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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
- îndeplinit integral, la toate sortimentele!
Io recenta ședința a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
s-a subliniat în mod deosebit cerința îndeplinirii integrale, la toate sorti
mentele, a planului la producția fizică. Este un obiectiv major pentru
a cărui realizare trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea în fiecare
unitate economică. Și aceasta cu atît mai mult cu cit, în primele cinci
luni ale anului, într-o serie de întreprinderi și ramuri industriale planul
nu a fost realizat în întregime la unele produse absolut necesare econo
miei naționale. Ne referim mai ales la cărbune, țiței, diferite utilaje teh
nologice și alte produse din industria construcțiilor de mașini, la anumite
sortimente ale industriei metalurgice, chimice ș.a.
Pornind de la exigențele formulate în această privință de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, este absolut necesar
ca organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii să ia măsuri
ferme, energice pentru buna organizare a producției și a muncii, pentru
întărirea spiritului de ordine și disciplină în producție, pentru utilizarea
cu maximă eficiență a potențialului tehnic existent in întreprinderi, pentru
mobilizarea puternică a colectivelor de oameni ai muncii in scopul recu
perării într-un timp cit mai scurt a restanțelor - acolo unde acestea
există — și realizării integrale a producției fizice planificate.
Cum se acționează practic pentru realizarea acestui obiectiv ? Aceasta
este tema anchetei întreprinse de corespondenți județeni ai „Scânteii" in
citeva unități industriale.

In secția mecanico 3 a întreprinderii de mașini grele București
foto : Sandu Cristian

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN BOTOȘANI

rate în cea de-a treia zi a lunii
iunie.'

OAMENI
AI MUNCII
DIN INDUSTRIE!

ACȚIUNI SUSȚINUTE PENTRU
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII. .încă de la începutul
anului, ne spune maistrul princi
pal Constantin Boacă, secretarul
comitetului de partid pe întreprin
dere. am- stabilit un program de
creștere mai accentuată a produc
tivității muncii, adopt.înd o serie
de niâsuri,șp.ecișie",.. . .
Cum s-au concretizat pînă acum
măsurile stabilite ? Șeful unei for
mații de lucru din secția a doua,
muncitorul Dumitru Crețu. a rea
lizat. cu cîteva luni în urmă, un
dispozitiv ce efectuează concomi
tent 4 operațiuni de sablare a prin
cipalelor repere de la dulapul
„Famus". La intervenția operativă
a comitetului de partid pe. între
prindere. dispozitivul a fost mon
tat imediat pe mașina respectivă.
Mai mult decît atît. s-a trecut la
multiplicarea lui, astfel încît să fie
dotate și celelalte mașini de pro
fil. Și tot în scopul creșterii pro
ductivității
muncii s-au introdus
în producție alte două dispozitive
(la mașina de rengheluit și pentru

Acționați cu fermi
tate și răspundere
pentru îndeplinirea
ritmică, integrală,
la toate sortimentele, a planului la pro
ducția fizică, asigurînd toate produse
le necesare dezvol
tării economiei na
ționale și realizării
exportului pe acest
ultim an al actualu
lui cincinal!

Toate restanțele vor fi recuperate în luna iunie
Unitate industrială cu rezultate
bune in anii ; anteriori. întreprin
derea de prelucrare a lemnului
din Botoșani a înregistrat, în pri
mele 5 luni din acest an, o res
tanță la producția fizică în valoa
re de peste 11 milioane lei. Și aici,
cea mai mare parte a nerealizărilor s-au acumulat în lunile ianuarie-februarie, iarna deosebit de
aspră afectînd, în acest caz, mai
cu seamă activitatea furnizorilor
de cherestea. Cind vor fi recupe
rate aceste’ restanțe T
— Cel' mai tîrziu pînă la sfîrșitul acestei luni, ne spune Nechita
Paramanov, directorul întreprin
derii.
Să vedem cum se acționează con
cret pentru recuperarea restanțe
lor.
PERSEVERENTA ȘI RĂSPUN
DERE
MUNCITOREASCA.
De
la ora 9 la 9,30 este fixată pauza
de masă a întregului
personal
muncitor. La ora 9 și 15 minute
intrăm în atelierul de finisaj al
secției a doua. Ce observăm ? Toa
te utilajele funcționează din plin.
— Ati amînat pauza de masă ? —
am întrebat-o pe muncitoarea An
gelica Roșu, de la mașina de tur
nat lac.

— Cine v-a spus una ca asta ?
Am redus insă numai la 10 minute timpul de pauză, deoarece nu
ne este necesar mai mult. în cele
20 minute cîștigate, eu- personal,
de pildă, lăcuiesc 300 panouri mici
sau o sută panouri mari, ce intră
in componența unor obiecte de
mobilier. La acestea se adaugă
produsele pe care le locuiesc în
cele două ore cu care am hotărît
să prelungim programul de lucru,
„ceea, ce va face ca, ceJ,,Jlray pînă,.
Iă 20 iunie, atelierul nostru să re
cupereze toate restanțele.
Șeful atelierului, maistrul Gheor
ghe Robu, ne-a prezentat graficul
..la zi" al livrărilor. Deci, notăm,
în timp ce la sfîrsitul lunii mai
colectivul pe care-1 conduce avea
de recuperat 100 de paturi, pînă
vineri. 7 iunie, restanța se reduse
se la 79 paturi. Aceasta în condi
țiile în care planul la celelalte pro
duse a fost realizat integral. De
altfel, așa cum ne-am convins, în
toate atelierele — cu excepția
unuia singur — o bună parte din
restanțe au fost recuperate chiar
din primele zile ale lunii iunie,
Mai mult chiar, în atelierul condus de maistrul principal Vasile
Andrei, ultimele restanțe din perioada anterioară au fost recupe-

CONCEPȚIE UNITARA PRIVIND
CONDUCEREA
SOCIETĂȚII
DE
CÂTRE POPOR. Orice proces de
dezvoltare socială este călăuzit de o
strategie, luminat de o serie de va
lori conducătoare. Semnificația sa
istorică va fi redată deopotrivă de
realizările obținute, cît și de meto
dele care au condus la respectivele
realizări, de înfăptuirile practice, cît
și de telurile și idealurile ce au pre
zidat eforturile oamenilor.
Etapa inaugurată de Congresul al
IX-lea s-a înscris definitiv în epo
peea construcției socialiste ca o
epocă-glorioasă, tocmai pentru că în
făptuirile practice s-au sprijinit și
au fost dublate de ample deschideri
teoretice, de o vastă activitate de
regîndire a principalelor domenii ale
edificării noii societăți intr-o viziune
unitară, capabilă să asigure evoluția
armonioasă a vieții sociale. Printre
problemele care s-au bucurat de o
atenție prioritară, democrația ocupă
un loc cu totul deosebit. Democrația
a beneficiat de o abordare multila
terală atît ca domeniu particular al
edificării noii societăți, cît și ca re
zultantă a întregii
opere de con
strucție socialistă, ca valoare con
ducătoare a sa. Este epoca în care,
cu aportul hotărîtor al secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-a statuat ade
vărul că democrația nu se instau
rează în mod automat, o dată cu asi
gurarea premiselor sale obiective,
cu înfăptuirea marilor transformări
revoluționare din perioada de în
ceput ă construcției socialiste ; ,că
democrația nu este, simplu, o me
todă de desemnare la anumite in
tervale a organelor puterii pentru
că, în acest caz, ea poate sărăci, reducîndu-se la aplicarea periodică a
unor reguli și norme ; că ea nu se
limitează nici doar Ia instituirea
unor structuri democratice, întrucît
dacă nu beneficiază de suportul unui
stil și al unui climat democratic,
aceste organisme pot funcționa fără
a contribui efectiv
la rezolvarea
problemelor.
Este meritul acestei perioade de a
fi arătat că democrația este și tre
buie să fie o construcție complexă
a cărei robustețe provine atît din
existența și funcționarea propriilor
sale structuri, cit și din vigoarea
pulsațiilor pe care viața social-politică i le imprimă, din starea de des

I

chidere și receptivitate
pe
care
aceasta le-o asigură ; că înainte de
a fi o problemă particulară a con
strucției socialiste, ea constituie o
opțiune politică și general umană,
un sistem de valori, care trebuie să
lumineze întregul efort constructiv
al națiunii ; că democrația este în
mod primordial rezultanta condiții
lor politice, economice, sociale și
umane ale afirmării sale, corolarul
unui vast angrenaj, el însuși funcționînd în lumina exigențelor demo
cratice. De aici concluzia că una
din principalele răspunderi politice
ale etapei este reelaborarea, replămădirea ansamblului relațiilor so
ciale pornind de la aceste transfor
mări revoluționare, articulindu-le
într-un sistem politic unitar, centrat
pe valorile democrației socialiste.
Tocmai de aceea, procesul de creare
și instituire a unor structuri speci
fice democrației socialiste care să
asigure participarea maselor la ope
ra <le conducere socială, valorifi
carea potențialului creator al între
gului popor a fost însoțit de regîndirea întregii noastre dezvoltări din
perspectiva cerințelor fundamentale
ale democrației socialiste, ale uma
nismului
revoluționar.
Domenii
esențiale ale societății noastre cum
ar fi dezvoltarea economico-socială,
rolul partidului și modalitățile sale
de înfăptuire, rezolvarea problemei
naționale, dezvoltarea învățămîntului și culturii au fost corelate indi
solubil, subsumate în fond cerințelor
democrației socialiste.
Democrația noastră a fost regindită avîndu-se în vedere specjficul
și comandamentele epocii contempo
rane. O epocă puternic străbătută
și modelată de forța luminii sale
conducătoare — știința, o epocă
adine preocupată de a-și așeza acti
vitatea pe bazele sigure ale eficien
ței, de a valorifica cea mai prețioasă
bogăție a sa — capacitatea de crea-ție a ființei umane. In aceste condi
ții, democrația trebuie să-și încorpo
reze cerințele conducerii moderne —
operativitatea, inițiativa, eficiența,
activismul — să folosească avanta
jele suprastructurilor de specialiști
pentru a îmbunătăți performanța economică a actului de conducere.
Democrația muncitorească revolu
ționară, așa cum ni se înfățișează
astăzi, constituie expresia unei ase
menea strălucite sinteze, rezultatul

unui vast proces de elaborare teore
tică, de măsuri și orientări practi
ce ; istorică realizare, ea reprezintă
o încoronare in plan sociouman
a tuturor înfăptuirilor din această
perioadă, o mărturie în timp a pre
ocupării partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, privind edifi
carea unui sistem unitar de condu
cere a societății de către popor, ri
dicarea umanismului nou, revoluțio
nar la rangul de strategie a dezvol
tării conștiente a societății.
TRĂSĂTURĂ DISTINCTIVA A
SISTEMULUI NOSTRU POLITIC.
Exigențele democrației socialiste au
fost consecvent promovate într-un
domeniu _ determinant pentru pro
gresul societății, pentru înfăptuirea
umanismului revoluționar — dome
niul economic. Principala cerință
democratică pe care partidul, to
varășul Nicolae Ceaușescu au formu
lat-o în acest domeniu a fost ridi
carea eficienței, îmbunătățirea per
formanțelor economice ale activității,
împotriva vocilor tot mai persistente
pe plan mondial care acuză lipsa de
eficiență a structurilor și mecanis
melor democratice, stabilind chiar o
disjuncție între rigorile democrației
și cele ale eficienței economice —
experiența construcției socialiste în
patria noastră a demonstrat că de
mocrația, definită ca guvernare a
poporului în numele poporului, nu
poate respinge cerințele gospodăririi
eficiente, adică tocmai acelea care
răspund intereselor
fundamentale,
de moment și de .perspectivă, ale
maselor. Mai mult, viitorul demo
crației este asociat tocmai de 'asi
gurarea concordanței dintre cerin
țele activității eficiente cu cele decurgînd din specificul mecanismelor
democratice de conducere, tocmai
îmbinarea celor două criterii asigurînd optimizarea actului de condu
cere. Aceste aprecieri, care răspund
unor preocupări și interogații ac
tuale ale specialiștilor și oamenilor
politici de pretutindeni, au consti
tuit și constituie temeiurile eforturi
lor depuse in ultimii ani pentru edi
ficarea unei moderne baze tehnicomateriale și utilizarea sa integrală
în cadrul unei activități de înaltă
eficiență, pentru dezvoltarea rapidă

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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RECOLTAREA- TEMEINIC PREGĂTITĂ!

Cum vor primi
depozitele
noua recoltă?
In toată țara, pregătirile pentru a asigura strîngerea grabnică a ce
realelor păioase se desfășoară cu intensitate. Paralel cu pregătirea combi
nelor, utilajelor pentru recoltat, a mijloacelor de transport, un obiectiv
tot atît de important îl constituie buna pregătire a spațiilor de depozitare,
a preluării rapide a producției la aceste baze, aceasta fiind un element
esențial în grăbirea recoltării și, bineînțeles, în păstrarea corespunză
toare a producției. Echipa de reporteri a „Scînteii" relatează astăzi din
județele Timiș și Arad despre acțiunile întreprinse în acest sens.

Noul centru civic al municipiului Botoșani

La S.M.A. Călugăreai, județul Giurgiu, mecanizatorii execută ultimele
verificări după recepționarea combinelor
Foto : D. Constantinescu

Prin cîteva baze de recepție din județele Timiș și Arad, căutînd
răspuns la unele probleme esențiale atît pentru urgentarea re
coltării, cît și pentru păstrarea corespunzătoare a producției
DE LA ECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII''
In cimpia Banatului, cu citeva zile înainte de ora secerișului, cultu
rile păioase se prezintă bine. Intre acțiunile consacrate bunului mers al
campaniei la seceriș, un loc la fel de important ca punerea la punct a
utilajelor de recoltare îl are pregătirea spațiilor de depozitare, in așa fel
Incit să se asigure condiții corespunzătoare de păstrare a recoltei, o pre
luare rapidă și fără pierderi a producției, precum și transportul acesteia
in cel mai scurt timp din cimp la silozuri și in magazii. Intr-o primă
anchetă efectuată in 12 baze de recepție a cerealelor din județele Timiș
și Arad organizată cu sprijinul Departamentului pentru contractarea, achi
ziționarea și păstrarea produselor agricole, vom prezenta o serie de as
pecte referitoare la modul in care se acționează pentru a se asigura cele
mai bune condiții de depozitare a griului și orzului. La raidul nostru a
participat tovarășul Gheorghe Moldovan, director general in departamentul mai sus amintit.

„Putem începe preluarea orzului
chiar de miine cu întreaga capaci
tate", ne spunea tovarășul Ion
Moraru, șeful bazei de recepție
unde livrează producția cooperati
vele agricole din Consiliul agroin
dustrial Jebel, I.A.S. Libling, Sag și
Voitin din județul Timiș. Notăm
această afirmație și, împreună cu
reprezentantul departamentului și
directorul întreprinderii județene,
inginerul Valeriu Nîcoară. intrăm

în cîteva din magaziile bazei. Cele
afirmate se confirmă. Mina de bun
gospodar se face simțită pretutin
deni. Magaziile sînt curățate, vărui
te și dezinfectate de două ori, lem
năria vopsită, acoperișurile și par
doselile reparate și utilajele ampla
sate pe poziție la toate cele 16
„guri" de preluare a producției.
„Așa trebuie să arate în aceste
zile o magazie" — apreciază după
un
control minuțios tovarășul

Gheorghe Moldovan. O atenție deo
sebită a fost acordată condiționării
cerealelor. Toate instalațiile de
aerare a griului, prin care acesta
este menținut la o temperaturi)
constantă mai redusă, existente în
magazii au fost puse la punct.
Nu de puține ori în timpul cam
paniilor de seceriș, la intrarea în
bazele de recepție a cerealelor sta
ționau zeci și chiar șute de ca
mioane și tractoare cu remorci, mai
ales la mijlocul zilei. Din cauza
umidității lanurilor, combinele în
cepeau secerișul după ora 9 și pînă
se încărcau primele camioane trecea
cel puțin o oră, producția ajungînd
la bază în jurul orelor 11—12. Din
acel moment se creează un „vîrf“
ce durează două-trei ore și care se
repetă pe înserat. Dacă mijloacele
de transport staționează la porțile
bazelor, combinele trebuie ori să
pună grîul jos, în cîmp, ceea ce nu
este permis, ori să întrerupă lucrul,
ceea ce ar prelungi perioada de re
coltare cu consecințele care decurg
din aceasta. Ce soluții s-au găsit
pentru atenuarea acestor „vîrfuri"'?

(Continuare în pag. a III-a)

ȚĂRANI
COOPERATORI,
MECANIZATORI,
SPECIALIȘTI,
LOCUITORI
AI SATELOR!
Acționați cu răs
pundere pentru re
coltarea, transpor
tul și buna depozi
tare a producției de
grîu și orz, în așa
fel încît nimic din
roadele muncii să
nu se piardă! Asigu
rați
funcționarea
neîntreruptă a flu
xului de recoltare transport - depozi
tare !

Secolul nostru are de
înfruntat si. dună pu
teri. de depășit o difici
lă
moștenire
istorică.
Diviziunea socială a mun
cilor a îndepărtat intre
ele diversele activități
productive. Prin scindări
si
fragmentări.
unele
munci au ajuns să se onună altora ; ca si oa
menii care se îndeletni
ceau cu ele. Conflictele
sociale s-au răsfrînt si asupra raporturilor dintre
produse, dintre producă
tori. Această stare de lu
cruri a avut ca efect si
totodată ca simptom o anume
înstrăinare
re
ciprocă a valorilor spiri
tuale si a bunurilor ma
teriale. respectiv intre
grupurile care le făureau.
In extrem, numai primeia
dintre categorii i-au mai
fost atribuite virtuți crea
toare — laolaltă eu un
dispreț manifest pentru
muncile presupus neînsu
flețite. Diviziunile s-au
reflectat, astfel. în. teorii
elitiste, care le-au mai și
agravat. Combaterea lor
tot pe cale teoretică nu
era insă de aiuns ; se cu
veneau descoperite căile
prin care realitatea ce le
zămislise să poată fi ea
însăși însănătoșită. Via
ta anume trebuia adusă
la nivelul de la care să-și
poată depăși înstrăină
rile.
Prin două căi intersec
tate a început secolul să
înfăptuiască această mi
siune : prin revoluția știintifico-tehnică si prin
revo-lutia socială. El a fă
cut Salturi spectaculoase
în modernizarea tipolo
giilor de muncă, accentuindu-le sansele creati
ve ; dar a mai creat, si
premisele unei umanități
libere. Desigur, măsura
desincroni zării înnoirilor

de ordin tehnic-științific
si a celor de natură so
cială a reprezentat și re
prezintă o dificultate su
plimentară în terapeutica
dorită. Pentru succesul ei
nu era suficient un diag
nostic pus în termeni ge
nerali si nici doar bu
nele intenții. în fapt s-a
vădit cît de profundă a
fost recunoașterea după
care în condiții de întirziere civilizatori că un

marea lor un factor ca
litativ
de
importantă
deosebită reprezintă de
aceea „ridicarea pregăti
rii profesionale si tehni
ce. a nivelului general de
cultură si cunoștințe ști
ințifice al întregii popu
lații". după cum sublinia
ză
tovarășul
Nicolae
Ceausescu in Raportul la
cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului. Pen
tru ca intr-adevăr să în

SENSUL
CULTURII
prim act revoluționar nu
constituie decît începutul
șirului lung și complicat
de transformări structu
rale. ne parcursul cărora
sînt obligatorii numeroa
se
înnoiri economice,
tehnice, științifice. Pre
misele sociale indispen
sabile
unei
umanități
libere se cuveneau si se
cuvin in continuare for
tificate prin acțiuni economice si civilizatorice
practice, apte în a rea
liza. pas cu pas. joncțiu
nile dintre activități ma
teriale si spirituale, din
tre muncă si creație.
Cultura dobîndeste. în
tr-o atare perspectivă, un
sens larg si mobil. Ea
devine principala punte
de legătură între terito
rii odinioară izolate une
le de altele. Ea ajunge
fermentul mișcărilor din
tre variatele zone produc
tive si variatele catego
rii de producători. în for

deplinească această cu
prinzătoare funcție acti
vă. cultura trebuie să-și
asume diversitatea ma
nifestărilor ei si să se
implice tot mai mult acolo unde s-ar părea că
nu are de jucat un rol
primordial. Dacă ne gîndim la sintagmele mul
tiple pe care a aiuns să
le compună :
„cultura
vieții", „cultura muncii",
„cultura
comportamen
tului" ș.a.. ne dăm les
ne seama de beneficul
ei
expansionism.
Pe
vremuri, de impactul ei
păreau să nu aibă ne
voie muncile „brute". Dar
acestea însesi si-au deconsoirat resorturile as
cunse. mai complicate si
au fost apoi supuse evo
luțiilor care să necesite
tot mai multă competen
ță din partea celor care
l'e efectuau. „Lucrul bine
făcut" a presupus tot
deauna o îndemînare care

să răsfrângă în ea si un
nivel de intelectualitate ;
cu atît mai vertiginos a
crescut si creste acest ni
vel în condițiile indus
triale contemporane, sa
turate de corespunzătoare
acumulări
și
proiecții
științifice. Sociologii con
semnează. bineînțeles, și
o serie de noi contradic
ții generate de fluxurile
tehnologice
mecanizate,
automatizate, robotizate.
Este însă limpede că. în
trucît ele se mențin toa
te in dependentă de proiectanti. executants, minuitori. mai și dau sea
ma despre capacitățile acestora din urmă : știin
țifice. intelectuale, cultu
rale.
Nu există dovadă mai
pertinentă a acestor in
teracțiuni esențiale decît
învățământul.
Fără
o
prealabilă instruire ni
mic nu se mai poate
„face" în complicatele
procese contemporane de
producție. Omul
nein
struit este ineficient, in
orice muncă si la orice
nivel ar fi angrenat : nu
produce
decît
avarii.
Spontaneitatea
cedează
tot mai mult teren con
științei. asimilării in cu
noștință de cauză si de
efect a unor procese,
care chiar cind par me
canice implică in țesătu
ra lor savante înlănțuiri.
De care specialistul e da-'
tor să le stăpînească.
Ceea ce un om folosește
pur si simplu e situat
de fapt la capătul unui
lung drum al cunoașterii,
parcurs de către multi
alti oameni de-a lungul
multor generații. Chiar

