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în lumina orientărilor și indicațiilor subliniate de tovarășul

Nicolae Ceausescu, a sarcinilor stabilite de marele forum al țărănimii

SPIRIT NOU DE MUNCĂ PENTRU
Înfăptuirea noii revoluții agrarei

„Dispunem de tot ee este necesar. Avem o bună bază tehnic o-materială < 
și, mai presus de toate, avem o minunată țărănime cooperatistă, minu
nați oameni ai muncii, ingineri, tehnicieni, care reprezintă factorul ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru dezvol
tarea puternică a agriculturii noastre socialiste".

Luni. 2 iunie a. c., a avut loc șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La lucrările ședinței au participat, 
ca invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți conducători 
de organe centrale, președinți ai 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat Decretul 
privind amnistierea unor infracțiuni 
și grațierea unor pedepse, care se 
dă publicității.

In continuarea lucrărilor înscrise 
pe ordinea de.zi. Consiliul de Stat 
a examinat și ratificat : Programul 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe perioada 
pină in anul 2000 : Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice intre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă pină in anul 2000 ; Tra
tatul de prietenie și colaborare intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Congo.

Totodată, Consiliul de Stat a ana
lizat și ratificat unele convenții și 
acorduri internaționale încheiate de 
Republica Socialistă România cu 
alte state in diferite domenii ale 
vieții economice, sociale și de stat.

Consiliul de Stat a apreciat că 
programele, tratatele, convențiile și 
acordurile supuse ratificării expri
mă politica tării noastre de lărgire 
a colaborării și cooperării interna
ționale cu alte state și asigură ca
drul juridic necesar de acțiune în 
domeniile la care se referă.

Toate tratatele internaționale men
ționate au fost, în prealabil, exami

nate și avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale. precum și de către Consi
liul Legislativ.

Consiliul de Stat a discutat și 
aprobat Raportul cu privire la ana
lizele efectuate, din Însărcinarea 
Consiliului de Stat, de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale/ in legătură cu modul în care 
unele ministere și alte organe cen
trale înfăptuiesc politica partidului 
și asigură aplicarea legii in dome
niile lor de activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a cerut 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale, unităților din subordinea aces
tora să acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea în bune condiții 
a tuturor prevederilor planului și a 
programelor de dezvoltare econo
mică și socială a țării, pentru apli
carea întocmai și respectarea ri
guroasă a hotărîrilor de partid și a 
legilor țării, îndeplinirea sarcinilor 
stabilite in vederea lichidării lipsu
rilor și înlăturării neajunsurilor 
constatate cu prilejul analizelor 
efectuate de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, pentru 
introducerea unui înalt spirit de 
răspundere, de ordine și disciplină 
în toate domeniile de activitate.

In continuarea ordinii de zi, Con
siliul de Stat a examinat și aprobat 
Darea de seamă privind activitatea 
desfășurată de Tribunalul Suprem 
și Raportul privind activitatea des
fășurată de organele Procuraturii 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a cerut Procuraturii Generale 
și Tribunalului Suprem să manifeste 
mai multă operativitate, fermitate 
și exigentă în activitatea de pre
venire și sancționare a faptelor 
antisociale, prin care se aduc ațin-

geri grave proprietății socialiste, de 
stat și cooperatiste, drepturilor le
gitime ale cetățenilor, liniștii și 
ordinii publice, impotriva oricăror 
încălcări și abuzuri, pentru întă
rirea disciplinei in toate sectoarele 
de activitate ; totodată este necesar 
ca organele procuraturii, justiției și 
ale Ministerului de Interne să 
intensifice activitatea de populariza
re și explicare a conținutului legilor 
țării și să asigure antrenarea tot 
mai largă a opiniei publice în 
combaterea acțiunilor de încălcare a 
normelor legale.

S-a indicat, de asemenea, ca 
Procuratura Generală să exercite un 
control mai riguros asupra modului 
de aplicare a legilor de către mi
nistere, celelalte organe centrale și 
locale, de către toate unitățile . so
cialiste și să prezinte propuneri de 
perfecționare a legislației în acest 
domeniu.

In cadrul ședinței Consiliului de 
Stat au fost dezbătute și aprobate 
Raportul Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat și Raportul Con
siliului de Miniștri privind soluțio
narea propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii adresate 
organelor centrale ale administrației 
de stat.

în continuarea ședinței a fost 
examinat și aprobat Programul pri
vind analizele ce vor fi efectuate in 
anul 1986, din însărcinarea Consi
liului. de Stat, de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale. referitor la modul in care 
organele de stat înfăptuiesc politica 
partidului și asigură aplicarea legii 
în diferite domenii de activitate.

Consiliul de Stat a soluționat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

Aceste cuvinte rostite de secre
tarul general al partidului in fața 
celor peste 11 000 de participanți la 
marele forum al țărănimii defi
nesc una din condițiile favorabile 
fundamentale de care dispune agri
cultura românească in înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., expri
mă încrederea partidului, a între
gii societăți în capacitatea de 
muncă, în abnegația cu care toți 
cei de Ia sate iși consacră forțele 
îndeplinirii importantelor sarcini ce 
revin agriculturii. Acești oameni 
minunați, cum ii definea secretarul 
general al partidului, s-au angajat 
și cu acest prilej să acționeze cu 
toată puterea minții și a 
pentru înfăptuirea noii 
agrare, pentru adincirea 
a laturilor ei calitative.

Puternică afirmare a democrației 
noastre socialiste, lucrările Con
gresului țărănimii, care au avut 
loc in atmosfera de angajare pa
triotică a întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea sarcinilor nou
lui cincinal, au prilejuit o largă și 
aprofundată analiză a rezultatelor 
obținute în cincinalul 1981—1985 in 
agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor, 
au dat expresie voinței ferme a 
lucrătorilor din aceste sectoare de 
a acționa, cu dăruire și pricepere, 
cu spirit revoluționar, pentru îm-

brațelor 
revoluții 
continuă

NICOLAE CEAUȘESCU
bunătățirea întregii activități, pen
tru a îndeplini obiectivul stabilit 

să se 
circa

ca in anii acestui cincinal 
realizeze o producție de 
30—33 milioane tone cereale.

Faptele, experiența celor 
bune unități agricole, experiență 
larg prezentată în cadrul dezbate
rilor ce au avut loc în plenul con
gresului, in conferințe și consfă
tuiri, au demonstrat tocmai posibi
litatea practică de a realiza acest 
obiectiv, de a obține producții me
reu mai mari, in mod constant și 
pe suprafețe cit mai întinse. Re
coltele de peste 8 000 kg griu și 
9 000 kg orz, de peste 20 000 kg știu- 
leți de porumb la hectar obținute 
în diferite unități fruntașe, recol
tele medii din unele județe atestă 
cu putere că dispunem de con
dițiile necesare realizării obiecti
velor stabilite de Congresul al

mai

pentru agri-

mai impor- 
trebuie des-

XIII-lea al partidului 
cultură.

Unul dintre cele 
tante învățăminte ce
prinse pentru a se putea ajunge la 
asemenea producții mari în toate 
unitățile este — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintarea rostită'la congres — să se 
generalizeze pe scară largă expe
riența bună care există în diferite 
unități agricole de stat și coopera
tiste. Acestui scop trebuie să-i fie 
consacrate inițiativa, forțele între
gii activități 
partid de 
conducere 
Modul de 
în aceste 
lucru aplicate aici, spiritul de or
dine, care a permis mobilizarea cu 
înaltă răspundere a cooperatorilor 
și mecanizatorilor la executarea

lucrărilor agricole, tot ceea ce este 
bun. tot ce s-a dovedit a fi efi
cient trebuie mai grabnic preluat și 
aplicat in fiecare unitate șl în fie
care fermă agricolă. Promovarea 
noului, fie că este vorba de tehno
logii in domeniul producției ve
getale, în zootehnie, in toate cele
lalte sectoare ale producției agro- 
alimentare, fie că este vorba de 
organizarea muncii, trebuie să se 
facă într-o permanentă luptă pen
tru. eradicarea neajunsurilor
mai există, pentru combaterea unor 
mentalități care mai frînează pro
gresul posibil și așteptat în toate 
unitățile. Pentru aceasta este insă 
nevoie ca munca politică și organi
zatorică a organelor și organizați
ilor de partid, in general organiza
rea activității in unitățile agricole,

care

a organizațiilor de 
la sate, a consiliilor de 
din unitățile agricole, 
organizare a activității 
unități, tehnologiile de

(Continuare în pag. a IlI-a)

STRĂLUCITUL EXEMPLU AL UNEI VIEȚI

PARTIDULUI, POPORULUI, SOCIALISMULUI
Procesul judecat Ia Brașov în pri

măvara anului 1936 se impune re
memorării noastre — la împlinirea 
unei jumătăți de secol — prin sem
nificațiile lui mari și nepieritoare, 
ca moment însemnat al afirmă
rii politicii partidului de unire și 
activare a tuturor forțelor iubitoare 
de progres, hotărite să apere dreptu
rile și libertățile dobindite printr-o 
grea luptă și să bareze drumul for
țelor fasciste din interiorul țării, tot 
mai intens sprijinite din exterior : 
de promovare a unei politici de pace 
într-o situație in care agresivitatea 
tot mai fățișă a statelor fasciste fă
cea ca asupra cerului Europei să se 
adune norii amenințători ai războiu
lui ; de apărare a independenței și 
integrității Pfttrjci, in contextul,isto
ric al manifestării tot mai' amenință
toare a politicii revizioniste a sta
telor cu regim fascist ■; de afirmare 
a cerințelor celor mai arzătoare ale 
celor ce muncesc.

Imprimarea unor asemenea semni
ficații majore procesului de la Bra
șov s-a datorat prezenței tînărului 
comunist Nicolae Ceaușescu. prin 
aceasta el dobîndind și valoarea unui 
eveniment care luminează adevărul 
că rolul de conducător politic se 
afirmă și se impune in focul luptei 
aspre, prin dovedirea unor calități 
moral-politice superioare, prin capa
citatea de dăruire pentru cauza po
porului, prin adîncă și lucidă vi
ziune asupra stărilor și evoluțiilor 
economice, sociale și politice.

Cel care se încadrase in mișcarea 
muncitorească încă de la vîrsta de 
14 ani, care la virsta de 15 ani se 
remarcase in asemenea măsură incit 
partidul ii încredințase sarcina de 
mare răspundere de membru al Co
mitetului Național Antifascist, se 
afla în fața Consiliului de Război al 
Corpului V Armată, caracterizat de 
actul de trimitere în judecată ca 
„bun propagandist comunist și 
antifascist..." — în temeiul pieselor 
de la dosar care consemnau arestări, 
anchete și judecări multiple, pen
tru „indemn la grevă", organizarea 
de întruniri „fără aprobare", parti
ciparea la acțiuni de protest ; preci- 
zindu-se că este „cunoscut de multă 
vreme ca atare de către organele 
siguranței și ale justiției", se releva 
astfel o îndelungată activitate revo
luționară. deși la data cind a fost 
arestat (15 ianuarie 1936) incă nu 
împlinise 18 ani. Prin paragrafele

19—25 ale ordonanței definitive de 
trimitere în judecată era acuzat că 
făcea parte dintr-o organizație po
litică interzisă, că desfășurase o ac
tivitate de propagandă revoluționa
ră. că asupra dinsului s-au găsit 80 
de broșuri destinate acestei activi
tăți, că era „organizator de celule 
comuniste".

în perioada celor 142 de. zile cît a 
durat ancheta și cind asupra tineri
lor arestați s-a dezlănțuit teroarea 
jandarmilor, cu bătăi nemiloase.

față de renunțarea la cei 17 martori 
ai apărării, dintre care unora nici 
măcar nu le-au fost inmînate cita
țiile, și față de multe alte moduri 
de incălcare a legii, prin care con
siliul de război își manifesta inten
ția de a înclina „.balanța dreptă
ții" numai spre cererile comisarului 
regal, care era acuzator in proces.

