călcat confecții, cu. ajuto
rul cărora se realizează o creștere 
cu 30 la sută a productivității mun
cii și o economie de materiale de 
circa 700 000 lei pe an ; realizarea 
unui programator cu matrice de dio
de pentru liniile de călcat, sacouri, 
care permite eliminarea, unor.impor
tări de'peste l,6'ln>Ijpane iei pe an. 
De asemenea, 'este dg'“ menționat și 
o.', mașinți de,, copiat.'Și. feCtificat., ne
cesară prelucrării cabalelor tridimen
sionale pentru mașinile de frezat, a 
cărei utilizare determină o creștere 
cu 28 la sută a productivității mun
cii și o reducere a costurilor de pro
ducție cu. 30 000 lei pe an.

Tn prezent, colectivul întreprinderii 
„Nicovala" din Sighișoara.șe preocu
pă intens de adoptarea a noi măsuri 
pentru creșterea și mai susținută a 
productivității muncii, din dorința'de 
a adăuga la rezultatele, de pînă 
acum noi realizări de prestigiu. An
gajamentul oamenilor muncii de aici 
este de a obține în acest ân o creș
tere a productivității muncii de. 10 
la sută, in condițiile îndeplinirii in
tegrale a planului la toți ceilalți in
dicatori.

VlalCTt RADU

de mare randament
sebite, fiind probată la presiuni de 
100 atmosfere. Noi realizăm pen
tru prima dată in țară aceste con
ducte sau tuburi care sint fabricate 
dintr-un material deosebit care se 
toarnă la noi centrifugal. In acest 
an urmează să executăm 450 
tone de asemenea produse. Apor
tul nostru la reducerea importuri
lor este in acest caz deosebit de 
însemnat. Un examen dificil pe 
care l-am trecut cu succes".

Alte recente premiere.. Pentru 
întreprinderea „9 Mai" Turda se li
vrează utilajele pentru noua sec
ție de carbură de siliciu. Peste 
1 500 tone de utilaje — moară pen-, 
dulară, site oscilante, uscătoare ro
tative. vibratoare — sint realizate, 
acum pentru prima dată în țară. 
Pentru Combinatul metalurgic 
Cimpia Turzii sint expediate utila
je necesare unor noi capacități de 
producție.

Fabricarea,, tot în premieră, a su- 
porților și grinzilor . portelectrod 
pentru cuptoarele de topire a 100 
tone ă impus metalurgiștilor aiu- 
dmi asimilarea unei noi tehnolo
gii — sudura in argint.

. întreprinderea metalurgică Aiud 
se situează, așadar, tot mai ferm in 
avanposturile tehnicii moderne, o 
veritabilă școală a muncii comu
niste.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scinteii"

țiune in primele luni ale acestui 
an, care au condus la sporirea sub
stanțială a productivității muncii, 
muncitorii din cadrul fabricii de 
construcții navale au trecut la re
alizarea cu forțe proprii a unui ast
fel de flux de producție și pentru 
navele de complexitate mai redu
să. Este vorba de navele de pescuit 
costier la Mărea Neagră, de drăgi 
și barje. In noile condiții de orga
nizare a producției, timpul de lu
cru la executarea acestor nave se 
reduce cu 20 la sută. Astfel, toate 
navele planificate să fie finalizate 
in acest an vor fi realizate în de- 
vans cu două luni. (Neculai Ami- 
hulesei, corespondentul „Scinteii").
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po-
superior, 

ar fi ame- 
cu degra- 
prin mi- 

cu neeuro-

,ja-
exprimă, 
exemplu.

Ordre
de extremă dreaptă din 
care să adopte măsuri ho-

unui 
european' 

se
Europeen (orga-

în ultima vreme, o serie de publi
cații occidentale semnalează revita- 
lizarea și proliferarea, în această arie 
spirituală, a unor teze și concepții 
cu caracter rasist, mai mult sau mai 
puțin disimulat. Fapt deosebit de 
îngrijorător, aceste poziții ideologice 
au tendința de a se converti în ati
tudini sociale și politice, de a re
deștepta mai vechi mentalități și de 
a alimenta ostilități și resentimente.

Formele ideologice în care se ex
primă neorasismul contemporan sint 
deosebit de diversificate. Fără în
doială că cea mai violentă afirmare 
a tezelor rasiste o realizează ideolo
gia neofascistă. Spre deosebire de ra
sismul promovat de nazism, care a- 
corda „virtuți" deosebite rasei „a- 
riene", cel promovat de neofascism 
extinde aria așa-zisei „superiorități" 
la zona Europei. în acest înțeles. 
„europeismul devine expresia actuală 
a rasismului". Pentru a-1 susține, 
ideologia neofascistă apelează la di
ferite „argumente", începînd cu cele 
din domeniul biologiei. Dintr-o ase
menea optică eu
ropenii ar 
seda un fond ge
netic 
care 
nintat 
darea 
xajele 
peni. Acest peri
col ar conduce la 
necesitatea adop
tării 
sism 
cum 
spre 
Nouvel 
nizație 
Franța), 
tărîte pentru apărarea rasei. Ele ar 
consta, conform precizărilor făcute 
de secretarul general al organizației 
amintite. Gaston Amadruz, în „re
patrierea africanilor și asiaticilor. în 
interdicția Căsătoriilor intre negri, 
galbeni și albi. Acesta este punctul 
esențial. Ar mai trebui, de aseme
nea, potrivit acestei concepții, să fie 
pusă in practică o veritabilă politică 
biologică 
racterele 
care sint 
biologică

O poziție identică poate 
și în paginile publicațiilor 
organizațiile cu aceeași 
politică „Ordre Nouveau", „Pour un 
Ordre Nouveau" și „Ordre Nouveau 
Hebdo", pentru care „hoardele ne
gre... amenință comunitatea noastră 
de limbă, interese și rasă". în aceeași 
categorie, dar cu' evidente reminis
cențe ale rasismului nazist, se situea
ză și tezele promovate de organiza
ția neofascistă internațională „Na
țional Socialist World Front", pentru 
care „lupta actuală, este cea dintre 
specia germanoidă și rasele mongo
loide, negroide și semite" și al cărui 
rezultat este „selecția elitelor biolo
gice" pentru care militează „Fron
tul".

Alte „argumente" la care recurge 
extrema dreaptă actuală pentru a 
promova aceeași nocivă concepție . 
privesc „superioritatea civilizației" 
făurite de-a lungul timpului de Eu
ropa. La ele face apel Maurice Bar- 
deche, care în „Defense d’Occi
dent". inserează aprecieri și în
demnuri de genul următor : „In pre
zent rasa albă este purtătoarea ci- 
vllizațieiM Supremația. omului -.alb 
este baricadă pe egre trebuie. s-d> 

’apărăm din. toate .puterile, deoarece 
'ea. este singuri’ stabilă protectoare 
împotriva transformării 
într-o colonie de insecte".

Promovarea insistentă a 
fel de teze este indirect

^îe practicile discriminatorii și atitu-

capabilă să amelioreze ca- 
ereditare ale popoarelor 
amenințate de o decădere 

prea accentuată".
fi găsită 
editate de 
orientare

umanității

unor ast- 
încurajâtă

4 F/ SPECIALIST, A El REVOLUȚIONAR tv
(Urmare din pag. I) 
peste 10 000 de metri. Pînă în pre
zent numai în două țări ale lumii au 
fost produse astfel de instalații : în 
Uniunea Sovietică și în Statele U- 
nite ale Americii. Constructorii plo- 
ieșteni de utilaj petrolier au hotărît 
să doboare și ei acest record. Pe ce 
fapte se întemeiază cutezanța lor ? 
Mai întîi au luat în calcul perfor
manțele anterioare, între care se 
numără și realizarea unei sonde de 
foraj la adincimi de peste 8 000 de 
metri. Apoi s-au bazat pe faptul că 
în colectivul lor lucrează specialiști 
care au dovedit deja că pe ei se 
poate conta în cele mai complexe 
împrejurări.

S-a pornit, așadar, de la ultimul 
record. El a constituit un „punct de 
sprijin", dar:mai erau necesare încă 
multe alte „puncte de sprijin". A de
venit clar, încă din momentul în 
care s-a trecut la realizarea proiec
tului, că depășirea pragului de 8 000 
de metri nu înseamnă un drum des
chis spre 10 000 de metri. Bătălia 
pentru diferența de 2 000 de metri 
s-a dovedit a fi deosebit de grea. Era 
nevoie de o tehnologie cu totul nouă.

— Pentru a depăși 10 000 de metri, 
ne-a spus inginerul DUMITRU 
GHEOCA, directorul întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești, a fost nevoie 
să ieșim din „clasicism" ; a fost ne
voie să renunțăm la sistemele obiș
nuite de foraj, pe care colectivul în
treprinderii noastre le cunoaște pînă 
in cele mai mici detalii. Am ințelgs 
că in noile condiții ni se cere să ac
ționăm cu mijloace noi, intr-o ma
nieră nouă. Ne-am angajat la o trea
bă grea, foarte grea. întreprinderea 
noastră are insă specialiști de înaltă 
clasă. Priceperea lor, ingeniozitatea 
lor, forța creativității lor s-au afir
mat și de data aceasta. Dar oare, 
intr-o astfel de împrejurare, singu
rul factor hotăritor este competența? 
Dacă mă gindesc la nopțile in care 
unele calcule au fost verificate și 
reverificate de zeci de ori, la schi
țele care se făceau și se refăceau 
pină cind deveneau perfecte, la miile 
de ore din timpul liber răpite pen
tru studiu in bibliotecă, la ~ puterea 
de a lua de la capăt cercetări ajun
se în impas, o dată și încă o dată, 
de cite ori a fost nevoie, pînă cind 
se obținea rezultatul dorit, vă voi 
spune că încă tin factor este hotări
tor. Un factor care presupune și dă
ruire, și devotament, și hotărire în 
acțiune, și putere de muncă, și spi
rit creator, și inițiativă. Acesta este 
spiritul revoluționar.

A FI SPECIALIST. Desigur, 
obiectivele complexe ce se află, în 
prezent, în fața economiei noastre na
ționale nu vor fi îndeplinite nici cu 
declarații și nici cu angajamente. 
Este nevoie de fapte. Este nevoie de 
muncitori, de țărani, de intelectuali 
competenți. într-un cuvînt de spe
cialiști care să-și desfășoare activi
tatea la înălțimea exigențelor noii 
calități a muncii.

Secretarul general aî partidului 
preciza, într-o cuvîntare. că indus
tria românească este în stare să so
luționeze orice problemă. Ceea ce

dinile ostile adoptate de unele cercuri 
fată de muncitorii imigranți.

Afluxul acestora din urmă in aria 
occidentală a Europei a atins apo
geul, după cum se știe, în deceniul 
șapte, cind societatea capitalistă cu
noștea o perioadă de avînt economic, 
fenomen care a necesitat forță de 
muncă suplimentară (în special ne
calificată). Pentru a încuraja acest 
aflux, țările vest-europene au adop
tat măsuri corespunzătoare pe care 
le-au prezentat, propagandistic, drept 
un „gest de ■ bunăvoință" al civiliza
ției europene, ca o probă a caracte
rului ei „umanist", a capacității sis
temului de a revărsa bunăstarea 

. asupra imigranților din zone econo- 
’ mice mai puțin dezvoltate. Erau 
trecute sub tăcere, din motive lesne 
de înțeles, condițiile reale de mun
că și viață ale imigranților, discri
minările politice, economice și so
ciale la care erau supuși, caracterul 
activităților în care erau angajați și 
pe care muncitorii autohtoni le dis- 
prețuiau (salahori în construcții.

Rasismul - expresia cea mai 
brutală a antiumanismului

încercarea de a justifica prin dife
rente biologice presupusele dife
rențe valorice dintre comunitățile 
umane este reluată în aproape toate 
publicațiile sau lucrările de orien
tare rasistă.

în fapt, apelul la biologie în sus
ținerea tezelor rasiste urmărește o 
dublă finalitate : pe de-o parte de a 
crea convingerea că diferențele din
tre rase ar avea un fundament na
tural, obiectiv, iar pe de altă parte 
de a conferi pozițiilor rasiste a apa
rență științifică. Acesta este și mo
tivul selectării din domeniul vast 
al biologiei a acelor „argumente" 
legate nemijlocit de disciplinele cele 
mai noi (genetica, etologia etc.) care, 
prin achizițiile însemnate în cunoaș
terea mecanismelor vieții, se bucură 
de un mare credit în mediile intelec
tuale, ca și în rîndurile opiniei pu
blice. După cum sublinia însă, cu 
pertinență, Franțois Jacob, deținător 
al Premiului Nobel pentru medicină, 
în intervenția sa în cadrul ultimu
lui colocviu consacrat examenului 
critic al diferitelor teorii pseudo- 
științifice invocate pentru a jus
tifica rasismul și discriminarea ra
sială, desfășurat Ia Atena, ceea ce 
prezintă interes pentru ideologia ra- 
sista „este in mod unic nevoia de a 

muncitorii imigranți găsi argumente in favoarea propri
ilor sale teze. Pentru aceasta ea nu 
ezită să deformeze și să denatureze 
discursul științific". Este suficient 
pentru a verifica adevărul acestei 
afirmații să luăm în considerație 
genetica, atit de des invocată' de pro
motorii rasismului, care demonstrează 
tocmai existența unei înzestrări co
mune întregii umanități, pe fondul 
unor variații genetice care con
stituie, în fapt, condiția diversității 
și originalității creațiilor umane. In-

măturători, gunoieri). în ciuda aces
tor condiții, muncitorii imigranți au 
contribuit in mod substantial la crea
rea prosperității țărilor occidentale. 
O statistică recentă semnala că pe 
șantierele de construcții din Franța 
70 la sută din forța de muncă o re
prezintă nord-africanii, portughezii 
și spaniolii, iar in industria carboni
feră belgiană 50 la sută. în Republi
ca Federală Germania, din o sută 
de automobile. 20 sint produse de 
muncitorii străini.

