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PROPRIETA TEA SOCIALISTA
temei al înfăptuirilor prezentului,

garanție a viitorului luminos al patriei
Viața, realitățile au confirmat cu puterea faptelor că numai pe 

baza proprietății comune a oamenilor muncii, a proprietății de stat și 
cooperatiste, se poate asigura dezvoltarea puternică 
ducție, ridicarea gradului de civilizație, de bunăstare 
tarea pe calea socialismului, spre comunism.

a forțelor de pro 
a poporului, înain

NICOLAE CEAUȘESCU
Magistrala cuvintare rostită de to

varășul Nicolae Ceaușescu la Aduna
rea solemnă organizată cu prilejul 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român — re
marcabilă prin cuprinzătoarea și 
profunda analiză dialectică a sarci
nilor ce stau in etapa, actuală in fața 
națiunii noastre, a problemelor ma
jore ce confruntă omenirea — se im
pune, totodată, atenției prin contri
buțiile pe care le înscrie în domenii 
esențiale ale teoriei și practicii so
cialismului științific, cum ar fi. in
tre altele, cele privind proprietatea.

Teoria despre proprietate a gene
rat de-a lungul timpului și continuă 
să genereze largi dezbateri, confrun
tări aprinse de opinii. Faptul nu 
surprinde pentru că în teoria despre 
proprietate se concentrează însăși 
esența dezvoltării omenirii, se află 
înțelegerea mecanismului succesiunii 
modurilor de producție pe scara is
toriei. Impunîndu-se ca prima rela
ție socială dintre oameni in legătută 
cu stăpinirea și folosirea mijloace
lor de producție, a rezultatelor pro
ducției. proprietatea însoțește, in 
forme concret-istorice. întreaga evo
luție a societății omenești. Din co
muna primitivă pină astăzi, proprie
tatea s-a impus drept relație social- 
economică primordială a .țjecărei 
orinduiri sociale, pe bâza ei contu- 
rindu-se poziția membrilor societă
ții față de mijloacele de producție, 
locul pe care îl ocupă fiecare in ca
drul diviziunii și producției sociale 
și calitatea participării, modul de 
repartizare a rezultatelor producției, 
natura claselor și categoriilor sociale 
și a relațiilor dintre ele.

Determinind trăsăturile definitorii 
ele fiecărei orinduiri sociale, pro
prietatea se leagă direct sau indirect 
de interesele milioanelor de subiecți, 
■>unindu-le intr-o stare de compati
bilitate sau de incompatibilitate re
ciprocă. în cadrul fiecărei orinduiri, 
proprietatea este o relație socială ce 
întrunește calitatea de a hotări mo
dul și cuantumul repartiției. Tocmai 
de aceea, proprietatea este cea care 
pune față in față interesele de pro
ducător cu interesele dc proprietari, 
făcindu-le să fie compatibile, acolo 
unde cei ce produc sint și stăpînii 
absoluți ai bogăției naționale, sau 
incompatibile, acolo unde relația de

proprietate realizează o separare 
netă intre cei ce produc și cei ce be
neficiază de roadele muncii marii 
majorități, cum este cazul in sclava
gism. feudalism și capitalism.

Creind in jurul ei un ■sistem de re
lații sociale și de producție, relația 
de proprietate constituie nucleul ba
zei economice in fiecare orinduire 
socială, pe care se naște și se dezvol
tă o suprastructură cu rol hotăritor 
în apărarea și consolidarea relațiilor 
de proprietate care au generat-o. 
Iată de ce, in societățile împărțite 
în clase antagoniste, unde interesele 
celor ce produc nu pot fi compati
bile cu interesele proprietarilor păr
ții covîrșitoare a bogăției 
ideile, teoriile, orientările 
rile politicii economice 
parte clin suprastructura 
respective abordează relația de pro
prietate privată ca pe ceva sfirșit, 
dat o dată pentru totdeauna, imuabil, 
ca pe o ordine de drept și de fapt 
fără' de care 
exista.
• -Așa se explică de ce teoriile des
pre crizele economice de șuprapro-

ducție, despre șomaj .și inflație, pe 
care le dezvoltă suprastructura so
cietății burgheze, nu caută adevăra
tele cauze ale acestor fenomene so- 
cial-economice in relația primordia
lă a orinduirii care este proprieta
tea privat-capitalistă, pentru că 
atunci ar insemna să recunoască că 
aceasta trebuie înlocuită. în con
cepția economiștilor burghezi, chiar 
a acelora care au recunoscut multe 
dintre racilele societății burgheze, 
cauzele ar trebui căutate in legi 
psihologice, ca înclinația spre eco
nomii sau spre investiții, și nicide
cum în relația primordială a socie
tății burgheze care le generează — 
proprietatea privat-capitalistă.

Adîncirea contradicției economice 
fundamentale a capitalismului, din
tre caracterul tot mai social al pro
ducției .și forma privat-capitalistă 
de însușire a rezultatelor, are un ca
racter ireversibil, creind inevitabil 
premisele obiective ale trecerii la o 
nouă orinduire socială, bazată pe 
un nou tip de proprietate — pro
prietatea comună a oamenilor mun
cii asupra mijloacelor de producție.

Avînd ca scop nemijlocit să înlătu
re proprietatea privat-capitalistă a- 
supra mijloacelor de producție și să 
instaureze proprietatea comună a 
oamenilor muncii asupra mijloace
lor de producție, revoluția socialis
tă. relațiile socialiste de producție 
deschid o nouă perspectivă dezvol
tării sociale. „Socialismului — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 

. cuvintarea rostită la Adunarea so
lemnă consacrată aniversării a 65 de 
ani' de la făurirea P.C.R. — îi revi
ne menirea istorică de a restabili 
echilibrul in conformitate cu legile 
dezvoltării societății omenești, lichi- 
dind pentru totdeauna societatea 
împărțită în clase, proprietatea ca
pitalistă asupra mijloacelor de pro
ducție. exploatarea omului de către 
om și rcalizind un echilibru nou. pe 
baza proprietății comune asupra 
mijloacelor de producție, asigurind 
deplina egalitate și echitate socia-

Conf. univ. dr. 
Constantin C. POPESCU

ÎN AGRICULTURĂ
Acțiuni hotărîte pentru

INTENSIFICAREA UDĂRII CULTURILOR, 
EXECUTAREA LUCRĂRILUR DE ÎNTREȚINERE
• Pretutindeni, la irigarea culturilor 

și la prășit trebuie să participe, aiături 
de cooperatori și mecanizatori, toți Io 
cuitorii satelor

• Specialiștii din unitățile agricole 
au datoria să asigure buna funcționare 
a echipamentelor de irigații și respec 
tarea strictă a normelor de udare

• Fiecare prașilă trebuie executată 
cu cea mai mare grijă pentru asigura 
rea densității optime a plantelor

■ In cea moi more parte a zonelor țării și, cu deo
sebire, in sud - Dobrogea, Bărăgdn, cîmpiile Burna- 
sului și Olteniei - precipitațiile căzute in săptămîna 
trecută înregistrează valori foarte scăzute, de la 0-10' 
litri pe metru pătrat, ceea ce a făcut ca deficitul de 
apă din sol să se mențină în continuare ridicat, iar 
în unele zone chiar să se accentueze. Potrivit apre
cierilor institutului de specialitate, pentru săptămîna 
in curs nu se așteaptă modificări esențiale ale re
gimului pluviometric. Aceasta impune, in continuare, 
concentrarea erorturilor pentru irigarea culturilor de 
cereale păioase, de furaje și plante prășitoare pe su
prafețe cit mai mari. Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii rezultă că, în soptămina 17—23 mai, 
s-au irigat 487 264 hectare, adică 93 la sută din cit 
era prevăzut in program. Sint realizări superioare ce
lor înregistrate în săptămîna precedentă, cind s-au iri
gat numai 77 la sută din suprafețele stabilite. Ase
menea realizări au fost posibile ca urmare a asigu
rării unor cantități sporite de energie și a preo
cupării unităților agricole, a lucrătorilor de la sis
temele de irigații de a folosi cit mai bine aceste con
diții, 
Bine 
care, 
pun, 
rât apa atit de necesară plantelor pe suprafețe su
plimentare. Eforturi mai mari pentru intensificarea rit
mului de lucru la irigații trebuie să depună îndeosebi 
unitățile agricole din județele Constanța și Giurgiu, 
unde suprafețele pe care s-au aplicat udări sint sub 
posibilități, programul fiind realizat în proporție de 
70 și, respectiv, 75 la sută. Concomitent cu măsurile 
ce trebuie întreprinse în continuare în vederea bunei 
funcționări a sistemelor de irigații, o atenție sporită 
este necesar să se acorde folosirii resurselor locale 
de irigații, moi ales a celor din județele din centrul 
și nordul Moldovei, unde lipsa apei in sol este acută.

O altă lucrare Ia ordinea zilei, determinantă în 
^J~e PnvȘ?te obținerea producțiilor prevăzute, o con-

printr-o organizare corespunzătoare a muncii, 
s-a procedat în județele Olt, Brăila și Călărași, 
utilizînd din plin toate mijloacele de care dis- 
irigind zi și noapte fără întrerupere, au asigu-

stituie întreținerea culturilor, lucrare care are drept 
scop atît eliminarea buruienilor, cit și menținerea apei 
în sol. la data de 25 mai. prima prașilă mecanică la 
porumb era realizată pe 95 la sută din suprafețe, iar 
cea manuală pe 90 Io sută, intr-o serie de județe, 
cu deosebire din zona I, se desfășoară din plin pra- 
șila a doua la aceeași cultură. Mai avansate la aceas
tă lucrare sint unitățile agricole din județele Timiș, 
Teleorman, Olt, Arad, Giurgiu și Sectorul agricol Il
fov. Așa cum rezultă din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii, între diferitele județe vecine situate 
în aceeași zonă agricolă există mori decalaje, ceea 
ce impune ca peste tot să se acționeze cu cea mai 
mare răspundere pentru executarea în cele mai bune 
condiții a acestor lucrări.

In aceste zile, organizațiile de portid de la sate, 
consiliile populare, unitățile agricole au datoria să 
mobilizeze pe toți oamenii muncii din agricultură, pe 
toți locuitorii satelor la efectuarea exemplară a iri
gațiilor și Io întreținerea culturilor. Totodată, specia
liștii din unitățile agricole au obligația să asigure buna 
folosire a echipamentelor de irigații, să urmărească 
în permanență atît realizarea normelor de udare, cit 
și calitatea lucrărilor de întreținere a culturilor.

SATUL

al patriei

naționale, 
și măsu- 
care fac 
societății

omenirea nu poate
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nemurim

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Je
t*.

ROMANESC
și progresul
multilateral

IM

MATERIALELE REFOLOSIBILE 
o tot mai importantă sursă pentru

asigurarea bazei materiale a producției
„In cincinalul actual acordăm în 

continuare o atenție deosebită pro
blemelor energeticii și materiilor 
prime", sublinia secretarul general 
al partidului in cuvintarea rostită 
recent la marea adunare' populară 
din municipiul Baia Mare. Or, re
zolvarea acestor probleme presupu
ne, și nu in ultimul rind, reintro
ducerea in circuitul economic a unor 
importante cantități de resurse re
folosibile, atit de energie, cit și de 
materiale. în loc să fie lasate să se 
irosească, acestea trebuie convertite 
intr-un important, mijloc de sporire 
a bazei proprii de materii prime și 
de energie. De fapt, acțiunea de 
recuperare și valorificare a resurse
lor refolosibile a devenit o compo- • 
nentă de bază în strategia economi
că a partidului și, totodată, un impor
tant factor al procesului dinamic și 
complex al creșterii economice in
tensive. Este motivul pentru care, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 a- 
prilic a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus din nou un accent deo
sebit pe necesitatea de a se ac
ționa mai ferm in direcția recuperă
rii și rcfolosirii surselor de energie, 
de materii prime și materiale, de 
piese și subansamhle. Pe aceasta 
cate, așa cum s-a stabilit la Congre
sul al XIII-lea al partidului, se va 
asigura acoperirea într-o proporție 
însemnată — in unele sectoare de 
peste 50 la sută — a necesarului de 
materii prime și materiale.

Trebuie spus că în intreaga lume 
se manifestă de mai multi ani un in
teres sporit fată de recuperarea și 
refolosirea resurselor materiale. în 
multe țări s-a creat o adevărată in
dustrie a reciclării, au fost înfiin
țate societăți și firme care se ocupă 
cu achiziționarea si colectarea mate
rialelor refolosibile. precum și în
treprinderi și organisme pentru co
mercializarea unor asemenea resurse. 
Reciclarea materialelor a devenit, 
practic, o necesitate pentru menți
nerea unor ritmuri ridicate de creș
tere economică, cu efecte din cele 
mai avantajoase pentru costurile de 
producție.

Sint numeroase rațiunile economi
ce ale dezvoltării unei adevărate in
dustrii a reciclării. în primul rind.

în condițiile în care resursele mate
riale și energetice ale tării noastre 
sint limitate, recuperarea materiale
lor refolosibile contribuie la lărgirea 
bazei proprii de materii prime. Se 
creează astfel posibilitatea reducerii 
importului, diminuindu-se efectele 
nefavorabile generate de criza mon
dială de materii prime. Reciclarea 
materialelor reprezintă, așadar, un 
factor esențial ele constantă și certi
tudine in asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale a economiei, pen
tru sporirea gradului de valorificare 
a resurselor materiale și pentru re
ducerea importului. în plus, materia
lele refolosibile sint mai ieftine, mai

sigure și mai la îndemină decit ori
care alte resurse necesare economiei.

Deosebit de concludent, in acest 
sens, este cazul feroaliajelor, ele
mente absolut necesare pentru rea
lizarea oțelurilor aliate, a celor inalt 
aliate. Multe dintre ele se procură 
din import, cu mari eforturi valutare. 
Reciclarea lor se justifică insă pe 
deplin chiar și atunci cind respecti
vele feroaliaje au fost realizate in 
tară, din materii prime noi. Bună
oară. o tonă de ferocrom conținut 
în otelurile aliate supuse reciclă
rii înlocuiește o tonă de ferocrom 
,.nou-nout“, care se obține cu un con
sum de 2,5 t minereu de crom, 1,5 t 
cuartită, 0,8 t cocs metalurgic, 0,2 t 
pastă de electrozi și 7 800 kWh ener
gie electrică.

Tocmai pentru ca materialele re
folosibile să dețină o pondere tot 
mai importantă in asigurarea necesi
tăților de consum productiv, in tara 
noastră a fost creată si funcționează 
o întreagă rețea de întreprinderi ju
dețene de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile. Acestea 
constituie principalele verigi organi
zatorice din teritoriu pentru urmări
rea și impulsionarea reintroducerii in

circuitul economic a resurselor pro
venite atit de la Întreprinderi, insti
tuții, cit și de la populație. Pentru in
tensificarea recuperărilor s-a instituit 
regula ca aprovizionarea cu unele 
materiale noi (anvelope, acumulatori, 
scule, mase plastice etc.) să se. facă 
doar după predarea la întreprinderile 
cu sarcini de colectare a cantităților 
corespunzătoare de materiale scoase 
din uz. De fapt, pentru atragerea in
tr-un volum tot mai însemnat a ma
terialelor refolosibile in rețeaua de 
recuperare și apoi de valorificare, a 
fost pus la punct un 
ganizatoric. s-a creat 
dustrie a reciclării.

în acest context, . .... _
pe patru luni din acest an, pe an
samblul Centralei pentru recupe
rarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, planul de colec
tare a fost depășit la oțel, fontă, 
alamă și cauciuc. în schimb.- vo
lumul colectărilor se situează la 
o serie de materiale sub nivelul pla
nului. Cele mai mari nerealizări se 
înregistrează la cupru, bronz, plumb, 
zinc, aluminiu, dar și la mase plas
tice, cioburi de sticlă și hîrtii-car- 
toane. Condițiile mai grele de
terminate de starea vremii, in 
primele două luni din acest an, 
nu pot justifica aceste rămineri in 
urmă. Ca atare, pentru recuperarea 
restantelor, pentru realizarea planu
lui la toate sortimentele se. impune 
intensificarea acțiunilor organizate 
in aeest scop in toate județele, cu 
sprijinul consiliilor populare, al 
deputaților, al organizațiilor de masă 
și obștești, al școlilor si organizații
lor de tineret. Trebuie avut in ve
dere că toate sortimentele cuprinse 
in plan au fost prevăzute în balan
țele materiale ca resurse prioritare 
ce trebuie să asigure aprovizionarea 
ritmică a unităților prelucrătoare din 
economie.

O atenție deosebită trebuie acor
dată recuperării și valorificării ele
mentelor de aliere din otelurile aliate 
șl a metalelor neferoase provenite

larg sistem 
o adevărată

să reținem

or- 
in-

că,

Ioana DABU
(Continuare in pag. a Il-a)

Așezată la circa 30 km 
de lași, pe riul Bahlui, co
muna Podu Iloaiei face 
parte dintre cele care, pină 
la sfîrșitul acestui cinci
nal, vor căpăta atestarea 
de centru urban. Care sint 
elementele care-i vor grăbi 
intrarea 
rașelor 
imediat 
tren și 
te trezești pe o stradă pie
truită ce duce spre centru, 
flancată de case vechi, 
parcă lipite una de alta ; 
ici-colo, cite o firmă de 
prestări servicii. Strada e 
invadată de căruțe, bascu
lante și tractoare care trec 
intr-un du-le-virio fără 
lăgaz. Cale de zece minu
te. ba chiar mai mult, cit 
străbați strada, nimic nu-ți 
lasă 
Iloaiei 
bună 
centru

Dar, 
urbanizarea a început din 
centrul comunei. O stradă 
perpendiculară pe cea a 

.gării, largă, aerată. Poli- 
’clinica, liceul, magazinul u- 
niversal. restaurantul, cite- 
va blocuri semețe se-nșiră 
de o parte și de alta a 
străzii principale. Frapea
ză, in primul rind, evolu
ția pe verticală a centru
lui comunei. Sint noi ele
mente de civilizație, de ur
banism. Dincolo de pod — 
o secție de prelucrări me
talice. întreprinderea 
panificație cu 
mori, citeva 
întreprinderii 
crare- a produselor indus
triale, o turnătorie de fon
tă și neferoase. Iată, așa
dar, un alt și fundamen
tal argument al urbaniză
rii : industria, care a im
primat comunei o nouă 
configurație socioeconomi- 
că. antrenind și transfor
mi nd forța de muncă. Co
rolar firesc — creșterea 
rețelei de școli : în fie
care din cele șase sate 
componente ale așezării 
există in prezent cite o 
școală generală și cite o 
grădiniță, plus o casă de 

^copii ; „la centru" ființea-

in constelația o- 
tării ? Pentru că, 
ce ai coborit din 
ai trecut de gară.

impresia că Podu 
iși va primi intr-o 
zi certificatul da 
urban.
cum era și firesc.

de 
cele două 
secții ale 
de prelu-

COPIII

ză un liceu agroindustrial, 
o școală generală, creșă, 
grădiniță. Circa 130 de ca
dre didactice se ocupă de 
formarea și educarea . ti
nerei generații. Ocrotirea 
sănătății e asigurată de un 
spital cu policlinică și. de 
un dispensar comunal cu 
peste 60 de medici și ca
dre medii, sanitare. Față 
de un singur medic și zece 
cadre didactice în 1945...

O discuție cu Elena Pri-

cerut să fie repartizată la 
Podu Iloaiei, locul unde 
s-a născut și unde „neam 
de neamul ei a muncit 
pămintul, a crescut copii". 
Podu Iloaiei este una din 
comunele cu cel mai ri
dicat procent de natalitate 
pe județ, ne informează 
tinăra doctoriță : 27 de nou 
născuți la mia de locui
tori. Există aici convin
gerea moștenită că viața 
își află adevăratele și fru-

Pașii urbanizării, 
pașii vredniciei

bcagu, vicepreședinta con
siliului popular, este edi
ficatoare privind eforturi
le edililor de urbanizare a 

■comunei. Dacă pină în 1985 
au fost date in folosință 124 
de apartamente, numai in 
cursul acestui an sint pre
conizate 62, jumătate din 
acestea fiind in curs de 
finisare. Și acesta-i doar 
începutul. Pentru că pe 
planșetele proiectanților se 
află de pe acum un nou 
spital și un dispensar vete
rinar. o stație service, un 
complex de prestări servi
cii. sediul administrativ. 
Pină la sfirsitul acestui an 
comuna își va adăuga un 
plus de urbanistică prin 
alte blocuri, o bază sporti
vă, un parc pentru tineret.

Dintr-o populație de 
7 536 de locuitori, 500 sint 
membri cooperatori, majo
ritatea lucrînd in unitățile 
industriale locale sau ale 
Iașiului. Un amănunt sem
nificativ : cei peste 250 de 
intelectuali (cadre didacti
ce, medici, ingineri) sint 
născuți aici sau în îm
prejurimi. Un exemplu e- 
Jocvent : doctorița Doina 
Gavriș, după absolvirea 
Facultății de medicină a

moașele ei rosturi în func
ție de numărul copiilor.

Oamenii cultivă cu vred
nicie cele 2 500 hectare ale 
C.A.P.-ului, care a înre
gistrat anul trecut be
neficii in valoare de 6.5 
milioane lei. Unitate frun
tașă pe județ de cițiva ani 
încoace, ea iși va consoli
da bunul renume — ne 
spune președintele Ovidiu 
Cernica. Tată a trei copii 
— o fată tehnician veteri
nar, o alta la liceul agricol 
din comună, un băiat la 
liceul agricol din Iași — 
Ovidiu Cernica le-a hotărît 
de pe acum destinul. Să 
fie agricultori, cu toată 
urbanizarea în merg a co
munei lor. Deputat in 
cartierul Zecimi, „cel mai 
frumos", cum îi place să 
spună, el a văzut centrul 
civic născindu-se sub ochii 
săi : „Cu zece ani în urmă 
nu exista nici un bloc ; 
cu trei ani in urmă nu se 
putea vorbi de canali
zare, de poștă, de liceul 
agroindustrial"... „Dar nici 
de unitălț „Gospodina", de 
librărie, de unitatea „E- 
lectrotehnica", toate înfiin
țate de curînd la parterele 
noilor blocuri, intervine

Vasile Zrotcă, președin
tele cooperativei de pro
ducție, achiziție și desfa
cere a mărfurilor. Și ne 
vorbește cum vor dispărea 
dughenele curînd, cum fie
care parter al blocurilor va 
dispune de spații comer
ciale pentru toate profilu
rile.

Parte orășeni prin pro
fesiile practicate, parte ru
rali prin rivna de a lucra 
terenurile C.A.P. (dar și în 
grădina proprie și de a 
contracta cu statul o di
versitate de produse ca 
Toader Tănăsoaie, Vasi
le Cărăbuș și multi alții), 
oamenii din Podu Iloaiei 
au un numitor comun : 
propășirea comunei pe 
care o văd, asemenea tine
rei doctorițe Gavriș,. „un 
satelit al Iașiului".

Cind părăseam comuna, 
intr-o după-amiază, multi 
dintre localnici urcaseră pe 
dealul Holm să-și facă pă
durea. Duceau cu ei puieți 
de stejar, de duzi, arbori 
și arbuști. Printre el — 
Florinei Burleac de la ex
ploatarea forestieră. învă
țătoarea Elena Teslic, co
operatoarele 
frone. Maria 
na Diaconu, 
Ion Cazacu. 
oraș fără un 
agrement e ca un iaz fără 
pește", plasticiza una din 
cooperatoare.

Iată dar Podu Iloaiei, 
nume coborit din legendă 
ca denumirile atitor altor 
comune dintre hotarele 
tării, înaintind spre viitor 
cu pași siguri, semnin- 
du-și cu fiecare zi „ates
tatul" de urbanizare. O a- 
șezare sub semnul tinere
ții, unde aproape zilnic se 
naște un copil. Care, de 
cum silabisește buchea 
cărții, află că pe unde calcă 
el a trecut Ștefan cel 
Mare. Că pășește pe locuri 
de istorie. Și că devenirea 
lor e izbinda unei epoci de 
construcție, de cutezanță, 
de creație.

Marta CU1BUS 
Manole CORCAC1 
corespondentul „Scinteii*^

Valeria So- 
Moraru, Ioa- 
mecaniza torul 

„Un viitor 
loc al lui de

Discutam despre urmași cu 
Gheorghe Creta, electrician in 
comuna Leorda. județul Boto
șani, om cu o casă plină de 
copii.

„Ce s-ar fi întimplat. se în
treba el. dacă Marla Enescu 
n-ar fi născut si al optulea 
copil Ar mai fi existat marele 
George Enescu

A evocat apoi, in aceeași or
dine de idei, numele lui Mihai 
Eminescu, Octav Băncilă. Gri- 
gore Antipa și ale altor mari 
personalități din „partea locu
lui". Nici unul dintre ei n-a fost 
singur la părinți. Firesc, inter
locutorul nostru a „sărit" in 
prezent. „Vedeți Leorda de azil 
— ne-a întrebat. E plină de fa
milii cu 5 si peste 5 copii". Si 
a început să le numere cu zeci
le. Fără să-și uite propria fami
lie : „Am cinci copii. Primii 
sint mari, se cresc acum unii pe 
alții. Invafă, si chiar bine, dar 
se ocupă si de treburile gospodăriei".

— Al citelea ati fi. nea Creta, 
între cei cu 5 și peste 5 copii, 
printre gospodarii comunei ?

Face un calcul meticulos, pe 
sate, după care răspunde cu 
exactitate : al 181-lea din 941 
de gospodării. „Avem multe fa
milii tinere, in cooperativa agri- 

' colă de producție si in celelalte 
unităti economice din comună 
se ciștigă bine, există si grădi
niță. ba chiar pentru perioada 
de vară ne. aindim să înființăm 
si o creșă".

Iși amintește cum. flăcău 
fiind, t-a zis unui vecin : „Mă. 
tu citi vrei după însurătoare ?“. 
„Oricum unul băiat să fie. tn 
rest, fie si două, trei sau patru 
fete". Si i-a împărtășit părerea.

— De ce 1 l-am întrebat.
— Vedeți, băieții sint un fel 

de stilvi care îti asigură nemu
rirea numelui. A numelui de 
familie. Așa se face, cred eu. că 
intilnim si azi nume de familie 
ce provin din timpurile cele mai 
străvechi si care, bineînțeles, 
vor dăinui mereu.

Adevărul acestor vorbe — ori- 
clt de cunoscut ar fi — îndeam
nă la reflecție.

Silvestri A11ENE1
corespondentul „Scinteii*

Congresului 
al P.C.R.

la politica 
partidului

Orientârile 
al XIII-lea 
cu privire 
externă a

și statului nostru, 
la situația internațională

In sprijinul 
celor ce studiază 

în cercurile 
politico-educative 
din învățămîntul 
politico-ideologic

IN PAGINA A IV-A
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Specialistul—puternic implicat in soluționarea 
problemelor majore ale producției

„ prin generalizarea experienței pozitive 
și perfecționarea activității în toate unitățile!