Ion IANOSI
(Continuare
în pag. a IV-a)
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--------------- H OTĂ Rî R E-A P EL---------------a plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Consiliul Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, întrunit în ședință ple
nară în zilele de 29—31 mai 1985, a
dezbătut și aprobat, în spiritul Directi
velor Congresului al XIII-lea ai partidu
lui, al indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, la ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale din 10 decembrie 1984 și la
Consfătuirea de lucru pe problemele
agriculturii din 13—14 ‘decembrie 1984 :
Raportul cu privire la sarcinile ce revin
agriculturii, industriei alimentare, silvi
culturii și gospodăririi apelor pentru
anul 1986 ; Raportul privind realizarea
planului de producție, export, investiții
și aplicarea noului mecanism economicofinanciar. Măsuri pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe acest an și crește
rea eficienței economice ; Raportul și
programul cu privire la pregătirea și
desfășurarea în bune condiții a lucrări
lor din campania agricolă de vară
1985 ; Programul privind realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe anul 1985
în domeniul contractării, achiziționării și
preluării produselor agricole de la gos
podăriile populației, unitățile agricole
cooperatiste și unitățile agricole de stat.
Participanții au relevat, cu deplină sa
tisfacție, că lucrările plenarei s-au des
fășurat în această perioadă cînd întregul
popor întâmpină cu multă însuflețire, cu
noi și remarcabile fapte de muncă, îm
plinirea a 20 de ani de la Congresul al
IX-lca al Partidului Comunist Român,
eveniment de însemnătate deosebită în
viața țării, a întregii națiuni. în aceste
două decenii, de cînd în funcția supre
mă de secretar general al partidului a
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu,
România a parcurs cea mai rodnică etapă
din istoria sa, denumită, în semn de
înaltă cinstire față de conducătorul său,
cu îndreptățită mîndrie patriotică —
„Epoca Nicolae Ceaușescu". în acești
glorioși ani, sub conducerea partidului,
a secretarului său general, a fost înfăp
tuită o vastă operă constructivă, de pre
facere radicală a întregii societăți, asigurîndu-se progresul, neîntrerupt al eco
nomiei naționale, afirmarea tot mai pu
ternică a științei, învățămîntului, artei și
culturii, , creșterea continuă a nivelului
de trai material și spiritual al celor ce
muncesc. Toate mărețele realizări ob
ținute in acest răstimp sînt nemijlocit
legale de numele și activitatea neobosită
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care
călăuzește cu strălucire, clarviziune și
cutezanță revoluționară partidul, patria
și poporul pe calea socialismului și co
munismului, a bunăstării și păcii.
Există un adevăr profund pe care-1
reafirmăm astăzi, din aclîncul conștiinței
noastre, că, în aceste două decenii, agri
cultura noastră socialistă a cunoscut pro
funde transformări înnoitoare. Prin
orientările și măsurile stabilite, Congre
sul al IX-lea a marcat o cotitură radica
lă în dezvoltarea acestui sector de bază
al economiei naționale.
La aniversarea a 20 de ani de la acest eveniment de excepțională' im
portanță în viața partidului și a țării,
agricultura românească se înfățișează că
o ramură înfloritoare, modernă, în pli
nă ascensiune. Ea a beneficiat, în acest
interval, de ample și susținute eforturi
de investiții pentru lărgirea bazei tehnico-materiale, prin sporirea gradului de
mecanizare și chimizare, extinderea iri
gațiilor și a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare. Drept rezultat, au crescut sub
stanțial producțiile vegetale și animale,
s-au îmbunătățit considerabil condițiile
de muncă și viață ale oamenilor mun
cii de la sate. Aceste acumulări canti
tative au determinat trecerea în actua
lul cincinal la o fază nouă, superioară
de dezvoltare a agriculturii, la înfăp
tuirea noii revoluții agrare, care are' ca
obiective prioritare creșterea permanen
tă a producției vegetale și animale, ac
centuarea laturilor calitative ale între
gii ■ activități, transformarea modului de
viață și de gîndire ale țărănimii.
în numele milioanelor de lucrători aj
ogoarelor, exprimăm — și de această
dată — profunda dragoste, stimă și re
cunoștință conducătorului iubit al
partidului și statului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru contribuția sa deci
sivă de excepțională însemnătate la re
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și repartizarea armonioasă a forțe
lor de producție pe întreg cuprinsul
patriei, in măsură să asigure dez
voltarea accelerată a țării, creșterea
nivelului de trai al maselor, condiții
egale de implinire a personalității
tuturor cetățenilor — fără deosebire
de naționalitate. Făurirea
unui
complex economic național modern
nu este, cum ar părea la o primă
vedere, o problemă preponderent
tehnică, ci o fundamentală răspun
dere politică, comportă o pregnantă
dimensiune democratică — ilustrată
de preocuparea pentru viitorul pa
triei și al tinerei generații, pentru
consolidarea independenței țării și
făurirea unei vieți libere, demne,
îmbelșugate tuturor fiilor săi, pentru
înfăptuirea idealurilor asumate liber
de națiunea noastră, a insuși tipului
de civilizație pentru care am optat.
Ampla activitate de regindire a
democrației socialiste a pornit de la
o realitate definitorie a sistemului
nostru politic : existenta partidului
ca forță politică, conducătoare a so
cietății. „Partidul va fi puternic și
iși va îndeplini rolul său numai îm
preună cu masele, cu întregul po
por". Această apreciere din Raportul
prezentat la Congresul al XIII-lea
atestă
preocuparea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu ca partidul co
munist să-și exercite atribuțiile și
îndatoririle într-un permanent . și
activ dialog cu masele, în strinsă
conlucrare cu Întregul popor. Născut
din sinul poporului, vlăstar puternic
al mișcării muncitorești, al evoluției
istorice a națiunii noastre, partidul
nu poate găsi un alt instrument
mai bun de înfăptuire a rolului său
de centru vital al națiunii noastre

considerarea locului și rolului agricul
turii in dezvoltarea generală a econo
miei românești, la elaborarea și înfăp
tuirea noii politici agrare a partidului,
la crearea unei agriculturi intensive, de
mare productivitate și eficiență, la pro
pășirea necontenită a satului românesc,
la asigurarea unei vieți tot mai pros
pere întregii noastre țărănimi.
Exprimîndu-și acordul deplin cu do
cumentele supuse dezbaterii, cu măsu
rile stabilite, plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor a relevat însemnătatea lor deosebi
tă pentru realizarea în bune condiții a
prevederilor de plan pe 1985 și în 1986,
pentru creșterea continuă a producției
agricole, vegetale și animale, în con
cordanță cu hotărîrile Congresului al
XIII-lea al partidului, cu cerințele noii
revoluții agrare, în scopul bunei apro
vizionări a populației și industriei pre
lucrătoare cu produse agroalimentare, al
sporirii contribuției agriculturii și in
dustriei alimentare la dezvoltarea gene
rală a patriei noastre.
PLENARA SI-A ÎNSUȘIT INTRU
TOTUL CONCLUZIILE REIEȘITE DIN
ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE
ÎN AGRICULTURA, INDUSTRIA ALI
MENTARĂ, SILVICULTURA ȘI GOS
PODĂRIREA APELOR ÎN PRIMELE 5
LUNI DIN ACEST AN, FORMULATE
CU DEOSEBITĂ EXIGENTĂ ÎN CUVÎNTAREA ROSTITĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, ANGAJÎNDUSE SĂ TRANSPUNĂ CONSECVENT ÎN
VIATĂ ORIENTĂRILE ȘI INDICAȚIILE
CUPRINSE ÎN ACEST IMPORTANT
DOCUMENT PENTRU REALIZAREA
ÎNTOCMAI A SARCINILOR DE MARE
RĂSPUNDERE CE REVIN AGRICUL
TURII ÎN ĂCEST AN ȘI ÎN CINCINA
LUL URMĂTOR.
Mobilizați puternic de însuflețitorul
îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu
de a face totul pentru folosirea cît mai
judicioasă a fondului funciar, execu
tarea la< timp și în cele mai bune con
diții a lucrărilor și sporirea continuă a
producțiilor agricole, participanții la
plenară exprimă hotărîrea deplină â lu
crătorilor de pe ogoare, din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea
apelor ca, sub permanenta conducere a
organelor și organizațiilor de partid, sâ
acționeze cu și mai multă energie, cu
perseverență, pentru realizarea prevede
rilor de plan pe 1985 și crearea unor
baze solide recoltei din 1986, pentru creș
terea contribuției agriculturii la înfăp
tuirea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral' dezvoltate și
de înaintare spre comunism.
Plenara cere tuturor conducerilor uni
tăților agricole, tuturor lucrătorilor de
pe ogoare ca, in continuare, să acorde
cea .mai mare atenție gospodăririi pămîntului, principal mijloc de producție
din agricultură, să asigure ca fiecare su
prafață de teren, indiferent de dețină
tor, să se afle în circuitul productiv, să
dea o recoltă cit mai bogată.
Ținînd seama de obiectivele noii re
voluții agrare, plenara cere Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare,
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Consiliului Național
al Apelor, tuturor organismelor centrale
și locale care au sarcini în domeniul îm
bunătățirilor funciare și gospodăririi apelor, să ia toate păsurile tehnice și or
ganizatorice necesare pentru înfăptuirea
prevederilor din Programul național de
asigurare a unor producții sigure și sta
bile prin creșterea productivității pămîntului, mai buna organizare și folosirea în
mod unitar a terenurilor agricole, a în
tregii suprafețe a țării, realizarea iriga
țiilor pe 55—60 la sută din suprafața ara
bilă, a lucrărilor de desecări și comba
tere a eroziunii solului.
Plenara cheamă toți oamenii muncii
din agricultură și din unitățile de gospo
dărire a apelor Să-și concentreze efor
turile pentru realizarea la termen a
amenajărilor pentru irigații, în sisteme
mari și locale, a lucrărilor de desecări și
combatere a eroziunii solului, în vederea
creșterii continue a potențialului produc
tiv al pămîntului, reducerii dependenței
de natură, obținerii unor recolte supe
rioare în acest an și în 1986, chiar și in
condiții climatice mai puțin favorabile.
Ținînd seama de faptul că acum hotărîtoare sînt lucrările de întreținere a cul

decît dialogul și conlucrarea perrnanentă cu cei pe care ii reprezintă,
cu cei pentru care luptă. înseși
principalele cerințe care prezidează
perfecționarea rolului conducător al
partidului — de la integrarea sa ac
tivă in societate la Îmbunătățirea
stilului de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid — vizează in
fond amplificarea și diversificarea
modalităților de dialog cu colecti
vele de oameni ai muncii.
Procesul de dezvoltare și adincire
a democrației socialiste a fost strins
corelat cu un fenomen major, cu o
tendință definitorie pentru etapa
actuală — creșterea rolului și a
funcțiilor statului in planificarea,
organizarea și conducerea unitară a
întregii activități. Ilustrativ din
perspectiva temei de față este fap
tul că, în concepția partidului nos
tru, înfăptuirea acestor răspunderi
din ce in ce mai mari nu trebuie să
conducă la o „etatizare" crescîndâ a
raporturilor și activităților statului,
ci impune integrarea sa tot'mai pro
fundă în societate, diversificarea
formelor de conlucrare cu organis
mele democrației socialiste, cu orga
nizațiile de masă și obștești. Denu
mirea de stat al democrației mun
citorești revoluționare semnifică toc
mai extinderea democrației puterii,
trecerea de la democrația majorității
la democrația întregului popor, ca
racterul democratic al principalelor
instituții și organisme statale, sur
prinde noua esență a statului socia
list, ca parte componentă a unui
sistem politic ce și-a înscris evolu
ția in mod ireversibil spre ceea ce
Manx denumea autoguvernarea sau
autodeterminarea liberă a poporului.
Dezvoltarea permanentă a demo
crației are loc in acord cu principiul

turilor, Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Producție, or
ganele agricole județene, consiliile unice
agroindustriale, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste vor lua
toate măsurile tehnice și organizatorice
pentru efectuarea, la timp și de calitate,
a prașilelor mecanice și manuale, de fer
tilizare fazială, de combatere eficientă a
dăunătorilor.
în scopul obținerii unor recolte cît
mai _ bune de porumb, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, cartofi și alte produse,
plenara adresează tuturor lucrătorilor de
pe ogoare — cooperatori, mecanizatori,
specialiști agricoli — tuturor locuitorilor
șutelor chemarea de a participa cu toate
forțele la efectuarea, intr-un timp cît
mai scurt, a lucrărilor de întreținere a
culturilor.
Experiența unor unități agricole, a
fruntașilor recoltelor bogate a arătat
că o prașilă făcută. Ia timp echivalează
cu o ploaie bună. Pentru a ajuta cultu
rile să se dezvolte normal, pentru păs
trarea umidității în sol și combaterea
buruienilor, toată suflarea satelor să
participe activ, ori de cîte ori este ne
voie, la buna desfășurare a lucrărilor
din cîmp, din grădinile de legume, din
vii și liyezi. Pe toate terenurile cultivate
cu prășitoare să efectuăm cel puțin trei
prașile, iar acolo unde condițiile o cer,
patru prașile de cea mai bună calitate.
Fiecare fermă și formație de lucru,
fiecare brigadă sau echipă, care au an
gajat producția în acord global, demonstrind un înalt spirit de ordine și
disciplină, de răspundere pentru soarta
producției,, să aplice cu toată grija teh
nologiile prevăzute,' să asigure densități
optime de plante pe fiecare hectar cul
tivat.
în legumicultura, pomicultură și viti
cultură, în funcție de condițiile climatice
specifice diferitelor zone, se va urmări
zi de zi situația culturilor și plantațiilor,
acționîndu-se cu operativitate pentru
efectuarea prașilelor și tratamentelor
fitosanitare. în scopul sporirii cantități
lor de produse agricole, în toate planta
țiile tinere se vor realiza culturi inter
calate de legume, sfeclă, plante furajere,
sporindu-se resursele de aprovizionare a
populației și de dezvoltare a creșterii
animalelor.
O deosebită atenție se va acorda, tot
odată, realizării în cele mai bune condi
ții a programului privind plantațiile, de
arbuști fructiferi. Vor fi luate măsuri
de intensificare a acțiunilor de pregă
tire a materialului săditor și de plan
tare.
Un rol deosebit în realizarea produc
țiilor pe acest an, în 1986 și în continuare
îl au irigațiile. Avînd în vedere seceta
accentuată care s-a produs îndeosebi în
zona sud-estică a țării, este necesar să
facem totul pentru desfășurarea în cele
mai bune condiții a lucrărilor în sis
teme și în amenajările locale. Prin folo
sirea judicioasă a tuturor resurselor de
apă, a instalațiilor și celorlalte mijloace
simple, să realizăm integral programele
de udări, să asigurăm plantelor apa
necesară, astfel îneît pe terenurile ame
najate pentru irigat să obținem în acest
an și în 1986 recolte de minimum
10 000 kg porumb boabe la hectar, pre
cum și producții superioare la-toate ce
lelalte culturi.
Ne aflăm în pragul declanșării seceri
șului. Analiza stadiului pregătirilor pen
tru apropiata campanie de recoltare
pune în evidență necesitatea finalizării
grabnice a acestor lucrări. Plenara cere
Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, organe
lor agricole județene, consiliilor unice
agroindustriale de stat și cooperatiste să
ia măsuri organizatorice și tehnice,
pentru ca toate mijloacele necesare
strîngerii și depozitării producției de ce
reale păioase să fie exemplar pregătite.
Plenara cheamă conducerile unităților
agricole, mecanizatorii, combinerii, me
canicii agricoli, specialiștii din S.M.A. și
I.A.S. să facă totul pentru a încheia in
cel mai scurt timp repararea și revi
zuirea tractoarelor, combinelor, preselor
de balotat paie, plugurilor, semănători
lor, a celorlalte mașini și utilaje prevă
zute să participe la stringerea cerealelor
păioase, la pregătirea terenurilor și
însămințarea culturilor duble. în toate

fundamental de organizare a socie
tății noastre — centralismul demo
cratic. Conducerea unitară, centrali
zată a proceselor politice și sociale,
unirea eforturilor' întregii națiuni in
vederea edificării noii orînduiri
constituie o necesitate obiectivă, o
garanție a utilizării raționale și de
pline a tuturor resurselor sociale.
Tocmai în vederea acestui scop cen
tralismul democratic trebuie să, se
bizuie in permanență pe avantajele

unitățile se vor lua măsuri pentru efec
tuarea unui șupracontrol atent privind
reparațiile, pentru efectuarea probelor
de bună funcționare a mașinilor, asigu
rarea pieselor de schimb necesare inter
vențiilor operative în cîmp. Cu deose
bită grijă se va face instruirea combinerilor, avînd în vedere necesitatea ca
aceștia să poată acționa cu operativitate
și competență pentru remedierea defec
țiunilor și reglarea mașinilor, astfel îneît
să se evite orice pierderi de recoltă. în
același scop, o atenție deosebită se va
da etanșării combinelor și tuturor mij
loacelor care vor fi utilizate la trans
portul cerealelor.
Plenara cere organelor agricole ju
dețene, consiliilor unice agroindustriale
de stat și cooperatiste, conducerilor uni
tăților agricole să intensifice măsurile
pentru asigurarea, curățirea și dezinfec
ta spațiilor de depozitare a produselor.
ÎNTREAGA ACTIVITATE SĂ FIE
ASTFEL ORGANIZATĂ ÎNCÎT RECOL
TAREA ORZULUI ȘI A ORZOAICEI DE
TOAMNĂ SĂ SE REALIZEZE ÎN 3—4
ZILE, IAR A GRIULUI ÎN 8—10 ZILE
BUNE DE LUCRU.
Avînd în vedere că în vara aceasta
culturile duble vor cuprinde'o suprafață
de 2 milioane de hectare, plenara cere
Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de/ Producție, organe
lor agricole județene, tuturor conduce
rilor unităților agricole să acționeze cu
toată răspunderea pentru realizarea pre
vederilor stabilite. Plenara cheamă me
canizatorii, cooperatorii, specialiștii agri
coli să lucreze cu maximă operativitate,
astfel incit, în cel mult 2—3 zile de Ia
încheierea recoltatului, terenurile să fie
eliberate de paie, să fie pregătite cores
punzător și însămînțate la un nivel
agrotehnic care să garanteze obținerea
producțiilor scontate.
Analiza în spirit critic și autocritic a
rezultatelor obținute în primele 5 luni
ale anului în sectorul zootehnic a rele
vat necesitatea intensificării preocupări
lor și creșterii răspunderii tuturor celor
ce lucrează în acest domeniu pentru
sporirea efectivelor de animale și a pro
ducțiilor, atît în unitățile agricole de
stat și cooperatiste, cît și în gospodăriile
populației.
Plenara cere Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare,
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, organelor agricole
județene, consiliilor unice agroindus
triale să acționeze cu fermitate pentru
îmbunătățirea radicală a activității în
zootehnie, întărirea ordinii și disciplinei
in producție, asigurarea asistenței sanitar-veterinare, în scopul îndeplinirii
prevederilor de plan la toate speciile
de animale și păsări.
Pornind de la necesitatea satisfacerii
cerințelor sporite de produse animaliere
necesare aprovizionării populației și in
dustriei alimentare, plenara adresează
tuturor crescătorilor și îngrijitorilor de
animale, tehnicienilor, inginerilor, me
dicilor veterinari, tuturor cadrelor de
conducere din unitățile agricole de stat
și cooperatiste chemarea de a face to
tul pentru înlăturarea stărilor de lucruri
negative, de a-și intensifica eforturile
pentru înfăptuirea programelor stabilite,
pentru realizarea întocmai a prevederi
lor din planul anual de stat privind
creșterea animalelor.
O deosebită atenție se va acorda, în
toate unitățile, procesului de reproduc
ție la animale, pentru sporirea numă
rului de bovine, porcine și ovine.
în toate unitățile se va acționa pentru
a se . finaliza — înainte de venirea ano
timpului friguros — modernizarea tu
turor adăposturilor de animale, pe baza
unor soluții economice.
Avînd în vedere importanța deosebită
a bazei furajere în creșterea efectivelor
și sporirea producției animaliere, plena
ra cere Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Producție,
organelor agricole județene, consiliilor
unice agroindustriale, conducerilor uni
tăților agricole de stat și cooperatiste să
acorde toată atenția asigurării unor can
tități îndestulătoare de nutrețuri de
bună calitate și în structura sortimen
tală prevăzută, gospodăririi judicioase
a tuturor resurselor de hrănite a ani
malelor. Aplicînd agrotehnica specifică,
să obținem pe întreaga suprafață desti
nată bazei furajere și pe terenurile ce

deci una din resursele principale de
progres ale societății noastre.
Societatea
contemporană
ridică
probleme deosebit de complexe in
ceea ce privește conducerea, organi
zarea, orientarea și stăpînirea evo
luției sale. O serie de doctrine și
orientări susțin chiar că această
complexitate ar face inutilă prezența
cetățeanului obișnuit în perimetrul
deciziilor, rezervat de acum în ex
clusivitate
specialiștilor.
Partidul

vor fi însămînțate cu culturi duble re
colte cît mai mari, astfel ca fiecare uni
tate să-și asigure o balanță furajeră
echilibrată. Este necesar ca în toate uni
tățile să se facă totul pentru strîngerea
și depozitarea paielor, a plevei, a celor
lalte resurse vegetale, spre a se asigura
în întregime hrana animalelor pînă la
viitoarea recoltă.
Plenara adresează locuitorilor satelor
chemarea de a participa cu toate for
țele la acțiunile de îngrijire și amelio
rare a pajiștilor naturale pentru obți
nerea unor producții cit mai bune de
masă verde și fin pe fiecare hectar.
Concomitent cu generalizarea expe
rienței unităților fruntașe în creșterea
bovinelor, porcinelor, ovinelor, în toate
județele se va urmări cu exigență și
răspundere înfăptuirea programelor spe
ciale privind dezvoltarea apiculturii,
sericiculturii, creșterea numărului de
rațe, gîște, curci, al iepurilor de casă și
animalelor pentru blană.
Subliniind necesitatea înfăptuirii în
cele mai bune condiții a programului
unic de creștere a producției agricole în
gospodăriile personale ale membrilor
cooperativelor agricole de producție și în
cele ale țăranilor individuali, elaborat
din
inițiativa
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, plenara adresează tuturor dețină
torilor de pămînt, indiferent de forma
de proprietate, chemarea de a-și spori
substanțial contribuția la constituirea
fondului de stat și a fondului de pro
duse pentru aprovizionarea în profil te
ritorial.
în scopul participării mai largi la rea
lizarea fondului de stat cu produse
agroalimentare, a programului de autoconducere și autoaprovizionare, trebuie
să se acționeze cu exigență sporită pen
tru îndeplinirea angajamentelor asumate
prin contractele încheiate cu -gospodăriile
membrilor cooperatori și cu producătorii
individuali. Plenara cere Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare,
Uniunii Centrale a Cooperativelor de
Producție, Achiziții și Desfacere a Măr
furilor să ia măsuri pentru creșterea
cantităților de produse vegetale și ani
male contractate și achiziționate, pentru
preluarea unor cantități sporite de pro
duse de la gospodăriile populației.
Plenara cheamă țăranii cooperatori,
producătorii din zonele și localitățile necooperativizate, toți oamenii muncii de
la sate să folosească judicios fiecare me
tru pătrat de pămînt, să crească un nu
măr cît mai mare de animale și păsări,
să sporească producția animală, să va
lorifice, pe calea contractărilor și achizi
țiilor, cît mai multe animale și păsări,
cit mai multe produse agroalimentare.
Plenara adresează tuturor oamenilor
muncii din agricultură chemarea de a-și
intensifica eforturile pentru obținerea
unor producții agricole superioare, ve
getale și animale, în scopul asigurării
bunei aprovizionări a populației și in
dustriei cu materii prime și creării unor
disponibilități pentru export.
Analizînd în spirit critic și autocritic
modul în care se realizează prevederile
de plan în domeniul industriei alimen
tare, plenara a relevat necesitatea de a
se face totul pentru asigurarea materii
lor prime necesare, folosirea mai eficien
tă a tuturor capacităților de producție,
creșterea productivității muncii, îmbună
tățirea calității și diversificarea produc
ției. Plenara cere Departamentului In
dustriei Alimentare, centralelor de spe
cialitate să acționeze cu răspundere spo
rită pentru îmbunătățirea în continuare
a activității în acest domeniu, să-și în
deplinească neabătut obligațiile prevă
zute prin lege cu privire la contractarea
materiilor prime și acordarea asistenței
tehnice în vederea respectării tehnolo-'
giilor culturii sfeclei de zahăr, floriisoarelui, tutunului și altor culturi.
Plenara adresează oamenilor muncii
din industria alimentară chemarea de a
face totul pentru creșterea producției și
îmbunătățirea calității produselor, acordînd o atenție sporită producției de pre
parate și semipreparate culinare.
Pe baza rezultatelor obținute în . dez
voltarea, întreținerea și valorificarea su
perioară a patrimoniului forestier, ple
nara cere Ministerului Silviculturii să
concentreze eforturile oamenilor muncii
din acest important domeniu al econo
miei naționale spre realizarea întocmai
a prevederilor de plan privind întreți

partidului privind
transformarea
participării în direcția fundamentală
de evoluție și dezvoltare a democra
ției socialiste, într-o componentă
esențială a conducerii societății noas
tre. Cadrul organizatoric amplu și
diversificat creat în ultimele două
decenii atît la nivelul unităților economico-sociale, cît și la cel națio
nal, care asigură participarea largă
a cetățenilor atît în etapa adoptării
deciziilor, cit și în cea a controlului
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muncii și conducerii colective, ale
participării oamenilor muncii la
dezbaterea, adoptarea și realizarea
hotăririlor.

