PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

"

ÎN ZIARUL DE AZI:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIV Nr. 13 313

Prima ediție

i

Miercuri 12 iunie 1985
0
II

6 PAGINI — 50 BANI

\

Vibrant ecou în conștiința întregului nostru popor

® Cărbune peste plan prin
folosirea cu indici superiori
a utilajelor © Toate investi
țiile planificate - în func
țiune la termen! © in inte
resul economiei naționale,
al nostru, al tuturor : Cît
mai multe materiale re
cuperate,
recondiționate,
refolosite.

al noii inițiative de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al Chemării și Apelului

Frontului Democrației si Unității Socialiste
»

*
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PENIHIEUMMEA PRIMEJDIEI
NUCLEARE. PENÎRU PACE,

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

DEZARMARE SI RESHEREI

sub semnul voinței comune de a dezvolta relațiile prietenești româno-turce,

de a întări conlucrarea multilaterală, in interesul reciproc, al cauzei păcii

însuflețite adunări ale oamenilor

și înțelegerii .în Balcani și in întreaga lume, ieri a început

muncii în întreaga tară

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TURCIA, KENAN EVREN
CEREMONIA SOSIRII
ÎN CAPITALĂ
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, marți dimineața a sosit
la București, într-o vizită de stat, președintele Republicii
Turcia, Kenan Evren.

V

■

Noua vizită a șefului statului
turc în România constituie o ex
presie a voinței reciproce de a asigura extinderea și adîncirea re
lațiilor bilaterale, de a conferi un
conținut tot mai bogat legăturilor
de prietenie și colaborare dintre
țările noastre. în același timp, ea
se înscrie ca un aport de seamă
Ia promovarea înțelegerii, bunei
vecinătăți și cooperării în Balcani,
la întărirea păcii în Europa și în
întreaga lume.
Aeroportul Otopeni, unde a avut
loc ceremonia sosirii, era împodobit
sărbătorește. Pe frontispiciul salo
nului oficial se aflau portretele
președinților Nicolae Ceaușescu și
Kenan' Evren, încadrate de drape
lele de stat ale României și Turciei.
Pe mari pancarte se puteau citi,
în limbile română și turcă, urări
le : ,,Bun venit in Republica So
cialistă România Excelenței Sale
domnului Kenan Evren, președin
tele Republicii Turcia !“, „Să se
dezvolte în continuare relațiile de
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Turcia, în interesul popoa
relor român și turc, al cauzei secu
rității și păcii în Balcani, în Eu
ropa și în- lume !“
...Ora 11,30. Aeronava cu care a
călătorit șeful statului turc a ate
rizat.
In întîmpinarea înaltului oaspete
a venit președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, membri ai Consiliului de Stat

și ai guvernului, generali, alte per
soane oficiale.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Ankara și ambasadorul
Turciei la București.
La coborîrea din avion, pre
ședintele Republicii Turcia a fost
salutat cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu. Cei doi
șefi de stat și-au strîns cu căldură
mjinile, s-au îmbrățișat.
O garda militară aliniată pe ae
roport in cinstea sosirii înaltului
oaspete a prezentat onorul. Au fost
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Turcia și Republicii Socia
liste România. In semn de salut,
au fost trase 21 salve de artilerie.
... .Președintele -Nicolae. Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au trecut
in revistă garda de onoare.
A urmat apoi prezentarea persoa
nelor oficiale venite in întimpinare.
Un grup de pionieri români, pre
cum și copii ai membrilor Amba
sadei Turciei la București au ofe
rit buchete de flori președinților
Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren.
în încheierea ceremoniei, cei. doi
șefi de stat au primit defilarea
gărzii de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au pără
sit apoi aeroportul, indreptindu-se,
intr-o mașină escortată de motocicliști, spre reședința rezervată
înaltului oaspete.
La reședință, cei doi șefi de stat
s-au întreținut într-o ambianță de
cordialitate,
(Agerpres)
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CAMPANIA AGRICOLĂ -

DESFĂȘURATĂ EXEMPLARI
Priorități pe agenda
lucrătorilor din agricultură
® încheierea în cel mai scurt timp a pregătirilor
pentru apropiata campanie de recoltare a cerealelor
păioase trebuie să asigure cu prioritate punerea la
punct a tuturor utilajelor, asigurarea spațiilor pentru
depozitarea producției și corelarea mijloacelor de trans
port repartizate cu ritmul secerișului.

începerea convorbirilor oficiale
■I.a Palatul Consiliului de Stat au
început marți, 11 iunie, convorbirile
oficiale între președintele Republicii '
Socialiste România, tovarășul Nicolae ■
Ceaușescu, și președintele Repu- ‘
blicii Turcia, Kenan Evren.
La convorbiri participă :
Din partea română — loan Avram, .
v'iceprirn-ministru al guvernului,
președintele părții române, in Comi-

Dineu oficial oferit de președintele
Nicolae Ceausescu
în onoarea președintelui Kenan Evren
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a oferit, marți, la Palatul Consiliului
de Stat, un dineu oficial in onoarea
președintelui
Republicii
Turcia,
Kenan Evren.
La dineu au participat membri ai
Consiliului de Stat și ai guvernului,
precum și conducători de instituții

centrale, organizații de masă și ob
ștești, personalități ale vieții științi
fice și culturale, generali.
Au participat persoanele oficiale
care il insoțesc pe șeful statului' turc
in vizită in țara noastră.
Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Ankara și am
basadorul Turciei la București.

Noua și strălucita inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care și-a
găsit expresie elocventă in Chemarea și Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste pentru intensificarea acțiunilor împotriva primejdiei nu
cleare, pentru oprirea cursei Înarmărilor și salvgardarea păcii, a civilizației
trezește vibrante și profunde ecouri în conștiința întregului nostru popor.
Oglindind deplina adeziune a oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, la acțiunile întreprinse și inițiativele formulate de președin
tele Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea unei politici de pace, destindere,
dezarmare și colaborare, amplele și insuflețitele adunări care au început
să se desfășoare in fabrici, uzine, centre universitare, institute de cercetare,
școli, în toate colțurile țării - concomitent cu scrisorile cetățenilor de cele
mai diferite profesii, bărbați și femei, tineri și virstnici, care continuă să
sosească la redacție - ilustrează voința de neclintit a poporului român
de a se opune politicii înarmărilor, de a acționa, în strînsă unitate cu
toate forțele iubitoare de pace de pretutindeni, pentru eliminarea perico
lului de război, a amenințării rachetelor nucleare din Europa și din în
treaga lume, pentru asigurarea unui viitor pașnic planetei.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, președinte
le Nicolae- Ceaușescu și președintele
Kenan Evren au rostit toasturi, care
au fost urmărite cu interes și subli
niate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Turciei și României.
(Agerpres)

Toastul președintelui

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Kenan Evren

Stimate domnule președinte Evren,

Stimate domnule președinte Ceaușescu,

Stimați oaspeți din Republica Turcia,

Stimați invitați,

Tovarăși și prieteni,
Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm, și in
acest cadru, dumneavoastră, domnule președinte, pre
cum și colaboratorilor care vă însoțesc, un salut
cordial și cele mai bune urări de bun venit pe pâmîntul României socialiste.
Vizita pe care o faceți in țara noastră constituie
o nouă ilustrare a bunelor relații de colaborare ro
mâno-turce, o expresie a dorinței comune de a îm
bogăți cu noi elemente legăturile prietenești, tradi
ționale,-, dintre țările și popoarele noastre. Este, fără
îndoială, un motiv de satisfacție faptul că. în ulti
mii ani, aceste relații — întemeiate pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc — au cunoscut o dez
voltare continuă. Un rol important, în această pri
vință, l-au avut vizitele reciproce, convorbirile pur
tate împreună și înțelegerile convenite în cadrul întîlnirilor noastre de la Ankara și București. Acestea
au deschis, de fiecare dată, noi orizonturi colaborării
și conlucrării reciproc avantajoase dintre țările noas
tre.
Sînt încredințat că, și în cursul acestei vizite, al
convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom găsi
împreună noi căi și posibilități de a impulsiona și mai
puternic progresul multilateral al relațiilor românoturce, in interesul popoarelor noastre, al cauzei, des
tinderii, colaborării și păcii in Balcani, in Europa și
în lume.

Doresc in primul rind să vă mulțumesc pentru
amabila dumneavoastră invitație și totodată pentru
sentimentele calde pe care le-ați exprimat față <le
Turcia și poporul turc.
Această vizită îmi oferă, pe de altă parte, prilejul
de'a putea reînnoi amintirile frumoase dobindite cu
ocazia călătoriei mele anterioare în România și ele
a adăuga la ele altele noi ; ea ne dă posibilitatea
să putem discuta diferite probleme care interesează
țările noastre și altele legate de situația internaționa
lă. Am atribuit întotdeauna o mare importanță punc
telor de vedere și experienței bogate ale Excelenței
Voastre și sînt convins că aceste calități vor fi utile
și in cursul convorbirilor noastre.
Vizitele reciproce între șefii. de stat ai Turciei și
României au devenit 'tradiționale, ele fiind de natură
să reflecteze concret.și limpede stadiul foarte satis
făcător în care se află raporturile dintre țările noas
tre. Credem, de asemenea, că actualele convorbiri
dintre noi vor fi elemente importante de încurajare
și îndrumare pentru lărgirea legăturilor noastre de
prietenie și vor contribui la întărirea colaborării
dintre țările noastre.
în cursul istoriei, popoarele turc și român au trăit
împreună și au reușit să se cunoască foarte bine. Aceasta
a făcut ca cele două popoare să nutrească sentimente
de dragoste,, stimă și prețuire reciprocă.. Cu toate că
nu avem granițe comune, noi am considerat întotdea
una pe români ca un popor vecin. Sînt convins că cea

(Continuare în pag. a III-a)
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s:ia mixtă ecopomică, Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale; Aurel Duma, ministru
secretar de stat, in Ministerul Afa
cerilor Externe, Carol Dina, consilier
al președintelui Republicii Socialiste
România, Vasile ,Patilineț, ambasa
dorul României" la "Ankara, Neculaie
Hârjău,
adjunct 1 al ministrului
transporturilor și’ telecomunicații
lor, , Romulus Neagu, director in
M.A.E.
Din partea turcă — Vahit Haleloglu, ministrul afacerilor externe,
Ahmet Karaevli,' ministru de stat
în Guvernul Republicii Turcia, pre
ședintele părții turce' în Comisia
mixtă economică, Siireyya Yuksel,
ambasadorul Turciei la București,
Ihsan Pekel, subsecretar de stat la
Ministerul Transporturilor. Ecmel Barijtcu, ambasador, subsecretar de stat
adjunct pentru probleme politice in
Ministerul Afacerilor Externe. Bald
Ilkin, șef de cabinet al președintelui
Republicii, Ozde'm Sanberk, minis
tru plenipotențiar, adjunct al direc

torului general pentru probleme eco
nomice din M.A.E., Dogan Kalfaoglu,
adjunct ăl directorului general • pen
tru acorduri din Subsecretariatul
pentrd trezorerie și comerț exterior.
'Președintele Nicolae Ceaușescu a
salutat cu- deosebită cordialitate vi
zita șefului statului1 turc in țara
noastră — subliniind că întâlnirile la
nivel "Înalt româno-turce au un rol
de cea mai mare importanță in dez
voltarea raporturilor multilaterale
dintre cele două țări — și a expri
mat convingerea că și actuala vizită,
convorbirile care vor avea loc cu
acest prilej vor contribui la dezvol
tarea și mai susținută a conlucrării
dintre România și ’ Turcia pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural și în alte domenii.
Președintele Kenan Evren a mul
țumit călduros pentru invitația și
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita din nou România, de a se reintilni și a avea convorbiri cu președin
tele Nicolae Ceaușescu in probleme
de interes comun, apreciind, la

(Continuare în pag. a III-a)

• întreținerea exemplară a culturilor rămîne ac
țiunea care trebuie să mobilizeze, în continuare, toate
forțele umane de la sate și toate mijloacele mecanice la
executarea prașilelor manuale și mecanice pe toate te
renurile prevăzute.
• Pretutindeni unde plantele au nevoie de apă
trebuie să se asigure funcționarea la capacitatea ma
ximă a sistemelor de irigații, utilizarea din plin a celor
lalte posibilități pentru udarea culturilor pe suprafețe
cît mai mari.
® în toate unitățile agricole este nevoie să se con
tinue cu forțe sporite strîngerea și depozitarea unor can
tități cît mai mari de furaje, de bună calitate.
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Cărbune peste plan prin folosirea CAMPANIA AGRICOLA- DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
cu indici superiori a utilajelor
MUREȘ

După ce face cîteva calcule pe un
carnețel scos din buzunar, tovarășul
Ion Ghizdavăț, secretarul comitetu
lui âe partid de la întreprinderea mi
nieră din Cimpulung (Argeș), ne spune
bucuros : „în perioada care a tre
cut de la începutul anului s-au ex
tras peste plan 57 000 tone cărbune
de bună calitate. Minerii noștri se
dovedesc însă a fi nu numai har
nici, ci și buni gospodari la locurile
de muncă. Planul la producția de
cărbune a fost depășit în condițiile
în care s-au economisit 150 mc che
restea si lemn de mină. 60 000 bucăți
capse și 7 000 kg exploziv. Acționînd
în spiritul sarcinilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R., minerii noștri sint hotărîți
să-și sporească și mai mult contri
buția Ia realizarea programului pri
vind producția de cărbune pe acest an".
Cum s-a acționat, ce măsuri au
fost luate pentru obținerea acestor
rezultate ?
BUNA ORGANIZARE A MUNCII
ȘI A PRODUCȚIEI SE DOVEDEȘ
TE HOTARITOARE. Inginerul-șef
al întreprinderii, tovarășul Vasile
Badea, este un adept al folosirii
tehnicii înaintate și, de aceea, la
una din măsurile luate în acest sens ține să se și refe
re : „Ca să sporim ritmul ex
tracției de cărbune din subte
ran. am trecut cu toate forțele la
înlocuirea scheletului învechit de sus
ținere a minelor, ne spune inter
locutorul. în felul acesta am lărgit
mult spațiul de desfășurare a activi
tății minerilor și utilajelor din do
tare. Urmarea : dublarea și chiar
triplarea randamentului în abataje.
Totodată, s-a redus și numărul per
sonalului auxiliar care se ocupa de
întreținerea vechiului sistem de
susținere. Toți acești muncitori au
fost recalificați și trecuți să lucreze
în locuri direct productive. De altfel,
în ultimul timp s-au luat mai multe
măsuri pentru schimbarea raportului
dintre muncitorii direct productivi
și cei auxiliari. Drept rezultat, în
prezent personalul direct productiv
reprezintă 80 la sută din totalul oa
menilor muncii din unitate".
în același timp, în spiritul sarci
nilor subliniate de conducerea parti
dului, pentru realizarea ritmică și

de calitate a producției s-au asigu
rat fronturi de lucru corespunzătoa
re, prevăzute cu toate dispozitivele,
utilajele, echipamentele, armăturile
și materialele necesare susținerii lu
crărilor miniere. în vederea creș
terii contribuției minerilor la intro
ducerea progresului tehnic se popu
larizează planurile tematice de in
venții și inovații, se organizează
schimburi de experiență între bri
găzi. în sectoarele subterane Poenari (galeria 420) și Costești (abata
jul 6 408), consiliul oamenilor mun
cii a organizat locuri de muncă mo
del, unde se fac schimburi de expe-

La întreprinderea
minieră din Cîmpuiung
riență, se aplică noi soluții pentru
sporirea gradului de valorificare a
materialelor, prin înlocuirea traver
selor de lemn cu traverse confecțio
nate din resturi de metal, recupera
rea și recondiționarea bridelor de
la armăturile metalice, a covoarelor
de cauciuc de la benzile de trans
port. .
Totodată, s-a acționat pentru îm
bunătățirea calității lignitului prin
pușcarea, încărcarea și transporta
rea selectivă a cărbunelui, introdu
cerea pe fluxul de transport a unor
dozatoare cu viteză mai mică, ceea
ce asigură alegerea cu randament ri
dicat a sterilului din cărbune.
RANDAMENTE ÎNALTE ÎN FO
LOSIREA UTILAJELOR DIN DO
TARE. în abataje, ca și în carieră,
mecanizarea lucrărilor a făcut ca
munca minerilor să fie mult mai
productivă și mai ușoară. In pre
zent, în subteran lucrează 10 com
bine de înaintare, 10 combine de
abataj și 8 complexe de abataj. De
la ing. Nicolae Guran, șeful biroului
de mecanizare, aflăm că, în primul
trimestru, indicele de utilizare a utilajelor a fost superior celui plani
ficat. Cu complexele mecanizate de
abataj, de exemplu, s-a obținut, în
medie, o producție de 11 —15 tone
cărbune pe post, față de 8 tone, cît
era planificat. Măsurile luate pen
tru îmbunătățirea indicelui
de

utilizare intensivă a întregului
parc de utilaje si pentru spori
rea vitezelor medii de avansa
re au in vedere, în principal, asigu
rarea locurilor de muncă cu piese
de rezervă (astfel incit să se poa
tă efectua intervenții cît mai ope
rative),
folosirea
judicioasă
a
timpului de lucru prin preluarea din
mers a schimburilor, executarea la
timp și de calitate a reviziilor și re
parațiilor, policalificarea minerilor.
NOILE CAPACITĂȚI DE PRO
DUCȚIE — PUSE LA TERMEN IN
FUNCȚIUNE. în vederea creșterii
producției de lignit, în întreprinde
re se vor realiza în acest an inves
tiții în valoare de 206 milioane lei.
Cum este și firesc, sumele cele mai
mari au fost alocate pentru deschi
derea unor noi fronturi de lucru în
subteran și în carierele de exploa
tare a cărbunelui. Semnificativ pen
tru atenția acordată activității de
investiții este și faptul că cea mai
mare parte din lucrări se realizea
ză în regie proprie, cu formații de
mineri-constructori. Drept rezultat,
Ia ora actuală planul Ia investiții a
fost depășit cu 20 milioane Iei.
Inginerul George Bălan, șeful
sectorului de investiții, ne preci
zează că, in acest an, prin punerea
în funcțiune a noilor capacități ur
mează să se obțină o producție de
100 000 tone cărbune.
Un
prim
succes a și fost obținut: de curind,
la Aninoasa a început să producă,
în avans, un abataj nou cu o capa
citate de 450 tone cărbune pe zi, în
momentul de față, forțele sint con
centrate la executarea unor lucrări
miniere în subteran (galerii de des
chidere, planuri înclinate, bazine de
captare a apei). în pofida infiltra
țiilor de apă, minerii-constructori au
reușit să realizeze peste plan des
chideri de noi orizonturi de cărbu
ne, însumînd 216 metri liniari.
Rezultatele obținute pînă în pre
zent, măsurile care se iau în conti
nuare evidențiază hotărârea mineri
lor din Cîmpuiung de a depăși cit
mai substanțial planul pe acest an.
de a înfăptui întocmai sarcinile
subliniate la recenta consfătuire de
lucru de Ia C-C. al P.C.R.

Glieorcjhe CÎRSTEA
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Menținerea densității-pe primul plan
în unitățile agricole din județul
Mureș, mecanizatorii și cooperatorii
lucrează in ritm susținut la prășitul
porumbului, cultură care ocupă
53 237 hectare.
„Ne-am propus ca, în unitățile
agricole din consiliul nostru, să
realizăm, în acest an, în condiții de
neirigare, in medie, peste 6 000 kg
porumb boabe la hectar, iar pe 700
hectare 20 000 kg porumb știuleți la
hectar — ne spune Vasile Almășan,
inginerul-șef al Consiliului agroin
dustrial Tirgu Mureș. Pentru aceasta
punem un accent deosebit pe două
aspecte : executarea la timp a prașilelor și păstrarea densității la cel
puțin 70 000 plante recoltabile la
hectar".
Intr-adevăr, în raidul nostru prin
unități din acest consiliu agroindus
trial aveam să constatăm că specia
liștii, cadrele de conducere, primarii
urmăresc ca prin executarea prașilei
să nu fie afectată densitatea stabi
lită. „Cind se referă la noi — ne
spune Ilie Cheșa, președintele coo
perativei agricole Mureșeni — unii
au exclusiv în vedere producțiile
record de sfeclă de zahăr. Aceasta
ne bucură, dar numai parțial. Iată
de ce, în acest an, sîntem hotărîți
să ne întrecem și la porumb, la care
ne-am propus să obținem, pe întrea
ga suprafață, in medie 10 000 kg
boabe la hectar. Bineînțeles, in
afara celor 30 hectare cu porumb
în cultură intensivă pe care avem
ambiția să depășim 20 tone știuleți
la hectar".