Schimbarea situației economice a 
țărilor occidentale, ca urmare a ac
centuării crizei cronice, a anu
lat, în mare măsură, nevoia de 
foiță de muncă străină, deveni
tă în aceste condiții excedenta
ră și considerată indezirabilă. în 
această situație se constată tendința 
de a explica în mod fals efectele 
crizei — scăderea nivelului de trai, 
șomajul și inflația — prin concuren
ța străinilor. Concomitent, au fost 
încurajate o serie de manifestări de 
xenofobie și rasism. Este sugestivă 
în acest sens remarca ziarului „Ti
mes", referitoare la faptul că 
„vest-germanii privesc cu dușmănie 
pe străinii care încă dețin o slujbă". 
La rîndul său, ziarul „Guardian", 
constata că „în Franța. Olanda, Bel
gia, Sîtedia, 1 
și familiile lor sint confruntați cu o 
puternică ostilitate, care crește pe 
măsură ce șomajul și recesiunea iau 
amploare". Slogane precum: „Străini, 
plecați acasă" sint afișate tot mai 
frecvent in diverse locuri și cu di
verse prilejuri în Republica Federa
lă Germania, Formațiunea olan
deză „Centrum Partij" răspîndește 
cu insistență lozinca-manifest : „0- 
landa pentru olandezi".

Aceste practici discriminatorii re- 
gășjțe azi în ,ț,ă.rj)£ ipcqjdentale. conn' terpretarea în alt fel. a-^rezultatelor caqp peaga» valori fundamentale, pre- 
duc, concomitent, cu Qbtinerea unor, cercetărilor de genjetițăconstituie 0.egalitatea, libertatea, demmta- 
ptofituri rezultatedin'''''.exhibatarea'.. mistificare, substituirea științei au .mmhata
forței de muncă străine, la realimen- teniice-prin pseudoștiințăr m 
tarea prejudecăților rasiste.

în același sens acționează ' și ati
tudinile publice adoptate de unele 
cercuri din Europa occidentală fată 
de imigranți, a căror prezență este 
apreciată ca o amenințare de astă-

înseamnă că întreprinderile indus
triale din țara noastră, dotate cu uti
laje dintre cele mai moderne, au 
muncitori, ingineri și tehnicieni în 
stare să soluționeze orice problemă. 
Față în față cu această realitate, de
vine cum nu se poate mai îndreptă
țită cerința realizării de produse ale 
căror performanțe să rivalizeze cu 
produse similare ale celor mai pres
tigioase firme din lume. Dar astfel 
de performanțe nu vor putea fi obți
nute fără muncă îndirjită, fără pre
gătire asiduă, fără strădanii neconte
nite pentru ridicarea calificării tutu
ror oamenilor muncii. Este ca și in 
cazul sondei de foraj : depășirea pra
gului de 8 000 de metri nu*  deschide, 
firesc, drumul spre 10 000 de metri. 
Condițiile sînt noi și. pentru a le în
vinge. este nevoie de mijloace noi. 
Este nevoie ca fiecare loc de muncă 
să fie ocupat de un om competent, 
pregătit șă facă fată noilor sarcini. 
Semnificativă, in această privință, 
este opinia exprimată de primul 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Ploiești, MIRCEA IONESCU :

— O mai veche zicală, expresie 
a înțelepciunii poporului nostru, pe 
care secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a re
amintit-o într-o cuvîntare, se referă 
la adevărul că „omul sfințește locul". 
Firește, nu omul in general, ci un 
om anume, cu pregătirea lui profe
sională, cu puterea lui de muncă, de 
creație, cu voința lui de înnoire, de 
progres. In oricare întreprindere, un 
loc de muncă este mai mult ori mai 
puțin rodnic, după cit de harnic și 
de priceput se dovedește a fi omul 
care îl ocupă. Nu este, insă, o fata
litate ca unii oameni să fie temeinic 
pregătiți profesional, să realizeze lu
crări de înaltă calitate, iar alții să 
nu reușească nici măcar să-și înde
plinească norma. Realitatea arată că 
factorii educaționali dintr-o întreprin
dere, sub conducerea organizațiilor 
de partid, pot contribui cu bune re
zultate la ridicarea calificării tutu
ror oamenilor muncii. Pentru că oa
menii nu se nasc cu toate atributele, 
cu toate calitățile necesare pentru ,',a 
sfinți" un loc de muncă. Ei dobîn- 
desc, treptat, și experiență, și cu
noștințe, și aptitudini. Desigur, școa
la are, fără îndoială, un rol impor
tant în pregătirea unui om pentru 
o anumită profesie, pentru un anu
mit loc de muncă. Învățătura nu se 
încheie, insă, odată cu absolvirea 
școlii. Ea este, trebuie să fie, un 
drum pentru toată viața. Altfel, gră
bită cum este, viața o ia înainte și 
cei care nu se pregătesc, fie pentru 
că „nu au timp", fie pentru că. cred 
ei, învățătura este in exclusivitate o 
îndatorire a elevilor și studenților, 
ajung să fie depășiți de problemele 
locului lor de muncă. Urmarea ? Se 
ajunge la plafonare, la pierderea ca
pacității de a sesiza toate fațetele în
datoririlor ce le revin. Ei nu-și mai 
pot îndeplini in mod corespunzător 
sarcinile ; activitatea lor începe să 
aibă, treptat, o eficiență scăzută. 
Vreau să spun că a se pregăti con
tinuu, toată viața, pentru a fi bun 
specialist, este o îndatorire a fiecă
ruia. Această îndatorire nu este nu

data la adresa identității popoarelor 
europene. Un exemplu în această 
direcție îl reprezintă „Manifestul de 
la Heidelberg", semnat de 15 pro
fesori universitari, în care se con
sideră că existenta străinilor în Re
publica Federată Germania „submi
nează limba, cultura și tradițiile au
tohtone și poate genera o catastrofă 
etnică".

în același plan se înscrie și încer
carea de a aplica etologia la rela
țiile social-politice care iau naștere 
între imigranți și populația autoh
tonă întreprinsă de Eibl-Eibesfeldt 
(unul dintre creatorii acestei dis-. 
cipline biologice) într-un articol 
intitulat „Frica față de oameni", 
apărut în publicația vest-ger- 
mană „Siiddeutsche Zeitung". în 
conținutul acestui articol se încearcă 
a se demonstra că ura față de străini 
are un fundament natural-biolo
gic. iar raporturile acestora cu 
populația autohtonă sînt similare cu 
cele dintre parazit și gazdă exis
tente în natură.

O formă disimulată de rasism o 
prezintă ideologia „Noii drepte", 
orientare constituită în Franța spre 
finele deceniului trecut. Apologia 
pe care aceasta o face popoarelor 
indo-europene, modul, ostentativ în

mai a unor anumite persoane, ci a 
tuturor. Dar este și a îndatorire a 
organizațiilor de partid, care poartă 
răspunderea elaborării și înfăptuirii 
unor ample programe de pregătire 
pentru toate cadrele.

A FI REVOLUȚIONAR. La în
treprinderea de ferite din Urziceni 
a fost creat un grup de cercetare 
științifică. Experiența nu are, in 
munca acestui colectiv, un rol deose
bit Toți cei care au fost desemnați 
să lucreze in acest sector de activi
tate sînt foarte tineri. Dar lipsa de 
experiență este suplinită de un alt 
factor : implicarea profundă, activă 
în toate problemele întreprinderii. 
Prima hotărire adoptată de tânărul 
colectiv de cercetare a fost aceea de 
a-i fi total străină zicala : „De ce să 
ne legăm la cap dacă nu ne doare". 
Desigur, fiecare dintre membrii co
lectivului are îndatoririle lui, are 
planul lui de muncă, dar au înțeles 
cu toții că activitatea de cercetare nu 
poate fi ruptă de producție. Pe ușa 
biroului ce li s-a repartizat au mon
tat o firmă : „Atelier de cercetare". 
Ca să fie clar că, aici, se lucrează, 
nu doar se meditează. Apoi au afișat, 
tot pe ușă, o invitație scrisă cu li
tere mari, vizibile de la distantă : 
„Vă rugăm să intrăți în acest atelier 
ori de cite ori nu puteți rezolva o 
problemă tehnică !“ Și muncitorii, 
inginerii, tehnicienii din secțiile de 
producție, la început din curiozitate, 
apoi cu tot mai mare încredere, au 
dat curs invitației. Multi vin aici cu 
probleme dintre cele mai complexe și 
mai complicate. Soluțiile nu se gă
sesc in sertarele birourilor din ate
lierul de cercetare. Ele trebuie cău
tate. Orice problemă pusă în discuție 
presupune documentare asiduă, pre
supune calcule și iar calcule; deseori 
presupune mai multe variante de so
luții. Presupune, așadar, un volum 
enorm de muncă de Ia care nimeni, 
aici, nu se dă înapoi.

Implicarea — iată, așadar, o ca
racteristică a spiritului revoluționar 
fără de care activitatea specialistului 
nu poate fi concepută. Pentru că nu-i 
vor fi de folos societății cunoștințe
le profesionale ale cuiva, oricit ar fi 
ele de temeinice, dacă posesorul lor 
le tine închise în „cercul strimt" al 
propriei sale ființe, obsedat „să nu 
se lege la cap cind nu-1 doare".

A FI SPECIALIST, A FI REVO
LUȚIONAR. Omul nou se identifică 
pe deplin cu o personalitate comple
xă, cu un ansamblu armonios de va
lori. Lui nu i se cere, azi. doar să 
muncească pentru a deveni un bun 
specialist. Sau să dobindească o înal
tă pregătire politică. Sau să manifes
te pasiune și preocupări pentru lăr
girea orizontului științific și cultu
ral. Sau să fie model de comportare 
morală, de principialitate, de auto
exigență și responsabilitate. I se cere 
mult mai mult : adică să întrunească 
toate aceste calități la un loc. I se 
ceră să realizeze unitatea organică 
între cunoștințe, idei, comportament 
și acțiune, să fie un adevărat revo
luționar în pas cu spiritul timpului 
în care trăim, cu exigențele societă
ții noi. socialiste pe care o făurim in 
patria noastră.

relație de determinare între 
înzestrări și realizările în 
organizării sopial-politice, 

și civilizației.

© francez 
Levi- 

„dacă a- 
originali- 

există —

care contrapune realizările culturale 
și de civilizație ale acestora celor
lalte popoare, insistenta cu care 
pedalează pe „necesitatea" ca Eu
ropa să-și redobîndească rolul domi
nator care i s-ar „cuveni" pe pla
netă, trimiterile insistente la înzes
trări naturale „de excepție" instituie 
o falsă 
aceste 
planul 
culturii

Știința contemporană demonstrea
ză falsitatea acestei optici. Carac
teristicile morfofiziologice sau gene
tice au semnificație în raport 
cu condițiile naturale de existen
tă, in timp ce produsele cultu
rale, gradul de civilizație se cer 
explicate în legătură cu împre
jurările social-istorice specifice. 
Mai mult decît atît, creațiile po
poarelor aparținînd diferitelor rase 
sînt marcate de originalitate, ceea ce 
invalidează în fapt orice încercare 
de a stabili ierarhizări valorice între 
ele și de a justifica inegalitățile. 

După cum re
marca cunoscu
tul antropolog si 
sociolog 
Claude 
Strauss, 
ceasta 
tate 
si lucrul este ne
îndoielnic — ea 
depinde de îm
prejurări geogra
fice. istorice si 
sociologice, si nu 
de aptitudini dis

tincte legate de constituția anatomi
că sau fiziologică a negrilor, a gal
benilor sau a albilor".

în realitate, toate aceste artificii 
„teoretice" au menirea, după cum se
siza „Declarația cu privire la rasă 
și prejudecățile rasiale" adoptată 
la ultima conferință generală a 
UNESCO, de a acredita „ideea per
nicioasă că relațiile discriminatorii 
între grupuri sint moral și științific 
justificabile".

Faptul că tezele și pozițiile ra
siste, în pofida lipsei oricărui fun
dament științific, sînt susținute și 
promovate in diferite modalități 
atestă realitatea că ele convin de 
minune intereselor forțelor reacțio
nare. direct interesate în teoretiza
rea inegalităților dintre oameni și 
grupuri umane, ca o modalitate de 
a justifica decalajele dintre popoare. 
Astfel, rasismul își dezvăluie trista 
sa „faimă" — aceea de instrument 
în mina cercurilor imperialiste, folo
sit pentru a semăna vrajbă între 
popoare, pentru a menține și perpe
tua texploatarea și asuprirea. Prin 
aceasta, în ciuda schimbării for
mei. rasismul își conservă în per
manență funcția de legitimare a 
dominației. Tocmai de aceea, după 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „o atenție deosebită tre
buie să acordăm combaterii oricăror 
forme de rasism, de învrăjbire a 
oamenilor muncii, a popoarelor. Este 
bine cunoscut că toate acestea au con
stituit și constituie și astăzi o armă 
în mina cercurilor reacționare, im
perialiste, a acelora care doresc să 
mențină dominația și asuprirea altor 
popoare".