STRATEGIE A FĂURIRII CON
ȘTIENTE A SOCIETĂȚII. Dintotdeauna regimurile democratice și-au
propus să atragă cetățenii în
procesul organizării și dezvoltării
sociale. Această preocupare devine
cu atît mai actuală pentru societa
tea noastră, unde, ca urmare, a efor
turilor făcute pentru,, dezvoltarea
învățămîntului și a culturii, au
crescut considerabil nivelul de in
strucție a cetățenilor, capacitatea lor
de înțelegere și interpretare. A asi
gura cadrul organizatoric de atra
gere a cetățenilor ,1a dezbaterea și
adoptarea hotăririlor înseamnă a
asigura noi orizonturi afirmării
creativității sociale, a amplifica

nostru apreciază că asigurarea com
petenței nu este și nu poate fi rezul
tatul exclusiv al unui grup restrîns
de specialiști. Fiind vorba despre
decizii la nivel social, valorile, voin
ța, aspirațiile maselor dețin și tre
buie să dețină un rol foarte impor
tant. Complexitatea reală a procesu
lui de decizie solicită deopotrivă
competența specialiștilor, dar și
competența maselor rezultată din
experiența lor, din cunoașterea do
meniilor asupra cărora urmează să
se aplice hotărîrile adoptate, im
pune ca eficiența să fie concepută
atît sub unghi economic, cît și socio-uman. Rezultă așadar că demo
crația constituie unica soluție de op
timizare a dezvoltării noii societăți,
de orientare a evoluției sale în con
cordanță cu aspirațiile și idealurile
asumate de cetățeni.
Sînt toate acestea argumente care
stau la baza acțiunii sistematice a

asupra îndeplinirii acestora, institui
rea congreselor forurilor democrației
socialiste, a consfătuirilor de lucru
pe diferite domenii, vizitele de lu
cru ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în toate județele
țării, acolo unde interesele construc
ției socialiste o cer, temeinicele ana
lize la fața locului pe care acestea
le prilejuiesc învederează preocupa
rea permanentă a conducerii parti
dului de a consulta sistematic ma
sele, de a promova dialogul cu
poporul ca metodă esențială de so
luționare a problemelor, de înteme
iere a orientărilor politicii noastre,
îmbinînd democrația directă cu cea
reprezentativă, conducerea unitară la
scara întregii societăți cu autoconducerea oamenilor muncii, statalul
cu obștescul, drepturile și libertă
țile cetățenești cu responsabilitatea
civică, libertatea autentică cu ega

nerea și regenerarea pădurilor și valori
ficarea tot mai largă, in special la ex
port, a resurselor existente în fondul
silvic — fructe, vînat, ciuperci, pro
duse piscicole, plante medicinale și alte
produse.
Avînd în vedere rolul important al
științei și cercetării agricole în înfăp
tuirea noii revoluții agrare, a prevederi
lor de plan și programelor stabilite, ple
nara cere Academiei de Științe Agricole
și Silvice, tuturor lucrătorilor din insti
tutele și stațiunile de cercetări să asigure
pentru marea producție noi soiuri și hi
brizi de înaltă productivitate, mai re
zistente la boli și dăunători, la secetă și
ger, noi rase și linii de animale și pă
sări cu randamente superioare, noi teh
nologii care să conducă la creșterea sub
stanțială a eficienței economice în acest
domeniu.
Examinînd modul în care se aplică
principiile autoconducerii și autogestiunii economice în unitățile agricole, sil
vice și de gospodărire a apelor, ple
nara cere Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Ministerului Silviculturii, Consi
liului Național al Apelor, organelor agricole județene, consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, tu
turor conducerilor unităților să manifes
te maximă chibzuință în utilizarea re
surselor materiale, umane și financiare,
asigurîndu-se astfel un randament spo
rit și o nouă calitate superioară a mun
cii în agricultură.
Plenara pune în fața oamenilor mun
cii din agricultură, silvicultură și din
domeniul gospodăririi apelor sarcina de
a acționa cu toată răspunderea pentru
economisirea energiei, combustibililor și
materialelor, recuperarea, recondiționarea și refolosirea a cît mai multe subansamble și piese de schimb, reducerea
consumurilor de materii prime și ma
teriale, prevenirea și combaterea risi
pei, astfel îneît creșterea valorii pro
ducției nete să se realizeze cu cheltu
ieli cît mai mici.
Ținînd seama de experiența acumula
tă, plenara cere Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție, organelor agricole județene să
intensifice măsurile de punere în va
loare a surselor de energie neconven
țională, de realizare a unui număr cît
mai mare de instalații pentru produce
rea biogazului, instalații eoliene, de cap
tare a energiei solare.
Subliniind caracterul mobilizator al
prevederilor de plan pe. anul curent și
pe 1986 și exprimînd convingerea că avem toate condițiile pentru înfăptuirea
lor,, plenara Consiliului Național; al Agriculturii, Industriei Alimentare^ Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor adre
sează conducerilor unităților, tuturor oa
menilor muncii chemarea de a-și însuși
și aplica larg cuceririle științei și teh
nicii avansate, de a acționa cu hotărîre
pentru creșterea continuă a producției
și productivității muncii, modernizarea
bazei materiale, organizarea superioară
a producției, întărirea ordinii și disci
plinei, a răspunderii fiecăruia pentru
bunul mers al întregii actjvități.
REAFIRMÎNDU-ȘI ADEZIUNEA DE
PLINA LA POLITICA INTERNA SI
EXTERNĂ A PARTIDULUI SI STATU
LUI NOSTRU, ELABORATĂ SUB
CONDUCEREA ȘI CU APORTUL HOTĂRÎTOR AL TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, SECRETARUL GENERAL
AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE RE
PUBLICII, PARTICIPANȚII LA PLE
NARĂ SE ANGAJEAZĂ FERM SĂ
FACĂ TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA
NOII REVOLUȚII AGRARE, PENTRU
DEZVOLTAREA CONTINUĂ A AGRI
CULTURII — RAMURĂ DE BAZĂ A
ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE —
ȘI ADRESEAZĂ TUTUROR CELOR CE
LUCREAZĂ PE OGOARE. ÎN INDUS
TRIA ALIMENTARĂ, SILVICULTURĂ
ȘI ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII
APELOR CHEMAREA DE A FACE
TOTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE ACEST
AN ȘI PREGĂTIREA TEMEINICĂ A
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR, SPORINDU-ȘI ASTFEL CONTRIBUȚIA LA
ÎNFLORIREA CONTINUĂ A PATRIEI,
LA RIDICAREA BUNĂSTĂRII ÎNTRE
GULUI NOSTRU POPOR.

litatea în plan social și național, sis
temul unitar al democrației socialiste
asigură înfăptuirea acelei caracteris
tici a societății noastre de societate
construită în mod conștient, in care
poporul este sie însuși stăpîn, hotărind de sine stătător asupra destine
lor țării, asupra propriului său
viitor.

PARTICIPARE ȘI RĂSPUNDERE.
In ultimă instanță, proba supremă a
conducerii științifice, a funcționării
structurilor democrației socialiste o
constituie calitatea deciziilor și solu
țiilor adoptate. Și tocmai de aceea,
așa cum a subliniat în repetate rinduri. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
activitatea organelor de conducere
colectivă, a tuturor forurilor demo
crației noastre trebuie apreciată prin
prisma acestui criteriu esențial. Din
tre factorii — multipli — care pot
influența calitatea deciziilor unul are
o importanță cu totul deosebită —
răspunderea. Răspunderea colectivă,
și răspunderea individuală. Răspun
derea în ipostaza sa de preocupare
pentru a lua în discuție problemele
de bază ale activității, de a asigura
soluționarea lor corespunzătoare, răs
punderea încorporată în ceea ce nu
mim stil de muncă. Firește, activi
tatea de conducere este confruntată
la toate nivelurile și de multe ori
concomitent cu o sumedenie de pro
bleme. A le selecta și eșalona, a sta
bili o ordine de prioritate, a te con
centra cu deosebire pe acele aspecte
care asigură succesul la un moment
dat, a reveni asupra lor, constituie o
adevărată cheie a succesului.
Șansele de a rezolva o problemă
sînt cu atît mai mari cu cît organul
colectiv de conducere concentrează

mai multă experiență, mai multă ini
țiativă — rezultat numai - și numai
al unei consultări sistematice a oa
menilor. Mentalitatea unor cadre de
conducere că pot rezolva problemele
muncii fără a discuta cu cei ce
participă direct la această muncă
contravine normelor fundamentale
ale democrației socialiste, grevează
considerabil eficiența activității. Ori
ce măsură care dă glas unor cerințe,
care este expresia unui dialog și are
acoperirea adeziunii oamenilor va fi
înfăptuită cu mai multă hotărîre,
se va solda cu rezultate indiscuta
bil mai bune.
O adevărată dezbatere democratică
trebuie să înceapă cu problemele a
căror rezolvare depinde de colecti
vul respectiv. A începe cu ceea ce
depinde de tine, a lua măsuri și a
urmări aplicarea lor este o adevărată
axiomă a dezbaterii democratice și
a răspunderii pe care aceasta o in
cumbă.
Materializarea în viața de zi cu zi
a unei vieți democratice depinde în
fond de fiecare dintre noi — de ni
velul conștiinței și al răspunderii, de
inițiativa și preocuparea pentru pro
blemele obștii, de maturitatea spiri
tului civic, de disponibilitatea de a
te angaja și soluționa diferite pro
bleme etc. O dată , creat cadrul său
de afirmare — cadru care, așa cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
nu trebuie fetișizat, ci vegheat la
îmbinarea justă a stabilității și mo
bilității sale — democrația este o
problemă de atitudine civică. Pină la
urmă „materia primă", combustia
internă a vieții democratice sînt
asigurate de atitudinea noastră co
tidiană.
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Marile posibilități ale micii industrii
în valorificarea tuturor resurselor
Unitățile micii industrii, fie că aparțin consiliilor populare, coope
rației meșteșugărești sau altor producători, au fost create anume pen
tru a descoperi și pune in valoare resursele locale de materii prime și
a oferi pieței, altor beneficiari, inclusiv exportului, mărfuri care să com
pleteze sortimentul realizat in industria republicană. Intre aceste resurse,
materialele recuperabile ocupă un loc de cea mai mare importanță, ele
constituind materii prime pentru o mare diversitate de produse cerute
de populație. In județul Dîmbovița s-a acumulat o experiență pozitivă
in acest sens, experiență pe care vom căuta să o înfățișăm în cele ce
urmează.

la cererea pieței, producția va crește
la nivelul a 10 milioane lei pe an ;
din cenușa de la termocentrala Doicești se realizează o cantitate în
semnată de cărămizi. Din deșeuri de
cauciuc și de solvenți s-a realizat,
cu mijloace modeste — un produs
ce se aducea din import — mem
brana insonorizantă pentru autotu
risme. Fiind singurul producător din
țară, solicitările sînt mari.

diferit de cel al oricărei sticlării.
Doar sursa ,’»de aprovizionare este
alta : cioburi de sticlă provenite de
la cele două întreprinderi producă
toare de becuri din județ — „Romlux“ și „Steaua roșie", de la cele de
conserve, ca și din alte unități. Cine
nu vrea să scape de cioburi ? Și
iată-le aici spălate, sortate, granu
late si. apoi, introduse în cuptoare.
După retopire, ele sînt turnate în
forme și transformate în sticle noi
pentru industria alimentară, în am

Iscusința meșterului spo
rește valoarea produsului.

Baza unei spectaculoase
dezvoltări — materialele refolosibile Volurnul producției mi
cii industrii dîmbovițene se apropie,
în acest an, de un miliard de lei.
Să reținem că această sumă impre
sionantă se realizează din produce
rea unor articole mărunte, modeste
ca valoare, dar foarte numeroase,
majoritatea avind ca sursă de apro
vizionare materialele refoiosibile.
în anii acestui cincinal, ca urmare
a aplicării prevederilor Legii 2 din
1980 care asigură cadrul de desfășu
rare si arată căile de dezvoltare a
micii industrii, consiliul popular ju
dețean a acționat, cu perseverentă,
stimulînd crearea de noi unităti și
sprijinind activitatea lor. Si nu în
ultimul rînd dind el însuși un bun
exemplu.
întreprinderea județeană
de producție mică, prestări indus
triale și servicii către populație și-a
sporit producția din 1981 încoace de
circa 8 ori (după cum arată șefa
serviciului plan al acestei unități ce
aparține consiliului popular jude
țean, tovarășa Elena Guzun). S-a
ajuns la peste 335 milioane , lei pe
an. Cum ? în primul rînd, prin cer
cetarea amănunțită a ceea ce rămîne
de pe urma procesului de producție
din marile uzine din județ, a ofer
tei întreprinderii de colectare și va
lorificare a materialelor refoiosibile.
In al doilea rînd, prin investigarea
cerințelor pieței, astfel încît noile
rezerve de aprovizionare descoperite
să ' ia forma unor mărfuri utile și
vandabile, așteptate de publicul
cumpărător.

Resturi și reziduuri — într-o metamorfoză utilă. Am
vizitat una din secțiile amintitei în
treprinderi — cea de sticlărie. Pro
cesul de fabricație nu este cu nimic

Materialele refoiosibile sînt o sursă
de aprovizionare foarte ieftină, pre
țul lor fiind foarte avantajos.
— Folosim cantități însemnate de
materiale recuperate din propriile
unități, cît și din industrie, ne spu
nea vicepreședinta Uniunii județene
a cooperativelor meșteșugărești, to
varășa Doina Udrea. Ne-am convins
noi înșine că nu trebuie să existe

însemnări din județul Dîmbovița
balaje pentru produsele chimice de
uz casnic — sticle cu cercuri in re
lief, speciale pentru insecticide, ca
să nu se confunde în menaj cu sub
stanțele comestibile — butelii, inclu
siv sifoane, flacoane, obiecte de ar
tizanat — vaze, bibelouri și altele.
Văzindu-le, nu le deosebești de cele
fabricate din materie primă nouă. în
schimb, costul fabricației lor este cu
■mult mai mic. In cadrul secției ni
se înfățișează calcule simple : de
fiecare tonă de produse trebuia să
se plătească pentru materia primă
— 4 000—5 000 de lei ; folosind cio
buri, costul tonei (inclusiv transpor
tul, sortarea etc.) scade la 1 800—2 000
lei.
în aceste condiții este pe deplin
justificată investirea a 32 milioane
lei pentru modernizarea dotării,
creșterea productivității muncii și
îmbunătățirea condițiilor de muncă.
De la directorul întreprinderii ju
dețene, ' Dumitru Sanda, aflăm și alte
modalități de reintroducere în cir
cuitul economic al unor mari canti
tăți de materiale refoiosibile. Din
straifuri de tablă de aluminiu se face
o pulbere atomizată pențru vopsele:

„deșeuri", că ele pot fi refolosite
in realizarea de produse noi, cu pro
prietăți superioare. Avem cîteva
imitați care folosesc, în exclusivitate,
materiale recuperabile. Astfel, la
cooperativa „înfrățirea" din Moreni,
din obiecte uzate din material plas
tic se realizează o serie de produse
utile : ambalaje pentru produse chi
mice, capace, dopuri, covorașe de
baie etc. ; cooperativa „Victoria" din
Titu, din aceeași materie primă, pro
duce tuburi și conducte, iar din fire
de poliester, rezultate din procesul
de fabricație din industria textilă, se
împletesc plase pentru preambalarea
legumelor si fructelor. Există unități
care, din metal recuperat, realizează
piese de schimb și subansamble
pentru întreprinderile industriale din
județ, ca și diferite articole de uz
casnic. .Anul trecut am organizat
o expoziție cu astfel de produse. Ea
a stimulat foarte mult inițiativa
cooperativelor.
Rezultatele
fiind
bune, o vom repeta și în acest an.
In noul și modernul
centru al
municipiului Tîrgoviște, un mic ma
gazin, care este în același timp și
atelier, oferă un argument „pe viu"

a ceea ce poate însemna imaginația
cu aplicabilitate practică. Sub firma
„Artplast" sînt puse la dispoziția
cumpărătorilor
o sumedenie de
obiecte, începind cu cele mai mă
runte — broșe din metal bătut sau
cordoane de diferite forme, și terminind cu confecții din textile sau
piele și cu piese ornamentale pen
tru locuințe.. Trei oameni pricepuți,
avind la îndemînă două mașini de
cusut și alte cîteva unelte simple,
studiază, cu ochi expert, bucățile de
material recuperabil pentru a-i da
cea mai nimerită destinație. Din
strădania lor rezultă piese originale
ce se bucură de atenția publicului.

Realizările prezente, un
punct de plecare. Interlocut°rii noștri au ținut să sublinieze că,
deși rezultatele de pină acum sînt
bune, ponderea materialelor recupe
rabile în balanța aprovizionării tehnico-materiale a micii industrii nu
a atins cotele maxime. Tovarășa
Eugenia Gâdea, vicepreședinte al
consiliului popular județean, arăta
că aceste rezultate se datoresc aten
ției de care mica industrie și, im
plicit, folosirea materialelor recupe
rabile se bucură din partea biroului
comitetului județean de partid, a
comitetului executiv al consiliului
popular (analize pe această temă au
loc frecvent).
— Urmările pozitive ale acestor
repetate analize, a îndrumării din
partea forurilor județene se fac
simțite, după cum afirma tovarășul
Gheorghe Iordache, directorul în
treprinderii județene pentru valorifi
carea materialelor recuperabile, în
„presiunea" pe care consiliile popu
lare din județ o exercită asupra
noastră. De pildă, primăria comunei
Vișinești, ca și cele din Gura Ocniței și Valea Lungă au luat iniția
tiva confecționării de bucșe și alte
piese de schimb, pentru unitățile
agricole, din metal recuperat. Există
în depozitele noastre și alte mate
riale care așteaptă ideea care să le
scoată la lumină și să le repună in
circulație.
...Rezultate practice ce. demon
strează efectiv marile posibilități de
care dispune și în acest domeniu
mica industrie.

Rodica SERBAN

PLANUL IA PRODUCȚIA IIZICĂ- ÎNDEPLINIT INTEGRAI!
(Urmare din pag. I)
montarea benzilor cauciucate la
dormeze), s-a extins cu încă o li
nie de. fabricație atelierul de mon
taj. iar personalul muncitor din
compartimentul pentru autoutilare
a început lucrările la o nouă pre
să destinată prelucrării pe flux a
unor repere. Rezultatul acestor ac
țiuni ? „Numai în luna iunie —
ne-a demonstrat prin calcule eco
nomice subinginerul Vasile Vasîlache. șeful secției I — productivi
tatea muncii va' crește cu cel pu
țin 10 la sută, comparativ cu ni
velul înregistrat în luna mai. Deci,
cu același număr de oameni vom
putea realiza un volum mai niare
de produse".'
ȘI CÎTEVA PROBLEME CE TRE
BUIE URGENT SOLUȚIONATE.
Tovarășul Petru Avornicesei. direc
tor adjunct al întreprinderii, ne-a
prezentat numeroase alte măsuri ce
se iau acum pentru sporirea pro
ducției. și in . special a celei desti
nate exportului. Pentru asigurarea
aburului tehnologic la nivelul ce
rințelor, bunăoară, a fost construită
și pusă în funcțiune o centrală ter
mică ce utilizează drept combusti
bili resturile nerecuperabile rezul
tate din procesul tehnologic. Pe
această bază, unitatea va întrerupe
racordul la rețeaua de termoficare
a orașului (pentru care se utilizează
combustibil lichid). în secția a doua
se lucrează intens la „îndesirea"
utilajelor si. o dată cu aceasta, la
extinderea atelierului de prelucrări
mecanice. Un comandament special
constituit se ocupă zilnic de încăr
carea la capacitatea maximă a fie
cărui utilaj din dotare.
în ziua cind ne-am aflat în în
treprindere, în unele ateliere (mecano-energetic. atelierul nr. 2 de
prelucrări mecanice etc.) anumiți
muncitori
(Aurel
Zapoloteanu,
Ioan Terchilă, Laurențiu Avătămăniței ș. a.) stăteau la taifas, în
timp ce unele utilaje fie că sta
ționau, fie că funcționau în gol,

(Urmare din pag. I)
In toate bazele de recepție din ju
dețul Timiș și in unele din județul
Arad s-au amenajat șoproane și
platforme betonate unde producția
este depozitată temporar și de unde
cu mijloace mecanice este încărcată
pentru a fi livrată și introdusă în
silozuri sau magazii. Iată cum s-a
procedat la baza de recepție unde
livrează recolta unitățile agricole
din consiliul agroindustrial Variaș.
Aici s-a creat un spațiu suplimen
tar de peste 10 000 de tone prin
construirea unui șopron multifunc
țional și amenajarea unei platforme
betonate. „In orele de vîrf, cind
instalațiile de mecanizare nu pot
face față, după efectuarea probe
lor de cîntărire, camioanele bascu
lează direct pe platformă sau in
șopron, unde se face recepționarea, după care se intorc imediat
în cîmp — ne spune tovarășul
Florian Oliver, șeful bazei. Bine
înțeles că, pe măsură ce se reduce
ritmul de preluare, grîul va fi con
diționat și introdus în spații defi
nitive în aceeași zi sau în cursul
nopții următoare". La fel se proce
dează în numeroase baze de recep
ție în scopul reducerii la maximum
a staționării mijloacelor de trans
port. La Direcția agricolă a jude
țului Timiș am aflat că pentru
acest an, cînd se estimează o pro

eonsumînd Inutil energia electrică.
„Ce restanțe aveți de recuperat din
perioada
anterioară ?“ — ne-am
adresat maistrului principal loan
Nechita, șeful atelierul nr. 1 pen
tru prelucrări mecanice. Nu mai
notăm răspunsul. întrucît el nu co
respunde cu sarcinile de producție
afișate chiar în incinta atelierului.
Or, dacă nici prevederile de plan
nu se cunosc, cu ce eficiență se
poate acționa pentru repartizarea
sarcinilor la fiecare loc de muncă,
pe decade, zile și chiar ,pe ore ?

Totodată,
pentru
soluționarea
unor probleme se impune inter
venția neîntirziată a centralei in
dustriale, dacă nu chiar a minis
terului de resort. Printre altele,
este necesar să se suplimenteze
cota de capse metalice produse de
întreprinderea de prelucrare a
lemnului din Reghin cu încă 10 mi
lioane bucăți. De asemenea, tre
buie să se impulsioneze livrările
de cherestea din stejar de la în
treprinderea forestieră de exploa-

tare și transport Nehoiu (județul
Buzău), astfel ineît acestea să se
situeze Ia nivelul cotelor alocate.
O dată rezolvate aceste probleme
și alte cîteva. cunoscute de factorii
de resort, există toate condițiile
pentru realizarea ritmică, la toate
sortimentele, a planului la produc
ția fizică.