Unitate a tehnologiilor de vîrf
Combinatul agroindustrial Timiș, 

unitate creată in urmă cu șapte ani 
la indicația secretarului gsneral al 
partidului, constituie la ora actuală 
un model de organizare a activității, 
începînd cu operațiile de preluare 
și prelucrare a furajelor, continuind 
cu cele de creștere propriu-zisă a 
animalelor, pînă la industrializarea 
și valorificarea producției. Nucleul 
actualului combinat îl constituie în
treprinderea de creștere și îngră- 
șare a porcilor Beregsău — de fapt 
prima școală pentru viitorii munci
tori și specialiști ai „COMTIM“ — 
căreia cu timpul i s-au alăturat uni
tăți de prelucrare a furajelor și 
unități de industrializare a cărnii, 
concomitent cu înființarea unor sec
toare complet noi, cum sînt cele de 
construcții sau de transporturi. La 
ora actuală, combinatul reunește 68 
unități de producție, cercetare și in
dustrializare, amplasate în mai mul
te zone ale județului. Am putea 
spune că prin modul de organizare 
„COMTIM“-ul nu se poate compara 
cu nici o unitate zootehnică din țară. 
O altă trăsătură specifică a acestui 
combinat este dată de faptul că 
tehnologiile care stau la baza activi
tății sale sint în exclusivitate de 
concepție românească, mai precis, 
sînt elaborate de muncitorii și spe
cialiștii săi.

— Pentru conducerea combinatu
lui, pentru toți lucrătorii — ne spu
ne inginerul Cantemir Răsădeanu — 
două au fost problemele de impor
tanță capitală în activitatea noii 
unități. Prima s-a referit la asigura
rea cu forțe proprii a materialului de 
reproducție, cu potențial genetic ridi
cat. în acest scop, s-a creat un pu
ternic sector de ameliorare a efecti
velor prin selecție și hibridare, în
cepînd cu rasele Landrace și Marele 
Alb, continuînd apoi cu rasele Durog 
și Hampshire, în vederea obținerii 
unor indici ridicați de prolificitate, 
capacitate de adaptare, viteză de 
creștere, bineînțeles cu consumuri 
specifice de furaje cît mai econo
micoase. A doua mare problemă a 
constituit-o producerea, tot cu forțe 
proprii, a furajelor. Așa s-a for
mat un alt sector productiv puter
nic, cu spații de preluare și depo
zitare a furajelor și fabrici de nu
trețuri combinate, capabile să asi
gure prepararea hranei în cantită
țile necesare, care, în condițiile com

binatului nostru, însumează zilnic 
citeva mii de tone. Atingerea aces
tor două obiective s-a făcut pe fon
dul eforturilor generale de organi
zare și modernizare a întregului 
proces de producție, care nu mai 
seamănă în nici o verigă a sa cu cel 
practicat în sistemul gospodăresc.

Toate fazele și operațiile, începînd 
cu preluarea nutrețurilor și pînă la 
livrarea produselor de carne Ia be
neficiar, au fost mecanizate și au
tomatizate.

— Activitatea de construcție și de 
modernizare s-a împletit cu cea de
pusă de oamenii noștri pentru a de
prinde cunoștințe noi, pe măsura 
exigențelor pe care le ridică munca 
într-o adevărată uzină, pentru că.

care oferă maximum de condiții 
pentru folosirea tehnologiilor de 
vîrf, precum și a sistemelor auto
mate de adăpare și furajare.

Ce anume din experiența 
„COMTIM“-ului poate fi preluat de 
alte unități — aceasta este o problemă 
care depinde de specificul de organi
zare a fiecărei unități zootehnice, de 
inițiativa și preocuparea fiecărui co
lectiv în parte. Ceea ce poate fi însă 
preluat în mod sigur este exemplul 
acestui colectiv de a înnoi continuu, 
de a moderniza, de a așeza Întreaga 
activitate pe temeiul celor mal noi 
cuceriri ale științei și tehnicii agri
cole. Este o idee asupra căreia, în 
discuția pe care o purtăm cu direc

Combinatul agroindustrial Timiș
practic, la „COMTIM“, zootehnia a 
devenit o variantă a activității in
dustriale — ne spune tovarășul Sa
bin Polexici, secretarul comitetului 
de partid. Or, fără bogate cunoș
tințe de biologie, zootehnie, meca
nică, electrotehnică sau sanitar-ve- 
terinare nu ar fi fost posibil de 
atins nivelul-record de productivi
tate ca un singur om, zootehnis- 
tul-mecanizator, cum i se spune 
acum fostului îngrijitor, cu un efort 
fizic mai redus, să crească de 10 ori 
mai multe animale decît pînă la 
acțiunea de modernizare și, mai ales, 
să aplice tehnologii de vîrf în acest 
domeniu. în acest scop, comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii și 
comitetul sindicatului au elaborat un 
program special de perfecționare a 
cunoștințelor, în concordanță cu exi
gențele actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării intensive a zootehniei 
românești, cu sarcinile mari ce re
vin combinatului nostru, program 
care cuprinde, practic, întregul co
lectiv de 10 000 de oameni.

Desigur, la „COMTIM", noutăți 
întîlnești la tot pasul. Toate poartă, 
cum spuneam, girul gîndirii crea
toare și al spiritului revoluționar ce 
caracterizează oamenii de aici. Ha
lele sînt dimensionate după cerințele 
specifice fiecărui sector, dar și după 
criterii economice. Adăposturile be
neficiază de aerisire și lumină na
turale, iar boxele au o configurație

torul combinatului, inginerul Flo
rentin Cârpanu, acesta revine in mai 
multe rînduri, detaliind și avanta
jele.

— Perfecționarea tehnologiilor prin 
adoptarea celor mai noi și valoroase 
cuceriri ale științei agricole româ
nești, precum și a cercetărilor pro
prii constituie o preocupare a acti
vității de creație a specialiștilor 
noștri, avînd ca efect îmbunătățirea 
permanentă a selecției și amelioră
rii materialului biologic, dobîndirea 
unor sporuri înalte de creștere în 
greutate, cu consumuri specifice tot 
mai reduse. La „COMTIM", în con
dițiile în care avem un efectiv 
constant de 1 200 000 porcine, obți
nem kilogramul de carne cu 4,5 kg 
furaje, iar la taurine, unde există 
un efectiv permanent de peste 30 000 
capete, realizăm sporuri de 1 kg pe 
zi, cu un consum de furaje de 7,5 
U.N., livrînd animalele la greutăți 
medii cuprinse între 100—120 kg la 
porcine și 480—520 kg la taurine. 
Ne preocupă în ultima vreme și 
valorificarea în totalitate a produc
ției secundare (sînge, hipofiză, pan
creas etc.), pe această Cale exclu- 
zindu-se orice pierdere de produc
ție, astfel încît venitul net pe ani
mal sporește cu 100 lei. în acest 
context țin să arăt că pentru creș
terea eficienței, a productivității 
muncii în activitatea de industriali
zare a cărnii, cît și a competitivi-

tății la export, avem în fază de fi
nalizare, pe noua platformă a indus
triei alimentare din Timișoara, un 
mare și modern abator.

Combinatul dispune de 11 000 hec
tare teren arabil, din care 2 000 hec
tare sînt cultivate cu lucernă. Pen
tru fertilizarea și îmbunătățirea 
structurii solului au fost folosite în
treaga cantitate de gunoi de grajd, 
precum și apele reziduale provenite 
din complexele zootehnice, aplicîn- 
du-se in acest scop un sistem teh
nologic elaborat tot de specialiștii 
combinatului. Aceste măsuri fac po
sibilă înlocuirea în hrana animale
lor, în special eu lucernă verde și 
făină de lucernă, a unor cantități tot 
mai mari de concentrate, cît și a 
unei părți din vitaminele și biosti- 
mulatorii aduși din import. Ca nou
tate este și faptul că peste 60 000 
de animale sînt crescute în tabere 
de vară, unde acestea consumă cu 
precădere masă-verde și reziduurile 
de la prelucrarea laptelui.

Combinatul a demarat bine șl în 
noul cincinal. Pe primele 4 luni ale 
anului au fost livrate la fondul de 
stat și la export peste 50 000 tone 
carne, cu 15 000 tone mai mult de
cît prevedeau sarcinile de plan. 
Aceasta constituie garanția obținerii, 
în 1986, a unei producții record de 
carne, colectivul de aici ono- 
rindu-și astfel angajamentul a- 
sumat în fața conducerii parti
dului la plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii. In 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a fost depășită cu 41 000 lei 
pe lucrător, avind perspectiva de a 
ajunge, la finele anului, la un nivel 
record de un milion lei pe om, în 
timp ce beneficiile au însumat 25 
milioane lei, cu 5 milioane mai 
mult decît era prevăzut. în con
sens cu sarcinile stabilite de condu
cerea partidului și statului, acest 
harnic colectiv este hotărît să acțio
neze cu toată puterea și priceperea 
pentru accentuarea dezvoltării in
tensive a combinatului, prin impri
marea în continuare a unui puter
nic dinamism in acțiunea de moder
nizare a tuturor unităților, inclusiv 
a celor 13 foste asociații zootehnice 
pe care le-a integrat combinatul în
cepînd din acest an.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteil"

Etalon zilnic - nivelul mondial
Proiectarea — știe 

toată lumea — este 
cea care imprimă ni
velul tehnic al unui 
produs. Dacă proiecta
rea il concepe la ulti
mul nivel al tehnicii, 
atunci execuția — 
chiar dacă ar avea a- 
numite dificultăți în
tr-o anumită fază — 
asigură, in cele din 
urmă, acest nivel. 
Concluzie valabilă ori
unde pe mapamond.

Ceea ce știu bine și 
specialiștii comparti
mentului de cercetare 
și proiectare al între
prinderii „Electropre- 
cizia" din Săcele. Dar 
una este să știi și alta 
să-ți impui această ce
rință ca normă de 
muncă zilnică, ca de
viză și conduită profe
sională... „Intr-o adu
nare de partid cineva, 
vă rog să mă credeți, 
nu mai știu cim —ne 
spune tovarășa inginer 
Valeria Constantino- 
pol, seiretara comite
tului de partid din sec
torul proiectare-cerce- 
tare — a sugerat ur
mătoarea idee: -Nouă, 
proiectanților, ni se 
cere să gindim produ
se la un nivel tehnic 
mereu mai ridicat. Ce 
ar fi dacă aici, in or
ganizația noastră de 
partid, ne-am propune 
ca fiecare proiectant 
să aibă ca etalon — 
pentru fiecare produs 
pe care-l gindește — 
nivelul mondial. O să 
spuneți că e greu să 
obții date documenta
re. E greu, ce-i drept. 
Dar proiectantul, a- 
tunci cind știe că va 
fi solicitat să argu
menteze că produsul 
gindit de el e sau nu 
la nivel mondial, va 
aduna și aceste date. 
Merită ca organizația 
noastră de partid să 
stimuleze asemenea 
preocupări». Ideea 
ne-a pus pe toți pe 
ginduri. In ce mă pri
vește, m-am pronun
țat pentru aplicarea ei 
și am arătat că vom 
studia chiar posibilita
tea exercitării unui

control in această pri
vință".

Ar fi incorect să 
spunem că de a doua 
zi toată lumea a dat 
curs ideii amintite, că 
toate proiectele sint la 
nivelul ultimelor crea
ții mondiale in mate
rie. Nu este nici așa de 
simplu, nici așa de u- 
șor. Ceea ce este im
portant e faptul că i- 
deea n-a rămas fără 
ecou. Nici in rin- 
dul proiectanților-co- 
muniști, nici al orga
nizației de partid.

Unul din obiectivele 
prioritare, in cadrul

0 idee 
și valoarea ei

acțiunii de înnoire a 
producției, vizează re
alizarea unor produse 
cu parametri multi
funcționali, care să in
corporeze in ele mai 
puține materiale și in 
special sa înlocuiască 
metalele rare, defici
tare și scumpe. Așa 
s-a procedat vină a- 
cum in cazul motoare
lor electrice asincrone. 
Atît in ce privește ma
terialele, cit și in ce 
privește multifuncțio- 
nalitatea, prin reali
zarea de motoare cu 
două viteze, care pot 
fi folosite la turații di
ferite in funcție de 
necesități. Așa s-a 
procedat și in cazul 
motoarelor care echi
pează polizoarele des
tinate exportului. Am
bele categorii de mo
toare se situează — au 
demonstrat proiectan
ta, au confirmat bene
ficiarii — la nivelul 
mondial al momentu
lui.

Ideea ca etalonul 
zilnic al muncii sâ fie 
nivelul mondial a de
venit preocupare a 
fiecărui proiectant. 
Mai mult, o problemă 
de conduită profesio
nală. „Cert este că 
produsele realizate de

„Electroprectzia" — 
Săcele in ultimul timp, 
fără a fi „examinate" 
de vreun juriu, in" a- 
fară bineînțeles de 
conștiința proiectan
tului și de exigenții 
beneficiari — ne spu
ne tovarășul Nicolae 
Andrei, directorul teh
nic al unității — se si
tuează tot mai mult la 
nivelul performanțelor 
mondiale. Peste 70 la 
sută din producția re
alizată atinge astăzi a- 
cest nivel". Iar prin
tre proiectanțli-comu- 
nisti care au dat 
cei dinții examen in 
fața propriei hotărîri 
se numără subingi- 
nerul Gheorghe Ban- 
ciu, realizatorul noilor 
termocontacte pentru 
autoturismul „Olt- 
cit“, tehnicianul-pro- 
iectant Andrei Kope 
și maistrul de fa
bricație V. Badea, 
care, prin îmbună
tățirile aduse alter- 
natorului, au conferit 
produsului calități su
perioare licenței, ingi
nerul Ștefan Șard si 
tehnicianul Ludovic 
Ferencz, autorii unor 
importante perfecțio
nări aduse demaroru- 
lui pentru autocamioa
ne ș.a.

Ideea „Etalon zilnic 
— nivelul mondial" a 
inceput să se materi
alizeze, după cum se 
vede, cu bune rezul
tate. Cel puțin pe linia 
preocupărilor comu- 
niștilor-proiectanți. Iar 
dacă organizațih de 
partid ar deveni 
un „omologator" per
manent (prin sti
mularea proiectanților 
și prin organizarea u- 
nor dezbateri pe bază 
de argumente asupra 
nivelului tehnic al tu
turor produselor gin- 
dite aici) — rezulta
tele ideii ce face obi
ectul acestor rinduri 
ar ridica ștacheta gin- 
dirii tehnice, într-ade- 
văr, la cel mai înalt 
grad competitiv. Ni
velul mondial.
Nicolae MOCANU 
Const. PRIESCU

ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRĂ
ȚIREA" ORADEA este un impor
tant furnizor de tehnică de vîrf, 
fapt pe deplin ilustrat de moder
nizarea accentuată a producției, 
de continua diversificare a aces
teia. în anul în curs, bunăoară, 
ponderea mașinilor-unelte univer
sale scade, comparativ cu 1981. de 
la 92,9 la sută la 43 la sută. Păs- 
trind datele comparației, să reținem 
că, în același timp, sporește de la 
2,2 la sută la 31,8 la sută ponderea 
centrelor de prelucrare și a mașini
lor cu comenzi numerice. Totodată, 
crește de 4 ori volumul mașinilor 
speciale, al agregatelor și liniilor cu 
transfer. în acest prim an al ac
tualului cincinal urmind să fie

produse celule și sisteme flexibile. 
Noile produse se remarcă prin 
complexitate și competitivitate, 
printr-un înalt grad de automa
tizare. fiabilitate ridicată și un 
consum redus de metal. Sînt ar
gumente care atestă convingător 
amploarea creației tehnice, a asi
milării de produse noi. implicarea 
fermă a acestui harnic colectiv in 
acțiunea de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor 
de producție, în realizarea sarcini
lor de dublare a productivității 
muncii pină in 1990. în fotografie : 
aspect din hala de montaj a cita
delei construcțiilor de mașini-unel- 
te orădene. (loan Laza).

Foto : Sandu Cristian
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(Urmare din pag. I)

atit din colectări, cit și din proce
sele tehnologice, astfel incit sarci
na de plan să fie îndeplinită și de
pășită. Foarte importantă este sorta
rea temeinică a oțelurilor aliate și 
metalelor neferoase refolosibile, ast
fel incit acestea să nu se mai ex
pedieze la reciclare amestecate in
tre ele sau cu metale feroase nealia
te. cum s-a întîmplat frecvent pînă 
acum. Pe de altă parte,, este absolut 
necesar ca realizarea sarcinilor de 
predare de către toate întreprinde
rile industriale nominalizate prin 
plan să fie urmărită îndeaproa
pe, permanent, de întreprinde
rile județene de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile.

Există însă și impresionante stocuri 
gata constituite de materiale refolo
sibile pentru care soluțiile de valori
ficare fie că nu sînt aplicate, fie că 
nu au fost pînă acum elaborate de 
cercetarea științifică. Este vorba, în 
principal, de „munții" de textile 
uzate, de mase plastice de mică den
sitate și de anvelope nereșapabile 
care creează mari dificultăți în de
pozitarea și gestionarea lor.

Punerea în valoare a unui volum 
tot mai mare de materiale refolo
sibile solicită, firește, un ansamblu 
de măsuri care să reunească efortu
rile cercetătorilor, proiectanților, dar 
și ale beneficiarilor, respectiv, ale 
specialiștilor din cadrul unităților 
subordonate Centralei pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor re
folosibile. în această ordine de idei, 
subliniem necesitatea ca tocmai a-

ceastă centrală să acționeze mai ho
tărît pentru grăbirea punerii la 
punct, la Iași, a stației-pilot pentru 
valorificarea elementelor utile din 
bateriile galvanice, o altă categorie 
de materiale refolosibile a căror va
lorificare întîrzie.

O influență negativă asupra recu
perării și valorificării resurselor re
folosibile o exercită intîrzierile in 
punerea in funcțiune a diferitelor 
capacități de producție cu care au 
fost prevăzute atit o scrie de unități 
industriale unde rezultă mari canti
tăți de materiale refolosibile. cit și 
mai multe întreprinderi județene 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile. Este vorba 
de obiective de investiții menite, să 
asigure creșterea calității acestor' 
materiale prin prelucrări de tip in
dustrial. Nu este tot una cum intră 
materialele refolosibile pe porțile in
dustriei. Bunăoară, șpanul de oțel 
mărunțit și apoi brichetat sau balo
tat nu numai că se transportă mult 
mai ieftin decît atunci cind este în 
stare afinată, dar permite și reduce
rea timpului de elaborare a șarjelor 
în oțelării. cît si diminuarea pierde
rilor de metal. Utilizarea la capaci
tate a mijloacelor de transport și 
creșterea gradului de valorificare in 
industrie a materialelor refolosibile 
depinde, așadar, de calitatea care se 
asigură acestora prin prelucrări de 
tip industrial. Tocmai pentru ca să 
sporească substanțial livrările de ma
teriale refolosibile calitativ superi
oare. doar în cincinalul 1980—1985 și 
doar pentru înzestrarea întreprinde
rilor județene pentru recuperarea și

încheiam ancheta anterioară, publicată în ziarul nr. 13602, cu ob
servația că integrarea în producție, valorificarea potențialului creator, a 
cunoștințelor profesionale ale inginerilor stagiari depind în mare parte 
de măsura în care conducerile unităților economice se preocupă de 
activitatea acestor specialiști. De altfel, această obligație este stipulată 
in mod expres in Decretul Consiliului de Stat nr. 54 din 1975, la care 
ne-am mai referit, dar ale cărui prevederi se pare că se mai uită uneori. 
Astfel, printre altele, decretul precizează că unitățile socialiste au datoria 
să controleze modul in care absolvenții din invățămintul superior se în
cadrează in producție și iși indcplinesc sarcinile decurgind din funcția 
in care au fost încadrați, precum și celelalte îndatoriri ce le revin din 
contractele de muncă, regulamentele de ordine interioară și legislația 
muncii. Se respectă aceste cerințe

0 regulă simplă : Fiecare 
an de stagiatură, absolvit 

printr-o lucrare practică
La prima vedere, prevederile le

gale pot părea destul de complicate. 
Dar chiar dacă ar fi așa, legea 
e lege — cum se spune — și trebuie 
respectată. Experiența întreprinde
rii metalurgice din Buzău dovedește 
însă că 
simple, 
stagiari 
lată cît

— La _____________________
tea noastră 93 de ingineri stagiari, 
reprezentînd circa o treime din to
talul cadrelor tehnico-inginerești. 
care în marea lor majoritate nu au 
nici ele o vechime prea mare în 
producție, ne precizează Ion Blag, 
directorul întreprinderii. Cu cine să 
rezolvăm deci problemele curente și de ’ ‘
ale 
dacă 
rii 
Cine 
credere in capa
citatea lor profe
sională face o 
mare greșeală. 
Totul este să le 
spui exact ce vrei 
de la ei, să îi pui 
la treabă, să le 
lași și puțină li
bertate, deoarece 
le de învățat 
te. dar nu cred 
mă pe care să 
La noi, prima 
pune unui inginer stagiar este dacă 
poate să iși aplice lucrarea de di
plomă. Dacă nu, trebuie să caute so
luții noi pentru rezolvarea 
melor specifice producției 
Regula este următoarea : 
dintr-un an de stagiatură in 
face numai pe baza unei 
practice prin care se rezolvă o pro
blemă concretă de producție. O lu
crare făcută după toate regulile : cu 
proiect, calcule de eficientă econo
mică și tot ce este necesar. In plus, 
trebuie să fie aplicată în producție. 
Altfel nu se trece în anul următor de 
stagiatură. Periodic. împreună cu or
ganizațiile U.T.C. si de sindicat, 
analizăm lucrările făcute, iar cele 
care se dovedesc bune sint aplicate 
Imediat în practică.

— Aminteați de o anumită liber
tate acordată inginerilor stagiari. 
Concret, despre ce este vorba ?

— In prințul rind, inginerii 
giari.au libertatea să meargă in 
care întreprindere din tară sau _ 
stitut de invățămint și să stea acolo 
atit timp cît le este necesar spre a 
rezolva probleme pentru care s-au 
dus. Pînă acum, nimeni nu 
stat mai mult decît a trebuit. Pe 
unii ingineri stagiari i-am trimis la 
specializare și in străinătate dacă a 
fost necesar. în al doilea rînd. por
nim de la principiul că locul ingine
rilor este in proiectare, in sectoarele 
de concepție. Iată de ce, după o 
scurtă perioadă de adaptare, de tre
cere prin mai multe secții de produc
ție. multi ingineri stagiari sint re
partizați în atelierele de proiectare. 
Dacă nu dovedesc aptitudini, sînt 
trecuți din nou în producție. Și tot 
așa, pînă ajungem la soluția optimă, 
în orice caz, aș vrea să precizez că, 
dacă în anul 1980 nu aveam nici un

■ atelier de proiectare, acum avem 
cinci, iar majoritatea inginerilor care 
lucrează aici sint stagiari.

Criteriul principal de apreciere a 
activității inginerilor stagiari il con
stituie. prin urmare, faptul con
cret. contribuția adusă la perfecțio
narea producției. Iată. în acest sens, 
citeva scurte fișe biografice ale unor 
tineri specialiști de la întreprinderea 
.metalurgică Buzău. întocmite pe 
baza răspunsurilor primite la între
barea : „CE SARCINI DE PRODUC
ȚIE AȚI PRIMIT ȘI CE PROBLE
ME CONCRETE AȚI REZOLVAT 
IN PERIOADA DE STAGIATURA?

• Gheorghe Morărașu a terminat 
Facultatea de metalurgie din Bucu
rești și și-a făcut lucrarea de diplo
mă chiar in întreprinderea unde a 
fost repartizat; una din soluțiile 
propuse in lucrarea de diplomă a și 
fost, materializată; a modificat și 
proiectat tehnologiile de formare și 
turnare a citorva repere ; in pre
zent definitivează o nouă tehnologie 
de formare-turnare a cămășilor de

în toate unitățile și în toate cazurile ?

lucrurile sint cu mult mai 
iar activitatea inginerilor 

poate fi orientată si contro- 
se poate de riguros.
ora actuală avem în unita-

cilindri ; este in anul III de stagia- 
tură și îndeplinește funcția de teh
nolog de secție.

• Elena Măcălău, absolventă a 
Facultății de metalurgie din Bucu
rești, a pus practic bazele noului 
laborator de metalografie din între
prindere ; a trecut in anul II de sta- 
giatură cu lucrarea „îmbunătățirea 
suprafeței pieselor turnate prin 
desalinizarea apei folosite la pre
pararea amestecului de formare". E- 
ficiența soluției propuse : reducerea 
rebuturilor cu 10 la sută, diminua
rea consumului de bentonită 
10 la sută, economii de manoperă 
valoare de peste 100 000 lei pe an 
operațiile de sablai și prelucrare.

• Ionel Gagu a trecut in anul
de stagiatură cu o lucrare pe baza 
căreia s-a asimilat in producție teh
nologia de obținere a modelelor de 
turnare din rășini epoxilice : apoi a 
trecut in anul III de stagiatură

cu 
in 
la

II

perspectivă 
producției, 

nu cu tine- 
specialiști ? 
nu are în-

TREPRINDERE ?“ am primit răs
punsuri vagi, evazive, neconcluden
te. Cită diferență între activitatea 
acestor specialiști și aceea a cole
gilor lor. din aceeași întreprindere 
sau din alte unități, care după un 
an-doi de stagiatură pot spune cu 
mindrie : acest utilai a fost îmbu
nătățit de mine : eu am perfecționat 
această tehnologie.

Inginerii stagiari,
la examenul practiciim

mai au destu- 
și .trebuie să înve- 
că este vreo proble
ms o poată rezolva, 
întrebare care se

proble- 
noastre. 
trecerea 
altul se 
lucrări

sta- 
ori- 
in-

a

elaborind tehnologia de turnare a 
rășinilor epoxilice in forme vidate 
(premieră pe țară) ; a modificat în 
bună parte proiectul modelăriei care 
se construiește acum in întreprin
dere ; in prezent lucrează la asimi
larea in fabricație a S.D.V.-urilor 
necesare pentru turnarea blocurilor 
motor de la tractoarele de 65 C P.

Dar cite realizări nu au și alți in
gineri din multe alte întreprnideri 
unde stagiatura este considerată o 
perioadă de mare importantă pentru 
formarea tinerilor specialiști ? Cu 
atît mai contrastante apar însă acele 
situații in care orientarea ingineri
lor stagiari este greșit făcută încă 
de la primul contact cu producția.