A demasca argumentat esența a- 
cestor teorii profund antiumanisțe.

- . teaj dreptatea. democrația, a combate
.vșcqpurile politice reacționare pe care ... 

ele le servesc reprezintă o cerință 
firească a gîndirii progresiste și 
umaniste de pretutindeni.

Nicolae ANGHEl 
Mie COCHINESCU

15,00 Telex
15,05 Din marea carte a patriei. Patru

zeci de trepte ale evului contem
poran. Popasuri pe Mureș

15.30 Viața culturală. Expoziția națio
nală de artă plastică. „40 de ani 
de muncă și împliniri"

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune în limba germană 
(parțial color)

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) ® Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie © Avan

cronică la seceriș ’84. Rald-anche- 
tă prin cite va județe mari culti
vatoare din sudul țării

20,33 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Olt

21,10 Cadran mondial (parțial color)
21.30 Eroi ai construcției socialiste in 

teatrul românesc
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Dăbuleni. din județul Dolj, este cea 
mai mare comună a tării : 16 0(10 de 
locuitori într-o singură așezare, fără 
sate aparținătoare. Atestată docu
mentar în urmă cu aproape 500 de 
ani, comuna Dăbuleni, ca dealtfel 
toate așezările patriei, a cunoscut în 
cei 40 de ani ai libertății noastre 
perioada cea mai înfloritoare din în
treaga existență. Concomitent cu 
dezvoltarea economică și edilitară, 
această comună a cunoscut mutații 
spectaculoase și în domeniul cultu
ral-artistic, pe planul conștiinței lo
cuitorilor săi. An de an baza mate
rială pentru învățămînt și cultură a 
crescut, inmănunchind in prezent, 
printre altele, un liceu agroindus
trial, 4 școli generale, casă de cul
tură, bibliotecă cu aproape 20 000 de 
volume, 6 grădinițe și altele. în Dă
buleni învață în prezent peste 2 500 
de elevi prin strădaniile a 120 de 
cadre didactice. Noua calitate mate
rială și social-culturală din Dăbu
leni poate fi ilustrată și prin infuzia 
de noi profesiuni, străine satului ro
mânesc de altădată : există astăzi in 
comună 212 intelectuali, ingineri, 
medici, profesori, cercetători horti
coli, economiști și alți specialiști. 
Cei mai mulți dintre ei sînt fii 
ăi satului care s-au intors pe 
meleagurile natale pentru a con
tribui efectiv la continua ascen
siune a localității lor. la înflorirea ei 
spirituală. Așadar, o întrebare fi
rească : cum sprijină intelectualii 
din Dăbuleni activitatea cultural- 
educativă și politico-ideologică a sa
tului ? De Ia început trebuie mențio
nat că în comună există o bogată și 
fertilă tradiție cultural-artistică, 
precum și un climat propice con
tinuării și dezvoltării acesteia. Nu
mărul mare al formațiilor cultutal- 
artistice (două coruri, 5 formații de 
dansuri, 5 brigăzi artistice, 2 tarafuri, 
5 montaje literar-muzicale, o forma
ție de teatru) care înmănunchează 
laolaltă aproape 490 de artiști ama-

VITALITATEA POEZIEI
SOCIALE SI PATRIOTICE

— Citesc in ultimul dv. volum, abia 
apărut („Un ocean devorat de li
cheni urmat de ' Poemul regăsit", 
editura „Cartea românească"), a- 
ceastă semnificativă „artă poeti
că": „Nu-n neteda tăcere a parcu
rilor vreau l să merg la pas / in 
orele ce incă mi-au rămas, / nu-n 
liniștea din parcuri, ca un enorm 
smarald, I vreau să mă scald, / ci 
pe trotuare, / departe de boschete 
și sălcii plingătoare, / nu-n liniș
tea din scorburi / unde mișcarea 
deseori sucombă / ci-acolo unde 
rotitoare sorburi / aruncă peste 
mal imensa trombă" — scrie poe
tul, care, la frumoasa virstă de 
șaptezeci și cinci de ani, se regă
sește in vers la fel de tinăr ca și 
acum o jumătate de veac, cind de
buta. Care este opinia dv. despre 
funcția, spirituală și socială a poe
ziei in viața omului de azi, a so
cietății actuale?

— Aș începe prin a spune că poe
zia cea adevărată (pentru că mai 
există și o falsă poezie) nu-și în
găduie să se zăvorască in proprii
le sale secrete, nu poate fi redu
să la un număr de principii teh
nice. a căror aplicare ' garantează, 
să zicem, rezultatul, ci. folosind 
variate și mereu noi mijloace de 
expresie, potrivit epocilor istorice, 
civilizațiilor și destinului uman, 
poezia aceasta nu se poate sustra
ge în nici un chip realității so
ciale, fiind, dimpotrivă, obligată să 
și-o însușească șl să o multiplice, 
fiind, bineînțeles, o poezie de ati
tudine.

în genere, și cu atit mai mult 
într-o societate socialistă cum e a 
noastră, literatura și arta joacă un 
rol de prim plan întru înfăptuirea 
progresului social și ridicarea con
științei umane, care apare și se 
formează, pe o treaptă superioară.

Dar pentru a juca acest rol im
portant, pentru a întări și grăbi ri
dicarea conștiinței pe o treaptă su
perioară, literatura și arta trebuie 
să facă apel, din plin, la puterea 
ei de investigație asupra realită
ții înconjurătoare, pentru a sonda, 
a descoperi și a da la iveală, o- 
dată cu conținutul epocii, noile 
relații care se ivesc între oameni 
în urma schimbărilor de un fel 
deosebit survenite în domeniul e- 
conomic, politic și social.

Indiferența fată de realitatea so
cială poate reteza cursul ascen
dent al poeziei. Exemplul lui Rim
baud pune în discuție fragilitatea 
pozițiilor strict individuale în per
spectiva destinului istoric. Existen
ța noastră are nevoie de poezie 
așa cum are nevoie de aer. Dar 

I există și aer irespirabil. încăperi 
ermetic închise in care poezia se 
usucă și moare, ca și viata.

— Aspirină la eternitate, poezia 
rămâne mereu finiră. Care sint iz
voarele acestei tinereți eterne a 
poeziei ?

— Revelarea realității oferă poe
tului sursele imperisabile ale artei 
sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus odată că avem nevoie de 
o poezie veșnic tînără- Si, în- 

i tr-adevăr, acest lucru devine pen

Unități turistice în județul Hunedoara

tori este un solid argument. Pildui
tor este faptul că, de regulă, inte
lectualii sint promotorii și animatorii 
unei activități cultural-artistice vii, 
adine implantate în tradițiile locului 
și în realitățile contemporane. Să 
apelăm la un exemplu. în corul mixt 
al căminului cultural din Dăbuleni 
— ce a împlinit recent 75 de ani — 
formație artistică cîștigătoare a pre
miului I la toate edițiile Festivalului 
„Cîntarea României" — cîntă, de

Intelectualii satului
— oameni ai satului

mai bine de două decenii, și Florea 
Morariu, secretar adjunct cu proble
me de propagandă al comitetului co
munal de partid, și Toma Staicu, 
vicepreședinte al consiliului popular 
comunal, toți cei 4 directori ai șco
lilor generale din comună : Dumitru 
Ivănuș, Ștefan Florescu, Iulian Ghi- 
ță și Ion Nicolița, precum și alți 
profesori, ca Ileana Nanu. Oprea 
Cristescu, Septimiu Georgescu. Dan 
Nedăianu și Dumitru Baron. învăță
torul Titu Păsculescu a dirijat corul 
comunei timp de 40 de ani. Acum a 
transmis ștafeta profesoarei de mu
zică Torni ța Groza, care conduce și 
corul de copii al comunei. Dar 
cîmpul de afirmare al intelectualilor 
satului, paralel cu domeniul în care 
lucrează efectiv, este mult mai cu
prinzător. învățătorul Ștefan Petres
cu este animatorul formației de 

tru societatea noastră o necesitate 
absolută. Dedicat epocii în care 
trăiește, poetul veritabil este me
reu în căutarea unui nou curs na
tural, în căutarea unei noi faci
lități — dificultăți 'care să cores
pundă exigenței poetice și să se 
potrivească mai bine cu viața oa
menilor și a formelor. în acest 
sens, poetul nu va comite eroarea 
de a crede că posedă o inteligen
tă particulară, disprețuind afirma
ția heraclitiar.ă potrivit căreia ra
țiunea este universală, și faptul că 
oamenii, semuitori prin forma lor 
exterioară, sînt la fel de semui
tori și cu aceeași infinită varieta
te, prin geniul lor poetic.

Poetul este cel care declanșează 
funcțiunea reală a acțiunii poeti
ce, cel care provoacă întîlnirea 
fastă a omului cu el însuși, dizol- 
vind cu pasiune obișnuința încă
pățînată și stearpă, inerția, com
promisul și utilitarismul îngust.

Convorbire cu poetul
Virgil TEODORESCU

Prezența acestui permanent efort 
liric constituie secretul veșnicei ti
nereți a poeziei.

— Putem despărți printr-o grani
ță precisă viața poeziei de viata ce
lui care o face, o scrie? Gherea 
parcă spunea că sentimentele oa
menilor, aspirațiile unei epoci sint 
chiar sîngele poeziei. Ce laturi ale 
acestui „spirit al epocii" noastre 
alimentează cu precădere poezia 
dv. ?

— Nu. Această graniță n-are cum 
să existe. Viața poetului se inte
grează în poezia pe care o scrie. 
Un poet lipsit de perspectiva revo
luționară asupra lumii nu poate 
avea decît o viață plată șl ternă 
pe care poezia lui o va reflecta 
în cele mai mici amănunte. Bine
înțeles, poezia nu este chemată să 
versifice comod, superficial și ano
din evenimentul care o însufle
țește ; să facem artă revoluționară 
capabilă să emoționeze.

M-aș încumeta să spun că poezia 
’nu ia ființă și nu prinde viață de
cît atunci cînd există un dublu 
curs absolut necesar, un schimb 
fertil de experiențe și adevăruri de 
la viată spre poezie și invers, din
spre creație spre viața oamenilor, a 
societății, căci numai atunci putem 
înțelege existenta în sensul ei de
plin și numai atunci sensibilitatea 
și logica poeziei se vor întîlni, re- 
găslndu-și fluiditatea spontană și 
marea splendoare imagistică.

Gherea are, desigur, dreptate. 
Dar, în ce mă privește, nu există 
o latură, ci un flux continuu. 
Fluxul acesta nu are nici laturi, 
nici muchii. E ca o infinită spirală. 
Mareea poeziei mele este atrasă, 
fără întrerupere, de magnetica forță 
inepuizabilă a Revoluției..

— Se scrie azi o bună poezie socia
lă și patriotică în pofida impresiei 
unora că această specie și-ar fi 
pierdut actualitatea. Ce factori po

dansuri care duce mai departe în 
timp o veche și recunoscută tradi
ție a dansurilor populare, a căror vi
goare. ritm și culoare sint păstrate 
nealterate și astăzi. Nicăieri în țară 
nu se joacă mai frumos bordeiașul, 
aluneiul, rustemul — afirmau bătri- 
nii satului. Inginerul agronom 
Gheorghe Vașcu s-a remarcat ca un 
foarte bun textier și interpret de 
brigadă, în timp ce soția sa; învăță
toarea Ștefania Vașcu, face parte din 

corul comunei. Florica Rățoi, șefa 
contabilă a cooperativei de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfurilor 
din localitate, instruiește brigada 
artistică de agitație, cîștigătoarea 
locului întii pe județ, iar pro
fesoara de biologie Viorica Predi este 
o mare pasionată de teatru, pregă
tind formația de teatru amator. Altă 
categorie de intelectuali conduc 
efectiv cele 14 cursuri ale universită
ții cultural-științifice. Printre ei se 
numără cercetătorul Emil Vlădoianu, 
medicul veterinar Aurică Rădulescu, 
inginerul Constantin Delibașa. pro
fesorul Dan Gheorghe, medicul 
Adriana Popa și alții. Cum e si fi
resc. această activitate extraprofe- 
sională a intelectualilor satului nu 
este un scop în sine. Ea se desfășoa
ră pentru oameni, în folosul oame
nilor. La căminul cultural au loc lu

litici, spirituali și estetici pledează 
pentru viabilitatea poeziei patrioti
ce, militante ?

— A vorbi despre existența senti
mentului patriotic în poezie (și in 
artă în genere) înseamnă a vorbi 
despre existenta poeziei însăși, pen
tru că poezia (sau, dacă vreți, arta) 
nu poate trăi, nu poate respira 
dincolo de contextul social, istoric 
și național. Evenimentele cruciale 
ale istoriei neamului nostru infu
zează sentimentul patriotic, care 
circulă în permanență ca o lavă 
fierbinte în tot ce ne animă, o ten
siune extraordinară. încărcătura 
Iui afectivă, oferită de importanța 
evenimentului, depinde de justa 
plasare a acestuia în orbita evolu
ției societății la un moment dat, de 
idealurile care o însuflețesc, de pre
ocupările, viata și gesturile colec
tivității.