Silvestri A1LENEI
corespondentul
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LA COMBINATUL CHIMIC DIN TÎRNĂVENI

Este necesar și sprijinul furnizorilor de materiale
In perioada care a trecut din acest an. oamenii muncii de la Com
binatul chimic din Tîrnăveni au
reușit să realizeze și să depășească
planul la producția fizică la 17
sortimente. Cu toate acestea, după
cinci luni, pe ansamblul unității se
înregistra o nerealizare la produc
ția fizică în valoare de 129,7 mi
lioane lei. din care 80,6 milioane
lei la carbid. „Avînd în vedere că
cele mai mari nerealizări (18 500
tone) se localizează la acest pro
dus. de care economia are mare
nevoie, noi fiind singurii producă
tori în țară — ne spune ing. loan
Boitan, directorul combinatului —
am luat în ultimul timp o serie de
măsuri care să asigure recuperarea
grabnică a restanțelor. Acestea au
în vedere, în principal, reactivarea
tuturor capacităților de producție,
inclusiv a oelor care nu au plan
de producție în acest an. Totodată,
reorganizarea activității la insta
lațiile de fabricare a carbidului a
fost gîndită în așa fel încît, cu ace
lași efectiv de oameni, să se asi
gure deservirea mai multor utilaje.
Ca urmare, în luna aprilie, am
realizat și depășit planul la car-

ducție bună de cereale, s-au asi
gurat spații suplimentare care re
prezintă 12 la sută peste necesar.
Desigur, și în județul Arad se
acționează în bazele de recepțior.are pentru crearea condițiilor de
depozitare a recoltei. Peste tot se
lucrează pe bază de program zilnic
cu intreg efectivul. Dintr-un calcul
făcut de inginerul Gheorghe Nincu,
director adjunct al întreprinderii
județene pentru contractarea, achi
ziționarea și păstrarea produselor
agricole, rezultă că, pe ansamblu,
unitățile de depozitare din acest
județ se înscriu cu un deficit de
spațiu reprezentînd o treime din
necesar.
Principala cauză o constituie tă
răgănarea lucrărilor. După cum ne
spunea tovarășul Ioan Pop. sef de
depozit la baza de recepționare
unde livrează griul si orzul coope
rativele agricole de producție Sînmartin. Dorobanțu. Macea. ..23 Au
gust" și altele, se înregistrează un
deficit de spațiu de peste 10 000
de tone. Ne oprim lîngă un șo
pron despre a cărui construcție ni
se spune că a început cu doi ani
in urmă. Deși nu erau terminate
lucrările la instalația electrică si
la canalele de aerare. nici un lu
crător nu se afla ne șantier. Men
ționăm că această construcție, care,
cu un mic efort, in cîteva zile poa
te fi dată în folosință, este in
clusă in spatiile considerate ca

bid cu 84 tone, în luna mai cu 1 752
tone, iar în luna iunie ne-am pro
pus să realizăm suplimentar peste
1 800 tone".
Restanțe există însă și la alte
produse : 3 700 tone criolită, 500
tone acid oxalic, 14 300 tone sulfat
de aluminiu, 1 200 tone oxid de
zinc și 4 000 tone bicromat de so
diu. Cum se acționează pentru re
cuperarea acestor restanțe ? Pen
tru sporirea producției de bicro
mat de sodiu, bunăoară, specialiș
tii din combinat, în colaborare cu
cei de la antrepriza de construcții
și reparații din industria chimică,
sînt pe punctul de a pune în func
țiune o instalație modernă de soIubilizare a cromului din sinter.
Este vorba de o noutate tehnică
avantajoasă, pentru că. în pro
cesul de fabricare a bicromatuluî, elimină o serie de operații
mari consumatoare de energie, iar
costurile de producție sînt dimi
nuate cu aproape 300 lei pe tonă,
în același timp, pentru recupera
rea restanțelor la alte produse
s-au luat măsuri în vederea Redu
cerii pină la jumătate a duratelor

pregătite pentru preluarea produc
ției. In aceeași situație 6e afla si
două magazii de la baza unde vor
depozita producția cooperativele
din consiliul agroindustrial Nădlac. Prima, construită de între
prinderea de execuție si exploata
re a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare din Arad., nu are terminate
instalațiile de mecanizare : la cea

de execuție a reviziilor generale la
unele instalații.
Recuperarea restanțelor depinde
însă și de îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale,
deci
de respectarea contractelor în
cheiate cu unitățile furnizoare.
Așa, de exemplu, pentru realizarea
integrală a producției de carbid,
cariera de calcar din Racoș, trebuie
să livreze, în timp util, o cantitate
de 41 000 tone calcar, cantitate
restantă din lunile anterioare. Tot
odată. în cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice trebuie găsite,
încă în această lună, soluții pen
tru asigurarea și livrarea a 9 000
tone cocs metalurgic și 9 030 tone
tablă subțire, aceasta din urmă
fiind necesară confecționării am
balajelor de carbid. Totodată, în
deplinirea planului la producția de
oxid de zinc și sulfat de aluminiu
este condiționată de livrarea unor
materii prime, la care restanțele
însumează 13 863 tone de acid sul
furic, 959 tone de zinc metalic și
9 000 tone de cocs metalurgic.

Gheorqhe GIURGIU
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menul era decembrie 1984". Aflăm
că în momentul de fată sint în
diverse stadii de execuție sau de
întocmire a documentației spatii de
depozitare pentru grîu si orz insumind peste 70 000 de tone —
unele intîrziate. altele cu termen
de punere în funcțiune inoperan
te. care, dacă s-ar fi acționat cu
toată răspunderea, ar fi putut a

Cum vor primi depozitele noua recoltă ?
de-a doua se lucrează la pardo
seli și închideri. „Sperăm ca la 20
iunie s-o terminăm, cu excepția
instalațiilor mecanice — ne spune
ing. Dan Ardelean, șeful brigăzii
nr. 2 a Antreprizei din Arad a
Trustului de construcții industriale
Timiș. E o lucrare începută de altă
unitate, a trebuit să schimbăm pro
iectul...". E pozitiv faptul că pe
șantier se lucra cu o formație de
45 de oameni în program prelun
git. Dar de ce se procedează așa
numai de cîteva zile ? Șeful bri
găzii ne „explică" : „Avem termen
30 septembrie 1985. asa că pină la
toamnă...". Aceasta nu concordă
însă cu precizările directorului teh
nic al întreprinderii pentru depo
zitarea cerealelor din Arad : „Ter-

coperi în bună măsură deficitul de
spațiu de care ni s-a vorbit. Această situație ne-a determinat să
aprofundăm cauzele care au dus la
neasigurarea spatiilor de depozita
re. ..Noi am asigurat fonduri la
timp. Consider că principala vină
o poartă organele locale, care n-au
urmărit organizarea ritmică a in
vestițiilor pentru acest sector" —
apreciază reprezentantul departa
mentului.
Este știut că păstrarea în cele
mai bune condiții a producției im
pune depozitarea la un anumit
grad de umiditate. Aceasta se ob
ține fie direct din lan. fie prin
depozitare în straturi mai subțiri,
prin aerarea si lopătarea griului,
iar în cazurile în cara umiditatea

LA SCORNIC EȘTI-OLT

0 tehnologie avantajoasă, cu largi posibilități
de generalizare pentru producerea roșiilor de seră
Cine a vizitat Scorniceștiul și nu
a văzut complexul de sere nu poa
te avea o imagine completă despre
agricultura modernă practicată în lo
calitate. Intre altele, aici s-a intro
dus o nouă tehnologie de producere
a legumelor. Este vorba de cultura
tomatelor în sistem turbohidroponic.
Sub acoperișul de sticlă ce adă
postește cele 16 hectare de seră, pe
un tronson de un hectar ni se oferă
o imagine inedită, parcă desprinsă
din romanele de anticipație. Perpen
dicular pe aleea de acces sînt des
chise șanțuri late de un metru și
adinei de 45 centimetri, îmbrăcate în
folie de polietilenă, străbătute longi
tudinal de o conductă prevăzută cu
rozete de alimentare, ce mențin con
stant un strat de soluție nutritivă a
cărui adincime nu depășește patru
centimetri. Șanțurile sînt flancate de
cilindri din folie de polietilenă,
umpluți cu un amestec de turbă,
compost, forestier și îngrășăminte, cu
baza în soluția nutritivă si înălțimea
la nivelul șanțului. Pe acestea, din
ghivece înalte de o palmă, se ridică
tulpinile viguroase ale plantelor,
pină la acoperișul din sticlă. Fiecare
șanț este flancat de cite două rînduri

de plante. Pe tulpini se află 10 eta
je de rod, formate din ciorchine de
tomate, de la cele maturizate, la bază,
pină la inflorescențele din vîrf.
Harnicii cooperatori din Scornicești
se află în așteptarea primelor rezul
tate ale acestui inedit experiment,
care a prins viață la recomandarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului. Pro
ducția prevăzută a se realiza în
acest an pe hectarul de tomate de
seră, în sistem clasic, este de 80
tone, iar prin tehnologia amintită, cu
aceeași densitate de plante la hec
tar, se întrevede obținerea unei pro
ducții de 100 tone. Specialiștii speră
să obțină însă o recoltă mult mai
bogată.
Sporul de producție este, desigur,
un argument hotărîtor, dar nu mai
puțin importante sînt și alte avanta
je ale noului sistem de cultură, com
parativ cu cel clasic. Iată cîteva din
tre acestea, prezentate de tovarășul
Stelian Ciucu, șeful fermei legumi
cole nr. 2 :
• întrucît substratul de cultură
nu mai este solul, în accepția cla
sică, nu mai sint necesare lucrările,
de arat, afinat, dezinfecție chimică

Unul din elementele esențiale ale sistemului turbohidroponic de cultivare a
tomatelor il constituie mecanismul de preparare și administrare a soluției
nutritive

și termică. Se realizează astfel im
portante economii de substanțe chi
mice și agent termic.
• Utilizarea amenajării, respectiv
a cilindrilor de cultură, durează pa
tru cicluri de vegetație.
• Plantele, fiind crescute în me
diu steril, nu mai sînt atacate de boli
și dăunători. In consecință, de la plan
tare pină acum nu au fost necesare
decît tratamente chimice ale părții
aeriene a plantelor.
• Economisirea a 80—100 tone gu
noi de grajd Ia hectar, cantitate obli
gatorie în sistemul clasic între ci
clurile de vegetație, acesta fiind în
trebuințat la fertilizarea altor culturi.
® Precocitatea plantelor și deci a
rodului este mai mare cu circa două
săptămîni.
® Pină cînd cultura atinge un ma
ximum de vegetație, rămîne dispo
nibilă o suprafață mai mare de teren
— cea dintre șanțuri — pe care sînt
produse cantități sporite de culturi
asociate : salată, verdețuri, ardei
iute, gulii etc.
Enumerarea ar putea continua.
Singura „greutate" este creată de
atenția mai mare cu care trebuie fă
cută recoltarea, mișcarea prin „pă
durea" de tulpini solicitînd grija de
a nu rupe plantele. Momentele teh
nologice „cheie" ale culturii în noul
sistem ni le prezintă același inimos
inginer : „Șanțurile trebuie să fie
perfect plane — in lățime și longi
tudinal — astfel ca pe lungimea de
33 metri, cît se întinde șanțul, dife
rența de adincime între capete să nu
depășească un centimetru. De aceea,
la amenajarea lor este nevoie de un
specialist topometru. In al doilea
rînd, dozarea îngrășămintelor chimi
ce — elemente de bază și microelemente — trebuie făcută după rețe
tă, cu multă atenție". In rest, toate
lucrările sînt ca in sistemul clasic.
Subliniem în încheiere că noua
tehnologie experimentată la Scomicești a trezit interesul multor spe
cialiști din județ și din țară. In pre
zent, aici sînt organizate schimburi
de experiență și instruiri în vederea
extinderii acestui procedeu, atît in
unitățile de profil asemănător din
județul Olt, cît și din alte județe.

Mihai GRIGOROȘCUȚA
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Un „secret" care merită să fie făcut public
Dacă ar fi să întrebăm ce impre
bisti. Pentru perioada de sțabulație
facem altceva decît să continuăm la
altă scară, la alte cote calitative
se depozitează din timp. în preajma
sionează cel mai mult la coopera
saivanelor,
finuri de lucerna si trifoi
această tradiție. In ce privește ovi
torii bihoreni din Salonta. atunci cu
de qalitate. siloz, sfeclă furajeră, gro
nele. pentru noi sînt cea mai econo
siguranță răspunsul ar fi faptul că
siere, toate, nu numai din abundentă,
micoasă specie în valorificarea celor
..nu fac niciodată un lucru de mînci și de foarte' bună calitate.
peste 2 000 hectare pășuni sărăturoa: t'uială. gîhdind mereu în perspectivă
se existente în raza unității.
In rezultatele bune obținute se, .re
eficienta fiecărei acțiuni întreprinse.
Realizările de acum sînt indiscu
găsesc rigoarea acțiunilor de selecție
Nu încape nici cea mai mică îndoială
tabil rezultatul unor acțiuni de du
si potrivire a perechilor, creșterea pe
că altfel nu ar fi putut obține rezul
rată. sistematic desfășurate. Astfel,
bază de linii și încrucișări. Aceste
tatele care au propulsat cooperativa
acțiuni vizează, în primul rînd, indi
paralel cu asigurarea unor condiții
în rîndul unităților etalon ale agri
optime de viață — furaje, adăposturi,
vidualizarea întregului efectiv de
culturii noastre, cooperativa din Șaovine, efectuarea! bonitării anuale
îngrijitori destoinici — în cadrul fer
lonta purtînd cu cinste înaltul titlu
de Erou al Muncii Socialiste. Dej
melor s-a făcut de-a lungul anilor o
înainte de tuns, apoi înregistrarea
multă vreme, aici, la C.A.P. Salonta,
.infuzie de gene valoroase de la rase
producției de lînă si a greutății cor
porale in timpul
zootehnia este so
tunsului, cînd se
cotită
sectorul
și clasează de ialtcare condiționea
fel fiecare exem
ză progresul ne
Mai întîi trei date care definesc valoarea experienței C.A.P.
plar. Practic, după
întrerupt al coo
Salonta-Bihor într-un domeniu de mare interes pentru econo
tuns, oile sînt re
perativei.
Este
partizate
pe tur
suficient să ară
mia națională - creșterea ovinelor :
me, după clase,
tăm in acest sens
în scopul accele
că aportul zoo
• Aportul zootehniei la realizarea producției globale
rării
procesului
tehnici la reali
agricole
este
de
60
la
sută
©
Producția
medie
de
lînă
reali

ameliorativ,
am
zarea producției
zată în 1984 este de peste 12 kg de la fiecare oaie, la un
folosit de-a lun
globale este de 60
gul anilor, pentru
la sută. Ce anu
efectiv de 31 000 ovine • Mai mult de jumătate din ciobanii
încrucișări de in
me a determinat
cooperativei au o vechime în muncă de peste 20 de ani.
fuzie, berbeci din
o asemenea oalte rase' din gru
rientare ?
pa
merinosului
— Mulțî socot,
care întrunesc în
probabil, că la Sa
măsură superioară calitățile ce se vor
amelioratoaxe. iar în selecție s-a ac
lonta este doar cernoziom. Aproape
a fi îmbunătățite. Astfel, pentru
ționat în așa tel înpît să sporească
jumătate însă din păminturile noas
alungirea firului de lînă și o mai
exemplarele cele mai productive.
tre sînt lăcoviști semidrenate si
bună extindere pe corp am folosit
—
Concret,
cum
s-a
acționat
?
mlăștinoase, precum și terenuri săMerinos de Stavropol. în vederea
— Exemplarele de Merinos tran
î-ăturate. slab productive. Or. pornind
masivizării corpului și obținerii uni
silvănean existente acum 20 de ani
de la aceste condiții, dezvoltarea cu
fir de lină mai lung am procedat
in unitate aveau o greutate corporală
prioritate a zootehniei a devenit un
încrucișări cu Merinos de Pala
medie de 35 kilograme, iar pe oaie
deziderat major în direcția intensifi
lină mătăsoasă cu luciu mare ar
tunsă nu se obțineau mai mult de
cării si sporirii rentabilității produc
mărit
să obținem prin infuzia
4,7
kg
lină,
lungimea
firului
nu
de

ției agricole — ne spune inginerul
rinos Australian, iar pentru
pășea 4—5 cm. Am început încă de
Czege Alexandru, președintele coo
firului de lină și creșterea
atunci aplicarea unui program rigu
perativei.
tului la spălare am ape’
ros de ameliorare. Esența programu
Sînt numeroase experiențele de
warth, rasă la care randar
lui de ameliorare a constat in reali
larg interes acumulate aici de-a lun
ge peste 70 la sută.
zarea unui tip de oaie robustă, sănă
gul anilor în creșterea animalelor. Ne
toasă. bine dezvoltată, cu greutate
Aplicîndu-se cu con&propunem să insistăm azi asupra ex
corporală
de
peste
50
kg,
cu
o
pro

măsuri
s-a ajuns la
perienței în creșterea ovinelor, sec
ducție
medie
de
lînă
ce
depășește
intermediar,
cu insn
tor ale cărui rezultate recomandă de
8 kg. lungă de peste 8 cm. cu randa
oare tipului iniția'
la sine hărnicia și iscusința coopera
ment de spălare de peste 45 la sută.
în acest sens si fa
torilor salonteni. Un prim argument :
lonta livrează a
— Ce s-a întreprins pentru atin
producția medie de lină ce revine
producție amelir
gerea acestor parametri ?
pe oaie tunsă in 1984 se cifrează la
Merinosului. 2 ,r
12,1 kg. Și aceasta nu de la cîteva
— Eforturile s-au concentrat mai
producție, aduc
sute de oi. ci de la un efectiv de
întîi asupra asigurării condițiilor
tante cooperat'
31 000 ovine.
optime pentru o furajare echilibrată.
— Socotim i
Semnificativ este faptul că din 10
— Oamenii de aici au fost dintotlucru, comple
*
aprilie si pină la sfîrsitul lunii no
deauna recunoscuti crescători de
pe care am j
iembrie aceasta se bazează în exclu
animale, remarca Teodor Isăilă, inuniformitatea
sivitate pe pășuni, miriști si porumginerul-șef al cooperativei. Noi nu
firul este m
fată de cee;
tru corectai
efectua inci
vestițiilor.
Totodată,
departamentul
e prea mare, cu ajutorul uscătoarinos de P
de resort trebuia să asigure din
relor. Pentru reducerea consumu
rinoș Aus'
timp baza materială, precum și do
lui de motorină. în ultimii ani s-a
re'a artifi
cumentațiile. Consider că o- mare
stabilit ca toate uscătoarele să fo
Lucru
parte din vină o poartă Antrepriza
losească combustibil solid, ciocălăi.
product
din
Arad
a
Trustului
de
construc

gaz metan sau alte surse ca ape
mărtiir
ții industriale Timișoara și Antre
termale, panouri solare etc. Care
timpi?
priza
de
construcții-montaj
Arad".
este situația în cele două județe
dat
analizate ? în Timiș, în ultimii doi
în cadrul documentării noastre
îngr
ani, 30 de uscătoare au fost trans
în cele două județe au rezultat o
si r
formate pentru a încălzi cu căr
serie'de probleme pe care le su
cer
bune si 6 cu gaz. răminînd pe mo
punem atenției organelor agricole
ne:
torină numai 11 uscătoare. O ini
județene și organelor centrale de
țiativă care merită consemnată este
specialitate.
co
folosirea în scopul uscării a ape
• Trustul de construcții indus
lor termale.
d
triale Timiș să intervină rapid
Cu totul alta este situația în
pentru realizarea corespunzătoare
unitățile' din județul Arad. Din 30
a izolațiilor într-o serie de spații
de uscătoare. 19 funcționează pe
de depozitare unde șe infiltrează
motorină. 10 cu cărbune si unul
apa.
cu gaz natural. Trebuie arătat că
® Să se asigure bitumul și alte
în condițiile în care spatiile de de
materiale necesare izolării cores
pozitare nu sînt suficiente, o bună
punzătoare a acoperișurilor.
parte din producție urmează să fie
• Bazele de aprovizionare să
livrată beneficiarilor .din tară în
procure neîntirziat tabla zincată
chiar timpul recoltării. Or. apentru confecționarea jgheaburilor
ceasta se poate face numai
și burlanelor.
dacă grîul are umiditatea ad
misă
pentru
transport.
Care
în continuarea anchetei noastre,
este opinia tovarășului Gheorghe
într-un număr următor ne vom re
Mihalache, directorul Direcției aferi la modul în care se acțio
gricole a județului Arad în legă
nează pentru grăbirea transportu
tură cu această problemă ? „Răs
lui și preluării producției.
punderea
pentru
această
si
tuație ne revine nouă, care
Lucian CIUBOTARU
n-am acționat pentru mobilizarea
Cezar IOANA
la lucru a forțelor proprii, si n-am
urmărit realizarea ritmică a in
Tristan M1HUTA
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--------------- —— „ZIUA MILIȚIEI"
colocviile Scinteii
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

0 epocă de puternică

înflorire a creației artistice destinate

înnobilării vieții spirituale a poporului
Subliniind că masele populare, poporul nos
tru trebuie să dea noi dimensiuni tradițiilor pro
gresiste ale culturii, să le îmbogățească și să
adauge
concepției
noastre
despre
artă
și literatură noi elemente desprinse din
realitățile de astăzi ale țării, în care „omul
muncii, constructor al
socialismului', con
stituie figura principală", tovarășul Nicolae
Ceaușescu propunea în Raportul la cel de-al
Xlll-lea Congres al partidului un program de
lucru deosebit de generos pentru oamenii de

artă. Iar dacă ne gîndim la paginile de isto
rie a muzicii, de istorie a cîntecului, care de-a
lungul vremurilor a depănat gîndurile, speran
țele celor mulți, care au înflăcărat sufletele ce
lor care de fapt scriau Istoria, care au trecut
prin foc și singe pentru a împlini fierbinți idea
luri de libertate, de pace, dacă răsfoim file
le vremii pînă în anii noștri, cînd prin cîntec
sînt luminate marile înfăptuiri - o dată mai
mult, avînd argumentele unor pagini de înal

Oglindirea paginilor de istorie eroică

— un crez politic al omului de artă
Domeniu specific al creației spi
rituale, muzica implică relații com
plexe nu numai cu timpul și spa
țiul prin care se determină și pe
care le reflectă, ci și cu întreg an
samblul de idei. estetico-filozofice,
politico-sociale. artistice și culturale ale respectivului moment isto
ric. Această variată gamă de de
terminări — spatio-temporale, is
torice. psihologice, socio-economice, filozofice și culturale — urmea
ză. în cultura României socialiste,
dinamica unui proces revoluționar
de adîncă semnificație
umană :
făurirea intr-o societate multilate
ral dezvoltată a unor personalități
umane multilaterale. „România —
spunea tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — pornește de la
faptul că știința. învățământul și
cultura constituie factorii funda
mentali ai progresului general și,
mai cu seamă, în construirea so
cietății socialiste, multilateral dez
voltate". Sentimentul de mîndrie
și demnitate națională pe care îl
conferă măreția unui asemenea
scop înnobilează procesele creației
in toate domeniile vieții spirituale.
O privire oricît de sumară a crea
ției muzicale românești contempo
rană poate fi relevantă, în primul
rînd pentru fermitatea angajării ei
plenare in demersul social-politic,
în realitățile complexe ale muncii
de construire a socialismului. Tre
cut — prezent — viitor — axă a
tuturor întrebărilor fundamentale
privind Istoria și destinul poporu
lui român, relație ce dezvăluie un
spectru tematic de o incomensura
bilă
varietate și de o
infinită
gamă de sensuri și semnificații,
reprezintă garanția unității, conti
nuității și originalității componis
ticii naționale. La un examen mai
atent. însuși conceptul de cultură
muzicală pare a fi fost supus unei
reevaluări teoretice și practice sub
impulsul exigentelor, sub semnul
cărora se dezvoltă arta româneas
că a zilelor noastre. în ce. are :ea
mai semnificativ, muzica româ
nească de azi este. în raport cu
istoria poporului nostru, o cronică
vie și mobilizatoare care adună în
paginile ei valorile cîntecului, ale
tuturor strălucirilor de cuget și
simțiri, de faptă și acțiune patrio
tică, ce au luminat drumul afir
mării noastre. Burebista și Deeebal.
Ioan Vodă, Ștefan cel Mare. Petru
Rareș, Mihai Vodă Viteazul. Horea,

Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu și Nicolae
Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza,
eroii Războiului pentru Indepen
dentă de la 1877, ai Răscoalei ță
rănești de la 1907, ai actului isto
ric de la 1918,' militanții comuniști
pentru fericirea poporului, eroii
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 august 1944, figuri
și evenimente de virf ale istoriei
naționale se regăsesc în universul
tematic deosebit, de vast pe care se
întemeiază mesajul muzicii româ
nești contemporane. Aici rezidă
caracterul militant, revoluționar al
artei sunetelor. A discerne multi
plele sensuri și semnificații pe
care le dezvăluie istoria, a avea
necontenit în fata ochilor și a min
tii, ca și in zarea sufletului, ta
bloul întreg al istoriei noastre tre
cute și prezente reprezintă preocu
parea fundamentală a creatorilor
de muzică, un crez estetic, politic
și patriotic al creației lor.
Identificăm aici caracterul de
document psihologic, social și po
litic al multor opere de seamă ale
muzicii românești
contemporane,
valoarea lor educativ-patriotică ;
identificăm, de asemenea, aspec
te semnificative privind integrarea
fenomenului muzical în demersul
complex al culturii socialiste ro
mânești ca dimensiune specifică a
acesteia. Epoca inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului
a însemnat pentru cultura și arta
românească o adevărată renaștere
a spiritului
creator al
națiunii
noastre, aducînd o largă deschide
re de orizont tematic și ideologic
și oferind, tuturor creatorilor șansa
de a se afirma plenar prin opere
originale, umaniste, patriotice. Spe
cificul național al creației, condi
ție indispensabilă audientei orică
rui creator autentic, se, detașează
ca trăsătură distinctivă a activi
tății de creație a compozitorilor
noștri. Stilul, fie că este vorba de
stilul individual sau de cel al șco
lii naționale sau al epocii, al acestui timp incandescent pe care
îl trăim, se structurează pe sub
stanța intimă a izvoarelor veșnic
vii ale culturii populare, ale în
delungatei tradiții spirituale a po
porului român.