Invâțăcei 
pe post de ••• profesori

O optică cel puțin la fel de greșită 
despre perioada de stagiatură au și 
conducerile întreprinderilor pentru 
articole tehnice din cauciuc și „Me- 
lana" din Botoșani. Anul trecut. în 
cele două unități au fost repartizați 
șapte ingineri stagiari. Iată însă că 
trei dintre tinerii specialiști nici nu 
au apucat să vadă halele de pro
ducție și au fost trimiși pe post de... 
profesori Ia liceul industrial de chi
mie patronat 
prinderi.

— Dacă aș 
lnvățămînt. _ __ ___
Dobre, aș fi dat admiterea la o fa
cultate cu profil pedagogic. N-aș zice 
că mă simt străină de ceea ce fac 
în liceu, fiindcă predau cunoștințe 
de specialitate. Dar cum să zic ? 
asta este profesia pentru care 
optat

La aceasta se adaugă si un 
aspect. „Sîntem 
retribuit! in acord 
global și este fi
resc să fie așa, 
ne mărturisea ing. 
Cristina Cornea. 
Dar cum putem 
noi influența pro
ducția. îndeplini
rea ritmică a pla
nului, de vreme 
ce lucrăm într-un 
cu totul alt loc de 
muncă ?“ Situația 

generează și un alt neajuns, produs de 
însăși abaterea de la prevederile lega
le, și anume: în funcție de aptitudinile 
profesionale și organizatorice dove
dite în perioada stagiaturii. la sfîr- 
șitul acesteia inginerii sînt repar
tizați fie în producție, fie in cerce- 
tare-proiectare. Or, ce aptitudini vor 
putea dovedi inginerii stagiari care 
au fost trimiși să lucreze direct în 

. lnvățămînt ?

de cele două intre-

fi dorit să lucrez în 
ne-a spus ing. Paula

Nu 
am

alt

Ingineri specialiști în. 
aprovizionarea 

cu materiale
Oare ce pot spune despre activita

tea lor cei 10 ingineri stagiari de la 
întreprinderea metalurgică din Foc
șani, de pildă, care lucrează la bi
roul mecano-energetic ? Să schițăm 
și în acest caz citeva scurte fișe bio
grafice.
• Romeo Roman a terminat in 

urmă cu un an de zile Facultatea de 
electrotehnică de la Iași, cu media 
9,20. O dată sosit in întreprindere a 
fost repartizat direct la biroul me
cano-energetic, unde a urmărit con
sumurile zilnice de energie electrică 
și gaz metan ; a făcut raportări de
cadele, lunare, trimestriale cu privire 
la aceste consumuri; a urmărit co
menzile și stocurile de piese de 
schimb ; de curînd se ocupă de pro
blemele de investiții și umblă pe 
la diferiți furnizori pentru comenzi 
și contracte de diferite utilaje.

• Plugaru Laurențiu a terminat 
Facultatea de metalurgie cu media 
8,50 și de doi ani lucrează tot la bi
roul mecano-energetic. Principalele 
realizări din această perioadă : apro
vizionarea cu piese de schimb pentru 
poduri rulante, ventilatoare, pompe 
și alte instalații.

In linii generale, biografia profe
sională a celor 10 ingineri stagiari 
din biroul mecano-energetic al uni
tății este asemănătoare. „Toți sint 
băieți foarte buni" — ne spunea la 
un moment dat Dumitru Crișea, in- 
ginerul-șef al întreprinderii. Absolut 
de acord. Dovadă și mediile cu care 
au terminat 
Buni, dar la 
cu materiale 
Sigur, asta li
cut. Si. oameni serioși, au incercat 
să se achite cit mai bine de sarcinile 
încredințate. Dar nu aceasta este 
menirea lor în producție. Nu pentru 
așa ceva s-au pregătit timp de cinci 
ani de zile in institute politehnice. In 
consecință, nici nu este de mirare că 
la întrebarea „CE LEGĂTURĂ 
exista între cunoștințele 
ÎNSUȘITE ÎN FACULTATE ȘI AC
TIVITATEA CONCRETA DIN ÎN-

învățămintul superior, 
ce ? La aprovizionarea 
și piese de schimb ? 
s-a cerut, asta au fă-

REFOLOSIBILE
valorificarea materialelor refolosibile 
s-a realizat un volum de investiții 
de peste un miliard de lei. S-au con
struit și modernizat astfel un număr 
de 40 de centre de colectare si pre
lucrare a materialelor refolosibile, 
cum sint cele din Brașov. Ploiești, 
Craiova. Pitești, Tîrgoviște, Timișoa
ra. Piatra Neamț, Arad, Bistrița, 
Sfintu Gheorghe etc. Noile centre 
construite ori dezvoltate și moderni
zate au fost concepute să aibă un 
caracter industrial. în sensul meca
nizării operațiilor de încărcare- 
descărcare, a prelucrărilor prin tăie
re, presare, mărunțire, brichetare a 
materialelor refolosibile metalice pe 
utilaje specifice.

Care este stadiul de execuție a noi
lor capacități din industria reciclării? 
Au fost realizate toate noile obiec
tive menite să asigure capacitățile 
necesare pentru preluarea resurselor 
din zonele respective și prelucrarea 
acestora, în vederea livrării materia
lelor in condiții optime, corespunză
tor tehnologiilor de valorificare din 
industrie ? Cu rare excepții, chiar și 
investițiile prevăzute pentru 1985 
mai înregistrează la ora actua
lă mari întîrzieri. Iar acest lucru 
este valabil în ce privește atit noile 
obiective ale industriei reciclării des
tinate unităților industriale, cît și 
cele cu care au fost înzestrate între
prinderile județene pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re
folosibile. Nimeni și nimic nu mai 
poate justifica acum perpetuarea 
acestor întîrzieri, în contextul in care, 
de atît timp, pentru toate obiecti
vele cu restante există toate condi-

țiile de execuție : finanțare deschisă, 
amplasament liber, contracte cu ter
mene ferme pentru utilaje si mate
riale. totul cu 
tară.

Prin urmare, 
investiții din 
materialelor este _____  _  __ __
măsuri ferme pentru întărirea ordinii 
și disciplinei. Bunăoară. în ce pri
vește noile capacități cu care vor fi 
înzestrate o serie de unități din 
subordinea Centralei pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile, respectiv, la Vaslui. Si
biu și Reghin, trebuie urgentată în
ceperea lucrărilor. Documentațiile, 
celelalte condiții de execuție au fost 
asigurate. Acum este necesar ca atît 
conducerea centralei de resort, cit 
și conducerile intreprinderilor ju
dețene să asigure contractarea și 
achiziționarea din timp a tutu
ror utilajelor, corelate cu grafi
cele de montaj, impulsionind. tot
odată. constructorii pentru realizarea 
ritmică si la termenele planificate a 
tuturor obiectivelor.

Toți factorii implicați în realizarea 
obiectivelor din industria reciclării 
trebuie să aibă în vedere cerința 
esențială ca, intr-o serie de ramuri 
ale economiei, materialele refolosibi
le să asigure jumătate ori chiar 
mai mult din necesarul de re
surse de materii prime. Așadar, cu 
toții trebuie să fie conștient! că orice 
întîrziere de pe șantierele noilor 
obiective ale industriei reciclării pe
riclitează acțiunea de valorificare 
eficientă a materialelor refolosibile, 
de aprovizionare a economiei națio
nale cu diferite materii prime.

resurse exclusiv din
pe toate șantierele de 
industria reciclării 

necesar să se ia

Buna pregătire profesio
nală — temeiul încrederii 

în tinerii specialiști
Sondajul făcut în rindul celor 50 

de ingineri stagiari a pus în eviden
tă citeva tipuri de situații caracte
ristice. de fapt, pentru evoluția pro
fesională a unui număr mult mai 
mare de tineri absolvenți ai facul
tăților politehnice care se prezintă 
la marele examen al producției. 
Concluzia este cit se poate de cla
ră : integrarea lor In activitatea uni
tăților econpmice 
partlzați depinde 
de încrederea 
de felul în care 
se controlează 
surată.

Surprinzător este însă faptul că. în 
cadrul acelorași 
adoptă atitudini 
ginerii stagiari, 
metalurgică din 
se știe din propria experiență ce re
zultate bune obțin inginerii repar
tizați în producție. Ing. Enache Cor- 
ciovă, de pildă, după numai 8 luni 
de la repartiție a proiectat si reali
zat un numărător electronic de bara 
laminate. Tehnologul secției de la
minare profile mijlocii este inginer 
stagiar în anul I. Iar exemplele pot 
continua. Cu toate acestea, un nu
măr de 10 ingineri stagiari sint puși 
să facă muncă de funcționari sau de 
comis-voiajori. De ce ?

„Dorim să se dea dovadă 
de mai multă încredere în pre
gătirea și capacitatea noastră, a 
stagiarilor, ne spunea tinărul ingi
ner Adrian Ciureanu, de la I.A.T.C. 
Botoșani. Vrem să primim sarcini 
concrete, care să ne mobilizeze și să 
ne implice în soluționarea 
melor de 
rile unde 
pregătire 
specialiști 
derii care trebuie să Ii se acorde.

— Valorificarea la un înalt nivel 
a potențialului creator al ingineri
lor nu se poate asigura decît prin- 
tr-o muncă atentă încă din perioada 
de stagiatură. a Întărit această afir
mație prof. dr. ing. Voicu Tache, 
rectorul Institutului politehnic Bucu
rești. Sint studenți care obțin încă 
din facultate rezultate notabile in 
cercetare : lucrări făcute indepen
dent, in colective. împreună cu pro
fesori. care au fost susținute in se
siuni științifice și chiar aplicate in 
producție. Or. uneori, acest elan 
creator se fringe în cei trei ani de 
stagiatură. Cauzele sînt multiple. In 
orice caz. șefii locurilor de muncă 
din întreprinderi — șefi de secții, 
de ateliere, maiștri — nu trebuie să 
îi tină pe stagiari în afara proble
melor majore ale producției. In 3—6 
luni un tinăr inginer se poate fami
liariza cu specificul producției și 
poate deveni un cadru de nădejde, 
cu condiția să fie implicat în soluțio
narea problemelor de vîrf ale între
prinderii unde a fost repartizat. Ex
periența se 
nu privind.

Aici cred 
vigoare mai 
cultăți se pregătesc o serie de spe
cialiști in domenii de virf. în elec
tronică, in automatizări ș.a. Se știe 
însă că întreprinderile cu asemenea 
profiluri sînt concentrate, de regulă, 
în marile orașe, unde se repartizea
ză un număr limitat de absolvenți. 
Ceilalți, majoritatea, ce fac ? Se 
dispersează prin diferite alte uni
tăți. Sigur că. în condițiile actualei 
dotări moderne din întreprinderile 
noastre, un electronist este binevenit 
oriunde. Dar într-o întreprindere 
care nu are ca profil de bază elec
tronica. tinărul inginer nu poate face 
muncă de cercetare, de creație și se 
ocupă de depanarea aparatelor din 
dotare. Adică începe să facă o mun
că de rutină. Aici se pierd multe 
valori. îmi aduc aminte că acum 
cîțiva ani „Premiul Nobel" pentru 
fizică a fost luat de doi tineri care 
aveau 25—26 de ani. Tinerețea nu 
este deci incompatibilă cu cercetarea, 
cu obținerea unor rezultate de excep
ție. Acest lucru trebuie avut în ve
dere la repartizarea tinerilor absol
venți. la integrarea lor într-un do
meniu sau altul de activitate.

unde au fost re
in mod hotărîtor 
care li se acordă, 
sînt orientați și li 
activitatea desfă-

unități chiar, se 
diferite fată de in- 
La întreprinderea 
Focșani, de pildă.

proble- 
producție din întreprinde- 
am fost repartizați". Buna 
profesională a tinerilor 
reprezintă temeiul incre-

capătă tot prin muncă,

că și reglementările în 
trebuie revăzute. în fa-

Ancheta realizată de
Ion TEODOR, Silvestri 
AIEENE1, Euqen TEGLAȘ, 
Stelian CHIPER

giari.au
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SATUL ROMÂNESC

„Intr-o perioadă istorica relativ scurtă - de numai 40 de ani
- țara noastră a străbătut mai multe etape istorice de dezvoltare. 
Dintr-o țară agrară, cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată - despre care cercurile conducătoare burghezo-moșie- 
rești spuneau că trebuie să rămînă o țară eminamente agricolă
- România s-a transformat într-o țară industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, modernă, dotată în cea mai mare parte cu tehnica 
cea mai avansată, cu o agricultură socialista în plin progres".

NICOLAE CEAUȘESCU

In perioada istorică deschisă de Congresul al IX-lea al 
partidului, problemele modernizării agriculturii și satului 
ocupă un loc de prim ordin in regîndirea de către secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a stra
tegiei dezvoltării economico-sociale a României socialiste. 
Este meritul inestimabil al secretarului general al partidului 
nostru de a fi elaborat, într-o viziune nouă, corespunzătoa
re realităților economico-sociale ale României, necesităților 
obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate, problemele referitoare la rolul agriculturii și satului
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in ansamblul vieții noastre economico-sociale, în progresul 
multilateral al țării.

Secretarul genera! al partidului a elaborat e concepție 
unitară și armonioasă asupra acestor probleme formulind 
teze și concluzii care se înscriu ir patrimoniul gindlril so
cial-politics șl economice revoluționare c partidului nostru, 
în teoria șl practico dezvoltării societății socialiste Aceste 
teze, devenite program de acțiune ce a deschis e nouă 
etapă in dezvoitoreo agriculturii șl satului românesc, au 
pus capăt unor idei șl practici greșite corn s-ou manifestat 
în trecut ca urmare a subestimării locului agriculturii și 
țărănimii în societatea noastră socialistă.

Concepția partidului privind dezvoltarea agriculturii
— o concepție unitară, armonioasă

O coordonată de prim ordin a 
concepției partidului nostru pri
vind dezvoltarea agriculturii 
este redefinirea ei ca ramură 
de bază a economiei noastre 
naționale, ceea ce a deschis 
drumul pentru o nouă po
litică eoonomică in cadrul că
reia — continuîndu-se linia 
strategică de industrializare a 
țării, istoricește integral legi
timată — modernizarea agri
culturii este ridicată la rangul 
de prioritate majoră a planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-sociâlă. în acest sens, 
secretarul general al partidului 
preciza : „fit procesul construc
ției socialiste trebuie (mut sea
ma de faptul, mai ales pentru 
țările avind condiții naturale 
adecvate, ca tara noastră, că a- 
griaultura reprezintă una dintre 
ramurile cele mai importante 
ale economiei naționale : ea 
are un rol hotăritor pentru 
progresul rapid al întregii e- 
conomii, pentru creșterea ni
velului de viață al poporului". 
Secretarul general al partidului 
a evaluat intr-un spirit obfec 
tiv și adine .patriotic, din per
spectiva întregii noastre istorii, 
rolul țărănimii ca clasă în so
cietatea românească, atît în 
trecut rft și în prezent. în
treaga noastră istorie — așa 
cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea la’ primul Congres al con

Congresul al IX-lea, moment hotăritor pentru 
dinamismul viguros al agriculturii

îndeosebi In anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, agricultura s-a 
integrat și ea tot mai armonios 
în dinamismul viguros, fără 
precedent, al economiei noastre 
naționale. Față de 1945, produc
ția agricolă a crescut de peste 
4 ori — aceasta în condițiile 
unei suprafețe agricole dimi
nuate și îndeosebi ale reducerii 
masive a populației ocupate în 
agricultură (de la 74,3 la sută 
în 1950. la 28,9 la sută în 1985). 
România a atins performanta 
unei producții cerealiere de 
peste 1 000 kg pe locuitor, față 
de numai 315,7 kg în 1950. Dacă 
in 1950 România producea doar 
5.1 milioane tone cereale, iar 
în 1965 circa 12 milioane, in 
1985 a ajuns la 23 milioane 
tone, lnscriindu-se astfel prin
tre primeld producătoare de ce
reale din Europa șl din lume. 
Producția de legume a sporit 
de peste 10 ori, efectivele de 
animale și producția animalie
ră au crescut, de asemenea, 
intr-un ritm înalt. Aceste rea
lizări au devenit posibile ca ur
mare a organizării pe baze so
cialiste, moderne a agricultu
rii noastre, extinderii puternice 
a mecanizării agriculturii, tre
cerii la chimizarea rațională 
a acesteia și înfăptuirii unor 
vaste programe de irigații, de
secări, lucrări de combatere a 
eroziunii și de ameliorare a so
lului. O realizare de seamă o 
constituie faptul că peste 30 
la sută din suprafața arabilă a 
țării este irigată, urmind ca 
pînă în 1990 această suprafață 
să crească la 60 la sută. Orien

Dezvoltarea rurală integrată, răspuns creator unor 
întrebări rămase fără răspuns de-a lungul timpurilor

Spre a sublinia semnificațiile 
profunde ale acestei creatoare 
experiențe istorice, este util a 
reaminti că diferitele curente 
din gîndirea socială românească 
anterioară, punindu-și acut 
această problemă în contextul 
dezbaterilor asupra relației din
tre tradiție și modernizare, din
tre universal și național in cul
tura românească, ca și despre 
destinul satului, n-au ajuns la 
soluții viabile. De exemplu, să
mănătorismul, înțelegind rolul 
satului și al culturii populare 
în plămădirea ființei noastre 
naționale și a personalității 
spirituale a poporului român, 
s-a orientat spre trecut, oferind 
ca soluție păstrarea satului ar
haic și prelungirea evului me
diu românesc, preamărit in mod 
necondiționat. între cele două 
războaie, țărănismul a legat 
destinul satului de ideea trăini
cie! micii gospodării țărănești, 
a industriei casnice, dar și de 

siliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi — pune in evi
dență faptul că țărănimea a 
fost clasa care, vreme îndelun
gată, a dus pe umerii ei greul 
bătăliilor pentru păstrarea și 
afirmarea ființei poporului 
nostru, pentru dezvoltarea na
țiunii noastre, pentru libertate, 
neatârnare și o viață mai bună, 
pentru transformarea revolu
ționară a societății, precizind 
că in anii socialismului „alături 
de muncitorime — clasa condu
cătoare in societatea noastră — 
de intelectualitate, de toate ce
lelalte categorii de oameni ai 
muncii, țărănimea a devenit o 
clasă nouă, de bază, a națiunii 
noastre, un factor important al 
progresului material și spiritual 
al țării". Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne readuce 
în atenție, printr-un vibrant 
elogiu, rolul satului și al ță
rănimii ca vatră istorică a 
valorilor spiritualității româ
nești, a creării culturii popu
lare, menținerii și afirmării 
prin timp a identității noastre 
culturale. Iată cuvintele emo
ționante cu care secretarul ge
neral al partidului a rostit 
acest adevăr : „în ciuda atîtor 
furtuni ale istoriei, țărănimea 
a asigurat permanența neclin
tită a poporului nostru pe a- 
ceste meleaguri, păstrînd tot
odată comoara limbii și cultu

tarea spre o producție agricolă 
intensivă, de înaltă eficiență 
economică, a devenit în ultimii 
ani trăsătura dominantă a po
liticii agrare și a dezvoltării 
rurale în România, în contextul 
unei dezvoltări de tip calitativ 
a întregii economii și vieți so
ciale.

O dimensiune fundamentală 
a experienței românești în do
meniul modernizării agriculturii 
și înnoirii revoluționare a satu
lui o constituie identificarea și 
aplicarea, după Congresul ‘ al 
IX-lea al partidului, a unor so
luții creatoare menite să im- 
bine tot mai armonios două fe
nomene economico-sociale cu 
evoluții discordante in alte con
diții social-politice. Este vorba 
de făurirea unei agriculturi 
moderne, creșterea gradului de 
civilizație in mediul rural și de 
păstrarea, totodată, a celor mai 
valoroase tradiții ale satului, 
ale culturii populare, avîndu-și 
istoricește sorgintea in viața sa
tului. în mod deosebit, într-o 
țară cu condițiile naturale și 
particularitățile economico-so
ciale ale României, este luat in 
considerare faptul că între mo
dernizarea agriculturii și dez
voltarea mediului rural, a sa
tului in genere, există o puter
nică relație de influențare re
ciprocă. De fapt, aceasta este o 
problemă istorică și actuală 
mai generală. După cum se 
știe, modernizarea capitalistă a 
agriculturii a avut ca efect, de 
regulă, distrugerea satului ca o 
comunitate socială și culturală 
specifică. Satul s-a pierdu?, în 
mare măsură, într-o serie de 

dezvoltarea cooperației rurale, 
ca pirghie a unei alcătuiri agra
re necapitaliste. Sub raport 
culturologic, multfe curente au 
văzut in civilizația modernă 
îngroparea „sufletului" poporu
lui român și a izvoarelor spiri
tualității noastre. în ostilitatea 
lor funciară față de socialism, 
față de partidul comunist, o 
serie de forțe politice au pro
povăduit formula anacronică a 
României ca tară „eminamente 
agricolă".

înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste, operă a po
porului român, a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualită
ții și celorlalte categorii de oa
meni ai muncii, sub condu
cerea Partidului' Comunist Ro
mân. a marcat rezolvarea mari
lor probleme economico-sociale 
ale României moderne, inclusiv 
a problemei agrare si rurale, 
asigurînd transformarea radica
lă a structurii și fizionomiei 

rii naționale șl înaltele virtuți 
ale spiritului popular... Sensi
bilitatea și înțelepciunea țără
nimii noastre și-au găsit ex
presia nu numai In bogăția 
artei populare, de o mare fru
musețe, profunzime și origina
litate, ci și intr-un cod moral 
superior în care sint înscrise la 
loc de frunte cinstea și omenia, 
dragostea de muncă și de na
tură, dirzenia și neinfricarea in 
fața greutăților, vitejia și e- 
roismul". în fine, mai recent, 
sintetizind la orizonturile noii 
etape a ' revoluției tehnico- 
științifice contemporane obiec
tivele strategice ale dezvoltării 
agriculturii și satului nostru 
socialist, secretarul general al 
partidului a formulat cu o mare 
pătrundere științifică conceptul 
noii revoluții agrare.

în programul dezvoltării e- 
conomice și sociale a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și 
în perspectivă pînă In anul 
2000, adoptat de Congresul al 
XIII-lea al partidului, se pre
vede că modernizarea agricultu
rii constituie o opțiune majoră 
a politicii noastre economice. 
„Agricultura va fi în continua
re a doua ramură de bază a e- 
conomiei naționale. Obiectivul 

»-fundamental — spune secreta
rul general a! partidului în 
Raportul la Congrea — îl va 
constitui realizarea noii revo
luții agrare, ce presupune trans

țări economicește dezvoltate, 
înghițit de urbanizare, fie 
autodesființîndu-se prin exodul 
rural-urban al populației. Astfel 
că pe plan sociocultural „in
dustrializarea" agriculturii s-a 
soldat intr-o serie de țări cu 
anihilarea pe Scară largă a sa
tului, a comunităților rurale. A 
pierit astfel o „lume" care a 
forjat și perpetuat istoricește, 
în fiecare țară, un model so
ciocultural valoros, a cărui 
dispariție, dimpreună cu comu
nitățile sale originare, devine o 
pierdere pentru orice civilizație, 
fie ea cit de avansată. Este 
vorba de contactele firești ale 
omului cu natura, valorile sănă
toase ale colaborării interumane 
și ale relațiilor ștrinse de veci
nătate, respectul deosebit și 
stabilitatea mai ridicată a 
grupului familial, de unde șl un 
comportament demografic pu
ternic natalist, un grad mai înalt 
de integrare economico-comuni- 
tară a omului.» multiple forme 
de împletire a muncii și a crea
ției culturale, recunoașterea și 
atașamentul pentru munca fizi
că ș.a. A devenit astfel destul 
de limpede, dar nu întotdeauna 
recunoscut. că modernizarea 
agriculturii nu echivalează In 
mod automat și necesar, in orice 
condiții, cu dezvoltarea mediu
lui rural, a colectivităților să
tești.

Experiența dezvoltării socia
liste a țării noastre — fără a fi 
scutită un tâmp de anumite 
disfuncționalități în privința 
agriculturii și satului — in la
turile și aspectele . noi cristali

societății noastre. Această orien
tare convergentă îndreptată 
spre făurirea unei agriculturi 
moderne, intensive, spre ridi
carea nivelului de cultură și ci
vilizație al țărănimii, o dată cu 
afirmarea, tn continuare, a ce
lor mai frumoase valori și tra
diții ale satului, constituie un 
exemplu elocvent de politică 
economică, socială și culturală 
armonioasă, ce poate fi conside
rată, cu deplin temei, ca una 
din cele mai semnificative ex
presii concrete ale conceptului 
de „dezvoltare rurală integra
tă". Acest concept, folosit tn 
gîndirea socială contemporană 
— desemnind o politică de dez
voltare sincronă și unitară 
a tehnicii și organizării pro
ducției agricole, a moderni
zării vieții sociale și activității 
în colectivitățile rurale. In con
dițiile respectării specificului 
sociocultural al satului ca 
unitate de muncă, viață și crea

formarea generală a felului de 
muncă, de viață și de gindire 
al țărănimii noastre cooperatis
te, realizarea unei producții a- 
gricolc care să satisfacă pe de
plin necesitățile de consum ale 
întregului popor, precum și ce
lelalte nevoi de dezvoltare ale 
economiei naționalei

Organizarea marilor congrese 
ale agriculturii și țărănimii, 
instituții deținînd un loc de 
frunta în sistemul original al 
noilor organisme și forumuri 
democratice ale țării, cu parti
ciparea a 11 mii de oameni ai 
muncii din agricultură, mar
chează, cum o va face și apro
piatul congres, noul statut con
ferit agriculturii și țărănimii in 
societatea noastră socialistă In 
perioada Inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Socialismul s-a confruntat în 
țara noastră cu una dintre cela 
mai grele moșteniri ale tre
cutului — înapoierea seculară 
a .satului și agriculturii, cu atît 
mai greu de lichidat cu cit 
afecta cam trei sferturi din 
populația țării. Industrializarea 
și cooperativizarea agriculturii, 
democratizarea profundă a vie
ții sociale, a îpvățămîntului și 
culturii au pus capăt Încă în 
anii '50—"60 acestui trecut apă
sător în care, cum spunea Încă 
Mihai Eminescu, țăranii aveau 
„cîțiva stinjeni de pămînt, 
prea puțin pentru a trăi și 
prea mult pentru a muri".

zate In ultima perioadă, ca ur
mare a concluziilor și a măsuri
lor elaborate din inițiativa secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de
monstrează deplina compatibi
litate intre noua agricultură so
cialistă modernă, de tip inten
siv. introducerea in comunita
tea rurală și in viața țărănimii 
a elementelor civilizației con
temporane și păstrarea celor 
mai valoroase tradiții și parti
cularități socioculturale ale co
munităților rurale.