în același mod responsabil pentru
nivelul recoltei se lucrează și in
cooperativele agricole din Nazna,
Singeorgiu de Mureș, Sîntana, Pănet, Berghia, Sîntioana și altele,
unde prima prașilă manuală și cea
mecanică au fost încheiate pe toate
suprafețele prevăzute.
Din păcate, în unele unități agri
cole din acest consiliu, deși cultu
rile de porumb sint îmburuienate,
prașilele fie n-au început, fie au
fost executate pe suprafețe mici.
Bunăoară, în cooperativa agricolă
Acățari, porumbul ocupă 540 hecta
re, dar prașilele avansează în ritm
de melc. Nici nu e de mirare, de
vreme ce in cimp abia am întîlnit
cîțiva cooperatori. „Pe ce suprafa
ță ați executat prașila manuală" —
îl întrebăm pe Nemeș Eugen, pre
ședintele cooperativei agricole. „Nu
pot să vă spun, deoarece abia m-am
întors din concediu" — se justifică
el. Am subliniat acest fapt tocmai
pentru a ilustra că, nici în acest an,
conducerea unității nu a învățat prea
mult din experiența anului prece
dent, cind, datorită acelorași cauze,
abia s-au obținut 1 600 kg porumb
boabe, în medie, la hectar. Prașilele
trebuie însă impulsionate și în coo
perativele agricole Liyezeni, Corunca, Găești, ca de. altfel și în unită
țile agricole din consiliile agroin
dustriale Dumbrăvioara, Morăreni,
Reghin și Sighișoara.

Gheorqhe GIURGIU

corespondentul „Scînteii"

SIBIU

Acțiuni de masă la cositul finului
De mai multe zile, în toate uni
tățile agricole și în sectorul gospo
dăriilor populației din județul Sibiu
se acționează cu forțe sporite la re
coltarea și depozitarea furajelor atît
pentru masă verde, cît și pentru iar
nă. Tovarășul Mihai Hupca, direc
tor adjunct al direcției agricole ju
dețene, ne-a spus : „Avem în acest
an un program important de depo
zitare a finurilor — 223 000 tone pe

total județ, din care 84 000 tone în
cooperativele agricole de producție.
Așa cum a stabilit comandamentul
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole, pentru realizarea inte
grală a cantităților de fînuri prevă
zute se depun eforturi pentru a fi
cosite toate ierburile de pe lunci și
pajiști. Cu bune rezultate se acțio
nează mai ales în unitățile consi
liilor agroindustriale Agnita, Sibiu

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE - 1N FUNCim LA TERMEN!
Fabrica de zahăr din Lechința, ju
dețul Bistrița-Năsăud, prevăzută să
funcționeze in campania de prelu
crare și industrializare a sfeclei de
zahăr din această toamnă, este rea
lizată abia pe jumătate. Fapt inex
plicabil și nemulțumitor. . Dar, mai,
nemulțumitor decTf/Ata'diuI lucrări
lor este ritmul lor actual situat sub
posibilități și necesități. Alături de
lucrări neîncepute, sint numeroase „
cele rămase serios în urmă.
/
în bună parte, răspunderea și, im
plicit, obligația de a lua măsuri
energice pentru redresarea cit mai
rapidă a situației actuale revin con
structorilor și, îndeosebi, Trustului
antrepriză generală do construcții
industriale din Cluj-Napoca. Trustul
amintit este unitatea cu cel mai mare
volum de lucrări și, în mod firesc,
ar trebui să depună eforturi spo
rite pentru accelerarea ritmului lu
crărilor, iar, printr-o temeinică or
ganizare a propriei activități și o
strînsă conlucrare cu celelalte uni
tăți, să imprime un climat exigent
de muncă. Și, mai cu seamă, ar tre
bui să acorde maximă atenție res
pectării fluxului de execuție, stabi
lit special pentru fabricile de zahăr
și în principal pentru halele de fa
bricație ale acestora — lucrarea
cea mai complexă și care determină,
de fapt, durata de execuție a între
gii investiții.
Facem această observație, deoarece
pe șantier sint prezente nu mai pu
țin de nouă unități de construcții,
fiecare cu specificul ei' de activitate.
Ceea ce impune o riguroasă conlu
crare, planificarea și predarea fron
turilor de lucru cu exactitate, la
termen. Or, la data documentării
noastre, montorii de la „Vulcan" se
încurcau reciproc cu lucrătorii din
brigada de construcții industriale în
zona centralei termice, în timp ce la
hala de fabricație aceștia din urmă
țineau, practic, în loc pe cei din bri
gada de instalații-montaj.
Dar, pentru depășirea acestor di
ficultăți, este nevoie și de prezența
mai activă pe șantier a specialiști
lor Centralei pentru prelucrarea și
industrializarea zahărului din Bucu
rești, cărora le revine obligația de a
face demersuri stăruitoare și perma
nente pe lingă conducerea Ministe

rului Industriei Construcțiilor de
Mașini în vederea asigurării utila
jelor .tehnologice. Faptul că, în mo
mentul de față, la Lechința se re
simte lipsa unui mare volum de
mașini și echipamente cu rol condu
cător în procesul de producție .—

privește transportoarele elicoidale,
termenul contractual de livrare este
de 30 septembrie 1085. Avînd, insă,
în vedere importanța obiectivului,
ministerul a revenit asupra acestui
termen, stabilindu-se data de 30
iulie, termen care va fi respectat.

Pînă la 10 iunie vor fi livrate
toate subansamblele pentru trans
portoarele livrate în cursul anului
trecut Din cele 8 transportoare, cu
termene de livrare în acest an, patru
vor fi expediate pînă la 30 iunie,
alte. trei.în luna iulie, iar ultimul

PE ȘANTIERUL FABRICI! DE ZAHĂR DIN LECHINȚA

Pentru recuperarea restantelor - eforturi
conjugate ale constructorilor și furnizorilor
unele restante, altele contractate cu
termene de livrare necorelate cu cel
de punere in funcțiune — demon
strează, fără echivoc, necesitatea și
oportunitatea unei asemenea măsuri.
Mai ales că o mare parte dintre
aceste utilaje cu livrare incertă con
diționează realizarea halei de fabri
cație. Ca atare, dacă centrala amin
tită n-a intreprins practic prea
multe în acest scop ne-am adresat,
prin intermediul colegilor noștri,
corespondenți județeni, furnizorilor
în cauză cu întrebarea : cind veți
livra utilajele pentru fabrica de
zahăr ? Iată răspunsurile primite.

Receptivitate, dar cu... .
jumătăți de măsură
Ing. Manea Gîrip, directorul în
treprinderii mecanice de mașini și
utilaj minier din Baia Mare :
Concasoarele cu valțuri sint com
plet gata și se- află în stadiul de
echilibrare a rotorului, operație
care n-a putut fi executată mal
devreme deoarece aparatul de echi
librat fusese împrumutat unor be
neficiari ai produselor întreprinde
rii. în concluzie, concasoarele vor fi
livrate pină la data de 15 iunie. Cit

Un sprijin rea!
prin devansarea termenelor
de livrare
Nicolae Firuleasa, directorul co
mercial al întreprinderii de trans
formatoare și motoare medii din
Filiași :
Avem de livrat pe șantierul fa
bricii de zahăr 8 transformatoare
de 1 000 KVA, cu termen de livra
re în luna septembrie' a.c. Pînă la
această dată au fost expediate pa
tru astfel de transformatoare, iar în
următoarele două săptămîni vor fi
livrate celelalte patru. De aseme
nea, cele două transformatoare de
1 600 KVA sint în faza de omolo
gare, operație care se va încheia
pină pe 15 iunie. în acest fel, există
condiții ca transformatoarele să fie
livrate beneficiarului în prima de
cadă a lunii iulie, devansîndu-se
termenul de livrare stabilit, prin
contract, pentru luna noiembrie.

în august trebuie incepută
producția, nu montate utilaje
Ion Buzgău, șeful serviciului des
facere la întreprinderea „Unio" din
Satu Mare î

în august. în sfîrșit, instalația _ds
însilozat sfeclă este in curs de fina
lizare și va fi trimisă pe șantier în
ultima decadă a acestei luni.

Orice întârziere periclitează
respectarea^ termenului
de punere în funcțiune
Ing. Constantin Panaitescu, direc
torul fabricii de utilaj metalurgic
din cadrul întreprinderii de utilaj
tehnologic Buzău :
Pentru fabrica de zahăr Lechința
avem de executat și livrat un difu
zor DC 4. Conform graficului stabi
lit cu Centrala zahărului din Bucu
rești, trebuie să onorăm mai întîi
contractele pentru fabricile de zahăr
de la Tătărani, Răcari și Fălciu.
Pentru fabrica din Lechința terme
nul prevăzut este de 30 septembrie
a.c. și-1 vom onora.

în loc de concluzii
Răspunsurile primite sint numai
parțial mulțumitoare. Potrivit pro
misiunilor făcute de furnizori, unele
utilaje vor ajunge pe șantier la
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Valoarea bunei experiențe sporește prin generalizarea ei
E într-adevăr impresionantă dra
gostea omului de cimpie față de ar
bori. Vă amintiți ? în urmă cu cîți
va ani. marcind unul din evenimen
tele care au transformat Slobozia
din „urbe colbuită" în „perlă a Bă
răganului", ziarele scriau despre aclimatizarea aici, în „miez de Bără
gan", a bradului. Și nu e de mi
rare că cetățenii municipiului de
azi, enumerând argumentele deveni
rii acestuia (miile, zecile de mii de
ferestre luminoase ale etajelor de
locuințe, atributele nenumărate ale
civilizației socialiste), își fac un
orgoliu personal din brazii ce le îm
podobesc parcurile și străzile. Dar
nu la acest „orgoliu" se referea to
varășul Petre Măceașă. prim-vicepreședinte al comitetului executiv
al consiliului popular municipal, atunci cind ne vorbea de ..miile de
brazi din munte ocrotiți aici, la noi,
în Bărăgan".
Citeva cifre „reci", dar semnifica
tive pentru modul in care cetățea

nul de rând al Sloboziei ocrotește
„bradul din munte" : în primele
cinci luni ale anului, cetățenii mu
nicipiului au colectat și predat în
treprinderii județene de recuperare
și valorificare a materialelor refo-

Simț civic, desigur. Dar mai ales
pricepere și organizare
Ca orice altă activitate cu largă
participare a maselor de cetățeni,
colectarea hîrtiei presupune în ega

Despre activitatea de colectare a hîrtiei
de la populație în municipiul Slobozia
losibile (I.J.R.V.M.R.) pesta 400 tone
de hîrtie, cu 28,5 tone mai mult decit prevedea planul. Or, se știe, o
tonă de maculatură înseamnă o tonă
de celuloză, adică 3—4 metri cubi de
lemn. Ușor de socotit In... brazi.
Care brazi se transformă în celu
loză fără a fi tăiați. Nu e vorba de
nici o alchimie, ci de o acțiune fi
rească, la care participă toți cetățe
nii municipiului.

lă măsură spirit civic, conlucrare
cetățenească, stimulate prin măsuri
le organizatorice ale edililor, ale tu
turor factorilor de conducere și in
fluență ai localității.
— S-ar putea spune că există un
adevărat și sănătos „complex al co
lectării" — ne spune interlocutorul.
Scurt istoric al apariției și dez
voltării acestui „complex" : hirtia,
se știe, are avantajul că se află în
fiecare locuință, dar și dezavantajul

că e ușoară. în Slobozia „veche" (de
acum 20 de ani), „neajunsul" ușurimii putea fi, de bine, de rău, înlătu
rat. Un atelaj trecea într-o zi anume
stabilită prin fața curților și încăr
ca vrafurile de lingă porți. Ce te
faci însă cu etajele, căci nu mai
poți suna la fiecare apartament ?
Sau dacă o faci, obții cel mult un
kilogram de hîrtie. Și asta în cazul
cind locatarii sint acasă. Soluție „in
termediară" : oamenii de la gospo
dăria comunală să sorteze hirtiile
din locurile de depozitare a restu
rilor menajere din municipiu. Dar
și asta prezintă dezavantaje. în pri
mul rînd, hirtia (amestecată cu alte
resturi menajere) își pierde mult
din calitățile necesare revalorificării.
Pe urmă, de unde atîția oameni pen
tru sortat ?
Soluția a fo-st sugerată de asocia
țiile de locatari ale blocurilor 47 și 48
(str. Nisipuri) și D-3 (bd. Matei Basarab). Adică, Ia fiecare scară să fie
instalate mai multe miniconteinere.

timp, altele nu. Pentru a se înscrie
în prevederile graficelor de execu
ție a lucrărilor, montorii au nevoie
de toate mașinile și echipamentele
tehnologice cel mai tîrziu pînă la
sfîrșitul acestei luni. Orice intîrziere față de această dată riscă să
compromită eforturile lor, să ducă
la nerespectarea termenului de pu
nere în funcțiune a fabricii de za
hăr, deci la pierderea unei, cantitățî însemnate de producție/'
De aceea, este greu de acceptat
poziția conducerii fabricii de utilaj
metalurgic din cadrul întreprinderii
de utilaj tehnologic din Buzău, care,
exigentă cu termenul contractual
stabilit, termen în contradicție cu
cel de punere în funcțiune a fabri
cii, nu ia în considerație cererile
justificate ale beneficiarului său.
Este limpede că livrarea la sfîrșitul
lunii septembrie a difuzorului DC-4
nu va permite fabricii să funcțione
ze Ia timp și poate nici în acest an.
Pe poziții oarecum similare se si
tuează și conducerile întreprinderii
„Unio" — Satu Mare și întreprin
derii mecanice de mașini și utilaj
minier din Baia Mare, care, amînînd
o serie de livrări pentru lunile iulie
și chiar august — deci cu cîteva
zile înaintea intrării în producție a
fabricii — creează dificultăți supli
mentare pe șantier.
Toți cei trei furnizori menționați
au datoria să-și reconsidere punc
tele de vedere, să-și examineze cu
exigență și seriozitate posibilitățile
de care dispun pentru a grăbi pro
ducerea și livrarea echipamentelor
în discuție. Obligație care privește,
în egală măsură, și conducerea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor
de Mașini. De modul în care furni
zorii amintiți vor da dovadă de răs
pundere și receptivitate față de ce
rerile absolut justificate ale con
structorilor și mentorilor, ne vom
ocupa intr-un articol viitor.

Cristian ANTONESCU
Glieorqhe CR1ȘAN
Fiecare cu o destinație : hîrtie,
sticle sparte, textile uzate etc. Cu
programare precisă a datelor cind
mijloacele de transport vin să le go
lească.
Acționind prin asociațiile de loca
tari, prin organizațiile obștești, pri
măria municipiului a sporit numărul
acestor miniconteinere, care sint
montate în prezent în majoritatea
blocurilor. Avantajele — pe scurt
*— expuse de directorul secției jude
țene de gospodărie comunală și locativă, Nicu Dinu :
9 investiția nu a costat, prac
tic, nimic (pubelele sint execu
tate din metal refolosibil, prin
mijloace locale) • un mare nu
măr de foști sortatori de hîrtie
și alte materiale de la haldele
de gunoi ale orașului lucrează
în alte sectoare ® calitatea hîr
tiei destinate valorificării este
mult mai bună • în jurul
blocurilor a dispărut acel pei
saj împestrițat de hirtii.
O altă inițiativă care a sporit atît
Interesul pentru colectarea hîrtiei de
la populație, cît și răspunderea pen
tru calitatea și promptitudinea pre
dării ei a fost stimularea nominală a
personalului pentru curățenie de la
scările blocurilor.
Și totuși, anumita cantități de
hîrtie continuă să ajungă la depozi
tul de gunoi al municipiului. Fapt
pentru care primăria a obligat sec
torul de gospodărie comunală să re
partizeze trei oameni care, spre
sfîrșitul zilei, o sortează, obținind lu
nar 600—700 kilograme. Pare puțin,
dar anual înseamnă aproape 8.5 tone.
Există mijloace în măsură să ba
reze căile de risipă a acestui pre
țios material refolosibil ? Experiența
arată că fisurile prin care hirtia se
mai strecoară spre halda de gunoi
pot fi etanșeizate. Vom cita două

și Dumbrăveni, unde ritmul de lucru
crește de la o zi la alta, incit există
garanția că planul de depozitare pe
luna iunie — 20 000 tone de fin pe
ansamblul județului — va fi îndepli
nit și depășit".
Edificatoare pentru eficiența mă
surilor întreprinse sint cîteva con
semnări făcute la fața locului. La
cooperativa agricolă Cristian, zeci de
oameni cosesc, de cum s-a ridicat
rouă, pe lunca din apropierea viu
lui Cibin. Pentru evitarea oricărei
risipe, tot ce se recoltează se usu
că pe stinghii, pe capre de lemn,
pe prepeleci și garduri. Atunci cind
recoltarea s-a făcut în zile cu ploi
multe, tot ce s-a cosit a fost depo
zitat ca semifîn. Dar experiența coo
peratorilor din Cristian nu e singu
ra. în unitățile agricole Alțîna,
Avrig, Ruși ș.a. se obțin cantități
importante de fînuri prin folosirea

In grădinile

forței manuale și a mijloacelor me
canice, organizate in formații com
plexe atît la recoltat, cit și la de
pozitat.
Cum se știe, orice întîrziere Ia re
coltarea și depozitarea furajelor
conduce la pierderi. întrucît mai sint
unități agricole și localități unde
strângerea și depozitarea furajelor
se fac cu timiditate, se impun
mai multă intransigență din partea
consiliilor agroindustriale și un spri
jin mai substanțial din partea con
siliilor populare comunale, prima și
cea mai importantă măsură trebuind
să fie, așa cum a hotărât coman
damentul județean al agriculturii,
organizarea în toate localitățile a
unor acțiuni de masă la recoltarea
și depozitarea furajelor.

Nicolae BRUJAN

corespondentul „Scînteii"

de legume ale bihorului

Muncă intensă, de calitate
Bihorul-a dobîndit de-a lungul ani
lor o bună tradițiasîn producerea le
gumelor. în acest an, legumele vor
ocupa 10 050 hectare, suprafață de pe
care trebuie să se obțină o produc
ție de aproape 240 000 tone. Pentru
a realiza producțiile prevăzute au
fost întreprinse din vreme o seamă
de măsuri tehnico-organizatorice.
Cîteva dintre acestea ne sint înfăți
șate de inginer Teodor Bora, direc
torul trustului horticol județean.
„Sîntem hotărîți să obținem produc
ții superioare chiar celor realizate
anul trecut, nu pe seama extinderii
suprafețelor, ci prin creșterea randa
mentului la hectar. Prin urmare, am
situat în centrul preocupărilor noas
tre continuarea concentrării și specia
lizării fermelor. Ne-a preocupat ex
tinderea unor tehnologii adecvate de
măre randament, ceea ce va de
termina creșterea, și mai accentuată
a eficienței economice".
Cu toate capriciile vremii, grădi
nile din Cimpia Crișurilor oferă in
aceste zile imaginea unei activități
intense. Sîmbătă, în fermele între
prinderii „Avîntul" Oradea a început
recoltarea mazării, lucrare ce s-a
extins și în fermele întreprinderii
„Arovit" Valea lui Mihai, miercuri
urmînd să se realizeze pe ansamblul
județului viteza planificată, de 64
hectare pe zi. La „Arovit" Valea lui
Mihai, întreprindere care are în cul
tură peste 1100 hectare cu mazăre,
sint în stare de funcționare toate cele
32 mașini de recoltat din dotare. Zi
și noapte, neîntrerupt, funcționează și
cele 17 batoze, al căror ritm de lucru
este strict corelat cu capacitatea de
recoltare și industrializare.
Hărnicia în cimp se vede pretur
tindeni după suprafața prășită.
La C.A.P. Borș, interesîndu-ne de
mersul lucrărilor, inginerul Iosif
Richter ne invită să vedem forfota
din sectorul legumicol. Acolo, zeci de
cooperatori prășeau varza, rădăcinoasele și culturile din solarii. „Vrem să
ne întrecem în primul rând pe noi
înșine — ține să precizeze șeful sec
torului legumicol. Anul trecut, gră
dinăritul ne-a adus 1 milion lei bene
ficii. Faptul , că fiecare lucrător are
repartizate suprafețele în acord glo
bal întărește răspunderea pentru ca
litatea lucrărilor, pentru producțiile
ce se vor realiza".
Grija pentru întreținerea exempla
ră a culturilor este evidentă și in
fermele de la Salonta, Vaida. Roșiori,
Toboliu, Cheresig, Ciumeghiu, Cociuba Mare, precum și în cele din
Sînandrei, Tărian. și Diosig, «părti
nind I.L.F. Bihor, unde sute și sute
de oameni plivesc printre rindurile
de răsaduri, produse în anul acesta
cu prețul unor mari eforturi, dar și
cu mult spirit de inventivitate. Se
cretul culturilor viguroase de legu
me din fermele aparținînd întreprin

derii „Arovit" din Valea lui Mihai
ni-1 dezvăluie inginerul Grațian
Rujea, șeful fermei nr. 11, Cherechiu : „Pe suprafețele pe care pro
ducem răsaduri aplicăm în fiecare
toamnă 150—200 tone gunoi de grajd
la hectar. Primăvara, cu aproape trei
săptămîni înainte de semănat, înce
pem acoperitul solariilor, favorizînd
încălzirea solului. Premergător se
mănatului se pregătește terenul cu
freza, admihistrîndu-se concomitent
500 kg «complexe» la hectar. Simultan
cu însămînțarea se erbicidează, după
care se udă masiv și se acoperă cu
folie uzată, asigurînd menținerea
umidității solului și a temperaturii
necesare germinării. Astfel se înles
nește răsărirea unor buruieni înain
tea răsadului, buruieni care mor
sufocate sub folie. După răsărire se
ridică folia și răsadul nu se mai udă
pină în momentul plantării, ceea ce
determină limitarea creșterii lui în
lungime și în plus formarea unui
sistem radicular dezvoltat".
înțeiegind că este în interesul lor
să aibă culturi frumoase, bine îngri
jite, de la care să obțină recolte
mari, superioare anilor precedenți,
legumicultorii de la „Arovit" Valea
lui Mihai s-au mobilizat exemplar
pentru a asigura îngrijirea cultu
rilor și cu deosebire sănătatea plan
telor. Simultan cu prășitul se
execută celelalte lucrări de între
ținere, asigurîndu-se lanuri curate pe
toată perioada de vegetație. Imediat
după plantarea răsadurilor, aici a
fost aplicată bilonarea tomatelor,
utilizind frezele în agregat cu rarițe
pe trei rânduri. A doua bilonare, cu
același agregat, se va executa între
20 și 25 iunie. Avantajele sint multi
ple : se elimină aproape în totalitate
prașilele manuale, exceptînd unele
vetre de buruieni. Mușuroirea asigu
ră, totodată, încălzirea solului in ju
rul plantelor, inf.luențind timpurietațea culturii de tomate. în plus, în
eventualitatea unor ploi torențiale,
biloanele se usucă repede, reducînd
pericolul unui.atac de mană, fără a
nesocoti că, in ultimul rînd, bilonarea
determină creșterea unei mase duble
de rădăcini, dind astfel posibilitatea
explorării unui "voltim mai mare
de sol.
Cu o asemenea tehnologie, dar și
cu multă muncă și pricepere se ob
țin la întreprinderea „Arovit" din
Valea lui Mihai și in multe alte fer
me legumicole din județ producții de
peste 30 tone tomate la hectar. Nivel
de producție pe care legumicultorii
bihoreni sint hotărîți să-l realizeze în
acest an pe suprafețe cit mai mari,
astfel incit, în 1985, horticultura ju
dețului Bihor să se situeze din nou
pe un loc fruntaș în țară.