în ziua de 28 mai 1936, cînd la 
deschiderea ședinței de judecată se 
procedează la „interogatoriul oral" și 
deci pentru prima dată arestații au 
posibilitatea să răspundă la între
bările acuzării, desfășurarea pro
cesului cunoaște un moment de 
deosebită însemnătate prin răs
punsurile date de tinărul comunișt 
Nicolae Ceaușescu. care folosește 
acest prilej pentru a acuza temeiu
rile. represiunii judiciare și. mai 
ales, pentru a face cunoscute princi
piile fundamentale ale politicii par
tidului, telurile luptei sale.

Răspunzînd la primele. întrebări, 
așa cum a făcut și în timpul anche
tei, a refuzat să dea orice informa
ție care ar fi putut fi folositoare 
acuzării, apărindu-și tovarășii. Re
feritor la condițiile și împrejurările 
arestării a înfierat rolul avut de un 
agent provocator, știind că acesta va 
veni in proces ca martor de bază al 
acuzării, făcind ca astfel mărturia 
lui să fie in mod anticipat deprecia
tă.

Cu deosebit curaj, deși se afla în 
fața unui consiliu de război, care 
judeca în regimul stării de asediu, 
a acuzat condițiile de viață ale celor 
mulți. în ultima parte a răspunsului 
la interogatoriul oral a vorbit despre 
activitatea și misiunea „Frontului 
Popular", chemat să realizeze uni-, 
tatea forțelor progresistei și con
știente ale țării în fața pericolului 
reprezentat de organizațiile fasciste, 
cit și despre activitatea și rolul 
„Blocului Democratic" — organizație 
politică ce a fost creată de către 
Partidul Comunist Român (aflat in 
ilegalitate) spre a putea participa la 
viața politică legală prin interme
diul ei. Cum de curind această or
ganizație fusese interzisă, explicarea 
rolului și misiunii ei — din poziția 
de arestat — era un suprem act de 
curaj.

Flacăra conștiinței sale revoluțio
nare. a luminat sumbra sală de ju
decată a consiliului de război, fă
cind să fie cunoscute adevăratele 
semnificații ale luptei căreia iși in-, 
chinase viața, ca strălucit stegar și 
exponent al' politicii partidului de 
apărare a patriei de pericolul fas
cist, de ocrotire a ei în fața ame-
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Perspectivă de pe Podul Grant
Dichiseaini

HOTĂRÎREA Congresului al lll-lea al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor 

oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor

------------ ----------------------------------------------------------
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SI ANTIFASCIST!
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Faptele sint cele mai
frumoase... cuvinte

Există un criteriu infailibil in de
finirea atitudinii responsabile față 
de muncă: fapta concretă, acțiu
nea angajantă, cu finalitate con
stituită ca bază trainică a altor 
viitoare acțiuni, de calitate supe
rioară. Criteriul respectiv operează 
cu precizie in marea diversitate de 
situații umane, impunind, in prim 
plan, rezultatele muncii, care nu 
mai au nevoie de comentarii ajută
toare, care se susțin singure prin 
însăși existența lor obiectivă. Va
lorile umane creatoare de bunuri 
materiale și spirituale, in acest caz. 
evoluează, dincolo de declarațiile 
de intenții, în spațiul vast și lumi
nos al realizărilor gîndite și obți
nute cu efort de competentă auten
tică. in climatul efervescent al 
participării directe în dinamizarea 
procesului productiv al întregii so
cietăți. Meditația activă asupra vii
torului se desfășoară astfel pe un 
teren al împlinirilor care stimulează 
puternic capacitatea de visare, che- 
mind alte împliniri, mai prestigioa
se : meditația activă asupra viito
rului întărește, totodată, nemăsurat 
spiritul de răspundere pentru pro
pria activitate și a colectivului din 
care fiecare facem parte, dă aripi 
viguroase spiritului de inițiativă, 
de îndrăzneală in confruntarea cu 
dificultățile inerente oricărui pro
ces de înaintare, îndeamnă irezis
tibil la angajare fermă în îndepli
nirea politicii partidului, a indica
țiilor și orientărilor secretarului său 
general, 
ceas mai 
obiective 
XIII-lea Congres.

Insuflețitoare imagini, în acest 
sens, au oferit lucrările recentului 
mare forum al oamenilor care mun- . 
cesc pămintul. Rind pe rind, la tri
buna congresului au luat cuvintul 
simpli țărani, specialiști, oameni de 
știință, denionstrind. in cuvinte pu
ține, cu densitatea impresionantă a 
faptelor, cit de amplu și de profund 
este efortul lor. al colectivităților 
pe care le reprezentau, in bătălia 
pentru obținerea marilor recolte, 
sigure și stabile ale noii revoluții 
agrare, atit de necesare țării în
tregi. Responsabilitatea in această 
bătălie se desprindea, din cuvintul 
lor. ca o reală sinteză de conștiință 
comunistă, revoluționară, gindită ca 
un principiu de la sine înțeles al 
acțiunii constructive, conștiente față 
de viitor. Receptată sub acest as
pect. responsabilitatea ni se înfăți
șează ca o veritabilă forță crea
toare de valori materiale incontes
tabile, dar, in același timp. și. ca o 
forță creatoare de noi valori etice, 
comuniste deosebit de semnificati
ve. Pentru că nu simpla declarație 
de responsabilitate dă substanță 
prețioasă mersului nostru înainte, ci 
numai fapta concretă, acțiunea ju
dicios gindită și pusă in aplicare 
fără întirziere permit accesul spre 
noi și noi împliniri și cuceriri so
cialiste. Adevăr magistral demon
strat de cuvintarea secretarului ge
neral al partidului de la înalta tri- 

^bună a Congresului întregii țără-

pentru atingerea cu un 
devreme a mărețelor 
hotărite de cel de-al

nimi, exprimînd, cu limpezime de 
cristal, că. in munca fiecăruia din
tre noi. echilibrul perfect dintre 
vorbă și faptă constituie chezășia 
indestructibilă a succesului in lupta 
pentru o agricultură de mare pro
ductivitate, de mare eficiență eco
nomică. „îi prefer pe aceia care 
știu să vorbească mai puțin, dar 
care lucrează pentru producția agri
colă, decit pe cei care știu sâ vor
bească mult, dar nu trec la aplica
rea in practică a hotărîrilor 1“ — 
spunea, cu acest prilej, cu franche- 
țea-i cuceritoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Apreciere unanim subliniată de 
miile și miile de muncitori ai pă- 
mîntului prin aplauze și urate pu
ternice, prelungite. Firesc lucru, 
pentru că oameni ca ei știu prețui 
la malta valoare fapta, care nu are 
nevoie de suportul vorbei, de su
portul explicației, aceasta din 
urmă ascunzind, de regulă, cind se 
manifestă. . nereușite imputabile 
incompetenței și lipsei de răspun
dere, sau comodității escamotate de 
fluvii verbale. Cine are nevoie de 
astfel de fluvii sonore ? Ce pot su
plini ele, ce pot crea ele in afară 
de o temporară atmosferă înșelă
toare de autoliniștire, atit de ne
prielnică aspirațiilor noastre de 
progres și civilizație ? Un caz real, 
in sprijinul afirmațiilor de pină 
acum, reevocat, intr-una din pau
zele congresului, cu un președinte 
de cooperativă agricolă de produc
ție din cimpia teleormăneană. care, 
cu alt prilej, îmi spusese că pămin- 
tul, ca să producă așa cum năzuim 
noi, nu-l răzbești cu vorba, ci cu 
munca. înțelepciune țărănească, 
probată în discuția de atunci de 
mărturisirea unui cooperator care, 
întrebat de președintele cooperati
vei dacă echipa de care răspundea 
are siguranța îndeplinirii angaja
mentelor luate, a rostit simplu : 
„Cuvintul nostru e fapta noastră!". 
Succintă sintagmă, răsunind ca un 
proverb popular, marcind. socotesc 
eu, un principiu etic propriu timpu
lui nostru, incorporind in cele cite- 
ra cuvinte esența responsabilității 
■colective. Dar această responsabili
tate iși avea, în cazul respectiv, 
istoria ei semnificativă — ii voi 
nara, pe scurt, datele — de un anu
mit dramatism al experienței uma
ne. Echipa despre care este vorba 
și-a avut un alt șef, mare meșter 
in fraze meșteșugite, calculind. după 
un cod propriu, in numele colecti
vului, angajamente răsunătoare. 
Sigur, insul respectiv a fost tras de 
minecă. la început de cei mai cu 
experiență din echipă (poate nu cu 
stăruința necesară), dar el a știut 
să-și susțină așa-zisele propuneri 
cu atita intensitate incit a obținut 
ciștig de cauză, i s-a acordat în
credere deplină. Și poate că pro
ducțiile presupuse ar fi fost, pină 
la urmă, obținute dacă, dincolo de 
vorbe, șeful de echipă s-ar fi pri-

Dionisie SINCAN
(Continuare în pag. a IlI-a)
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torturi și punerea în lanțuri, cu 
amenințări adresate pină și rudelor 
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost un exemplu de tărie, ancheta
torii nefiind capabili să îi afle nici 
măcar numele, pină după aducerea 
de la București 
l-au identificat.

Sub raportul 
faptele reținute _____ ____
de invinuiți erau considerate ca fiind 
încriminate prin legea specială din 
anul 1924 (Legea „Mîrzescu") : 
totodată, prin trimiterea la articolul 
81 din Codul penal se voia judeca
rea procesului într-o atmosferă de 
maximă gravitate, fiindcă aoel arti
col se referea la ațîțarea „la rezbel 
civil". înarmarea și ridicarea locui
torilor „unii contra altora" — fapte 
despre care nici pe departe nu putea 
fi vorba în acest proces. Apărătorii 
arestaților — avocați de prestigiu, 
angajați în proces prin grija „Bi
roului de asistentă judiciară al 
P.C.R.“ — au protestat zadarnic îm
potriva acestei false încadrări juri
dice, cum zadarnic au protestat și

a doi agenți care
încadrării juridice, 
in sarcina celor 21

Dr. Emil POENARU

Cele mai frumoase gin- 
duri 
care îți 
privești 
torie a 
creație

sint, poate, acelea 
vin atunci cind 
și evaluezi o vic- 
capacității tale de 
din care s-a năs

cut ceva folositor, in cel 
mai înalt grad, semenilor 
tăi. O victorie în a cărei 
flacără au strălucit cute
zanța ta, nesomnul și vi
sele tale, dăruirea și se
ninul tău, puterea de a 
cuceri necunoscutul...

...Prin ceea ce sint, prin 
ceea ce fac. prin ceea 
spun, oamenii pe care 
am acum în față astfel 
ginduri imi transmit, 
au creat lupruri cum 
s-au mai făcut altele 
lume.

— Aceste mașini sint 
intr-adevăr de nivel teh
nic mondial ?

— Prin gradul de preci
zie sint peste. Trei dintre 
cele mai renumite firme 
din vest, cind au fost 
solicitate să le construias
că, au spus că nu pot rea
liza gradul de precizie so
licitat. Au oferit nivelul 
de precizie a circularității 
de un micron. Noi l-am 
realizat sub 0,5.

— Ce sint ?
— REP 50, adică mașina 

de rectificat conul și 
RFCX 125 P, adică mașina 
de rectificat restul profi
lului la acul, miniaturizat, 
al pompelor de injecție. 
Ambele cu funcționare in 
ciclu automat, cu alimen
tare și evacuare automată 
a pieselor prelucrate. îm
preună cu o a treia ma-

ce
ii 

de 
Ei 
nu 
in

șină, care își așteaptă pro
bele, alcătuiesc un ciclu 
tehnologic pe care, sub 
această expresie, cu acest 
grad de precizie, nu l-a 
mai realizat nimeni.