încep să dea . roade măsurile 
întreprinse la indicația secreta
rului general al partidului pen
tru revigorarea satului, a struc
turilor sale demografice și a 
tradițiilor sale culturale valo
roase — stimulate astăzi prin 
organizarea Festivalului națio
nal „Cintarea României". într-o 
epocă de depreciere a satului In 
numeroase zone ale lumii, 
orientările și rezultatele poli
ticii românești de reîntărire a 
forței economico-sociale și a 
capacităților creatoare de cultu
ră în comunitățile din mediul 
rural — ca resursă Indispensa
bilă a noii revoluții agrare — au 
o semnificație largă, internațio
nală, atît sub aspectul căilor de 
modernizare a agriculturii, cit 
și al celor de împletire armo
nioasă a înnoirii socialiste a 
satului cu menținerea a ceea ce 
are acesta mai valoros, precum 
și de înlăturare a elementelor 
negative acumulate tn acești 
spațiu social de-al lungul epo
cilor de exploatare, sărăcie, 
înapoiere și alienare.

ție — și-a găsit pînă tn pre
zent rare și incomplete concre
tizări practice. Experiența poli
ticii agrare și rurale românești, 
aprofundată și înnoită sub im
pulsul gindirii creatoare a 
secretarului general al parti
dului nostru, pune in lumină 
adevărul că revalorizarea so- 
cioeconomicâ și culturală a sa
tului, asigurarea unei integrări 
armonioase a tradiției și a mo
dernizării in munca și viața ță
rănimii constituie un factor ma
jor pentru dezvoltarea mal pu
ternică a agriculturii. Agricul
tura și satul, dialectic intercon- 
diționate, se .Înalță astfel la o 
unitate superioară avind ca re
zultantă — prin aplicarea tn 
producție, în Organizarea mun
cii și in formarea țărănimii a 
noilor realizări științifico-teh- 
nice — înfăptuirea consecven
tă a noii revoluții agrare. Înflo
rirea continuă a satului româ
nesc — componentă indestructi

bilă a făuririi societății socia
lista multilateral dezvoltate, a 
noii civilizații a poporului 
român.

Pornind de îa analiza atentă 
a tendințelor de evoluție a 
structurii forței de muncă din 
agricultură, a unor contradicții 
apărute între industrie și agri
cultură, partidul nostru a adop
tat măsuri pentru înlăturarea 
disfuncțiilor produse de aceste 
evoluții, cea mai complexă fiind 
scăderea ponderii tineretului in 
rîndul țăranilor cooperatori. 
Prezintă în această direcție o 
importantă excepțională măsuri
le de ordin economic, social și 
cultural-educativ pentru îmbu
nătățirea calitativă a structurii 
forței de muncă din agricultură 
și populației rurale sub un în
treit aspect — întinerirea aces
teia, prin stabilizarea in agri
cultură și sat a unei părți a'ti
neretului, asigurarea unei pro
porții echilibrate a bărbaților și 
femeilor în munca din agricul
tură, ridicarea nivelului de pre
gătire profesională șl culturală 
a agricultorilor. Orientarea sis
tematică spre diversificarea 
profesiilor agricole, ridicarea ni
velului tehnic și profesional al 
muncii în agricultură, spre mo

Evoluția corelată și echilibrată a satului și orașului
După cum este știut, sub im

pactul Industrializării puternice 
și acțiunii altor factori econo
mici și sociali, in condițiile so
cietății noastre socialiste a avut 
loc un amplu proces de urbani
zare, ca una dintre cele mai re
levante dimensiuni ale moder
nizării societății românești, ale 
progresului material și spiritual 
el țării. Schimbarea structurii 
populației rurale șl urbane a 
înregistrat, în mod firesc, rit
murile cele mai înalte in peri
oada celei mai Intense și mai 
rodnice industrializări a țării. 
Astfel, dinamica populației ur
bane și rurale arată că în timp 
ce în anul 1930 la orașe trăiau 
20,6 Ia sută din locuitorii țării, 
Iar In mediul rural 79,4 la șută, 
în 1948 proporția era de 23,4 la 
sută' respectiv 76.6 la sută. In 
1966 — de 38,2 la sută, respectiv 
61,8 la sută, pentru ca in 1984 
să 6e ajungă la 49,2 la Sută 
populație urbană și 5Q,8 la sută 
populație rurală.

Pentru a nu lăsa loc unor ne
înțelegeri, repetăm că In datele 
de mai sus este vorba des
pre populația ce trăiește la 
sat, și nu de cea ocupată în a- 
gricultură, care anul trecut a- 
vea, în ansamblul populației 
țării, o pondere mult mai mică, 
de 28.9 la sută. Schimbarea vo
lumului și a ponderii populației 
rurale și urbane s-a făcut pe 
mai multe căi t fluxul de 
populație sat-oraș, transfor
marea unor localități rurale 
In localități urbane, modificarea 
comportamentului sociodemo- 
grafic al populației rurale. 
Transferurile rural-urbane de 
populație au cuprins in mod di
ferențiat categoriile de virstă și

Modernizarea în perspectivă a satelor țării
Industrializarea rurală și ex

tinderea serviciilor în mediul 
rural se Integrează armonios In 
programul național de dezvol
tare intensivă a agriculturii și 
de modernizare a satului, potri
vit politicii consecvente a parti
dului de repartizare echilibrată 
a forțelor de producție pe între
gul teritoriu al țării, de tnflo- 
rire a tuturor zonelor și loca
lităților țării, de protecție a 
mediului înconjurător și crește
re a calității vieții Întregului 
popor. Este o concepție de dez
voltare integrată, bazată pe va
lorificarea optimă a resurselor 
naturale, economice, sociale și 
umane, a tuturor posibilităților 
locale, tn concordantă cu obiec
tivele majore ale realizării unei 
dezvoltări calitative, multidi
mensionale și armonioase a sa
tului și orașului, a întregii noas
tre societăți socialiste. 

dernizarea edilitară a satului, a 
serviciilor in mediul rural, con
comitent cu acțiunile educative 
îndreptate spre revalorizarea 
statutului și prestigiului profe
siei de agricultor sint de natură 
să îmbunătățească, deopotrivă, 
structura socială în mediul rural 
și stabilitatea forței de muncă 
tinere în agricultură. Introdu
cerea tot mai largă a cuceririlor 
științei în producția agricolă, 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață la 
sate, dezvoltarea unor activități 
de tip industrial în unitățile a- 
gricole, multiplicarea obiective
lor industriale și social-cultu- 
rale amplasate în zonele rurale, 
diversificarea structurilor socio- 
profesionale în mediul rural șl 
profesionalizarea tot mai avan
sată a forței de muncă din agri
cultură contribuie tot mai mult 
la ridicarea de ansamblu a vie
ții economico-sociale a satelor, 
la valorificarea mai înaltă a po
tențialului lor uman, apropie
rea treptată a condițiilor de 
muncă și de viață de la sate de 
cele existente la oraș, sporirea 
contribuției țărănimii la pro
gresul general al patriei noas
tre.

Deosebit de important este 

sex din mediul rural. în ra
port cu virsta, tinerii au fost 
cel mai puternic antrenați în 
procesul urbanizării. Această 
urbanizare diferențiată a trans
format structurile demografice 
rurale, lnregistrîndu-se, ca și 
în alte țări europene, un proces 
secundar de „feminizare" și de 
„imbâtrinire" a forței de mun
că din agricultură. Virsta me
die a ceîor care lucrează în co
operativele agricole de produc
ție este cu 10 ani mai mare de- 
cit a lucrătorilor industriali, iar 
a țăranilor cu gospodărie indi
viduală — cu 14 ani.

Integrat In circuitul dinamic 
al vieții economico-sociale a 
țării, tn procesul stimulator de 
întrepătrundere urban-rurală, 
satul , a cunoscut, ca și orașul, 
o dezvoltare și o reînnoire spec
taculoasă, îndeosebi in cursul 
ultimelor două decenii, tn pe
rioada 1945—1984 au fost con
struite la sate, din fonduri pro- 
firii, peste 2 milioane de case, 
neît mai mult de două treimi 

din populația rurală trăiește în 
case noi. Cu fondurile statului 
eu fost construite peste 100 000 
de apartamente pentru lucră
tori și specialiști. în mediul ru
ral funcționau, în anul 1984, 
12 228 școli generale cu peste 
1 700 000 de elevi, 125 licee cu 
300 000 elevi, 7 923 cămine cul
turale, 4 933 cinematografe, 
11 022 biblioteci, o zestre cultu
rală și formativă de mare bo
găție și valoare.

Soluționarea contradicțiilor 
dintre sat și oraș, ștergerea de
osebirilor esențiale dintre cele 
două tipuri de colectivități so
ciale constituie o problemă 
complexă a construcției socia
liste, cu deosebire pentru o țară

Definind orientările de pers
pectivă privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României pină 
in anul 2000, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat in 
Raportul Ia Congresul al XIII- 
lea al partidului că „in această 
perioadă vom acorda o atenție 
deosebită organizării teritoriale 
și sistematizării tuturor locali
tăților țării, va continua acțiu
nea de dezvoltare a activităților 
industriale in toate localitățile. 
De asemenea, se va asigura dez
voltarea corespunzătoare in toa
te localitățile a învățămintului, 
a activității culturale și tie;ocro
tire a sănătății. Pe această bază, 
vom realiza o apropiere tot mai 
mare a condițiilor de muncă și 
viață de la sate de cele de la 
orașe — factor Important tn 
procesul revoluționar de dispa
riție a deosebirilor de clasă și 
omogenizare a societății noas
tre socialiste". 

faptul că, îndeosebi în ultimii 
ani, structura socială a satelor 
se definește nu numai prin scă
derea — în proporții tot mai 
apropiate de indici raționali — 
a popuiației ocupate în agricul
tură și prin profesionalizarea a- 
cesteia, ci și prin alte fenome
ne stimulate prin politica parti
dului. Mobilitatea rurai-urbană 
devine tot mai pronunțat bi
direcțională : satul eliberează o 
parte din forța de muncă agri
colă atrarl de oraș, iar pe de 
altă parte primește un număr 
sporit de cadre cu pregătire me
die și superioară, realizîndu-se 
astfel, în ansamblu, îmbunătăți
rea calitativă a structurii socio- 
profesionale a satului. Peste 18 
la sută din persoanele ocupate 
în agricultură practică meserii 
noi — mecanizatori, zootehni- 
cieni. constructori, motopom- 
piști pentru irigații, tehnicieni 
etc. In unitățile agricole socia
liste lucrează peste 27 de mii 
specialiști cu studii superioare. 
Creșterea ponderii muncitorilor 
și a intelectualilor în agricultu
ră și în mediul rural, concomi
tent cu echilibrarea structurii 
populației agricole, constituie 
un factor esențial al. accelerării 
procesului de modernizare a a- 

ca a noastră, marcată de moș
tenirea unor discrepante intre 
sat și oraș, chiar între diferi
tele categorii de orașe. Trebuie 
menționat că într-o anumită 
perioadă, neținîndu-se seama de 
faptul că România este o țară 
cu o puternică tradiție agricolă 
și rurală, ca și de rezultatele 
negative ale experiențelor unor 
țări de transplantare necritică a 
modelului sociocultural urban 
în lumea satului, s-a conside
rat că „urbanizarea" acestuia 
constituie unica metodă de în
lăturare a diferențelor dintre 
rural și urban, tn practică, a- 
ceastă optică a avut o serie de 
efecte negative, îndeosebi asu
pra atitudinii și comportamen
tului populației, în raport cu 
munca in agricultură.

Analizînd în mod științific 
realitățile românești, partidul 
nostru, secretarul său general au 
adoptat și în această problemă 
o poziție creatoare, adecvată ce
rințelor agriculturii și satului, 
economiei și societății noastre in 
ansamblu. Sensul principal al 
măsurilor adoptate cu clarviziu
ne de partid In ultimii ani îl 
constituie reducerea diferențelor 
economico-sociale dintre sat și 
oraș, dintre agricultură și in
dustrie, pe calea modernizării 
structurilor economice și socia
le ale satului, concentrării, fi
rești și necesare, a așezărilor 
rurale, în condițiile păstrării e- 
lementelor celor mai valoroase 
ale modului de viață și mode
lului cultural rural, a avanta
jelor ecologice oferite de 6at. 
Diversificarea activităților și 
profesiilor agricole, extinderea 
in cadrul economiei rurale a ac
tivităților industriale și servi
ciilor permit utilizarea mai efi
cientă a forței de muncă din

Programul de sistematizare a 
localităților rurale, elaborat în
tr-o concepție unitară de dez
voltare echilibrată și integrată 
rural-urbană a tuturor județe
lor tării, ia în considerare și, 
totodată, potențează structurile 
economico-sociale locale, du- 
cind ia dezvoltarea armonioasă 
a localităților rurale. Îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale ță
rănimii și celorlalte categorii 
din mediul rural, punerea in 
valoare a tradițiilor edilitare și 
culturale locale. promovarea 
celor mai vii și autentice valori 
sociale ale satului, depășindu-se 
dispersarea exagerată a sa
telor. Crearea unei rețele echi
librate de așezări rurale via
bile, creșterea, in limite ra
ționale, a dimensiunilor colec
tivităților rurale, îmbunătățirea 
dotărilor edilitar-gospodărești 
permit, pe de o parte, extin

griculturii și satului, al realiză
rii unui nou dinamism economic 
și sociocultural al acestuia, co
respunzător cerințelor noii re
voluții agrare.

în acest context, secretarul 
general al partidului a subliniat 
însemnătatea excepțională a 
pregătirii și educării cadrelor 
pentru înfăptuirea noii revo
luții agrare. „Trebuie să 
îmbunătățim și învățăuuntul 
agricol, — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in cu
vântarea la Plenara lărgită 
a Comitetului Național al 
Agriculturii din februarie 1986 
— activitatea de formare a ca
drelor. de ridicare a gradului 
de calificare profesională a oa
menilor muncii, a întregii țără- 
nimi... pentru a ridica nivelul de 
cunoștințe al oamenilor, al ca
drelor. al întregii țărănimi. 
Aceasta constituie factorul ho
tăritor pentru revoluția agrară, 
pentru o agricultură avansată I 
Pină la urmă, omul este acela 
care hotărăște acest lucru..." în 
perspectiva acestor exigențe. 
Congresul al XIII-lea al parti
dului a stabilit ca in perioada 
1986—1990 să fie pregătite pen
tru agricultură Circa 590 mii 
cadre.

mediul rural, valorificarea re
surselor locale, satisfacerea mai 
bună a cererilor de produse și 
servicii, creșterea veniturilor 
țărănimii, in ultimă instanță re
ducerea acelor deosebiri dintre 
sat și oraș care au un impact 
negativ asupra funcționării or
ganismului economic și social, 
a satului și orașului, a Întregii 
noastre societăți.

Potrivit cu orientările stabi
lite din inițiativa secretarului 
general al partidului, industria
lizarea în zonele rurale se rea
lizează în principal prin inter
mediul micii industrii, care cu
prinde unitățile de producție 
ale consiliilor populare, ale 
cooperației meșteșugărești, coo
perativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfuri
lor, activitățile industriale din 
cadrul cooperativelor agricole 
de producție. Pe lingă sa
tisfacerea în condiții optime 
a nevoilor locale, prin acti
vitățile industriale si de ser
vicii din mediul rural se asigură 
produse și activități care nu 
sint realizate de marea indus
trie, o integrare armonioasă 
a producției industriale rurale 
cu marea producție industrială 
prin specializarea unităților lo
cale tn anumite tipuri de pro
duse necesare economiei națio
nale, atragerea in circuitul eco
nomic național a unor resurse 
de materii prime și utilizarea 
resurselor energetice locale. 
Sporirea activităților industriale 
rurale de prelucrare a produ
selor agricole contribuie, îm
preună cu creșterea activități
lor agricole ale tuturor gospo
dăriilor din mediul rural, la 
realizarea programelor de auto- 
aprovizionare și a sarcinilor de 
autofinanțare.

derea suprafețelor agricole și, 
pe de altă parte, adincirea di
viziunii muncii și optimizarea 
utilizării resurselor naturale, e- 
conomice și de muncă locale. O- 
rientarea spre crearea centrelor 
agroindustriale ca tip predomi
nant de structură pentru mo
dernizarea așezărilor rurale — 
imbinind echilibrat elementele 
civilizației urbane cu valorile 
socioculturale ale satului — 
constituie expresia logică a fap
tului că dezvoltarea agricolă pe 
cale intensivă, promovarea in
dustrializării zonelor rurale și 
dezvoltarea socială rurală sint 
integrate intr-un sistem de ac
țiune unitar și armonios, de 
natură să asigure înflorirea 
multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

Prof. univ. dr. 
Ion DRAGAN
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Orientările 
cu privire 
și statului 
în perioada care a trecut de la 

Congresul al XIII-lea, partidul 
nostru a continuat să promoveze 
— in deplin consens cu interesele 
vitale ale tării și poporului, cu 
cauza socialismului in România — 
o politică fermă de pace și colabo
rare, de apărare a dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor 
la viață, la existență liberă și 
demnă, la dezvoltarea indepen
dentă.

Politica internațională a Româ
niei socialiste este fundamen
tată pe concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care are, tot
odată, rol determinant in transpu
nerea ei neabătută in viată. Ba- 
zindu-se pe o analiză realistă și 
lucidă, de pe pozițiile materialis
mului dialectic și istoric, secretarul 
general al partidului pune in evi
dență unitatea dialectică dintre po
litica internă și externă a țării 
noastre, reliefează resorturile di
namicii vieții internaționale și a 
tendințelor ce se confruntă pe 
arena mondială, desprinde proble
mele fundamentale cu care este 
confruntată omenirea și identifică 
soluțiile viabile, forțele și căile 
capabile să asigure înfăptuirea lor.

UNITATEA DIALECTICA DIN
TRE POLITICA INTERNA ȘI EX
TERNA A ȚĂRII NOASTRE con
stituie un concept de mare însem
nătate in gindirea politică a se
cretarului general al partidului, 
care dezvoltă și îmbogățește teoria 
și practica revoluționară a P.C.R., 
a întregii mișcări revoluționare din 
epoca contemporană.

Cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din ultimul 
timp, cu deosebire cea rostită la 
Adunarea solemnă organizată cu 
prilejul aniversării a 65 de ani de 
ia făurirea Partidului Comunist 
Român, pun din nou in lumină că 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru sint intr-o 
deplină unitate dialectică, consti
tuind două laturi inseparabile ale 
liniei politice generale.

Unitatea strinsă. organică dintre 
cele două laturi ale politicii gene
rale a partidului nostru își găsește 
expresia, în primul rind, în uni
tatea de concepție, de scopuri și 
obiective majore, de orientări și 
principii fundamentale care de
curge din transformările revoluțio
nare profunde intervenite in anii 
construcției socialiste și cu precă
dere după Congresul al IX-lea âl 
partidului, din sistemul social-po
litic existent și acțiunea conver
gentă a factorilor social-economici, 
politico-ideologici din societatea 
noastră.

Pe de o parte, orinduirea socia
listă pe care o edifică poporul nos
tru, vocația sa pașnică, profund 
umanistă și constructivă dovedită 
de-a lungul întregii sale istorii, 
ansamblul valorilor societății noas
tre constituie premisele obiective 
ale unei politici de pace și largă 
colaborare internațională, temelia 
trainică pentru afirmarea tot mai 
viguroasă a României în arena 
mondială, în plenitudinea atribute
lor sale inalienabile de stat inde
pendent și suveran.

Pe de altă parte, politica inter
națională a țării noastre, ca parte 
integrantă de cea mai mare însem
nătate a activității de făurire a so
cialismului și comunismului in 
România, are ca obiectiv esențial 
asigurarea condițiilor externe fa
vorabile operei de construcție so
cialistă în care este angajat po
porul nostru, păstrarea și consoli
darea cuceririlor sale istorice, par
ticiparea activă la circuitul mon
dial de valori materiale și spiri
tuale, la soluționarea durabilă a 
problemelor care confruntă in pre
zent lumea contemporană.

Unitatea politicii interne și ex
terne a României socialiste se ma
nifestă în al doilea rîrid in trăsă
turile caracteristice elaborării și 
înfăptuirii liniei politice generale 
a partidului, care sint in mod firesc 
identice pentru ambele sale laturi 
esențiale, intre care : fundamenta
rea științifică a orientărilor și ac
țiunilor, atit pe plan național, cit și 
internațional, pe baza teoriei socia
lismului științific ; împletirea con
secventă, neabătută a intereselor 
naționale cu cele internaționale ; 
spiritul creator, profund înnoitor, 
revoluționar ; inalta principialitate, 
străină oricăror abordări conjunc- 
turale ; fermitatea consecventă și 
dinamismul in promovarea liniilor 
directoare stabilite ; caracterul 
realist și prospectiv al analizelor, 
aprecierilor și hotărârilor adoptate; 
spiritul constructiv, democratic și 
umanist.

în al treilea rind, unitatea dintre 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru constituie 
un proces dialectic, dinamic, care 
nu se realizează automat, de la 
sine, ci impune o permanentă pre
ocupare pentru corelarea dintre 
condițiile interne și cele interna
ționale, de modelare a intercone
xiunilor și interdependențelor pen
tru identificarea raporturilor opti
me, în funcție de evoluțiile inter
venite pe cele două planuri.

Stabilind, programele de dezvol
tare economico-socială a țării, 
obiectivele de înaintare, partidul 
desfășoară, totodată, o vastă activi
tate de perfecționare și adaptare a 
întregului mecanism al vieții econo
mice și sociale la cerințele și exi
gențele fiecărei etape, de identifi
care, prevenire și înlăturare a 
unor disproporții ce pot să apară 
în procesul complex al construcției 
noii societăți. De asemenea, unele 
fenomene internaționale, cum sint 
cele legate de prelungirea crizei 
economice mondiale, agravarea fe
nomenului subdezvoltării/și adinci- 
rea decalajelor economice dintre 
țările bogate șl cele sărace, struc
turile și mecanismele actualei or
dini economice și financiare mon
diale, măsurile protecționiste sau 
de altă natură care impiedică des
fășurarea normală a schimburilor 
economice și tehnico-științifice din
tre state au consecințe negative, 
intr-o măsură sau alta, asupra tu
turor țărilor. îndeosebi a celor în 
curs de dezvoltare. în acest cadru, 
influentele induse de sistemul in
ternațional existent au un impact 
profund negativ asupra situației 
economice a majorității statelor 
lumii.

în același timp, o serie întreagă 
de desfășurări cu caracter intern, 
pe plan politic, economic, militar 
sau de altă natură, pot afecta in
teresele altor state și dobindesc 
astfel o semnificație international 
lă. Este cunoscut in acest sens că

Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
la politica externă a partidului 
nostru, la situația internațională
măsura luată cu cîțiva ani în urmă 
de S.U.A. de ridicare a ratei do- 
binzilor a afectat considerabil in
teresele altor state, perturbind și 
mai mult fluxurile financiare in
ternaționale. De asemenea, ampla
sarea de arme nucleare in Europa 
și. in general, orice măsuri de în
tărire a arsenalelor nucleare nu 
privesc doar țările posesoare de 
arme nucleare sau cele pe ale că
ror teritorii sint amplasate.

Fenomene cum sint cele de mal 
sus învederează că relațiile și in
fluențele reciproce dintre factorii 
interni și externi și in general in
terconexiunile și interdependentele 
dintre aceștia, indiferent de natura 
lor, nu pot fi privite ca ceva im
placabil. Este cunoscut, spre exem
plu. că țara noastră, prin adoptarea 
și aplicarea unui complex de mă
suri economice pe plan intern, a 
reușit să limiteze efectele negative 
ale crizei economice mondiale asu
pra economiei noastre naționale.

în concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, este 
necesar să se acționeze nu pentru 
conservarea și adincirea unor in
terdependențe ce perpetuează 
inechitățile și decalajele dintre sta
te. ci pentru realizarea unor struc
turi internaționale capabile să fa
vorizeze, fără discriminare, -pros
peritatea tuturor națiunilor, efor
turile constructive ale tuturor 
popoarelor. Unitatea dintre activi
tatea națională și internațională, 
pentru a fi viabilă, trebuie să 
asigure tuturor statelor condițiile 
organizării vieții social-politice și 
economice, în mod suveran, fără 
nici un amestec din afară, ca fac
tor hotărîtor al strategiei dezvol
tării lor.

Așa cum arată experiența, ro
lul partidului nostru de forță 
politică conducătoare a socie
tății românești, de centru, vital 
al națiunii noastre socialiste a 
imprimat întregii politici interne 
și internaționale un profund carac
ter unitar, ambele laturi integrin- 

du-se in mod armonios in strategia 
generală a edificării orinduirii so
cialiste în patria noastră. întărirea 
in continuare a roiului partidului 
în societatea românească, pe coor
donatele elaborate de cel de-al 
XIII-lea Congres, constituie che
zășia asigurării și In viitor a unei 
depline unități intre politica in
ternă și politica externă a Româ
niei socialiste.

Evenimentele internaționale care 
au avut loc în perioada ce a trecut 
de la cel de-al XIII-lea Congres 
validează pe deplin aprecierile 
partidului nostru cu privire la 
evoluția vieții internaționale. „Si
tuația internațională — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la recenta adunare solemnă — con
tinuă să se mențină gravă, și se 
poate spune că ea chiar s-a înrău
tățit". Această evoluție este rezul
tatul perpetuării și amplificării 
principalelor surse care au gene
rat-o și continuă să o alimenteze. 
S-au menținut și s-au agravat 
unele conflicte militare și au apă
rut altele noi. Continuă politica 
imperialistă de dictat, de recurgere 
la forță și la amenințarea cu forța, 
de consolidare și reîmpărțire a 
sferelor de influență, de amestec 
brutal in treburile interne ale sta
telor. Se manifestă, in continuare, 
criza economică mondială, care a 
dus la adincirea puternică a deca
lajelor dintre țările sărace și cele 
bogate, la accentuarea subdezvol
tării și înrăutățirea situației eco
nomice a țărilor in curs de dez
voltare, la creșterea instabilității 
economice pe plan mondial și in
tensificarea contradicțiilor dintre 
diferite state și grupuri de state, 
în primul rind a contradicției din
tre țările bogate și cele sărace.

A continuat să se accelereze 
cursa înarmărilor, inclusiv a celor 
nucleare, care prin dimensiunile ei 
calitative și cantitative, aria de 
manifestare și consecințe a intrat 
practic într-o nouă fază si mai 
periculoasă. Toate aceste acțiuni 
fac să crească și mai mult perico
lul unui nou război mondial, care 
în mod inevitabil s-ar transforma 
intr-un cataclism nuclear.

Pornind de la această realitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
cia că ne aflăm, de fapt, intr-o 
perioadă de reașezare și stabilire a 
unui nou echilibru în raportul de 
forțe pe plan mondial, o etapă ca
litativ nouă, determinată de acu
mulările cantitative ce s-au pro
dus în lume in ultimele decenii.