Ioan LAZA

corespondentul „Scînteii"

întreținerea culturilor pe terenurile C.A.P. Furculești, județul Teleorman
Foto : Sandu Cristian

exemple în acest sens. La una din
adunările O.D.U.S., un grup de pen
sionari, printre care Nicolae Rădulescu (bd. Matei Basarab), Vasile
Ștefan (cartier Piață) și Nicu Traian
(str. Viilor), a propus un fel de
„alianță" cu copiii din blocuri, indemnîndu-i la un concurs pentru co
lectarea materialelor refolosibile.
Concurs soldat întotdeauna cu re
zultate... dulci. Din banii obținuți
pentru materialele adunate, partici
pants sint invitați periodic la cofe
tărie. Iar echipele fruntașe primesc
în plus o minge de fotbal. în pre
zent, la concurs participă 12 aseme
nea echipe. Rezultatul : ® zeci de
tone de diferite materiale refolosibile. între care și hirtie ® curățenia
parcurilor, a celorlalte locuri publice
după adevăratele raiduri ale stolu
rilor de copii, însoțiți întotdeauna
de unul sau cîțiva vîrstnici.
Al doilea exemplu — „miniasociația de locatari" a Școlii generale
nr. 6. Ne povestește directoarea șco
lii, Ecaterina Stroie : „De fapt, „miniasociația" a luat ființă în primă
vara anului trecut pentru a face din
școală un Ioc al educării simțului
civic, care se vede, în primul rînd,
în starea de curățenie a claselor, a
tuturor celorlalte anexe. Curățenia
— operă a lor. Era nevoie insă și
de... fonduri. Care, oricît de mici,
trebuiau gospodărite de asociație.
A început cu o' intîmplare. Fa
brica de conserve din legume de la
Fetești rămăsese dn „gol" de borca
ne și a apelat la... Inspectoratul șco
lar județean. „Puteți da o mină de
ajutor ?“ — ne-au întrebat. „încer
căm". Și am încercat. într-o săptămînă am dat 16 000 borcane. Deci,
putem. De-atunci încoace, elevii
școlii predau lunar materiale refolosibile — între care hîrtie — cel pu
țin o tonă lunar".

Luna trecută — o nouă „miniasociație" a luat ființă : cea de la Școa
la generală nr. 3. Urmînd ca pină
la finele anului acestea să existe în
toate școlile din municipiu.

Rezerve mai există
Notăm din spusele directorului
întreprinderii județene Ialomița pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile, Ion Mustățea :
Față de anul trecut, în primele
5 luni ale acestui an s-au colectat
mai mult cu 150 tone de hîrtie. Adică 465 tone. Din care — 400 tone
din municipiul Slobozia. Adăugăm
însă că planul pe 1985 (din care un
semestru aproape a trecut) prevede —
pentru I.J.R.V.M.R. Ialomița — co
lectarea a 1 900 tone, hîrtie. Ușor de
observat două lucruri : realizările pe
primele 5 luni ale anului se datoresc în măsură hotărâtoare munici
piului Slobozia. Ce se întîmplă în
celelalte 3 orașe, in miile de gospo
dării sătești din județ ? Pînă la sfîr
șitul anului, rămîn de colectat 1 435
tone (!) de hîrtie. Ce anume între
prinde conducerea I.J.R.V.M.R. Ialo
mița pentru a asigura nu numai în
deplinirea, ci chiar și depășirea acestei cifre ? E drept, au existat și
există încă o serie de dificultăți, de
inconveniente în acest domeniu. Dar
un lucru e clar : greutățile și dificul
tățile nu trebuie transformate în ex
plicații care nu ajută la nimic. Ele
trebuie depășite. -Cum ? Print.r-o ac
țiune permanentă — nu simple cam
panii — de recuperare a materiale
lor refolosibile, exemplul municipiu
lui Slobozia fiind cel mai apropiat
și cel mai . edificator pentru Între
prinderea de resort

Laurențiu DUȚĂ
Mihai ViȘOlU

corespondentul „Scînteii"
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI REPUBLICII TURCIA,
KENAN EVREN, ÎN ȚARA NOASTRĂ
începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

rîndul său, că noua vizită se va
inscrie ca un factor important in
evoluția raporturilor româno-turce.
In acest context, el a subliniat că
noul guvern al Republicii Turcia
acordă o deosebită însemnătate dez
voltării și adincirii prieteniei și co
laborării pe multiple planuri dintre
Tupcia și România.
In scopul identificării unor noi căi
și mijloace pentru dezvoltarea și di
versificarea raporturilor multilatera
le dintre cele două tari, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenan Evren au însărcinat pe mem
brii celor două delegații să exami
neze, in timpul vizitei, modalitățile
concrete privind intensificarea con
lucrării. româno-turce in domeniile
politic, economic, tchnico-știirițific,
cultural și in alte sfere de activi
tate de interes comun.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de cordialitate și înțelege
re reciprocă.

★

După convorbirile în plen, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenan Evren au continuat
dialogul la nivel înalt, abordînd o
serie de probleme ale colaborării
bilaterale.
în acest cadru au fost subliniate
cu satisfacție progresele înregistrate
in ultimii ani in lărgirea și întărirea
relațiilor româno-turce, creșterea și
diversificarea schimburilor comer
ciale, extinderea cooperării economi
ce, industriale și tehnice, precum și
în domeniul transporturilor. Au fost
apreciate rezultatele înregistrate in
construirea in comun a unor impor
tante obiective economice, experi
ența pozitivă căpătată cu acest pri
lej, precum și perspectiva largă a
unor asemenea realizări pe viitor.
Pornind de la rezultatele bune ob
ținute, s-a apreciat că există bune

condiții pentru sporirea, în conti
nuare, a schimburilor comerciale, pe
baze echitabile, reciproc avantajoase,
pentru dezvoltarea și mai puternică
a cooperării economice, in special în
domeniile energiei, industriei meta
lurgice, industriei extractive, in
agricultură, in transportul naval și
rutier și în alte sectoare ale produc
ției materiale, in raport cu potenția
lul mereu în creștere al economiilor
naționale ale celor două țări. în
acest context, a fost subliniată în
semnătatea încheierii de contracte pe
termen lung care să confere rela
țiilor româno-turce stabilitate și o
largă perspectivă.
De ambele părți a fost exprimată
dorința de a se valorifica largile
posibilități existente pentru con
struirea împreună a unor obiective
economice de interes comun, inclusiv
pentru realizarea unor acțiuni de
cooperare pe terțe piețe. De aseme
nea, s-a convenit luarea de noi

măsuri pentru intensificarea coope
rării româno-turce in domeniile
cercetării științifice și dezvoltării
tehnologice, pregătirii cadrelor, cul
turii și artei, turismului și in alte
sectoare, ceea ce corespunde pe
deplin intereselor reciproce ale celor
două țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au subli
niat că amplificarea continuă a ra
porturilor prietenești, de bună veci
nătate dintre România și Turcia, pe
baza principiilor independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității
depline in drepturi și avantajului re
ciproc, este in folosul ambelor țări și
popoare, servește progresului și
prosperității lor, cauzei păcii, secu
rității, cooperării și înțelegerii ih
Balcani, in Europa și în lume.
Convorbirile s-au desfășurat intr-o
atmosferă de cordialitate și prietenie,
de înțelegere și stimă reciprocă.

Vizită protocolară
Președintele Republicii Turcia,
Kenan Evren, a făcut, marți dupăa miază, o vizită p'rotocolară pre
ședintelui
Republicii
Socialiste
România. . Nicolae Ceaușescu, la
Palatul Consiliului de Stat.
întrevederea dintre cei. doi șefi de
stat, premergătoare convorbirilor

oficiale, s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, sub
semnul bunelor relații de prietenie
și colaborare care s-au statornicit și
se dezvoltă continuu intre țările și
popoarele noastre, in folosul re
ciproc. al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Marți după-amiază, președintele
Republicii Turcia, Kenan Evren. a
primit, la Palatul din Piața Victo
riei. pe șefii misiunilor diplomatice
și reprezentanții unor organizații de
eliberare națională acreditați în țara'
noastră, cu care s-a intreținut intr-o
atmosferă cordială.

La primire au fost de față Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, alte
persoane oficiale.
Au participat oficialități care-1 în
soțesc pe șeful statului turc în vi
zita pe care o întreprinde in țara
noastră.
(Agerpres)

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

in onoarea președintelui Kenan Evren

TOASTUL PREȘEDINTELUI

TOASTUL PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

KENAN EVREN

(Urmare din pag. I)

Trăind în aceeași regiune
geografică, România și Turcia
— deși sînt țări cu orînduiri
social-politice diferite și apar
țin unor alianțe militare dife
rite — gu, în mod obiectiv,
aceleași interese fundamenta
le : ca popoarele lor să se
poată dezvolta într-un climat
de pace, colaborare și secu
ritate deplină. In actualele
împrejurări internaționale —
cîrid problema fundamentală
a epocii noastre este oprirea
cursei înarmărilor, îndeosebi
a înarmărilor nucleare, înfăp
tuirea dezarmării și asigu
rarea păcii — este mai nece
sar ca oricînd ca toate sta
tele, indiferent de orînduirea
lor socială, să-și unească for
țele și să conlucreze tot mai
activ pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor,
pentru afirmarea fermă. a po
liticii de destindere, colabo
rare și pace. Trebuie făcut
totul pentru preîntîmpinarea
unui nou război mondial, care
s-ar transforma, inevitabil,
într-un război nuclear ce ar
duce la distrugerea a înseși
condițiilor existenței vieții pe
planeta noastră.
în acest spirit, România
acordă o atenție deosebită ne
gocierilor
sovieto-americane
de la Geneva consacrate ar
mamentelor nucleare și cos
mice. Considerăm că trebuie
depuse toate eforturile — și
de-o parte, și de alta — pen
tru ca aceste negocieri să se
desfășoare într-un spirit con
structiv, de înaltă răspundere
pentru pacea' și viața po
poarelor, a întregii omeniri,
să ducă la realizarea unor
acorduri corespunzătoare.
Țara noastră s-a pronunțat
pentru oprirea, de către ambele
părți, pe timpul negocierilor,
a amplasării și desfășurării de
noi arme nucleare. în acest
spirit, am salutat declarațiile
Uniunii Sovietice privind in
stituirea unui moratoriu uni
lateral, precum și propunerile
sale, mai recente, cu privire la
sistarea, pe timpul negocieri
lor, a oricăror experiențe nu
cleare. Se impune ca și Statele
Unite ale Americii să răspun
dă în mod corespunzător, să
vină cu propuneri care să des
chidă calea realizării unor în
țelegeri reciproc acceptabile
privind încetarea amplasării
armelor nucleare și a oricăror
experiențe cu astfel de arme,
oprirea militarizării Cosmosu
lui.

întrucît problemele discuta
te la Geneva privesc nemijlo
cit viața și pacea tuturor na
țiunilor, noi apreciem că toate
țările, și îndeosebi țările eu
ropene, trebuie să-și aducă
contribuția la soluționarea
lor. Este necesar, mai ales, ca
țările din cele două pacte mi-'
litare — N.A.T.O. și Tratatul
de la Varșovia — să fie mai
active, să se întîlnească, să
discute și să contribuie, în
tr-o formă sau alta, la succe
sul tratativelor sovieto-ameri
cane.
Se impune, de asemenea, să
întărim și mai mult colabora
rea în organismele și confe
rințele internaționale consa
crate dezarmării, securității și
colaborării pe continent și în
lume. Am în vedere, în prirnul
rînd, Conferința pentru mă
suri de încredere, securitate și
dezarmare de Ia Stockholm,
Conferința pentru dezarmare
de la Geneva, negocierile de
la Viena ' privind reducerea
armamentelor și trupelor în
centrul Europei, precum și
alte reuniuni și organisme in
ternaționale, care pot aduce o
contribuție importantă la în
tărirea încrederii și conlucră
rii între națiuni, la desfășura
rea pozitivă a negocierilor so
vieto-americane de la Geneva.
Peste puțin timp se vor îm
plini 10 ani de la semnarea
Actului final al Conferinței de
Ia Helsinki. Inițiată și propu
să, încă din 1966, de țările so
cialiste, cu prilejul reuniunii
de la București — această
conferință a deschis perspecti
va unor relații noi în Europa,
bazate pe deplină egalitate și
încredere, pe respectul orînduirii sociale din fiecare țară.
Aniversarea Conferinței de la
Helsinki trebuie să constituie
un prilej de a intensifica acti
vitatea pentru dezarmare, des
tindere și securitate, pentru o
Europă unită, a păcii și cola
borării, fără rachete și fără
nici un fel de arme nucleare !
România militează ferm
pentru dezvoltarea unei largi
colaborări în Balcani, pentru
soluționarea politică a tuturor
problemelor litigioase care
mai există între unele țări
din această regiune, pentru
transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și bunel ve
cinătăți, fără arme nucleare
și fără baze militare străine.
Sprijinim realizarea unor asemenea zone denuclearizate
în nordul și centrul Europei,
precum și în alte regiuni ale
lumii.

Milităm cu hotărire pentru
eliminarea forței și a amenin
țării cu forța din relațiile in
ternaționale, pentru respecta
rea fermă, in raporturile din
tre state, a principiilor depli
nei egalități în drepturi, in
dependenței și suveranității
naționale, neamestecului în
treburile interne și avantaju
lui reciproc, a dreptului sacru
al fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător calea
dezvoltării sale economice și
sociale, fără nici un amestec
din afară.
în spiritul acestor principii,
România a acționat — și va
acționa în modul cel mai
ferm și în viitor — pentru
rezolvarea tuturor conflictelor
și problemelor litigioase din
tre state numai și numai pe
cale pașnică, prin tratative,
în acest sens, ne pronunțăm
pentru intensificarea efortu
rilor politice și diplomatice în
vederea soluționării globale,
prin tratative, a conflictului
din Orientul Mijlociu, pentru
instaurarea unei păci trainice
și juste în această regiune,
bazată pe retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din
1967, pe recunoașterea drep
tului Ia autodeterminare al
poporului palestinian — in
clusiv la constituirea unui
stat palestinian independent
— pentru asigurarea inde
pendenței, suveranității și in
tegrității tuturor statelor din
această zonă. Țara noastră
s-a pronunțat și se pronunță
pentru organizarea, în cadrul
Organizației Națiunilor Unite,
a unei Conferințe internațio
nale în problemele Orientului
Mijlociu, la care să participe
toate țările interesate — in
clusiv Organizația pentru Eliberarea’Palestinei — Uniu
nea Sovietică și Statele Unite
ale Americii, precum și alte
state care pot contribui la re
zolvarea problemelor și la in
staurarea păcii în această re
giune.
Apreciem că trebuie să se
pună capăt neîntîrziat conflic
tului dintre Iran și Irak —
care provoacă ambelor po
poare mari pierderi de vieți
omenești și distrugeri mate
riale — să se treacă Ia solu
ționarea, prin tratative, a
problemelor dintre cele două
state.
Sîntem profund preocupați
de situația economică gravă
existentă în lume, de adîncirea
decalajelor dintre țările bogate
și statele sărace. Considerăm

că este necesar să se ajungă cit
mai curînd la negocieri con
crete, reale, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite. între
țările în curs de dezvoltare și
țările dezvoltate, în vederea
soluționării globale și echita
bile a problemelor subdezvol
tării — inclusiv ale datoriilor
externe extrem de mari care
împovărează țările sărace —
a instaurării noii ordini eco
nomice mondiale. Țările în
curs de dezvoltare trebuie
să-și întărească colaborarea și
solidaritatea, să-și stabilească
o strategie comună și să acțio
neze mai unite în negocierile
cu țările dezvoltate.
Evenimentele, viața demon
strează cu tot mai multă pu
tere că soluționarea , justă și
echitabilă a problemelor com
plexe ale lumii contemporane
nu poate fi asigurată decît cu
participarea activă, în condiții
de deplină egalitate, a tuturor
s’tatelor, indiferent de mărime
sau orînduire socială, și; în
mod deosebit, a țărilor mici și
mijlocii, a țărilor în curs de
dezvoltare și nealiniate, care
reprezintă marea majoritate a
statelor lumii și sînt nemijlo
cit interesate într-o politică de
independență, de colaborare și
pace.
România se pronunță și mi
litează activ pentru creșterea
rolului Organizației Națiunilor
Unite și al altor organisme in
ternaționale în rezolvarea de
mocratică a tuturor probleme
lor privind pacea și progresul
economic și social al popoa
relor.
Doresc să evidențiez, și cu
acest prilej, conlucrarea bună
dintre România și Turcia atît
pe plan bilateral, cît și în ca
drul Organizației Națiunilor
Unite, și, în general, pe arena
mondială — și să exprim con
vingerea că această colaborare
se va adînci și mai mult în
viitor.

Stimate domnule
președinte,
încredințat că vizita pe care
o faceți în România va marca
un nou moment important în
întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țările și popoarele
noastre, doresc să toastez :
— în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte ;
— pentru progresul și pros
peritatea poporului turc prie
ten ;
— pentru dezvoltarea conti
nuă a bunelor relații românoturce ;
— în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor ! (Aplauze).

(Urinare din pag. I)

mai mare garanție a dezvoltă
rii continue a raporturilor și a
colaborării dintre Turcia și
România o constituie legătu
rile prietenești solide intre
cele două popoare.

Stimate domnule
președinte,
România ocupă un loc deo
sebit în politica externă a
Turciei. Acordăm o mare va
loare raporturilor noastre cu
România. Cunoaștem îndea
proape — și sîntem mulțumiți
că partea română este ani
mată de aceleași sentimente
față de Turcia.
încercările de pînă acum
pentru lărgirea sferei de cola
borare în domeniile economic,
tehnic, științific și cultural
dintre țările noastre nu tre
buie să le considerăm ca fiind
suficiente, pentru că, privind
sub aspectul potențialelor de
care dispunem, nu putem afir
ma că am apelat pînă în pre
zent la toate mijloacele de
care dispunem. Din aceste
considerente, cred că putem
face — și avem de făcut —
încă alte lucruri. Este de
datoria noastră, a tuturor, să
ridicăm la nivelul corespunză
tor schimburile economice,
comerciale și de . altă natură
dintre țările noastre. Dorim
sincer să ne folosim de apro
pierea geografică dintre țările
noastre, să valorificăm în mod
real și reciproc avantajos po
sibilitățile pe care le avem, să
ridicăm tot mai sus nivelul
echilibrat al raporturilor noas
tre economice și comerciale,
să finalizăm în cel mai scurt
timp colaborarea în domeniul
transporturilor, începută re
cent. Sîntem convinși că și
partea română împărtășește,
ca și noi, aceleași aspirații —
și sîntem îndreptățiți să pri
vim cu speranță spre viitorul
colaborării cu România.
Stimate domnule
președinte,
Pentru realizarea obiective
lor preconizate în politica ex
ternă a Turciei de către ma
rele nostru conducător Ata
turk, Turcia dorește să lăr
gească și mai mult baza ra
porturilor sale cu toate țările
din lume. în acest context
țările din Balcani ocupă în
mod firesc o poziție deosebită.
Turcia dorește sincer ca re
giunea Balcanilor, din care
face parte, să fie transforma
tă într-o regiune a păcii și
colaborării, iar atmosfera de
încredere să fie elementul do
minant în raporturile dintre

țările din Balcani. Apreciem
sincer eforturile pe care
România le depune de multă
vreme pentru dezvoltarea le
găturilor dintre țările din Bal
cani. Dar situația prezentă
care domină în raporturile
dintre țările din Balcani
nu este nuriiai un factor de
natură să influențeze negativ
legăturile bilaterale, dar cu
părere de rău constatăm că
acest' lucru ne împiedică să
obținem o colaborare multila
terală în regiune. Ar fi o eroa.re să așteptăm din partea
țărilor care se abțin de Ia ne
gocieri bilaterale să fie de
acord să ia parte la făurirea
atmosferei de colaborare mul
tilaterală.
Stimate domnule
președinte,
Doresc să mă opresc puțin
și asupra evoluției evenimen
telor din imediata noastră apropiere. Turcia este de pă
rere că instaurarea și consoli
darea păcii în lume depind
în mare măsură de evoluția
raporturilor dintre Est și Vest
și că numai o ameliorare care
se va produce în relațiile din
tre acestea va putea avea efecte pozitive asupra atmosfe
rei politice. în această privin
ță, Turcia este convinsă că cel
mai mare efort care trebuie să
fie depus și cea mai mare
responsabilitate apasă pe umerii marilor puteri care dis
pun de arme nucleare.
Garanția cea mai eficientă
pentru pace este încetarea
neîntîrziată a cursei înarmă
rilor, realizarea la cel mai
scăzut nivel posibil a balanței
de forțe. Dorim ca negocie
rile care sînt purtate în pre
zent la Geneva, între repre
zentanții Statelor Unite ale
Americii și Uniunii Sovietice,
să ofere, sub acest aspect, re
zultate concrete.
Turcia dorește sincer stabi
lirea unor legături între Est și
Vest avînd la bază încrederea
și înțelegerea reciprocă, ex
tinderea spiritului de colabo
rare constructivă dintre țările
respective — și depune, în
limitele posibilităților sale,
sforțări pentru a îndeplini sar
cinile care-i revin în această
privință.
Animată de dorința de a
menține în raporturile sale de
bază idealurile de echitate și
interes reciproc, de respect
față de independență și suve
ranitate, de neamestec în tre
burile interne, de egalitate în
relațiile dintre țările din lume,
Turcia este convinsă că prin
cipala misiune care-i revine
este menținerea păcii și stabi
lității.