Este, ca să o numim așa, 
o înaltă: performanță teh
nică, o creație din zona 
tehnicii de virf. depă
șind, in domeniul ei, ni-.

așa cum s-au aflat în tot 
intervalul 
tei mașini 
cercetător

— Am 
cu un foarte serios 
dicap, 
tehnic — vorbește cu calm 
bănățean și cu un zimbet 
discret . inginerul Popa. 
Mulți ani am fost obiș-

zămislirii aces-
— un inginer 

și un muncitor, 
pornit la treabă 

han- 
să-i zicem, psihico-

și chiar peste acest nivel, 
cutezanța la care eram în
demnați mi s-a părut for
midabilă. Apoi mi-am dat 
seama că ceea ce ni se 
cere este pe deplin posi
bil. Că nu poți cuceri ma
rile inălțimi dacă nu cu
tezi. dacă n-ai încredere 
in forțele tale și dacă nu 
te avinți în bătălia per-

Fondul de aur al marilor
performanțe

velul mondial. Proiectul și 
realizarea primelor exem
plare :
cetări și inginerie tehno
logică
nelte și agregate
(de două ori ..Erou al Mun
cii Socialiste"). Dar nu 
despre mașinile în 
vrem să discutăm 
Aici ne interesează, la ce 
„temperatură morală"* se 
realizează performanta din 
domeniul creației tehnice. 
Așa incit i-am invitat 
pe cîțiva la o discuție.

Iată-i, alături, pe doi 
dintre realizatorii mașinii 
REP 50. Proiectantul-in- 
giner Alexandru Popa și 
șeful echipei de muncitori 
care au realizat prototipul 
— Anton Lucian. Alături,

Institutul de cer-
pentru mașini-u-

„Titan"

sine 
aici.

nuiți cu ideea că mașinile 
de cea mai înaltă tehnici
tate și performanță, ma
rile noutăți se pot reali
za numai in țări cu o ve
che și serioasă tradiție 
industrială. Era un tribut 
pe care-1 plăteam unui 
complex mai vechi, unei 
mentalități ce se cerda de 
mult aruncată peste bord. 
Cind, in urmă cu cîțiva 
ani, tovarășul 
Nicolae Qeaușescu ni se 
adresa nouă, celor ce lu
crăm pentru progresul 
tehnicii și tehnologiilor din 
România, tuturor celor din 
industrie, cu cerința de a 
crea și introduce in fa
bricație produse industria
le, mașini, instalații și 
aparate de nivel mondial

formanțelor cu ambiția și 
tenacitatea celui care știe 
că poate fi, în domeniul 
său, cel mai bun... Cînd 
am primit sarcina să pro
iectez această mașină, 
un grad 
lucrării. 
aproape 
spus că 
zez lucid problema, 
eliberez de complexe, 
caut și să găsesc soluțiile 
tehnice constructive adec
vate. Și, intr-un fel, să 
nu mă mai crispez la ideea 
că un micron este a mia 
parte dintr-un milimetru, 
iar 0.5 microni înseamnă 
a doua mia parte... Lu- 
crind, am văzut că era mai 
simplu decît mă așteptam, 
intrucît institutul nostru

de precizie 
pieselor ce 
absolutul, 

trebuie să

cu 
a pre- 
atinge 
mi-am 
anali- 
să mă 

să

deținea un fond de soluții 
tehnice originale, 
pentru alte mașini 
imi foloseau. Eu 
doar să adaug 
Care au intrat 
acum în fondul respectiv...

Muncitorul șef de echi
pă Anton Lucian a stră
bătut și el, in acest inter
val, un drum al depășirii 
de sine.

— în ziua in care mi 
s-a repartizat executarea 
practică a componentelor 
acestei mașini, cu proiec
tul in mină, nu m-am 
putut opri să nu exclam : 
„Da’ de ce dracu e nevoie 
de o asemenea precizie ?“

— Mereu venea Anton 
cu Întrebarea asta — spu
ne surizind șeful atelieru
lui. Și ii răspundeam in
variabil că așa se cere și 
așa trebuie făcut. Spera 
mereu o derogare... Și 
pentru că n-a primit-o, a 
urcat, cu înțelegere și 
calm, tot muntele ăsta 
spre cea mai înaltă cotă 
posibilă.

Anton surîde și el. Și 
confirmă :

— Așa este. Dar a fost 
frumos. Echipa noastră a 
făcut fiecare piesă, pe fie
care am adus-o la măsu
rători de cite trei-patru 
ori, au mai fost și mici 
supărări cu tovarășul pro
iectant... Dar cind am vă
zut mașina montată și

Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a IV-a)
create 

și care 
trebuia 
altele... 
și ele Producții record 

la întreprinderea 
minieră Rovinari

(Continuare in pag. a IV-a)

Mobilizindu-se plenar în spi
ritul insuflețitoarelor chemări • 
adresate de secretarul general 
al partidului, colectivul de 
muncă al întreprinderii miniere 
Rovinari — cea mai puternică 
unitate extractivă a țării — a 
asigurat sporirea continuă a 
producției de cărbune energe
tic. Ca urmare, in luna mai s-a 
înregistrat un prestigios record 
de producție : extragerea unei 
cantități totale de peste un mi
lion tone cărbune și a unui vo
lum de trei milioane metri cubi 
steril, depășindu-se prevederile 
planului cu 100 000 tone lignit 
și 200 000 metri cubi masă mi
nieră excavată și transportată. 
Este de remarcat că toate cele 
patru cariere mari — Girla, 
Tismana I, Tismana II și Rovi
nari Est — și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan, mai 
multe formații de lucru obțj- 
nind recorduri de productivita
te. Succesul are la bază pre
ocuparea responsabilă a colec
tivelor de mineri pentru între
ținerea și funcționarea in bune 
condiții a utilajelor și a circui
telor de transport. Minerii de 
la Rovinari și-au propus să 
permanentizeze producțiile zil
nice de peste 30 000 tone lignit, 
astfel incit sarcinile lunare și 
pe întregul an să fie îndeplini
te exemplar. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scjnteii").
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în cadrul ciclului de articole con
sacrat prezentării modului concret de 
funcționare a mecanismului acordu
lui global in diferite ramuri și sec
toare de activitate, în spiritul și li
tera noilor reglementări legale, ne 
referim astăzi la un exemplu practic 
din industria minieră.

în această ramură, pentru activi
tatea in subteran unitatea organiza
torică de bază cu care se încheie 
contractul de acord global este, de 
regulă, sectorul de producție pentru 
extracția cărbunelui, minereurilor și a 
substanțelor nemetalifere, precum și 
pentru lucrări miniere de deschi
deri, pregătiri ș.a. Sectorul de pro
ducție își defalcă sarcina de pro
ducție anuală și lunară care ii re
vine, pe zile, pină la nivelul gru
pelor de lucru organizate pe locuri 
de muncă.

Pentru activitatea de extracție a 
substanțelor minerale utile prin lu
crări de suprafață, pentru lucrările 
de descopertă, foraje și asecări, pre
cum și pentru prepararea cărbunilor 
și minereurilor, contractul de acord 
global se incheie la nivelul brigă
zii de producție. La rindul său, 
brigada defalcă sarcinile de plan pe 
zile și linii tehnologice organizate 
in schimburi de 8 ore.

De asemenea, se incheie con
tracte de acord global cu subunită
țile a căror menire este să sprijine 
activitatea nemijlocită de extracție 
din subteran sau de la suprafață. 
Acestea pot fi : sectorul specializat 
pentru executarea unor lucrări de 
specialitate, transport electromeca
nic, rambleu în subteran, brigada 
specializată pe activități de la su
prafață, cum sint transportul, În
treținerea și repararea utilajelor ș.a.

Și, în fine, contracte de acord 
global se perfectează și cu formații 
de lucru independente, conduse de 
maiștri, tehnicieni, subingineri, in
gineri sau muncitori de inaltă cali
ficare. pentru activitățile la care nu 
se pot organiza sectoare sau brigăzi.

Esențial este că, pentru toate a- 
ceste activități, acordul global este 
astfel organizat incit să stimuleze 
colectivele de oameni ai muncii 
respective pentru a-și îndeplini in 
cit mai bune condiții sarcinile pro
prii ce le revin, in contextul rea
lizărilor generale ale unității din 
care fac parte. De aceea, obiectul 
contractului de acord global diferă 
în funcție de specificul activității 
fiecărei subunități in parte. Bună
oară, pentru sectoarele de produc
ție de Ia extracția cărbunelui, pro
ducția fizică ce face obiectul con
tractului de acord global se poate 
exprima in tone de cărbune extras 
sau in metri cubi sau in metri de lu
crări miniere de pregătiri, deschi
deri, lucrări geologice ș.a. După 
cum, pentru brigăzile de producție 
de la extracția cărbunelui de la su
prafață, producția fizică se exprimă 
in tone de cărbune extras, metri 
cubi de descopertă, metri cubi sau 
metri lucrări geologice și de asecare 
și alte lucrări. în toate cazurile, 
volumul de producție și cel al lu
crărilor ce trebuie realizate conform 
contractului se determină pe baza 
normelor -1-' ■■
producției 
condițiile 
tilnite pe 
trebuie să rezulte din plan sau din 
■programul de exploatare, acestea 
stabilite la rindul lor în funcție de 
capacitatea sectorului, brigăzii sau 
locului de muncă, corespunzător ni
velului de mecanizare, condițiilor 
geologico-miniere și gradului de fo
losire a utilajelor. Aceste sarcini 
pot fi modificate numai în cazuri 
deosebite, cînd apar 
nico-geologice diferite 
în vedere inițial.

Important este, de 
și în această ramură 
turilor este legat atit 
cantitativ — volumul 
zice realizate, cit și de cel calitativ, 
adică de preocupările manifestate 
pentru ridicarea . nivelului calitativ 
al producției și pentru reducerea 
consumurilor materiale și energetice.

Astfel, la sectoare sau brigăzi de 
producție, criteriul in raport cu care 
se majorează sau se diminuează

Iei/

multsuperioare de organizare și retribuire (II)
VARIANTA

a căr- 
metale 
in mi-

Azi, în industria minieră

la „Electromureș" : casa de marcat electronică

zarea indicelui planificat de utili
zare

sumele cuvenite pentru producția 
fizică realizată este calitatea pro
ducției, exprimată in conținut de 
cenușă, in puterea calorică ~ 
bunelui sau in conținutul de 
sau substanțe nemetalifere 
nereu sau in concentrate.

Pentru aceeași categorie de per
sonal, condițiile pentru acordarea 
integrală a sumei cuvenite in ra
port cu producția fizică realizată și 
gradul de îndeplinire a criteriilor 
sint : a) realizarea integrală a pro
ducției fizice la toate sortimentele 
prevăzute în plan : b) încadrarea în 
consumurile normate de materii pri
me, materiale și energie ; c) reali-

fost depășit cu 5 la sută, tariful de 
manoperă se multiplică cu 1.1.

15,875 lei/tonă X 1,1 — 17,462 
tonă

Diferență de tarif :
17,462 lei/tonă — 15,875 lei/tonă — 

1,587 lei/tonă
10 500 tone X 1,587 lei/tonă “ 

16 663 iei
Suma totală cuvenită este deci de :
170 187 lei + 16 663 lei - 186 850 lei 
întrucit. prin măsurile de creștere 

a productivității muncii, producția 
lunii respective s-a realizat cu nu
mai 40 de muncitori, retribuția me
die pe un muncitor va fi de :

186 850 lei : 40 muncitori — 4 671 lei

Calcule și argumente care demonstrează 
caracterul stimulativ al acestei forme

fiind cu 7,1 la sută mai mari decit 
nivelul planificat. Potrivit metodo
logiei aprobate, coeficientul de in
fluență este de 0,5 pentru fiecare 
procent de nerealizare a condiției.

7.1% X 0.5 “ 3,55%
152 400 lei X 3,55% = 5 410 lei
152 400 lei — 5 410 lei - 146 990 lei 
Indicele de utilizare a mașinilor 

și instalațiilor a fost egal cu cel pla
nificat. deci această condiție s-a în
deplinit integral.