Tezele teoretice și concluziile 
politice in legătură cu evoluția si
tuației internaționale, fundamen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului și ulterior, oferă o vi
ziune clară asupra evenimentelor 
ce se produc pe arena mondială, 
identifică problemele esențiale ale 
epocii noastre și direcțiile de ac
țiune pentru rezolvarea lor.

CONTRIBUȚIE ACTIVA LA SO
LUȚIONAREA PROBLEMELOR 
STRINGENTE ALE LUMII CON
TEMPORANE. Partidul nostru 
consideră că problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rind de dezarma
re nucleară, asigurarea unei păci 
trainice în lume, problemă asupra 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a revenit pe larg in mai multe rîn- 
duri cu prilejul recentelor vizite 
de lucru în județele Satu Mare. 
Maramureș și Sălaj.

Pentru realizarea acestui impe
rativ, partidul și statul nostru se 
pronunță consecvent și acționează 
ferm pentru convenirea de înțe
legeri efective care să ducă la în
cetarea experimentării, producerii 
și amplasării de noi arme nuclea
re, Ia reducerea și apoi eliminarea 
totală a acestora. Pornind de la 
situația deosebit de periculoasă 
existentă în Europa datorită pre
zenței unor uriașe arsenale de 
arme nucleare, țara noastră apre
ciază că este necesar să se rea
lizeze în cel mai scurt timp un 

acord privind oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe continent și 
trecerea apoi la eliminarea celor 
existente. România se pronunță 
pentru oprirea oricărei acțiuni de 
militarizare a spațiului cosmic.

în spiritul, acestei orientări con
stante, România apreciază ca deo
sebit de important și sprijină în 
întregime programul propus de 
Uniunea Sovietică privind lichida
rea totală, în etape, pină la sfîr- 
șitul acestui secol, a arsenalelor de 
arme nucleare. România aprecia
ză că nu menținerea și dezvolta
rea armelor nucleare este calea 
spre securitate, ci distrugerea lor, 
trecerea la o politică reală de de
zarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, de pace și colabo
rare egală intre toate națiunile 
lumii.

Pornind de la aceasta, președin
tele României a adresat Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii apelul ca — în spiritul 
angajamentului pe care si l-au 
asumat la intilnirea de la Geneva 
din noiembrie 1985 — să facă totul 
pentru realizarea unor acorduri 
corespunzătoare, reciproc accepta
bile, pe calea dezarmării, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare, a 
destinderii și colaborării.

în cadrul măsurilor în domeniul 
dezarmării nucleare, o mare în
semnătate are realizarea unei înțe
legeri privind oprirea experiențe
lor nucleare, ca o expresie a do
rinței reale de a se trece la lichi
darea treptată a întregului arsenal 
de arme nucleare. Tara noastră a 
adresat Statelor Unite ale Ame
ricii apelul de a înceta experien
țele nucleare și de a se alătura 
moratoriului propus de Uniunea 
Sovietică, chemind, totodată, cele
lalte puteri nucleare să sprijine 
propunerile privind oprirea expe
riențelor nucleare, pentru a se 
realiza un acord general în această 
problemă.

Partidul și statul nostru conside

ră că măsurile de dezarmare nu
cleară trebuie să facă parte inte
grantă dintr-un program complex 
de dezarmare generală care să cu
prindă armele chimice și toate ar
mamentele convenționale clasice. 
Un asemenea program ar trebui să 
prevadă reducerea radicală, pină la 
cel puțin 50 la sută, a tuturor 
armamentelor și a efectivelor mili
tare. In acest cadru, să se stabi
lească limitele maxime de arma
ment și trupe de care pot dispune 
statele, in primul rind marile pu
teri. si să se prevadă trecerea. în
tr-o anumită etapă, la limitarea 
producerii si comercializării arma
mentelor. De asemenea, programul 
complex va trebui să prevadă tre
cerea la reducerea corespunzătoare 
a cheltuielilor militare și la alo
carea mijloacelor astfel eliberate 
in scopul dezvoltării economico-so- 
ciale proprii, iar o parte, pentru 
sprijinirea țărilor in curs de dez
voltare. Toate măsurile de dezar
mare — in concepția tării noastre 
— trebuie să se realizeze prin asi
gurarea unui control internațional 
corespunzător, cu participarea lar
gă a tuturor statelor.

Este necesar, de asemenea, să se 
intensifice eforturile pentru a se 
trece la măsuri hotărite de lichi
dare a tuturor bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, retragerea 
trupelor străine în limitele terito
riului national, reducerea ponderii 
activităților militare ale N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia, 
crearea condițiilor pentru desfiin
țarea lor concomitentă.

Pentru creșterea încrederii Intre 
state, trebuie să înceteze manevre
le militare de mare anvergură, in
clusiv manevrele militare în apele 
internaționale, demonstrațiile de 
forță la granițele altor state ; sta
tele să se angajeze ferm- de a nu 
încălca libertatea navigației in ape
le internaționale, să fie retrase 
flotele militare ale marilor puteri 
din Mediterana si Oceanul Indian, 
să se adopte măsuri în vederea 
asigurării securității internaționale 
și independentei tuturor națiu
nilor.

România continuă să manifeste 
o preocupare profundă pentru În
tărirea securității si dezvoltarea 
colaborării în Europa, pentru a feri 
continentul de un război nimicitor 
si a asigura condițiile dezvoltării 
libere, independente a tuturor sta
telor de pe continent, pentru creș
terea rolului continentului nostru 
in viata internațională. Milităm 
in continuare pentru aplicarea pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki și ale documentului reuniunii 
general-europene de la Madrid ca 
un tot unitar, pentru o evaluare a 
rezultatelor si măsurilor întreprin
se in acest cadru intr-un mod echi
librat. care să servească cauzei 
apropierii și înțelegerii între toate 
statele europene, promovării secu
rității si colaborării pe continent.

Tara noastră acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor de 
strinsă colaborare cu toate țările 
din Balcani și pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și chi
mice și fără baze militare străine. 
Sprijinim crearea unor asemenea 
zone în nordul și centrul Europei, 
precum și pe alte continente.

Pornind de la consecințele dău
nătoare pentru pacea și securitatea 
mondială ale menținerii și agra
vării unor situații conflictuale. ca 
și ale proliferării acestora, partidul 
și statul nostru militează pentru 
a se pune capăt conflictelor exis
tente si prevenirea izbucnirii de 
noi confruntări militare, pentru so
luționarea tuturor divergentelor 
dintre state pe cale pașnică, nu
mai și numai pe calea negocie
rilor. a tratativelor.

Indiferent în ce zonă există con
flicte între state sau stări de ten
siune, partidul și statul nostru se 
pronunță pentru renunțarea cu de- 
sâvîrșire la orice amestec în trebu
rile interne ale statelor, cer să se 
respecte neabătut principiile rela
țiilor dintre state, dreptul fiecărui 

popor de a-si hotărî el însusi des
tinele. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat in 1985 o rezolu
ție — la inițiativa României — con- 
ținind Apelul solemn adresat tutu
ror țărilor aflate în conflict pen
tru încetarea imediată a acțiunilor 
armate si trecerea la soluționarea 
diferendelor prin mijloace pașnice, 
pe calea tratativelor și Angajamen
tul solemn al statelor membre ale 
O.N.U. de a se abține de la folo
sirea forței si amenințarea cu for
ța. de la orice intervenție in tre
burile interne ale altor state.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
CU TOATE STATELE LUMII — 
PREOCUPARE PERMANENTĂ A 
ȚARII NOASTRE. Potrivit liniei 
sale politice consecvente. Româ
nia situează in centrul activității 
sale internaționale dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor de 
producție, colaborare si solidarita
te cu toate țările socialiste, in pri
mul rind cu U.R.S.S. și celelalte 
țări vecine. Partidul nostru a 
afirmat că însăși natura socialis
mului constituie premisa fun
damentală pentru o abordare nouă 
a relațiilor dintre state, care să 
permită statornicirea și dezvol
tarea de noi raporturi internațio
nale. întemeiate pe egalitate de
plină in drepturi, respectul neabă
tut al suveranității și indeperfden- 
tei naționale a fiecărei tari, sprijin 
si avantaj mutual, reglementarea 
oricăror probleme si divergente 
prin consultări. discuții de la 
partid la partid, de la conducere 
Ia conducere, desfășurate in spiri
tul respectului reciproc. Acestea 
constituie, după ferma convingere 
a partidului nostru, singurul te
mei validat de viată al întăririi 
colaborării, solidarității și unității 
țărilor socialiste.

România extinde relații pe mul
tiple planuri cu tarile în curs de 
dezvoltare și nealiniate pornind 
de la interesele comune ale luptei 
împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialiste. ale 
accelerării progresului economic și 
social, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Partidul și statul nostru sprijină 
cu toată hotărirea lupta popoare
lor împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului. 
pentru asigurarea condițiilor dez
voltării lor libere si independente 
pe calea progresului economic și 
social, isi exprimă solidaritatea si 
sprijină lupta de eliberare națio
nală a poporului namibian. sub 
conducerea S.W.A.P.O.. se pronun
ță impotriva oricăror acțiuni mili
tare ale Africii de Sud. atit împo
triva Namibiei, cit si impotriva 
vecinilor ei. România respinge cu 
toată fermitatea politica de apart
heid din Africa de Sud. Toate 
aceste aspecte au fost abordate pe 
larg în cuvintările rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate 
recent în cele trei județe din 
Transilvania.

S-a întărit necontenit colaborarea 
României cu țările membre ale 
„Grupului celor 77". precum și cu 
mișcarea de nealiniere, parti
ciparea tării noastre la acțiunile 
organizate în acest cadru consti
tuind un factor important al întă
ririi solidarității si colaborării cu 
statele respective pentru înfăp
tuirea obiectivelor de dezvoltare 
liberă și independentă, pentru 
afirmarea unor noi raporturi intre 
state si reglementarea echitabilă, 
democratică a marilor probleme 
ale lumii contemporane.

Țara noastră acționează pentru 
ca relațiile icu țările capitaliste dez
voltate să evolueze pozitiv, in spi
ritul și pe . baza principiilor coexis
tenței pașnice, al egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

La baza tuturor relațiilor sale in
ternaționale, România situează 
ferm principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc și renunțării 
la forță și la amenințarea cu for
ța, dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, fără nici 
un amestec din afară. Este ferma 
convingere a țării noastre că nu
mai pe baza respectării neabătute 
a acestor principii se pot asigura 
condițiile ca fiecare popor să se 
dezvolte liber și independent, se 
poate statornici un climat de pace 
și largă colaborare intre toate sta
tele.

Lupta unită a forțelor revoluțio
nare, progresiste, antiimperialiste. 
reprezintă condiția fundamentală 
pentru promovarea politicii de 
pace și colaborare internațională, 
pentru salvgardarea dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor 
la dezvoltarea liberă și indepen
dentă. „Deși situația internațională 
este deosebit de gravă — sublinia 

\ tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea solemnă — privim 
cu încredere viitorul. Avem 
deplina convingere că stă in 
puterea popoarelor ca, acționînd 
unite, cu toată fermitatea, să 
schimbe cursul evenimentelor, să 
oprească drumul spre catastrofă și 
să asigure calea spre destindere, 
triumful rațiunii, să impună dezar
marea, pacea și conlucrarea pașni
că intre toate națiunile lumii !“.

Dezvoltînd strînse relații de co
laborare cu partidele comuniste și 
muncitorești-, cu partidele socialis
te. social-democrate, cu toate for
țele care se pronunță pentru so
cialism. partidul nostru mjlitează 
pentru unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, pentru o re
conciliere istorică intre partidele 
clasei muncitoare, intre comuniști, 
socialiști și social-democrați și alte 
forțe politice. pentru o nouă și 
mare unitate in diversitate. în 
același timp, in cadrul luptei gene
rale împotriva imperialismului, a 
neocolonialismului. pentru pace, 
partidul nostru extinde în conti
nuare relațiile cu mișcările de eli
berare națională și partidele din 
țările in curs de dezvoltare care 
luptă pentru independență și pro
gres social.

Viguroasele acțiuni tn sprijinul 
păcii și dezarmării, desfășurate în 
tara noastră in cadrul Anului In
ternațional al Păcii constituie o 
vie expresie a hotărîrii nestrămu
tate a poporului român de a-și 
aduce întreaga contribuție la cau
za progresului, la lupta pentru li
bertate și independență, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, a 
păcii și colaborării egale între 
toate națiunile lumii.

Costache CIUBOTARU

Arhitecții viitoarelor recolte
Munca în agricultură presupune, 

astăzi, o schimbare de optică, de 
mentalitate, legată în mod firesc de 
modernizarea acestei ramuri eco
nomice, de transformarea tradițio
nalelor meserii ala . satului prin 
adaptarea lor continuă la cerințele 
actuale. Organizarea științifică a 
producției, mecanizarea și automa
tizarea procesului productiv, o dată 
cu necesitatea practicării unei agri
culturi intensive, folosind Ia maxi
mum resursele pămintului, solicită 
un efort de pregătire corespunză
toare a cadrelor. Afirmație, desi
gur, comună, dai cu cite implicații 
— cu cîte exigențe ce se ridică azi 
In fața învățămîntului de profil ! 
Absolventul unui liceu agroindustrial 
nu este doar un simplu lucrător cu 
o diplomă de studii medii, ci un 
muncitor specialist, dacă e posibil 
policalificat, cu un fond larg de cu
noștințe în domeniu, capabil de de
cizii și aprecieri, și nu numai un 
practicant mecanic (mimetic) al 
unei tehnologii, în fine, un om cu 
o cultură generală solidă, pregătit 
pentru situațiile variate pe care viața 
și exercitarea profesiunii i le pot 
scoate in cale.

Ținem să amintim atare lucruri în 
mod special in ,contextul de față. Și 
aceasta mai ales pentru a elimina 
o mentalitate care își face, uneori, 
simțită prezența. „Ceea ce cred că 
am reușit prin activitatea din școala 
noastră, ne spunea ing. dr. Catinca 
Scrioșteanu, directoarea Liceului 
agroindustrial din Alexandria, a fost 
să zdruncinăm mentalitatea unora, 
părinți și nu numai, conform căreia 
dacă nu înveți vei ajunge la un liceu 
agricol". Vizitînd liceul, analizînd 
rezultatele, văzind practic roadele 
muncii unor oameni pasionați, a 
unor cadre didactice care se consi
deră — și nu ca simplă deviză — 
„oamenii producției" (căci liceul 
acesta din Alexandria e o veritabilă 
„întreprindere agricolă" pe lingă 
„uzina" școlară), discutind cu elevii, 
aveam să ne convingem de nivelul 
ridicat al organizării procesului in- 
structiv-educativ, de eficiența moda
lităților de instruire practică, a par
ticularităților — intru totul remarca
bile — cu care această unitate de 
tnvățămînt se poate realmente 
mîndri.

Și aveam să ne convingem încă o 
dată că, vorba proverbului, omul 
sfințește locul. Locul vechii școli 
normale, al școlii tehnice agricole, 
apărută prin 1928. a fost luat de un 
liceu cu laboratoare moderne, cite 
două pentru fiecare dintre științele 
fundamentale, cu preocupări notabile 
In domeniul cercetării (reținem 
cîteva : „Tehnologia cultivării bum
bacului în județul Teleorman", „In
fluența îngrășămintelor foliare asu
pra biomasei Ia citeva specii și 
soiuri", ambele aparținînd inginerei 
Liliana Piperea, experiențe în cul
turi de soia, culturi comparative cu 
hibrizi de porumb în ferma proprie 
etc.) și, îndeosebi, al producției. „în 
școală, continuă interlocutoarea 
noastră, ne-am organizat prin auto- 
dotare un cabinet de cercetare în 
care se pot face minimum de obser
vații, analize și cercetări de labora
tor specifice unei stațiuni experi
mentale. Elevii trebuie să deprindă 
și elemente de cercetare, aplicarea 
unor tehnologii noi se cuvine temei
nic- pregătită în .laborator. Vedeți, 
In agricultură noutățile sint o ches

Imogine de la Liceul agroindustrial Lipova, județul Arad

ÎNSEMNĂRI
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Intrarea tn Șiret are un 
farmec aparte, o anume 
măreție de descindere in 
neprevăzut : coamele de 
deal se dau intr-o par
te și micul orășel din 
capătul de nord al Mol
dovei se deschide privirilor 
ca o mină întinsă ospita
lier. Să-i fi impresionat și 
pe cei din vechime locul 
tot atit de mult atunci cind 
au hotărit să mute, pe ma
lul riului domol, capitala 
voievodală de la Baia ? Tot 
ce-i posibil. Adevărul este 
că renumita „civitas", a că
rei faimă nu poate fi tre
cută cu vederea, a consti
tuit punctul de confluență 
pentru marile căi comer
ciale ce legau, prin Mol
dova, Constantinopolul de 
țările Europei de sus. De 
aici luau drumul Poloniei, 
Lituaniei, Sileziei sau ți
nuturilor tătărăști vite și 
oi, piei și blănuri, cereale 
și fructe și tot pe aici in
trau în Moldova pinzeturi, 
stofe și unelte.

Au trebuit să treacă se
cole de-a rîndul, după acea 
iluzorie perioadă de înflo
rire. pentru a se produce 
renașterea. Și renașterea 
mult dorită, chiar dacă in
tervenită destul de tirziu, 
se datorează acestui timp 
dinamic, aflat sub semnul 
luminilor lui August. Nu
mai socialismul a putut să 
descătușeze energiile, să 
spargă carapacea monoto
niei patriarhale, apăsă
toare.

Oricum, impresia călăto
rului de azi, sosit la Șiret, 
se raportează desigur Ia o 
realitate incontestabilă și 
aceasta capătă și mai mul
tă pregnantă dacă acel că
lător nu pierde din vedere 
amintirea decolorată a u- 
nor ani nu prea îndepăr
tați, cind Șiretul părea ră
mas definitiv la margine de 

tiune de migală, căci dincolo de ex
periența de laborator e nevoie să 
urmărești cu cea mai mare atenție 
evoluția uAei culturi, de la semănat 
pină la recoltat. întreaga noastră 
atenție se îndreaptă acum spre'cul
turile extraintensive, urmărind să 
vedem care e potențialul maxim al 
pămintului din această «Cîmpie a 
Soarelui». Sprijinindu-ne pe o ex
periență anterioară rodnică a I.A.S. 
Alexandria, întreprinderea patrona- 
toare, la, care elevii noștri și-au adus 
o contribuție importantă — e vorba 
de o cultură intensivă de porumb, 
care se transformase, fără exagerare, 
într-o adevărată «pădure» — anul 
acesta ne-am propus să aplicăm ase
menea tehnologii de virf pe supra
fețe mai mari, la ferma vegetală 
Tabla a I.A.S. Toporu. Este o ex
periență care necesită ca fiecare

Experiențe și rezultate ale 
unor licee agroindustriale 
care arată că procesul de 
învățămînt dispune încă de 
serioase resurse pentru ri
dicarea calității, pentru mai 
buna pregătire a cadrelor

etapă să fie parcursă optim, cu teh
nologii aplicate meticulos. Și, fără 
să insist, aș spune că elevii participă 
cu plăcere la muncile cele mai mi
găloase, cu o răbdare și cu o dăruire 
exemplare".

Firește, avînd în vedere specificul 
geografic. instruirea practică are 
drept finalitate principală cultura 
mare. Un muncitor agricol cu înaltă 
calificare nu poate fi insă format 
unilateral. Nu poți face agricultură 
modernă dacă nu ai o imagine glo
bală asupra diverselor specialități 
din acest domeniu și, în același timp, 
familiarizarea de rigoare. Ferma di
dactică a Liceului agroindustrial din 
Alexandria este, practic, o mică 
(prin dimensiuni — 50 de ha)
întreprindere agricolă, care are tot 
ce e necesar pentru o instruire com
pletă, pentru formarea unui orizont 
vast de cunoștințe și a unor deprin
deri pe măsură. De la lanul de orz 
sau rapiță furajeră pină la grădina 
de legume și livadă, de Ia solarul în 
care era pregătit patul germinativ 
pentru plantatul castraveților la 
sera încălzită, de la atelierele de 
lăcătușărie ori poligonul de condu
cere a tractorului Ia laboratoarele 
amenajate chiar în fermă pentru a 
înlesni astfel legarea lecțiilor teore
tice de cele practice — și să adău
găm „colecția" de animale (vaci, 
porci, cai, oi. iepuri), dc păsări, mica 
stupină și colecția fitotehnică. orga
nizată riguros științific. Deși în plin 
cimp, mica parcelă cu precise deli
mitări și tăblițe „cochete", etalînd 
atîtea denumiri latinești, te invită 
parcă să-ți pui halatul alb, căci ea 
este, fără îndoială, un laborator 
sui-generis. „Intenția noastră, ma
terializată astfel, a fost, arăta,' ing. 
Catinca Scrioșteanu, de a prezenta 
elevilor, care îngrijesc de fapt acest 
lot pretențios, și plantele care nu 
sint specifice Teleormanului, de a-i 
face să le urmărească pe viu evolu

Primul tren soseste
timp și de istorie. Cu ciți- 
va ani în urmă, coborind 
spre lunca Șiretului, îm
părăție a stufărișurilor și 
hoinărelilor juvenile de 
altădată, făceam cunoștin
ță cu niște bărbați ambi
țioși care, după ce ridica
seră pereții halelor indus
triale, pregăteau montarea 
războaielor de țesut ale 
noii fabrici de covoare plu
șate. Aflam atunci că fun
dațiile fuseseră ridicate pe 
o viroagă plină de gropi și 
bălți și 'care mai întii a 
trebuit să fie umplută cu 
mii de metri cubi dș pă- 
mint.

Acum, fabrica există, po
licromele covoare mătăsoa
se au devenit „realitate 
palpabilă", dar orașul tră
iește încă febra regăsirii 
de sine. Trebuie spus că 
traiectoria așezării spre 
devenirile contemporane 
n-are totuși nimic ieșit din 
comun : o existență cumin
te, ștearsă chiar, pină la 
depersonalizare, „izbită" 
deodată frontal de fluxul 
prefacerilor hotăritoare. O 
coincidență semnificativă : 
primele douăsprezece apar
tamente se ridică in Șiret 
după anul 1965. Azi, nu
mărul lor a ajuns la peste 
1 400, structurindu-se în 
trei cochete ansambluri ur
banistice, care și-au pus 
de ia amprenta pe noua 
carte de vizită a localității.

Așadar, o fabrică de co
voare, o alta de tricotaje, 
o secție de piese metalice 
și, bineînțeles, „ecoul" a- 
cestora pe planul dezvol
tării social-economice. Dar 
poate această enumerare 
să vă spună prea puțin. 
Vom apela doar la două ci
fre semnificative : valoarea 
producției industriale era 
în 1965 de... 9 milioane lei. 
Astăzi, se ridică la 800 mi
lioane. De la ce „moșteni-

re" s-a pornit ? Citeva 
prăvălii, două-trei ateliere 
meșteșugărești și, fără în
doială, aureola legendară a 
Cetății lui Sas. Explozia 
înnoirilor, accentuată pe 
măsură ce ne apropiem 
(cronologic vorbind) de „si
tuația la zi“, conferă micu
lui orășel o tinerețe nebă
nuită, de fapt o a doua și 
adevărata sa tinerețe.

Străzile pulsează acum o 
altă viață, geografia locuri
lor înregistrează schimbă
rile din mers. Replicile a- 
celui îndepărtat „secol de 
aur", la care ne-am referit, 
se relevă in dimensiuni și 
ritmuri îndrăznețe. Ocupa
țiilor marginale de ieri le 
răspund azi profesiile in
dustriale ce gravitează șpre 
spatiile de producție ivite 
de curînd. La Șiret se pro
duc obiecte de îmbrăcă
minte. covoare, bunuri de 
larg consum, confecții me
talice. Meserii tinere, ani 
și oameni tineri. „Cîștigul 
cel mai important, îmi spu
nea unul dintre interlocu
tori, este că din Șiret nu 
6e mai pleacă". Intr-ade
văr, cei duși prin alte părți 
se întorc să pună umărul 
la treburile ce se cer fă
cute aici, la înflorirea așe
zării.

Si iată un eveniment de 
ultimă oră care animă ora
șul : Șiretul va fi peste ci
teva zile racordat, prin 
Dornești, la rețeaua fero
viară. O anume nerăbdare 
însoțită de febrile pregătiri 
ar putea fi calificată starea 
caracteristică zilelor pre
mergătoare evenimentului. 
Visul localnicilor, de a se 
ști conectați la „drumul de 
fier", e pe cale să prindă 
iminent viață. Și poate toc
mai de aceea nerăbdarea 
se resimte la mai fiecare • 
pas, se citește în ochii tre
cătorilor. Cineva chiar

ția. E sectorul cel mai gingaș al 
fermei noastre, nu numai prin di
mensiunile lui".

Părăsim acest liceu cu satisfacția 
de a fi intilnit aici oameni, specia
liști preocupați să se situeze la ni
velul cel mai de sus al producției 
agricole — ceea ce înseamnă, la 
scară didactică, pregătirea unei forțe 
dc muncă în conformitate cu exigen
tele viitorului.

în acest sens, vorbind de mecani
zare, trebuie să amintim că o in
struire corespunzătoare în această 
ramură privește in primul rind 
folosirea cit mai eficientă a 
mașinilor agricole. „Este, deci, 
necesar să înțelegeți, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in cuvinta- 
rea la plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 aprilie 1986, că nu 
trebuie luptat ca să avem cit mai 
multe mașini și să ne uităm Ia ele, 
căci nu in aceasta constă forța, ci in 
a le folosi cit mai eficient !“. în 
parcul de mașini al Liceului agroin
dustrial din Roșiori de Vede, cu pro
fil de mecanică agricolă, ing. Stelian 
Dumitrache, directorul școlii, ne 
vorbea despre preocupările tehnicie
nilor și elevilor de aici pentru folo
sirea totală a puterii mașinilor agri
cole. „în condițiile terenului din 
Teleorman, ne spunea interlocutorul, 
la tractorul de 65 CP plugul folo
sește doar 40 CP. Restul rămîn dis
ponibili. Ne preocupă de aceea rea
lizarea unor dispozitive de cuplare 
a tractorului cu plug cu grape, plug 
cu discuri sau două semănători de 
același tip. De asemenea, în perioa
dele de practică pentru conducerea 
tractorului, în care elevii noștri lu
crează efectiv, cu bune rezultate, în 
unități agricole din județ, ne-am 
îndreptat atenția spre folosirea cit 
mai economică a fiecărei mașini. în- 
lăturînd timpii morți". Sint acestea 
forme de a finaliza o instruire rea
lizată în cele mai bune condiții, 
fiindcă parcul de mașini al liceului, 
atelierele-școală în care se execută 
lucrări complexe, de finețe, repre
zintă o bază materială de la sine 
grăitoare.