în societatea noastră socialistă 
sentimentul patriotic fuzionează cu 
idealurile socialismului și ale co
munismului, face corp comun cu 
efortul întregii națiuni, angajată în 
opera de edificare a unei noi orîn- 
duiri, se confundă pînă în cele mai 
intime fibre cu lupta ponorului 
pentru apărarea ființei naționale, 
suveranității și independentei pa
triei, cu lupta poporului pentru 
abolirea războiului atomic și in
staurarea unei păci trainice în lu
mea întreagă.

— Apropierea de cea de-a 40-a 
aniversare a actului de la 23 August 
1944 este un prilej de bilanț in toa
te domeniile. Cum domeniul dv, 
este poezia, vă rugăm să definiți pe 
scurt notele esențiale ale Creației 
lirice din România de astăzi.

— începînd cu cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, care poate fi 
considerat un triumf al gîndirii 
creatoare, posibilitatea de a face 
din fiecare om un creator a crescut, 
facultățile creatoare ale maselor 
largi au fost stimulate, astfel incit 
acestea să poată participa efectiv 
la viața societății nu numai în ce 
privește domeniul politic sau eco
nomic, dar și în ceea ce privește 
cultura nouă a socialismului.

Deplin convinși că „literatura și 
arta trebuie să-i ajute pe oameni 
să privească mereu înainte", poeții, 
ca și toți artiștii țării noastre, și-au 
dat silința să exprime în opera lor 
conținutul revoluționar al epocii, 
atît latent, cit și în continuă efer
vescență, și ca mesageri ai spiri
tualității și aspirațiilor poporului, 
ca participant! neosteniți la edifi
carea unei lumi noi. s-au simțit da
tori să mențină vii ideile revolu
ției, dindu-le, prin fervoarea ope
rei lor, și mai multă putere de 
atracție. Poeții s-au ferit să ur
meze un itinerar artificial care să 
denatureze -elaborarea operei lor, 
avînd drept punct terminus un uni
vers arbitrar, egoist, inuman.

Actualmente poezia noastră a 
ajuns în faza ei cristalină, s-a în
scris definitiv în orbita marii poe
zii universale, iar forța ei de pene
trație în lirica întregii lumi a 
crescut considerabil și continuă să 
crească.

C, STANESCU

în județul Hunedoara, ca peste 
tot în tara noastră, au fost date în 
folosință. în ultimii ani. atrăgătoa
re unități turistice care oferă po
sibilități de cazare si masă celor 
ce doresc să petreacă un concediu 
sau numai citeva zile într-un decor 
pitoresc si reconfortant. Astfel, la 
Ilia, pe șoseaua Deva-Arad. a fost 
construit complexul turistic „Mu
reșul", cuprinzind un hotel, un 
restaurant, braserie, terasă de vară 
și bar de zi. Complexul și-a orga
nizat și o gospodărie-anexă și un 
solariu pentru legume. O altă uni
tate. cu un binemeritat renume, 
cîștigat în decursul anilor, este 
hanul „Bucura" din localitatea Ha
țeg. Hanul dispune de un restau
rant. precum si de locuri de cazare 
in camere cu confort I B.

Prin Agenția de turism „COOP" 
din București, strada 13 Decembrie 
nr. 26, tel. 14 52 09, se pot reține 
locuri de cazare si masă la aceste 
unități pentru serii complete sau 
numai pentru citeva zile.

In fotografie : Hanul „Bucura" 
din Hațeg, județul Hunedoara.

nar spectacole cu participarea for
mațiilor din localitate, alte manifes
tări artistice cu largă audiență la 
public, cu bogat mesaj educativ. în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării și Congresului al XÎII-lea 
al partidului s-a declanșat o suită de 
manifestări cultural-artistice și poli
tico-educative sub genericul „Imn de 
slavă patriei și partidului, iubitului 
nostru conducător", manifestări care 
reunesc pe scenă toate genurile de 
formații artistice și la care participă 
și artiști profesioniști din Craiova, 
în timpul documentării am întilnit 
la Dăbuleni și o altă manifestare, 
devenită de pe acum tradițională, 
manifestare cu înalte virtuți educa
tive : lunar, prin rotație, la fiecare 
școală din comună se organizează șe
zători culturale cu program complex, 
la care participă. și părinții elevilor. 
La ultima acțiune de acest fel pro
fesorii Elisabeta Marcu, Elena Geor
gescu și Dan Gheorghe . au vorbit 
părinților și elevilor despre noutăți 
„la zi" în domeniul biologiei și fi
zicii, au prezentat o cronică a eve
nimentelor interne și internaționale, 
în timp ce Vergică Șovăilă, organiza
torul de partid al C.U.A.S.C. Dăbu
leni. le-a prezentat părinților sî ele
vilor ultimele documente de partid 
și de stat, cele mai proaspete acte 
normative în vigoare, sarcinile in 
actuala campanie agricolă de vară și 
altele. Considerăm că aceasta este o 
modalitate eficientă de a antrena in
telectualii satului să desfășoare o 
bogată și multilaterală activitate 
cultural-educativă pentru toți oame
nii satului. Consiliul comunal de 
educație politică și cultură socialistă 
analizează periodic modul concret 
cum sîrtt antrenați toți intelectualii 
în activitatea politico-ideologică șl 
cultural-educativă. in viata de zi cu 
zi a satului.

Nicolae BĂBAlAU 
corespondentul „Sciwteii*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit amabilul mesaj de condoleanțe pe care mi I-ațî trimis cu 
ocazia mortii regretatului dr. Ahmed Fouad Mohieddin, prim-ministru al 
Egiptului, pentru care exprim profunde mulțumiri.

Apreciind sincerele dumneavoastră condoleanțe, rog Excelența Voastră 
să aveți amabilitatea să acceptați cele mai bune urări.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Cronica zilei

Adunări cu prilejul aniversării a 35 de ani 
de la crearea primelor detașamente de pionieri 

din Romania

Ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, a primit joi, in vizită de 
prezentare, pe Noel Eichhorn, noul 
director al Centrului de informare al 
O.N.U. la București și reprezentant 
rezident al P.N.U.D. în România.

★
Joi, tovarășul loan Avram, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit pe A.I. Koniakov, prim-adjunct 
al ministrului aviației civile, si pe
V.A.  Balbot, adjunct al ministrului 
industriei aviației, din Uniunea So
vietică.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea si 
extinderea în continuare a cooperă
rii în producție și a colaborării teh
nice dintre România și Uniunea So
vietică în domeniul aeronauticii.

A fost prezent E.M. Tiajelnikov,

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 15 iunie, ora 21 — 18 
iunie, ora 21. în țară : Vremea va fi 
în general instabilă, îndeosebi în ves
tul și nordul țării, unde cerul va fi 
mai mult noros și vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Pe alocuri, cantitățile de apă vor pu
tea depăși 20 de litri pe metrul pătrat 

ANUL 40 AL LOIB 1 I^TĂȚ88 

NOASTRE, ANUL UNOR 

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, joi după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
România-Marea Britanie.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie România-Marea Britanie. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în 24 de ore. în celelalte zone, cerul 
va fi variabil, iar ploile izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări în zonele de munte 
și estul țării, predominînd din secto
rul nord-vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime între 17 și 27 de grade. 
In București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 12 și 15 grade, 
iar cele maxime între 23 și 26 de gra
de. (Din partea Institutului de meteo
rologie și hidrologie).

în aceste zile, purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor din întreaga țară 
trăiesc din nou momente solemne 
ale ceremonialului pionieresc, mo
mente prilejuite de aniversarea a 35 
de ani de la crearea primelor deta- 
șamente de pionieri din România.

La adunările jubiliare, care s-au 
desfășurat pină la această dată în 
județele Cluj, Arad, Teleorman, Ia
lomița, Vrancea. Caraș-Severin. Dolj, 
Bacău, Covasna, Satu Mare, Tulcea, 
Alba, Olt, Giurgiu și Vîlcea, au parti
cipat prim-secretari, membri ai bi
rourilor comitetelor județene de 
partid, cadre care au activat în miș
carea de tineret, ilegaliști, reprezen
tanți ai Uniunii Tineretului Comu
nist, ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre didactice, oameni de 
știință, artă și cultură, pionieri.

Cu acest prilej s-a evidențiat im
portanța creării de către partid a Or
ganizației Pionierilor, participantă 
activă la prefacerea revoluționară a 
societății românești, la formarea ti
nerei generații, accentuîndu-se fap
tul că, îndrumată de partid, aceasta 
a obținut, în cei 35 de ani, realizări 
deosebite în opera de educare a pio
nierilor și școlarilor în spiritul nobi
lelor idealuri ale socialismului și co
munismului, realizări ce sînt indiso
lubil legate de contribuția hotăritoare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
fundamentarea și îndrumarea activi
tății de educare comunistă, revolu
ționară, patriotică a tinerelor ge
nerații.

Pionierii țării, cadrele care le în
drumă activitatea și-au exprimat 
dragostea și recunoștința profundă 
față de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidu’ui Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, părintele și în
drumătorul cel mai apropiat ăl Co
piilor, pentru condițiile minunată de 
muncă, învățătură și viață asigurate. 
Cele mai alese sentimente de pre
țuire și mulțumiri au fost adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 

grija pe care o poartă tinerelor 
vlăstare ale patriei, pentru neobosi
ta activitate pusă în slujba . dezvol
tării invățămintului, științei și cultu
rii in țara noastră.

în cadrul adunărilor jubiliare a 
fost subliniat faptul că în centrul 
preocupărilor Organizației Pionieri
lor a stat și stă cultivarea atitudinii 
înaintate a pionierilor și școlarilor 
față de învățătură, a interesului și 
pasiunii pentru muncă, pentru crea
ție. O intensă activitate s-a desfă
șurat în direcția formării conștiinței 
socialiste a tinerei generații, educării 
patriotice, revoluționare a copiilor, 
cultivării dragostei față de țară, 
partid și popor, în spiritul respec
tului și înțelegerii între popoare, al 
prieteniei cu copiii de pretutindeni.

S-a subliniat, totodată, semnificația 
deosebită pe care o dobindeȘte ani
versarea a 35 de ani de la crearea 
Organizației Pionierilor, în contextul 
în care întregul nostru popor în- 
tîmpină cu rezultate deosebite în 
muncă împlinirea a 40 de ani de la 
victoria revoluției de> eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

în încheiere, participanții la adună
rile jubiliare au adoptat. într-o at
mosferă vibrantă, de entuziasm ti
neresc, telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România. în care. în numele tutu
ror pionierilor și școlarilor, se ex
primă angajamentul solemn al tinerei 
generații de a învăța, munci și ac
ționa fără preget pentru traducerea 
exemplară in viată a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru a întîmpina , cu realizări deo
sebite cele două mari evenimente pe 
care întreaga națiune le sărbătorește 
în acest an. pentru a răspunde prin 
fapte grijii părintești cu Care este 
înconjurată, zi de zi. de conducerea 
partidului și statului, de întregul 
nostru popor.

COMUNICAT 
cu privire ia Consfătuirea economică 

ia nivel înalt a țărilor membre ale C. A. E. R.
(Urmare din pag. I)

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației; G. Lazar, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consiliu
lui de Miniștri; F. Havasi, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U. ; M. Sziiros, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. ; J. Marjai, 
membru al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent 
al R.P.U. la C.A.E.R.; L. Faluvegi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Oficiului Na
țional de Planificare;

Din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste — tova
rășul Konstantin Ustinovici Cer- 
nenko. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației ; N. A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. ;
M. S. Gorbaciov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. ; A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. ; G. V. Romanov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. ; D. F. Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S. ; V. I. Dolghih, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. ; K. V. Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S. ;
N. I. Rîjkov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.; N. K. Baibakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. președintele Comite
tului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. ; N. V. Talîzin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 

U.R.S.S., reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. Ia C.A.E.R.;

Din partea Republicii Socialiste 
Vietnam — tovarășul Le Duan, 
secretar general al C.C. al P.C.V., 
conducătorul delegației ; Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.V., președintele 
Consiliului de Miniștri ; Vo Chi 
Cong, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.V.; Tran 
Quinh, membru al C.C. al P.C.V., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al R.S.V. la C.A.E.R.; Dinh 
Nho Liem, membru al C.C. al 
P.C.V., ambasadorul R.S.V. în 
U.R.S.S.

La lucrările consfătuirii a luat 
parte V. V. Sîciov, secretarul Con-' 
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Consfătuirea a fost deschisă cu 
un cuvînt de salut de K. U. Cer- 
nenko, ‘secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La consfătuire au fost exami
nate cele mai importante proble
me ale dezvoltării și colaborării 
economice ale țărilor frățești. La 
consfătuire au luat cuvîntul to
varășii K. U. Cemenko, T. Jiv-

Recepție în onoarea participanților la consfătuire, 
oferită de C. C. al P. C. II. S. și de Guvernul II. R. S. S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 14 
iunie. Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Guvernul U.R.S.S. au oferit la 
Kremlin o recepție în onoarea parti- 
cipantilor la Consfătuirea economică 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Au participat membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. ai Gu
vernului U.R.S.S., activiști cu munci 
de răspundere ai C.C. al P.C.U.S.. ai 
Prezidiului Sovietului Suprem și ai 
Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S.