Vasile DONOSE

Cintecul — trăsătură de unire între oameni
Evocînd legăturile existente în
tre muzică și istorie, nu putem
separa sferele, domeniile de defi
niție. permanent existînd suprafețe
comune, perioade întregi sprijinindu-se pe ambele serii de argumen
te. Concentrînd secole de muzică
și istorie, reliefate cu mijloace spe
cifice, străvechea Columna Traiana, pivot al demonstrațiilor re
unite serial in volumul muzicolo
gic de excepțională valoare Mustea
daco romana de dr. V. Tomeșcu,
constituie o mărturie de forță, așe
zată la originea întregului demers
■e care ii intenționăm, traversînd
arile izbînzi de-a lungul secolepină la cele mai recente acui valorice, de pildă, opera
'xe“ de .Liviu .Glodeanu. Imin istorie au constituit cele
ti coruri de la curțile dom■ticipînd la sărbători și jucare artiștii cintau, la
limbi străine, apoi in
î românească, marile
toricele transformări,
•r, viața politică na’ D. D. Botez nu.a fiind una din
nstituții culturale
rii. Pentru noi,
■odalitate de in

astfel roDe aceea
s. să invede făcut
ceea ce
rii neînreea. e
r eon
ii ne'tie si
•ub•tid.
ă-i
■ăin
,e
d.

terpretare poate fi socotită emble
matică, națională. Puternic dezvol
tat in perioada clasicismului nos
tru. prin formele ample de mani
festare îmbrăcind ținuta romantică,
corul — dacă ne referim la un gen
de largă accesibilitate — a condus
masele, participante la evenimen
tele istorice revoluționare, cu pro
fundă rezonantă națională, pe dru
muri pline de tărie și valoare,
cintecele-simbol și imnurile conturind pagini de vibrantă istorie.
Societățile și reuniunile premergă
toare „Carmen“-ului sau contem
porane acestei deosebit de mari și
inegalate izbînzi a artei noastre au
pulsat cu ritmul prefacerilor istorico-sociale ale vremii. Viața lor
era oglinda epocii, reflectînd struc
tura socială, relațiile dintre diferi
tele clase și pături, gustul și aspi
rațiile lor. Conducătorii acestor
inimoși interpreți se autointitulau
..lucrători la edificiul cultural na
țional". Corul „Doina" din Tr. Se
verin condus de I. St. Paulian, ve
chea corală a Iui Tr. Sepețeanu din
Chizătău, reuniunile ardelene ale
lui G. Dima și multe alte școli de
educație sint mărturii istorice pline
de sens, concretizindu-se in zilele
noastre prin ateneele populare, prin

personalitate sau de cîte un grup de
personalități — emisiunile de tip ar
tistic și-au lărgit și ele efectul și
eficienta în ample colectivități. Pro
cesul atinge chiar manifestările ..in
time". ..camerale". ..muzeale". în
slujba cărora sînt de asemenea puse
pîrghii — inclusiv tehnice — ale
deschiderii'spre un public tot mai
larg. Dacă un concert mai e si ra
diodifuzat sau televizat, imprimat oe
disc sau ne bandă de magnetofon, el

tă ținută artistică, cu un profund mesaj patrio
tic, revoluționar, de adîncă rezonanță, înțelegem
misiunea creatorului de azi, profund ancorat în
progresul societății noastre, se impune ca o mi
siune de înaltă răspundere și noblețe. Despre
cintecul care a întovărășit istoria, despre epoca
de azi și ecoul ei in creația muzicală româneas
că, la Colocviile „Scînteii" își spun cuvîntul :
compozitorii IRINA ODĂGESCU-ȚUȚUIANU, AN
TON DOGARU și muzicologul VASILE DONOSE.

casele de cultură și căminele cul
turale, prin ansamblurile de cintece și dansuri, cele ce au preluat
creator solida tradiție construită.
Insist asupra acestor „Inscripții"
pe columna istoriei, deoarece ele
sînt fundamentale, contribuind ac
tiv la desfășurarea luptei pentru
împlinirea idealurilor revoluționare
și naționale. „în noi bate aceeași
inimă românească și toți sîntem de
aceleași idei și de aceleași senti
mente nobile" — se putea citi în
cotidianul lugojean „Drapelul", la
începutul secolului nostru, în urma
vizitelor reciproce ale colectivelor
ce activau în ținuturile limitrofe...
și etapa era caracterizată' și prin
faptul că arta sunetelor crease sen
timentul puternic al solidarității de
cuget și gîndire !
în zilele noastre, cîntecul înso
țind munca a devenit un important
component al ei, istoria nouă consemnînd indiscutabil noua stare.
O serbare cîmpenească de la Crihalma (Brașov), de exemplu, re
unind cooperatori din Crihalma,
Ticușî Nou și Comana de Jos, în
decorul natural, fermecător, fremătind de cintece și jocuri, nu poate
fi caracterizată decit printr.-o au
tentică „atmosferă de viață și . poe
zie". Oare nu Enescu spunea cîndva
că „muzica este trăsătura de unire
între oameni" ? Și oare nu se poa

litice, economice și sociale
ale țării, mutații calitative
s-au produs și in activita
tea miliției, în centrul pre
ocupărilor acesteia situîndu-se acțiunile de pre
venire a faptelor antiso
ciale, de asigurare a unui
climat sănătos de ordine și
disciplină, de liniște și res
ponsabilitate civică necesar
desfășurării în cele mai
bune condiții a muncii și
creației poporului. în acest
sens, în cuvîntarea la
marea adunare populară
din Capitală, cu prilejul
alegerilor din luna martie,

rești - revoluționare,
ale
dezvoltării noului umanism
revoluționar, in care omul
se află în centrul întregii
activități".
Acționind neabătut pe
baza orientărilor si hotăririlor de partid, a legilor
tării, a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
organelor de miliție le re
vine inalta răspundere de
a preveni comiterea de
fapte antisociale — ceea ce
constituie o . expresie a
profundului umanism ce
caracterizează
societatea
noastră socialistă. Pentru

MMC LA DATORIE
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „In
activitatea viitoare vom
face totul pentru perfecțio
narea activității organelor
Ministerului de Interne, de
miliție și securitate, a
procuraturii și justiției, în
vederea apărării avuției
obștești și a avutului per
sonal, a asigurării ordinii
interne, a apărării vieții și
liniștii tuturor cetățenilor
patriei noastre, a marilor
cuceriri revoluționare. Vom
veghea permanent ca ni
meni să nu rămînă nepe
depsit dacă dăunează inte
reselor poporului și ale pa
triei și, totodată, ca nimeni
să nu poată fi pedepsit pe
nedrept. Vom asigura res
pectarea strictă a legalității
socialiste, întărirea con
tinuă a legăturilor între or
ganele de stat și popor și
realizarea unei cît mai
strinse conlucrări între ele,
pornind de la faptul că po
porul este adevăratul con
structor al socialismului, că
toate organele de stat tre
buie să se afle permanent
sub controlul șî îndrumarea
maselor largi
populare.
Aceasta constituie, de alt
fel, una din laturile de bază
ale democrației muncito

că a ajuta Si a apăra oa
menii, a fi mereu in sluj
ba lor este nu numai o da
torie profesională, ci si de
conștiință, de omenie. Pen
tru că. alături de lucrăto
rii din justiție si procu
ratură. din alte organisme
ale statului, oamenii în
uniformă gri-albastră. proveniti din rindurile clasei
muncitoare, țărănimii, in
telectualității legate de po
por. punînd la baza acti
vității principiul respectu
lui fată de lege, adevăr și
dreptate, apără si aplică le
gea tocmai în numele oa
menilor muncii, al intere
sului acestora. Iată de ce.
în acțiunile de prevenire pe
care le întreprind, orga
nele de miliție se bucură
de sprijinul larg al colec
tivelor de oameni ai mun
cii, al conducerilor de în
treprinderi si instituții, al
gărzilor patriotice, grupe
lor de sprijin, echipelor de
ordine si disciplină ale or
ganizațiilor de tineret, ac
tivelor voluntare de șoferi
si al celor mai largi ca
tegorii de cetățeni de , to ate vîrstele si profesiile. în
ultimul timp, s-au organi
zat cu mai multă eficien
tă acțiuni de educare iu-

ridică a populației si de
influențare obștească, me
nite să contribuie într-o
măsură tot mai însemna
tă la dezvoltarea opiniei
de masă împotriva ■ celor
care comit încălcări ale le
gilor noastre socialiste. Este
aceasta urmarea firească a
vastei activități politico-e
ducative desfășurate
pe
întreg cuprinsul tării, sub
conducerea organelor si
organizațiilor de partid,
pentru dezvoltarea con
științei civice, pentru creș
terea răspunderii colective,
a opiniei publice fată de
interesele majore ale so
cietății.
în noua etapă de dez
voltare . economico-socială
a tării, marcată de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului. creste si mai mult
rolul statului socialist și,
implicit, și al organisme
lor sale, între care cel al
miliției, pentru apărarea și
consolidarea
proprietății
socialiste, pentru aplicarea
fermă a legalității socialis
te, a normelor de convie
țuire socială, a ordinii
si liniștii publice. Fiind
activiști de partid si de
stat într-un domeniu im
portant — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — în
treaga muncă a lucrători
lor de securitate si miliție
trebuie să se caracterizeze
printr-un înalt spirit de
partid.
prin răspundere
fată de legile tării, fată de
întregul popor. Calitate
care onorează și, în același
timp, obligă pe fiecare
cadru de miliție de a ac
ționa numai în spiritul
dreptății și echității, de a
munci cu dăruire revolu
ționară, cu abnegație. Mi
siune de mare răspundere,
pe care miliția este chema
tă s-o îndeplinească întoc
mai,. sub conducerea și în
drumarea partidului, printr-o tot mai strinsă și
fructuoasă colaborare cu
oamenii muncii, cu toți
cetățenii patriei, în slujba
cărora se află mereu la
datorie.

Petre POPA

Anton DOGARU

Pagini vibrante în marea epopee

muzicală națională
Lupta de veacuri a poporului
pentru dreptate socială și inde
pendență națională constituie su
premul exemplu și izvorul bogat de
inspirație pe care compozitorii
noștri l-au valorificat prin creații
semnificative, menite să ofere ac
tualității o imagine cît mai veri
dică asupra trecutului, reflectat în
evenimentele ce au
determinat
progresul social, istoric și cultural
al poporului nostru. Acest amplu
plan de creație, vizînd realizarea
unei veritabile epopei naționale în
muzică, a devenit una dintre cele
mai de seamă sarcini ce revin mu
zicienilor noștri. Este o misiune
nobilă, de înaltă răspundere, la
baza căreia stă orientarea prin care
partidul, secretarul general al parti
dului au deschis artelor, un vast
cîmp de afirmare. Fără a avea in
tenția de a evoca fresca marilor
evenimente istorice care au inspi
rat numeroase lucrări de valoare,
fără a le enumera în ordine crono
logică (lăsăm lista deschisă, întru
cât se adaugă în permanență noi
creații, iar numărul lor este im
presionant), trebuie spus că agenda
noastră de lucru, în acest sens, are
multe pagini albe ; în timp ce
unele perioade istorice și unele
personalități din trecutul nostru de
luptă (spre exemplu, antichitatea
geto-daco-romană.
Ștefan
cel
Mare, Mihai Viteazul, Horea, Tu
dor Vladimirescu, Războiul pentru
independență, răscoala țărănească
de la 1907) s-au bucurat de aten
ția creatorilor noștri de muzică,
au fost puțin sau deloc abor
date alte perioade și personalități
importante care ar putea inspira
lucrări valoroase (spre- exemplu,
evenimentele secolelor XVII și
XVIII, Dimitrie Cantemir, Constan
tin Brîncoveanu etc.) și care, țiflînd seama de marea frescă mu
zicală a istoriei naționale, ar tre
bui să constituie o preocupare mai
stăruitoare a compozitorilor noș
tri. După cum — deși există o
seamă de lucrări deosebite inspi
rate din viața și lupta clasei mun
citoare, a partidului comunist —
anii istoriei contemporane ai țării,
anii luptei revoluționare a parti
dului își așteaptă în continuare
noi investigări creatoare inspirate
și viguroase.
Abordarea tematicii istorice a
caracterizat creația în cele mai
variate genuri muzicale : operă,
balet, operetă, cantată, oratoriu,
simfonie, poem simfonic, muzica
corală. Aruncînd o privire asupra

listei lucrărilor realizate pe baza
acestei tematici, constatăm pre
zența — dincolo de compozitorii
înaintași și de aceia din prima ju
mătate a veacului nostru — a crea
torilor contemporani de muzică din
toate generațiile, de la Sigismund
Toduță, Mansi Barberis, Gheorghe
Dumitrescu, apoi Alexandru Pașcanu, Ștefan Niculescu, Tiberiu
Olah, Anatol Vieru, Wilhelm Ber
ger, Doru Popovici, Teodor Bratu,
pină la generațiile mai tinere : Lia
na Alexandra, Șerban Nichifor etc.
Este o dovadă, elocventă a gene
ralizării acestor preocupări, a res
ponsabilității pe care toți compo
zitorii români o dovedesc față de
îmbogățirea neîncetată a patrimo
niului de. creații muzicale inspirate
din istoria seculară a poporului
nostru. Eu însumi am fost atrasă
de anumite evenimente istorice
care îmi ofereau surse de inspira
ție pentru lucrări muzicale de di
ferite genuri : poemul coregrafic
„Bătălia cu facle", evocînd una
din crîncenele bătălii ale lui Vlad
Țepeș împotriva otomanilor, poe
mul coral „Rugul pîinii" (pe ver
suri de Ion Crînguleanu), dedicat
răscoalei țărănești de la 1907. can
tata „Zi de lumină"', pe versuri de
Mihai Negulescu, transpunînd"' în
muzică imaginea poetică a bucu
riei ostașilor după izbîndă... Dar
istoria patriei se desfășoară impe
tuos, în zilele noastre,., stlb ochii
noștri. Iată o temă generoasă de
inspirație pentru noi toți compo
zitorii români ! Și nu putem să nu
recunoaștem că paginile noastre nu
se ridică încă Ia nivelul bogăției
tematice pe care ne-o demonstrea
ză realitatea contemporană, cu
atît mai mult cu cît se oferă o lar
gă afirmare a unor personalități
creatoare de cele mai diverse
orientări, fiecare compozitor fiind
singur în măsură să decidă asu
pra procedeelor mai apropiate de
tradiție sau cu caracter inovator,
pe care să le folosească, în func
ție de conținutul de idei chemat
să-1 exprime. Oglindirea în mu
zică a epopeii naționale este, ne
îndoios, o îndatorire de onoare a
tuturor compozitorilor de azi, indi
ferent de generația din care fac
parte, ea trebuind să. fie confir
mată de noi și noi inspirate și
valoroase creații.

pășirea gravelor scindări de odini
oară. atît la nivelul folosirii va
riatelor bunuri, cît si la nivelul fău
ririi diferitelor valori. Este o stra
tegie de durată pe care societatea o
va parcurge numai fortifieîndu-si ne
contenit temeiurile economice si civilizatorice. Faptul că premisele de
progres, cînd nu sînt corelate unor
transformări profunde in structurile
sociale, sînt si ele insuficiente ne-o
dovedește capitalismul contemporan.

clară, aplicată potrivit posibilităților
fiecărei etape : de la alfabetizare,
prin generalizarea școlarizării obli
gatorii. pînă la decantarea noilor
contingente de intelectuali și de
creatori. O cîtime din ce în ce mai
mare din populație se cuvine să be
neficieze de bunuri materiale si spi
rituale din ce în ce mai de calita
te ; dar. totodată, descendenta si ex
ponent tot mai numeroși ai acestei
populații trebuie să poată produce
bunuri tot mai măiestrite. Din acest punct de vedere, atît receptarea
cit si făurirea artei nu reprezintă decît un simptom particular al unei
stări de fapt dornică de a fi gene
ralizată — chiar dacă, bineînțeles, nu
vom uita nici o clipă specificul fie
cărei în parte arte, a fiecărei ope
re de artă, a fiecărui creator de artă.
Dacă orice muncă 6e străduiește să
se pătrundă, in perspectivă, de în
semne creatoare, atunci de această
situație de ansamblu va beneficia și
cite o specializată muncă creatoare :
atunci arta însăși se va integra, ca
parte organică si inseparabilă. în
ansamblul întregii existente sociale
si naționale, inspirîndu-se din cele
lalte părți componente ale ei si insnirîndu-le prin mijloace proprii.
Fiecare parte va fi inconfundabilă.
ireductibilă la celelalte : dar prin
supla lor interacțiune vor contribui
toate la edificarea întregului — în
treg care este națiunea socialistă,
după cum este si fiecare personali
tate reprezentativă a ei. Toate latu
rile din care se compune si una si
alta converg către idealul multilate
ralității. ideal marxist si comunist,
cu hotărîre reafirmat de către P.C.R.
de douăzeci de ani. de la Congresul
al IX-lea al partidului.

SENSUL CULTURII
se adresează mai multora. „Explo
zia" informațională si formativă da
torată mass-mediei naște, desigur,
noi probleme, țnclusiv în planul educatiei estetice : de pildă, intero
gații cu privire la căile optimale prin
care poate fi contracarat gustul în
doielnic. cel care preferă să se cart
oneze la niveluri facile de recepare si ocolește sau refuză orice eirt temeinic de familiarizare eu vâ
ri fundamentale. Constatarea lucia a unor astfel de dificultăți nu
justifica insă retragerea doar pe
■itorii traditional bine cunoscute :
asemenea gest ar putea echiva•u o atitudine elitară. chiar si
este involuntară.
n vechi sau de tot noi forme
tă. contemporaneitatea ne oașadar. la esențiale confruntre care se numără si relare cultură si mase. în acest
iligația de principiu pe care
mă socialismul privește de-

te defini arta prin cuvintele lui ?
Avem zeci de exemple corul din
Leșu (Banat), înființat în anul 1953,
alcătuit din țărani țapinari, mari
specialiști în interpretarea balade
lor vechi, ansamblu care a avut ca
îndrumători pe T. Jarda, S. Toduță și D. Pop, care i-au educat și
învățat pe coriști partituri izvorînd
chiar din gîndirea folclorică a lor
cului ; corul centenar din Marga
(Caraș-Severin), care se îngrijește
și de o academie sătească de edu
cație prin muzică ; corul de ca
meră al Casei de cultură din Si
ghișoara, înființat în anul 1967,
dublu laureat în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", cu peste 35 de con
certe susținute în străinătate, dis
curile „Electrecord" înregistrate, pe
lingă activitatea curentă, bucurîndu-se de aprecieri deosebit de elo
gioase...
Istoria prin cîntec îmbracă azi,
mai pregnant ca pînă acum, haina
evenimentului. Gîndirea și practica,
atingînd, după cum putem observa,
indiscutabile culmi, putem afirma
că acestea sînt datorate de fapt
istoriei care le-a creat noile con
diții. Pe columna istoriei, faptele
zilei de azi trebuie așternute în
paginile de istorie a muzicii de azi.

Prezența omului în uni
formă gri-albastră in mij
locul cetățenilor la întîlniri, adunări și consfătuiri
unde se discută modul în
care este respectată legea
sau, cum sînt păstrate bu
nurile obștești, ca și spri
jinul dat de cetățean, sub
cele mai diferite forme, or
ganelor de ordine publică
— sînt două fațete ale
uneia și aceleiași realități:
miliția. . împreună cu cele
lalte organe Hile statului
nostru socialist si intr-o
strinsă si permanentă con
lucrare cu oamenii mun
cii. acționează cu fermita
te pentru a apăra cuceri
rile revoluționare. înaltele
valori materiale si spiritua
le ale societății noastre,
ordinea si liniștea publică,
bunurile cetățenilor.
„Ziua Miliției", pe care o
sărbătorim astăzi,
oferă
prilejul de a omagia munca
plină de răspundere a ce
lor cărora partidul și po
porul le-au încredințat no
bila misiune de a-și aduce
contribuția la întărirea con
tinuă a orînduirii noastre
socialiste, la apărarea drep
turilor și intereselor legiti
me ale cetățenilor. Desfășurîndu-și activitatea sub
conducerea și îndrumarea
permanentă a partidului, în
cei 36 de ani ai existenței
sale și, cu deosebire, în
perioada Care a trecut de
la Congresul al IX-lea al
partidului, miliția și-a în
deplinit cu cinste sarcinile
și misiunile avute, acționînd cu neslăbită vigilență
Si fermitate pentru înfăp
tuirea si respectarea le
galității.
împotriva
ce
lor. care atentează la avutul obștesc si personal,
pentru prevenirea și com
baterea încălcărilor norme
lor eticii și echității socia
liste, veghind la siguranța
circulației rutiere, la res
pectarea regulilor de con
viețuire socială civilizată.
Concomitent cu profun
dele prefaceri înnoitoare
care au avut loc după Con
gresul al IX-lea al partidu
lui în toate sferele veții po

inclusiv prin menținerea liniei demarcationale între o ..cultură pen
tru cei aleși" si o „cultură pentru
mase". Cea din urmă, impulsionată
de o vastă rețea tehnică a emisiilor,
ar putea să-i mențină pe receptori
la un nivel de subcultură. îndenărtindu-i chiar cu bună știință de mul
te din gravele probleme ale lumii în
care trăiesc. în această ipostază a
ei. „cultura de masă" poate coincide
cu o „industrie de subcultură". prin
intermediul căreia se vizează (des
consemnata de către cercetători)
„manipulare" a conștiințelor, astfel
incit marea masă a spectatorilor si
a cititorilor să rămînă îndeobște izo
lată de valorile culturale perene ale
propriei epoci — valori continuînd să
circule doar în relativ restrinse și
privilegiate straturi sociale.
Socialismul și-a propus gă urmeze
o altă cale, a descoperirii și pro
movării unor legături valorice sub
stanțiale. Obiectivul cere o strategie