O bază materială care trebuie fo
losită cu deplină responsabilitate — 
și nu în ultimul rind cu eficiență 
economică. Sint dovezi evidente ale 
calității, ale faptului că acolo unde 
există o serioasă preocupare pentru 
asigurarea unei corespunzătoare ba
ze de practică, cu ferme didactice 
care, chiar beneficiind de o supra
față redusă, să fie optim organizate, 
cu mașini agricole întreținute și uti
lizate corespunzător, se pun premi
sele unei instruiri complete și com
plexe, Ia nivelul celor mai inalte 
exigențe.

CosHn TU CHILA 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie • Foru

mului țărănimii — exemplare lap
te de muncă, pentru recolte mari, 
sigure, stabile I

20,53 Partid biruitor, vitează țară (co
lor). Emisiune de muzică si 
poezie

20.50 Memoria documentelor (color).
50 de ani de la procesul luptăto
rilor comuniști și antifasciști de 
la Brașov • Pentru apărarea in
tereselor supreme ale națiunii 
noastre

21.10 Antologie teatrală. Chipul nou al 
satului românesc

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PREMIERA
Luni seara Ia Constanța a avut loc 

premiera filmului artistic de lung 
metraj „Furtună în Pacific", o nouă 
producție a studiourilor noastre ci
nematografice dedicată oamenilor 
mării, celor care, străbătind mările 
și oceanele, poartă departe în lume, 
cu mindrie și demnitate, tricolorul 
patriei. De menționat că filmul este 
scris și realizat de doi constănțeni, 
regizorul Nicu Stan și scriitorul 
Constantin Novac.

La premiera filmului au asistat, 
ca invitați de onoare, numeroși ma
rinari și oameni ai muncii din por
tul Constanța, care au recunoscut, 
în imaginile și întimplările de pe 
ecran, aspecte reale din viața și 
munca lor de fiecare zi.

A fost prezent un grup de reali
zatori și actori ai filmului.

(Agerpres)

la Șiret
m-a întrebat : „Ați văzut 
noul Mers al trenurilor ? E 
trecut și Șiretul". Sub a- 
cest semn al mindriei și al 
așteptării active trebuie 
puse și acțiunile ce se în
treprind de gospodarii ur
bei pentru ca străzile, 
parcurile, aleile, casele să 
arate cit mai frumos.

Am stat de vorbă cu con
structorii, conduși de tînă- 
rul și energicul inginer 
Radu Pricop, am văzut 
noua gară ce se ridică in 
lunca Șiretului. Pentru re
alizarea căii ferate s-au 
depus mari eforturi. Exe
cutarea obiectivului a im
plicat un volum impresio
nant de lucrări : terasa- 
mente, fundații, poduri, 
podețe, viaducte, consoli
dări de terenuri și ziduri 
de sprijin. Dar greutățile 
inerente unei asemenea 
construcții au fost depășite 
prin muncă indirjită. A- 
ceasta și explică de ce a- 
propierea momentului în 
care primul tren își va face 
apariția dinspre Dornești 
produce justificate emoții: 
și în rîndul siretenllor, și, 
deopotrivă, în inimile încer- 
caților constructori. Intra
rea in exploatare a noii căi 
ferate va marca și va 
schimba în bună măsură 
destinul fostului tirg. De 
asemenea, nu departe, la 
Rogojești, se pregătește o 
altă premieră : apele riului 
Șiret urmează a fi domoli
te în stăvilarul de beton 
al unui impresionant baj-aj.

Aceste ultime înnoiri șl 
prefaceri fac și mai mult 
dovada că Șiretul, mică 
așezare urbană din câpătul 
de nord al tării, a pășit și 
pășește cutezător pe poar
ta înaltă a Istoriei, a unui 
timp redimensionat și fără 
de seamăn.

Ion BELDEANU
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Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO 

Am aflat cu mult regret de accidentul pe care 1-ațl suferit.
Vă doresc grabnică însănătoșire și aștept cu multă plăcere să vă revăd 

cit mai curînd.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

COMUNICAT
în ultimele zile radioactivitatea 

aerului, apei și depunerilor la sol a 
marcat o scădere semnificativă, cu 
evidentă tendință de a intra în 
limitele normale ale radioactivi
tății naturale. Legumele și fructele

se pot consuma în condiții normale.
Supravegherea calității factorilor 

de mediu se va face în continuare 
prin rețeaua națională pentru contro
lul radioactivității mediului înconju
rător.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Argentina, ambasadorul acestei 
țări la București, Enrique F. Lupiz, 
a oferit luni o recepție.

Au participat miniștri, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
Luni dimineața a sosit lntr-o vi

zită în portul Constanța nava fran-

ceză „Montcalm". In aceeași zi, co
mandantul marșului, căpitan de ran
gul întîi Philippe Renoux, însoțit de 
un grup de ofițeri francezi, a făcut 
vizite protocolare primarului muni
cipiului Constanța, locțiitorului co
mandantului marinei militare sl co
mandantului Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrîn". La Monumentul 
Victoriei din Constanța a fost depusă 
o coroană de flori din partea oaspe
ților. Au fost prezenti amba
sadorul Franței la București. Michel 
Rougagnou, și atașatul forțelor ar
mate. colonel Michel Lecuyer.

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 mai, ora 21 — 30 mal, 
ora 21. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea, mai 
ales, caracter de aversă, însoțite și de

descărcări electrice In vestul, centrul 
șl nordul țării. In celelalte regiuni, 
aversele vor avea un caracter mal 
restrins. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, predominînd din sectorul vestic, 
în vestul tării și la munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 
șl 16 grade, iar cele maxime. In ge
neral, între 18 și 28 de grade. Izolat 
mal ridicate. Dimineața, pe alocuri, se 
va semnala ceață.

listă între toți oamenii muncii. între 
toți cetățenii fiecărei țări".

Transformările în conținutul și 
structura relațiilor de proprietate nu 
sint concepute ca un scop în sine, 
ci constituie o modalitate conștientă, 
obiectiv necesară de creare a cadru
lui social-economic favorabil acce
lerării dezvoltării forțelor de pro
ducție. Se acționează astfel în vir
tutea legii concordanței relațiilor de 
producție cu caracterul, nivelul și 
exigențele dezvoltării forțelor de. 
producție, al cărei prim moment de 
realizare îl constituie făurirea noi
lor relații . ___
mijloacelor de producție, caracteri
zate prin 
producători și beneficiari ale oame
nilor muncii în problemele funda
mentale ale dezvoltării economico- 
sociale și ridicării nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Faptul că cei ce creează valorile 
materiale și spirituale ale societății 
sînt în societatea noastră și proprie
tari ai acestora, ai întregii bogății 
naționale, generează inevitabil rela
ții de colaborare și întrajutorare, 
repartiția rezultatelor după un cri
teriu unic — munca — măsurată 
calitativ, cantitativ și ca importanță 
social-economică și politică, forme 
noi de organizare, conducere și pla
nificare a întregii dezvoltări econo
mico-sociale. un nou mecanism de 
funcționare a întregii societăți.

Exprimînd înainte de toate inte
rese. noile relații de proprietate își 
creează, prin suprastructura pe care 
o generează. premisele reale ale 
perfecționării continue s. mecanis
mului de funcționare a întregii so
cietăți. fapt pentru care creșterea 
rolului factorului politic al condu
cerii întregii vieți economico-sociale 
apare ca o necesitate a edificării 
noii orînduiri sociale, izvorîtă din 
imperativul aprofundării cunoașterii 
pe baze științifice a legilor și legi
tăților obiective, a condițiilor isto
rice concrete, interne și internațio
nale.

Noile 
comună 
asupra 
creează 
reprezentant al poporului — unită
țile socialiste și membrii societății,

de proprietate asupra
unitatea intereselor de

relatii pe care proprietatea 
a tuturor oamenilor, muncii 

mijloacelor de producție le 
între statul socialist — ca

In calitate de proprietari, țes un 
sistem de interese generale, colecti
ve (de grup) și personale, care, cu 
toate că sînt ale celor care îndepli
nesc în același timp și rolul de pro
ducători nemijlociți și cel de pro
prietari asociați, necesită un meca
nism specific, concret-istoric care să 
le pună în funcțiune la timpul și 
locul potrivit și să le armonizeze în 
dinamică, în raport de cerințele 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale. Pentru ca aceste interese să 
poată fi armonizate, partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, concepe manifes
tarea calității de proprietari și pro
ducători numai asupra întregii mase 
de mijloace de producție existente 
în fiecare unitate socialistă și în co
laborare cu toți oamenii muncii din 
aceste unități, fiecare colectiv auto
nomizat în desfășurarea activității 
purtînd răspunderea deplină în fața 
poporului asupra modului în care 
utilizează partea din mijloacele de 
producție — proprietate a tuturor 
oamenilor muncii — încredințată în 
autoconducere muncitorească și au- 
togestiune economico-financiară 
acestora.

Fiind proprietate comună a tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
formele concret-istorice sub care se 
manifestă, ea este concepută de 
partidul nostru drept baza sigură 
și singura bază a suveranității și 
independenței naționale, a apără
rii cuceririlor revoluționare ale 
noii orînduiri sociale. Aceasta în
seamnă că, direct sau indirect, 
de proprietatea socialistă se leagă 
întreaga dezvoltare economico-so- 
cială, repartizarea rațională a for
țelor de producție pe teritoriu, 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor membrilor so
cietății. Pe de o parte, accelerarea 
dezvoltării economico-sociale ampli
fică cantitativ și calitativ obiectul 
proprietății socialiste, iar pe de altă 
parte dezvoltarea obiectului proprie
tății socialiste creează premisele 
reale pentru noi acumulări necesare 
reproducției lărgite și pentru noi re
surse destinate satisfacerii necesită
ților mereu crescînde ale oamenilor 
muncii.

Iată de ce, preocuparea pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
sub formele sale concret-istorice.

PRIVIRI ANALITICE ÎN LABORATORUL MARILOR PERFORMANȚE
Eram. deunăzi, la Baia Mare. 

Urmăream un turneu de calificare 
în divizia „A" de baschet masculin, 
organizat fără cusur de clubul spor
tiv I.M.U.A.S. — a cărui inimoasă 
și bine lucrată echipă avea să și 
reușească o binemeritată promovare. 
Intr-o pauză, ieșisem în fața sălii 
polivalente „Dacia" ; inspiram aerul 
proaspăt al dimineții cind, in spate, 
un tînăr baschetbalist, venit și el să 
sa răcorească, se miră cu voce tare : 
„Ce drăguți sînt gigilicii aceia de 
copii care coboară din autobuz si se 
îndreaptă cu învățătoarea în frunte 
spre bazinul de înot 1“

...Faptul ne-a atras bineînțeles 
atenția, iar după ce l-am văzut re
petat de mai multe ori pe zi (de 
fiecare dată cu alți prichindei) a 
început să ne și stîrnească intere
sul. Și. astfel, pe marginea elegan
tei piscine în care profesori de spe
cialitate ii învățau pe micii „oas
peți" cum să deprindă alfabetul îno
tului. am aflat multe lucruri inte
resante de la președintele C.J.E.F.S. 
Maramureș — profesorul Ioan Pop...

Aici, la Baia-Mare, de zece ani de 
zile se desfășoară o acțiune largă 
pentru învățarea înotului. Copiii de 
la grădiniță și din clasele primare 
sint aduși cu autobuzul prin rotație 
— după un program riguros — și 
Iau lecții practice în bazin, desigur 
în mod gratuit. Pînă acum, benefi
ciind de acest sistem, toate genera
țiile de copii din oraș au învățat să 
înoate, nu în puține cazuri învățînd 
o dată cu ei chiar și educatoarea 
sau învățătoarea lor. Totodată, cu 
aceste prilejuri, antrenori anume 
desemnați observă pe micii înotă
tori. cei mai capabili de progres 
fiind selectați pentru performanță, 
legitimați și încadrați în programul 
Clubului sportiv municipal școlar. 
Club care dispune de o frumoasă și 
bine dotată bază materială (o pisci
nă de dimensiuni olimpice acoperi
tă. alta asemănătoare in aer liber, 
saună și săli de recuperare, insta
lații moderne de pregătire specifică 
ș.a.). 14 profesori se ocupă de înot 
la acest club (pe grupe valorice — 
de la inițiere si pină la eșalonul de 
cea mai înaltă performantă).

Intorcindu-se cu fața spre cdpii, 
dezvoltind activitatea de masă și 
stimulind-o să sprijine activitatea de 
performantă (ca izvor nesecat al 
acesteia). organizatorii sportului 
băimărean au reușit, treptat, să 
crească și să pregătească o seamă 
de valori pe care natația româneas
că se bizuie temeinic astăzi in efor
tul ei de a ieși din albia mediocri-

tățil si a se afirma prestigios în 
piscinele internaționale. Dintre acei 
copii din Baia Mare care cu zece 
ani în urmă, sau mai apoi, erau 
aduși cu autobuzul la bazin să de
prindă înotul, au făcut saltul spre 
marea performanță prima medaliată 
olimpică a natației românești, Anca 
Pătrășcoiu (în prezent transferată 
la Dinamo București), campionul 
european de juniori Robert Pinter, 
Noemi Lung (deținătoarea celei mai 
bune performanțe mondiale a anului 
la 400 m mixt), Stela Pura (locul 
patru la europenele de juniori din 
anul precedent, triplă medaliată cu 
aur la concursul „Prietenia"), EnikS 
Palencsar, Culică Maricica, Ramona

— Faceți des asemenea ședințe da 
pregătire intensă și prelungită ?

— De două ori pe zi. La acest lot 
de cea mai înaltă performantă lu
crăm pe categorii de vîrstă. Cu cei 
din clasele VI—VIII cîte 7 ore pe zi 
(din care 5 ore și jumătate în apă) : 
dimineața, de la ora 6,10 pină la 
9,15 ; după-amiază de la 16,30 la 
20,30. Cei din clasele IX—XII au, în 
general, același program plus încă 
o oră pe zi in apă. Antrenamentele 
încep cu pregătire fizică (gimnasti
că — dimineața ; un cros prin pă
dure — după-amiază) și continuă cu 
exerciții și teste de înot specifice, 
după metodele cele mai noi pe plan 
mondial, după unele metode perso-

Să înoți peste 25000 de km
— iată acoperirea în muncă a unei posibile și dorite 
medalii la viitoarele . Campionate mondiale de natație

Terșanschi, Andrea Szigyarto, Simo
na Spaia sau Iurgen Bart — mari 
speranțe pentru importantele con
cursuri continentale și mondiale ale 
anului. Toți aceștia, ca și alții, au 
fost si sînt pregătiți — cu har, înal
tă competentă și neobosită strădu
ință — de cunoscutul antrenor eme
rit Gheorghe Dimeca.

Am dorit să vedem la lucru pe 
maestru și pe elevii săi din grupa 
de elită a înotului băimărean. Nu 
sînt în oraș, acum — ni s-a spus. 
Sint într-o pregătire centralizată la 
Sinaia, în vederea unui 
concurs internațional 
premiu al Slovaciei" — 
loc în prima săptămînă 
Bratislava.

A doua zi dimineața 
Sinaia. La ora 8,20 întrebăm la re
cepția hotelului „Montana" în ce 
cameră poate fi găsit profesorul 
Dimeca. îl găsiți jos, in piscină, are 
antrenamente acolo de la 6 dimi
neață — vine răspunsul. Jos, în pis
cină. se înoată de zor. pe șase cu
loare. „contra-cronometrelor" mînui- 
te de maestru și de ajutoarea sa — 
profesoara .Monica Csaszar. Aștep
tăm o oră. așteptăm două, abia după 
trei ore se încheie antrenamentul 
șl-1 putem aborda pe severul an
trenor.

ce 
de

puternic 
„Marele 
va avea 
iunie la

eram... in

nale verificate și atestate de rezul
tate. La prinz, toată lumea are o oră 
somn obligatoriu ; seara, la ora 22 
culcarea. In medie, fiecare trebuie 
să înoate (și nu oricum, ci sub ba
remul fixat pentru „ora" respecti
vă) cîte 17—18 kilometri pe zi. în
seamnă 90—100 km pe săptămînă 
sau circa 3 000 km pe an. Aflînd 
acest program, la începutul anului, 
Noemi Lung — care se pregătește 
pentru a ataca chiar titlul suprem la 
mondialele ce vor avea loc în luna 
august în capitala Spaniei — spunea 
că, în felul acesta, pînă atunci ar 
putea ajunge la Madrid... înot. Ea 
glumea, dar adevărul acesta este : 
în elita natației internaționale se 
pătrunde foarte, foarte greu și te 
poți menține și mai greu, tnvingind 
în iarnă pe multipla campioană eu
ropeană Kathleen Nord chiar la 
aceasta acasă, la Berlin, șl realizind 
cel mai bun timp din lume din acest 
an, Noemi Lung n-a făcut decît să 
anunțe o- frumoasă carieră. Pentru 
a-și realiza această carieră posibilă 
trebuie să muncească înzecit decît 
pină acum. A adunat vreo 25 000 de 
kilometri înotați, de cînd a intrat 
prima dată într-un bazin. Or, îi tre
buie mult mai mulți. Dar abia a îm
plinit 17 ani și are încă timp să 
muncească. Ea știe prea bine că, 
deocamdată, noi nu ne putem impu
ne în lumea natației decît prin mun-

că. muncă enormă, de aceea șl în
cercăm marile performanțe pe dis
tante mai lungi — unde ponderea 
muncii în obținerea rezultatului este 
mai mare. Noemi lucrează, lucrează 
cît trebuie și cum trebuie, are și un 
formidabil temperament de concurs, 
de aceea ea este speranța noastră 
nr. 1. Nu-mi fac eu griji dinspre 
partea ei !

— Celelalte fete nu se antrenează 
la fel de sîrguincios ?

— Ba da. Că stau cîteodată și mă 
întreb singur cum de acceptă ele 
să lucreze atît. Dar altfel nu se 
poate. Sigur, cele cu psihicul mai 
labil mai au și momente de cumpă
nă. Ca Stela Pura. acum. Lucrează, 
dar nu totdeauna cu intensitatea 
maximă. Ne străduim să înțeleagă 
că talentul ei nativ (e un bulgăre 
de aur făta aceasta de numai 15 
ani !) nu se poate valorifica decît 
muncind mai mult decît adversarele 
sale din celelalte țări. Stela Pura — 
astăzi a 5-a din lume la 800 m liber, 
a 7-a la 100 m liber, a 8-a la 200 m 
liber și fluture, performanțe în ba
zin de 25 m — va putea cuceri, la 
europenele de juniori din iulie (in 
Berlinul occidental), ori toate cele 
cinci medalii de aur posibile, ori nici 
una.
cum 
pină

Numai de munca ei depinde 
va fi. De munca ei de acum și 
atunci !
Si chiar nu faceți nici o pauză ? 
Facem, dar numai gîndită și 

planificată prin program. Duminica 
după-amiază (duminica dimineața 
lucrăm) și, uneori, o după-amiază 
liberă pe săptămînă.

— Cu școala cum stau ?
— Toți învață cît învață și ceilalți 

colegi ai lor. Iar Noemi Lung — în 
special — ca și Culică și Palencsar, 
care vor să dea la facultate, au note 
foarte mari.

— Nădăjduit! Ia multe succese in
ternaționale în acest an ?

— 1986 ar trebui să fie. în mod 
normal, cel mai bun an din istoria 
natatiei românești. Atît noi, cei 10 
de la Baia Mare, cît și ceilalți de 
la celelalte două centre olimpice de 
la Dinamo București și Ploiești, fa
cem cu exigență și rigurozitate tot 
ce depinde de noi. Pentru că, s-a 
văzut : de cîte ori am acceptat 
vreun compromis, treaba n-a ieșit 
bine.

— Vă urăm ca lucrurile să iasă 
bine in acest an, pe măsura muncii 
îndîrjite la care vă supuneți și la 
care ii supuneți pe sportivii ce au 
privilegiul să lucreze cu dumnea
voastră.

Gheorqhe MITROI

reprezintă condiția esențială pentru 
progresul susținut și multilateral al 
societății, pentru bunăstarea genera
lă a tuturor membrilor ei, participa
rea activă și eficientă la circuitul 
economic mondial și întărirea inde
pendenței și suveranității naționale.

Din această interdependență dina
mică rezultă nu numai dependenta 
proprietății personale de proprieta
tea comună, socialistă asupra mijloa
celor de producție, ci și faptul că 
nivelul de trai material și spiritual 
pe care îl poate asigura nu poate fi 
mai ridicat decît îi permite avuția 
națională, mărimea venitului națio
nal pe locuitor, nivelul general de 
dezvoltare a forțelor de producție. 
In acest context este evident că, 
cu cit bogăția națională a țării va fi 
mai mare, cu atît forțele de produc
ție vor fi mai dezvoltate și mai bine 
armonizate in profil de ramură și 
teritorial, cu atit societatea va 
putea să-și satisfacă, în condiții mai 
bune, necesitățile sale de consum 
productiv și neproductiv. De aceea, 
lupta pentru a ridica societatea so
cialistă pe noi culmi de progres și 
civilizație trebuie cîștigată înainte 
de toate în domeniul dezvoltării 
proprietății comune, socialiste ; a- 
ceastă luptă trebuie să fie o luptă 
cu noi înșine și cu interdependen
tele economiei mondiale pentru a 
mări rodnicia muncii naționale a po
porului și a spori gradul de valori
ficare 
nale, 
tregii 
cotele 
impune noua revoluție în știință și 
tehnică. -

Astăzi, lupta pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste este concepută, 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a se desfășura în 
condițiile realizării unei creșteri 
economice preponderent intensive, 
prin modernizarea potențialului teh- 
nico-productiv în industrie și agri
cultură, în celelalte ramuri ale pro
ducției materiale — concomitent cu 
lărgirea rațională a bazei proprii de 
materii prime și energie și înfăp
tuirea noii revoluții agrare, cu așe
zarea celor mai noi și avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii la te
melia creșterii mai accentuate a efi
cienței economice.

Cerința de a îndeplini exemplar 
prevederile planului economic, obiec
tivele dezvoltării industriei, agricul
turii, a celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, de a obține randa
mente superioare în toate domeniile, 
prin valorificarea superioară a tu
turor factorilor de producție consti
tuie pîrghia esențială pentru ampli
ficarea continuă, rapidă a proprietă
ții socialiste. Numai acționînd in 
spiritul 
muncii își 
proprietari

Esențial 
voluționar 
tății socialiste în toate ramurile eco
nomiei naționale este ca fiecare om 
al muncii să înțeleagă că economia 
de muncă socială — vie și materia
lizată — pentru obținerea fiecărei 
unități de efect economico-social util 
trebuie să constituie substanța și 
măsura cea mai de preț a efortului 
național depus pentru Înfăptuirea 
obiectivelor strategice ale dezvoltării 
economico-sociale. Pentru aceasta, 
este vital ca toți oamenii muncii, în 
calitatea, lor de producători și pro
prietari, să se manifeste la cel 
înalt nivel de competitivitate și 
pundere, știut fiind că omul 
factorul determinant al întregii 
voltări economico-sociale. De aceea, 
consecvența cu care secretarul gene
ral al partidului nostru militează 
pentru ridicarea gradului de pregă
tire profesională, științifică și a ni
velului responsabilității în muncă. 
In cadrul autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare, 
reprezintă garanția că la temelia 
dezvoltării proprietății socialiste este 
așezat factorul hotărîtor al progre
sului — omul cu capacitatea sa de 
cunoaștere și transformare revoluțio
nară a societății.

superioară a resurselor națio- 
pentru a ridica eficienta in
activități economico-sociale la 
competitivității pe care le

Numai acționînd 
acestor cerințe oamenii 

fac pe deplin datoria de 
socialiști uniți.
în cadrul procesului re
de dezvoltare a proprie-

mai 
ras
es te 
dez-

au Îndeplinit planul pe 5 luni
56 unități economice din județul 

Prahova
Datele centralizate In seara de 

26 mai arată că 56 unități econo
mice din județul Prahova și-au in
deplinit planul pe cinci luni la pro- 
ducția-marfă industrială. Acest 
succes a fost posibil datorită a- 
plicării consecvente în producție a 
celor mai noi și moderne tehno
logii de fabricație, organizării su
perioare a fluxurilor de lucru, hăr
niciei oamenilor. Avansul de timp 
cîșligat permite ca, pînă Ia sfîrși
tul lunii mai. să se producă su
plimentar cărbune energetic, țiței, 
utilaj petrolier și tehnologic, rul
menți grei, oțel aliat superior, ma- 
șini-unelte așchietoare, îngră
șăminte chimice, stofe, cherestea, 
materiale refractare și altele, în 
valoare de peste 370 milioane lei. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul

oolective muncitorești să reali
zeze pină la finele lunii mai o 
producție-marfă industrială supli
mentară în valoare de circa 120 
milioane lei. De asemenea, 9 uni
tăți economice, printre care în
treprinderea de producție indus
trială și construcții căi ferate, în
treprinderea de garnituri de frină 
și etanșare, întreprinderea de 
producere șl industrializare a 
legumelor și fructelor și Turnă
toria de fontă Rîmnicu Sărat și-au 
pnorat 
port pe 
cutarea 
(Stelian 
„Scinteii").

integral sarcinile la ex- 
5 luni și au început exe- 
comenzilor din luna iunie.

Chiper, corespondentul

„Scinteii").
27 de unități economice 

din județul Ialomița
Organizîndu-și mai bine munca, 

folosind cu eficiență sporită ma
teriile prime, materialele și ener
gia electrică, prin creșterea con
tinuă a productivității muncii, co
lectivele din 27 de unități econo
mice ialomițene raportează înde
plinirea planului pe primele 5 
luni din acest an. Se estimează că 
pină la finele lunii mai se va 
realiza o producție-marfă peste 
plan în valoare de 220 milioane 
lei, în condițiile obținerii unor 
economii de materiale în valoare 
de peste 15 milioane lei. Printre 
unitățile fruntașe se numără în
treprinderea de ferite Urziceni, 
Antrepriza poduri dunărene Fe
tești, Filatura de bumbac Slobozia, 
întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Țăndărei, fabricile 
de produse ceramice din Urziceni 
și Țăndărei. (Mihai Vișoiu, 
restpondentul „Scinteii").