Stimate domnule
președinte,
Diferendele și conflictele
din diferitele regiuni ale lumii,
cursa interminabilă a înarmă
rilor, dezechilibrul mereu in
creștere între Nord și Sud,
care se resimte pe zi ce trece,
agravează, fără să vrem, at
mosfera și raporturile interna
ționale. Este o sarcină abso
lută pentru toate popoarele
din lume să oprească această
evoluție și să depună toate
eforturile necesare. Constatăm
că speranțele către viitor slă
besc pe zi ce trece.

Stimate domnule
președinte,
Doresc să mă opresc pe scurt
și asupra evenimentelor din
Orientul Mijlociu, care consti
tuie pe arena internațională
una din problemele de natură
să împiedice instaurarea păcii
și securității.
întî rzierea soluționării pro
blemei palestiniene, care du
rează de multă vreme în
Orientul Mijlociu, este pentru
noi un motiv de dezamăgire.
Soluționarea problemei va pu
tea fi posibilă numai prin re
tragerea forțelor de ocupație
israeliene din teritoriile ocu
pate. Așa cum am afirmat în
totdeauna, noi nu credem că
este
posibilă
instaurarea
unei ordini de pace Iși
stabilitate în Orientul Mij
lociu atîta vreme cit nu se va
găsi soluția care să corespun
dă drepturilor legitime și ce
rințelor poporului palestinian.
Trebuie să avem în vedere
faptul că la baza crizei actual
le din Orientul Mijlociu se
află evident problema pales
tiniană.
Cu regret constatăm că Li
banul nu poate scăpa în nici
un fel de starea de război în
care se găsește. Turcia a spri
jinit, întotdeauna, cu căldură,
punctul de vedere cu privire
la menținerea suveranității și
independenței Libanului. Do
rim ca suferințele și interven
țiile străine care apasă aceas
tă țară să se sfîrșească cît mai
curînd posibil.
Luptele dintre frați, care du
rează de mai bine de cinci
ani între Irak și Iran, amindouă țări vecine și prietene
țării noastre, continuă să fie
pentru toată lumea motive de
îngrijorare și durere. Aceste
țări sacrifică în acest război
nu numai resursele lor uma
ne, dar și celelalte resurse de
care dispun, în loc să le diri
jeze către prosperitatea și re
dresarea lor, creînd, în acest
fel, o atmosferă de slăbiciune,
de natură să pericliteze pacea
și stabilitatea in regiunea

noastră. Turcia dorește j sincer
încetarea imediată a luptelor
care provoacă consecință foar
te grave. Cunoașteți i înde
aproape că am depus, atît sin
guri, cit și în cadrul Comite
tului Islamic de Pace, toate
eforturile pentru a putea găsi
o soluție echitabilă și |onora->...
bilă care să satisfacă cerințele
celor două părți. Mărturisesc,
cu părere de rău, că niț' am
reușit să obținem rezultatul
dorit în urma demersurilor
noastre. Cu toate acestea — în
mod normal — nu vom precu
peți și de acum încolo nici un
efort pentru a se pune' capăt
acestui război.
Stimate domnule
președinte,
Doresc, pe scurt, să mă
opresc și asupra terorismului
internațional care preocupă
deopotrivă toate țările! lumij.
. Credem că succesul luptei îm
potriva acestei acțiuni crimi
nale, care constituie o ame
nințare și un pericol comun
pentru comunitatea mondială,
va putea fi realizat numai
printr-o colaborare comună
între țările lumii. Aceaștă
problemă care a atins dimen"siuni foarte serioase vă putea
fi rezolvată numai cu ajuto
rul măsurilor și acțiunilor ce
vor rezulta dintr-o colaborare
internațională.
Stimate domnule
președinte,
Cu toate că am sosit astăzi
dimineață, am remarcat ime
diat și cu multă plăcere înnoi
rile și realizările pe care fru
moasa dumneavoastră Capi
tală le-a înregistrat după vi
zita mea din aprilie 1982.
Mîine și poimîine voi vizita
alte regiuni, voi avea ocazia
să văd la fața locului progre
sele obținute de către Româ
nia. sub înțeleaptă conducere
a Excelenței Voastre. Separat
de aceasta sînt satisfăcut că
discuțiile foarte utile pe care
le-am început astăzi dupăamiază cu Excelența Voastră
vor continua pînă în ziua ple
cării mele. Doresc, de aseme
nea, foarte sincer, să putem
continua aceste convorbiri în
Turcia, la o dată cît mai apro
piată, convenabilă Excelenței
Voastre.
Urez ca vizita mea să fie o
nouă etapă în calea eforturi
lor pe care le depunem pen
tru o și mai bună consolidare
a legăturilor amicale turcoromâne și, inspirat de aceste
sentimente, toastez :
't
— în sănătatea și pentru
fericirea Excelenței Voastre ;
— pentru prosperitatea și
bunăstarea poporului român ;
— pentru dezvoltarea in
continuare a prieteniei dintre
țările noastre ! (Aplauze).
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— izvorîtă din cerințele producției,
din activitatea și preocupările oamenilor muncii
în cadrul instruirii propagandiști
lor am insistat ca învățămintul po
litico-ideologic să fie strîns legat și
să se implice în mod sporit în viața
și preocupările oamenilor muncii.
Dezbaterile în care se folosesc si
tuații și exemple din activitatea co
lectivelor de muncă, în care ideile
temei puse în discuție capătă nece
sara sprijinire și argumentare prin
faptele cursanților, pot influența in
mod radical anumite atitudini în
muncă și viață — sublinia Constan
tin Enescu, directorul cabinetului ju
dețean Galați
pentru activitatea
ideologică și politico-educativă.
în lumina acestei cerințe se des
fășoară învățămintul de partid Ia
combinatul siderurgic. întreprinde
rea „Laminorul de tablă", întreprin
derea mecanică navală, în alte unități
economice gălățene. Sub directa în
drumare a organelor și organizațiilor
de partid, propagandiștii asigură în
cadrul dezbaterilor, alături de cu
noașterea teoretică a temei progra
mate, și o necesară aducere la
obiect, astfel încît cursanții benefi
ciază direct de avantajele pe care le
prezintă respectiva modalitate de
desfășurare a învățămîntului.
O asemenea dezbatere arh urmărit
în cercul de la atelierul de sculărie
al șantierului naval. Propagandistul,
ing. Sergiu Bălan, șeful atelierului,
a condus dezbaterea la tema : „In
tensificarea activității multilaterale
de ridicare a conștiinței socialiste,
revoluționare a tuturor oamenilor
muncii, combaterea hotărită a ori
căror mentalități înapoiate în mun
că și viață — sarcină centrală a or
ganelor și organizațiilor de partid,
a tuturor factorilor educaționali din
societatea noastră". în mod firesc,
propagandistul a orientat discuțiile
către problemele colectivului, punc-

tind .prin forța exemplelor princi
palele etape ale discuțiilor. Astfel
s-a reușit ca dezbaterea să devină
vie, interesindu-i in mod real pe
oameni. Maistrul Aurel Răzmeriță și
șeful de echipă Ion Simesch s-au
arătat în mod deosebit interesați să
aducă propriile contribuții la dezba
terea temei.
După desfășurarea învățămîntului
de partid, într-o discuție cu propa
gandistul și cu secretarul organiza
ției de partid, maistrul Tudorel Rață,
am fost încredințați că aceasta este

tul dintre pregătirea politică, ideolo
gică, profesională și calitatea pro
ducției,
evidențiind atenția ce o
acordă tinerii, în special, continuării
studiilor in cadrul învățămîntului
serai. Tot ca urmare a creșterii ni
velului conștiinței oamenilor muncii
s-a realizat o acțiune de masă în
direcția
reducerii Ia maximum a
consumurilor de materiale și ener
gie electrică, creșterii calității pro
duselor.
Surprinzător a fost să constatăm
că o asemenea manieră eficientă de

însemnări din unități ale municipiului Galați
modalitatea normală de desfășurare
a învățămîntului de partid aici. Că
o asemenea cale dă roade o dove
desc atît rezultatele atelierului ob
ținute în producție — principalii in
dicatori îndepliniți pe cinci luni din
acest an — cit și comportarea in
muncă și în viață a celor aproape
140 de oameni ai muncii de aici.
Intr-un alt cerc, de la întreprin
derea de morărit, panificație și pro
duse făinoase, am întîlnit aceeași
serioasă preocupare pentru a da invățămîntului politico-ideologic un
caracter concret, cu ecouri și finali
tate în comportarea oamenilor. La
aceeași temă, propagandista ing. Ana
Dudnic a legat inspirat dezbaterile
de modul in care membrii colectivu
lui se preocupă in mod direct de
ridicarea conștiinței lor revoluționa
re, lucru ce trebuie să se evidenție
ze înainte de toate prin rezultatele
obținute în producție. Vasilica San
du, Maricica Roșea, Liliana Cebuc
s-au referit în mod concret la rapor

desfășurare a învățămîntului politic
în unele cazuri este total ignorată.
Astl’el, in organizația de partid nr. 1
de la depoul C.F.R., desfășurarea învâțămîntului de partid se realizează
după cu totul alte reguli. Dezbate
rile din cele două cercuri de învățămînt de partid — care numai dez
bateri nu au fost ! — au avut loc în
cadrul adunării generale de partid, ca
punct distinct la ordinea de zi a
acesteia. După informarea politică,
prezentată la primul punct, au urmat
lectura unui material al biroului or
ganizației și discuții, care — ni s-a
explicat apoi — au contat și ca inter
venție in cadrul învățămîntului de
partid. Iată un mod eronat de a
înțelege învățămintul politico-ideo
logic, care este o activitate distinctă,
în plus, propagandistul, ing. Dan
Gavrilaș, a prezentat. în cadrul ace
leiași teme, o expunere aproape co
piată din documente ale Congresului
al XIII-lea, fără nici o referire la
viața și activitatea colectivului căruia
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Inaugurarea lucrărilor la Șantierul national al liimMi
de la Sistemul de imtainătătiri funciare Valea Ierului

i se adresa. Să mai adăugăm că la
respectiva activitate de partid „com
plexă" au participat 30 de membri
de partid din cei 52 ai organizației
de bază. Pentru că nu ni s-a oferit
prilejul unor dezbateri in cadrul în
vățămîntului de partid am ascultat
intervențiile din adunarea generală
de partid — intervenții care, în con
cepția propagandistului, contau ca
luări de cuvînt la discutarea temei
de invățămînt. Orice s-a discutat,
numai despre ce trebuia — nu. S-a
adoptat și un plan de măsuri la fel
de „subțire" ca și discuțiile, cuprinzincl : „mese rotunde unde vor fi
invitați cei care lipsesc de la aduna
rea generală și de la serviciu :
atunci cind se ivesc abateri să fie
înștiințat organul de partid pentru
a lua măsuri". Alte asemenea „di
recții de acțiune" cuprinde amintitul
plan pentru înlăturarea actualei stări
de lucruri și îmbunătățirea muncii în
organizația nr. 1 de la. depoul C.F.R.
Nu se prevede nimic însă în ce pri
vește crearea unui punct de docu
mentare politico-ideologică sau pen
tru activizarea celorlalte forme ale
muncii politico-educative. Este de
aceea necesară o intervenție neintîrziată a organului municipal de
partid pentru a asigura și aici o în
țelegere adecvată a răspunderilor și
modalităților practice de desfășurare
a învățămîntului politico-ideologic.
Dincolo de acest caz izolat se im
pune caracteristica de ansamblu a
desfășurării învățămîntului politicoideologic ia Galați, municipiu in
care se constată, în general, o preo
cupare susținută pentru a lega te
meinic dezbaterile din cadrul aces
tuia de preocupările curente de pro
ducție, de viața oamenilor, socotindu-se că aceasta este o modalitate
eficientă de a realiza sarcinile mul
tiple, complexe ce revin Galațiului
in acest an hotărîtor al actualului
cincinal, de a asigura ridicarea con
științei politice a constructorilor so
cialismului.

Dan PLAEȘU

In climatul de puternică efer
vescență creatoare, de angajare
plenară în muncă a întregului nos
tru popor, a tinerei generații, pen
tru înfăptuirea exemplară a pla
nului. ultimului an al actualului
cincinal, de a obține noi și remar
cabile realizări în toate domeniile
de activitate, in cinstea aniversării
a două decenii de la Congresul .al
IX-lea al partidului — moment
hotărîtor pe calea dezvoltării economico-sociale a României socia
liste, ce a deschis drumul celor
mai fertile împliniri din multimi
lenara istorie a patriei — marți,
II iunie, a avut loc, in comuna
Săcuieni, adunarea prilejuită de
inaugurarea festivă a lucrărilor la
Șantierul național al tineretului de
la Sistemul de îmbunătățiri fun
ciare Valea Ierului, județul. Bihor,
La adunare au participat tova
rășii Laurean Tulai, prim-secretar
al Comitetului județean Bihor al
P.C.R., Ana Ferencz și Florea Voinea, secretari ai C.C. al U.T.C., ac
tiviști de partid și de stat, briga
dieri, elevi;
Organizat pe baza sarcinilor și
obiectivelor ce revin Uniunii Tine
retului Comunist din magistrala
cuvîritare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia deschiderea
Forumului tineretului, a indicați
ilor și orientărilor trasate de secre
tarul general al partidului la re
centa plenară lărgită, acest nou
șantier național al tineretului, prin
obiectivele preluate spre execuție
de către brigadieri, va contribui la
efectuarea unor ample lucrări în
agricultură, pentru transpunerea in
viață a angajamentelor Uniunii Ti
neretului Comunist de a realiza
lucrări de îmbunătățiri funciare pe

o suprafață de 500 000 hectare, participind activ la înfăptuirea pre
vederilor Programului național
pentru asigurarea unor producții
sigure și stabile, in acest an, bri
gadierii de la Șantierul național ăl
tineretului Valea Ierului s-au an
gajat să execute lucrări pe o su
prafață de peste 7 800 hectare, constind în combaterea eroziunii solu
lui și desecări, lucrări cu o valoare
totală de peste 30 milioane lei.
Participanții la adunarea festivă,
într-o atmosferă de puternică și
vibrantă angajare patriotică, revo
luționară, au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, o
telegramă în care se spune :
„Inaugurarea lucrărilor acestui
nou șantier național al tinere
tului acum cind se împlinesc.
30 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului — eve
niment istoric de o deosebită
importanță în viața patriei, parti
dului și poporului nostru — con
stituie răspunsul concret al tinerei
generații de azi Ia minunatele con
diții de muncă, viață și afirmare
asigurate în această perioadă, ca
racterizată prin profunde transfor
mări economice, sociale și politice,
numită cu justificată și nețărmurită
mindrie patriotică „Epoca Nicolae
Ceaușescu", epoca în care tot ceea
ce s-a creat pe pămintul străbun
al patriei poartă pecetea gindirii
clarvăzătoare, profund novatoare și
revoluționare a dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, ctitorul neobosit al
României de azi și de mîinc".
In continuare se arată: „Afirmăm
ți cu acest prilej voința noastră

nestrămutată de a face din acest
nou șantier național al tineretului
o veritabilă școală de educare și
formare comunistă, revoluționară a
tinerei generații, acționind in spi
ritul îndemnurilor pe care ni le-ați
adresat în magistrala cuvîntare la
deschiderea Forumului tineretului,
eu romantism revoluționar, cu
pasiune și elan tineresc, pentru
ridicarea activității noastre ia un
nivel tot mai înalt, valorificînd pe
deplin nobilele tradiții și experi
ența muncii pentru (ară, acumulate
pe numeroasele șantiere naționale
ale tineretului, care și-au înscris
eu cinste numele in cartea de aur
a devenirii socialiste și comuniste
a scumpei noastre patrii.
Expresie a atașamentului deplin
la politica externă de pace, colabo
rare și înțelegere intre toate națiu
nile lumii, de făurire a unei noi
lumi, mai bune și mai drepte pe
planeta noastră, al cărei strălucit și
neobosit promotor sinteți dum
neavoastră, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, personalitate
proeminentă a contemporaneității,
dedicăm și acest eveniment marcă
rii Anului Internațional al Tinere
tului, sub deviza „Participare —
Dezvoltare — Pace", proclamat de
către O.N.U. din inițiativa valoroasă
a României.
Brigadierii Șantierului național al
tineretului de Ja Sistemul de îmbu
nătățiri funciare Valea Ierului, ju
dețul Bihor, dînd glas unității lor
de gindire și acțiune, vă asigură,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vor pre
cupeți nici un efort in realizarea
exemplară a sarcinilor asumate,
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român".
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ARGUMENTELE EFICIENTEI
Fără îndoială, spectacolul repre
zentativ al formațiilor a'Tistice și al
interpreților individuali clasificați pe
locul I la etapa județeană a Festiva
lului național „Cîntarea României",
manifestare programată în această
lună în toate județele, constituie
pentru public o adevărată sărbă
toare. Manifestarea reprezintă tot
odată, prin eșantionul pe care-1 ofe
ră, un prilej *important de studiu
pentru cel care vrea să cunoască ni
velul, starea actuală, dar și dinamica
mișcării de amatori din zona res
pectivă;, de la o ediție la alta a fes
tivalului.
Cele mai bune realizări de pe cu
prinsul județului Călărași au ilustrat
o paletă foarte diversă, incluzînd toa
te genurile cunoscute de mișcarea de
amatori din țara noastră. Unele din
tre ele — genuri străvechi, ilustrati
ve pentru forța culturii țărănești de
pe aceste meleaguri și continuitatea
tradiției pînă în anii noștri. Grăi
toare au fost în acest sens expresi
vele obiceiuri tradiționale. (Căminul
cultural Cuza Vodă) sau tumultuoa
sele dansuri populare. La impresia pu
ternică produsă au contribuit cânte
cele ce au însoțit dansul (care și-au
asociat uneori poezia împletită cu elerhente de ritual — in obiceiuri),
energia, dinamismul, simțul și fan
tezia. ritmică, linia elegantă și policroiwa rafinată a costumelor sau a
scoarțelor și obiectelor folosite drept
decor.
Tot o artă de tradiție este, în ju
dețul Călărași, corul — la formațiile
mai de mult constituite adăugîndu-se
unele înființate recent, dar deja cu
noscute și apreciate. Recenta. trecere
în revistă a relevat bogăția reperto
riului, calitatea vocilor, armonia in
terpretării Corului mixt al Combi
natului siderurgic. Corului Sindicatu
lui invățămînt Oltenița, Corului mixt
al Căminului cultural Lehliu-Gară,
corului „Armonia", grupurilor corale
de la Dor Mărunt, I.C.C.P.T. Fundulea sau Ștefan cel Mare etc.
Alte evoluții călărășene au probat,
totodată,
adeziunea
entuziastă,
creatoare la modalitățile spectaculare
mai noi : dans tematic („La cetatea
de foc călărășană" s-a numit pro
gramul casei de cultură din capitala
județului, care a evocat, o dată cu
dansul flăcărilor, eforturile oamenilor
de a le folosi în „transmutații" con
temporane). dans modern (ne-a plă
cut mult „Roboțel II", al clubului ti
neretului), dans de societate (susți
nut. de tinerii muncitori ai Filaturii
Oltenița). De o primire deosebită s-a
bucurat, pe bună dreptate, formația
de estradă a clubului tineretului,
cu un program amplu și variat, in
cluzînd șlagăre vocale și instrumen
tale, dansuri, scheciuri și pantomime
inspirate, izvorîte dintr-o pătrunză
toare observație socială — toate in
terpretate de tineri plini de har și
haz.
Teatrul de amatori joacă un rol
important in viața culturală a aces
tui județ, lipsit de o instituție artis
tică profesionistă de acest profil.
Teatrul popular din Călărași, care
este una din primele formații de acest fel din țară și care are deja un
ftumos și bogat palmares, a avut un
rol substanțial în dezvoltarea gustu
lui pentru dramaturgie și artă sce
nică, in formarea publicului. Același
rol îl joacă azi, adresîndu-se copiilor
și elevilor, și formația de teatru pen
tru păpuși a sindicatului învătămînt,
formația de teatru pentru tineret sau
cea de teatru a Casei de cultură Că
lărași, care au prezentat izbutite
montări cu piese de Tudor Popescu,
Ion Lucian, Xenia Roman.
Mai nou : în județul Călărași au