S-a lucrat cu numărul planificat 
de muncitori, deci retribuția medie 
va fi :

146 990 lei : 42 muncitori — 3 499 lei
Adică, cu 280 lei (7,4 la sută) mai 

puțin decît cea planificată. Se des-, 
prinde deci concluzia că. în condi
țiile noilor- reglementări, pentru a se 
beneficia de retribuția prevăzută nu 
este suficient să se realizeze planul 
de extracție. Deosebit de important 
este să se acorde cea mai mare 
atentie economisirii resurselor mate
riale si energetice si ridicării cali
tății cărbunelui extras.

a mașinilor și instalațiilor.
★

exemplul ipotetic pe care îl 
prezenta, elaborat cu sprijinul

în
vom .. . ...
specialiștilor din Ministerul Minelor 
și Ministerul 
considerare o
a cărbunelui 
abataj frontal 
și susținere 
le se referă 
tea muncitorilor din această for- . 
mație. Se presupune că pentru luna 
respectivă s-a prevăzut ca formația 
să extragă 10 000 tone cărbune, 
adică 335 tone/zi. Criteriul : calita
tea producției, exprimată în 40 
puncte cenușă maximum admis. 
Condițiile se referă la incadrarea in 
consumurile normate de 7,3 mc lemn 
de mină la 1 000 tone cărbune, 
4,3 mc cherestea la 1 000 tone căr
bune, 34 kWh pe tona de cărbune, 
precum și la asigurarea unui indice 
de utilizare a mașinilor și instala
țiilor de cel puțin 80 la sută. For
mația este alcătuită din 42 munci
tori. Tariful de manoperă pentru o 
tonă de cărbune extras este de 
15,875 lei. Deci în situația îndepli
nirii integrale a planului, a asigură
rii calității prevăzute a producției 
și a încadrării în consumurile ma
teriale și energetice normate și in 
indicele planificat de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor, suma cuvenită 
întregii formații este de :

10 000 tone X 15,875 lei/tonă “ 
158 750 lei.

Dacă aceste rezultate se obțin cu 
numărul de muncitori stabilit, re
tribuția medie va fi de :

158 750 lei : 42 muncitori — 3 779 lei

Muncii, s-a luat in 
formație de extracție 
care lucrează într-un 
cu complex de tăiere 
mecanizată. Calcule- 

numai la activita-

Adică, cu 892 Iei (23,6 la sută) mai 
mult decît cea planificată.

Desigur, repartizarea între mem
brii formației a sumei cuvenite pe 
luna respectivă se face in raport eu 
contribuția fiecăruia la realizarea 
sarcinilor, retribuția tarifară și 
timpul efectiv lucrat. în afară de 
aceasta, fiecare miner primește 
sporul de vechime, sporul pentru 
munca în timpul nopții si alte 
drepturi prevăzute de lege, ceea ce 
este 
care

valabil si în variantele de calcul 
urmează.

VARIANTA „B"
această variantă se considerăîn

că planul la producția de cărbune a 
fost îndeplinit în proporție de 100 
la sută, deci suma cuvenită este de :

10 000 tone X 15,875 lei/tonă ■=■ 
158 750 lei

Dar calitatea producției a fost 
necorespunzătoare. conținutul de 
cenușă fiind de 41,6 puncte, cu 4 la 
sută mai mult decît normal (grad 
de realizare a criteriului 96 la sută) :

158 750 lei X 4% - 6 350 lei
158 750 lei — 6 350 lei - 152 400 lei
Condițiile de încadrare în consu

murile materiale si energetice nor
mate nu au fost respectate. Astfel, 
s-au consumat mai mult cu 1 mc 
lemn de mină/1 000 tone cărbune, cu 
0,5smc cherestea/1 000 tone cărbune 
și 1 kWh/tona de cărbune, valoric pe 
tona de cărbune aceste depășiri

Planul nu a fost realizat decît în 
proporție de 95 la sută, extrăgin- 
du-se doar 9 500 tone de cărbune. 
Suma cuvenită este în acest caz :

9 500 tone X 15,875 lei = 150 812 
Iei.
;Dacă nici calitatea planificată nu 

a fost realizată (in proporția arătată 
la varianta precedentă) :

150 812 lei X 4% = 6 032 lei
150 812 lei — 6 032 lei - 144 780 lei
De asemenea, s-au depășit consu

murile materiale si energetice nor
mate (în proporțiile arătate la va
rianta precedentă), iar indicele de 
utilizare a mașinilor și utilajelor a 
fost de numai 76,8 la sută, cu 4 la 
sută mai mic decît cel planificat. 
Se poate presupune, de altfel, că fo
losirea cu randament necoresnunză- 
tor a mașinilor si instalațiilor a fost 
o principală cauză a nerealizării pla
nului. Deci suma cuvenită se dimi
nuează astfel :

a) condiția încadrării 
de consum

7,1% X 0,5 - 3,55%
b) condiția încadrării 

planificat de utilizare 
și instalațiilor.

4% X 0,5 - 2%
Total (3,55% + 2%) - 5,55%
144 780 X 5,55% - 8 035 Iei
144 780 — 8 035 lei - 136 745 lei
Sumă care. împărțită la numărul 

de muncitori ce au lucrat in luna 
respectivă — 42. dă o retribuție me
die de :

136 745 : 42 - 3 256 lei
Cu 523 lei. respectiv 13,8 la sută, 

mai puțin decît retribuția medie pla
nificată.

Unul din cele mai noi produse intrate în fabricația de

sporită cu aceeași 
dotare tehnică

in normele

în indicele 
a mașinilor

tehnice pentru obținerea 
și execuția lucrărilor în 

tehnico-geologice real in- 
parcursul executării și

condiții teh- 
de cele avute

asemenea, că 
nivelul veni- 
de elementul 
producției fi-

VARIANTA „A" ./
Aeordînd cea mai mare atenție 

folosirii eu înalt randament of dotă- 
■ rii tehnice, organizării producției și 
muncii, respectării disciplinei tehno
logice. formația de lucru a extras 
în luna respectivă 10 500 tone de 
cărbune, planul fiind deci îndeplinit 
în proporție de 105 la sută. Deci 
suma cuvenită se calculează astfel :

10 500 tone X 15,875 lei/tonă =■ 
166 687 lei

Producția a fost de calitate supe
rioară. redueîndu-^e conținutul de 
cenușă la 39,2 puncte, adică cu 
2,1 la sută mai puțin (grad de înde
plinire a criteriului 102,1 la sută).

166 687 lei X 2,1% - 3 500 Iei
166 687 lei + 3 500 lei - 170 187 lei
Suma se acordă integral. întrucit 

consumurile de lemn de mină, che
restea si energie electrică s-au în
cadrat in nivelul normat, iar indi
cele de utilizare a mașinilor si in
stalațiilor a fost de 83 la sută.

în afară de aceste drepturi, forma
ția de lucru beneficiază de un adaos 
de acord progresiv. Concret, potrivit 
legii, intrucit planul de extracție a

CONCLUZIA este limpede : în condițiile noii legi, și în minerit, 
ca de altfel în toate ramurile economiei naționale, veniturile din 
muncă sînt strîns legate de rezultatele muncii. Prin urmare, cîștigu- 
rile pot fi nelimitate, oricît de mari, în cazul depășirii sarcinilor re
feritoare la volumul, calitatea și eficiența producției, sau oricît de 
mici, în situația nerealizării integrale a acestor sarcini. Deci, nimeni 
nu are venit garantat, nimeni nu poate realiza venit fără muncă.

în unitățile economice din județul 
Mureș, semnele înnoirii pot fi re
marcate pretutindeni. ,Stabilindu-se, 
in timp util, căi și direcții concrete 
de acțiune pentru perfecționarea orga
nizării și modernizarea producției, in 
vederea realizării, pe această bază, 
a sarcinilor de creștere a productivi
tății muncii, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, de 
sporire a eficienței economice, in 
multe întreprinderi s-au conturat de 
acum o serie de experiențe deose
bit de valoroase. Sintetizind rezulta
tele obținute se poate trage conclu
zia că, la același nivel de dotare teh
nică, indici cantitativi și calitativi 
superiori in activitatea economică 
s-au atins acolo unde există o orga
nizare rațională a producției și a 
muncii, adică acolo unde fluxurile 
de producție sint bine gindite, pe. 
principii moderne, unde introducerea 
noilor tehnologii, a progresului teh
nic, în general, constituie preocupări 
de zi cu zi. Această afirmație este 
confirmată de numeroase colective 
de oameni ai muncii care, în urma 
acțiunilor de modernizare, au reali
zat însemnate sporuri de producție. 
Dar să exemplificăm.

La întreprinderea „Metalotehnica" 
— unde funcționează un puternic 
compartiment de cercetare — au fost 
realizate „din mers" ateliere specia
lizate pe grupe de repere, printre 
care și un atelier de biele, in scopul 
aplicării unei noi tehnologii de rec
tificare a găurilor, prin fixarea pie
selor in dispozitive din metale ușor 
fuzibile. De asemenea, prelucrarea 
pieselor tip corpuri și postamente 1 
de la mașinile de cusut a fost agre- 
gatizată, ceea ce a dus la creșterea 
productivității muncii cu peste 50 la 
sută la această operație. Este, de alt-

că aici, la „Me-fel, cazul să arătăm 
talotehnica", accentul pus pe realiza
rea prin autoutilare a unor mașini de 
înalt randament (in acest an se vor 
fabrica încă 42 utilaje de bază. între 
care 11 mașini speciale pentru in
trodus ace in garnituri de carde) a 
permis ca in secțiile mecanică I, II și 
III și in atelierul de carde, bunăoa
ră, capacitatea de producție să creas
că cu circa 20 la sută. Totodată, mai 
bine de 50 la sută din produsele noi 
prevăzute a fi lansate in fabricație 
pină în anul 1990 sînt de pe acum în 
lucru. Ne referim, intre altele, la 
mașina de tricotat rectilinie jacard — 
JAR 203 — aflată în probe de produc
ție, la mașinile de cusut cu operații 
auxiliare mecanizate, ih construcție 
modulară și tipizată, la mașinile rec
tilinii de tricotat cu selectarea indivi
duală a acelor, la care productivitatea

însemnări
din județul Mureș

Corneliu CÂRLAN

VARIANTA A

Producția firică
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Retribuția medte

Biotehnologiile

100%

își demonstrează avantajele
îndeplinirea obiectivelor din actualul cincinal și a celor de perspec

tivă se traduce, pentru frontul cercetării științifice, și in rezolvarea unor 
sarcini complexe privind valorificarea superioară a bogățiilor naționale, 
dezvoltarea cunoașterii fenomenelor vieții, studierea tainelor materiei, 
a proceselor biologice, fizico-chimice. biochimice etc. Concret, despre 
soluții noi privind lărgirea bazei de materii prime și valorificarea unor 
noi surse de energie, despre biotehnologii și noi produse necesare im- 
bunătățirii stării de sănătate a populației, despre măsuri și soluții de 
protejare a mediului înconjurător ne vorbește azi directorul general al 
Institutului central de biologie — ICEBIOL, conf. univ. dr. Doina IVAN.

— Pe plan mondial, biologiei i se 
acordă astăzi o atenție deosebită, i 
se prognozează un viitor strălucit. 
Ca specialist în domeniu, puteți fur
niza. desigur, suficiente argumente 
in sprijinul acestei afirmații.