25 de unități economice 
din județul Buzău

Acționînd In spiritul sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului pentru îndeplinirea 
exemplară a planului și a pro
gramului suplimentar de producție 
în acest prim an al actualului cin
cinal, oamenii muncii din indus
tria buzoiană obțin noi și impor
tante rezultate în întrecerea so
cialistă. Astfel, colectivele din 25 
de unități economice, între care 
se numără Schela de producție 
petrolieră Berea, Filatura de lină 
pieptănată, întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr, 
Fabrica de bere, întreprinderea de 
in și cînepă, raportează îndepli
nirea, înainte de termen, a pre
vederilor de plan pe primele 5 
luni ale anului. Avansul de timp 
ciștigat permite acestor harnice

27 unități economice 
din județul Botoșani

Antrenate lntr-o susținută com
petiție cu timpul, colectivele mun
citorești din 27 unități economice 
ale județului Botoșani au raportat 
îndeplinirea planului la 
marfă pe 5 luni din 
perioadă în care vor 
livra suplimentar un 
produse în valoare 
120 milioane lei. între unitățile cu 
cele mai bune rezultate se află 
întreprinderea de sticlărie și por
țelan și întreprinderea minieră 
din Dorohoi, Fabrica de industria
lizare a zahărului din Bucecea și 
întreprinderea „Integrata" de in 
din Botoșani, colective în rîndul 
cărora acțiunile de modernizare a 
producției au contribuit la depă
șirea considerabilă a productivi
tății muncii planificate. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii la nivelul 
industriei județului este în prezent 
cu 14 la sută mai mare. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scinteii").

producția- 
acest an, 

realiza și 
volum de 
de peste

co-
23 unități economice 

din județul lași
Colectivele de muncă din 23 uni

tăți economice din județul Iași ra
portează că și-au indeplinit îna
inte de termen principalii indica
tori de plan pe primele 5 luni ale 
anului. Este rezultatul folosirii de
pline a tuturor capacităților .de 
producție și a timpului de lucru, al 
gospodăririi cu grijă a materiilor 
prime și materialelor, al întăririi 
ordinii și disciplinei, creșterii pro
ductivității muncii. Intre aceste 
unități fruntașe se află întreprin
derea „Țesătura" din Iași, între
prinderile de scule și accesorii 
speciale, de traductoare și regula
toare directe, de perdele și trico
taje și mecanică de material ru
lant din Pașcani. Avansul de timp 
ciștigat dă posibilitatea celor 23 
întreprinderi ieșene să realizeze 
pînă la sfîrșitul lunii mai o pro- 
ducție-marfă suplimentară în va
loare de 255 milioane lei. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scinteii").

„Primăvara culturală bucureșteană"
Luni, prima zi a „Primăverii cul

turale bucureștene", manifestare po- 
litico-educativă și cultural-artistică 
devenită tradițională în viața spiri
tuală a Capitalei, s-a desfășurat sub 
genericul „București în anul 65 al 
făuririi Partidului Comunist Roman", 
în cadrul simpozioanelor „Partidul 
Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului pe drumul edi
ficării societății socialiste în Româ
nia" și „Pacea — opțiune fundamen
tală a poporului român, contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
asigurarea unui climat de pace și 
securitate în lume" a fost adus un 
vibrant omagiu patriei, partidului și 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost puse în 
lumină mărețele realizări obținute 
de poporul nostru în ultimii 20 de 
ani, perioadă de mărețe înfăptuiri, 
intrată în. istoria României sub de
numirea de „Epoca Ceaușescu". Co
municările, susținute de profesori 
universitari, cadre de conducere din 
Ministerul Afacerilor Externe și din

alte instituții centrale, au înfățișat 
cu pregnanță roadele politicii inter
ne și externe promovate de partidul 
și statul nostru pentru dezvoltarea 
susținută a economiei naționale, în
florirea culturii, științei și învăță- 
mintului, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
pentru apărarea păcii, promovarea 
colaborării și înțelegerii în întreaga 
lume.

Au fost puse In evidență ro
lul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
transpunerea în viață a acestei po
litici, contribuția sa strălucită Ia ri
dicarea patriei pe noi culmi de civi
lizație și progres, la creșterea pres
tigiului României pe plan interna
țional.

Ziua de luni a mai înscris în pro
gramul de manifestări expoziția de 
fotografii „65 de trepte pe scara is
toriei", concursul „București — oraș 
al împlinirilor socialiste", spectaco
lul de teatru „Despot Vodă", de 
V. Alecsandri. (Agerpres)

Informații de la C.E.C

Celor care nu joacă cum a jucat „Steaua" 
nu le rămîne decît să ofteze cu nostalgie,.. 
Noi comentarii in presa de specialitate de peste hotare
Intr-o retrospectivă consacrată 

cupelor europene de fotbal, ziarul 
„Przeglad Sportowy", din Varșovia-, 
menționează performanta echipei 
Steaua București, prima formație din 
tarile socialiste care a reușit să cu
cerească „Cupa campionilor euro
peni". „Fotbaliștii de la Steaua Bucu
rești. scrie comentatorul ziarului po
lonez. au cistigat cel mai prețios tro
feu al soccerulul continental, rea-li- 
zind cea mai mare surpriză a anului 
și, poate, din întreaga istorie a com
petiției. învingători de două ori in 
-Cupa cupelor- și de trei ori în 
Cupa U.E.F.A.. jucătorii echipei F.C. 
Barcelona doreau cu orice preț să 
ciștige această partidă, dar românii 
s-au dovedit mai puternici. In jocul 
lor au impresionat îndeosebi perfec
ta organizare a diferitelor comparti
mente. coeziunea psihică a întregii 
echipe, calmul dovedit in momentele 
decisive. Așa cum se cunoaște, soar
ta acestei finale a fost decisă prin

executarea loviturilor de la 11 m, 
care au afirmat talentul portarului 
Ducadam. acesta reușind să apere 
patru penaltiuri consecutive".

Referindu-se. de asemenea, intr-un 
comentariu la succesul fotbaliștilor 
români, ziarul „Nepsport", din Buda
pesta, notează : „Stilul de ioc și tac
tica echipei Steaua, concepția defen
sivă i-au îndemnat pe multi să facă 
o paralelă intre jocul formației ro
mâne si cel practicat de selecționata 
Italiei în finala campionatului mon
dial din 1982 : o apărare sigură, ac
tivitate laborioasă la mijlocul tere
nului. chiar temporizare, spontanei
tate în fazele ofensive. Acesta este 
un joc foarte eficient, care a dus la 
cucerirea cupei mondiale de către 
italieni și la cea a campionilor euro
peni de către Steaua. Celor care nu 
ar presta această manieră de joc nu 
le rămine decit să ofteze cu nostal
gie...".

INFORMAȚII
• In ultima zi a campionatului 

european masculin de baschet (gru
pa B), disputat in Belgia, selecțio
nata României a învins cu scorul 
de 94—85 formația Turciei. în urma 
acestui rezultat, baschetbaliștii ro
mâni s-au situat pe locul doi în 
clasament obținînd calificarea in 
prima grupă valorică a campionatu
lui, ce se va desfășura anul viitor

SPORTIVE
în Grecia. S-au mai calificat echi
pele Poloniei, Israelului și Olandei.

Clasament final : 1. Polonia — 13 
puncte ; 2. România — 12 puncte ;
3. Israel — 12 puncte ; 4. Olanda — 
11 puncte ; 5, Suedia — 10 puncte ; 
6. Bulgaria — 10 puncte ; 7. Finlan
da — 8 puncte ; 8. Turcia — 8 punc
te.

Tragerea Ia sorti 
pentru luna mai 1986 
a obligațiunilor C.E.C.

cu ciștiguri
Venind în întimpinarea dorințe

lor manifestate de numeroși depu
nători de a participa Ia tragerile la 

'sorți pentru acordarea cîștigurilor, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
informează că pentru luna mai 
a.c. tragerea la sorți a obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri va avea 
loc în Capitală, în sala Casei de 
cultură din str. Zalomit nr. 6. sîm- 
bătă 31 mai 1986, la ora 12,30.

Cu prilejul acestei trageri, pose
sorii de obligațiuni C.E.C. vor be
neficia de importante ciștiguri.

Listele oficiale cu rezultatele 
tragerii la sorți vor fi publicate în 
presa centrală. De asemenea, de
punătorii le pot consulta la unită
țile C.E.C. din întreaga țară.

Tragerea la sorți fiind publică, 
toți cei interesați pot participa Ia 
lucrările de efectuare a acesteia.

(Agerpres)

cinema
• Comuniștii în fruntea luptei îm
potriva fascismului și războiului. 
Zidul: SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Comuniștii, eroi al luptei pentru 
eliberare socială și națională. Trei 
zile și trei nopți : LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Istoria oficială („Săptămînă filmu

lui argentinian") î STUDIO (59 53 15)
- 9; 11,15: 13,30; 15,45
• Noi. cei din linia intli ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 16; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12: 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12,15; 15,30; 19
0 Furtună în Pacific : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20
• Program special pentru copii —
9: 10,45: 12,30; 14,15; 16: 17.45, O noap
te furtunoasă — 19,30 : DOINA
(16 35 38)
• Grăbește-te încet: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Miercuri, 28 mai a.c., va avea 

loc cea de-a doua TRAGERE 
SPECIALA PRONOEXPRES din 
acest an. La această deosebit de 
atractivă tragere se atribuie im
portante 
„DACIA 1300", mari sume de bani, 
de valori fixe (începind cu cele 
de 50 000 lei) și variabile, precum 
și excursii peste hotare. Se efec
tuează 6 extrageri in 3 faze cu un 
total de 38 numere extrase. Se 
pot obține ciștiguri cumulate.

Astăzi. 27 mai, este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

ciștiguri în autoturisme

Venind In întimpinarea dolean
ței numeroșilor participant! care 
îndrăgesc sistemul LOZ ÎN PLIC, 
Administrația de Stat Loto — Pro
nosport continuă să mențină In 
vinzare emisiunea specială li
mitată „LOZUL MARILOR CIȘTI- 
GURI". Se atribuie autotu
risme „DACIA 1300“ și numeroase 
și variate ciștiguri în bani. Deci, 
în afara seriilor obișnuite, fiecare 
dintre dumneavoastră aveți posi
bilitatea să vă încercați șansele 
participind șl la LOZUL MARILOR 
CIȘTIGURI.

Avantajele economisirii 
Ia C.E.C.

Încrederea populației în Casa de 
Economii și Consemnațiuni, insti
tuție cu vechi tradiții în țara noas
tră, care păstrează și sporește eco
nomiile bănești personale, este de
terminată și de numeroase drep
turi și avantaje acordate pe dife
rite instrumente de economisire ce 
se află permanent la dispoziția 
depunătorilor.

Astfel, in afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco
nomisire pe care depunătorii își 
păstrează banii, aceștia beneficia
ză și de drepturile și avantajele 
generale acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor.

Un prim și important avantaj pe 
care il conferă economisirea orga
nizată prin C.E.C. il constituie do
bînzile și cîștigurile, care contri- 
buie% la creșterea veniturilor bă
nești ale depunătorilor. Un alt im-

portant avantaj constă în faptul 
că statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.

în același timp, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni asigură se
cretul privind numele depunători
lor și ale titularilor, precum și ope
rațiile efectuate.

în gama largă a avantajelor ge
nerale asigurate tuturor depunăto
rilor consemnăm totodată scutirea 
de impozite și de taxe a sumelor 
păstrate la C.E.C., a dobinzilor și 
cîștigurilor acordate ; dreptul de
punătorilor de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele de
puse la C.E.C., prin introducerea 
„clauzei de împuternicire" șl a 
„dispoziției testamentare" ; dreptul 
de conditionarc a restituirilor, ca și 
imprescriptibilitatea depunerilor, a 
dobinzilor și a cîștigurilor acorda
te de Casa de 
semna țiuni, 
dreptul să 
de sumele 
cîștigurile 
la sorți.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii și 
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze econo
miile bănești personale — oferă per
manent o gamă variată de instru
mente de economisire, care sînt 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adepți ai chib- 
zuinței și spiritului gospodăresc.

Astfel, în afara libretelor de eco
nomii de diferite feluri, populația 
are permanent la dispoziție obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri și ponturi 
curente personale, iar cei mai mici 
depunători — elevii — instrumen
te de economisire specifice vîrstei 
și preocupărilor lor. Printr-o vastă 
rețea de unități care este răspiii- 
dită în întreaga țară, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni asigură o 
bună servire a tuturor depunători
lor, iar prin înființarea de unități 
și puncte de servire C.E.C. în nu
meroase unități economice și insti
tuții se asigură servirea oamenilor 
muncii chiar la locul lor de muncă.

Economii șl Con- 
depunătorii avînd 

dispună timp nelimitat 
depuse, de dobînzile șl 
rezultate prin tragerile

Economiile populației 
păstrate la C.E.C.

sînt garantate de stat
Dezvoltarea continuă a procesu

lui de economisire in țara noastră 
este strins legată și puternic sti
mulată de drepturile și avantajele 
de care beneficiază toți depunăto
rii la C.E.C.

în afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. își 
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază și de un 
avantaj general izvorît din însăși 
Constituția țării care prevede': 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constițui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe aceas
tă bază, un avantaj acordat tutu
ror depunătorilor este garanția sta
lului asupra sumelor depuse la 
C.E.C., asupra dobinzilor și ciști- 
gurilor obținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii oricind a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii, în conturile curente perso
nale, pe obligațiuni C.E.C. cu ciș
tiguri, ca si pe alte instrumente de 
economisire, ia cererea persoanelor 
îndreptățite să 
respective.

Depunătorii Ia 
să dispună timp 
mai de sumele 
dobînzile și cîștigurile obținute, a- 
cestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobînzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea 
fiind adăugate anual la soldul de
punerilor. Astfel, dobînzile produc 
la rîndul lor alte dobînzi.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii și 
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze econo
miile bănești personale — oferă per
manent o gamă variată de instru
mente de economisire, care sînt 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adepți ai chib- 
zuinței și spiritului gospodăresc.

încaseze sumele
dreptul 
nu nu-

C.E.C. au 
nelimitat 
depuse, ci și de

• Colierul de turcoaze : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,45; 20
• Clipa de răgaz : PACEA (71 30 85) 
- 15: 17,15; 19,30
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Pruncul, petrolul șl ardelenii î 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,45; 20
• Artista, dolarii și ardelenii ; MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,45; 20
f» Pirații din Pacific. Insula como
rilor : COSMOS (27 54 95) — 15; 19
• Competiția : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19.30

• Sutjeska : CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19
• Vraciul : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
12; 16; 19
• Ceva ce nu poate fl cumpărat s
TIMPURT NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Despărțire temporară : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 12; 16; 19
• Comandantul sării : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,45; 20
• Șeherezada : LIRA (31 71 71) — 15; 
17.15; 19,30, COTROCENI (49 48 48) — 
15: 17; 19,30
9 Fata fără zestre : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19

• Vise șl fantezie: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17,15; 19,30
• Muzica unei vieți — 15; 17, Frații 
Karamazov — 19: POPULAR (35 15 17)
• Căpitanul Florian : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 17; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Seară <le dans. Spectacol sus
ținut de Teatrul Național Cluj-Napo-

ca — 19; (sala Atelier) : Dl. Cehov « 
îndrăgostit — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) i 
Examene, examene — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Passacaglla — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Ris și pltns — 19; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști

• Teatrul Glulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 19; (sala Glulești, 18 04 85) : 
Livada cu vișini (Teatrul Național 
Tg. Mureș) — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9; Vrăjitorul 
din Oz — 15
• Teatral „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Motanul încălțat 
— 15
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C, 
(15 72 59) r Opera de trei parale — 
18,30



Conferința interparlamentară privind

Intervenția reprezentantului român
BONN 26 (Agerpres). — La Bonn 

s-au deschis lucrările celei de-a 6-a 
conferințe interparlamentare privind 
problemele securității și cooperării 
în Europa, la care participă delega
ții ale grupurilor naționale membre 
ale Uniunii Interparlamentare din 
statele europene, S.U.A. și Canada.

Noul forum interparlamentar eu
ropean se înscrie în suita unor ac
țiuni desfășurate în ultimii ani de 
parlamentele țărilor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki în ve
derea aplicării, ca un tot unitar, a 
principiilor care stau la baza proce
sului general-european și, mai ales, 
pentru îmbogățirea continuă a aces
tuia și crearea condițiilor propica 
transformării Europei intr-un con
tinent al înțelegerii, colaborării și 
păcii.

Tn intervenția sa din cadrul dezba
terilor generale. Marin Ivascu. vice
președinte al M.A.N.. președintele 
Grupului român al Uniunii Inter
parlamentare. a evidențiat acțiunile 
ferme și constante ale României, ini
țiativele de mare răsunet ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea problemelor cardinale 
ale continentului în actuala etapă — 
oprirea amplasării de noi arme nu
cleare cu rază medie de acțiune. tre-> 
cerea la eliminarea celor existente, 
realizarea unor acorduri corespunză
toare la Conferința de la Stockholm

pentru măsuri de încredere si secu- 
. ritate si pentru dezarmare in Europa.

A fost expusă poziția tării noastre 
privind înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare, rolul si locul 
Europei în ansamblul acțiunilor care 
se cer a fi întreprinse pentru edifi
carea unei lumi a păcii si colaborării, 
fără arme si fără războaie.

Reprezentantul român a reliefat 
răspunderea ce revine parlamentelor 
și parlamentarilor de a folosi mijloa
cele de care dispun pentru crearea 
climatului favorabil pregătirii temei
nice a reuniunii general-europene de 
la Viena. din toamna acestui an. che
mată să dea un impuls procesului 
edificării securității si dezvoltării co
operării europene. S-a subliniat im
portanta unor acțiuni specific parla
mentare — dezbateri, apeluri, decla
rații. pentru mobilizarea opiniei pu
blice în sprijinul împlinirii idealuri
lor popoarelor europene de a trăi în 
pace și înțelegere, libere si indepen
dente, arătindu-se că, in spiritul .De
clarației cu privire la Anul Interna
țional al Păcii din aprilie anul aces
ta. Marea Adunare Națională — care 
promovează largi contacte cu toate 
parlamentele statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki — este 
hotărîtă să conlucreze strîns cu cele
lalte parlamente pentru ca anul 1986 
sâ marcheze importante progrese pe 
calea realizării unei Europe unite, s 
înțelegerii si colaborării.
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J MOSCOVA — Tn cursul unei 
ț conferințe de presă la Moscova, 
i Jan Martenson, secretar general 
1 adjunct al O.N.U., șeful Departa-

CERINȚA ÎNGHEȚĂRII SI REDUCERII BUGETELOR MILITARE• •
evidențiată in cadrul sesiunii Comisiei pentru dezarmare 

a Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).

— La New York s-au încheiat lu
crările sesiunii Comisiei pentru 
dezarmare, organism din care fac 
parte toata statele membre ala 
O.N.U.

Reuniunea a examinat problema 
referitoare la dezarmarea nucleară 
și convențională, reducerea bugete
lor militare, sporirea încrederii intra 
state, activitățile militare navale, 
capacitatea nucleară a Africii da 
Sud și rolul O.N.U. în domeniul 
dezarmării.

Asupra punctului privind reduce
rea bugetelor militare a continuat 
elaborarea principiilor care sâ con
ducă acțiunea statelor în domeniul 
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare. Obiectivul acestor principii — 
a căror elaborare și adoptare au 
fost propuse de România, împreună 
cu Suedia — este acela al apropie
rii pozițiilor statelor in scopul fa
cilitării începerii de negocieri con
crete pentru convenirea de acorduri 
de înghețare și reducere a 
Iilor de înarmare.

Desfășurate intr-un grup 
a cărui conducere a fost 
tată delegației române, 
pentru finalizarea principiilor au 
înregistrat un important pas înainte, 
realizîndu-se formulări de consens 
prin care este recunoscută necesi
tatea ca acordurile de reducere a 
bugetelor militâce să fie supuse ve
rificării, iar procesul de înghețare 
si reducere a cheltuielilor de înar
mare să înceapă cu statele nucleare 
care posedă cele mai mari arsenale 
și bugete militare, urmate imediat 
de celelalte state nucleare și alte 
state puternic înarmate.

Principiile privind aceste aspecte. 
Împreună

I

cheltuie-
de lucru 
încredin- 
lucrările

Astăzi se deschid lucrările sesiunii specialePentru impulsionarea 
comerțului intre țările 
in curs de dezvoltare

a Adunării Generale a O.N.U
consacrate situației economice a Africiielaborate și acceptate la șesiunile 

anterioare ale comisiei au fost 
cluse intr-un document inaintat 
siunii Adunării Generale. Ele se 
feră la probleme fundamentale 
procesului de înghețare și reducere 
a bugetelor militare, stabilind rapor
tul dintre acestea și securitatea na
țională și internațională, dreptul de 
apărare al statelor, întărirea încre
derii între state, alte măsuri de re
ducere a armamentelor și de dezar
mare. Este stipulat, de asemenea, 
rolul central pe care O.N.U. trebuie 
să-l aibă în stimularea și orientarea 
procesului de înghețare și reducere 
a bugetelor militare. Se prevede, 
totodată, ca pînă la încheierea acor
durilor de înghețare și reducere a 
bugetelor militare statele să dea do
vadă de autoreținere în stabilirea 
cheltuielilor de înarmare.

Progresul înregistrat în finalizarea 
acestor principii are o semnificație 
politică deosebită în condițiile ac
tuale, cind un număr tot mai mare 
de state se declară și avansează pro
puneri concrete menite să ducă la 
reducerea poverii cursei înarmărilor 
.și la orientarea resurselor umane și 
materiale utilizate astăzi în scopul 
distrugerii, către înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economică și 
socială, pentru susținerea eforturi
lor de soluționare a marilor proble
me ce confruntă lumea contem
porană.

In acest sens, unul dintre princi
piile importante asupra căruia s-a 
căzut de acord prevede ca fondurile 
eliberate in urma acordurilor de în
ghețare și reducere a bugetelor mi
litare să fie alocate dezvoltării eco
nomice și sociale, in primul rind in 
folosul țărilor in curs de dezvoltare.

in- 
se- 
re- 
ale

BRASILIA (Agerpres). — Partici- 
panții la lucrările sesiunii ministe
riale din capitala braziliană privind 
crearea sistemului global de prefe
rințe comerciale intre țările în curs 
de dezvoltare, la care au participat 
reprezentanții a 67 de țări membre 
ale „Grupului celor 77“, intre care 
și România, precum și ai unor orga
nizații internaționale, au adoptat 
„Declarația de la Brasilia". Docu
mentul adoptat subliniază că . apli
carea sistemului constituie una din 
cele mai importante căi de „promo
vare și extindere a comerțului intre 
țările in curs de dezvoltare, de na
tură să conducă la dezvoltarea co
merțului internațional, la o creștere 
echilibrată a economiei mondiale".

Prima rundă a negocierilor pentru 
crearea sistemului global de prefe
rințe comerciale intre țările in curs 
de dezvoltare urmează să se încheie 
pină în septembrie 1987, cind va 
avea loc o nouă conferință ministe
rială a grupului. în R.S.F. Iugosla
via, precizează declarația.

Revendicare legitimă: 
dreptul la dezvoltare

Astăzi se deschide la sediul Națiunilor Unite de la New York sesiunea 
specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată Africii, respectiv crizei 
economice și sociale ce confruntă numeroase state ale continentului afri
can, precum și căilor și mijloacelor de ieșire din actualul impas. Sesiunea 
va fi prima de acest gen dedicată in întregime problemelor unei singure 
regiuni. Ea a fost propusă de șefi de stat și de guvern africani întruniți 
la Addis Abeba, in iulie 1985, și a fost aprobată toamna trecută, la cea 
de-a 40-a sesiune — ordinară — a Adunării Generale a Națiunilor Unite.de-a 40-a sesiune — ordinară — a

în cadrul pregătirilor efectuate în 
vederea evenimentului, un comitet 
permanent, alcătuit din reprezentan
ții a 15 țări, a elaborat un document 
intitulat „Propunerea africană", care 
are la bază programul de dezvolta
re economică a statelor de pe conti
nent in intervalul 1986—1990. adoptat 
la amintita sesiune la nivel inalt a 
O.U.A. de la Addis Abeba.

Programul african pentru depășirea 
crizei economice prevede, in primul 
rind. aplicarea consecventă a Planu
lui de acțiune de la Lagos, din apri
lie 1980. a cărui esență constă in : 
bizuirea pe forțele proprii — ca 
principiu general de acțiune ; inten
sificarea producției agricole și de 
alimente : măsuri pentru soluționarea 
problemelor datoriei externe a state
lor continentului ; stimularea și in
tensificarea cooperării regionale ; 
combaterea fermă și solidară a con
secințelor presiunilor 
exercitate de Africa de Sud 
țărilor „din prima linie".

Avînd în vedere sithatia 
mico-socială de pe continent, 
conjunctură internațională, ca și te
lurile ne care si le propune progra
mul adoptat, răspunderea princi
pală pentru remedierea situației re
vine— așa cum sublinia secretarul 
executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa. Adebayo Ade- 
deji — statelor africane, care trebuie 
să-și mobilizeze toate resursele eco
nomice interne și să-și unească 
eforturile pentru a rezolva cele mai 
stringente probleme ale dezvoltării, 
în această perspectivă, statele con
tinentului și-au fixat ea obiectiv in
vestirea sumei de 115.9 miliarde do
lari pină in anul 1990. din care 80,1 
miliarde dolari din fonduri proprii. 
Sprijinul internațional — care, așa 
cum arată înșiși conducătorii țărilor 
africane, este firesc să vină. în pri
mul rind. din partea fostelor metro
pole ce au beneficiat ' de ne urma 
exploatării bogățiilor continentului — 
ar urma să se ridice anual .la suma 
de 7 miliarde dolari. Peste 90 la 
sută din investițiile preconizate vi
zează relansarea agriculturii, iar res
tul va fi utilizat in lupta împotriva 
secetei și deșertificării. ca și în 
scopul dezvoltării industriale și a 
altor sectoare ale economiei africane.

în dezbaterile sesiunii speciale se 
va afla, de asemenea, un studiu ela
borat de secretarul general al O.N.U. 
în colaborare cu diferite instituții 
din sistemul Națiunilor Unite. în 
care sint examinate problemele c« 
prezintă un interes aparte din punc
tul de vedere al asistentei interna
ționale ce va trebui acordată țărilor 
africane in scopul depășirii situației 
critice cil care se confruntă.

Date și cifre furnizate de Institu
ții internaționale competente evi
dențiază faptul că, deși Africa dis
pune de resurse importante (reve- 
nindu-i 66 la sută din producția 
mondială de diamante. 57.5 la sută 
din cea de aur. 45 la sută din cea de 
cobalt, 23 la sută din cea de anti
moniu și fosfați, 17,5 la sută din cea 
de cupru si mangan, 10 la sută din 
cea de petrol), contribuția sa la pro
ducția industrială mondială 
doar de 1,1 la sută. Indicatorii sta
tistici publicați de U.N.C.T.A.D. re
levă pregnant reducerea extremă a 
indicilor de creștere a producției in
dustriale. .Astfel, ritmurile de creș
tere in Africa de nord au scăzut de 
la 7,4 la sută în anii '70 la 1,6 la 
sută tn 1985. iar In Africa tropicală 
de la 4.4 la sută la 1.3 la sută. De
clinul constant al producției manu
facturiere arată că procesul indus
trializării a fost paralizat — chiar în 
perioada proclamată de Națiunile 
Unite drept „Deceniul dezvoltării 
Industriale tn Africa". Această situa
ție este agravată de stările negative 
din domeniul agriculturii, unde ran
damentul redus la hectar (Africii re- 
venindu-i doar 3.5 la sută din pro
ducția mondială), combinat cu sece
ta cumplită din prima iumătate a 
anilor '80. care a afectat 24 de state 
subsahariene. a condus la foamea ce 
afectează, potrivit datelor O.N.U.. 
circa 150 de milioane de persoane.