IALOMIȚA. In cinstea aniversă
rii a două decenii de la Congresul
al IX-lea al partidului, la casele
de cultură, cluburile muncitorești,
căminele culturale, în întreprinderi
și instituții au loc sesiuni de co
municări, simpozioane, dezbateri și
expuneri sub genericul „Epoca
Ceaușescu — epoca marilor îm
pliniri socialiste". De asemenea,
s-au deschis expoziții de carte social-politică și beletristică. (Mihaî
Vișoiu).
COVASNA, Sub egida comitetu
lui județean de educație politică și
cultură socialistă, în municipiul
Sfîntu Gheorghe a fost deschisă o
expoziție foto-documentară sub

înflorit remarcabile formații teatrale
sătești, care adoptă îndeobște lucrări
dramatice realiste, cu viză directă in
actualitate. Una dintre ele funcțio
nează la Chirnogi (spectacolul aces
tora, cu o piesă de Ion Băieșu’, vizind
deformări morale condamnabile),
alta la Vlad Țepeș. Din sui
ta evoluțiilor scenice âm remarcat in
mod deosebit formația de teatru a
Sindicatului invățămînt Oltenița,
care, prin intermediul unei piese de
Constantin Brăescu, a satirizat cu
talent (cultivind inspirat șarja comi
că), practici birocratice, formalismul,
necunoașterea vieții, ignorarea cali
tăților tovarășilor de muncă etc.
Juriul a fost pus, realmente, într-o
situație delicată — o selecție trebuind
totuși făcută — de calitatea deosebi
tă a recitatorilor călărășeni, ca și de
ținuta poeziilor alese de ei — piese
de rezistență ale liricii contempora
ne semnate de Nichita Stănescu, Zaharia Stancu, Maria Banuș, Geo Dumitrescq și alții.
Călărașii găzduiesc un concurs anual al brigăzilor artistice și al for
mațiilor de satiră și umor „Brigada
are cuvîntul 1" și, pe întinderea ju
dețului, peste 60 de asemenea forma
ții. De aceea brigăzile s-au făcut
remarcate și cu acest prilej prin re
alismul temelor, incisivitatea atitudi
nii,, forța de mobilizare la muncă dă
ruită și spirit creator (formațiile
Căminului cultural Lehliu Sat, ale
întreprinderii de construcții navale
și piese turnate și ale Spitalului oră
șenesc Oltenița, ale Combinatului si
derurgic ; formațiile de satiră și
umor de la întreprinderea antrepriză
construcții-montaj, Casa de cultură
și Combinatul siderurgic Călărași, de
la Căminul cultural din comuna Vlad
Țepeș etc.).
Un fenomen artistic generalizat la
scară națională, înflorirea speciei
montajelor literar-muzicale, se poate
înregistra și in Călărași. 'Membrii
I.C.N.P.T. Oltenița, ai Ansamblului
„Doina" au făcut, prin montările lor,
sensibile incursiuni in istoria luptei
pentru libertate, evocînd spiritele tu
telare ale neamului din vechime pină
în anii noștri, au dat glas dragostei
de țară, setei de pace a poporului
nostru, au surprins, prin intermediul
versului, identitatea omului contem
poran, făcînd portretele celor care
muncesc pe șantiere, ogoare.
Sporul numeric spectaculos al for
mațiilor de amatori și al animatori
lor lor este dublat la Călărași de o
creștere calitativă remarcabilă. Este
aceasta, o observație pe care un cehi
experimentat ca cel al lui Nicolae
Nistor, cunoscut specialist al dome
niului, o poate percepe chiar la nive
lul unor comune (Ștefan Vodă, de
pildă) și cu atit mai mult pe ansam
blu. „Saltul mare de la ediția a IV-a
la cea de-a V-a este o caracteristică
a întregului județ Călărași, interâsul
manifestat, mulțimea de talente și
animatori argumentînd, ca o semnifi
cație majoră a Festivalului național
«Cîntarea României», din ce in ce
mai larga participare democratică,
dip ce în ce mai strinsa legătură din
tre atitudinea în muncă și calitatea
muncii, pe de o parte, și intensi
tatea, ținuta artei amatoare, pe de
alta".
Tabloul urmărit cu prilejul spec
tacolului reprezentativ pune in evi
dență și direcțiile în care se cere ac
ționat pe mai departe. Astfel,
o imagine impresionantă a fost
aceea a unor dansuri și obi
ceiuri care „aduceau pe scena fes
tivalului tot satul", oameni aparținînd
chiar la patru generații diferite. O
imagine grăitoare pentru felul în
care se transmite flacăra pasiunii, ta
lentului și priceperii artistice. Am

genericul „Congresul al IX-lea al
partidului, moment de importanță
istorică". Expoziția reunește nu
meroase fotografii, planșe și gra
fice care ilustrează expresiv și
convingător dezvoltarea economico-socială și culturală a țării și a
județului Covasna in ultimele două
decenii. (Pâljânos Măria).
CARAȘ-SEVERIN. In cadrul ma
nifestărilor politico-ideologice, ști
ințifice și cultural-artistice dedi
cate împlinirii a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului,
la Reșița a avut loc simpozionul
„Epoca Ceaușescu — epoca mari
lor ctitorii socialiste". Tot la Re
șița s-a desfășurat cea de-a treia

văzut insă si formații animate în
execlusivitate de reprezentanți ai
virstelor a Il-a și a III-a. Aceasta
ne-a făcut să considerăm că se im
pune lotuși, pe viitor, un mai
susținut efort de întinerire a mișcă
rii de amatori călărășene.
Urmărind genul dansului tematic,
de pildă, am putut constata că figu
rarea unor îndeletniciri nu era înso
țită întotdeauna de relevarea sensu
lui acestui demers : omagierea mun
cii, a capacităților creatoare ale omu
lui. Un exemplu din multe altele
posibile, care atrage atenția asu
pra unui alt imperativ : o mai aten
tă examinare a raportului dintre artisțic și formativ, o mai susținută fi
nalizare a mesajului educativ.

Natalia STANCU
Rodica S1MIONESCU
corespondentul „Scînteii"
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Problematica morală, ca resort in
tim al umanului, a preocupat dintotdeauna literatura. Psihologia și
morala definesc în profunzime ca
racterul omenesc și, prin extensie,
etica mierOgrupui’ilor sociale. în li
teratură, cu deosebire în literatura
epică, separarea celor două laturi
sint de neconceput în definirea per
sonajelor, cu toate încercările de a
face din psihologie o dimensiune
unică și pură, ca reflex la ceea ce
alteori se încercase a fi morală pur
și simplu. Moraliștii francezi par.
în perspectiva istorică, să ilustreze
deplin această categorie, după cum
romanul de analiză este opusul ei.
Mai mult chiar, Gide își propune
să facă o artă „amorală",adică fără
nici o morală, fie aceasta și impli
cată, lucru care nu i-a reușit nici
odată. Proza ultimului secol și o
dată cu ea și romanul românesc
afirmat deplin in primele decenii,
a depășit dicotomia iluzoriu fixată.
Pompiliu Constantinescu, analist
pătrunzător al fenomenului roma
nesc interbelic, a rezumat fericit
această unitate realizată prin este
tic : „analiza psihologică e funda
mentală pentru reliefarea indivi
dualului artistic" pentru că astfel
„se ajunge mai sigur la universul
estetic, prin universul moral".
Proza noastră actuală, in diversi
tatea ei. face din dimensiunea
etică un act de conștiință. „înăl
țimea morală" a artistului, cum
numea Gherea participarea scri
itorului la definirea atitudinii
etice, se concretizează, azi, in rela
ția dintre individual și social, în
raportul în care morala personaju
lui — expresie a omului — se află
cu morala socială. Interesul pentru
cuprinderea epică a dimensiunii
morale este! deosebit la creatorii
contemporani. G. Călinescu face în
romane o artă caracterologică cu
evidentă tentă moralistă ; Marin
Preda acordă valorilor etice rolul
de fundal ; numeroși alți autori se
opresc frecvent asupra principiului
etic ca forță dinamizatoare sau,
dimpotrivă, ca frînă în devenirea
individului. Sint multe romane in
care analiza psihologică își găsește
finalitatea ih etic și prin aceasta
se exprimă și se explică personajul
ca individ social.
Recentul roman al lui Dumitru
Popescu, „Muzeul de ceară", aduce
elemente noi în această ecuație,
îmbogățind experiența prozei ro
mânești contemporane cu noi ori
zonturi. Afinitățile, cite sint, țin
de categorial, diferențierile de per

ediție a festivalului „Artele — fe
reastră deschisă spre om", iar la
Băile Herculane . a avut loc Festi
valul pionieresc interjudețean al
cintecului, dansului și portului
popular. (Nicolae Cătană).

HARGHITA. în cadrul acțiunilor
dedicate Anului Internațional al
Tineretului, în municipiul reședință
de județ, precum și în numeroase
alte localități, s-a desfășurat un
amplu și atractiv ciclu de manifes
tări politico-educative și știin' țifico-culturale prilejuite de cea
de-a 6-a ediție a „Săptămînii ocro
tirii naturii și mediului ambiant".
Organizată de consiliul popular
județean, comitetul județean de cui-

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Dosa
rul resurselor refolosibile
20,35 Manifest pentru pace — emisiune
de versuri
20,45 Tribuna TV. Congresul al IX-lea
— Congresul marilor înnoiri.
Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — etapă obiectiv necesară a procesului re
voluționar de edificare a noii
societăți
21,00 Film în serial (color). „Pan Wolodyjowski". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor poloneze.
Cu : Tadeusz- Domnicki,' Magda
Zawadska,
Daniel
Olbrychskl,
Mieczystaw Pawlikowski, Barbara
Brylska, Hanka Bielicka, Irena
Karel, Jan -Nowicki,, Marek Perepeezko,
Wladyslaw
Hancza.
Marius Dmochowski. Regia: Jerzy
Hofman. Prima parte
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Din noua arhitectură a orașului Tîrgu Neamț

spectiva asupra faptelor umane.
Materialul „frămintat" este oare
cum similar : caracterul relațiilor
interumane in anumite condiții, pa
siunea supusă cunoașterii. Dezle
gările sint altele, de unde, cum ar
spune un filozof al culturii, și ac
centul axiologic modificat în inte
riorul unor orizonturi puțin schim
bate. Noutatea este, așadar, de ac
cent, cu deplasarea perspectivei și.
uneori, a tonului. Autorul își re
creează lumea intr-o structură na
rativă etajată, prin modificări suc
cesive ale unghiurilor și distante
lor, alternînd privirile înalte, de o
pronunțată factură eseistică, cu
repezi pătrunderi în interstițiile co
tidianului, în existențele intime ale
personajelor.
Propunind o dezbatere etică cu

și social. Apropierea este numai
de natură tipologică, dezvoltarea
narațiunii, miza acesteia fiind alte
le, ca și mijloacele puse în mișcare
pentru surprinderea traiectoriei
existențiale. Caracterul dramatical
unei astfel de proze este rezultatul
unui conflict de conștiință. Aceas
ta rămîne in urma realității sau
realitatea o contrazice. Proza ulti
milor ani, mai subtilă și mai anga
jată în descifrarea resorturilor
adinei ale disfuncțillor umane,
înlătură posibilitatea unui răspuns
maniheist. Specifice acestei proze
sint tocmai complexitatea investi
gației, multitudinea întrebărilor,
ca și a răspunsurilor. „Muzeul de
ceară" ofeiră asemenea căi. Sergiu,
cuprins de „frenezia căutării", în
cepe o „expediție", „în căutarea

Dimensiunea
mijloacele literaturii, ceea ce G.
Călinescu credea a fi misiunea ro
manului, „de a descoperi ideea. ce
definește lumea fenomenală.... de a
crea o ficțiune stabilă care să încifreze experiența",
„Muzeul de
ceară" analizează comportamentul
etic al unui individ în raport cu
principiile morale ale societății sau
pornind de la asemenea premise,
pentru că romanul rămîne în fond
drama unui ins. Inginerul Sergiu
Harnagea, plasat într-o importantă
funcție economică, se descoperă
după mulți ani vidat de propria lui
personalitate,: „Nu mai exist. Cine
va mi-a luat locul. Sint o tinichea,
un burlan", proclamă patetic într-un moment de sinceritate. în
punctul de sus al vieții, protago
nistul se află într-un total dezacord
cu sine și cu cei din jurul lui. Me
canismele care l-au adaptat la.
cursul social se dereglează treptat
pentru a-1 arunca într-o profundă
criză. Recunoaștem în această dra
mă sumar expusă o temă curentă
a literaturii. Ascensiunea perso
najului, marcată adesea de ges
turi ariviste, are un moment
de răscruce, cu rezolvări însă
diferite. Personajul din „Mu
zeul de ceară" nu face parte
din familia lui Dinu Păturică sau
Tănase Scatiu, ci din aceea a lui
Radu Comșa, produs și, pînă la un
punct, victimă a procesului istoric
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tură și educație socialistă, comitetul
județean al U.T.C., consiliul jude
țean al organizației pionierilor și in
spectoratul școlar județean, mani
festarea a cuprins sesiuni de co
municări științifice, mese rotunde,
simpozioane, expoziții, proiecții de
filme documentare. (I.D. Kiss).
TELEORMAN. In comuna Islaz
— pe platforma din fața monu
mentului dedicat revoluției de la
1848 — s-a desfășurat o amplă ma

timpului uitat... spre origini să-mi
reconstitui Identitatea", pentru că,
știind cine era, uitase cine fusese.
Căutarea identității pierdute sau
numai înstrăinate se consumă în
tr-o narațiune de caractere și
moravuri, de investigație prepon
derentă a factorilor exteriori. Ego
centrismul personajului nu este atît
de puternic încît să-I facă pasiv si
retractil, ci mai curînd expansiv și
ironic. Trecerea prin purgatoriu are
loc, după o expresie uzuală, mai
mult rîzînd, sau, oricum, fără fri
soanele marilor posedați. De altfel,
prozatorul nu și-a plasat personajul
în categoria oamenilor de excepție;
insul mijlociu, ponderat, abil și
tenace îndrumat nu ajunge decît
tirziu la o adevărată „cunoaștere
de sine", iar atunci conflictul între
esență și aparență se rezolvă lucid,
în ordinea normalului. Recunoaș
tem în această luciditate tocmai
esența personajului care-i dă capa
citatea să iasă din impas. întoarce
rea sa în trecut, rememorările frag
mentelor de viață sint tot atitea
prilejuri de a scruta mediile din
jur și de a observa unele deformări,
ale firescului, discrepantele vizibile
între apelative și realități. Se des
coperă fără plăcere, dar cu un acut
simț al necesarului, acele „locuri
înguste" ale existentei, sterilizate
de adevăr sau mortificate printr-o

nifestare cultural-educativă. Au
participat numeroși tineri din Ale
xandria, Turnu Măgurele, Roșiori
de Vede, Zimnicea și Videle. (Stan
Ștefan).

SATU MARE. In localitățile Satu
Mare, Cărei, Negrești-Oaș s-au
desfășurat manifestările prilejuite
de cea de-a 8-a ediție a concursu
lui interjudețean de creație litera
ră „Afirmarea". Au avut loc întîlniri ale scriitorilor cu iubitori de
literatură, simpozioane și mese
rotunde în întreprinderi și școli
privind rolul literaturii actuale în
educarea socialistă a oamenilor
muncii. Au luat parte la concurs

posesiune abuzivă. în calitatea Iul
de conducător de întreprindere,
personajul observă repede deficien
țele arbitrar produse în viata co
lectivului, obturarea treptată a co
municării, care insinuează lent in
tulburarea simțurilor un proces de
alienare ce duce, in final, perso
najul in stare de criză.
Reflecția se află într-o astfel de
proză ca sîmburele în fruct, este
însăși esența fructului. La început,
arivismul personajului este stimu
lat de agenți exteriori. Diafana lui
soție, Despina, se constituie în
energie direcțională și, apoi, de în
treținere. Pătruns pe „conveier",
ascensiunea personajului își află
treptat resurse proprii, susținută,
uneori, și de un cadru alterat, dar.
mai ales, de o abilitate care-1 face

a prozei
să transforme viața într-un .ioc cu
pariuri ieftine. „Care pe care, bă
ieți!" devine forma primară a ac
țiunii ariviste. Treptat, aceasta ca
pătă motivarea intr-o retorică de
circumstanță, cu „dublă misiune" :
pe de o parte de a continua „mar
șul de cucerire", iar pe de alta „să
mă apăr de năvălitori". Se elabo
rează strategii sau se merge după
.intuiție pentru a fringe „concu
rența". Apar personaje episodice,
produse livrești, cum ar fi grupul
celor trei „crai de curte nouă", ce
pîndesc accesele la ușile unui
director depășit de vreme. Intre
aceștia relațiile se rezolvă după
principiul junglei : care e mai tare!
Ajuns pe o anumită treaptă, pozi
țiile se schimbă, trebuie apărate.
Și rosturile personale se modifică.
De la acumularea strict necesară se
trece la consumul selectiv, „de va
lori". Haine, mobilier, confort se
instituie absorbant intr-un menaj de
conveniență, epuizat tot mai mult
de sentimente trainice. Prieteniile
se fac în funcție de interese, efirșind în acceptarea adulației în fa
milia restrânsă de „sclayi eliberați".
Pe toată această traiectorie a îna
intării spre cădere, scenele de sa
tiră acidă punctează numeroase
pagini. Treptat, falsitatea opțiunii,
meschinăria mijloacelor, opacizarea
simțurilor erodează devenirea ari-

creatori din numeroase județe
țării. (Octav Grumeza).

ale

VRANCEA. Pe scena Teatru
lui de vară din Năruja, în organi
zarea comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, a avut
loc festivalul formațiilor de instru
mente populare și al rapsozilor, la
care au participat artiști amatori
din Vrancea și din județele Boto
șani, Brăila și Galați. Cu acest pri
lej a fost vernisată și o expoziție de
instrumente populare realizate de
meșteri vrinceni. (Dan Drăgulescu)

MUREȘ. în suita manifestărilor
organizate cu prilejul aniversării

vistică a personajului. Contactul cu
realul nemistificat, cu palpitul viu
al oamenilor simpli face și mai
evidentă fundătura existențială.
Personajul se află într-un tunel
spre care abia mai pătrund ecotuâ
vagi ale lumii necompromise.
Dacă structura moralist-ironică a
narațiunii e dominantă in acele
părți care analizează procesul de
alienare a personajului sau a me
diului micotic ce se dezvoltă din
emanațiile putride ale unor microgrupuri, convalescența de după
criză adoptă tonul mărturiei în
„sotto voce", cu accentul pus pe
viața interioară, sentimentală. Rupind cu acest univers construit pe
falsuri, se schimbă și perspectiva.
Contactul cu lumea copilăriei și a
tinereții se dovedește a fi tonic,
fără a cădea în idilic. Vîrsta pu
rității spre care transgresează devi
ne momentul de cumpănire a dru
mului parcurs. Sigur că nici aici nu
se întîlnește perfecțiunea ; se află
și aici indivizi mărginiți, ratați,
însă cu un mai pronunțat simț al
naturalului. Reîntîlnirea cu timpul
uitat este totuși tonifiantă, cu
toate sechelele unui ins rămas în
intermundi, între arenă și galerie.
Am insistat mai mult asupra acestui roman, deoarece virtuțile lui
superioare se întemeiază, între
altele, pe o perspectivă nouă de
rezolvare a conflictului, iar proble
matica etică vizează atitudini și
unghiuri de abordare noi, de reală
acuitate civică. Personajul se re
cuperează prin apelul la forțele
lăuntrice adormite sau înăbușite.
Puterea pare’ a se găsi în el. ascun
să acolo sub un strat gros de zgură.
Ieșirea in lumina adevărată a vie
ții este singura rezolvare posibilă
în ordinea normalității umane, pe
care acest personaj — nu atît pro
blematizat, cit marginalizat prin
însăși alegerea sa — o află în urma
unui lung proces de conștiință. O
asemenea proză se dovedește a fi,
ca și în cartea recentă a lui Du
mitru Popescu, o dezbatere de idei,
care în dialectica devenirii perso
najului se relevă cu vigoare și
precizie chiar în desfășurarea pro
cesului niciodată lin și previzibil ;
este, in ultimă instanță, literatura
regăsirii umanului în limitele so
ciale firești, ale unei lumi ce își
propune ontologic să recupereze pe
cei care, traversînd zone de erori
morale, civice, nu și-au pierdut
esența omenească.