Irina Odăqescu-ȚUTUIANU
Dezbatere organizată de

Smaranda OȚEANU

Noutăți turistice
in județul Suceava
Celor care doresc să petreacă
un concediu sau să viziteze
nordul Moldovei, cu celebrele
monumente de artă și arhitec
tură, le stau la dispoziție cîteva
reconfortante locuri de popas.
Printre acestea se numără
hanul „Sucevița", situat în loca
litatea cu același nume, pe dru
mul național 2, la 17 kilometri
de orașul Rădăuți, într-un pito
resc decor natural, în apropie
rea munților împăduriți. El dis
pune de 82 locuri de cazare
(hotel și căsuțe), restaurant și
bar de zi. O altă unitate turis
tică atrăgătoare este hanul „Ilișești", situat la 23 kilometri de
Suceava, pe drumul național
spre Vatra Dornei, într-o pădu
re de stejari. Și această unitate
oferă cazare în han și căsuțe.
Unitatea dispune de discotecă,
teren de sport și loc pentru
amplasare de corturi. La rindul
său. hanul „Drăgușenî", situat
la 52 kilometri de Suceava, in
localitatea Drăgușeni, amenajat
într-un vechi han de poștă,
datat din secolul trecut, oferă
cazare în camere confortabile
și în căsuțe, precum și locuri
pentru amplasarea de corturi.
Cabana „Lucina", din localita
tea cu același nume, situată la
40 kilometri de Cîmpulung
Moldovenesc, are 30 locuri de
cazare și restaurant.
In fotografie :
vița"

hanul „Suce

tv
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cîntecului româneso
(color)
13,00 Album duminical (parțial color)
14.50 De Ziua miliției — La datorie ! —
Reportaj
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi
(color) — Epoca
Ceaușescu — Verticale în cîmpia
soarelui — Reportaj
19.35 Cîntarea României (color) — De
pe marea scenă a țării pe micul
ecran — Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și
Educației socialiste șl Comitetul
de cultură și educație socialistă
al județului Suceava
20,15 Film artistic (color) — „Fata din
Istanbul" — Producție a studiou
rilor din Turcia — Cu : Turkan
Soray, Murat Soydan, Eroi Tezeren, Aii Șen. Mualla Surer, Mum
taz Ener — Regia : Turgut N. Dernirag
21.30 Armonii pe strune (color)
21,45 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Luni, 10 iunie
20,0.0 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie — Răs
pundem chemărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu !
20.35 Tezaur folcloric (color)
21,00-Roman-folleton (color) — „Feme
ia în alb" — Episodul 2
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Factorii naturali și rezistența organismului
Cercetări biomedicale și ample studii recente au demonstrat că unele
boli de rinichi, inimă sau circulatorii — nefrite, cardiopatij. endocardite.
artrite etc. — pot apărea ca urmare a instalării la nivelul căilor respi
ratorii superioare a unui microb, streptococul hemolitic. Despre preve
nirea acestor boli, adesea foarte severe, ne-a vorbit prof. dr. Dănilă
CINCĂ, șeful clinicii O.R.L. de la SpitaltM „Colțea".
— Unul dintre microbii cei mai
dăunători organismului este strepto
cocul hemolitic care prin localizarea
la nivelul căilor respiratorii superi
oare — a faringelui — favorizează
instalarea ulterioară a unor boli
grave la nivelul inimii, rinichilor,
articulațiilor etc. Adesea nu se
acordă suficientă atenție pentru tra
tarea corectă a unor inflamatii sau
afecțiuni ca faringitele, amigdalitele,
laringitele. sinuzitele. situate la
nivelul căilor respiratorii superi
oare (nas. gît, urechi — prescurtat
O.R.L.). Aceste boli foarte răspân
dite și frecvente în orice sezon sînt
de cele mai multe ori neglijate de
către pacient sau tratate în mod
empiric ori. superficial, ceea ce poate
avea
consecințe
nefavorabile pen
tru întregul orga
nism. De pildă,
prin apariția re
petată a unor
amigdalite
(inflamații la nivelul
amigdalelor)
și
netratarea lor co
rectă se poate ajunge la cronîcizarea
bolii, fenomen provocat de acest mi
crob foarte nociv, streptococul he
molitic. Cînd amigdalitele repetate
încep să influențeze starea de sănă
tate este indicată extirparea amig
dalelor devenite focar de infecție
pentru întregul organism.
— Care sînt primele semne de alar
mă în măsură să anunțe prezența
acestui microb în organism '?
— Cind unele boli inflamatorii ale
gîtului, ca amigdalita și laringotraheita. apar însoțite de tempera
tură. stare generală proastă, tuse,
oboseală etc., fenomene care au ten
dința să persiste și să nu cedeze la
tratamentele obișnuite, trebuie îndată
consultat un medic specialist.
— Fiind o problemă, de sănătate
de interes mai general, ce măsuri
sint luate pentru prevenirea strepto
cocului hemolitic. cauză a multor
afecțiuni 7
— Sînt necesare controale periodi
ce in diferite colectivități : scoli, că
mine. platforme industriale etc., pen
tru a depista la timp cazurile care
necesită îngrijire medicală. La bol
navii constatați se poate depista mi
crobul prin examene speciale de la
borator, prin exudatul faringian și
pe această bază se face un trata
ment corect cu rezultate certe de
vindecare totală. Și încă o recoman
dare de sezon pentru prevenirea, in
general, a afecțiunilor căilor respi
ratorii . siiperioare : să nu se consu
me lichide excesiv de reci sau în
ghețată atunci cînd sintem foarte
încălziți și transpirați, pentru că in
flamarea căilor respiratorii superi
oare poate favoriza instalarea unor
microbi, ca și a streptococului.
— în ce constă tratamentul aces
tor afecțiuni ? - •
— în general antibiotice, dar nu
înseamnă că pentru orice răgușeală

sau orice durere în gît trebuia
să apelăm la antibiotice, pen
tru că microbii devin rezistenți și, în
cazul unor boli mai grave, organis
mul nu'va mai reacționa la trata
mentul cu antibiotice. Nu trebuie
abuzat de antibiotice, atîta vreme cit
avem și alte mijloace .de tratament
si. njal ales, cînd putem apela la te
rapia nemedicamentoasă pe bază de
produse naturale, cum sînt cele cu
propolis foarte eficace în faringitele
simple, fără complicații. în general,
trebuie să punem accent mai mult
pe mijloacele de prevenire, care se
încadrează în medicina omului sănă
tos. Chiar și în cazul streptococului,
acesta avînd foarte multe varietăți,
cu localizări și forme foarte diferite
de
îmbolnăvire,
nu se adminis
trează antibiotice
decit cu indicația
medicului. Trata
mentul cu anti
biotice se face în
perioada acută a
bolii. Dacă însă
amigdalita
s-a
cronicizat și au apărut și alte tulbu
rări — reumatismale, cardio-vasculare, renale etc. — se recomandă, pe
lingă tratamentul cu antibiotice, și
extirparea focarului de infecție,
amigdâlian. în cazul unor complicații
cardiace se recomandă administrarea
de moldamin, la început săptămînal
și apoi lunar pe o peripadă prescrisă
de medicul specialist.
— Ce rol atribuiți mijloacelor na
turale de călire a organismului, în
prevenirea acestor boli ?
—,Un organism cu o slabă rezis
tență față de factorii de mediu, cum
sînt. de exemplu, frigul, umezeala
etc., este mai expus îmbolnăvirilor
de acest fel. De fapt, toată lumea
are o floră bacteriană la nivelul fa
ringelui, microbi
nepatogeni
cu
care organismul este obișnuit, dar
in anumite condiții, cînd orga
nismul este mai slăbit ori obosit
rezistența lui față de microbi sca
de, iar streptococul devine mai
activ și poate da complicațiile seve
re amintite. Streptococul poate de
clanșa reacții alergice sau alteori
neuro-endocrine etc., cu consecințe
asupra întregului organism. Dar s-a
dovedit în mod cert că un organism
rezistent, călit față de diferiți fac
tori de mediu, ca frigul, umezeala,
viatul si altele, este mai puțin expus
localizării streptococului si in gene
ral acestor inflamatii de la nivelu?
căilor respiratorii superioare. D
aceea, este bine să se profite f
această perioadă a anului pentru
face cură de soare. înot, mișcare
excursii, pentru a sta cît mai r
în mijlocul naturii, pentru a
snort și a crește rezistenta or'
mului cu ajutorul factorilor
rali..

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

Convorbire real

Elena MAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România

NOUĂ INIMĂ Oi PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
al guvernului și al întregului popor cehoslovac, precum și al nostru personal,
vă mulțumim sincer pentru salutările tovărășești și caldele felicitări adresate
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.
Această aniversare istorică a fost marcată de către oamenii muncii din
patria noastră, exprimîndu-se, totodată, respectul față de amintirea ostașilor
români, care, alături de Armata sovietică, au luptat pentru libertatea noastră.
Vă urăm dumneavoastră și întregului popor român multe și noi succese
îndeplinirea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.
Sintem convinși că prietenia și colaborarea cehoslovaco-română se vor
dezvolta cu succes și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului
și internaționalismului socialist.

GUSTAV HUSAK

CHEMAREA Șl APEUll ERONTUIUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

înflăcărat și responsabil îndemn
la apărarea interesului suprem al popoarelor

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru călduroasele felicitări și
urări adresate cu prilejul alegerii mele ca președinte al Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia.
Aș dori ca și cu acest prilej să subliniez importanța pe care o acordăm
continuității relațiilor de prietenie și bună vecinătate, precum și colaborării
tot mai largi dintre cele două țări socialiste ale noastre, în spiritul tradițio
nalelor intîlniri la cel mai înalt nivel.

RADOVAN VLAIKOVICI
Republicii

Președintele Prezidiului
Socialiste Federative Iugoslavia

PLECAREA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN COLUMBIA
Delegația parlamentară columbiană, condusă de Josd Antonio Name
Teran, președintele Senatului și al
Congresului Național ale Republicii
Columbia, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, a efectuat o vizi
tă în țara noastră, a părăsit, sîmbătă,
Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
de deputați.
A fost prezentă Lucella Ossman de
Duque, ambasadorul Columbiei la
București.

★

înainte de plecare, în cadrul unei
conferințe de presă, Jose Antonio
Name Teran a declarat :
Momentul cel mai important al vi
zitei noastre in România l-a con
stituit întilnirea
cu
președintele
Nicolae Ceaușescu. în discuția pe
care am avut-o privind atit relațiile
dintre țările noastre, cit și unele pro
bleme; nternaționale s-a relevat fap
tul că România și Columbia urmăresc
teluri asemănătoare. Cele două țări
luptă pentru soluționarea pe cale
pașnică, politică a problemelor li
tigioase dintre state, pentru edifi
carea unei lumi noi, bazată pe egali
tate și neamestec în treburile inter
ne. Apreciem în aceeași măsură ne
cesitatea unui dialog amplu pentru
instaurarea unui climat de pace >nlume. în acest sens, sînt admirabile
prezența și poziția României în toate
forurile internaționale, activitatea ce
o desfășoară președintele Nicolae
Ceaușescu pentru apropierea între
popoare, instaurarea unei noi ordini
economice, înfăptuirea dezarmării și
eliminarea pericolului unui război

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 iunie, ora 20—12 iunie, ora
20. In țară : Vreme caldă, dar instabilă,
îndeosebi în regiunile din vestul și nor
dul țării, precum și în zona de deal și
de munte. Cerul va fi schimbător șl
vor cădea averse locale de ploaie, în
soțite frecvent de descărcări electrice
și izolat de grindină. Vîntul va sufla

cinema
• Mireasma florilor tîrzii : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) —
9: II; 13; 15; 17; 19
• Masca de argint : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
A Piciu : VICTORIA (16 28 79) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20
9 Capcana : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Mușchetarul român : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Ciuleandra : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,45; 14; 16,15, COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17,15; 19,45
• Declarație de dragoste : STUDIO
— 19
• Acasă: VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Ziua „Z" : AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Recorduri, lauri, amintiri : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Barajul : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
a
Pe urmele șoimului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18
0 Iluzii pierdute: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Așa bunic, așa nepot : GLORIA

nuclear. Inițiativele și demersurile
României, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru asigurarea păcii
mondiale au trezit un larg ecou în
Columbia.
Referindu-se la rolul parlamente
lor in lupta pentru realizarea aspi
rațiilor popoarelor de pace, de drep
tate socială, pentru o lume mai bună
pe planeta noastră, oaspetele a subli
niat importanta schimburilor și con
tactelor directe, necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru dezvoltarea
relațiilor dintre state.
în ceea ce privește identificarea de
noi posibilități de colaborare românocolumbiană, conducătorul delegației a
spus : Am convingerea că actuala
noastră vizită constituie un moment
de întărire mai puternică a relațiilor
bilaterale. Am constatat că, în multe
domenii tehnologice. România a atins
un nivel remarcabil. Avem deci
perspective de colaborare concretă
economică. De asemenea, sînt posibi
lități și în privința schimburilor cul
turale. Apreciem în mod deosebit ni
velul atins de învățămîntul universi
tar și de institutele politehnice, cu
care România se poate mîndri.
în urma vizitării unor obiective din
țara dumneavoastră, a arătat interlo
cutorul in încheiere, am fost impre
sionați de admirabila realizare care
este Canalul Dunăre—Marea Neagră,
o** operă
*de înaltă‘Tffgrti<STe; * și ~<3b
șantierul naval din Constanta. îri
București am admirat metroul, con
strucție modernă, de proporții, meni
tă să soluționeze optim transportul
urban în Capitala României, mare
oraș european.
(Agerpres)
slab pînă. la moderat, cu Intensificări
de scurtă durată, care vor avea și ca
racter de vijelie, la începutul interva
lului. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 9 și 19 grade, iar maxime
le intre 21 și 31 de grade, mai ridicate
în sudul țării. Izolat, cantitățile de apă
vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.
In București : Vreme caldă, cu cerul
schimbător, favorabil averselor de
ploaie și descărcărilor electrice. Vintul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 14 și
17 grade, Iar maximele între 29 șl 32
de grade.

(47 46 75) — 15,45: 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
•
Cavalerii teutoni :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19
• Alarmă : Cota 333 : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Voi fi marnă : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Băieți in haine de piele : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30
•
Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Toate mi se întîmplă numai mie :
LUMINA (14 74 16) —.9: 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20. GRIV.IȚA
(17 08 58) — 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, ARTA
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,45
• Crăiasa zăpezii — 9; 11; 13, Acea
pisică blestemată — 15: 17; 19 : DOI
NA (16 35 38)
• Căpitanul răzbunării : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 21, TOMIS (21 49 46) — 9:
11; 13: 15; 17.15; 19,30, la grădină —
20,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30
• Piedone
în
Egipt :
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Frați de cruce: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19
• Marfă furată : GRĂDINA AURO
RA (35 04 66) — 20,45
• Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Iubirea are multe fețe : UNION
(13 40 04) — 10; 13; 16; 19
o Vulcanul : LIRA (317171) — 15,30;
17,30; 19,30. la grădină — 21, PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Kramer contra Kramer : DRUMUL

Pentru un Cosmos fără arme nucleare
Cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la recenta Plenară a
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
documentele plenarei fac din nou
dovada atașamentului României so
cialiste la cauza păcii, a tenacității
eforturilor, demersurilor și inițiati
velor secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, pen
tru asigurarea viitorului pașnic al
omenirii. Țin să-mi alătur glasul
numeroșilor *oameni de știință, cer
cetători, proiectanți. experimenta
tori din țara noastră, exprimîndu-mi deplina adeziune față de această nouă și fermă acțiune, care
îndeamnă la lupta activă pentru
pace și dezarmare, la rațiune și în
țelegere. Propunînd un ansamblu
coerent și unitar de măsuri pentru
înlăturarea cumplitei primejdii nu
cleare pe Pămînt, pentru salvgar
darea bunului celui mai de preț al
tuturor locuitorilor planetei, viata,
existența liberă și demnă, conducă
torul partidului și statului nostru
îndeamnă, în același timp, la in
tensificarea eforturilor pentru a
păstra Cosmosul liber de arme
atomice.
în calitate de specialist care, de
peste trei decenii, activez în dome
niul aerospațial. pot aprecia ce re
prezintă, Ia nivelul tehnicii actua
lei etape, extinderea cursei înarmă
rilor, și în special a celor nucleare
și termonucleare, în Cosmos, la ce
pericol imens ar fi expusă civiliza
ția umană dacă s-ar declanșa o con
flagrație, chiar și limitată, în care
arme nucleare sau termonucleare
să fie folosite în spațiul cosmic.
în general, se cunoaște la ce ni
vel de amploare apreciabilă a ajuns
tehnica aerospațială contemporană :
în medie, la fiecare 60—80 de zile
este lansat pe orbită circumterestră
un echipaj spațial : la fiecare 2—4
zile zboară un nou satelit ; la fie
care 10—20 de minute se recepțio
nează (sau este transmisă) o infor
mație prin satelit sau printr-o sta
ție cosmică !...
Militînd constructiv și consecvent
pentru oprirea cursei înarmărilor în
Cosmos, țara noastră, întregul nos
tru popor susțin vibranta chemare
adresată de președintele României:
„Să facem totul pentru a opri_ mi
litarizarea spațiului cosmic 1 Să în
dreptăm cercetarea științifică nu
spre un «război al . stelelor» ; a.c.easta ar însemna dispariția sau
întunecarea, în general, a Univer
sului ! Să facem totul pentru a
păstra planeta noastră așa cum a
creat-o natura, pentru a păstra
Universul liber de orice arme nu
cleare
Acestea sînt gindurile împărtășite
de toți fiii patriei noastre și, ală
turi de aceștia și printre aceștia,
de specialiștii care activează în do
meniul spațial, animați de dorința
fierbinte de a-și închina întreaga
putere de muncă pentru înflorirea
..minunatei planete albastre" numi
tă Pămînt. de a face totul pentru
a împiedica transformarea sa in
tr-un deșert de cenușă radioactivă.
Parcurgem o etapă internațională
complexă, iar asigurarea liniștii și
a păcii atit de necesare pentru pro
iectele noastre constructive nece

SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19, GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 21
• Provocarea dragonului : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20
• Legenda călărețului singuratic :
GRĂDINA MODERN (11 07 72) — 21
• Undeva, cîndva : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Ploșnița — 10: 19; (sala Atelier):
Farul și dl. Valentino — 14; (sala din
Piața Cosmonauților)
între patru
ochi (B) — 19
@
Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul
Român) : Comori
muzicale. Seară Bach-Corelli, Mihai
Constantinescu — vioară, Corina Bu
ra — vioară, Iosif Gersnengst — orgă
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Povestea
micului Pan — 11; Freischiitz — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La
calul bălan — 10,30; Liliacul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Gustul parve
nirii — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10; Doamna cu camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A

sită mari și consecvente eforturi
din partea fiecăruia dintre noi. Cu
atit mai mult, în aceste condiții
dorim și sintem ferm hotăriți să
afirmăm, oricind și oriunde, că nu
putem fi de acord, nu putem ad
mite ca pacea și liniștea popoare
lor să fie amenințate de iresponsa
bilele planuri de escaladare a cursei
înarmărilor pe Pămint și extinde
rea ei in Cosmos.
Alături de toți specialiștii în do
meniul aerospațial din România.

îmi exprim profunda admirație
față de abnegația, dirzenia și clar
viziunea cu care președintele țării
noastre apără interesele vitale
ale poporului român, ale întregii
umanități, față de înalta răspundere
pe care o manifestă față de soarta
civilizației planetare.

Dr. inq. Florin ZĂGANESCU

secretar științific, Comisia
de astronautico a Academiei
Republicii Socialiste România

Simbătă au avut loc, la București,
lucrările Plenarei Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.
La lucrările plenarei a participat
și a luat cuvîntul tovarășul Emil
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
Plenara a dezbătut și adoptat pla
nul de măsuri cu privire la intensi
ficarea întregii activități a asocia
țiilor studenților comuniști pentru
transpunerea exemplară in viață a
orientărilor și indicațiilor
reieșite
din cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, Ia deschiderea Forumu
lui tineretului, a hotăririlor adop
tate de Conferința a XlV-a a
U.A.S.C.R.
într-o atmosferă de vibrant pa
triotism și puternică angajare re
voluționară, analizind cu exigență și
responsabilitate activitatea și sarci
nile ce revin asociațiilor studenți
lor comuniști, plenara a hotărit ca
în centrul preocupărilor Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România să se situeze, și în vii
tor, creșterea nivelului de pregătire
profesională și politică, astfel incit
tineretul universitar să se angajeze
activ, cu entuziasm tineresc și înaltă
răspundere revoluționară la înfăp
tuirea cu succes a mărețelor obiec
tive de edificare a societății. socia
liste multilateral dezvoltate, în con
formitate cu sarcinile ce revin între
gului tineret, școlii noastre superi
oare din documentele programatice
ale celui de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
în încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă entuziastă, de puternică an
gajare patriotică, a fost adresată
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, o telegramă in
care se arată : „însuflețiți de înflăcăratele îndemnuri și vibrantele
chemări adresate de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretai' gene
ral, de la tribuna Forumului tine
retului din Republica Socialistă
România, participanții la Plenara
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România au
reafirmat cu tărie adeziunea deplină
și unanimă a tuturor studenților pa
triei noastre socialiste la politica in

ternă și externă a partidului și sta
tului, au exprimat, încă o dată,
profunda gratitudine și recunoștința
pentru faptul că, in răstimpul scurs
de la istoricul Congres al IX-lea,
tineretului universitar, asemenea în
tregului nostru tineret, i-au fost asi
gurate, prin grija statornică a parti
dului, a dumneavoastră personal,
minunate condiții <le muncă și via
ță, de afirmare multilaterală in toa
te domeniile de activitate. Plenara a
dat glas sentimentelor de aleasă
stimă și profundă prețuire ale tine
retului universitar din patria noas
tră pentru activitatea prodigioasă pe
care tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, om politic
și savant de reputație mondială, o
desfășoară in conducerea partidului
și statului nostru, pentru contribuția
adusă la modernizarea și perfecțio
narea continuă a școlii superioare,
la înflorirea științei, tehnicii și cul
turii românești.
Reafirmînd, încă o dată, așa cum
ne-o cereți dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, hotărirea noastră fermă
de a invăța, munci și iar a învăța
pentru a fi demni de măreața epocă
in care trăim, intrată definitiv in
conștiința tuturor fiilor națiunii
noastre cu numele strălucitului ei
creator, vă rugăm să ne permiteți
să dăm glas, și cu acest prilej, an
gajamentului solemn al tinerei ge
nerații universitare de a acționa cu
toate forțele pentru a ne insuși te
meinic cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, pentru a ne spori
neîncetat contribuția la transpu
nerea neabătută în viață a sarcini
lor reieșite din orientările și indi
cațiile cuprinse în magistrala dum
neavoastră cuvintare rostită la des
chiderea
Forumului
tineretului,
pentru ca, urmind in toate împre
jurările minunatul dumneavoastră
exemplu de patriot comunist și re
voluționar, de luptător neobosit
pentru binele și fericirea poporului
român, să facem totul pentru a im
prima în întreaga activitate a orga
nizației noastre spiritul viu al mun
cii, tensiunea revoluționară a crea
ției, pentru a fi Ia înălțimea exi
gențelor strălucit prefigurate de
Programul partidului și hotăririle
Congresului al XIII-lea, platforma
de gîndire și acțiune a tinerei ge
nerații din Republica Socialistă
România".

200 de ani de învățămînt pedagogic românesc in Bihor

„MARȘUL PĂCII'’

Geta MERMEZE

Pacea — bun vital al întregii omeniri
Pacea este un bun
vital al întregii ome
niri. Cu atit mai mult
un bun al tineretului, _
al viitorului. De aceea, rolul tineretului
in lupta pentru pace
este de cea mai mare
importanță. Tinerețea
este indisolubil legată
de pace, de construc
ție, de progres. Cred
in puterea tinereții, a
rațiunii care va în
vinge tenebrele războ
iului. Inițiativele de
pace ale României,
ale președintelui ei,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, exprimate
cu atâtea prilejuri au
constituit și constituie,
în acest sens, garanții
sigure ale consecven
ței în această luptă,
ale grijii permanente

manifestate
pentru
pacea atit de necesară
unei dezvoltări libere
pe calea progresului.
Cu atit mai mult Che
marea și Apelul Fron
tului Democrației și
Unității Socialiste —
nouă și valoroasă ex
presie a politicii pro
fund umaniste inițiate
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu — reprezin
tă o dovadă a preocu
pării pentru viitorul
senin al întregului nos
tru popor și al tuturor
popoarelor lumii, un
îndemn la rațiune, la
meditație asupra gra
velor răspunderi față
de destinele întregii
omeniri. Iată de ce
tema compoziției mele
„Marșul
tineretului
român pentru pace" se

tenție, se filmează — 11; Șoareci de
apă — 19
• Teatrul de
comedia
(16 64 60) :
Avea două pistoale cu ochi albi și
negri (aminat din 2. V) — 10; Cîrtițelc — 19; (la Arenele Romane) : Pețitoarea — 18,30
® Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Karamazovli — 10 ;
Mița lu sac — 18,30; (sala Studio) :
EX — 10,30; Amintirile Sarei Bern
hardt — 16,30; 20
® Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jocuri crude — 10; Nu, eu
nu regret nimic — 17; Serenadă tîrzîe
— 19; (sala Giulești, 18 04 85) : Arta
conversației — 18,30; (la Teatrul de
vară Herăstrău) : Milionarul sărac
— 19
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (Grădina Boema, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea —- 19,30
@ Ansamblul „Rapsodia Română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —- 18
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 11; înțe
lepții din Helen — 18,30
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 10,30 ; Mary Poppins
— 18
•Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Nu
vorbiți în timpul spectacolului — 11
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 10; 15,30;
19
© Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Capul de rățoi — 11
® Estrada
Armatei
(13 60 64. sala
C.C.A.) : Atenție ! Estrada în emisie
— 17; Veselia are cuvîntul — 19,30

înscrie ca o oglindire
a marilor
marșuri
ale tineretului pentru
pace. De fapt, toată
pictura mea stă sub
semnul luminos al ti
nereții. Strădania mea
este de a simboliza
forța de nebiruit a ti
nereții, a puterii vi
tale ce o generează,
a
păcii.
Proiectez
o vastă compoziție
a înfrățirii tineretu
lui
de
pe
toată
Terra, o compoziție pe
măsura Anului Inter
național al Tineretului
— an ce este, de ase
menea, o inițiativă ro
mânească de larg ecou in destinul uma
nității, al viitorului omenirii, al păcii.