— Accentuindu-și zi de zi carac
terul interdisciplinar, cercetarea bio
logică pătrunde tot mai profund in 
cunoașterea mecanismelor și proce
selor caracteristice materiei vii și, 
pe această bază, găsește noi me
tode și aplicații practice pentru in
dustrie, agricultură, medicină și pro
tejarea mediului ambiant. Astăzi, au 
devenit posibile „manipularea", după 
dorința omului, a materialului ge
netic și obținerea unor noi tipuri de 
organisme cu calități superioare și 
mai ales microorganisme, folosite în 
elaborarea de noi biotehnologii ; 
multiplicarea rapidă și în masă a 
unor soiuri de plante valoroase din 
punct de vedere economic și spo
rirea rezistenței acestora la factorii 
nefavorabili de mediu ; dezvoltarea 
„fondului" de proteine din surse 
noi ; realizarea de produse cu apli
cații multiple, prin valorificarea ma
terialelor recuperabile și refolosi
bile ; crearea de noi medicamente și 
posibilități de asigurare a stării de 
sănătate a populației globului. Se 
poște afirma că biologia, prin apli
cațiile sale biotehnologice. va de
ține in curind o poziție prioritară in 
ansamblul științelor, sporindu-și con
tribuția la dezvoltarea societății.

— Documentele partidului nostru, 
obiectivele stabilite in Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh-

în confruntare 
creatoare cu

cerințele economiei)
nologică și introducere a progresului 
tehnic pe perioada 1986—1990 și in 
perspectivă pină in anul 2000, pro
gram coordonat de Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
subliniază necesitatea creșterii ro
lului biologiei in dezvoltarea econo
mico-socială a țării. Cum onorează 
cercetătorii institutului acest generos 
statut oferit biologiei ?

— Beneficiind de
formulate de secretarul 
ral al partidului, 
Nicolae CeauȘescu, 
neprecupețit al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
cercetarea biologică românească s-a 
implicat tot mai mult în realizarea 
marilor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale, prin extinderea 
rezultatelor sale în sfera micro-

orien țările 
gene- 

tovarășul 
de sprijinul

95,2%

102,1%

105%

Gradul da rpalj2ara 
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Gradul da
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Gradul de realizare 
a criteriului
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.....................
Retribuția medie

95%

100%

96%

94,45%

86,2%

producției și producției industriale, 
prin realizarea de noi biotehnologii 
pentru unele ramuri ale economiei 
naționale.

în cadrul 
în ICEBIOL 
rimentează, 
preună cu 
tria petrolului, biotehnologii, bazate 
pe activitatea microorganismelor, 
pentru recuperarea secundară a ți
țeiului. Am reușit să perfecționăm 
tehnologiile de injectare a sondelor 
cu culturi bacteriene, avind ca su
port nutritiv melasa. La două din 
cele șapte schele unde s-a experi
mentat tratarea sondelor cu bacterii 
s-au obținut rezultate încurajatoare.. 
Pe baza acestora, cercetările in 
schele s-au extins, avind — pentru 
perioada 1986—1990 — obiective
foarte îndrăznețe. Urmărim cu aten
ție stabilirea unor ■corelații între ca
racteristicile fizico-chimice ale zăcă
mintelor de Utei și calitățile micro
organismelor ce trebuie inoculate. De 
asemenea, scontăm pe rezultate pro
mițătoare în ce privește transfor
marea, pe cale microbiologică, a 
substanței organice în alcooli, me
tan, hidrogen. în scopul realizării 
de noi purtători de energie din 
surse neconventionale ne preocupă 
optimizarea procesului de obținere 
a biogazului. La Centrul de cerce
tări biologice din Cluj-Napoca, filia
lă a institutului nostru, se perfec
ționează o metodă de cultivare 
a unei alge ce produce hidrocarburi 
cu lanțuri lungi. Tot cu ajutorul 
bacteriilor se elaborează și experi
mentează tehnologii pentru extrage
rea unor metale din minereuri 
sărace și halde. Cultivarea și valo
rificarea plantelor acvatice de inte
res energetic constituie o cercetare 
de avangardă a ICEBIOL-ului. 
Cercetătorii noștri sînt preocupați

programului energetic, 
se elaborează și expe- 
cu bune rezultate, im- 
specialiștii din indus-

de cunoașterea și stabilirea condi
țiilor de cultivare a două 
de origine 
Eichhornia, 
muri înalte < 
în prezent, 
vate în 26 
variabile, 
hectare. Rezultate deosebite în pro
ducție s-au obținut in județele 
Argeș, Călărași, Timiș, Buzău, Arad, 
Bihor și Mureș.

— Din aria largă de preocupări 
ale cercetătorilor de la ICEBIOL 
puteți desprinde, și alte aspecte, 
subliniind, totodată, efectul econo
mic, dar și pronunțatul interes so
cial ale biotehnologiilor ?

— Menționez cercetările care au 
permis îmbunătățirea unor tulpini 
de microorganisme folosite la în
treprinderea de antibiotice Iași ; 
cele care au vizat crearea de cul
turi celulare din diverse specii de 
plante medicinale, pentru extragerea 
pe cale industrială a substanțelor 
farmacologice active ; preparatele 
biologic active necesare in diagnos
tic și tratament, produse prin me
tode originale, cu consum redus de 
energie, reactivi și timp. Amintesc, 
de asemenea, colagenul, obținut din 
materiale recuperabile de origine 
animală, pe baza căruia am realizat 
noi produse de uz uman, zootehnic 
și veterinar. în continuare vom pune 
un accent deosebit pe sporirea ga
mei de materiale recuperabile și re
folosibile de origină animală și 
vegetală. Tot în sprijinul industriei 
chimico-farmaceutice, alimentare, 
de biosinteză, avem în vedere dez
voltarea de noi biotehnologii, pro
ducerea de complexe enzimatice 
imobilizate pe suporturi macromole- 
culare (folosite în reglarea procese
lor fermentative, în obținerea sucu
rilor, 
noi surse de proteine 
alge, sintetizarea 
bază de alcool 
lat etc.

— Ca și în 
ICEBIOL trebuie 
rapid și in forme cit mai variate 
cercetările cu caracter fundamental 
și aplicativ. Raportindu-vă 
țațele obținute in 1985, ce 
spune in acest sens ?

— în ultimul timp s-au 
preocupările noastre pentru urgen
tarea valorificării rezultatelor și 
acordarea de asistență tehnică, pen-

plante 
! subtropicală, Pistia și 

caracterizate prin rit - 
de producere a biomasei. 
aceste, plante sînt culti- 
de județe, pe suprafețe, 
mergînd pînă la 32 de

brinzeturilor etc.), vitamine, 
extrase din 

unor produse pe 
pol&inilic reticu-

alte institute, in 
să se valorifice

la rezul- 
ne puteți

accentuat

tru aplicarea directă a rezultatelor 
in producție și livrarea de material 
viu (plantule, sușe bacteriene, ce
lule vii etc.) sau produse biologic 
active către unități din industria 
ușoară, alimentară, chimică, extrac
tivă, agricultură sau silvicultură. In 
anul 1985 au fost depuse la O.S.I.M. 
24 de cereri de brevet de invenție 
sau inovație. Deși numărul breve
telor a crescut de la an la an, con
siderăm că valorificarea pe această 
cale a rezultatelor cercetării biolo
gice nu exprimă in suficientă mă
sură potențialul creativ al colecti
vului nostru. în ceea ce privește 
cercetările cu caracter fundamental, 
știm că protejarea lor se asigură 
prin publicarea rezultatelor in re
viste de specialitate din țară și 
străinătate. Așa se explică numărul 
mare, aproximativ 250—300. de arti
cole publicate anual, participarea 
activă a specialiștilor noștri la ma
nifestări. științifice de prestigiu, 
naționale și internaționale.

— Ne propunem să relevăm cu alt 
prilej contribuția ICEBIOL-ului la 
dezvoltarea intensivă a agriculturii, 
la ridicarea calității vieții în strinsă 
corelare cu progresul economico- 
social al țării. Deoarece se apropie 
Ziua internațională a mediului 'în
conjurător (5 iunie), prezentati-ne 
problemele de ordin ecologic care 
fac obiect de cercetare in institutul 
pe care-l conduceți.

— Sub genericul semnificativ „Cu
noașterea și valorificarea resur
selor naturale" am grupat teme le
gate de mai buna gospodărire a eco
sistemelor naturale, a terenurilor 
agricole, a pădurilor, pășunilor și a 
apelor, de ecologie umană, de po
luarea mediului, de epurarea apelor 
uzate etc. Studiile noastre vizează 
soluții de armonizare a intereselor 
economice cu păstrarea nealterată a 
naturii patriei noastre și a resurse
lor sale vii.

De altfel, din întreaga noastră 
activitate rezultă că participarea 
biologilor la viața economico-socială 
a tării, la dezvoltarea sa, răspunde 
imperativului integrării neagresive 
în natură a oricărei activități uma
ne. Prin tot ceea ce gindim și reali
zăm in institut încercăm să contri
buim eficient la îndeplinirea obiec
tivelor actualului cincinal și a celor 
de perspectivă.

va crește cu aproape 70 la sută, iar 
producția suplimentară preconizată 
a fi realizată la nivelul acestui an 
va însuma mai bine de 16 milioa
ne lei.

Simplu, nu ? Așa apar acum lu
crurile. Eforturile făcute, ca de 
altfel și în. alte unități economice, 
au fost 
bunăoară, 
trecut din acest an, ia întreprinde
rea metalurgică „Republica" din Re
ghin au fost aplicate nu mai puțin 
de 30 măsuri de modernizare. Con
semnăm, intre altele, reorganizarea 
liniilor de prelucrare tamburi la 
secția mecanică R-2, modernizarea 
■liniei nr. 4 piese turnate din fontă, 
punerea in funcțiune a presei 
de brichetat șpan și altele, 
despre efectul aplicării acestor 
suri, să reținem creșterea cu 
la sută a productivității muncii 
de perioada similară a anului 
diminuarea consumurilor materiale 
cu 3,6 milioane lei, obținerea unui 
spor de beneficii de 4,6 milioane lei 
și a unui plus de producție-marfă in 
valoare de 6.5 milioane lei.

Bineînțeles, un asemenea mod res
ponsabil de a acționa în vederea 
modernizării proceselor de producție 
se regăsește și intr-un domeniu vi
tal al activității economice — expor
tul. Este, între altele, cazul binecu
noscutei întreprinderi de prelucrare 
a lemnului „23 August" din Tirgu 
Mureș, unde exportul are o pondere 
mare în totalul producției-marfă. 
„Pentru a ne consolida prestigiul 
dobindit în cele peste 20 de țări in 
care exportăm produse cu marca 
«Mobex» — ne spune inginerul Gavril 
Genese, director tehnic al unității 
— concomitent cu efortul susținut de 
concepție, de modernizare a produse
lor, am acționat stăruitor și in direc
ția perfecționării proceselor de fa
bricație".

Dintre măsurile luate aici, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
menționăm pe cele referitoare la 
reorganizarea fluxului de fabrica
ție la secțiile IV și V, concomitent cu 
introducerea transportului interope- 
rațional pe role libere, dotarea cu uti
laje specializate necesare executării 
ramelor din șipci ornamentale pen
tru mobilă, aplicarea unei tehnologii 
termovariabile in procesul de uscare 
a cherestelei, prin care se economi
sește anual o cantitate de energie 
termică in valoare de 2,7 milioane 
lei și altele. în total, în perioada 
menționată au fost aplicate 64 de 
măsuri, care asigură creșterea pro
ductivității cu 7 900 lei pe fiecare om 
al muncii, iar sporul de producție

însă 
în

deosebite. Așa, 
perioada care a

a
Cit 

mă- 
18.2 
față 

1985,

ce urmează a fi realizat pe această 
bază, in acest an, va insuma 57,6 
milioane lei.

în mod similar au acționat nume
roase alte colective muncitorești din 
județul Mureș. Așa, de exemplu, la 
întreprinderea „Electromureș" a fost 
reorganizat atelierul de fabricare a 
conductorilor speciali, cu un înalt 
grad de valorificare a cuprului, 
care valoarea unui kilogram de 
pru înglobat in produs crește de 
te cinci ori ; a fost mecanizată 
ductia componentelor metalice 
diodelor, tranzistorilor, tiristorilor și 
circuitelor integrate. Acestea, cit și 
introducerea de noi tehnologii de 
presare a cablului coaxial cu isirmă 
foarte subțire, prelucrarea automată 
a datelor la evidenta materialelor 
(asistată pe calculator), extinderea 
tipizării în fabricația S.D.V.-urilor 
vor duce, in acest an, la diminuarea 
consumurilor materiale cu peste 20 
milioane lei. Soluții ingenioase, deo
sebit de valoroase pentru moderniza
rea proceselor de producție s-au a- 
plicat și la cele două mari combinate 
chimice — din Tg. Mureș și Tîrnă- 
veni — la „IMATEX" sau „Prod- 
complex", Ia „Nicovala" din Sighi
șoara, la Fabrica de anvelope din Lu
duș.