Emil VASILESCU

centenarului nașterii scriitorului
Liviu Rebreanu, la Casa de cultu
ră a sindicatelor din Tîrgu Mureș
a fost deschisă o expoziție oma
gială a graficianului Horea Remus
Epure. Expoziția grupează o serie
de peisaje inspirate din locurile
natale ale scriitorului și un ciclu
de ilustrații după romanul „Adam
și Eva". Simpozioane despre viața
și opera scriitorului au avut loc și
în alte centre urbane și rurale ale
județului, la care, alături de scrii
tori, critici și istorici literari, și-au
dat concursul actori ai Teatrului
Național din Tîrgu Mureș și ai
Teatrului muncitoresc al Combina
tului chimic din Tîrnăveni. (Gheor
ghe Giurgiu).
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Cronica zilei
. Tovarășa Alexandrina Găinușe,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, marți după-amiază, pe Zoltan
Juhar, ministrul comerțului interior
din R.P. Ungară, care face o vizită
de lucru în țara noastră.
In timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme ale colaborării româno-ungare in domeniile comerțu
lui și turismului, stabilindu-se noi
modalități de extindere a schimbu
rilor în aceste sectoare.
A luat parte tdvarășa Ana
Mureșan, ministrul comerțului inte
rior.
A fost de față Miklos Barity, am
basadorul R.P. Ungare la București.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Filipine, marți a avut loc
in Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie româno-filipineză, în cadrul căreia au
fost prezentate aspecte ale dezvoltă
rii economice și sociale din această
țară. în continuare a fost vizionat
un film documentar filipinez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de
prietenie româno-filipineză, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, un numeros public.
Au fost prezenți Mario C. Belisario, ambasadorul Republicii Filipine
la București, și membri ai amba
sadei.
Cu aceeași ocazie, in sala de ex
poziții a I.R.R.C.S. a fost deschisă
expoziția pictorului' filipinez Edsel
Moscoso.
(Agerpres)

VIATA
ECONOMICO-SOCIALĂ

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

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul
de Miniștri ale U.R.S.S., in numele poporului sovietic, exprimă Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului
Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii din Republica
Socialistă România mulțumiri pentru felicitările calde și bunele urări
transmise cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a marii victorii asupra
fascismului.
Exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare
multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor întări și dezvolta și în
continuare, in interesul popoarelor sovietic și român, in numele intăririi
unității și coeziunii comunității socialiste, al intensificării eforturilor în lupta
pentru pace, pentru asigurarea securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL

PREZIDIUL SOVIETULUI

AL P. C. U. S.

SUPREM AL U. R. S. S.

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL U. R. S. S.

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

Tovarășului

CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru felicitările calde și bunele
urări transmise cu ocazia zilei mele de naștere.
Folosind prilejul, vă doresc multă sănătate, succese mari în activitatea
dumneavoastră, spre binele Republicii Socialiste România, în interesul
întăririi și dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie frățească și
colaborare multilaterală dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, al
cauzei socialismului și păcii.

N. TIHONOV

A LOCALITĂȚILOR
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

PATRIEI
Aspect de la adunarea oamenilor muncii de la întreprinderea „Acumulatorul" din Capitală

„Susținem din adâncul inimii
noua inițiativă de pace

a președintelui țării"
„Vom munci și vom lupta, pacea
o vom apăra !“ ; „Ccaușescu —
pace !". Sub aceste lozinci, izvorîte
din mii de piepturi, s-a desfășurat
impresionanta adunare pentru de
zarmare și pace a muncitorilor,
tehnicienilor și inginerilor de la în
treprinderea „Electronica" și între
prinderea de cinescoape, a elevilor
și cadrelor didactice de la liceul
industrial „Electronica" de pe plat
forma Pipera din Capita'll.
„Ne exprimăm deplina adeziune
Ia inițiativele și acțiunile secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în favoa
rea păcii, pentru făurirea unei lumi
fără arme și fără războaie, o lume
a înțelegerii și colaborării. Pînă nu
este prea tîrziu, pînă n-auzînceput
să cadă bombele nucleare trebuie
să ne ridicăm cu hotărîre glasul,
alături de toate celelalte popoare,
pentru a împiedica declanșarea
unei conflagrații nimicitoare" — a
spus, deschizînd adunarea, care a
avut loc în incinta liceului amintit,
președinta Consiliului Frontului
Democrației și Unității Socialiste
din sectorul 2 al Capitalei, Ana
Vancioda.
In continuare a luat cuvîntul
Cornelia Dumitrescu, muncitoare Ia
întreprinderea „Electronica". Dînd
glas sentimentelor care animă
femeile din colectivul în care lu
crează, vorbitoarea a spus : „Noi,
împreună cu toate femeile din
România, ne adresăm femeilor de
pretutindeni, chemîndu-le să acțio
neze cu hotărîre pentru a feri ge
nerația de azi, ca și generațiile
viitoare de ororile războiului. Ca
soții și mame să facem totul, să
acționăm cu abnegație pentru pace,
asigurînd liniștea căminelor noas
tre, viitorul fericit al copiilor

noștri. Să spunem ,,NU“ cursei în
armărilor pe Pămînt și în Cosmos.
Stelele și soarele să continue să
lumineze, așa cum au făcut-o de
cind s-a creat Universul — și nu
să fie întunecate de arme !“.
La rîndul său, tehniciană Rodica
Teșa, de la întreprinderea de cine
scoape, a evidențiat pericolul deo
sebit de grav care planează asu
pra ...omenirii ca urmare. a inten
sificării cursei înarmărilor, difi
cultățile create prin. ..irosirea unor
uriașe resurse materiale și umane.
„Reducerea cheltuielilor militare,
așa cum a arătat conducătorul
partidului șl statului nostru, ar
crea posibilitatea alocării unor
mijloace suplimentare pentru pro
gresul economic și social al tu
turor țărilor, inclusiv pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvol
tare, ceea ce ar duce la o îmbună
tățire generală a nivelului de dez
voltare și de viață al popoarelor,
ar consolida relațiile de încredere,
de prietenie, de colaborare între
toate națiunile lumii" — a spus
vorbitoarea.
Emoționante au fost șl cuvintele
elevei Marina Năstase, de la li
ceul industrial „Electronica", unde
a avut loc adunarea pentru pace.
„Tot mai multe rachete și bombe
nucleare sufocă
viața, poluează
planeta albastră — a spus ea. în
acest An Internațional al Tinere
tului, ne adresăm tinerilor de pre
tutindeni : să ne unim forțele,
pentru ca împreună să cîștigăm
bătălia pentru pace, pentru viață !"
Participanții la adunare au
aprobat, cu puternice aplauze,
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se spune :

Noi, oamenii muncii, elevi și cadre didactice de pe marea plat
formă industrială Pipera, participant la această adunare, in deplin
consens cu gindurile și voința întregului popor, exprimăm Cu nemăr
ginită stimă și înaltă prețuire cele mai alese sentimente de recunoș
tință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășo secretar
general, pentru modul strălucit în care acționați de două decenii în
vederea asigurării fericirii poporului nostru, împlinirii idealurilor sale,
de pace, înțelegere și colaborare. Vă asigurăm că vom face totul,
urmîndu-vă neabătut exemplul, pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare și pace. Sîntem hotărîți să ne mobilizăm forțele pen
tru ca, alături de întregul popor, să contribuim la ridicarea țării pe
trepte tot mai inalte de progres și civilizație.

în primele rînduri ale marelui

front al păcii
După terminarea primului schimb
de muncă, la întreprinderea meca
nică „Nicolina", la întreprinderea
de antibiotice, la Universitatea „Al.
I. Cuza" și la Liceul național din
municipiul Iași, precum și la Că
minul cultural din comuna Tomești,
din județ, au avut loc aduAări
populare consacrate luptei pentru
pace, pentru bună înțelegere între
toate' popoarele lumii.
La Nicolina, participanții s-au adunat in sala festivă a unității,
unde au luat cuvintul numeroși
vorbitori, care au înfierat cursa în
armărilor, exprimîndu-și hotărirea
fermă de a lupta pentru triumful
cauzei păcii și libertății în întreaga
lume. Primul a luat cuvîntul tova
rășul Ionel Sandu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprindere,
care a spus, între altele : „Ne aflăm
intr-un moment hotărîtor pentru
destinele umanității, pentru viitorul
planetei. înarmările nucleare repre
zintă un uriaș pericol, un adevărat
flagel pentru toți locuitorii Terref.
Noi, muncitorii Nicolinei, ne alătu
răm glasul la cel al întregului po
por, la glasul tuturor popoarelor
lumii, spunînd un răspicat NU ar
melor nucleare, un NU armelor de
orice fel, un NU războiului. Cerem

ca în timpul desfășurării tratative
lor de la Geneva să se oprească
amplasarea de noi rachete, să se
pună capăt oricăror experiențe nu
cleare. Susținem din inimă propu
nerea formulată de secretarul gene
ral al partidului de a se îngheța și
apoi reduce bugetele pentru înar
mări, de a se reduce efectivele mi
litare din Europa, ceea ce va des
chide calea altor măsuri și mai sub
stanțiale de dezarmare".
„Este o cinste pentru noi, românii
— a arătat Ia rindul ei frezoarea
Aurica Ichim — că în primele rinduri ale luptei mondiale pentru
pace se află conducătorul iubit al
țării noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, promotor al unor stră
lucite inițiative și măsuri îndrep
tate spre menținerea și apărarea
păcii, spre întărirea securității tu
turor popoarelor. Noua inițiativă a
secretarului general al partidului
nostru,
Chemarea
și
Apelul
F.D.U.S. sint expresia voinței
noastre, a întregului popor român,
de a ne uni eforturile cu ale ce
lorlalte popoare ale lumii pentru
înlăturarea primejdiei nucleare,
a războiului nimicitor, pentru sal
varea bunului celui mai de preț,
viața, existența liberă și demnă a

oamenilor și națiunilor de pretu
tindeni. Sîntem hotărîți să ne în
zecim eforturile în producție pen
tru a realiza întocmai sarcinile ce
ne revin, conștient! fiind că astfel
vom întări tot mai mult patria
noastră socialistă, sporindu-ne, în
același timp, contribuția la întă
rirea marelui front al păcii".
„Preocupările noastre de a ex
tinde tot mai mult gama de mașini
și utilaje, în primul rînd cele ce
rute de programul național de
hidroameliorații și irigații, sint
diametral opuse preocupărilor în
dreptate spre intensificarea cursei
înarmărilor, a spus maistrul Mihai
Brașoveanu, șeful secției forjă.
Noi ne opunem armelor, ne opu
nem tunurilor și rachetelor, ne
opunem războiului, în primul rînd
prin munca noastră de fiecare zi,
prin realizarea de mașini care Să
ajute la obținerea unor recolte tot
mai bogate. Prin Apelul F.D.U.S;,
poporul nostru cheamă toată gu
vernele și popoarele lumii, în pri
mul rînd pe cele din Europa, Sta
tele Unite și Canada, să chibzu-
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iască asupra pericolelor uriașe pe
care le prezintă un eventual nou
război mondial, să facă totul pen
tru adoptarea măsurilor pe care le
impun interesele vitale ale ome
nirii. Noi credem cu toată tăria în
imperativul păcii ca fiind princi
pala condiție pentru înfăptuirea a
tot ceea ce ne-am propus și am
hotărît să realizăm".
Au mai luat cuvîntul ing. Au
rel Filoteanu, lăcătușul Vasile Anghelache, Georgeta Morariu, pre
ședinta O.D.U.S., care au subliniat,
de asemenea, că inițiativa de pace
a președintelui Nicolae Ceaușescu,
exprimată cu atîta tărie și clari
tate prin Apelul și Chemarea
F.D.U.S., înscriindu-se ca o nouă
și elocventă mărturie a grijii per
manente manifestate pentru soarta
păcii, pun, o dată mai mult, în
lumină înalta răspundere manifes
tată de România socialistă față de
prezentul și .viitorul umanității.
In încheiere, într-o atmosferă de
puternic entuziasm, a 1’ost adoptat
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se spune, între altele :

Asemenea întregului nostru popor, acordăm o înaltă prețuire
neobositei activități pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate
secretar general, o desfășurați cu atîta stăruință pentru promovarea
idealurilor celor mai arzătoare ale umanității, pentru asigurarea drep
tului fundamental al oamenilor la viață și pace, pentru făurirea unei
lumi fără arme și fără războaie. Poziția României, a dumneavoastră,
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, corespunde intereselor supreme
ale poporului nostru, care este hotărît să nu precupețească nimic
pentru obținerea de noi victorii pe plan economic și social, pe calea
progresului și prosperității, a libertății și independenței naționale.

„Vrem să trăim in liniște, vrem

să ne bucurăm de roadele muncii"
într-o atmosferă de puternică
însuflețire, oamenii muncii de la
întreprinderea „Acumulatorul" din
București au dat glas deplinei lor
adeziuni la noua inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la Ape
lul și Chemarea Frontului Demo
crației și Unității Socialiste pentru
oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, pentru
asigurarea păcii, bunul suprem al
oamenilor, al tuturor popoarelor.
In cuvinte simple, pornite din adîncul inimii, participanții la adu
nare și-au manifestat hotărîrea de
a-și intensifica acțiunile pentru un
viitor de pace al planetei, pentru
ca voința de pace a întregului nos
tru popor, promovată cu nease
muită fermitate de secretarul ge
neral al partidului, de România
socialistă, să răsune și mai pu
ternic, alături de celelalte forțe
antirăzboinice, pentru curmarea
cursului periculos din viața inter
națională.
în deschiderea adunării, tovară
șul Adrian Banu, vicepreședinte al
Biroului F.D.U.S. din sectorul 2
al Capitalei, a adus un pro
fund și fierbinte omagiu tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, făuritorul
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, militant
neobosit pentru cauza păcii și co
laborării internaționale, care de
două decenii conduce cu clarviziu
ne și înțelepciune mersul neabă
tut al României pe drumul socia
lismului și comunismului.
în cuvintele lor, Ion Petcu, pre
ședintele comitetului sindical al
uneia din secțiile întreprinderii, și
Stela Grădinaru, președinta comi
siei de femei, au arătat că, în ac
tualele împrejurări internaționale,
ale escaladării aberantei curse a
înarmărilor pe Pămînt și în spa
țiul cosmic, este mai necesar ca
oricind ca oamenii de pretutindeni
— bărbați și femei — să-și uneas
că glasul pentru salvgardarea pă-

cii, eliminarea rachetelor nucleare,
a tuturor armelor atomice din Eu
ropa și din întreaga lume, făuri
rea unei lumi fără arme și răz
boaie, a demnității și încrederii.
Dumitru Mincu, șef de atelier, și
Toma Roman, șef de secție, au
subliniat că, întocmai tuturor cetă
țenilor din patria noastră, oamenii
muncii de Ia „Acumulatorul" sint
vital interesați în realizarea unui
viitor lipsit de spectrul pustiitor al
războiului nuclear, doresc să-și
consacre, in pace și liniște, toate
forțele muncii pașnice, înfăptuirii
proiectelor care și le-au propus în
lumina documentelor Congresului
al XIII-lea al partidului. Vrem să
trăim într-o lume senină, neintunecată de norii războiului, de amenințarea cu exterminarea nu
cleară — a spus, la rîndul său, Dan
Golfi, secretarul comitetului U.T.C.
— vrem să ne bucurăm de roadele
muncii noastre, să ducem mai de
parte luminoasele tradiții ale clasei
muncitoare, îmbogățind cu noi va
lori moștenirea lăsată de înaintașii
noștri. Adresăm apelul nostru de
pace și prietenie oamenilor planetei
pentru a spune un NU hotărît
cursei înarmărilor și un DA hotărît
propunerilor constructive de dezar
mare, pentru ca rațiunea, înalta
răspundere să triumfe spre binele
generațiilor prezente și viitoare.
în repetate rînduri,. participanții,
Intr-un singur glas, au scandat lo
zinci evidențiind deplina adeziune
la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, și-au
manifestat hotărirea de a face to
tul pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a sarcinilor ce le
revin.
Prin vii aplauze, tntr-o atmosferă
vibrantă, participanții la adunare
au adoptat textul unei telegrame
adresate tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se spune :

Colectivul nostru de oameni ai muncii susține pe deplin inițiativele
de pace, strălucitele dumneavoastră acțiuni care, izvorîte din înalta
grijă pentru destinul de pace al poporului român, răspund, totodată,
celor mai înalte deziderate ale tuturor popoarelor în vederea creării
unei lumi a păcii, colaborării și securității. Vă asigurăm că sîntem
hotărîți ca, prin întreaga activitate ce o desfășurăm zi de zi, să reali
zăm cu cinste indicațiile dumneavoastră, contribuind, pe măsura
capacității noastre, la dezvoltarea continuă a patriei socialiste, Ia cau
za păcii și conlucrării rodnice între toate națiunile.

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. ți S.U.A., precum ți delegațiilor so
vietică ți americană la tratativele de la Geneva, în care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a
se ajunge la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmă
rilor pe Pămînt și în Cosmos și adoptarea unor măsuri hotărîte și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colabo
rare ți înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU, Manole CORCACI, Ioan T1MOFTE

Președintele Republicii Socialiste România

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI
DE CORESPONDENȚII „SClNTEII

BUZĂU : „Săptâmînâ

record în producție"
Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară sub semnul aniversării a
două decenii de Ia Congresul al
IX-Iea al partidului, oamenii mun
cii din industria județului Buzău
obțin noi și importante succese. In
perioada 3—8 iunie, declarată săptămînă record în producție, harni
cele colective de la întreprinderea
de utilaj tehnologic, întreprinderea
„Metalurgica" Buzău, întreprinde
rea de garnituri de frînă și etanșare și întreprinderea de organe de
asamblare Rimnicu Sărat au reali
zat Importante Cantități de produse
peste plan. De asemenea, prin îm
bunătățirea tehnologiilor de lami
nare, la întreprinderea de sîrmă și
produse din sirmă s-a asigurat o
creștere a producției cu 350 tone,
iar în unitățile industriei ușoare
au fost introduse în fabricație 48
de produse noi, cu caracteristici
superioare. (Stelian Chiper)

SIBIU ; Valorificarea

superioară a resurselor
energetice
Pe baza programului de valori
ficare a potențialului hidroenerge
tic al județului Sibiu, specialiștii
întreprinderii mecanico Mîrșa au
realizat și pus în funcțiune o microhidrocentrală cu o putere in
stalată de 140 kW. Prin asigurarea
bunei sale funcționări, noua microhidrocentrală a livrat pînă acum
sistemului energetic național 16 000
kWh energie electrică. Pentru va
lorificarea energiei termice secun
dare se acționează pentru realiza
rea unei instalații de bioxid de
carbon care folosește gazele arse
recuperate de Ia centralele termi
ce proprii. O dată cu punerea sa
in funcțiune, se asigură necesarul
de bioxid de carbon pentru efec
tuarea sudurilor
semiautomate.
(Nicolae Brujan).

VASLUI : „Casa artelor" —

un nou și modern edificiu
în centrul municipiului Vaslui,
localitate reînnoită din temelii în
cele două decenii de la Congresul
al IX-lea al partidului, a fost pus
în aceste zile la dispoziția oameni
lor muncii un nou și modern așezămînt de cultură. Este vorba de
Casa artelor. Dispunind de o sală
de spectacole, de mai multe sa
loane pentru expoziții, reuniuni
științifice și cercuri artistice, acesta
este al doilea mare lăcaș de cultu
ră de acest fel ridicat în ultimii
ani în municipiul reședință de
județ. (Petru Necula).

Domnule președinte,
Am fost deosebit de mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit
să mi-1 trimiteți cu ocazia Zilei naționale a țării mele — 20 mai 1985.
Adresîndu-vă sincerele mele mulțumiri, vă transmit, la rîndul meu, cele
mai bune urări pentru dumneavoastră, pentru prosperitatea mereu crescîndă
a poporului român și pentru întărirea continuă a bunelor relații de prietenie
și cooperare care există între țările noastre.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte
considerații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

vremea
Institutul dc meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 12 iunie, ora 20 — 15 iunie,
ora 20. în țară : Vreme în curs de
încălzire. Cer temporar noros. Vor că
dea ploi locale, mai ales averse, în
deosebi în zonele de deal șl de munte.
Vîntul va sulla slab pînă la mode
rat, cu unele intensificări din secto

rul vestic, mal ales ta zonele mon
tane. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, izolat mai
coborîte în primele nopți, iar cele
maxime între 20 șl 30 de grade, izolat
mai ridicate în sudul tării. Dimineața,
pe alocuri se va produce ceață. în
București : Vreme ta curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil. Vor cădea
ploi de scurtă durată. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila între 12 șl 15 grade,
iar cele maxime intre 27 șl 30 de
grade.