La recepție au luat parte conducă
torii și membrii delegațiilor partici
pante la consfătuire. 

kov, J. Kâdâr, Le Duan, E. Ho
necker, C. R. Rodriguez, Y. Țeden- 
bal, W. Jaruzelski, Nicolae 
Ceaușescu, N. A. Tihonov, G. Hu- 
sak.

Consfătuirea a adoptat o hotă- 
rire corespunzătoare. Au fost a- 
doptate unanim, de asemenea, do
cumentele : „Declarația cu privire 
la direcțiile principale ale dezvol
tării și adîncirii în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
știintifice între țările membre ale 
C.A.E.R." și Declarația țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc „Menținerea 
păcii și colaborarea economică in
ternațională" (care se vor publica 
separat).

Elaborarea ..acțiunilor pentru 
realizarea hotărîrilor adoptate la 
consfătuire a fost încredințată or
ganelor competente ale țărilor și 
Consiliului de ■ Ajutor Economic 
Reciproc.

Consfătuirea a fost închisă prin- 
tr-o scurtă cuvintare rostită de 
K. U. Cernenko.

Lucrările consfătuirii au decurs 
în spirit constructiv și de lucru, 
într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere și unitate deplină.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ceilalți 
membri ai delegației române și alte 
persoane oficiale.

Au toastat tovarășii K. U. Cer
nenko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și
W. Jaruzelski, prim-secretar ai C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

unități de industrie mică și presta
toare de servicii ale cooperației 
meșteșugărești. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, in județul 
Teleorman au fost deschise peste 
20 de astfel de unități.

B Harnicul colectiv de oameni 
ai muncii de la întreprinderea me
canică Vaslui a livrat, peste pre- 

mărul apartamentelor, ce .urmează.-, vederile planului, la zi, 255 reduc- 
a fi puse la dispoziția locuitorilor toare, produse de mecanică fină in 
municipiului, în primul-semestru-al--valoare-de 13,6 milioane lei-,-utilaj- 
anului, să însumeze 744 de aparta
mente — cu 140 mai multe față de 
prevederile planului.,

0 Toate unitățile industriale de 
construcții și transporturi mari con
sumatoare de energie din județul 
Galați au reușit să înregistreze im
portante economii de energie elec
trică în perioada care a trecut din 
acest an. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu Combinatul siderur
gic, care a economisit circa 3 600 
MWh, Întreprinderea laminorul de 
tablă, Întreprinderea mecanică de 
echipamente hidraulice, Șantierul 
naval și întreprinderea mecanică 
navală.

E In procesul de integrare a în- 
vățămintului cu cercetarea și pro
ducția, studenții Institutului poli
tehnic din lași au realizat în acest 
an școlar în stațiile pilot, in ate
lierele de microproducție și în sec
țiile unor mari întreprinderi indus
triale unde-și efectuează practica 
productivă, lucrări în valoare de 
peste 61 milioane lei, depășin- 
du-și sarcinile anuale prevăzute. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în atelierele proprii de 
prelucrare a polimerilor, de con
strucții metalice, de betoane arma
te, de mase plastice, electrotehni
că și automatizări.

0 Colectivele de ' oameni ai 
muncii din tinăra industrie a orașu
lui Luduș raportează îndeplinirea, 
înainte de termen, a sarcinilor pe 
primul semestru al anului. Pină la 
sfîrșitul lunii- iunie, colectivele eco
nomice din acest oraș vor livra su
plimentar o producție marfă indus
trială. în valoare de 86 milioane 
lei.

B In orașele Alexandria, Roșiori 
de Vede și Turnu Măgurele au fost 
puse la dispoziția populației noi

H Pentru oamenii muncii din 
îîrgu Mureș, lucrătorii antreprizei 
nr. 1 construcții montaj au predat 
„la cheie", în perioada care a tre
cut de la începutul anului și pînă 
în prezent, 515 apartamente confor
tabile. Stadiile avansate de execu
ție în care se află alte 229 de a- 

\ partamente au creat condiții ca nu-

FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

geologic și piese de schimb in va
loare de 6,3 milioane lei.

H La Întreprinderea județeană 
de transport local din Craiova s-a 
organizat o interesantă expoziție 
cu diferite tipuri de autovehicule 
- autobuze de călători, autoca
mioane, autocisterne, autotrailere 
și altele — dotate cu instalații a- 
daptate pentru folosirea combusti
bilului mixt - gaz metan și moto
rină. in prezent, există in circulație 
182 mijloace de transport echipate 

Pentru ocrotirea și îngrijirea sănătății 
Rîmnicu Vîlcea a fost dat în folosință un nou si 
de 420 paturi. Noul edificiu dispune de cadre 
rînd condiții din cele mai bune de asistență 
„Scinteii"). ’

, a viitoarelor mame și a noilor născuți, în municipiul 
modern spital de obstetrică și ginecologie, cu o capacitate 

de înaltă specializare și de aparatură modernă, asigu- 
feminine din județ. (Ion Stanciu, corespondentul

cu astfel de instalații, ceea ce con
tribuie la realizarea unor însemna
te economii de combustibil.

B in orașul Negrești a fost dată 
în folosință o stație meteorologică 
dotată cu aparatură modernă, care 
va permite observații și cercetări 
asupra fenomenelor atmosferice din 
zonă.

B La întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani a fost realiza
tă o modernă-instalație de perfo-- 
rat destinată Întreprinderii miniere 
Uricani. Noua instalație este dota
tă în întregime cu echipament 
românesc și contribuie Ia creșterea 
productivității muncii.

E A fost realizată și pusă in 
funcțiune la Combinatul minier 
Cluj o instalație pentru prepararea 
tufului vulcanic granulat. Noul pro
dus minier este rezultatul investi
gațiilor întreprinse de Institutul de 
cercetări și proiectări miniere pen
tru substanțe nemetalifere.

Deva a livrat 
construcții, peste 

cubi prefa- 
din beton și 3 500 metri 
beton celular autoclavi-

șantierul hidrocentralei 
obiectiv e-

B întreprinderea de materiale 
de construcții din “ 
șantierelor de 
prevederi, 4 523 metri 
bricăte 
cubi din 
zat.

S Pe 
Gura Lotrului, un nou 
nergetic pe rîu.1 Olt, județul Vil- 
cea, s-au încheiat lucrările de tur
n’d re ■ a betoanelor la fundația ‘
centralei. In acest fel s-a creat 
front de lucru montorilor ia asam
blarea hidroagregatelor.

B De la începutul anului și pină 
în prezent, in comunele Trușești, 
Frumușica, Răuseni, Leorda și To- 
direni din județul Botoșani au fost 
date în folosință 100 noi aparta
mente. Pînă la sfîrșitul anului, spa
țiul locativ al satelor botoșănene 
se va îmbogăți cu încă 300 apar
tamente.

Lucrările simpozionului national „Contribuția 
institutelor de invățămint superior agricol 

la creșterea potențialului productiv al pămintului"
La Institutul agronomic din Timi

șoara s-a desfășurat simpozionul na
țional „Contribuția institutelor de 
invățămint superior, agricol Ia creș
terea .potențialului' productiv aT pă- 
mintului în vederea obținerii unor 
•producții mari',șPWbile“. organizat' 1 
de Ministerul Educației și învătămîri- 
tului. Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, împreună cu 
comitetele uniunilor sindicatelor din 
aceste ramuri.

Intr-o atmosferă caldă, de puter
nică angajare patriotică, participan- 
ții la simoozion au adresat tovară
șului NICOLAE CEAUSESCU o tele
gramă. în care se arată :

Această manifestare științifică, or
ganizată în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă si antiiraperialistă și celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului, 
a relevat cu pregnantă rolul deose
bit al activității neobosite, teoretice

IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONAMI EUROPEAN DE FOTBAL 
DEBUT PROMIȚĂTOR AL ECHIPEI NOASTRE

ROMANIA - SPANIA 1-1
Ieri, Ia Saint-Etienne, in meciul 

său de debut Ia turneul final al cam
pionatului european interțări. echipa 
reprezentativă a României a termi
nat Ia egalitate cu formația Spaniei, 
1—I (1—1), după un joc de bună ca
litate fotbalistică. Deși condusă din 
minutul 23, printr-un gol marcat din 
penalti de Carrasco, echipa noastră a 
dovedit capacitatea tehnico-tactică și 
morală de a egala scorul. înscriind, 
în minutul 36, prin Boloni, la capătul 
unei faze de atac foarte frumoase, 
inițiată de Marcel Coraș. în conti
nuare. jucătorii români au avut cite- 
va ocazii clare de gol, s-au arătat, in 
general, superiori adversarilor în 
toate compartimentele și numai cite- 
va ezitări sau nesincronizări în si
tuațiile de atac au privat-o de o vic
torie binemeritată. Rezultatul, ca și 
jocul de ieri al echipei României 
confirmă că aceasta deține șanse 
reale în cursa de calificare.

Cele două formații au evoluat în 
I următoarea alcătuire : ROMANIA :

Lung — Rednic, Ștefănescu. Iorgu- 
lescu, Ungureanu — Dragnea (din 

și practice, pe care o desfășurat! 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea și modernizarea în
tregii agriculturi,' pentru contribuția 
extrem de valoroasă pe care o aveți . 
in fundamentarea conceptului de 
nouă revoluție agrară. Lucrările sim
pozionului nostru au evidențiat ro
lul important al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de renume mondial, in dez
voltarea invățămintului, științei și 
culturii, în progresul economic și so
cial al patriei noastre.

Ne angajăm să muncim fără pre
get, cu răspundere și dăruire patrio
tică, pentru ca în acest an jubiliar, 
folosind deplin și rational întregul 
fond funciar, să participăm cu mai 
mare eficientă la creșterea potenția
lului productiv al pămîntului. să 
realizăm o nouă calitate a muncii, 
atit în pregătirea cadrelor de specia
litate, cit și în obținerea unor pro
ducții agricole sigure și stabile.

min. .58, Țicleanu), Boloni, Klein, Ga
bor (din min. 75, Hagi). Cămătaru. 
SPANIA : Arconada — Urquiaga, 
Maceda, Goicoetchea, Camacho, 
Gallego (din min. 73. Julio Alber
to), Victor. Senor. Gordillo. Santil- 
lana, Carrasco.

Următorul meci al echipei Româ
niei se va disputa duminică. Ia Lens, 
în compania selecționatei R. F. Ger
mania,

★
La stadionul „Le Meinau" din 

Strasbourg, în primul meci din grupa 
B a turneului final al campionatului 
european de fotbal, s-a desfășurat 
joi după-amiază jocul dintre se
lecționatele R.F. Germania și Por
tugaliei, Partida s-a încheiat la ega
litate : 0—0.

Arbitrul Romuald Yushka (U.R.S.S.) 
a condus următoarele formații : R.F. 
Germania : Schumacher — B. For
ster. K. H. Forster. Stielike. Briegel, 
Rolff. Brehme, Buchwald. Rurnme- 
nigge, Voller, Allofs ■; Portugalia : 
Bento — Pinto, Enrico. Perreira. Al
varo. Chalana. Manuel. Frasco, Pa
checo, Jordao, Diamantino.
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M ORlzoNTURlLECUî'iOAȘTEkii
® NOU SISTEM DE TRANS

PORT FEROVIAR. O firmă franceză a 
proiectat un sistem de transport feroviar 
fără motor pentru zone urbane — scrie 
publicația „Traveaux". Sistemul, destinat 
orașului Laon (30 mii locuitori), este com
pus din vagoane mici și ușoare care circu
lă pe șine și s>nt trase de un cablu. In 
apropierea stațiilor, vagoanele își înceti
nesc viteza prin slăbirea sistemelor de 
fixare sau prin conectarea Ia un alt cablu 
mai lent. La stație, sistemul se decuplează 
automat. O astfel de cale ferată poate fi 
amplasată la suprafață. în tuneluri sau pe 
estacade. Proiectanții sistemului susțin că 
el este economicos, nepbluant și silențios.

© MAREE... TERESTRE. sPecia- 
listii Institutului de mine al filialei sibe
riene a Academiei de Științe a U.R.S.S. au 
realizat un model al Pămîntului și al in
fluențelor la care este supusă Terra din 
partea diferitelor forțe fizice cosmice. Pe 
această bază, după efectuarea unor expe
riențe, profesorul universitar Nikolai Pa- 
riiski, de la Institutul de fizica Pămîntu-

terestră, la> fel ca 
„valuri", datorită 

o exercită asupra 
ondulații depinde, 

de grosimea scoarței,

lui, a relatat că scoarța 
și apele mării, formează 
influenței pe care Luna 
Terrei. înălțimea acestor 
printre altele, de grosimea scoarței, in 
unele regiuni ale globului ea puțind ajunge 
la 40 centimetri. Cercetările legate de ase
menea fenomene au, pe lingă faptul că 
permit cunoașterea unor legități ale evolu
ției Terrei, și o importanță de ordin prac
tic. în vederea prognozării cutremurelor, 
pentru stabilirea amplasării unor complexe 
industriale, baraje ș.a.