Demn de subliniat este faptul 
că, alături de specialiștii uni
tăților, ai filialelor institutelor de 
cercetare, în acțiunea de moder
nizare a proceselor de producție o 
contribuție însemnată și-au adus și 
cadrele didactice și studenții Institu
tului, de subingineri din Tg. Mureș, 
unitate de învățămînt în care acti
vează cu rezultate deosebite un va
loros colectiv de cercetători condus 
de conf. dr. ing. Horațiu Zărnescu. 
De activitatea acestui colectiv se lea
gă. alături de alte realizări, conce
perea și realizarea, în premieră, a 
unor metode și sisteme automate de 
optimizare pentru repartiția puteri
lor reactive din sistemele electro- 
energetice ale marilor consumatori 
din industria chimică. Aplicarea lor 
face ca, la nivelul unui an, să fie 
economisite, la un singur combinat 
chimic, circa 5 milioane kWh ener
gie electrică.

Referindu-ne la aceste exemple, se 
pune întrebarea: ce eficientă au avut, 
la nivelul industriei județului, mă
surile de organizare și modernizare 
a proceselor de producție ? Mai întii 
facem precizarea că. pină acum, din 
totalul măsurilor preconizate, au 
fost aplicate un număr de 430. Efi
ciența economică a măsurilor aplica
te s-a materializat, in perioada care 
a trecut din acest an, in realizarea 
unui spor de producție-marfă in va
loare de 258 milioane lei, din care 
circa 50 milioane producție de export, 
creștejrea productivității muncii cu 
2,2 la sută, reducerea cheltuielilor 
totale cu 56,2 milioane Iei și obține
rea unui spor de beneficii in valoa
re de 47,3 milioane lei. Totodată, au 
fost economisite aproape 500 tone 
metal, 1 200 tone combustibil con
vențional, 3 300 MWh energie elec
trică, precum și insemnate cantități 
de cherestea, ciment, acid sulfuric și 
altele.

De remarcat că în această perioa
dă se află în curs de aplicare nume
roase alte măsuri. Așa cum ne-au 
precizat interlocutorii noștri, moder
nizarea proceselor de producție și 
realizarea, pe această bază, a unor 
sporuri 
marfă, 
ciență 
atenția 
unități, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Mureș, hotărîți să ob
țină rezultate tot mai bune în acti
vitatea pe care o desfășoară.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

prin 
cu- 

pes- 
pro- 

ale

substanțiale de producție- 
de productivitate și de efi- 

se află permanent în 
organizațiilor de partid din

IAȘI : Reducerea cheltuielilor de producție
Concomitent cu eforturile depu

se pentru îndeplinirea exemplară 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate in 
intrecerea socialistă, colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Iași desfășoară o sustinii- 
tă activitate pentru1 sporirea efi
cientei muncii lor. Astfel, ca ur
mare a introducerii și generaliză
rii unor tehnologii avansate, mo
dernizării producției. reducerii

consumurilor specifice de mate
riale si energie, s-a reușit să se 
inregistreze o diminuare a chel
tuielilor materiale de producție eu 
55 milioane lei. în același timp, in 
unitățile prelucrătoare de metal, 
consumurile tehnologice au lost 
reduse cu 1 200 tone și s-au reali
zat economii de energie electrică 
insumind 2,1 milioane kilowaț'-oră 
și 330 tone combustibil convențio
nal. (Manole Corcaci, coresponden
tul „Scinteii").

SIBIU : Recuperarea materialelor refolosibile
Prin organizarea unor ample ac

țiuni de masă pentru stringerea de 
materiale refolosibile. la care au 
fost antrenate comitetele de cetă
țeni. asociațiile de locatari, orga
nizațiile de tineret și pionieri, 
deputății și cetățenii din localită
țile urbane și rurale ale județu
lui, au fost colectate, de la începu
tul anului și pînă in prezent, 4 520 
tone fier vechi. 415 tone hîrtie, 25

tone textile. 9 tone cioburi de sticlă, 
9 tone neferoase. Astfel, in muni
cipiul Sibiu, numai in trei zile au 
fost predate la centrele de colec
tare 230 tone fier vechi, 35 tone 
hîrtie. 12 torte textile, 5 tone cio
buri sticlă, însumînd peste 280 tone 
materiale refolosibile. Acțiunea 
contjnuă. (Ion Onuc Nemeș, cores
pondentul „Scinteii").

BÎRLAD : Modernizarea proceselor tehnologice

Valeria ICHIM

Aplicind întocmai măsurile din 
programul de perfecționare a or
ganizării si de modernizare a proce
selor de producție prevăzute pentru 
prima etapă, oamenii muncii de 
la întreprinderea de produse abra
zive din Birlad au obținut succese 
deosebite in sporirea eficienței în
tregii activități. Practic, prin reor
ganizarea procesului tehnologic și 
ridicarea nivelului pregătirii pro

fesionale, colectivul acestei uni
tăți a mărit productivitatea mun
cii cu 8 847 Iei pe fiecare lucrător, 
iar cheltuielile totale de producție 
au fost diminuate cu aproape 24 
lei la 1 000 lei producție-marfă. în 
acest fel, în perioada care a tre
cut din acest an a fost realizată 
suplimentar o producție in valoare 
de 17,8 milioane lei. (Petru 
Necula. corespondentul „Scinteii").
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Congresul al III-lea al consiliilor de con-. 
ducere ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi. al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor, care 
a avut loc. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in zilele de 29—31 mai 
1986. a dezbătut, intr-o atmosferă de înaltă 
exigență comunistă, activitatea desfășurată 
in perioada care a trecut de la precedentul 
forum, stabilind, pe baza orientărilor și in
dicațiilor secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, sarcinile ce re
vin Consiliului Național, organelor și uni
tăților din componența sa pentru înfăp
tuirea obiectivelor celui de-al VIII-lea cin
cinal, a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

într-o deplină unanimitate, congresul dă 
o inaltă apreciere și adoptă ca program de 
acțiune și muncă magistrala cuvintare 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
document de excepțională importanță, care 
face o analiză cuprinzătoare, profund ști
ințifică, pătrunsă de o exemplară exigență 
partinică, revoluționară a muncii depuse și 
rezultatelor obținute in cincinalul 1981—1985 
in agricultură, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, stabilind, în 
același timp, cu realismul și clarviziunea 
ce caracterizează gindirea și acțiunea secre
tarului general al partidului, căjle și mă
surile ce se impun pentru ridicarea la un 
nivel superior de calitate și eficiență a 
întregii activități în aceste importante ra
muri și sectoare ale economiei noastre na
ționale. "In numele oamenilor muncii pe 
care ii reprezintă, participanții Ia congres 
își însușesc pe deplin sarcinile și recoman
dările cuprinse in acest mobilizator docu
ment și se angajează in fața partidului, a 
secretarului său general să depună toate 
eforturile pentru transpunerea lor în fapt, 
pentru îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planului de stat pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru realizarea cu suc
ces a noii revoluții agrare în țara noastră.

în atmosfera de puternică angajare pa
triotică, revoluționară generată de ani
versarea a 65 de ani de la făurirea glo
riosului nostru partid și Împlinirea a 50 de 
ani de Ia procesul comuniștilor și militan- 
ților antifasciști de la Brașov, congresul 
a adus, în numele tuturor oamenilor 
muncii de la sate,' al întregului popor,' 
un viu și respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru indelungata și 
eroica sa activitate dedicată libertății și 
dreptății sociale, independenței naționale, 
progresului și bunăstării poporului, păcii și 
înțelegerii între națiuni, pentru contribuția 
sa inestimabilă, determinantă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, pentru pilduitorul 
său exemplu de muncă și viață închinate 
ridicării necontenite a scumpei noastre pa
trii pe culmile civilizației socialiste și co
muniste. Participanții la acest înalt și re
prezentativ forum al democrației noastre 
revoluționare și-au exprimai, cu adîncă 
recunoștință și profund respect, sentimen
tele lor de aleasă prețuire, de nemărginită 
dragoste și deosebit respect față de secre
tarul general al partidului, sub a cărui . 
înțeleaptă conducere România a cunoscut, 
în ultimele două decenii, cele mai gran
dioase înfăptuiri din întreaga sa existentă 
multimilenară, perioadă eroică, de puter
nic avint constructiv și inegalabile trans
formări revoluționare, pe care noi toți o 
numim, cu legitimă și îndreptățită mindrie 
patriotică, după numele ilustrului ei ctitor, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Congresul a subliniat că realizările din 
cincinalul trecut — creșterea producției in
dustriale cu peste 21 la sută, a venitului 
național cu peste 24 la sută și a producției 
agricole cu peste 10 la sută — sînt o nouă 
și grăitoare expresie a forței economiei 
noastre, a superiorității orînduirii socialis
te, a justeței politicii partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor județelor și lo
calităților țării.

Dezbătind cu înaltă răspundere căile și 
modalitățile transpunerii in viată a sarci
nilor ce revin in acest cincinal agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii si gospo
dăririi apelor, congresul și-a însusit pe de
plin aprecierea critică a conducătorului 
partidului si statului că rezultatele econo
mice dobindite in ultimii ani puteau fi și 
mai bune dacă în toate domeniile si în 
toate unitățile s-ar fi acționat cu mai 
multă fermitate si exigentă pentru organi
zarea temeinică a activității, utilizarea 
rațională a bazei tehnico-materiale si a 
forței de muncă, introducerea rapidă în 
producție a cuceririlor tehnico-științifice si 
a experienței înaintate, instaurarea unui 
înalt spirit de ordine și disciplină.

Acum, cind întregul popor a trecut cu 
toate forțele la înfăptuirea celui de-al 8-lea 
cincinal, al cărui obiectiv fundamental este 
trecerea României de la stadiul de țară 
socialistă in curs de dezvoltare la cel de 
tară mediu dezvoltată, congresul a hotărit 
ca Ministerul Agriculturii, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. Ministerul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole. Minis
terul Silviculturii si Consiliul National al 
Apelor, organele lor teritoriale, consiliile 
unice agroindustriale de stat si cooperatiste, 
unitățile economice să ia măsuri ferme 
pentru lichidarea în cel mai scurt timp a 
neajunsurilor care s-au manifestat în or
ganizarea si desfășurarea activității de 
producție și economice, pentru îmbunătăți
rea radicală a muncii în toate sectoarele, 
astfel încit. transpunind exemplar în viată 
orientările și sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să-și aducă întreaga 
contribuție la înfăptuirea istoricelor obiec
tive ale Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român.

In spiritul indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, vor fi în
treprinse măsuri hotărite pentru apărarea, 
conservarea si utilizarea cu randament 
maxim a pămintului. indiferent de cei ce 
îl au în folosință, pentru creșterea produc
tivității sale, astfel încit să se realizeze 
producții vegetale si animale cit mai mari, 
la nivelul celor obținute de unitățile frun
tașe. care să permită satisfacerea nevoilor 
de materii prime ale industriei, a cerințe
lor de consum științific fundamentate ale 
populației si să asigure cantitățile necesare 
pentru expoTt.