Analizînd cauzele fundamentale ale 
crizei economice pe care o cunoaște 
Africa, ultima sesiune ministerială a 
O.U.A. relevă că aceasta nu este 
numai o urmare a unor îndelungați 
ani de secetă, ci se datoreste mai 
ales unor factori cu un profund im
pact negativ asupra programelor de 
dezvoltare pe continent. între care 
nivelul înalt al dobinzilor la datoria 
externă, practicile si normele inechi
tabile din . comerțul international și 
acțiunile agresive, destabilizatoare

sud-african fatăele regimului rasist 
de țările africane.

Povara grea pe
Africa a devenit și __  ________
din cauza datoriei externe, care — 
cum remarca președintele Cameru
nului, Paul Biya — „constituie o 
consecință directă a politicilor pro- 
tecționiste, a ratei inalte a dobinzilor 
practicate de țările industrializate 
occidentale". De la un an la altul, ea 
a crescut vertiginos. în 1972. datoria 
externă africană era de aproximativ 
12,2 miliarde dolari ; in 1983 a fost în 
jur de 150 miliarde, pentru ca in 1984 
să atingă 158 de miliarde, iar în 1985 
170 de miliarde. In ultimii doi ani, 
volumul total al datoriei externe re
prezintă 60 la sută din produsul na
țional brut (P.N.B.). serviciul său re- 
prezentind. ca si in cazul altor țări 
în curs de dezvoltare, o povară tot 
mai insuportabilă. Estimări ale 
B.l.R.D. (Banca Internațională de 
Reconstrucție și Dezvoltare), de pildă, 
relevă că in 1985 88 la sută din noile 
împrumuturi au servit la rambursa
rea datoriilor, iar in 1990 acest indi
ce va atinge 99 Ia sută.

Dificultățile provocate de rambur
sarea datoriei externe sint accentua
te de proliferarea practicilor protec- 
tioniste ale statelor industrializate 
occidentale, coroborate cu manevra
rea preturilor Ia materiile prime de 

și compa- 
actionează 

Ca urmare 
devize 
la sud

care o suportă 
mai apăsătoare

în pregătirea 
Congresului al XVl-lea 
al P. C. din Argentina

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc o 
plenară a C.C. al P.C. din Argenti
na, consacrată sarcinilor comuniști
lor argentinieni în actuala etapă de 
dezvoltare a țării și în perspectiva 
Congresului al XVI-lea al partidu
lui. Participanții au reafirmat hotă- 
rirea P.C.A. de a acționa pentru rea
lizarea Frontului de Eliberare Na
țională și Socială, care urmează să 
reunească „toate forțele revoluțio
nare și antiimperialiste din Argen
tina", devenind cea mai amplă a- 
lianță a 
populare 
analizate 
urmează 
congresului P.C.A.
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mișcările pentru pace din Japonia 1 
și din țările sudului Oceanului ' 
Pacific vor analiza, la acest sim- ț 
pozton, căile de transformare a . 
regiunii într-o zonă fără arme ’ 
nucleare și baze militare străine, ț 
---- ------------------------ i

1986 ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCn ——

Fonduri nu pentru înarmări, ci pentru asigurarea 
progresului popoarelor

I meniului pentru problemele dezar- 
mării, a subliniat că din 1945, in 

ț lume au avut loc 150 de conflicte 
A ..........................
Ă
*
J
Ă
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armate, ale căror victime depășesc 
20 milioane de persoane, inclusiv 
civili. Anual, cheltuielile de înar
mare în lume sint egale cu dato
ria externă totală a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Ideea că intr-un război nuclear 
nu există învingător trebuie sădită 
in conștiința întregii omeniri — a 
spus el. Nici o țară nu-și poate

rezolva problemele economice și, 
în același timp, să cheltuiască fon
duri uriașe pentru înarmare. Re- 
liefînd rolul uriaș al opiniei pu
blice mondiale, el a subliniat 
transformarea acesteia Intr-o pu
ternică forță în lupta pentru pace, 
împotriva unei catastrofe nucleare.

Referindu-se la rolul Organiza
ției Națiunilor Unite, Martenson a 
arătat că această organizație ex
primă voința colectivă a tuturor 
statelor, ea fiind un loc unde ță
rile, independent de mărimea lor, 
pot să-și exprime liber propria 
părere, arată agenția T.A.S.S.

ITALIA : Demonstrație în sprijinul opririi 
cursei înarmărilor

ROMA. — Sub devizele „Opriți 
cursa înarmărilor „Nu, războiu
lui nuclear !“, în fața aeroportului 
militar din orașul italian Piacenza 
a avut loc o amplă demonstrație a ț militanților pentru pace. La ma- 

. nifestație au participat mal multe 
* mii de persoane, intre care se aflau 

exponenți ai forțelor politice, par-

\ 
Ă 
Ă 
Ă 
Ă 
Ă 
Ă 
\ 
Ă 
Ă

JAPONIA

cu celelalte principii economice
asupra

lamentări, activiști obștești, repre
zentanți ai organizațiilor de ti
neret, de femei și religioase. Parti
cipanții au organizat pichete la in
trarea pe aeroport, exprimindu-și 
protestul tn legături cu amena
jarea unor piste pentru bombar
dierele „Tornado", care pot fi do
tate cu arme nucleare la bord.

„Sînt necesare măsuri pentru înlăturarea 
pericolului de război"

TOKIO. — La Hiroshima s-a 
desfășurat un seminar consacrat 
educării tinerel generații în spiritul 
păcii și prieteniei. Participanții au 
subliniat necesitatea adoptării ur
gente de propuneri eficiente in 
direcția eliminării pericolului unui 
război nuclear, pentru menținerea 
păcii în întreaga lume. Ei au 
arătat importanța educării tinerei 
generații in spiritul păcii, idee 
care trebuie să constituie o per
manentă a contemporaneității.

Pe de altă parte, cunoscuta or
ganizație niponă pentru pace „Co-

mitetul antinuclear al celor 1 000“, 
care reunește reprezentanți ai pă
turilor largi ale opiniei publice din 
Japonia, va organiza la Tokio, in 
zilele de 30 și 31 mai, un sim
pozion internațional sub deviza 
„Pentru transformarea Oceanului 
Pacific într-o zonă a păcii, lipsită 
de arme nucleare". Participanții Ia

Fermă condamnare a regimului rasist sud-african
LUANDA 

clarația Guvernului R.P. Angola, dată 
publicității la Luanda cu prilejul 
„Zilei Africii", se arată că actuala 
situație din Africa impune încetarea 
imediată a amestecului Republicii 
Sud-Africane in treburile Interne ale 
țărilor vecine independente, retrage
rea trupelor acestui regim din Na
mibia și acordarea independenței a- 
cestui teritoriu în conformitate cu 
rezoluțiile pertinente ale Consiliului 
de Securitate. Popoarele Africii, a- 
rată declarația, sint hotărite să lup
te împotriva imperialismului și a- 
partheidului și sînt solidare cu toate 
forțele progresiste din lume care se 
pronunță pentru pace și progres so
cial.

26 (Agerpres). — In de-

LUSAKA 26 (Agerpres). — Zambia 
va continua să sprijine mișcările de 
eliberare națională din Africa de 
Sud, tn pofida atacurilor regimului 
minoritar rasist de la Pretoria, a 
declarat președintele zambian, Ken
neth Kaunda.

„Atita vreme cit apartheidul va 
persista în Republica Sud-Africană, 
libertatea și securitatea noastră vor 
fi amenințate. De aceea, este abso
lut necesar să suprimăm cauza ne
liniștii noastre", a subliniat preșe
dintele Kaunda într-o alocuțiune 
rostită la Lusaka.

„Nu vom renunța la sprijinul față 
de Congresul Național African

econo- 
actuala

te.N.A.) și Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)", a 
spus șeful statului zambian.
\ ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj dat publicității la Ad
dis Abeba, Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei, s-a 
pronunțat pentru întărirea unității 
tuturor țărilor africane in vederea 
izolării pe plan mondial a guvernu
lui rasist de la Pretoria. Ei a cerut 
țărilor occidentale să instituie sanc
țiuni eficiente împotriva regimului 
de la Pretoria pentru a-1 forța să 
renunțe la politica de apartheid.

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
legătură cu săptămina de solidarita
te cu popoarele din Africa, Comite
tul special al O.N.U. pentru decolo
nizare a difuzat o declarație care 
condamnă colaborarea statelor occi
dentale cu R.S.A. in domeniile poli
tic, economic, militar și nuclear, 
transmite agenția T.A.S.S.

VIENA 26 (Agerpres). — La Cen
trul internațional al O.N.U. din Vie
na se vor desfășura, in 
7—11 iulie, lucrările unei 
internaționale consacrate 
Participanții vor examina 
privind situația din sudul
tului african și din Namibia.

perioada 
conferințe 
Namibiei, 
probleme 
continen

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare

BERLIN 26 (Agerpres). — In R.D. 
Germană au avut loc lucrările șe
dinței a 67-a a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru colaborare in do
meniul siderurgiei, la care au parti
cipat delegații din' țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Marin Enache, minis
trul industriei metalurgice.

Comisia a examinat sarcinile care 
ti revin din hotărîrile Sesiunii 
C.A.E.R. privind realizarea Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-stiintific al țârilor membre ale

FILANTROPIA NU CURMA SARACIA
Agențiile internaționale de presă relatează că, Ia 25 mai, s-a 

desfășurat în S.U.A. o amplă acțiune publică „in sprijinul celor săraci 
ți lipsiți de adăpost". De la Pacific la Atlantic, milioane de oameni 
au format un „lanț viu" de-a lungul a 16 state ale Americii.

Dar diverși exponenți ai opiniei publice americane au exprimat 
rezerve față de această modalitate de a obține fonduri cu destinație 
filantropică, in condițiile in care sume uriașe de bani sint irosite in 
cursa înarmărilor. Cind, an de an, alocațiile bugetare pentru pre
gătirea unui război nuclear cresc vertiginos, absorbind resurse uriașe 
ce ar putea avea destinații umanitare, este in logica firească a lucru
rilor că... nu prin filantropie se poate pune capăt sărăciei, înfome
tării, lipsei de adăpost.

Publicăm mai jos 
de agenția americană

relatarea despre această manifestare transmisă 
Associated Press.

mina cu cei din

forțelor muncitorești și 
din țară. Totodată, au fost 
proiectele documentelor ce 
să fie supuse, aprobării

Rcuniunea la nivel înalt

CIUDAD DE GUATEMALA 26 
(Agerpres). — în localitatea guate
maleză Esquipulas 
crările întîlnirii la 
telor din America 
clarația finală se 
față de eforturile 
Contadora" pentru 
cale pașnică a problemelor din re
giune și voința statelor, respective 
de a semna „Actul de la Contadora 
pentru pace și cooperare în America 
Centrală".

Arătind că au fost analizate punc
tele de coincidență și diferențele 
care persistă între țările din regiu
ne, declarația menționează că „s-a 
hotărît instituționalizarea reuniuni
lor președinților acestor state ca o 
instanță necesară și convenabilă 
pentru a analiza problemele cele mai 
urgente cu care se confruntă regiu
nea in legătură cu pacea și dezvol
tarea economică în vederea căutării 
de soluții corespunzătoare".

s-au încheiat lu- 
nivel inalt a sta- 
Centrală. în de- 
afirmă sprijinul 
„Grupului de la 

solutionarea pe

și-au dat 
cei flă- 

unindu-se 
străbătut 

: la altul, 
si termi- 
(Califor-

Milioane de voluntari 
duminică mîinile pentru 
minzi. cel fără adăpost. > 
intr-un lanț viu care a 
America de la un capăt 
Pornind de.la New York 
nindu-se la Long Beach 
nia). pe o distantă de 6 637 kilome
tri. peste cinci milioane de oameni 
s-au legănat în ritmurile melodiei 
„We are the world" („Noi sintem 
lumea"), ținindu-și miinile ridica
te. în unele locuri, pentru întregi
rea lanțului au fost folosite panglici 
albe si roșiii

Potrivit organizatorilor, scopul a- 
cestei acțiuni a fost colectarea su
mei de 50 milioane dolari pentru 
cei fără hrană si fără adăpost din 
S.U.A.

„Cel mai important este faptul 
că s-a născut o reală conștiință", a 
declarat actrița Shari Belafonte la 
Long Beach. „Familia mea a luptat 
întotdeauna pentru asemenea cau
ze. Asemenea acțiuni se înscriu in 
istorie".

Inițial, tuturor particlpanților la 
formarea acestui lanț viu li s-a 
cerut să contribuie cu minimum 10 
dolari, dar. ulterior, grăbindu-se să 
acopere golurile ivite în cadrul lan
țului în diverse regiuni, organiza
torii au insistat în primul rind asu
pra participării la această acțiune.

Lanțul a străbătut 16 state, dar 
au venit oameni si din alte state 
pentru a umple golurile rămase, 
întregul traseu era împodobit cu 
baloane colorate si steaguri.

Urind succes tuturor participan-

Agenția Associated Press 
despre un uriaș „lanț viu** 

sprijinul infometaților 
al celor fără adăpost 

din S.U.A.

in

tilor. președintele Ronald Reagan a 
declarat. în discursul său radiodi
fuzat : „Nimic nu poate fi mai plă
cut decit satisfacția de a ști că ati 
dăruit ceva' de la dumneavoastră 
pentru a-i ajuta pe alții".

în fata Casei Albe, președintele . 
Reagan a intrat si el în lanț, prin- 
zindu-se de mîini cu doi 
Președintele. împreună cu Nancy 
Reagan șl alte aproximativ 
persoane, au stat pe o platformă de 
lemn ridicată 
marmură din 
sei Albe.

Alte 225 de 
ai președintelui, agenti ai 
ciilor secrete, reprezentant! ai pre
sei si membri de familie — au com
pletat spațiul de pe soseaua semi
circulară care se întinde între cele 
două porți aflate Pe Pennsylvania 
Avenue si trece prin fata Casei 
Albe.

Cele două porti au fost deschise 
larg pentru acest eveniment, iar cei 
care formau lanțul din fata Casei

eonii.
30 de

in fata porticului de 
partea nordică a Ca-
persoane — consilieri 

servi-

Albe și-au dat 
afară.

împreună cu 
Reagan, printre 
au participat la 
în capitala Statelor Unite s-au nu
mărat Corettâ Scott King, care s-a 
plasat in dreptul monumentului 
memorial Lincoln, campioana olim
pică la gimnastică Mary Lou Ret- 
ton — in dreptul monumen tului 
Washington, și preotul evanghelist 
Billy Graham — pe Mail.

La Washington, forțele de poliție 
au fost masate, cu mașini și moto
ciclete, în zona in care Pennsylva
nia Avenue trece prin fața parcu
lui Lafayette, unde peste 100 de 
membri ai comunității pentru non- 
violență creatoare au organizat o 
demonstrație de protest Împotriva 
politicii lui Reagan, pentru cei 
flăminzi și fără adăpost. Ei au 
arborat pancarte pe care erau în
scrise lozinci ca „Astăzi flămind, 
mîine dat uitării" sau „Dă-i mina 
lui Ron (Ronald Reagan — n.n.) 
și o vei primi inapoi goală".

Organizatorii lanțului au salutat 
participarea lui Reagan, dar Mitch 
Snyder, susținător al cauzei celor 
fără adăpost, a declarat că nu a 
fost impresionat de acest gest. „Nu 
ne impresionează faptul că Reagan 
a venit să dea mina cu participan
ții la demonstrație... întrucit acti
vitatea administrației lui in spri
jinul celor înfometați sau fără 
adăpost a fost nulă", a arătat Sny
der.

Ken Kragen, organizatorul ac
țiunii „We are the world" de anul 
trecut, în sprijinul Africii, a de
clarat înaintea acestui eveniment : 
„Accentul nu se pune în primul 
rind pe bani. Cel mai semnificativ 
este faptul că atragem atenția 
asupra acestei probleme și că mo
bilizăm sprijinul public pentru ac
țiunile pe care le organizăm".

Organizația condusă de Ken 
Kragen, „U.S.A, for Africa", inten
ționează să aloce doar 10 la sută 
din fondurile obținute pentru spri
jin direct. Restul fondurilor vor fi 
utilizate pentru dezvoltarea unor 
programe prin care „cei săraci să 
se ajute singuri".

membrii familiei 
celebritățile care 
formarea lanțului

către marile monopoluri 
niile transnaționale, care 
în această zonă a lumii, 
a acestora, veniturile in 
țărilor africane aflate __
Sahara au scăzut constant in anii 
de la 52 de miliarde dolari la 
ceputul deceniului actual Ia 33

C.A.E.R. pînă în anul 2000. a adoptat 
schema dezvoltării specializării și 
cooperării în domeniul produselor 
metalurgice deficitare si a elaborat 
proiectul convenției privind dezvol
tarea specializării si cooperării în 
scopul satisfacerii_necesarului tarilor 
membre ale 
produse.

Comisia a 
propuneri de ________ _____
fecțîonarea sistemului de diriiare a 
proceselor de aglomerare a minereu
rilor de fier si a proceselor de pro
ducție a cocsului metalurgic, a 
examinat stadiul îndeplinirii reco
mandărilor C.A.E.R. acceptate de țări 
și al programelor de colaborare in 
domeniile producției de laminate, 
automatizării proceselor de produc
ție si economisirii resurselor ener
getice în siderurgie. A fost adoptat 
raportul de activitate pe anul 1985.

Președintele Somaliei rănit 
intr-un accident rutier

C.A.E.R. de astfel, de 
)

adoptat, de asemenea, 
colaborare privind per

RIAD 26 (Agerpres). — Președin
tele Somaliei. Mohamed Siad Barre, 
a fost rănit in urma unui accident 
rutier și a fost transportat la Riad 
(Arabia Saudită) — informează agen
țiile internaționale de presă, 
dentul s-a produs 
riferia capitalei 
discio.

Starea sănătății 
Barre nu este foarte 
necesită, tn continuare. îngrijire me
dicală in Arabia Saudită — a decla
rat un diplomat somalez. In acciden
tul rutier, care a avut loc din cauza 
unei ploi torențiale, a fost rănit, de 
asemenea, primarul capitalei 
leze.

Acci-
la 23 mai. la pe- 
somaleze. Moga-

președintelui Siad 
gravă, dar el

soma-

este

în vederea soluționării pe calea tratativelor 
a situației din jurul Afganistanului

KABUL 26 (Agerpres). — în cadrul 
unei intîlniri cu reprezentanți ai 
locuitorilor din provincia Logar, se
cretarul general al C.C. al Partidu
lui Democratic al Poporului din Af
ganistan, Najibullah, a declarat că 
guvernul R.D.A. va folosi toate po
sibilitățile pe arena internațională 
pentru reglementarea pe calea tra
tativelor a situației din jurul Afga
nistanului. El a exprimat speranța 
că, in urma acestor tratative, se va 
pune capătat definitiv agresiunii 
forțelor imperialismului și reacțiunii 
împotriva Afganistanului.

ISLAMABAD 26 (Agerpres). 
reîntoarcerea In țară, după 
participat la convorbirile 
pakistaneze, desfășurate la 
prin intermediul O.N.U., ministrul de 
externe al Pakistanului, Yaqub Khan, 
a declarat că in cadrul noii runde au 
fost făcute „progrese substanțiale" — 
informează agenția France Presse.

După cum s-a anunțat, runda de 
convorbiri indirecte, dintre cele două 
țări s-a încheiat săptămina trecută, 
negocierile urmind să fie reluate la 
30 iulie a.c.

— La 
ce a 

afgano- 
Geneva

ale 
de 

•8(1, 
in- 

—-------- ------- „ — de
miliarde in 1984 și probabil la sub 
30 de miliarde in 1985.

Problemele cu care sint confrun
tate țările africane nu sint deter
minate numai de fenomenele negati
ve din sistemul economic mondial, 
ci și de persistenta unor focare de 
tensiune si conflict pe continent, care 
ie atrag in cursa înarmărilor si. im
plicit. în cheltuirea unor importante 
resurse financiari, care altfel ar fi 
dirijate spre dezvoltare. Un raport 
al S.A.D.C.C. (Conferința de coordo
nare pentru dezvoltare a țărilor din 
sudul Africii) arată că cele nouă sta
te membre — Angola. Botswana. Le
sotho, Malawi. Mozambic. Swaziland, 
Tanzania, Zambia si Zimbabwe — au 
Înregistrat din 1980 pierderi de peste 
10 miliarde dolari ca urmare a ac
țiunilor agresive ale R.S.A.. acțiuni 
care dovedesc că regimul rasist de 
la Pretoria, cu politica sa de forță 
și agresiuni împotriva statelor ve
cine, reprezintă un focar de perma
nentă încordare si tensiune, o sursă 
de continue provocări și conflicte, 
care impietează asupra procesului 
dezvoltării statelor din zona respec
tivă. primejduind, in același timp, 
pacea si securitatea pe continent si 
in lume.

Complexitatea situației politice, 
economice si sociale de pe continen
tul african, obstacolele ne care țările 
din_ această parte a lumii le întim- 
pină în eforturile lor pentru lichida
rea rămînerilor în urmă si asigurarea 
reluării procesului dezvoltării, pen
tru depășirea efectelor crizei econo
mice evidențiază, o dată în plus, jus
tețea poziției României, a președin
telui Nicolae Ceausescu in sprijinul 
unor acțiuni hotărite pentru o schim
bare radicală în economia mondială, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională. pentru rezolvarea pro
blemei datoriilor externe, nentru ra
porturi echitabile, reciproc avanta
joase între statele lumii.

Tara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru un autentic dialog 
între statele dezvoltate si cele in 
curs de dezvoltare in vederea ajun
gerii la înțelegeri comune privind 
noile relații internaționale si la mă
suri care să permită progresul mal 
rapid al țărilor rămase in urmă, dez
voltarea economico-socială a fiecărei 
națiuni. în cadrul unei largi colabo
rări internaționale. In acest spirit, 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U.. ale cărei lucrări incep 
astăzi, poate si trebuie să ofere pri
lejul unei mai strinse colaborări intre 
înseși guvernele africane. între aces
te guverne și comunitatea interna
țională. în vederea elaborării unei 
strategii eficiente si coerente pentru 
soluționarea problemelor cu care sint 
confruntate țările respective, mar- 
cind. astfel, o contribuție reală la 
accelerarea ritmului dezvoltării eco
nomiilor de pe continentul african, 
la dezvoltarea armonioasă a econo
miei întregii lumi.

Valentin PAUNESCU

ACORD SOVIETO-CHINEZ. La 
Moscova a fost semnat acordul de 
colaborare culturală dintre U.R.S.S. 
și R.P. Chineză pe anii 1986—1987. 
Documentul prevede colaborarea 
părților în domeniile științei, edu
cației. artelor, sportului, presei.

LA PRAGA au avut Ioc convor
biri intre delegații guvernamentale 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. Chi
neze. în cadrul convorbirilor au 
fost discutate posibilitățile dezvol
tării colaborării bilaterale In do
meniile științei și tehnicii, precum 
și planurile concrete ale acestei co
laborări în perioada 1986—1990. Păr
țile au analizat propunerile pri
vind dezvoltarea in continuare a 
contactelor reciproce în unele sec
toare ale economiei naționale.

DOCUMENTUL REFERITOR LA 
POLITICA EXTERNA, adoptat de 
Congresul Partidului Liber-Demo- 
crat din R.F.G., -subliniază necesi
tatea încheierii unui acord privind 
Interzicerea experiențelor nucleare. 
Cei 400 de delegați participanți la 
congres s-au pronunțat pentru o 
politică externă a rațiunii și pen
tru realizarea unei noi faze a po
liticii de destindere — informează

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ales al Columbiei a menționat că 
între prioritățile noului guvern vor 
sta „reorientarea rolului statului in 
economie, crearea de noi locuri de 
muncă, dezvoltarea învățămîntulul 
și a rețelei medico-sanitare. resta
bilirea securității personale a ce
tățenilor".

agenția A.D.N. A fost, de aseme
nea, subliniată necesitatea conti
nuării politicii stabilite in tratati
vele încheiate cu R.D.G. și alte 
țări socialiste. P.L.D. se pronunță 
pentru întărirea 
cele două state 
continuarea si 
logului politic. ____
periodice la nivel de 
parlament.

nistrul olandez a declarat că s-a 
convenit asupra organizării unei 
reuniuni la nivel ministerial arabo— 
vest-europene.

colaborării între 
germane, pentru 

Intensificarea dia- 
pentru consultări 

guvern și

CONVORBIRI. Aflat în vizită la 
Tunis, in calitate de președinte în 
exercițiu 
al Pieței 
dez de 
Broek. a 
tarul 
Chedli Klibi. Au fost examinate, 
cu acest nrilei. problemele privind 
relansarea dialogului dintre sta
tele arabe și cele vest-europene în 
probleme comerciale, precum și 
situația din Orientul Mijlociu. Mi-

al Consiliului Ministerial 
comune, ministrul olan- 

externe, Hans Van Den 
avut convorbiri cu secre- 

general al Ligii Arabe,

REUNIUNEA DE LA TAEF. Mi
niștrii petrolului din cinci state 
membre ale Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.) 
și-au încheiat reuniunea de la 
Taef (Arabia Saudită). Au fost a- 
bordate probleme privind situația 
actuală a prețului la țiței pe piața 
mondială și nivelul producției în 
țările membre ale organizației.

ARESTĂRI. In cursul unei noi 
manifestații de protest împotriva 
politicii regimului generalului Au
gusto Pinochet și pentru revenirea 
țării la democrație, în Chile au 
fost arestate 19 persoane. Mani
festația a avut loc duminică, cu 
prilejul participării unei mase largi 
de oameni la funeraliile unui 
tinăr student chilian ucis de forțele 
represive ale 
demonstrației 
mina trecută.

regimului 
de protest

Belgia au

în timpul 
de săpță-

continuat
PRIORITĂȚI. într-o declarație 

făcută după anunțarea victoriei sale 
în alegeri, candidatul la funcția su
premă in stat în alegerile prezi
dențiale de duminică din Colum
bia, Virgilio Barco Vargas, s-a pro
nunțat pentru 
suri concrete 
construcție a

adoptarea unor mă- 
și urgente de „re- 
țării". Președintele

GREVE. în
grevele de protest față de planul 
guvernamental de reducere a 
cheltuielilor din domeniul social. 
Muncitorii și funcționarii din în
treprinderile și instituțiile de stat, 
cărora li s-au alăturat metalur- 
giștii, personalul marilor magazine 
și funcționarii oficiilor poștale, au 
încetat lucrul, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă.
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