® RADARUL ÎN APĂRAREA 
RECOLTELOR De'a 'unSul litoralului 
Marii Britanii se va instala o rețea de 
aparate radar pentru detectarea roiurilor 
de insecte dăunătoare care produc daune 
însemnate agriculturii — informează „Lon
don Press Service". Experiențele realizate 
la stația agrotehnică de la Rotamsted ates
tă că aparatele pot detecta apropierea 
roiurilor de dăunători, stabilesc felul aces
tora și direcția zborului. Un calculator 
descifrează datele comunicate de radar și 

anunță automat stațiile de aviație utilitară, 
care intervin pentru distrugerea insectelor.

® ORDINATORUL INTERPRET.
In Japonia a început să fie comercializat 
un ordinator capabil să traducă un text 
japonez în limba engleză cu viteza de 
3 000 de cuvinte englezești pe oră. Ordina
torul. cu o memorie de 40 000 cuvinte din 
limba engleză, poate Să redea cu o preci
zie de 85—90 la sută conținutul textului 
japonez. Pentru moment. este vorba de 
texte tehnice sau științifice care. în cazul 
publicării, trebuie să fie stilizate. Apara
tul a fost pus la punct de o echipă de 
cercetători japonezi, care a lucrat la el 
timp de șapte ani.

• PREMIERĂ ENERGETICĂ ÎN 
INDIA. Specialiștii indieni au elaborat 
studiile necesare pentru amenajarea, pe 
coasta statului Gujarat, a unei centrale 
electrice pe baza folosirii energiei valu
rilor. Proiectul, primul de acest fel din 
India, constă în construirea unui baraj gli
sant. care permite intrarea apei intr-un 
rezervor ; la ieșire, forța acesteia pune în 

mișcare o turbină instalată sub nivelul 
mării. Se apreciază că. dacă proiectul va 
fi încununat de succes. India va trece la 
realizarea altor unități energetice de acest 
tip.

© PENTRU REDUCEREA 
RISCURILOR DE ACCIDENTE 
AUTO. Specialiștii afirmă că reducerea 
numărului anionilor (ioni negativi) intr-un 
spațiu închis — de exemplu în interiorul 
unui automobil — are efecte negative asu
pra organismului uman, influențînd mai 
ales respirația. După numeroase experiențe, 
un grup de tehnicieni francezi a creat un 
aparat de ionizare care, branșat în auto
mobil la bricheta electrică de la bord, asi
gură un debit de 1 800 miliarde de anioni 
pe secundă și pe centimetru cub. Eliminind 
diferitele impurități -- fum, praf, microor
ganisme — sistemul înlătură efectele nega
tive asupra conducătorului auto, ceea ce 
duce la reducerea riscurilor de accidente. 
Pe de altă parte, firma niponă construc
toare de automobile „Nissan" a început 
să producă ștergătoare de parbriz care, da

torită unui sistem electronic, Își reglează 
viteza in funcție de intensitatea ploii. Cind 
începe să plouă, un dispozitiv special 
emite un curent electric cu o intensitate 
proporțională cu frecvența picăturilor de 
ploaie, acționind in mod corespunzător 
ștergătoarele de parbriz. Dacă automobilul 
intră intr-un tunel, ștergătoarele se opresc, 
iar apoi, la ieșire, pornesc din nou. Și 
acest dispozitiv este menit să contribuie la 
reducerea riscurilor de accidente.

® EXTRAGEREA AURULUI 
DIN MINEREURILE SĂRACE.
ma americană „Haber Inc." a elaborat un 
nou procedeu de extragere a aurului din 
minereurile aurifere sărace. Este vorba de 
o metodă electrochimică. cu ajutorul căreia 
sint colectate particulele de aur din mine
reu, gradul de recuperare a metalului pre
țios fiind de 90—100 la sută. Pe lingă fap
tul că durata operațiunii se scurtează de 
la cîteva săptămini la cîteva ore. noua 
metodă este mult mai puțin poluantă și mai 
ieftină decît procedeele clasice. Ea poate 
fi utilizată chiar in cazul minereurilor cu 

un conținut de 0,085 grame de aur la tona J 
de minereu, față de 0,57 grame in prezent. I

® LAPTE DIN FĂINĂ DE PEȘ- | 
TE. SpecîalîȘli ai O.N.U. au pus la punct 
o tehnologie pentru producerea laptelui din » 
făină de pește. Noul produs, care are ace- ’ 
leași calități nutritive ca -și ale laptelui de I 
vacă, este destinat, in principal, industriei i 
alimentare, pentru prepararea prăjiturilor v 
și a înghețatei, precum și sectorului zooteh- i 
nic, pentru hrana vițeilor. Pină acum, făina 
de pește se folosea in numeroase țări nu- ț 
mai ca adaos pentru hrana animalelor. i

® O NOUĂ MATERIE PRIMA { 
PENTRU FABRICAREA HlRTIEI. 
Cercetătorii firmei „Canadian Paper" au 
descoperit o plantă din care se poate fa
brica hîrtie de aceeași calitate cu hirtia 
produsă din lemn. Este vorba de trestia 
africană repede crescătoare numită hibis
cus, care în decurs de 150 zile poate ajunge 
la o înălțime de 4 m. Această creștere — 
de 3—4 ori mai rapidă decît a lemnului 
pe aceeași suprafață de teren — o face 1 
foarte utilă pentru industria hirtiei.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII!------ !

ffi Scopul șl mijloacele : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 48 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Nea Marin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; ,15,45:
18; 20.
• Să mori rănit din dragoste de
Viață: DRUMUL SARK-(31 28 13) — 
15,30; 17,30; 19* *391 • ■>•> ««»»*•
® întoarcerea Vlașinilor: GIULEȘTI 11 
(17-55 46) —9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lișca : COTROCENI (49 48 43) —
11; 17,15.
® Vreau să știu de ce am aripi : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
® Febra aurului : COTROCENI
(49 43 48) — 13; 15; 19,30.
• șapte băieți și o ștrengărită : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30 ; 11,30; 13,30: 
15,30; 17,30: 19,30, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13,15; 17,15; 19,30, 
la grădină — 20,30.
® Trandafirul galben : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
® In așteptarea lui Filip: CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
® Omul care a Închis orașul: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;' 
15,30; 17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare : GRIVTTA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 
20, FESTIVAL (15 63 34) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
© Tații și bunicii : VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
® Călăuza „Pană albă" : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
® Prea cald pentru luna mal: PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
® Yankeii (două serii): SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 20.
® Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) - 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30- 
15,45; 18: 20, MELODIA (11 13 49) — 9;i 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
® Madame Sans-Gftne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15: 
18; 20.
© Martorul știe mal mult : GRADI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
@ Prețul puterii: CAPITOL (16 29 17)
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 21.15.
O Cuscrii : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Q Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30; 12.
• Profesorul distrat: DOINA (16 33 38)
— 13,15: 15,30; 17.45; 20.
G Strada Hanovra : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45:
18; 20.
® Par șl impar: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
® O afacere murdară : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13: 15; 17; 19.
• Avertismentul : PACEA (60 30 85)
— 16; 19.
O Secretul lui Bacchus : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15: 14,30; 16,45’:
19,30.
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• Comunicatul reuniunii de la Taef © Convorbiri 
între reprezentanți ai Nicaraguei și Costa Ricăi

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR
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I burn. — „ua — pacn r — „mu
• — rachetelor nucleare aducătoare 

de moarte !“ — acesta este motoul 
ț apelului lansat populației vest-ger- 
i mane de inițiatorii unui 
’ dum neoficial în R.F.G. 
ț amplasarea de rachete
4 americane cu rază medie de acțiu- 
1 ne pe teritoriul țării. Difuzat in 
4 milioane de exemplare. apelul. 
’ semnat de numeroase personalități 
4 politice și obștești, oameni de cul-

PadamenWI olandez a aprobat hotărîrea guvernului 
de a amina amplasarea rachetelor „Cruise"

HAGA — Parlamentul Olandei a adoptat, după două zile de dezbateri, 
decizia guvernului Ruud Lubbers de a se amina, pină la 1 noiembrie 1985, 
hotărîrea finală privind amplasarea sau neamplasarea pe teritoriul țării a 
48 de rachete nucleare ameticane cu rază medie de acțiune. După cum se 
arată la Haga, această hotărîre vine, totodată, în sprijinul deciziei de la 
1 iunie a guvernului de a amina pînă în 1988 eventuala instalare în O- 
landa a rachetelor „Cruise".

Observatorii de presă estimează că votul forului legislativ olandez 
„lasă loc unei renunțări la instalarea noilor rcchete" in Olanda, dacă la 
negocierile sovieto-americane în problema armelor nucleare.se vor înre
gistra progrese, subliniază agenția France Presse, Agenția Reuter citează, 
la rindul său, declarația făcută in acest sens de liderul grupării parla
mentare a Apelului Creștin Democrot (care face parte din coaliția gu
vernamentală) potrivit căreia decizia aprobată „oferă o șansă inițiative
lor menite să ducă la oprirea spiralei înarmărilor".

în cursul dezbaterilor parlamentare, citeva mii de olandezi au parti
cipat, la Haga, la o manifestație în favoarea păcii și a dezarmării, îm
potriva amplasării rachetelor nucleare cu. rază medie de acțiune în Olan
da, împotriva cursei înarmărilor.

S.U.A.: Crește audiența mișcării împotriva
armelor atomice

Pentru soluționarea pe cale pașnica 
a diferendelor dintre state

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Mișcarea americană pentru înghe
țarea armamentelor nucleare, 
„Freeze Campaign", și-a reiterat 
cererea de instituire a unui mora
toriu asupra dezvoltării, producției 
și staționării de arme nucleare. In 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Washington, liderul 
mișcării, Randy Kehler, a exprimat 
sprijinul pentru moțiunea prezen
tată in Congres de 120 de deputați 
referitoare la înghețarea rapidă a
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acelor sisteme de arme a căror dez
voltare și desfășurare pot fi sto
pate fără a fi necesare tratative 
îndelungate.

Kehler a precizat că Mișcarea l 
pentru înghețarea armamentelor ? 
nucleare a devenit o organizație ț 
importantă in Statele Unite și a i 
subliniat că organele legislative a J 
peste 400 orașe americane, precum \ 
Și cele ale unui număr de 22 de i 
state au adoptat rezoluții de spri- ț 
jin pentru cererile mișcării. I

R.F.G.: „Un NU hotărît armelor de nimicire în masă !
BONN. ,Da — păcii !“ ,Nu

referen- 
privind 

nucleare

tură și artă, subliniază pericolul 
ce-1 reprezintă amplasarea de ra
chete nucleare în țările europene. 
Documentul cere ca in cadrul refe
rendumului, ce se va desfășura la 
17 iunie, cu prilejul alegerilor pen
tru Parlamentul vest-european, cei 
chemați la urne să respingă trans
formarea teritoriului țării intr-un 
poligon nuclear, să se pronunțe cu 
fermitate împotriva rachetelor 
cleare în Europa.

nu-

o Europă eliberată
de arsenalele nucleare

LUXEMBURG : Pentru

LUXEMBURG. — Partidul Co
munist Luxemburghez a lansat un 
program de pace și dezarmare. în 
cadrul campaniei electorale pen
tru alegerile în Parlamentul vest- 
european. Comuniștii luxembur
ghezi se pronunță cu fermitate îm
potriva' amplasătii de râthet'e nu
cleare cu rază medie de acțiune in 
Europa, pentru retragerea celor 
existente. Ca o măsură concretă 
pentru încetarea cursei înarmărilor

nu- 
teri- 

de
și prevenirea unei catastrofe 
cleare se propune declararea 
loriului tării ca zonă liberă 
arme nucleare. P.C. Luxemburghez
— precizează documentul — spriji
nă promovarea unei politici exter
ne care să 
națională, 
colaborării 
intre state 
ferite.

asigure suveranitatea 
pe baza principiilor 

și înțelegerii reciproce 
cu orînduiri sociale di-

JAPONIA : 0 amplă demonstrație împotriva prezenței 
militare americane

TOKIO. — O amplă demonstrație 
împotriva amplasării în Japonia a 
bombardierelor americane „F-16", 
capabile să transporte arma nu
cleară, a avut loc, joi. in apropierea 
bazei aeriene americane de la Mi- 
sawa, prefectura Aomori. Au parti
cipat reprezentanți ai sindicatelor,

ai' organizațiilor de femei și de ti
neret, ai partidelor progresiste. 
După cum relatează ziarul „Aka- 
hata“. demonstranții au purtat pan
carte cu inscripția „Nu — «Toma- 
hawkurilor» și avioanelor ,«F-1(U 
pe pâmintul nipon !“

RIAD 14 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității la încheierea 
reuniunii de la Taef.a. miniștrilor de 
externe ai; statelor membre ale Con
siliului de cooperare al Golfului — 
Arabia Saudită. Bahrein. Kuweit, 
Emiratele Arabe Unite, Oman și 
Qatar — se menționează că partici- 
panții au analizat situația politică 
și militară din regiune, în condițiile 
continuării conflictului iraniano-ira- 
kian. pronunțindu-se pentru rezol
varea lui prin mijloace pașnice. Tot
odată — relevă agenția de știri a Qa
tarului — Q.N.A. — miniștrii au ho- 
tărit să mențină contacte cu secre
tarul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, in legătură cu transpu
nerea in viață a rezoluției 552 a Con
siliului de Securitate referitoare la 
explorarea tuturor modalităților de 
înfăptuire a păcii în regiune.