Congresul a exprimat hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii de la sate, a întregii tă- 
rănimi de a acționa neabătut pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a grandio
sului program de transformare a naturii, 
elaborat sub conducerea nemijlocită a 
secretarului general al partidului ; se va 
face totul pentru creșterea suprafeței arabi
le cu încă 500 mii de hectare, extinderea 
irigațiilor — astfel încit. la sfirsitul cinci
nalului. suprafața totală, amenajată să 
ajungă Ia 5.5—6 milioane de hectare, a 
lucrărilor de combatere a eroziunii solului 
și îmbunătățiri funciare ne o suprafață de 
peste 3 milioane de hectare, ridicarea po
tențialului productiv al pămintului prin 
fertilizare, administrare de amendamente, 
lucrări de scarificare si alinare adincă. Vor 
fi. totodată, intensificate acțiunile de or

ganizare a teritoriului, de creare a asola- 
mentelor specifice fiecărei zone, cu sole 
stabile, de dimensiuni mai mici, se vor 
extinde culturile duble, succesive și inter
calate. în același timp, se vor lua măsuri 
ferme pentru eliminarea neajunsurilor care 
s-au manifestat în exploatarea fondului 
funciar, pentru ca pămîntul tării — factor 
hotărîtor pentru producția agricolă, pro
prietate a întregii națiuni — să fie bine 
lucrat, de la pregătire și semănat pină la 
stringerea recoltei. Se va pune accentul pe 
folosirea cu randament maxim a întregului 
parc de tractoare si mașini agricole din 
dotare, pe mobilizarea deplină a forței de 
muncă de Ia sate, pe întărirea ordinii, dis
ciplinei si răspunderii in muncă, pe legarea 
mai strînsă a veniturilor mecanizatorilor, 
cooperatorilor si celorlalți oameni ai muncii 
de nivelul producției obținute, astfel incit 
in toate unitățile lucrările agricole să fie 
executate la timp și de bună calitate, po
trivit tehnologiilor stabilite.

Congresul a dat glas hotărîrii unanime a 
pârtieipanților. a tuturor oamenilor muncii 
de la sate de a acționa cu energii sporite 
pentru obținerea, in actualul cincinal, a 
unei producții medii de circa 30—33 mili
oane de tone cereale, obiectiv de bază al 
agriculturii noastre. Totodată, se vor asi
gura circa 250—300 kg legume pentru fie
care locuitor al tării, precum și sporirea 
producțiilor de cartofi, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, soia. in. cînepă.

Se vor lua măsuri energice pentru înfăp
tuirea programelor privind modernizarea 
și dezvoltarea intensivă a viticulturii si 
pomicultura, care să ducă la .creșterea pu
ternică, pină în 1990, a producției de stru
guri și fructe. Printr-o mai bună organi
zare, se vor restrînge suprafețele ocupate 
in prezent de livezi și vii, plantațiile de 
pomi și vită urmînd să fie concentrate in 
zonele colinare.

Congresul cere organelor agricole cen
trale și locale, tutiiror oamenilor, muncii de 
la sate să manifeste o preocupare deose
bită pentru realizarea efectivelor de ani
male în ritmurile stabilite, cu prioritate a 
bovinelor și ovinelor, prin dezvoltarea 
unor puternice sectoare zootehnice în fie
care unitate agricolă de stat și cooperatis
tă, sporirea producției la toate speciile. Se 
va acorda toată atenția înfăptuirii progra
melor și măsurilor privind îmbunătățirea 
activității de reproducție și selecție, apli
carea strictă a regulilor sanitar-veterinare, 
asigurarea întregului necesar de fura ie 
prin creșterea producțiilor la unitatea de 
suprafață, îmbunătățirea și folosirea rațio
nală a celor peste 4 milioane hectare pă
șuni și finețe naturale, extinderea pășuna- 
tului in păduri, realizarea unor recolte 
mari de plante pentru nutreț în cultura a 
doua și valorificarea superioară, a produse
lor secundare din agricultură și industria 
alimentară.

Se va acționa cu hotărîre pentru înfăp
tuirea programelor speciale privind dezvol
tarea sericiculturii, pisciculturii, apicultu
rii. creșterea iepurilor de casă și a anima
lelor pentru blană.

Punindu-se in centrul activității sporirea 
producției agricole in toate sectoarele, se 
vor lua, totodată, măsuri hotărite pentru 
dezvoltarea industriei mici și a prestărilor 
de servicii. astfel incit pe aceste căi să se. 
asigure atit folosirea mai bună și cu efi
ciență sporită a forței de muncă, cit și 
creșterea veniturilor cooperativelor agri
cole și ale cooperatorilor.

In spiritul indicațiilor . cuprinse în 
cu vin tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
congresului, o atenție deosebită se va 

acorda cultivării de către cooperatori a lo
turilor primite in folosință, cooperativa 
agricolă purtînd întreaga răspundere pen
tru modul in care sint lucrate aceste tere
nuri și de producțiile ce se realizează. In 
același timp, se va acționa pentru folo
sirea rațională a fiecărui metru pătrat de 
pămînt in zonele necooperativizate. pentru 
dezvoltarea zootehniei, pomiculturii și ce
lorlalte activități, care să asigure sporirea 
producției și a contribuției întregii țărănimi 
la dezvoltarea generală a țării.

Acționind energic, in spirit revoluționar, 
pentru creșterea producției vegetale și ani
male, organele agricole centrale și locale, 
conducerile unităților de stat și coopera
tiste, fiecare producător vor situa, tot
odată, în centrul preocupărilor, livrarea la 
timp, in întregime și de bună calitate, a 
produselor contractate pentru fondul de 
stat, aceasta fiind o necesitate obiectivă 
pentru buna aprovizionare a întregii nați
uni. Totodată, pe baza realizării unor pro
ducții sporite, se vor asigura premisele în
făptuirii în cele mai bune condiții a 
programelor de autoaprovizionare terito
rială.

Congresul reafirmă hotărîrea oamenilor 
muncii din agricultură de a-și concentra în
treaga energie creatoare, toate forțele de 
care dispun pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din planul de stat și 
programele de dezvoltare a agriculturii, 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare care — așa cum a definit-o 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — presupune creșterea 
puternică a producției vegetale și animale, 
transformarea modului de muncă, de viață 
și de gindire ale țărănimii.

Pornind de la sarcinile deosebit de im
portante stabilite de Congresul al XlII-lea 
al partidului cu privire la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, congresul cere Ministerului In
dustriei Alimentare și al Achiziționării Pro
duselor Agricole să asigure cele mai bune 
condiții pentru creșterea producției, diver
sificarea și îmbunătățirea calității produse
lor alimentare, valorificarea superioară a 
materiilor prime agricole în unitățile pre
lucrătoare. O atenție deosebită se va 
acorda înfăptuirii planului de contractări si 
achiziții, in vederea constituirii, la nivelu
rile prevăzute, a fondului de stat, a fondu
rilor de autoaprovizionare teritorială, pre
cum și a disponibilităților pentru satisfa
cerea altor nevoi ale economiei naționale.

în silvicultură, ținind seama de sarcinile 
stabilite prin programul de dezvoltare a 
fondului forestier pină in anul 2010 și de 
indicațiile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se vor 
întreprinde măsuri energice pentru înlătu
rarea rapidă a deficiențelor ce s-au mani
festat in ultima perioadă și îmbunătățirea 
întregii activități. Se va acționa în așa fel 
incit, o dată cu eliminarea pină in anul 1990 
a decalajului între exploatare și regenerare, 
sâ se asigure reîmpădurirea imediată a su
prafețelor exploatate. în vederea menținerii 
potențialului economic și ecologic al pădu
rilor. Se va acorda, totodată', o atenție mult 
sporită îngrijirii fondului silvic, extinderii 
speciilor forestiere cu randament de creș
tere și calității superioare, valorificării in 
condiții mai bune a lemnului, precum și a 
celorlalte produse ale pădurii. în mod deo
sebit a fructelor, ciupercilor, plantelor me
dicinale și aromatice, dezvoltării apicultu
rii. sericiculturii, salmoniculturii si econo
miei vînatului.

Cel de-al treilea forum al țărănimii a 
cerut Consiliului Național al Apelor, orga
nismelor și instituțiilor din subordine, tu

turor celor ce lucrează In acest domeniu ca 
în cadrul vastului' program de transformare 
a naturii, inițiat de secretarul general al 
partidului, să-și îndeplinească cu răspun
deri sporite sarcinile privind protejarea na
turii, a mediului ambiant, asigurarea ca
lității apelor, a rîurilor. păstrarea lor cît 
mai curate, cît mai limpezi, participarea 
activă la realizarea tuturor lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, de amenajări pentru 
irigații, realizarea de aducțiuni, îndiguiri, 
regularizări, canalizări și baraje, lacuri de 
acumulare cu folosință complexă.

Congresul a subliniat necesitatea așezării 
Ia baza întregii activități a principiului 
autoconducerii și autogestiunii. respectării 
stricte a reglementărilor privind acordarea 
creditelor și avansurilor pentru producție, 
aplicării prevederilor legii privind retri
buirea după calitatea și cantitatea muncii, 
potrivit acordului global. Pe baza hotărîri- 
lor partidului și a legilor statului, vor fi 
luate măsuri pentru creșterea răspunderii 
personale și colective față de buna gospo
dărire și utilizare a mijloacelor materiale 
și a fondurilor bănești, a proprietății so
cialiste de stat și obștești — temelia sigură 
a sporirii necontenite a venitului național, 
a bunăstării poporului.

Subliniind rolul deosebit de important 
pe care il are în dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei noastre naționale știința,’ 
progresul tehnic, congresul a dat o înaltă 
apreciere aportului esențial al tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a partidului și 
statului nostru, savant de renume mondial, 
la dezvoltarea fără precedent a științei 
românești, la transformarea acesteia in
tr-un important mijloc de producție.

Cercetarea și învățămîntul cu profil 
agricol, de industrie alimentară, silvic și 
de gospodărire a apelor — factori tot mai 
activi în înfăptuirea noii revoluții agrare 
— sînt chemate să soluționeze cu operati
vitate problemele tehnico-științifice pe 
care le ridică producția, să ofere perma
nent acesteia tehnologii moderne de înaltă 
productivitate și eficiență, să asigure apli
carea în producție a rezultatelor din labo
ratoare și cimpurile experimentale, perfec
ționarea activității în toate sectoarele. Con
gresul a cerut oamenilor de știință, cerce
tătorilor din domeniul agriculturii să acorde 
o atenție deosebită creării de noi soiuri și 
hibrizi de plante cu calități superioare, de 
noi rase de animale cu valoare biologică 
și productivitate ridicate.

Dînd o înaltă apreciere preocupării per
manente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pentru 
continua dezvoltare și modernizare a ora
șelor și satelor patriei, participanții la 
congres au exprimat hotărîrea tuturor 
celor pe care-i reprezintă în acest forum 
de a face totul pentru impulsionarea ac
țiunilor legate de aplicarea legilor și hotă- 
nrilor privind sistematizarea localităților 
urbane și rurale — obiectiv de interes na
țional. care asigură tot mai buna folosire 
a spațiului construibil, a pămintului in ge
neral. și contribuie la creșterea nivelului de 
trai, la ridicarea condițiilor generale de 
viață materială și spirituală din sate, la 
apropierea treptată a acestora de nivelul 
celor de la orașe.

Congresul a cerut wganelor de conducere 
din agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor să depla
seze centrul de greutate al întregii activi
tăți în unități și ferme, acolo unde se 
hotărăște soarta producției, să contribuie 
in mai mare măsură, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, la activi

tatea politico-ideologică și culturală de for
mare a omului nou, cu o conștiință înain
tată, revoluționară. Așa cum ne îndeamnă 
în permanență secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să dez
voltăm tot mai puternic dragostea față de 
glia strămoșească, de trecutul minunat al 
poporului, să cultivăm spiritul revoluțio
nar, de îndrăzneală și cutezanță în muncă, 
în gindire 1 Să acționăm cu hotărîre pen
tru cunoașterea, însușirea și aplicarea hotă
ririlor de partid, a legilor țării, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, creșterea răs
punderii colective și personale in toate uni
tățile, la fiecare loc de muncă.