Măsuri severe împotriva celor vinovați de abuzuri
și ilegalități in cheltuirea fondurilor statului
Secretariatul C.C. al P.C.R. a luat
de eurind în dezbatere raportul
Curții Superioare de Control Finan
ciar, care a efectuat un control la în
treprinderea „Chimpex" — Constanța,
întreprindere aflată în subordinea
Ministerului Industriei Chimice. Cu
ocazia controlului . au fost consta
tate grave abuzuri și ilegalități săvirșite de conducerea întreprinderii
amintite, care, încâlcind legile sta
tului, ignorînd răspunderea ce o
avea în direcția apărării integrității
avutului obștesc, a promovării prin
cipiilor eticii și echității socialiste, a
dispus cheltuirea nelegală și neeconomicoasă a sumei de peste 2 mi
lioane lei pentru construirea, dota
rea și întreținerea unei baze nautice
pe malul lacului Siutghiol — Ma
maia, a unei cabane sportive aflate
la circa 10 km de orașul Macin, ju
dețul Tulcea. De asemenea, a dispus
în mod abuziv și nelegal diminua
rea lipsurilor financiare constatate
în gestiunea cantinei. La o asemenea
practică s-a recurs șl atunci cînd
s-au semnalat lipsuri in gestiunea
depozitului de folie polietilenă a în
treprinderii (68 mii kg foi polieti
lenă cu destinație export).
Așa cum a dovedit controlul între
prins, la aceste stări de lucruri s-a
putut ajunge datorită faptului că Mi
nisterul Industriei Chimice nu a în
drumat și controlat în mod cores
punzător activitatea întreprinderii
din subordine — „Chimpex" — Con
stanța. In același timp, nici Consiliul
popular al municipiului Constanța,
care avea datoria să vegheze în ce
măsură amenajările care s-au exe
cutat pe malul Iacului Siutghiol —
Mamaia se încadrează in normele
legale, n-a intervenit pentru a îm

piedica săvîrșirea acestor abateri de
la hotărîrile de partid și legile țării.
Pentru abuzurile și ilegalitățile săvîrșite și pentru întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii în utilizarea
legală a fondurilor, pentru a preveni
astfel de abuzuri și încălcări ale le
gii, prin Decret prezidențial s-a j dis
pus destituirea din funcție a adjunc
tului ministrului industriei chimice,
Sava Gheorghe — fost directori al
întreprinderii „Chimpex" în perioa
da săvîrșirii acestor ilegalități. Tot
odată, au fost sancționate discipli
nar alte 14 cadre cu funcții de con
ducere și de execuție. S-a decis, de
asemenea, sesizarea Procuraturii Ge
nerale, în vederea anchetării și sta
bilirii vinovaților pentru cheltuielile
nelegale și deturnările efectuate; S-a
hotărît, în același timp, transferarea
bazei nautice Siutghiol-Mamaia și a
cabanei din apropierea orașului Ma
cin altor unități, dîndu-li-se o desti
nație productivă.
Secretariatul C.C. al P.C.R. a hotă
rît dezbaterea exigentă, cu fermitate
comunistă, in biroul executiv al Mi
nisterului Industriei Chimice și al
celorlalte ministere și organe cen
trale, in birourile executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București, a concluziilor
controlului și măsurilor stabilite,
pentru a se preveni astfel de aba
teri. Aceste dezbateri vor prilejui,
fără îndoială, învățămintele necesare
pentru întărirea, peste tot, a ordinii
și disciplinei, a răspunderii în res
pectarea și aplicarea legilor țării, în
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
ce revin tuturor celor învestiți de so
cietate cu încrederea de a veghea Ia
gestionarea cu maximă grijă a avu
ției sociale.

INFORMAȚII SPORTIVE
Ștafeta tineretului sportiv
„Participare, Dezvoltare,
Pace"

Capitală, unde se va disputa finala
campionatului republican de juniori
și finala „Cupei României" la fotbal.

în cadrul manifestărilor consacra
te „Săptămînii mondiale a condiției
fizice și sportului", acțiune organi
zată din inițiativa UNESCO și de
dicată Anului Internațional al Ti
neretului (A.I.T.), în țara noastră se
va desfășura în perioada 14—23 iu
nie Ștafeta tineretului sportiv „Par
ticipare, Dezvoltare, Pace", care,
de-a lungul celor cinci trasee,
urmează să treacă prin sute de lo
calități. Alcătuită din alergători, ci
cliști, motocicliști și automobiliști,
ștafeta va străbate următoarele tra
see : I: Arad — Timișoara — Re
șița — Drobeta-Turnu Severin —
Tîrgu Jiu — Craiova — Slatina —
Alexandria ; II : Oradea — Deva —
Alba Iulia — Sibiu — Rm. Vîlcea —
Pitești — Tîrgoviște; III: Satu
Mare — Baia Mare — Zalău — ClujNapoca — Bistrița — Tirgu Mureș —
Miercurea-Ciuc — Sfîntu Gheor
ghe — Brașov — Ploiești ; IV : Bo
toșani — Suceava — Piatra Neamț
— Bacău — Focșani — Buzău ; V :
Iași — Vaslui — Galați — Brăila —
Tulcea — Constanța — Slobozia —
Călărași — Giurgiu. în toate reșe
dințele de județ se vor organiza, cu
acest prilej, ample manifestări poli
sportive, iar, în ziua de 23 iunie,
ultimele schimburi ale ștafetelor vor
sosi și. pe stadionul „23 August" din

„Raliul Dunării — Dacia",
la a XX-a ediție
Vineri și simbătă, la Sibiu și In
împrejurimi (pe un traseu totalizînd 860 de km), va avea loc „Raliul
Dunării — Dacia". Marea competiție
automobilistică cu caracter interna
țional, ajunsă acum la a XX-a edi
ție, se va bucura de prezența unor
foarte apreciați automobiliști spor
tivi din mai multe țări europene.
Organizatorii ne-au comunicat că pe
lista de participare se află cei mai
buni automobiliști din Cehoslovacia,
Ungaria, Bulgaria, U.R.S.S., Polonia,
R.D. Germană, . piloți cu experiență
din R.F. Germania, Austria, Franța,
Luxemburg, Belgia. La start vor fi
prezenți, firește, cei mai experimen
tați piloți și navigatori români, care,
Ia bordul mașinilor „Dacia" și „Oltcit", s-au pregătit cu seriozitate în
vederea acestui adevărat eveniment
automobilistic. (I. Dumilriti).

★

FOTBAL. ® Azi, la stadionul „23
August" din Capitală, un nou derbi
Steaua — Dinamo, intr-una din
partidele semifinale ale „Cupei
României". Cealaltă semifinală, Uni
versitatea Craiova — Politehnica
Iași, se va juca la Ploiești. Parti

da de la București va fi arbitrată
de Radu Petrescu (Brașov), iar cea
de la Ploiești de Mircea Salomir
(Cluj-Napoca). Arbitrii de mai sus
au fost desemnați prin consensul clu
burilor respective. Ambele meciuri
vor începe la ora 17,30. O Tot azi,
la Pitești, de la ora 18, se va juca
primul meci din finala „Cupei
balcanice", între echipele F.C. Ar
geș și Heraklis Salonic. Meciul re
tur va avea loc la Salonic, la 23 iu
nie.

CANOTAJ. Prima ediție a regatei
internaționale de canotaj „București"
se va desfășura pe lacul Pantelimon. în perioada 28—30 iunie, pe
noua pistă bucureșteană vor concu
ra, alături de echipajele noastre
fruntașe feminine și masculine, echi
paje din R.D. Germană, U.R.S.S., Iu
goslavia, Polonia, Grecia și Bulga
ria.
RUGBI. Meciurile din etapa a 16-a
a campionatului diviziei A la rugbi
se vor disputa astăzi, după urmă
torul program : Steaua — R.C. Grivița roșie (stadion Steaua, ora 17) ;
Dinamo — Gloria P.T.T. Arad (sta
dion Olimpia, ora 10) ; Știința Pe
troșani — Știința CEMIN Baia Mare;
Rulmentul Birlad — C.S.M. Sibiu ;
Politehnica Iași — Farul Constanța.
în clasament conduce echipa
Steaua — 42 puncte, urmată de for
mațiile Dinamo — 39 puncte și Fa
rul Constanța — 36 puncte.

BEIJING

NAȚIUNILE
UNITE
A

Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu Yaobang

APELUL PENTRU DEZARMARE Șl PACE AL F.D.U.S. DIFUZAT
CA DOCUMENT OFICIAL AL ADUNĂRII GENERALE

•>

•>

BEIJING 11 (Agerpres) — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a. fost adresat to
varășului Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central al P.C.
Chinez, și celorlalți membri ai con
ducerii de partid și de stat a R.P.
Chineze un mesaj călduros de prie
tenie și urări de noi succese în ac
tivitatea de înaltă răspundere în
conducerea partidului și statului,
pusă în slujba dezvoltării și prospe
rității poporului prieten chinez.
La rîndul său, tovarășul Hu Yao
bang a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din partea sa și a celor
lalți membri ai conducerii de partid
și de stat a R.P. Chineze, un salut
prietenesc, urări de sănătate, putere
de muncă și noi succese în întreaga
sa activitate,, de realizări tot mai

mari în activitatea desfășurată de
partidul și poporul român în opera
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către tovarășul
Hu Yaobang a tovarășului general
colonel Vasile Milea, prim-adjunct
al ministrului apărării naționale al
Republicii Socialiste România și șef
al Marelui -Stat Major, care a efec
tuat, 'în fruntea unei delegații mili
tare române, o vizită oficială în
R.P. Chineză.
în cursul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de strînsă priete
nie și colaborare intre cele două
partide, țări și popoare, exprimîndu-se dorința comună de a so găsi
noi posibilități în vederea dezvoltă
rii în continuare, în toate dome
niile, a acestor relații.

Reuniune consacrată creșterii rolului 0. N. U.
în rezolvarea problemelor internaționale
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— La New York s-au încheiat lu
crările reuniunii foștilor președinți ai
sesiunilor Adunării Generale a O.N.U.
în cadrul dezbaterilor, participanții
au evidențiat necesitatea creșterii
rolului Organizației Națiunilor Uni
te în examinarea și soluționarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane, în conformitate cu interesele
vitale ale popoarelor.
Un accent deosebit a fost pus pe
imperativul încetării cursei înarmă
rilor și, în primul rind, a înarmări
lor nucleare, pe necesitatea trecerii
Ia măsuri efective de dezarmare.
Problemele subdezvoltării, situația
grea a țărilor în curs de dezvoltare
au fost abordate din perspectiva spo
ririi contribuției O.N.U. la edifica

rea unei noi ordini economice" in
ternaționale.
în anul celei de-a 40-a aniversări
a Organizației Națiunilor Unite, par
ticipanții la reuniune s-au pronun
țat în favoarea creșterii rolului or
ganizației mondiale în soluționarea
democratică a problemelor interna
ționale, cu participarea tuturor sta
telor, pentru promovarea idealurilor
de libertate și progres ale popoare
lor, ale înțelegerii și cooperării între
națiuni, pentru consolidarea secu
rității și asigurarea unei păci traini
ce in lume. A fost, evidențiată în
semnătatea activității Adunării Ge
nerale, ca for în care problemele pot
fi examinate de toate statele, fără
deosebire de mărimea lor.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
al O.N.U. vizînd independența Namibiei

i
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i
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NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al
O.N.U. s-a întrunit la cererea state
lor nealiniate și a grupului . țărilor
africane la Națiunile Unite pentru a
dezbate problema Namibiei. Majori
tatea covîrșitoare a vorbitorilor au
condamnat cu fermitate continuarea
ocupării ilegale a teritoriului sudvest-african de către regimul mino
ritar rasist de Ia Pretoria și au ce
rut ca O.N.U. să adopte noi măsuri
pentru a determina R.S.A. să accep
te transpunerea necondiționată in
viață a planului Națiunilor Unite
privind accesul la independență al
poporului namibian.
Președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, a declarat că noul
plan al rasiștilor sud-africani de a
instala un așa-numit „cabinet de
tranziție" în Namibia — de fapt un
guvern marionetă — vizează, în rea
litate, torpilarea eforturilor O.N.U.
de rezolvare a problemei namibiene,
punerea comunității internaționale
în fața unui fapt împlinit. Vorbito
rul a cerut Consiliului de Securitate
să respingă noul plan al regimului
de la Pretoria și să adopte măsuri
care să conducă la aplicarea rezolu
țiilor O.N.U. referitoare la accesul
necondiționat și neîntârziat al Nami
biei la libertate și independență.
în cursul dezbaterilor, vorbitorii
s-au pronunțat pentru adoptarea unor măsuri eficiente împotriva regi
mului de la Pretoria, relevindu-se

că țările lumii nu pot rămîne indi
ferente față de suferințele poporului
namibian oprimat de rasiștii sudafricani.

JOHANNESBURG- — Poliția sudafricană a întreprins marți raiduri
prin citeva orașe și suburbii locuite
de populația de culoare, efectuînd
200 de arestări, anunță agenția Reu
ter. Aceste raiduri fac parte din po
litica de represiune practicată neîn
trerupt de autoritățile rasiste de la
Pretoria în încercarea de a stăvili
avîntul crescînd al mișcării antisegregaționiste a populației de culoare
sud-africane.
Concomitent — și pe aceeași linie
— din Pretoria se anunță începerea
procesului de „înaltă trădare" inten
tat unui număr de 22 militanți de
culoare, judecați de fapt pentru par
ticiparea lor la lupta împotriva po
liticii de apartheid.
BRAZZAVILLE. — Președintele
R.P. Angola, Jose Eduardo dos San
tos, aflat într-o vizită în R.P. Con
go, a declarat presei că țara sa va
prezenta Consiliului de Securitate al
O.N.U. o plingere în legătură cu pă
trunderea, la 21 mai, a unui coman
do sud-african pe teritoriul angolez,
in enclava Cabinda (din sudul ță
rii),
relatează
agenția
France
Presse. Membrii comandoului au
fost capturați de autoritățile ango
leze — a precizat el.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
Apelul pentrij dezarmare și pace al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socialistă
România, adresat partidelor și orga
nizațiilor democratice, guvernelor, tu
turor popoarelor din țările europene,
din Statele Unite ale Americii și Ca
nadei, adoptat, la 23 mai a.c., a fost
difuzat ca document oficial al Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.
Difuzarea Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste in ca
drul organizației mondiale reprezintă
o nouă expresie a vocației constante
de pace a României socialiste, a
prestigiului și largii audiențe de care
se bucură îndemnurile vibrante ale
președintelui Nicolae Ceaușescu la
unirea eforturilor tuturor statelor și
popoarelor lumii pentru oprirea

cursei înarmărilor și înlăturarea pri
mejdiei nucleare, la acțiuni hotărîte
pentru salvgardarea dreptului su
prem al oamenilor la pace, la viață,
la existență liberă și demnă.
Publicarea Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste ca do
cument oficial al Organizației Națiu
nilor Unite se înscrie in spiritul cforturilor ce se întreprind și pe plar
nul O.N.U., pentru imprimarea unui
nou curs în relațiile dintre state,
pentru realizarea unei lumi a păcii,
lipsită de arme nucleare, pentru eli
minarea primejdiei unei conflagrații
mondiale, care ar duce la anihilarea
vieții și civilizației pe planeta noas
tră — probleme a căror rezolvare re
clamă eforturi sporite din partea tu
turor statelor membre ale organi
zației.

Reluarea lucrărilor Conferinței pentru
dezarmare de la Geneva
GENEVA 11 (Agerpres). — La
Geneva s-au reluat marți lucrările
celei de-a doua părți a sesiunii din
acest an a Conferinței pentru dezar
mare. Pe ordinea de zi sini inscri.se o
serie de probleme deosebit de im
portante din sfera problematicii de
zarmării, cum sînt încetarea cursei
înarmărilor nucleare și dezarmarea
nucleară, interzicerea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară, preveni
rea riscului unui război nuclear și
alte probleme conexe, interzicerea și
distrugerea armelor chimice. Agenda
de lucru cuprinde, de asemenea, pro

blemele prevenirii cursei înarmări
lor în spațiul extraatmosferic, garan
tării securității țărilor neposesoare
de arme nucleare împotriva folosirii
sau amenințării cu folosirea unor
astfel d6 arme, precum și programul
global de dezarmare.
In scopul desfășurării, de nego
cieri concrete, conferința a hotărît
în prima parte a sesiunii sale să
creeze comitete speciale pentru ar
mele chimice, armele radiologice,
programul global de dezarmare și
spațiul extraatmosferic.

Consultări sovieto-canadiene privind neproliferarea
armelor nucleare
MOSCOVA 11 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S., la
Ministerul Afacerilor Externe al
U.R.S.S. au avut l.oc consultări so
vieto-canadiene privind problemele
neproliferării armelor nucleare. O
atenție deosebită a fost acordată ce
lei de-a III-a conferințe de la Ge-

neva, din septembrie anul acesta,
consacrată examinării Tratatului pri
vind neproliferarea armelor nuclea
re, precum și sporirii eficienței sis
temului de garanții ale Agenției In
ternaționale pentru Energie Atomică
(A.I.E.A.).

conflictuale din lume
MANAGUA 11 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la întoarcerea
sa din turneul întreprins in Europa
occidentală, vicepreședintele Repu
blicii Nicaragua, Sergio Ramirez, a
menționat că guvernele vest-europene și-au manifestat dezacordul
față de embargoul comercial impus
de S.U.A. Republicii Nicaragua —
transmite agenția Prensa Latina. El
a subliniat că, în cursul turneului,
a putut constata în țările vizitate —
Austria, R.F.G., Belgia și Olanda —
o opoziție fermă față de embargoul
comercial impus de S.U.A. Republi
cii Nicaragua, față de orice acțiune
menită să conducă la escaladarea
stării conflictuale din America Cen
trală. A fost exprimat, de aseme
nea, a spus el, sprijinul clar față
de eforturile de pace ale Grupului
de la Contadora, față de pozițiile
vizînd reluarea dialogului nicaraguano—nord-american pentru nor
malizarea relațiilor dintre cele două
state și față de orice inițiativă care
vizează intensificarea cooperării din

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

ANKARA

tre țările centro-amerlcane și vesteuropene.

ALGER. — într-o declarație făcu
tă la Alger, premierul indian Rajiv
Gandhi a apreciat că țelurile pentru
a căror înfăptuire mișcarea de
nealiniere a acționat încă de la. în
ființarea ei sint serios amenințate,
iar cursa inârmărilor dobîndește o
amploare tot inai mare în detrimen
tul situației economice a țărilor în
curs de dezvoltare. Pe de altă parte,
premierul indian și-a exprimat re
gretul pentru faptul că există con
flicte și între țări in curs de dez
voltare și a chemat statele nealinia
te să acționeze pentru soluționarea
prin mijloace pașnice a acestor pro
bleme divergente.
Totodată, el s-a pronunțat pentru
înfăptuirea drepturilor legitime ale
poporului palestinian și a condam
nat regimul rasist de la Pretoria,
care amenință popoarele din Africa
australă.

Excelenței Sale Domnului FERDINAND MARCOS

Expoziție de fotografii

Președintele Republicii Filipine

consacrată realizărilor

MANILA

României

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine îmi face o deosebită
plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări, insoțite de urări de sănătate
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul filipinez
prieten.
îmi exprim speranța câ relațiile de prietenie și colaborare dintre
România și Filipine se vor dezvolta, in continuare, spre binele popoarelor
român și filipinez, al păcii și înțelegerii internaționale.

ANKARA 11 (Agerpres). — La
Ankara a. avut loc inaugurarea unei
expoziții documentare de fotografii
consacrată realizărilor remarcabile
ale României in ultimele două de
cenii. in domeniile industriei, agri
culturii. științei, invățămintului și
culturii. La vernisaj au luat parte
reprezentanți ai ministerelor de ex
terne. culturii și turismului, oameni
de cultură și artă, membri ai
corpului diplomatic, ziariști, un nu
meros public.
in prezentarea expoziției, vorbi
torii au subliniat activitatea crea
toare a poporului român, iub con
ducerea înțeleaptă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea
unei existențe materiale și spiri
tuale demne, dorința sa de a trăi
in pace și bună înțelegere cu cele
lalte popoare.
Evocindu-se tradiționalele legă
turi româno-turce, cursul ascendent
înregistrat in ultimii ani. s-a expri
mat convingerea că actualele con
vorbiri intre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele .Kenan
Evren vor deschide noi per
spective de colaborare, atit pe
plan bilateral, cit și în ce pri
vește instaurarea unui climat du
rabil de prietenie și bună vecină
tate in Balcani, de securitate și coo
perare in Europa și in întreaga
lu m e.
Ankara găzduiește in aceste zile
și o colecție de artizanat românesc,
precum și o expoziție de albume
de artă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Republica Filipine este adesea
asemănată cu o imensă floare cu
7 1100 de petale, fiecare din ele etalindu-și propriile culori și frumu
seți. Metafora se întemeiază pe
una din trăsăturile specifice ale
acestei țări, și anume pe existen
ța in limitele teritoriului său a
peste 7 000 de insule, din care circa
900 locuite, risipite pe 1 851 kmp in
imensitatea Mării Chinei și Ocea
nului Pacific. Un uriaș șirag de
nestemate împrăștiate cu dărnicie,
cum spune o veche legendă. Bo
gățiile naturale, vegetația luxurian
tă au atras cu secole in urmă pe
aceste meleaguri lăcomia colonia
listă, situație cu care locuitorii nu
s-au împăcat niciodată. După
veacuri de frămintări și lupte, la
12 iunie 1898 are ioc proclamarea
primei republici, eveniment remar
cabil. care și-a pus puternic am
prenta asupra destinelor poporului
filipinez.
Dispunînd de bogate resui’se ale
solului, și subsolului, de largi pro
grame economico-sociale. Republi
ca Filipine, țară in curs de dez
voltare, a dobîndit o serie de
succese pe calea progresului, a în
lăturării consecințelor dominației
străine. Patrimoniul industrial s-a
îmbogățit prin conectarea la cir
cuitul economic a unor importante
obiective, urmărindu-se cu pre
cădere dezvoltarea acelor ramuri
capabile să valorifice cit mai efi
cient bogățiile naționale. S-au dez
voltat energetica, metalurgia me
talelor „colorate", industria de pre

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 11 (Agerpres). — Tensiu
nea a prevalat și marți în obișnui
tele zone de confruntare din Liban,
luptele din noaptea precedentă soldindu-se cu 12 morți și 63 răniți.
La linia de demarcație dintre estul
și vestul capitalei libaneze s-au în
registrat în cursul zilei schimburi
de focuri intense cu arme automate
și grenade autopropulsate intre mi
lițiile creștine și cele musulmane.
De asemenea, lupte puternice au iz
bucnit, potrivit agențiilor internațio
nale de presă, între milițiile druze și
cele șiite, în Beirutul de vest, în
timp ce în sudul orașului s-au sem
nalat ciocniri sporadice între mili
țiile șiite și combatanții palestinieni.
Președintele Libanului, Amin Gemayel, a prezidat marți o reuniune
cu comandanții militari, consacrată
analizării situației reale în legătură
cu anunțata retragere.israeliană din
sudul țării.
Oficialitățile militare libaneze au
arătat că, in realitate, Israelul se
află in continuare pe teritoriul Li
banului prin consilierii și experții mi
litari lăsați alături de forțele armate
libaneze separatiste.