MANAGUA 14 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua a pro
pus autorităților din Costa Rica an
gajarea unui, „dialog direct, care să 
se desfășoare înțr-un spirit construc
tiv" în vederea depășirii actualei

BELGRAD 14 (Agerpres). — La 
Belgrad s-ati desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care a hotărît, 
după cum informează agenția Ta
niug, să inițieze o largă dezbatere in 
.cadrul partidului în legătură 
realizarea rolului conducător

cu
al

Conferința națională 
a P.C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE (Ager
pres).— în Chile s-a desfășurat, in 
ilegalitate, Conferința națională a 
Partidului Comunist din Chile. Au 
fost examinate situația politică in
ternă și unele probleme internațio
nale . actuale — transmite agenția 
T.A.S.S. Comunicatul dat publicită
ții subliniază necesitatea înlăturării 
dictaturii militare, promovării unei 
politici economice și sociale care să 
răspundă intereselor clasei munci
toare. întregului popor chilian.^ Con
ferința a adus unele modificări in 
statutul partidului, a ales noul Co
mitet Central, care, la 'rindul său. a 
ales Biroul Politic al C.C. al P.C.C. 
în funcția de secretar general al 
partidului a fost reconfirmat Luis 
Gorvalan.

stări de încordare in relațiile din
tre țările centroamericane, transmi
te agenția I.P.S. In acest sens, pre
cizează sursa citată. Sergio Ramirez 
Mercado, membru al Juntei Guver
nului de Reconstrucție Națională de 
la Managua, a avut convorbiri cu 
Alberto Fait Lizano, președinte în 
exercițiu al Republicii Costa Rica. 
precum și cu ministrul securității 
din această țară, Angel Edmundo 
Solano, cărora le-a prezentat pozi
ția nicaraguană asupra incidentelor 
de frontieră din ultima săptămină.

CARACAS 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Caracas, minis
trul venezuelean al relațiilor exter
ne, Isidro Morales Paul, s-a pronun
țat pentru continuarea eforturilor 
Grupului de la Contadora pentru so
luționarea politică a situației din 
America Centrală — transmite agen
ția venezueleană de presă Venpres. 
El a precizat că Grupul de la Conta
dora acționează atît pentru realiza
rea păcii și securității in zonă, cit și 
pentru democratizarea vieții politice 
centroamericane.

U.C.I. și întărirea continuă a uni
tății sale ideologice și de acțiune. 
Aceasta — precizează Taniug — va 
contribui și la • pregătirea cu succes 
a Congresului al 'XIII-lea al U.C.I.

Edificarea, întărirea și afirmarea 
unității de acțiune a. U.C.I. în trans
punerea in viață a programului de 
stabilizare economică și a politicii și 
pozițiilor sale constituie un factor 
fundamental pentru realizarea cu 
succes a rolului său conducător și 
dezvoltarea pe mai departe a socie
tății socialiste iugoslave bazate pe 
autoconducere, relevă Taniug.

Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale »

— deziderat major evidențiat la 
sesiunea Consiliului Mondial 

al Alimentației
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Par.ticipanții la lucrările sesiunii de 
Ia Addis /Abeba, a Consiliului Mon
dial al Alimentației au evidențiat, 
in luările lor de cuvint. importanța 
instaurării unei noi ordini economice . 
internaționale și a restructurării ac
tualelor raporturi comercial-econo- 
mice — unul din principalii factori 
care conduc la accentuarea dispari- 
tăților dintre țările bogate. șl cele 
sărace, la penuria alimentară ce 
afectează o serie de state africane.

Numeroși vorbitori — între care 
reprezentanții Nicaraguei și Colum
biei — ău subliniat că protecționis- 
mul comercial practicat de o serie 
de state industrializate occidentale, 
scăderea prețurilor la materiile pri
me. creșterea datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, ratele 
inalte ale dobînzilor au fost și ră- 
min factori ce afectează decisiv eco
nomiile țărilor lumii a treia, efortu
rile lor de dezvoltare.

S-a relevat că situația actuală eco-. 
nomică din Africa este agravată de 
scăderea prețurilor la produsele de 
bază exportate de statele continen
tului, deteriorarea termenilor de 
schimb reducind veniturile lor din 
export. în acest sens, o serie de vor
bitori au evidențiat că situația fi
nanciară actuală se caracterizează 
printr-o insolvabilitate crescîndă a 
majorității țărilor in curs de dezvol
tare. afectînd serios capacitatea lor 
de cumpărare și de investiții în ve-> 
derea asigurării progresului lor eco
nomic și social. S-a pus. de aseme
nea. accentul pe necesitatea impulsio
nării strategiilor naționale, în scopul 
dezvoltării agriculturii.

In sprijinul unor măsuri concrete vizind diminuarea

Crește preocuparea generată de efectele negative 
ale dobînzilor ridicate

QUITO 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Quito, vicepre
ședintele Ecuadorului, Leon Roldos 
Aguilera, a'lansat guvernelor țărilor 
în curs de dezvoltare apelul de a 
se pronunța în cadrul organismelor 
internaționale pentru măsuri concre
te vizind diminuarea poverii dato
riilor lor externe — transmite agen
ția de presă ecuadoriană Ecuapress. 
„Ecuadorul, împreună cu celelalte 
state latino-âmericahe, cu țările în 
curs de dezvoltare din întreaga 
lume, trebuie să ceară adoptarea u- 
nor poziții clare, concrete din par
tea statelor puternic industrializate", 
a spus Leon Roldos Aguilera.

SAN JOSE 14 (Agerpres). — In 
zilele de 19 și 20 iulie, la San Jose 
— Costa Rica — va avea loc o reu
niune parlamentară latino-america- 
nă, consacrată problemelor privind 
datoria externă a continentului — 
informează agenția I.P.S. La dezba
teri ■ vor participa delegați din partea 
a 15 parlamente latino-americane. re
prezentanți ai Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), ai A- 
genției Internaționale de Dezvoltare 
(A.I.D.), ai Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), precum și reprezentanți 
ai Canadei. Japoniei și C.E.E. Cuba 
și Nicaragua vor participa în calita
te de observatori.

Reuniunea, ale cărei lucrări vor fi 
inaugurate de președintele coștari- 
can, Luis Alberto Monge, va analiza 
unele aspecte ale problemelor ridi
cate de plata împovărătoarei datorii 
externe, estimată Ia circa 350 miliar
de dolari și care constituie una din
tre preocupările majore ale țărilor 
din regiune.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Po
litica economică a S.U.A. ar putea 
avea ca efect exacerbarea dificultăți
lor economice mondiale —a declarat

Moriyukl Motono, ministru adjunct 
de externe al Japoniei.

’ Vorbind in fața membrilor Asocia
ției de politică externă din New 
York, și referindu-se la „speranțele 
intr-o redresare mai largă și mai 
echitabil distribuită in întreaga 
lume", ministrul japonez a avertizat' 
că dobînzile americane in creștere șt 
politica monetară restrictivă a S.U.A.- 
ar putea strangula relansarea econo
mică, înainte ca ea să cuprindă și 
alte țări.

LONDRA 14 (Agerpres). — Fostul 
cancelar federal al R.F. Germania, 
Helmut Schmicjt, a apreciat că Sta
tele Unite trebuie să reducă rata 
înaltă a dobînzilor, care mărește ar
tificial cursul dolarului american. în 
caz contrar — a apreciat el cu pri
lejul unei prelegeri rostite la Uni
versitatea Strathclyde, din Glasgow 
— guvernul american s-ar putea ve-- 
dea nevoit să procedeze la o deva
lorizare a dolarului, ceea ce ar duce 
la o ofensivă a exporturilor ameri
cane, transmite agenția Associated
Press.

Helmut Schmidt a menționat prin-, 
tre cauzele care au dus la urcarea 
ratei dobînzilor finanțarea inflațio
nistă a războiului din Vietnam șl. 
suprimarea ulterioară a parităților 
fixe ale monedelor.

Pe de altă parte, Helmut Schmidt 
a atras atenția că S.U.A. însele sînt 
pe cale să devină o tară debitoare, 
deoarece la sfîrșitul anului viitor bu
nurile americane de peste hotare vor 
fi depășite, pentru prima oară, 
volumul bunurilor străine plasate 
America.

Fostul cancelar vest-german a 
dresat un apel țărilor membre ale 
C.E.E. de a se constitui ca o forță 
mai influentă în problemele mondia
le, deoarece, în caz contrar, națiu
nile vest-europene „riscă să fie în
gropate în ruinele economice și po
litice ale unor decizii» luate în alte 
părți ale lumii".
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dă pînă la urmă 70 de mine, ceea 
ce s-ar solda cu concedierea a 
70 000 de oameni.

IU&y
W pe scurt

AGENDA VALUTARA
Cursul dolarului a înregistrat, joi, 

Ia reluarea tranzacțiilor valutare pe 
piețele de schimb monetare, un 
recul in raport cu celelalte princi
pale devize occidentale,. după c,e. in 
zilele precedente valS’ăfeâ"'rmdhedei 
aipericane cresbuse,'. F>otffyitM.'Fălătăi 
rilor agenției Associated Press, la 
bursele din Ottawa, Ziirich, Frank
furt pe Main, Haga, Paris și Tokio, 
dolarul a fost cotat la 1,30045 dolari 
canadieni, 2,2660 franci elvețieni, 
2,7135 mărci vest-germane, 3,0595 
guldeni olandezi, 8,3495 franci fran
cezi și 231,97 yeni japonezi. Numai 
la bursa din Londra, valoarea dola
rului a crescut ușor în raport cu lira 
sterlină, paritatea dintre cele două 
devize fiind de 1,3857 la 1. In 
schimb, cursul aurului a crescut. La 
Londra, de pildă, uncia de metal 
galben a fost cotată la 376.00 dolari, 
in creștere cu doi dolari, iar la Zu
rich, prețul unciei a urcat de la 
374,50 la 375,50 dolari.

(Agerpres)

VIZITA ÎN ITALIA. Președintele 
Italiei. Alessandro Pertini. l-a pri
mit. joi, pe premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. Zhao 
Ziyang, cu care a abordat proble
me in legătură cu dezvoltarea re
lațiilor de; prietenie și cooperare 
dintre cele două țări —- relatează 
agenția China Nouă. Totodată, în
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei. Bețtino Craxi, și 
premierul. Zhao Ziyang au avut Ioc 
convorbiri. în cadrul cărora părțile 
șișau exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea constantă a relațiilor 
bilaterale pe plan politic, economic, 
cultural și în alte domenii. Au fost 
examinate , căile, de extindere, in 
continuare, a colaborării economice 
si tehnice dintre cele două' țări.

narea oricăror practici de acest fel 
in viața profesională și in societate.

LA MADRAS s-au desfășurat, 
sub președinția primului ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, lucrările 
Comisiei naționale de planificare, 
care a stabilit sarcinile principale 
ale celui de-al șaptelea plan 
cincinal. Planul prevede ca sarcină 
primordială dezvoltarea agriculturii 
și a producției de alimente, crearea 
de noi' locuri de muncă in sfera 
productivă și creșterea productivi
tății '.muncii prin folpSirăa mai ra
țională și modernizarea capacități
lor existente.

GREVA DE PROTEST. Peste 
4 000 de constructori din Berlinul 
occidental au declarat • o grevă de 
protest împotriva hotăririi autori
tăților municipale de a reduce nu-. 
mărul locurilor de muncă în acest 
sector de activitate. Industria con
strucțiilor din Berlinul occidental 
a atins un nivel record de șomeri 
— 10,8 la sută din numărul total 
de angajați.

' „PROTESTAM ÎMPOTRIVA DIS
CRIMINĂRII FEMEII !" — sub a- 
ceastă deviză, in orașul nipon Sen
dai a avut loc o amplă demonstra
ție Ifl care au luat parte activiste 
ale mișcărilor democrate de fe
mei, reprezentante ale partidelor 
politice și sindicatelor nipone. Par
ticipantele și-au exprimat protestul 
față de discriminarea femeilor la 
locul de muncă și au cerut elimi-

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE ITALIENE pe primele 
două luni. ale anului curent a în
sumat 2 408 miliarde lire — infor
mează Institutul central de statis
tică. Se precizează că importurile 
au totalizat, in cursul celor două 
luni, valoarea de 22 073 miliarde lire 
italiene, iar exporturile — 19 035 
miliarde lire. In cea mai mare par
te, menționează agenția A.N.S.A., 
importul de produse petroliere a 
influențat negativ situația balanței 
comerciale a țării.

CONFLICT DE MUNCA. Ne
gocierile dintre Uniunea Națională 
a Minerilor britanici (N.U.M.) și 
organismul de conducere al secto
rului minier (National Coal Board 
— N.C.B.), desfășurate în încer
carea de a soluționa conflictul de 
muncă declanșat în urmă cu peste 
trei luni de zile, s-aii încheiat fără 
rezultate. Aproximativ 80 la sută 
din minerii britanici din majorita
tea bazinelor carbonifere ale țării 
se află în grevă în semn de pro
test împotriva planurilor de închi
dere a 20 din cele 175 mine și de 
concediere a peste 20 000 persoane, 
în condițiile în care în Marea Brita- 
nie șomajul afectează de pe acum 
peste 3 milioane de oameni. Sindi
catul minerilor acuză conducerea 
N.C.B. de a avea intenția să închi-

DEMISIE. Primul ministru al 
Noii Zeelande, Robert Muldoon, a 
anânțat, joi, demisia guvernului 
său și organizarea de alegeri parla
mentare anticipate. El a luat aceas
tă decizie după ce partidul de gu- 
vernămînt — Partidul Național, 
care nu dispunea decît de o majo
ritate de un vot în parlament — a 
pierdut sprijinul unuia din depută
ții care-l susținuseră pînă acum.