Geta MERMEZE
artist plastic

La Liceul pedagogic ..Iosif Vul
can" din Oradea a avut loc. sijnbătă. o adunare festivă omagială
consacrată aniversării a 200 de ani
de învă'țămint pedagogic românesc
in Bihor. în acest cadru au fost evocate marile transformări revolu
ționare petrecute în tara noastră în
anii construcției socialiste, cu deo
sebire in ultimii 20 de ani. de cind
in fruntea partidului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. rolul și lo
cul pe care l-a avut școala peda
gogică românească orădeană in să
direa. de-a lungul anilor, in ponștiinta generațiilor tinere a flăcării
nestinse a dragostei de tară. în pro
movarea necontenită a valorilor spi
rituale ale poporului nostru, in for
marea și educarea omului nou. cu
o inaltă conștiință socialistă.
Tntr-o atmosferă de puternic en
tuziasm. cei prezenți au adoptat tex
tul unei telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. în care se arată :
Desfășurate în anul aniversării ce

lor două glorioase decenii de la Con
gresul al IX-Ica al partidului, care
a deschis epoca cea mai luminoasă
si mai bogată în împliniri din is
toria patriei, considerată cu îndrep
tățită mindrie patriotică de întregul
nostru
popor
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu", momentele manifestări
lor prilejuite de evocarea bogatelor
tradiții pe care le aniversăm astăzi
au evidențiat drumul parcurs în cele
două secole de această prestigioasă
instituție care, prin menirea sa nobi
lă, s-a identificat și implicat cu vi
goare și putere in luptele necurmate
ale românilor transilvăneni pentru
dreptate și libertate socială, pentru
înfăptuirea înaltelor aspirații de uni
tate națională și statală.
Urmind luminosul dumneavoastră
exemplu, ne angajăm, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. să ridicăm pe o treaptă
superioară întreaga noastră activita
te profesională si educativă, pentru
a ne aduce contribuția Ia traducerea
in viata a sarcinilor ce revin șco
lii românești din istoricele hotărîri
ale celui de-al XIII-lea Congres al
partidului.

SIBIU : Sonde noi în funcțiune
Colectivul Schelei de producție
gaze naturale Mediaș, unitate si
tuată pe primul loc în întrecerea
socialistă, depune eforturi
susți
nute pentru realizarea și depășirea
planului. Prin măsuri coordonate
privind mai buna organizare a
muncii, în perioada care a trecut
de la începutul anului
au fost
puse în funcțiune 17 sonde noi. In

fază avansată de execuție se află
alte 13 sonde, precum și alte obiec
tive de investiții și lucrări de re
parații capitale. De asemenea, se
materializează în ritm susținut un
complex de măsuri
tehnologice,
pentru creșterea producției, ca și
măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății gazelor, mai ales a celor des
tinate chimizării. (Nicolae Brujan).

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Astăzi
se vor juca
partidele etapei a XXXII-a din
divizia A.
La București, meciul
Steaua — F.C. Bihor va începe la
ora 17,45, iar Dinamo — Politehnica
Timișoara la ora 18 • Miercuri, 12
iunie, la stadionul „23 August" din
București se va juca partida Steaua
— Dinamo, una dintre semifinalele
„Cupei României".
Celălalt meci,
semifinal, Universitatea Craiova —
Politehniea Iași,
va avea loc tot
miercuri la Ploiești • Amintim că
ultimul meci-derbi al acestei editii a campionatului national se va
desfășura duminica viitoare, 16
iunie, la Craiova, între Universita
tea și Steaua, cu prilejul etapei a
XXXIII-a • Secretarul general al
Federației internaționale de fotbal
(F.I.F.A.), Joseph Blatter, a precizat
că suspendarea echipelor de fotbal
engleze privește nu numai competi
țiile oficiale, dar și meciurile amica
le in afara granițelor Marii Britanii.
Măsura, a arătat J. Blatter, nu face
decît să lărgească la scară mondială
sancțiunea aplicată de U.E.F.A. clu
burilor engleze de fotbal
datorită
tragediei intîmplate pe stadionul
„Heysel" din Bruxelles, cu prilejul
finalei „Cupei campionilor europeni"
• Federația engleză de fotbal a
anunțat că va înainta un protest cu
privire la drastica sancțiune luată

de F.I.F.A., sancțiune potrivit căreia
formațiile de club engleze nu pot
susține nici un meci (nici amical)
in afara granițelor Marii Britanii,
„în 1984, echipele engleze au parti
cipat la 63 de turnee în străinătate,
susț.inind, de asemenea, alte 160
meciuri amicale, și nu am asistat la
nici un incident", a arătat un purtă
tor de cuvînt al federației din An,
glia, apreciind că măsura forului in
ternațional merge prea departe
• Organizatorii turneului internațio
nal de fotbal de la Berna, programat
între 31 iulie și 2 august, au invitat
clubul brazilian Botafogo din Rio de
Janeiro
pentru a înlocui echipa
engleză Tottenham Hotspur, suspen
dată la fel cu celelalte echipe din
Anglia de la competițiile internațio
nale în urma unei decizii a F.I.F.A.
TENIS, Finala probei de simplu
bărbați a turneului internațional de
tenis de Ia Paris se va juca între
cehoslovacul Ivan Lendl și suedezul
Mats Wilander. în semifinale, Lendl
l-a Învins
cu 6—2, 6—3, 6—1 pe
Jimmy Connors. în timp ce Wilander
l-a eliminat cu 6—1, 7—5, 7—5 pe
John McEnroe.

BASCHET. în ziua a treia a cam
pionatelor europene masculine de

baschet ce se desfășoară in R.F.
Germania, echipa U.R.S.S. a întrecut
cu scorul de 105—97 selecționata Iu
goslaviei. Alte rezultate : Polonia —
Franța 97—94 ; Italia — Bulgaria
82—61 ;
Olanda — Israel 86—80 ;
R.F. Germania — Cehoslovacia
101—83.

BOX. Membrii lotului reprezenta
tiv care se pregătesc pentru campio
natele mondiale de tineret (antrenor
principal — Eustațiu Mărgărit, an
trenori — Emil Popa și Relu Auraș)
susțin în aceste zile meciuri de ve
rificare cu boxeri de la Spartakus
Budapesta, Wismut Gera și alte
asooiații de peste hotare. Publicul
din Craiova ii va vedea luptînd pe
cițiva dintre cei mai promițători ti
neri pugiliști, cum sînt Daniel Măeran (Metalul Bistrița), Mihai Leu
(Metalul Hunedoara), localnicul Flo
rin Liștea (C.S.M. Craiova)- șl alții ;
la Timișoara
evoluează Dumitru
Beșliu (Metalul Drobeta Tr. Severin
— Steaua), Ștefan Drișcu (Farul) și
alți tineri boxeri, în timp ce la Con
stanța
și Medgidia
vor concura
Marcel Tudoriu
(Voința Brăila),
Amzer Adrian („Timpuri nol“ Bucu
rești), Ivan Lavrente (Voința Macin
— Steaua), Cristian Morea (Voința
Cluj-Napoca) și alții.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• RULMENT SPECIAL PEN
TRU CENTRALĂ EOLIANĂ . In El’
veția a fost realizat un nou tip de rulment
oscilant, destinat uneia din cele mai mari
'centrale electrice eoliene din lume, con
struită în R.F.G. Paletele rotorului ei au
o lungime de 100 m, deci diametrul aces
tuia este de 200 m. Evident că forța vîntului este schimbătoare, la fel și direcția
acestuia. De aceea, rotorul eolienei tre
buie să-și poată modifica și el înclinația.
Rulmentul permite tocmai o asemenea
adaptabilitate, grație inelelor tronconice
de otel și membranelor de cauciuc ne care
le conține. Producătorii asigură că rul
mentul suportă circa o sută de milioa
ne de devieri ale axului pînă la un grad
sau circa un milion de devieri pînă la
patru grade. Ca atare, se prevede că el va
funcționa în rotorul centralei mai mult de
zece ani.

•

MATERIE

SUPERDENSĂ.

Prin, ciocniri ale nucleelor de niobiu (un
4 •«

element greu din tabelul lui Mendeleev),
la o viteză apropiată de cea a luminii, fizi
cieni din cadrul Universității Berkeley,
din California, au obținut o formă nouă,
superdensă de materie, în care protonii și
neutronii se află la distante extrem de mici
unii de alții. Fizicienii presupun că aseme
nea materie aliată într-o stare atit de
comprimată se găsește în centrul stelelor
neutronice și se formează în timpul explo
ziilor supernovelor.

mașinii este fix, doar „margareta" mișeînrîndului. Dacă operadu-se de-a lungul
_
toarea a observat o greșeală, revine la lo
cul respectiv, apasă pe clapa „corectură",
banda neagră cedează locul unei benzi albe,
apasă din nou pe clapa literei greșite, care
se acoperă cu vopsea albă, după care scrie
litera corectă. încă o apăsare, pe clapa
„reîntoarcere", și foaia de hirtie revine la
locul unde scrisul a fost întrerupt.

• DACTILOGRAFIERE ULTRA
RAPIDĂ, FĂRĂ GREȘELI. întreprin

La două centrale nucleare electrice din
Norvegia funcționează cele mai mari in
stalații de electroliză a apei din lume pen
tru descompunerea acesteia în hidrogen
și oxigen. Fiecare instalație produce în
tr-o oră cite 60.5 metri cubi de oxigen și
121 metri cubi de hidrogen, utilizați la ră
cirea reactoarelor. Alte două instalații si
milare, de aceeași capacitate, vor fi livra
te de către compania norvegiană producă
toare pentru centralele nuclearo-electrice
engleze.

derea „Robotron", din R.D.G., a realizat o
mașină de scris electronică „Robotron
C 6010", care se distinge prin silențiozitate,
viteză ridicată de lucru (12—17 semne pe
secundă), confort sporit. Literele sînt am
plasate pe „petalele" unei „margarete" de
masă plastică ce se rotește, plasînd în
dreptul hîrtiei „petala" cu litera corespun
zătoare celei apăsate pe claviatură. Carul

• ELECTROLIZOARE URIAȘE.

® STAȚIUNE DE CERCETĂRI,
LA 5 500 METRI. Specialiști chinezi au
realizat pe virful unui munte din Tibet,
la o altitudine de 5 500 metri, o stațiune
pentru cercetarea razelor cosmice, cea mai
înaltă stațiune de acest gen din lume. La
conferința consacrată radiațiilor ionizante
de origine cosmică, organizată recent în
China, s-a comunicat că datele obținute cu
ajutorul aparaturii instalate la stațiunea
din Tibet vor fi comparate cu cele primite
de la instrumentele de măsură ridicate cu
baloane, pînă la o înălțime de 30 km, de
pe teritoriul Chinei.

• SEMINȚE COMESTIBILE DE
BUMBAC. Pînă nu de mult, semințele
de bumbac erau socotite ca necomestibile,
deși conțin prețioase albumine, datorită
unui alcaloid otrăvitor. Geneticieni fran
cezi, pornind de la o varietate de bumbac
sălbatic, originară din America tropicală,
au realizat o nouă varietate de bumbac, ale

cărei semințe nu mai conțin respectivul
alcaloid. devenind astfel comestibile. Anul
trecut, noua varietate a fost cultivată în
Coasta de Fildeș, pa o suprafață de 20 000
hectare.

trietilul de plumb pătrunde Împreună cu
apa de ploaie în țesuturile coniferelor. Cer
cetările efectuate pe fagi si stejari au arătat
că acești arbori nu absorb trietilul de
plumb.

• VINOVATUL NR. 1
MOARTEA CONIFERELOR ?

• OGLINDĂ RETROVIZOARE
PERFECȚIONATĂ. Pentru a îmbună

cetători ai Institutului de medicină
Planck", din Heidelberg, au ajuns la conclu
zia că trietilul de plumb, format prin des
compunerea tetraetilului de plumb provenit
din benzină, este unul dintre agenții chi
mici, posibil chiar principalul, vinovat de
distrugerea pădurilor de conifere, fenomen
alarmant, de mari proporții, în țări ale
Europei occidentale. Ajuns în atmosferă,
împreună cu gazele de eșapament ale au
tomobilelor, tetraetilul de plumb, care nu
este otrăvitor, se ridică la mari înălțimi,
unde, sub acțiunea razelor ultraviolete, se
transformă în trietil de plumb, mult mai
otrăvitor decît toata celelalte substanțe bă
nuite pină acum a fi răspunzătoare de
acest fenomen îngrijorător. Solubil în apă,

tăți vizibilitatea oferită de oglinzile retro
vizoare clasice ale mașinilor, specialiștii
unei firme britanice au conceput un dis
pozitiv pe cit de simplu, pe atit de practic.
Este vorba, de fapt, tot de o oglindă, măsurînd 5 pe 3 cm, care se lipește de cea
obișnuită, din dreptul
portierei, sporind
unghiul de vizibilitate de circa cinci ori.
Astfel, pot fi văzute și vehiculele care s-au
angajat deja în depășirea mașinii respec
tive. Pe lingă evitarea multor accidente,
mica oglindă suplimentară își dovedește
utilitatea și în cazul parcărilor în spatii
foarte înguste. Substanța adezivă cu care
se lipește de oglinda retrovizoare este deo
sebit de rezistentă, chiar și la încercările
de smulgere.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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STOCKHOLM

Politica de pace si colaborare promovată de România
socialistă, de președintele Nicolae Ceausescu
corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor

Io

Se dezvoltă colaborarea
economică româno-suedeză
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — La
Stockholm s-au desfășurat lucrările
sesiunilor Comisiei guvernamentale
mixte româno-suedeze de cooperare
economică, industrială și tehnicoștiințifică și Comisiei guvernamen
tale mixte româno-suedeze pentru
probleme de comerț. Cu acest prilej
au fost semnate protocoalele sesiu
nilor, care stabilesc cadrul juridic al
dezvoltării
colaborării
economice
bilaterale.
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Presa internaționala publică numeroase articole și comentarii pri
vind politica externă a României socialiste consacrată păcii, dezarmării,
înțelegerii și colaborării între popoare, inițiativele și propunerile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea problemelor fundamen
tale ale epocii contemporane.
Sint evidențiate punctele de vedere românești, afirmate în repetate

Mijloacele de informare în masă
finlandeze au transmis o suită am
plă de articole, comentarii, infor
mații despre vizita efectuată in
tara noastră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, si
a tovarășei Elena Ceaușescu. de
președintele
Finlandei.
Mauno
Koivisto.
și
doamna
Tellervo
Koivisto.
„HELSINGIN
SANOMAT" a
subliniat că. in cadrul convorbi
rilor oficiale, a fost abordată o
arie largă de probleme. între care
relațiile bilaterale, negocierile sovieto-amerioane de la Geneva,
crearea de zone denuclearizate.
procesul C.S.C.E. și alte aspecte
ale
actualității
internaționale.
La rîndul său, ziarul „KANSAN
UUTISET" a reliefat că președin
tele Nicolae Ceaușescu a salutat cu
satisfacție inițierea negocierilor
sovieto-americane de la Geneva,
subliniind necesitatea ca rezultatul
acestora să răspundă speranțelor
de pace ale popoarelor. Același ziar
informează despre poziția expri
mată de președintele României în
privința creării unei zone denu
clearizate în Balcani, precum și in
legătură cu sprijinul acordat ini
țiativei Finlandei și altor propuneri
privind crearea de zone denuclea
rizate. In privința relațiilor româno-finlandeze, ziarul „Helsingin
Sanomat" pune în evidență posi
bilitățile multiple existente pentru
intensificarea schimburilor comer
ciale. In același sens, ziarul ,.SOSIALIDEMOKRAATTI" subliniază
atenția acordată încheierii unor
înțelegeri pe termen lung ca mij
loc de intensificare a schimburilor
economice.
De o deosebită atenție s-a bucu
rat difuzarea de către televiziunea
finlandeză a interviului ce i-a fost
acordat de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, emisiunea fiind prece
dată de un reportaj reflecting dez
voltarea industrială, urbanistică, a
învățămîntului și artelor în Româ
nia.
Ziarele au informat că președin
ții Nicolae Ceaușescu și Mauno
koivisto și-au exprimat satisfacția
pentru rezultatele vizitei și au re
dat hotărirea celor două țări de a
continua dialogul la nivel înalt, de
a amplifica și diversifica legăturile
bilaterale în domeniile politic, eco
nomic, cultural și tehnico-științific.
Toate ziarele de sîmbătă redau
idei din declarația făcută de pre
ședintele Mauno Koivisto reprezen
tanților presei la revenirea în țară
după vizita efectuată în România.
In acest sens este evidențiată sub
linierea importanței politice a vi
zitei, a faptului că cei doi pre
ședinți au avut ocazia să treacă
în reviștă relațiile dintre România
și. Finlanda și să-și exprime îngri
jorarea față de situația internațio
nală.
Sint redate, în context, aprecieri
elogioase la adresa modului concret
și detaliat în care au fost abordate
problemele de pe agenda convor
birilor de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România.
Agenția CHINA NOUĂ, reflec
ted vizita la București a pre
ședintelui Finlandei, relevă
că
în cadrul convorbirilor oficiale,
președintele
României.
Nicolae
Ceaușescu, și președintele Mauno
Koivisto și-au exprimat îngrijora
rea față de încordarea la care s-a
ajunș pe plan mondial, în urma
intensificării cursei înarmărilor, în
primul rînd a cursei înarmărilor
nucleare. Cei doi șefi de stat au
subliniat necesitatea de a se face
totul pentru ca negocierile sovietoamericane de la Geneva să ducă
la realizarea unor acorduri care să
asigure înlăturarea rachetelor exis
tente, a tuturor armelor nucleare
din Europa și din lume, la oprirea
militarizării Cosmosului.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a arătat că România salută propu
nerea cu privire la crearea unei
zone denuclearizate, în nordul
Europei — subliniază agenția, relevînd eforturile României pentru
transformarea
Balcanilor într-o
zonă denuclearizată.
Președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și
președinteleFinlandei,
Mauno
•Koivisto, au subliniat necesitatea
de a se face totul pentru a se
ajunge la un acord în cadrul ne

gocierilor sovieto-americane de la
Geneva cu privire la armele nu
cleare și cosmice — relevă, în re
latarea sa consacrată convorbirilor
de la București, ziarul „NEUES
DEUTSCHLAND", din R. D. Ger
mană!
Referindu-se la convorbirile la
nivel
înalt
româno-finlandeze,
agenția cubaneză PRENSA LA
TINA pune in evidență dorința ce
lor două țări de a dezvolta rela
țiile de colaborare reciproc avan
tajoasă pe plan bilateral, precum
și conlucrarea pe arena interna
țională.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mauno Koivisto s-au pronunțat
pentru adîncirea relațiilor dintre
cele două state — mai ales în do
meniul economic — subliniază agenția austriacă A.P.A. Referin
du-se la situația actuală interna
țională, cei doi șefi de stat au re
levat rolul important ce revine-Or
ganizației Națiunilor Unite, afir
mând necesitatea de a se întreprin
de, totul pentru menținerea păcii
in lume. Agenția relevă importan
ța acordată de cei doi șefi de stat

Conferinței pentru dezarmare de
la Geneva, Conferinței de la
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa și negocierilor de
la Viena privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor și
măsuri adiacente în Europa Cen
trală.
Posibilitățile existente pentru
dezvoltarea și amplificarea relați
ilor dintre România și Finlanda
s-au aflat în atenția celor doi pre
ședinți cu
prilejul convorbirilor
oficiale — relatează, la rîndul său,
agenția REUTER, care subliniază,
totodată, că schimbul de opinii la
nivel înalt a prilejuit „afirmarea
politicii de pace, securitate, destin
dere și colaborare în Europa și în
întreaga lume" promovate de cele
două țări. „România — relevă
agenția — duce o politică externă
activă, caracterizată prin numeroa
se vizite oficiale la București și de
vizite în alte- țări efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, care
își afirmă cu consecvență punctul
de vedere în problemele dezar
mării".
Președintele României, Nicolae
Ceaușescu, a subliniat necesitatea
ca Statele Unite
și U.R.S.S. să
acționeze cu înalt simț de răspun
dere în vederea realizării unor
acorduri corespunzătoare în pro
blemele armelor nucleare și cos
mice la negocierile de la Geneva
— arăta agenția ASSOCIATED
PRESS în contextul prezentării
conținutului schimbului de vederi
prilejuit de vizita la București a
președintelui Finlandei.
Agenția CHINA NOUA eviden
țiază poziția fermă a României in
favoarea unor zone fără arme nu
cleare și fără baze militare străine
în Balcani, a realizării unor ase
menea zone fără arme nucleare în
nordul Europei, în centrul Euro
pei, precum și pe alte continente
ale lumii, reafirmată de președin
tele Nicolae Ceaușescu în interviul
acordat Televiziunii
finlandeze:
Agenția relevă aprecierile șefului
statului român cu privire la exis
tența acestor zone ca factor im
portant in politica de dezarmare,
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Este pus în lumină faptul
că România dezvoltă relațiile sale
cu alte state pe baza principiilor
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței, suverani
tății naționale, neamestecului in
treburile interne și avantajului re
ciproc. Se relevă in același timp
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CERERE. 29. de membri ai Comisiei pentru afacerile externe a Cameței Reprezentanților a Statelor
Unite (din totalul de 42) au adresat
președintelui Ronald Reagan o
scrisoare in care se cere adminis
trației să respecte Tratatul Salt—II
privind limitarea armamentelor
strategice încheiat intre S.U.A. și
Uniunea Sovietică, dar neratificat
de Congresul S.U.A., transmite
agenția France Presse. In docu
ment se subliniază că o astfel de
atitudine ar contribui la eforturile
depuse in cadrul negocierilor so
vieto-americane de la Geneva cu
privire la armele nucleare și cos
mice. Inițiativa membrilor acestei

I___________________________

aprecierea
privind
conlucrarea
dintre țările socialiste, ca element
important în politica de destin
dere, de colaborare și de pace.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
afirmat că România va acționa
ferm și în viitor pentru extinderea
relațiilor cu toate țările lumii,
pentru promovarea cooperării din
tre țările Europei, punind un mare
accent pe problemele dezarmării —
arată agenția chineză de presă.
Președintele României, Nicolae
Ceaușescu, este consecvent în
apărarea tezei referitoare la rolul
țărilor mici și mijlocii în politica
mondială — relevă ziarul spaniol
„LA VANGUARDIA". Unite, avînd
poziții comune în problemele fun
damentale, aceste țări pot deter
mina ca destinele umanității să
nu fie hotărîte numai de către
marile puteri.
Arătînd că problemele dezarmă
rii și păcii se află în centrul aten
ției președintelui României, agen
ția spaniolă de presă E.F.E. a di
fuzat
aprecierile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în legătură
cu necesitatea ca țările membre

© Satisfacție față de rezultatele dialogului la nivel
înalt româno-finlandez, față de perspectivele rela
țiilor de colaborare dintre cele două țări • Aducînd
o contribuție de seamă la victoria asupra fascismu
lui, România cheamă în prezent la unirea eforturi
lor tuturor popoarelor pentru apărarea păcii și
preîntîmpinarea unui război nuclear
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rinduri de președintele Nicolae Ceaușescu, in problemele dezarmării, do
rința țării noastre de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru instaurarea unei lumi mai bune și mai drepte în care
fiecare națiune să se poată dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale.
Presa internațională reflectă, de asemenea, contribuția de seamă
o României la victoria asupra fascismului.

influente comisii a Camerei Repre
zentanților survine după o decizie
asemănătoare luată de Senatul
S.U.A.