Programul electoral al Partidului
de Stingă — Comuniștii din Suedia »
STOCKHOLM 11 (Agerpres). — La
Stockholm a fost dat publicității pro
gramul electoral al Partidului de
Stingă — Comuniștii din Suedia, in
care este prezentată poziția parti
dului față de problemele politicii in
terne și externe, ale țării, in perspec
tiva alegerilor parlamentare, ce vor
avea loc in luna septembrie anul acesta.f Documentul subliniază dorin
ța Partidului de Stingă — Comu
niștii din Suedia de a acționa in
vederea consolidării păcii și pentru
dezarmare, țeluri cărora trebuie să
le răspundă și politica externă a gu
vernului suedez. Se evidențiază im
portanța promovării in continuare,
cu consecvență, a politicii de neu
tralitate, pentru interzicerea arme-

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a hotărit deschiderea1 unei
anchete privind luarea ca ostatici, a
21 de militari din contingentul fin
landez al Forței Interimare a O.N.U.
in Liban (U.N.I.F.I.L.), a anunțat un
purtător de cuvint al O.N.U. Ancheta
este condusă de generalul frandez
Jean Pons, comandant adjunct al
U.N.I.F.I.L.
într-o scrisoare comună adresată
lui Cuellar, ambasadorii unor țări
care participă cu trupe la contingen
tele U.N.I.F.I.L. exprimă „profunda
îngrijorare" în legătură cu acest in
cident și cer tuturor guvernelor să
întreprindă demersuri pentru elibe
rarea neîntârziată a militarilor din
contingentul finlandez.

,

CONSILIUL DE STAT AL R.P.
POLONE a adoptat o hotărîre pri
vind organizarea de alegeri pentru
Seim — organul legislativ suprem
al țării — la 13 octombrie anul
acesta.

Știința și tehnologia - în slujba dezvoltării tuturor statelor

Gravitatea
decalajelor
tehnologice. Desfășurate intr-un
moment de „incertitudine și tensiu
ne" in relațiile dintre state, cum au
apreciat numeroși vorbitori, lucrările
consiliului au scos în evidență fap
tul că fenomenele crizei economice
— deși se resimt, într-o măsură sau
alta, în toate statele — afectează cel
mai puternic țările în curs de dez
voltare, inclusiv eforturile lor de in
dustrializare. împovărate de o uriașă
datorie externă, de peste 900 mili
arde de dolari, statele rămase in
urmă cunosc o gravă deteriorare a
situației economice și sociale : de la
începutul actualului deceniu, produc
ția pe locuitor a scăzut, în medie, cu
1—1,5 la sută pe an și, drept urmare,
se așteaptă ca venitul național pe
locuitor să fie la sfirșitul lui 1985
cu 5—7 la sută mai mie decît in
1980. Totodată, procesul industrializă
rii este, practic, blocat. Din datele
prezentate la reuniunea de la Viena
rezultă că, în ultimele două decenii,
ponderea țărilor in curs de dezvol
tare în producția industrială mon
dială a sporit cu numai 3,0 la sută,
fiind in 1984 de 11,6 la sută. Chiar
și creșterea modestă de pînă acum
a fost inegal repartizată între statele
lumii a treia : doar cinci țări reali
zează peste jumătate din producția
industrială a statelor în curs de dez
voltare, în timp ce țările cu venituri
scăzute, care concentrează peste 50
la sută din populația totală a grupu
lui, abia produc 11 la sută. Așa cum
se arată și în studiul amintit al
O.N.U.D.I., Ia originile blocării pro
cesului industrializării în țările sub
dezvoltate se află nu atit aspectele
tehnice ale problemei transferului de
tehnologie, cit cele politice.
într-adevăr, transferul de tehnolo
gie are implicații nu numai asupra
raporturilor economice dintre state,
ci și asupra celor politice. „Știința
este putere", spunea filozoful englez
Francis Bacon. Or, ce poate confirma
mai bine vechiul său precept decit
realitățile lumii contemporane ? Ele
arată că 95 la sută din capacitățile
telinico-știintifico și 99 la sută din

cheltuielile dc cercetarc-dezvoltare
efectuate pe plan mondial revin ță
rilor dezvoltate, adică acelor țări care
au și cea mai mare pondere politică,
în fapt, decalajele tehnologice sînt
mult mai mari decît cele economice.
Dacă discrepanțele dintre statele bo
gate și cele sărace sint, în medie, de
1 la 16 în ce privește venitul națio

Un instrument de domi
nație a săracilor de către
bogați Tocmai cle aceea, la confe
rința de la Viena. ca și la
alte reuniuni internaționale, una
dintre cele mai frecvente cri
tici aduse tehnologiei transferate
de marile monopoluri în țările slab

dreptate, țările lumii a treia aprecia
ză că o astfel de cooperare tehnicoștiințifică internațională a devenit un
instrument de dominație a săracilor
de către bogați, un important factor
de accentuare continuă a decalajelor
dintre state, de menținere a unor ra
porturi economice inechitabile.
Sînt tot atitea motive in baza că
rora țările în curs de dezvoltare se
pronunță pentru înlocuirea vechiului
cadru instituțional și juridic al coope
rării tehnologice cu unul nou, menit
să răspundă cerințelor dezvoltării
întregii economii mondiale, progre
sului tuturor statelor. în.primul rînd
al celor rămase în urmă. De altfel,
una dintre cele mai importante pre

PE MARGINEA SESIUNII CONSILIULUI DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE AL 0. N. U. 0. I
nal pe locuitor, ele se ridică la 1 la
50 în domeniul tehnologic.
Ceea ce se ignoră însă adesea este
faptul că decalajele tehnologice nu
sint decît o consecință a celor eco
nomice, apărute și accentuate în con
dițiile îndelungatei dominații impe
rialiste. colonialiste si neocolonialiste.
de imbogățire și dezvoltare a unor
slate pe seama altora. în acest sens,
sint semnificative opiniile profesoru
lui american Simon Kuznetz, laureat
al Premiului Nobel pentru economie:
„Tehnologia modernă, spunea el, este
desigur un factor al creșterii econo
mice, dar numai unul potențial, o
condiție necesară, însă insuficientă
in sine. Pentru a se ajunge la o apli
care largă și eficientă a tehnologiei,
conchidea profesorul american, sînt
necesare adaptări instituționale și
juridice corespunzătoare".
Cu alte cuvinte — așa cum se arată
și în studiul O.N.U.D.I., cum s-a
relevat și la reuniunea de la Viena —
esența problemei transferului de teh
nologie nu constă atit în aceea că
roadele cunoașterii științifice sint.
proprietatea cîtorva privilegiați, cit
mai ales în existența unui sis
tem instituțional și juridic care
favorizează pe bogați în detrimentul
săracilor. Dar tehnologia creată de
țările dezvoltate și adaptată la con
dițiile lor social-cconomice nu răs
punde decît. intereselor acestor state,
ignorîndu-șe aproape complet nevoile
și condițiile specifice ale producției
din țările în care este implantată. Po

dezvoltate s-a referit la faptul că ea
a dat naștere unui „dualism" tehnolo
gic, cu efecte nefaste asupra econo
miilor țărilor în care a fost implan
tată. întreprinderile care folosesc
această tehnologie funcționează, de
obicei, |ca niște „insule" izolate în
cadrul economic tradițional al țărilor
lumii a treia. Aceste întreprinderi
reprezintă un sector străin în cadrul
economiei naționale a statelor rămase
în urmă. Din punct, de vedere teri
torial, întreprinderile în cauză sînt
situate în țările în curs de dezvol
tare, dar sub raport economic ele
fac parte din sfera de influență a
țărilor capitaliste dezvoltate. Adesea
produsele acestor întreprinderi nu
corespund nevoilor economice și so
ciale ale țărilor în care activează șl
nu contribuie la dezvoltarea cererii
locale si la lărgirea pieței interne. în
plus, ele sînt tributare importurilor,
ceea ce deteriorează și mai mult si
tuația — și așa gravă — a balanței
de plăți externe a țărilor în curs d.e
dezvoltare.
Asemenea fenomene tehnico-economice au serioase consecințe pe
pian social-politic : cadrele de con
ducere și specialiștii care lucrează în
aceste „enclave" devin o „elită" prin
veniturile și consumul lor și adesea
prin opțiunile lor politice. Toate accstea constituie o sursă de agravare
a contradicțiilor dintre interesele na
ționale ale țărilor în curs de dezvol
tare și tehnologia transferată de so
cietățile transnaționale. Pe bună

vederi ale Programului de acțiune
privind edificarea uqei noi ordini
economice mondiale adoptat la a
Vi-a sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se referă la necesi
tatea elaborării unui cod de conduită
în domeniul transferului de tehnolo
gie, care să țină seama, înainte de
toate, de nevoile și interesele țărilor
în curs de dezvoltare. Un asemenea
cod a fost elaborat în cadrul
U.N.C.T.A.D., dar. oină în prezent, el
n-a putut fi aplicat datorită obstruc
ției țărilor capitaliste dezvoltate.
Ieșirea din acest impas este însă
cu atit mai necesară cu cit schim
barea actualului cadru instituțional
al transferului de tehnologie ar fi in
interesul nu numai ăl țărilor sub
dezvoltate, ei și al celor dezvoltate.
Pe. plan economic, dezvoltarea știin
țifică și tehnologică a țărilor rămase
în urmă ar asigura statelor industria
lizate o serie de avantaje : parteneri
viguroși și stabili, în contrast cu ac
tualele piețe înguste și slab diversi
ficate ale țărilor lumii a treia ; sti
mulente pentru lărgirea producției și
crearea de noi locuri de muncă ; o
mai bună articulare între creșterea
economică a bogaților și cea a săra
cilor. unii fiind astăzi strîns depen
dent de alții. Pe plan politic, dez
voltarea tehnologică a țărilor subdez
voltate ar contribui la înlăturarea
pericolelor reale decurgînd din exis
tenta si adîncirea decalajelor, la îm
bunătățirea climatului internațional.

ÎN CADRUL TRATATIVELOR
SOVIETO-AMERICANE cu privire
la armele nucleare și cosmice,
marți a avut loc la Geneva ședin
ța grupului însărcinat cu exami
narea problemelor legate de ar
mele cosmice.

Propuneri realiste, con
structive Romania socialistă, care
a participat la reuniunea de la Viena,
animată de dorința de a se stabili
de comun acord măsuri concrete, ca
pabile să contribuie la soluționarea
problemelor aflate în dezbatere, con
sideră că starea negativă din econo
mia mondială reclamă instaurarea
unei cooperări internaționale reale,
bazată pe principiile egalității și echității. In acest spirit, țara noastră
a făcut o serie de propuneri privind
înlăturarea oricăror obstacole ce li
mitează posibilitățile de dezvoltare a
comerțului mondial : soluționarea
globală a problemei datoriilor exter
ne ale țărilor in curs de dezvoltare
și sporirea substanțială a fondurilor
alocate pentru sprijinirea acestor sta
te : convenirea de modalități practice
pentru reducerea și stabilizarea ilobinzilor la niveluri rezonabile și pen
tru asigurarea accesului țărilor ră
mase in urmă la credite internațio
nale in condiții preferențiale ; adop
tarea unor programe speciale de aju
torare a țărilor sărace.
Demersul României a vizat, de ase
menea, crearea de condiții pentru
accesul larg al țărilor rămase în urmă
la noile tehnologii si cuceriri ale
științei și tehnicii universale, astfel
îneît acestea să devină un instru
ment eficient în lichidarea subdezvol
tării, a decalajelor economice dintre
state. în vederea atingerii unui ase
menea obiectiv, țara noastră consi
deră necesară stabilirea unor reguli
generale, echitabile si angajante pen
tru transferul de tehnologie, care să
țină seama de nevoile țărilor in curs
de dezvoltare, să elimine barierele
discriminatorii din acest domeniu, să
acorde un tratament preferențial sta
telor lumii a treia în scopul sporirii
propriei capacități tehnologice.
Largul ecou pe care l-au avut în
rindul participanților propunerile ță
rii noastre, faptul că marea lor ma
joritate se regăsesc în document ele
sesiunii consiliului O.N.U.D.I. reflectă
înalta prețuire de care se bubură pe
plan internațional politica externă
promovată de România socialistă, de
președintele Nicolae Ceaușescu — po
litică orientată ferm spre împlinirea
năzuințelor tuturor popoarelor de a
făuri o lume a dreptății și echității,
a progresului și păcii.

Conf. univ. dr.
Virqil GHEORGHIȚĂ
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ANIVERSARE. Recent s-au împlinit 10 oni de la înființarea Asocia
ției de prietenie Filipine - România, constituită cu ocazia vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in Filipine. în alocuțiunea rostită in cadrul manifestării organizate cu
acest prilej, președintele asociației, Fred Elizalde, a evidențiat bunele
relații existente intre popoarele noastre, însemnătatea deosebită a con
vorbirilor și înțelegerilor dintre președinții celor două țări pentru con
tinua dezvoltare a raporturilor bilaterale in cele mai diferite domenii.
I

trivit unui studiu al O.N.U., în ce
privește metodele de fabricație ale
filialelor societăților transnaționale
care acționează în țările subdezvol
tate. numai in 3 la sută din cazuri
tehnologia se schimbă în funcție de
condițiile locale.

lor nucleare și a sprijinirii tuturor
propunerilor in această direcție. Se
impune — relevă programul — in
tensificarea eforturilor vizind înche
ierea unui acord cu privire Ia crea
rea unei zone denuclearizate in nor
dul Europei. Se reliefează, totoâată,
necesitatea sprijinirii în continuare
a țărilor în curs de dezvoltare și
mișcărilor de eliberare națională ce
luptă împotriva
imperialismului,
pentru libertate și democrație.
Pe plan intern, Partidul de Stin
gă — Comuniștii din Suedia se pro
nunță împotriva activității corpora
țiilor transnaționale, a căror poli
tică contravine intereselor celor ce
muncesc din Suedia.

AGENȚIILE DE PRESA |
pe scurt

UN DEZIDERAT DE PRIM ORDIN AL ACTUALITĂȚII:

La Viena s-a încheiat, zilele trecute, sesiunea Consiliului Dezvoltării
Industriale al O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru .Dezvoltare
Industrială), ce grupează 45 de state, intre care și România. Timp de
peste două săptămini, consiliul a examinat situația economică mondială
și diferite aspecte legate de cooperarea industrială internațională. Un loc
aparte l-au ocupat, in cadrul sesiunii, dezbaterile in problema transferului
de tehnologii către țările în curs de dezvoltare, desfășurate pe marginea
studiului O.N.U.D.I. intitulat „Tehnologia in serviciul umanității".

lucrare a lemnului, transporturile,
în ultimii ani. o ațtenție deosebită
a fost acordată planurilor de dez
voltare rurală, agricultura consti
tuind unul din domeniile cu în
semnată pondere în produsul na
țional brut. în perspectiva anilor
’90 se prevăd mari investiții pentru
continuarea și adincirea proceselor
de dezvoltare plurivalentă. Se vor
extinde explorările de resurse
energetice, se vor construi primele
grupuri energetice pe bază de
energie nucleară, orașul Manila și
alte așezări filipineze se vor îm
bogăți cu noi edificii moderne.
România și Filipine. deși separa
te de mari distanțe geografice, au
statornicit și dezvoltă relații de
colaborare trainice, ale căror te
melii au fost puse cu prilejul vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Manila. Documentele semnate
cu acest prilej, ca și celelalte acor
duri și înțelegeri convenite ca
urmare a convorbirilor la înalt
nivel au deschis largi perspective
. cooperării in diferite domenii și
totodată au potențat conlucrarea
prietenească in probleme externe
— la Organizația Națiunilor Unite,
in cadrul „Grupului celor 77", in
alte foruri internaționale. Fără în
doială. amplificarea pe mai depar
te a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-filipineze cores
punde intereselor popoarelor și
larilor noastre, ale cauzei păcii, în
țelegerii și securității internațio
nale.

SENATUL S.U.A. s-a pronunțat
pentru elaborarea unui studiu co
mun americano-sovietic asupra
I consecințelor unui eventual război
nuclear incluse in conceptul de
„iarnă nucleară", transmite agenția
Reuter. Un asemenea studiu ar
urma să cuprindă schimburi de in
formații, constatări și sugestii.

I

GUVERNUL ARGENTINEI și-a
reafirmat intenția de a căuta o so
luție negociată pentru conflictul cu
Marea Britanie in problema statu
tului insulelor Malvine (Falkland).
Argentina subliniază necesitatea
elaborării unei soluții „pașnice, jus
te și viabile" pentru situația dim ar
hipelag și invită guvernul britanic
la angajarea unui dialog constructiv
în legătură cu diferendul în cauză.

LA ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI
EXTRAORDINARE A CONSILIU
LUI LIGII ARABE, care s-a desfă
șurat la Tunis, participanții s-au
pronunțat pentru convocarea unei
reuniuni de urgență la nivel înalt a
statelor arabe. Data și agenda reu
niunii urmează să fie stabilite la
următoarea întrunire a consiliului,
caro va avea loc la 24 iunie.
SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI METEOROLOGICE MONDIALE și-a
deschis lucrările la Geneva. Parti
cipanții examinează modul de apli
care a programelor elaborate de
O.M.M. pentru cooperarea in do
meniul
meteorologic,
problema
combaterii fenomenului de deșertificare și a poluării mediului încon
jurător. Printre documentele exami
nate figurează și un raport cu pri
vire la efectele distructive pe care
le-ar avea un eventual război nu
clear asupra climatului terestru —

document elaborat de oamenii
știință din U.R.S.S. și S.U.A.

de

PROTEST. Nicaragua a adresat
Republicii Costa Rica o notă de
protest in legătură cu atacul comis
de elemente contrarevoluționare
antisandiniste și de membri al unor
organizații de dreapta costaricane
împotriva sediului ambasadei sale
la San Jose. S-a precizat că atacul
s-a soldat cu importante daune ma
teriale. Președintele Republicii Cos
ta Rica, Luis Alberto Monge, a con
damnat atacul.

O AMPLA MANIFESTAȚIE in
semn de protest față de proiectul
privind utilizarea de către S.U\A.
a Insulei Paștelul, din Pacificul de
Sud, pentru o eventuală ateriza re
de urgență a navetelor spațiale
americane, a avut loc la Santiago
de Chile. Participanții au relevat că
sistemele de ghidare ale navetei ar
putea fi utilizate în scopuri milita
re, iar in cazul unui conflict insula
ar putea deveni ținta atacurilor ra
chetelor nucleare.
REFERENDUM. în Italia s-a
desfășurat un referendum eu pri
vire la puterea de cumpărare. în
comunicatul Ministerului de Inter
ne asupra rezultatelor scrutinului
se menționează că 78 la sută din
corpul electoral s-â prezentat la
urne și că 54.3 la sută dintre aceștia s-au pronunțat in favoarea
măsurilor antiinflaționiste ale gu
vernului Bettino Craxi.
E X PERI E N T
NUCLEARA.
Franța a efectuat o nouă experien
ță nucleară subterană in atolul
Mururoa din Pacificul jle sud, cea
de-a. doua in măi puțin de o săp
tămână. au anunțat serviciile seismologice neozeelandeze. Aceasta
este cea de-a patra experiență nu
cleară a Franfei in atolul Mururoa
efectuată în decurs de șase săp
tămini.
PLENARA. La Maputo au în
ceput lucrările plenarei C.C. al
Partidului FRELIMO, care exami
nează situația politică și economi
că din Mozambic. In deschiderea
plenarei a luat cuvintul Samora
Machel, președintele Partidului
FRELIMO, președintele R.P. Mo
zambic, care a evidențiat sarcinile
aflate in fața țării.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPAȚIAL SOVIETIC. Membrii echipa
jului complexului spațial sovietic „Saliut-l“—„Soiuz-T—13", cosmonauta
I Vladimir Djanibelcov și Viktor Savinih, au început marți operațiunile de
pregătire a stației orbitale in vederea efectuării — la bordul acesteia — a
I unor noi experimente. După cum relatează agenția T.A.S.S., cei doi cos| monauți verifică sistemele de bord, agregatele, sistemele de comandă, in
stalațiile electrice, instrumentele și aparatura de lucru ale lui „Saliut-7".
j Starea sănătății membrilor echipajului este bună.
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