ADUNAREA FUNDAȚIEI ME
XICANE PENTRU DEZVOLTARE 
RURALA. Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, s-a 
pronunțat. în cadrul acislei adu
nări. pentru intensificarea efortu
rilor consacrate dezvoltării secto
rului agricol al tării — relatează 
agenția mexicană de știri Notimex. 
„Instituțiile publice și organismele 
specializate în prestarea de servicii 
pentru agricultură vor fi moderni
zatei și adaptate la cerințele pre
zentului, pentru a sprijini adecvat 
creșterea producției agricole" — a 
declarat el.

REUNIUNEA DE LA HARARE 
a țărilor care fac parte din Uniunea 
Poștală Panafricană (P.A.P.U.) și-a 
încheiat lucrările. La încheierea 
lucrărilor, npul președinte al aces
tei organizații, Nathan Shamuyari- 
ra, ministrul Zimbabwean al infor
mațiilor, poștelor și telecomunica
țiilor, a făcut cunoscut că țările 
africane membre ale P.A.P.U. au 
convenit să ceară excluderea Re
publicii Sud-Africane, din Uniunea 
Poștală Universală (U.P.U.)
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11. Activitate perseverentă, multilaterală pentru creșterea 
încrederii și întărirea securității în Europa și în lume]

Acordăm o mare însemnătate Conferinței de la 
Stockholm. Considerăm că, în actualele împrejurări interna
ționale și în situația care s-a creat în Europa, această re
uniune poate avea un rol foarte important în adoptarea 
de măsuri în direcția încrederii, a înfăptuirii dezarmării, 
ceea ce va putea exercita o influență puternică asupra 
evoluției generale.

Una din direcțiile fundamentale 
ale întregii politici externe promo
vate cu consecvență de Romania; în 
cele patru decenii care au trecut de 
la actul istoric de la 23 August 1944, 
și îndeosebi după Congresul al 
IK-Iea, de cînd în fruntea partidului 
și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o constituie eforturile 
susținute pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea de
zarmării, in primul rind a dezarmă
rii nucleare. în concepția președin
telui țării, amplu fundamentată in 
rapoartele prezentate la congresele 
și conferințele naționale ale parti
dului, asigurarea unei securități 
reale și egale pentru toate statele 
continentului european, ca și pentru 
toate popoarele lumii, impune, ca o 
condiție hotăritoare, reducerea pro
gresivă a arsenalelor militare, rea
lizarea dezideratului dezarmării, re- 
conversiunea în scopuri pașnice a 
imenselor sume cheltuite în prezent 
pentru înarmări.

O concepție constructivă, 
profund realistă, Desisur> 
cum dovedește viața, înfăptui
rea acestui obiectiv istoric este 
o problemă deosebit de com
plexă, mtîmpină nenumărate piedici 
și dificultăți. Tocmai de aceea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pre
conizat o strategie eficientă, suplă.

NICOLAE
de la simplu la complex, incluzind 
acțiuni cu caracter tranzitoriu, de 
natură să înlesnească trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, să 
contribuie la întărirea păcii. în ca
drul acestei strategii, țara noastră 
a acordat și acordă un rol impor
tant elaborării și punerii în practică 
a unor măsuri de creștere a încre
derii și întărire a securității între 
state.

în viziunea României, măsu
rile de creștere a încrederii și 
întărire a securității pe conti
nentul nostru, și in general in 
lume, sint deosebit de importante 
întrucît pot aduce o contribuție 
efectivă la promovarea unor relații 
normale intre state, la menținerea 
și consolidarea păcii, fiind totodată 
de natură să deschidă calea spre 
realizarea unor pași pe calea dezan
gajării militare și dezarmării. Mă
surile de Încredere au menirea de a 
contribui la reducerea pericolului 
confruntărilor militare, la diminua
rea tensiunilor și a suspiciunilor 
dintre state și de a facilita prin 
aceasta debutul procesului de oprire 
a cursei, înarmărilor și de realizare 
a dezarmării. Cu alte cuvinte, mă
surile de încredere reprezintă, așa 
cum a evidențiat în permanență 
președintele României, o etapă ini
țială, care, încadrată într-o strategie 
corespunzătoare, poate impulsiona 
eficient eforturile pentru infăptui-

CEAUȘESCU
rea dezarmării, pentru transformarea 
Europei intr-un continent al păcii și 
înțelegerii între toate popoarele,

/ Inițiative de larg răsunet 
internațional. De_a ani* 
lor. poziția de principiu a țării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în problemele creșterii 
încrederii și întăririi securității sta
telor și-a găsit materializarea in nu
meroase inițiative . și demersuri. 
România militind in mod consecvent 
în vederea îndepărtării animozităților 
dintre state, reducerii tensiunii in
ternaționale, înlocuirii încordării prin 
încredere și conlucrare reciproc 
avantajoasă intre toate țările, indi
ferent de orinduirea lor socială sau 
apartenența la grupări politice.
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Țării'noastre ii revine meritul de 
a fi adus in atenția Organizației Na
țiunilor Unite problema statornicirii 
unor relații de cooperare și bună 
vecinătate i pe continentul european, 
inițiativă .materializată prin adopta
rea. în decembrie 1965, a cunoscutei 
rezoluții : „Acțiuni pe. plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state euro
pene aparținind unor sisteme social- 
politice diferite" ; propunerea Româ
niei evidenția, între altele, impor
tanța asumării de angajamente pri
vind abținerea de la acte de forță 
sau alte acte . agresive în relațiile 
bilaterale și de la orice alte acțiuni 

de natură a dăuna bunei dezvoltări 
a relațiilor internaționale.

Pentru modul in care s-a cristali
zat concepția românească asupra în
crederii este semnificativ că. încă in 
1969, țara noastră a formulat propu
neri concrete privind renunțarea la 
demonstrații de forță, la aseme
nea acțiuni militare ca desfășura
rea de manevre. In acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
este necesar „să se renunțe definitiv 
și in fapte la politica războiului rece, 
la zăngănitul de arme, la demonstra
țiile de forță de felul manevrelor 
militare pe teritoriul sau la granițele 
altor state, la amenințări care nu fac 
decît să adîncească neîncrederea și 
încordarea internațională. România 
consideră că guvernele statelor euro
pene ar aduce un mare serviciu 
cauzei securității și păcii pe conti
nent și in lume dacă ar lua hotărîrea 
să se renunțe la organizarea de ma
nevre militare și alte demonstrații 
de forță la granițele sau pe teritoriul 
altor state".

După cum este cunoscut. Româ
nia s-a numărat printre inițiatorii 
capitolului referitor Ia măsurile de 
creștere a încrederii și anumite as
pecte ale securității și dezarmării 
din Actul final de la Helsinki, pro
punerile sale, ca și ale altor țări mici 
și mijlocii aflindu-se la baza măsu
rilor convenite in cadrul conferinței. 
Prin consens au fost stabilite o serie 
de măsuri ca notificarea prealabilă a 
manevrelor și mișcărilor militare de 
anvergură, schimbul de observatori 
la manevre, vizite de delegații mili
tare etc.

Avînd însă în vedere faptul că 
măsurile de încredere stabilite prin 
Actul final nu reprezintă decît un 
început, că nu se poate vorbi de o 
reală securitate pe continent și în 
lume atît timp cît continuă cursa 
înarmărilor. România a depus efor
turi susținute pentru continuarea 
procesului început la Helsinki, pen
tru adincirea, lărgirea și completarea 
măsurilor stabilite în vederea reali
zării obiectivului fundamental — 
dezarmarea generală și totală sub un 
control internațional strict și eficace.

In acest sens, o serie de Impor
tante propuneri de măsuri de încre
dere au fost avansate de țara noas
tră Ia prima sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, din 1978, propuneri care 
vizau notificarea prealabilă a ma
nevrelor și a măsurilor militare de 
anvergură, renunțarea la manevrele 
militare, in primul rind la manevrele 
cu participarea mai multor ■ state 
efectuate în apropierea frontierelor 
naționale ale altor țări, asumarea de 
către fiecare stat .a angajamentului 
ferm de a nu instala pe teritoriul 
său noi baze militare, de a nu disloca 
trupe pe teritoriul' altor state, de a 
nu folosi forța sau amenințarea cu 
forța în relațiile cu alte state.

Conferința de Ia Stock
holm — moment important 
in procesul de edificare a 
securității pe continent. în 
același spirit, România a depus efor
turi deosebite, dind dovadă de o mare 
perseverență și tenacitate, pentru 
realizarea, în cadrul reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid, a con
sensului pentru convocarea Confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa. Este astăzi larg recunoscut 
că, prin propunerile sale concrete, ca 
și prin activitatea sa susținută. 
România a adus o importantă contri
buție la adoptarea deciziei de a se 
convoca, pentru prima oară in istoria 
continentului, un for de negocieri in 
problemele creșterii încrederii și ale 
dezarmării, cu participarea tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
și pe baza regulilor de procedură de
mocratice ale C.S.C.E.

Importanța, deosebită pe care țara 
noastră o acordă forului de la Stock
holm este elocvent ilustrată de do
cumentul „Poziția României, con
cepția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa", prezentat 
conferinței și care s-a bucurat de 

un larg Interes și ample aprecieri 
pozitive. Sursa acestui interes se 
află- în caracterul realist și construc
tiv al propunerilor prezentate, in 
faptul că ele alcătuiesc un program 
complex și unitar, menit să deschidă 
o perspectivă reală pentru depășirea 
situației de gravă încordare creată pe 
continent, pentru dezvoltarea încre
derii intre state, astfel îneît să se 
poată trece la acțiuni concrete de 
consolidare a securității, de dezar
mare.

Avînd în vedere imperativul stă
vilirii cursului periculos al eveni
mentelor din Europa și din viața 
internațională în general. România, 
președintele tării apreciază că mă
sura radicală pentru întărirea încre
derii și creșterea securității in Eu
ropa o reprezintă oprirea cursei 
înarmărilor pe continent, dezarmarea 
reală, atit în ceea ce privește arma
mentul nuclear, cît și cel clasic. De 
cea mai mare importantă este în 
acest cadru să se acționeze pentru 
oprirea amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru re
luarea tratativelor în vederea reali
zării unui acord care să ducă la re
tragerea și distrugerea celor exis
tente.

în același timp, tara noastră apre
ciază că măsurile colaterale, care fac 
obiectul actualei faze a conferinței, 
au importanta lor pentru eliminarea 
surselor generatoare de neîncredere, 
tensiune și confruntare, pentru re
luarea politicii de dialog și nego
cieri. In aces*  scop. România a avan
sat conferinței un șir de propuneri 
de o mare diversitate, care vizează 
dezvoltarea măsurilor cuprinse în 
Actul final de la Helsinki. în special 
a celor referitoare Ia notificarea 
prealabilă a manevrelor militare și 
a mișcărilor de trupe și armamente 
de amploare, restringerea unor acti
vități militare de natură să afecteze 
încrederea și securitatea statelor, 
cum sint. îndeosebi, activitățile mi
litare din apropierea frontierelor 
naționale ale altor state și din alte 
zone sensibile ale continentului eu
ropean. stabilirea unui sistem de in

formare. comunicare și consultare 
intre state, consolidarea în continua
re a angajamentului statelor de a 
nu recurge la forță sau la amenin
țarea cu forța în relațiile reciproce. 
Toate aceste măsuri urmăresc să 
evite agravarea și să conducă la di
minuarea tensiunilor intre state, să 
îndepărteze suspiciunile, să favori
zeze instaurarea un-ui climat de calm 
și conlucrare, să prevină adoptarea 
unor măsuri de alertă a forțelor ar
mate. care. în condițiile tehnice ac
tuale. pot oricind declanșa incidente 
și chiar conflicte cu consecințe im
previzibile.

In aceste momente de încordare 
extremă. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că ac
tuala conferință de la Stockholm 
poate contribui, prin eforturile con
structive ale tuturor statelor partici
pante. la oprirea actualului curs 
spre confruntare, la reluarea si con
solidarea procesului de destindere. 
Diferitele propuneri existente pe 
masa conferinței. în legătură cu care 
au. fost efectuate deja schimburi 
generale de opinii, oferă o bună bază 
pentru convenirea și negocierea unor 
măsuri de încredere și securitate cit 
mai eficiente și cuprinzătoare. Pen
tru aceasta este însă necesar să se 
dea dovadă de voință politică din 
partea tuturor statelor participante, 
să se renunțe la tergiversări și la 
alte forme de blocare a tratativelor, 
să se treacă neintirziat la negocieri 
reale, constructive.

Profund atașată cauzei securității 
europene. România socialistă iși re
afirmă prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu hotărîrea fermă 
de a-și aduce întreaga contribuție, 
alături de celelalte state participan
te. la această acțiune de însemnăta
te istorică vizind întărirea încrede
rii și securității pe continent, asigu
rarea condițiilor pentru trecerea la 
măsuri efective de dezangajare mi
litară și dezarmare. în vederea, fău
ririi unei Europe fără arme nuclea
re, a unei Europe unite, a colaboră
rii și păcii.
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