ACCIDENTELE DE CIRCULA
ȚIE produse in întreaga lume de la
terminarea celui de-al doilea război
mondial pînă in prezent s-au soldat
cu moartea a. trei milioane de per
soane și infirmitatea altor o sută de
milioane — relevă o statistică pu
blicată in ultimul număr al revistei
bulgare „Zdrave". Se subliniază că
accidentele de circulație figurează
printre cele r.ai serioase pericole
pentru viața oamenilor, după cancer
și bolile cardiovasculare. Cele apro

ale N.A.T.O. și ale Tratatului de
la Varșovia să întreprindă noi
inițiative, să-și aducă o contribuție
activă, intr-o formă sau alta, la
găsirea unor soluții corespunză
toare in cadrul negocierilor so
vieto-americane de la Geneva.
Adresind o nouă chemare Ia
oprirea cursei înarmărilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a
apreciat că în prezent este nevoie,
mai mult ca oricînd, ca toate gu
vernele să colaboreze cit mai activ
pentru a opri cursul periculos al
acțiunilor de război și al încordării
din lume — scrie ziarul mexican
„EL NACIONAL".
Președintele României este pre
ocupat de agravarea situației eco
nomice mondiale și a propus ca,
în cadrul O.N.U., să se desfășoare
negocieri reale pentru soluționa
rea globală a problemelor subdez
voltării — relevă, la rîndul său,
cotidianul mexican „EL DIA“.
Sub titlul „România eroică", re
vista politică mexicană „SIEMPRE"
a publicat un amplu articol con
sacrat contribuției țării noastre la
înfrîngerea fascismului. Mișcarea
împotriva fascismului, rezistența
antihitleristă din România au cul
minat cu revoluția de eliberare so
cială și -națională, antifascistă și
antiimperialistă din august 1944,
arată „Siempre", relevînd că după
eliberarea întregului teritoriu al
României de sub dominația fascis
tă armata română a desfășurat, în
continuare, „lupte grele pentru eli
berarea Ungariei, Cehoslovaciei și
a unei părți din teritoriul Austriei".
Punind în evidență contribuția
României la victoria asupra fascis
mului, publicația arată că pentru
curajul și vitejia dovedite, peste
300 000 de militari români au fost
decorați cu înalte ordine și medalii
de război străine și românești.
„Ideile fundamentale de drepta
te, libertate socială și națională,
independență și unitate statală tra
versează ca un fir roșu întreaga
istorie a poporului român, consti
tuind permanențe ale ei și generindu-se reciproc, sintetizînd trecu
tul, prezentul și viitorul său" —
evidențiază ziarul chilian „LA
TERCERA", într-un articol con
sacrat semnificației aniversării vic
toriei asupra fascismului și Zilei
independenței de stat a României.
Ziarul venezuelean „EL NACIO
NAL", într-o amplă relatare, re
levă că sărbătorirea, anul acesta,
de către poporul român, împreună
cu întreaga umanitate progresistă,

ximativ 400 milioane de autove
hicule care circulă pe șoselele ma
pamondului s-au dovedit a fi de
mare utilitate pentru omenire, dar,
in același timp, au obligat-o la un
mare tribut.
RATA ȘOMAJULUI s-a situat
în S.U.A., luna trecută, la nivelul
de 7,3 la sută din totalul forței de
muncă, reprezentând în cifre abso
lute 8,4 milioane de șomeri, relevă
agențiile U.P.I., A.P. și Reuter.
Aceste date sint interpretate ca re
levînd persistența dificultăților in
eforturile administrației de ate
nuare a șomajului, precum și .per
spectiva unei recrudescențe a aces
tui fenomen în condițiile reducerii
cadenței activității economice.

GUVERNUL STATULUI SRI
LANKA PROPUNE CONVOCA
REA UNEI CONFERINȚE A TA
RILOR RIVERANE OCEANULUI
INDIAN, în cadrul căreia să fie
examinate căile și posibilitățile de
cooperare în exploatarea resurse

a celei de-a 40-a aniversări a vic
toriei asupra fascismului a coincis,
în mod fericit, cu sărbătorirea Zilei
independenței — „luminoasă pagină
în istoria națională și în lupta
seculară a poporului român pentru
libertate și independență". „Alătu
rarea României în război, la 23
August 1944, Uniunii Sovietice și
celorlalte forțe ale Națiunilor Uni
te, într-un moment în care nu se
hotărîse încă soarta războiului, a
dat o mare lovitură planurilor stra
tegice hitleriste, ducînd la prăbu
șirea întregului front balcanic și a
deschis calea pentru înaintarea
trupelor sovietice. Acest act a
scurtat durata războiului cu cel
puțin șase luni și a contribuit de
cisiv la victoria trupelor aliate
împotriva Germaniei fasciste".
Participarea și contribuția Româ
niei la lupta și la victoria împo
triva fascismului sînt prezentate
pe larg de cotidianul brazilian
„DIARIO DA TARDE" care releva,
între altele, că astăzi țara noastră
consideră încetarea cursei înarmă
rilor, prevenirea conflictelor mili
tare. apărarea păcii drept problema
fundamentală a epocii noastre, ea
militînd în acest sens în toate
forumurile internaționale.
După ce relevă organizarea și
conducerea de către P.C.R., în pe
rioada premergătoare războiului, a
unor importante manifestări an
tirăzboinice și antifasciste, cotidi
anul „ULTIMA HORA DE BRASI
LIA" arată că „Marea demonstrație
populară de la 1 Mai 1939 — în a
cărei Organizare și desfășurare un
rol determinant l-a avut președin
tele Nicolae .Ceaușescu — a intrat
în istorie ca unul dintre evenimen
tele cele mai importante în lupta
contra fascismului și a războiului".
P.C.R. — subliniază ziarul brazi
lian — a organizat și a condus
nenumărate acțiuni de sabotare a
mașinii de război fasciste, a creat
un amplu front care a reunit toate
forțele patriotice, democratice și
antifasciste ale țării in lupta pen
tru ieșirea României din război și
întoarcerea
armelor
împotriva
Germaniei hitleriste.
în articol se scoate pregnant în
evidență faptul că „România se si
tuează pe locul al patrulea în
lupta pentru infringerea Germa
niei fasciste, după U.R.S.S., S.U.A.
și Anglia". în susținerea acestei
realități istorice de necontestat,
ziarul prezintă aprecierea minis
trului de' externe sovietic la Con
ferința de pace de la Paris.
In încheiere, ziarul brazilian
subliniază : Cu prilejul celei de-a
40-a aniversări a victoriei asupra
fascismului, România cere tuturor
popoarelor să-și unească efortu
rile pentru apărarea păcii, să nu
uite învățămintele istoriei și să
facă totul pentru a opri cursa
Înarmărilor, pentru a trece cu pași
hotărîți la înfăptuirea dezarmării
nucleare și salvarea omenirii de
pericolul unei catastrofe nucleare.
Dorințaxpoporului român de a se
angaja in) războiul antihitlerist a
fost totală, devenind realitate și
polarizind voința românilor — re
levă revista franceză — „SOLIDARITE UNIVERSELLE". Angajarea
României în acest război dovedea
că „la 23 August 1944 ea se ală
tura Națiunilor Unite într-un mod
sincer și loial" — arată revista.
Nici un stat aliat Națiunilor
Unite, avînd un statut juridic si
milar cu ■ cel • al României, nu a
adus o contribuție militară superi
oară sau egală în perioada 23 Au
gust 1944 — 12 mai 1945. Efecti
vele militare angajate de România
în război au depășit o jumătate de
milion de oameni, din care 170 000
au pierit în lupte. Au fost elibe
rate peste 3 800 de localități, din
care 53 de orașe in partea de nordvest a României, în Ungaria,
Cehoslovacia și o parte din Aus
tria.
Contribuția
economică a
României la război a depășit un
miliard de dolari calculați la cursul
de schimb din anul 1938.
Presa și posturile de radio din
diverse țări ale Europei, Americii
și Asiei au scos în evidență im
portanța actului de bravură de la
23 August ; contribuția româneas
că a fost decisivă pentru prăbuși
rea Germaniei hitleriste — eviden
țiază revista franceză.

lor acestei zone oceanice — trans
mite agenția China Nouă.

LA MADRID S-AU ÎNCHEIAT
LUCRĂRILE CELUI DE-AL XXIILEA CONGRES AL UNIUNII
PARTIDELOR DEMOCRAT CREȘ
TINE DIN EUROPA OCCIDEN
TALĂ. In cursul dezbaterilor au
fost examinate cu prioritate pro
bleme privind situația politică,
economică și socială din Europa,
precum și pozițiile formațiunilor
politice participante față de pro
blemele cu care se confruntă ță
rile vest-europene, în general, și
cele din C.E.E., în special.
DECLARAȚIE. Președintele Ofi
ciului federal de rezerve al S.U.A.,
Paul Volcker, a declarat, într-un
discurs pronunțat la Universitatea
Harvard, că Statele Unite ar tre
bui să sporească ajutorul acordat
organismelor internaționale de cre
dit și să combată protecționismul
în cadrul schimburilor internațio
nale,
„Protecționismul
implică

Apariția unei lucrări
despre economia
României
WASHINGTON 8 (Agerpres).
— La Ambasada României la
Washington a avut loc festivita
tea lansării primei ediții a volu
mului „Doing Business with
Romania" semnat de scriitorul
american Donald Dekieffer. La
ceremonie au fost prezenți înalti
funcționari si reprezentanți ai
Casei Albe, Congresului, Depar
tamentului de Stat, Ministerului
Comerțului, Oficiului special al
reprezentantului
președintelui
S.U.A. pentru negocieri comer
ciale, Agenției de informații a
S.U.A. (U.S.I.A.), Academiei Na
ționale de Științe, Fundației Na
ționale
de
Științe,
F.M.I.,
B.I.R.D., oameni de afaceri,
ziariști.
Cartea „Doing Business with
Romania", apărută in Editura
„Business Books International",
se adresează atit cercurilor de
afaceri, cit și publicului larg
american și cuprinde informații
și date utile cu privire la struc
tura- și potențialul economic al
țării noastre.
In cuvintul de prezentare a
volumului, Donald Dekieffer
și-a exprimat satisfacția deose
bită pentru primirea sa de către
președintele Nicolae Ceaușescu,
in timpul unei vizite efectuate
in România, in luna mai,' îm
preună cu un grup de oameni
de afaceri american, și con
vorbirile purtate cu acest prilej.

R. P. UNGARĂ
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NAȚIONALĂ A

PORTUGALIEI

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Portugheze, vă adresez
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate pentru poporul portughez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE
S.U.A.

o

Poporul portughez aniversează
astăzi crearea statului național.
De-a lungul celor peste opt veacuri
de existență ca stat independent,
Portugalia, odinioară unul din ma
rile imperii'coloniale ale lumii, a
avut o evoluție sinuoasă, perioa
dele de înflorire alternînd cu cele
de declin. Țara a devenit republică
la sfîrșitul primului deceniu al
acestui secol, dar, în urma unei
lovituri militare, regimul parla
mentar a fost răsturnat in 1926,
ceea, ce a înlesnit instaurarea, in
1932, a unei dictaturi de tip fas
cist, care a supus poporul portu
ghez unui regim de teroare aproa
pe o jumătate de secol. Dictaturii
i- s-a pus capăt prin acțiunea revo
luționară de la 25 aprilie 1974, în
făptuită de militari patrioți, spri
jiniți de masele populare, ceea ce
a deschis calea spre făurirea unei
vieți libere și democratice, gră
bind, în același timp, sfirșitul ce
lui mai vechi imperiu colonial,
succesul luptei de eliberare a po
poarelor din colpniile portugheze
din Africa. în perioada care a ur
mat după
„revoluția garoafelor",
cum a fost numită mișcarea insu
recțională, Portugalia a cunoscut
un șir de notabile
transformări
social-politice. incepînd cu restau
rarea libertăților publice și crearea
de instituții democratice.
Procesul de transformări înnoi
toare pe plan politic, economic și
social s-a desfășurat intr-o conti
nuă confruntare cu forțele conser
vatoare, cu tentativele repetate ale
acestora de a anula cuceririle oa
menilor muncii și de a-și redobîndi vechile poziții și privilegii,
în pofida acestor încercări, a unor
dificultăți interne și externe, po
porul portughez nutrește hotărîrea
de a urma calea dezvoltării demo
cratice. concomitent cu promovarea
în continuare a unei politici exter
ne de lărgire a legăturilor cu toate
țările, indiferent de orînduirea lor
social-politică.
Poporul român, care se simte
apropiat de poporul portughez

prin originea latină comună, prin
afinități de limbă și cultură, a sa
lutat răsturnarea regimului fascist
din Portugalia, și-a exprimat soli
daritatea deplină cu lupta forțelor
social-politice
înaintate
pentru
dezvoltarea liberă a Portugaliei
pe calea progresului economic și
social. Țara noastră s-a numărat
printre primele state care au re
cunoscut
noul regim democratic,
iar în perioada care a trecut de
atunci
legăturile de colaborare:
româno-portugheze au cunoscut o
considerabilă extindere și diversi
ficare. Acest curs a fost puternic
stimulat de dialogul la nivel înalt,
de acordurile și înțelegerile stabi
lite. întâlnirile și convorbirile din
tre președinții Nicolae Ceaușescu
și Antonio Ramalho Eanes au adus
o contribuție de cea mai mare
importantă la ridicarea De un plan
superior a relațiilor bilaterale, au
creat un cadru propice dezvoltării
pe multiple planuri a raporturilor
româno-portugheze. S-au înregis
trat astfel progrese însemnate in
extinderea relațiilor de conlucrare
reciproc avantajoasă în spiritul și
pe baza Tratatului de prietenie și
colaborare româno-portughez. sem
nat în 1975.
Ca țări profund interesate în în
făptuirea securității și cooperării
pe continentul nostru, România și
Portugalia au conlucrat in cadrul
Conferinței pentru securitate și
cooperare în Europa, ca și în ca
drul reuniunilor general-europene
care au urmat, manifestîndu-și
hotărîrea de a contribui la trans
punerea în viață a prevederilor
Actului final de la Helsinki, la în
lăturarea primejdiei nucleare, ]a
promovarea cauzei generale a în
țelegerii și păcii.
Sărbătoarea națională a Portuga
liei prilejuiește poporului român
reafirmarea
sentimentelor
de
prietenie față de poporul portu
ghez, căruia ii adresează urări de
succes în dezvoltarea democratică
a tării, de prosperitate Și pace.

Alegeri pentru Adunarea

de Stat și consiliile locale
BUDAPESTA 8 (Agerpres). —
Sîmbătă, în R.P. Ungară s-au des
fășurat alegeri pentru Adunarea de
Stat, forul legislativ suprem al țării,
și pentru consiliile locale.
i După cum arată agenția M.T.I.,
aproximativ 7,5 milioane de alegă
tori, din totalul de 10,7 milioane de
locuitori ai țării, au fost chemați la
urne pentru a-i desemna pe cei 387
de deputați In Adunarea de Stat din
rîndurile a 762 de candidați.
De
asemenea, sînt aleși 42 735 membri
în consiliile locale.
Primele rezultate ale alegerilor vor
fi anunțate duminică, precizează
M.T.I.

MOSCOVA

Ședință a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru comerț exterior
MOSCOVA 8 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința a 71-a
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru comerț exterior.
La ședință au fost examinate re
zultatele tratativelor și încheierii
protocoalelor privind livrările re
ciproce de mărfuri între țările mem
bre ale C.A.E.R., precum și cu R.S.F.
Iugoslavia pe anul 1985 și stadiul
îndeplinirii acestora.
Potrivit protocoalelor, volumul to
tal al comerțului exterior reciproc
al țărilor membre ale C.A.E.R. va
crește în 1985, comparativ cu cel din
protocoalele pe 1984, in ansamblu,
cu 7,7 la sută. In cadrul acestuia se
prevede ca schimbul de mărfuri al
României cu celelalte țări membre
ale C.A.E.R. să crească cu 13 la
sută. Comisia a examinat măsuri
pentru asigurarea îndeplinirii depline
și la timp a obligațiilor prevăzute
prin protocoalele privind schimbul
de mărfuri pe 1985, precum și pen
tru pregătirea încheierii acordurilor
comerciale de lungă durată pe 1986—
1990, pe baza coordonării planurilor
economice naționale, și pentru în
cheierea la timp a contractelor pe
primii ani ai următorului cincinal,
îndeosebi la mașini și utilaje. Co
misia a examinat, de asemenea, alte
probleme referitoare la colaborarea
multilaterală a.țărilor membre ale
C.A.E.R. în domeniul comerțului ex
terior.

riscuri de ripostă și diviziune" —
a subliniat Volcker, potrivit agen
ției France Presse.

ANIVERSARE MIHAIL ȘOLOHOV. Cu prilejul aniversării a 80
de ani de la nașterea marelui
scriitor Mihail Șolohov, la Moscova
a avut loc o seară festivă. Prezen
tând creația și personalitatea lui Șo
lohov, scriitorul Gheorghi Markov'
a arătat că operele acestuia au fost
editate în 88 de limbi ale lumii, în
tr-un tiraj de 108 milioane exem
plare.
ECUADORUL ȘI URUGUAVUL
au convenit să. acționeze pentru
dezvoltarea raporturilor lor econo
mice și culturale, a schimburilor
lor comerciale și cooperării tehnico-științifice bilaterale — se men
ționează în comunicatul comun dat
publicității la încheierea vizitei
întreprinse în Ecuador de ministrul
de externe Uruguayan, Enrique
Iglesias.

„Este

necesară sporirea

rolului O.N.U.

în soluționarea problemelor majore ale lumii"
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La New York a început reuniunea
foștilor președinți ai sesiunilor Adu
nării Generale a O.N.U., consacrată
examinării activităților organizației
mondiale în vederea creșterii efica
cității și rolului acesteia în soluțio
narea marilor probleme care con
fruntă lumea contemporană.
Acțiunea, inițiată de Secretariatul
O.N.U. și de Institutul O.N.U. pentru
Formare și Cercetare (UNITAR),
își propune să contribuie la evalua
rea multilaterală a locului și rolu
lui Națiunilor Unite în perspectiva
celei de-a 40-a aniversări a creării
Organizației Națiunilor Unite și ținind seama de responsabilitățile care
i-au fost încredințate de către statele
membre.
,In ședința inaugurală, la care au
fost prezenți reprezentanții tuturor
statelor membre, a luat cuvintul
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, care a declarat că
cea de-a 40-a aniversare a Națiunilor
Unite trebuie să constituie un prilej

de analiză aprofundată a funcționării
organizației, în scopul asigurării de
plinei eficacități a acesteia, al spori
rii rolului ei in soluționarea diferen
delor internaționale și menținerea
păcii generale.
A luat cuvintul, de asemenea, pre
ședintele celei de-a 39-a sesiuni a
Adunării Generale, ambasadorul Paul
Lusaka (Zambia), care, în perspecti
va apropiatei sesiuni jubiliare a
Adunării Generale, a formulat o se
rie de propuneri pentru îmbunătă
țirea structurii și activității O.N.U.
Totodată, el a relevat importanța or
ganizării unor conferințe internațio
nale și a promovării anilor: interna
ționali proclamați de O.N.U; pe di
ferite teme, pentru' a aduce organi
zația mondială mai aproape de cerin
țele popoarelor lumii. în acest sens,
el a arătat că un exemplu tipic îl
oferă marcarea. în 1985, a Anului
Internațional al Tineretului, care
după cum se știe, are la origine o
valoroasă inițiativă a României.

Evoluția conflictului iraniano-irakian
BAGDAD 8 (Agerpres). — Un co
municat militar dat publicității Ia
Bagdad și citat de agenția I.N.A.
anunță că aviația irakiană a efec
tuat in noaptea de vineri spre, simbătă două raiduri de bombardament
asupra capitalei iraniene — Tehe
ran. Se precizează că atacuri aeriene
irakiene au fost întreprinse și asu
pra orașelor Isfahan și Abadan,
precum și asupra altor localități.
Comunicatul menționează, pe de
altă parte, că artileria iraniană a
bombardat orașele irakiene Basrah,
Khanaqin și Mandali.

TEHERAN 8 (Agerpres). — Agen
ția iraniană de informații I.R.N.A.,
anunță că, la 8 iunie, aviația ira
niană a, efectuat un raid de bombar
dament asupra orașului Bagdad, ca
pitala irakiană. Forțele militare ae
riene iraniene au bombardat, de
asemenea, obiective industriale și
economice de pe teritoriul Irakului.
Agenția citată relevă că avioanele
irakiene ce au pătruns în spațiul ae
rian iranian au bombardat o serie
de orașe de graniță, printre care
Ilam și Ahvaz. Trupele irakiene au
lansat, de asemenea, tiruri de ra
chete asupra orașului Bakhharan,
menționează agenția.

În sprijinul soluționării pe cale pașnică a situației
din America Centrală
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
în cadrul lucrărilor sesiunii extraor
dinare a Consiliului Permanent al
Organizației
Statelor
Americane
(O.S.A.) — întrunit la cererea Repu
blicii Costa Rica — participanții au
hotărît trimiterea unei misiuni . de
observatori la frontiera nicaraguanocostaricană, transmit agențiile Prensa
Latina și I.P.S. S-a căzut de acord
ca misiunea să fie formată din re
prezentanții celor patru state mem
bre ale „Grupului de la Contadora"
— Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — și ai secretarului gene
ral al O.S.A., Joao Baena Soares.
MANAGUA 8 (Agerpres). — Gu
vernul nicăraguari a dat publicității
un comunicat oficial în care își ex
primă satisfacția față de rezultatul
dezbaterilor și declarația finală
adoptată in cadrul sesiunii extraor
dinare a Consiliului Permanent al
O.S.A., consacrată elucidării situa
ției de la frontiera nicaraguano-costaricană — transmite agenția Prensa
Latina.
Ministerul nicaraguan al Relații
lor Externe a arătat că Nicaragua
este gata să inițieze cu Costa Rica
negocieri la orice nivel pentru solu
ționarea problemelor lor de fron
tieră.

LIMA 8 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Lima, președin
tele Argentinei,
Raul Alfonsin, a
reafirmat sprijinul țării sale față de
eforturile de pace întreprinse in
America Centrală de „Grupul de la
Contadora" și s-a pronunțat pentru
soluționarea tuturor controverselor
internaționale exclusiv prin mijloace
pașnice, pe calea dialogului politic
— transmite agenția Prensa Latina.
„Argentina promovează prin/țknile
neamestecului în treburile in-line,
respectării integrității teritoriale și
autodeterminării popoarelor", a spus
Râul Alfonsin.
Totodată, el a reafirmat că Argen
tina se pronunță pentru inițierea
negocierilor cu Marea Britanie, in
vederea soluționării politice a pro
blemei Malvinelor (Falkland).

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). —
Frontul Farabundo Marti de Elibe
rare Națională din Salvador a anun
țat că unități ale sale au atacat ora
șul Santa Ana, din nord-vest, cel
"de-al doilea centru urban ca impor
tanță al țării, informează agențiile
France Presse și U.P.I. Cu prilejul
acestei acțiuni au fost scoși din luptă
nouă soldați din trupele guverna
mentale și au fost provocate daune
însemnate instalațiilor militare de
telecomunicații.
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