în unanimitate, congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole socialiste, 
al întregii țărănimi. al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, silvicul
tură si gospodărirea apelor a dat o inaltă 
apreciere și și-a exprimat totala adeziune 
fată de activitatea internațională desfășu
rată de partidul și statul nostru, in centrul 
căreia se situează cu consecventă dezvol
tarea pe multiple planuri a colaborării si 
solidarității cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, extinderea 
continuă a raporturilor internaționale ale 
României, a conlucrării cu statele dezvol
tate. indiferent de orinduirea lor socială; 
pe baza deplinei egalități in drepturi, a 
respectării independentei și suveranității 
naționale, a neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc, a renunțării 
la forță si la amenințarea cu forța, a 
dreptului fiecărui popor de a-si hotări 
singur destinele. Acum, cînd situația inter
națională continuă să se mențină gravă, 
sporind si mai mult pericolul unui război 
nuclear nimicitor, cînd pe fondul încordării 
relațiilor dintre unele state apar noi zone 
de conflict, cei peste 11 000 de participant! 
la congres. în numele milioanelor de oa
meni pe care-i reprezintă, ai întregului 
popor român. într-o înflăcărată unitate de 
voință sprijină cu fermitate inițiativele și 
demersurile de pace și colaborare, de 
dezarmare. în primul rînd de dezarmare 
nucleară, ale conducătorului partidului și 
statului nostru, personalitate de frunte a 
lumii contemporane, aunoscut si apreciat 
pretutindeni ca un mare și neobosit 
Erou al Păcii, secretarul generai al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In numele dreptului inalienabil la exis
tentă. la viată, congresul a cerut ca in anul 
1986 — proclamat de Organizația Națiunilor 
Unite drept An Internațional al Păcii — 
să se acționeze cu toată fermitatea pen
tru oprirea amplasării rachetelor in Europa 
și eliminarea lor totală de pe continent, 
pentru încetarea experiențelor cu arme 
nucleare si trecerea la măsuri practice, 
concrete de dezarmare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase numai pe calea tra
tativelor. pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Răspunzînd însufletitoarelor chemări ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, congresul a exprimat 
hotărîrea fermă a oamenilor muncii din 
agricultură, industria alimentară, silvicul
tură si gospodărirea apelor de a acționa 
cu întreaga răspundere, cu înalt spirit re
voluționar pentru îndeplinirea ritmică, in
tegrală a sarcinilor pe 1986 și pe acest cinci
nal. de a-si aduce întreaga contribuție la 
transpunerea exemplară în viată a politicii 
partidului de dezvoltare economică si- so
cială a patriei, a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate si de înaintare a României spre co
munism.

Spirit nou
(Urmare din pag. I)
să urmărească realizarea zi de zi, 
pas cu pas o hotăririlor adoptate, 
a măsurilor propuse, să se asigure 
infăptuirea acestora prin creșterea 
răspunderii fiecăruia pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, activitatea comuniștilor, 
a organizațiilor și organelor de 
partid trebuie apreciată nu după 
declarații și ședințe, ci după felul 
cum, sînt soluționate problemele, 
după producțiile ce se realizează 
în fiecare unitate. Nu intențiile, 
nu vorbele fac să crească produc
țiile agricole, ci faptele, munca 
concretă desfășurată pe ogoare, in 
fermele zootehnice, acolo unde se 
hotărăsc producțiile.

După cum se știe, pe baza ho
tăririlor celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului, la începutul 
primăverii acestui an au fost adop
tate programe de dezvoltare pentru 
toate sectoarele agriculturii cu mă
suri clare, precise, eșalonate pe 
ani, pe județe, pe unități, incit, 
practic, fiecare fermă agricolă dis
pune in momentul de față de un 
plan de dezvoltare in perspectivă, 
pe baza căruia poate să-și organi
zeze forțele, să-și mobilizeze mij
loacele. să stabilească răspunderile 
și să continue cu și mai multă per
severență traducerea în viață a 
măsurilor stabilite. Trebuie înțeles 
că, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate sectoarele 
producției din agricultură sînt im
portante. Faptul că obiectivul fun
damental în agricultură rămine 
realizarea producției de cereale, nu 
numai că nu înseamnă că pot fi 
neglijate alte sectoare, ci, dimpo
trivă, trebuie să* se acorde atenție 
deosebită dezvoltării tuturor ramu-

FAPTELE SINT CELE NAI FRUMOASE... CUVINTE
(Urmare din pag. I)
ceput să organizeze mai bine acti
vitatea generală, dacă ar fi urmă
rit și aplicat strict tehnologiile 
agricole înaintate, și așa mai de
parte. Din păcate, din cauza delă
sării, rezultatele au fost sub aștep
tări. Analiza inevitabilă in colectiv 
a insuccesului a fost neiertătoare. 
Prin votul colectivului, șeful de 
echipă a fost eliberat din muncă 
fără discuții multe. .4 alergat el la 
președinte să i se plingă, cerind să 
fie reintegrat. „Ei te-au ales, oa
menii — l-a spus acesta. Nu am 
nici un argument, nici un rezultat 
in munca ta care să-fi vină in spri
jin. Vezi tu. au fost prea multe 
vorbe de-a lungul unui an și zero 
rezultate in finalul lui. Trebuie să 
lași locul altuia mai capabil și mai 
responsabil cu munca lui și a celor
lalți !“.

Cite intimplări de acest gen, de o

de muncă
rilor agriculturii, realizării progra- 
pielor stabilite pentru fiecare cul
tură, pentru fiecare domeniu și, 
cu deosebire, sporirea producției 
zootehnice. In zootehnie trebuie 
luate măsuri hotărite in vederea 
realizării in primul rînd a progra
melor privind creșterea efectivelor 
de bovine și ovine, asigurării unei 
baze furajere corespunzătoare, in 
măsură să permită creșterea puter
nică a producției animaliere. în 
această ordine de idei se impun 
măsuri ferme pentru ca într-un 
timp cit mai scurt toate unitățile 
agricole să dispună de sectoare zo
otehnice puternice.

Prin hotăririle și măsurile adop
tate de congres, oamenii muncii 
din agricultură au acum conturate 
obiective precise și mobilizatoare 
pentru activitatea lor. Țărănimea 
noastră, ceilalți oameni ai muncii 
din sectoarele reprezentate la con
gres dispun de tot ce este necesar 
pentru a asigura transpunerea lor 
neabătută în practică. Decisive sînt 
acum acțiunile concrete, munca de 
zi cu zi pentru aplicarea in viață 
a indicațiilor și orientărilor de im
portanță excepțională formulate de 
secretarul general al partidului, a 
hotăririlor și măsurilor adoptate.

Răspunzind mobilizatoarelor în
demnuri ale secretarului general al 
partidului, întreaga țărănime, toți 
cei ce muncesc in agricultură, in 
industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor sint hotăriți să 
acționeze cu înaltă responsabilitate 
comunistă pentru a asigura incă 
din acest an creșterea substanțială 
a producției agricole, și, pe această 
bază, avintul și mai puternic al 
agriculturii noastre, in interesul 
accelerării progresului economic și 
social al țării, al ridicării continue 
a bunăstării țărănimii, a întregu
lui popor.

mare diversitate, nu vin să susțină 
același unic adevăr că menirea 
omului in viața socială, in cea pro
ductivă trebuie să se exprime, și se 
exprimă, numai și numai prin fap
tele lui, prin rezultatele muncii lui, 
că discrepanta dintre vorbă și 
faptă, după cum observa un scrii
tor de-al nostru, nu este, pină la 
urmă, decit o formă mai puțin cer
cetată a ilicitului de natură morală, 
etică, aspru amendat de viață prin 
exercițiul profund democratic al 
responsabilității colective in acțiu
ne. Atitudinea principială a colecti
vului in definirea exactă a respon
sabilității încununate de faptă este, 
in fond, atitudinea față de pro
gresul continuu al societății noas
tre, fiind însușită și pusă în prac
tică, întotdeauna, ca o condiție a 
existenței noastre, ca un principiu 
al acțiunii morale noi, socialiste și 
comuniste.

In cimpia Blahniței, cimpurile în
verzite ale comunei mehedințene 
Girla Mare sint, cit vezi cu ochii, 
impinzite de oameni. Se încheiase 
prima prașilă la porumb și sfecla de 
zahăr, iar la floarea-soarelui se a- 
propia de sfirșit și cea de-a doua.

— Anul acesta — ne spune tova
rășul Voicu Stelian, secretarul comi
tetului comunal de partid și primar 
al comunei —ne-am propus ca 70 la 
sută din lucrările de întreținere să 
le executăm manual. Realizăm eco
nomii de combustibil, economii de 
fonduri...

— Și forță de muncă ? Aveți doar 
8 000 de hectare...

— Avem I Avem insă și oameni. 
Adică forța de muncă necesară. Iu
tii — comuna are 5 700 de locuitori, 
din care peste 2 000 forță activă. Doi 
— la noi nu există navetiști. Nici 
dintre specialiști — și avem 35 in 
domeniul agriculturii. 7 medici și 
peste 60 de cadre didactice — și aș 
putea spune că nici dintre ceilalți 
locuitori. Chiar și cei care' pleacă la 
studii — profesionale sau superioa
re — în marea lor majoritate se în
torc pină la urmă acasă, in comună. 
Pentru că — și aceasta este cea de-a 
treia precizare pe care voiam s-o 
fac — locuitorii comunei sint puter
nic legați de vatra străbună, sint 
mindri de noua ei înfățișare, de tot 
ceea ce s-a înfăptuit in anii din urmă 
pe aceste meleaguri și care le-a 
schimbat puternic viața, felul de a 
munci și trăi.

Și spre argumentare ne prezintă 
următoareje date :

1. Dezvoltarea economică. Comu
na Gîrla Mare are astăzi o produc
ție anuală de 160 milioane lei. Două 
gospodării agricole colective, Girla 
Mare și Vrata, intrate amîndouă in 
istoria agriculturii socialiste româ
nești prin titlurile de „Erou al Mun
cii Socialiste" obținute pentru pro
ducțiile mari de griu și, respectiv, 
de porumb la hectar ; o întreprin
dere agricolă de stat, o secție a sta
țiunii de mașini și tractoare, un 
complex în care cresc peste 40 000 
de porcine anual, o crescătorie cu 
100 000 de păsări pe an. vreo 14 000 
de taurine și ovine, 6 ferme legu
micole și altele.

2. Dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească. Comuna are două școli mo
derne, două grădinițe, dispensar 
uman, dispensar veterinar, două ma
gazine universale, blocuri de locu
ințe, brutărie, rețea de apă potabi
lă. străzi asfaltate, spații verzi și 
flori. Foarte multe flori ! 90 la sută 
din case sint noi, înălțate mai ales 
in ultimii 20 de ani. Case frumoase, 
solide. încăpătoare. Spre mindria de 
gospodari a oamenilor ei, Girla 
Mare deține locurile I, II și III pe 
țară în întrecerea socialistă cu toate 
celelalte comune.

3. Posibilități de muncă. Diversi
tatea sectoarelor — ferme vegetale 
și animaliere, extinderea irigațiilor, 
unități de prelucrare a produselor 
agricole, unități ale industriei mici 
(de preparare a sucurilor, de produ
se artizanale, de împletituri din ră
chită etc.), numeroase unități de 
servire a populației — de la cele de 
blănărie, încălțăminte, dogărie, zidă
rie, reparații aparate electrotehnice, 
confecții metalice și pină la cele de 

coafură, cofetărie, sifonărie. patise
rie și altele — toate creează posibi
lități diverse de muncă. După un 
calcul, in comună se practică apro
ximativ 120 de profesii.

4. Posibilități de petrecere a 
timpului liber. Două cămine cultu
rale, cu diverse formații artistice 
permanente, cu cercuri și cenacluri, 
cu programe culturai-artistice și 
distractive s&ptăminale, cinemato
graf, biblioteci, o casă a specialistu
lui ; terenuri sportive (se lucrează 
în prezent prin muncă patriotică la 
amenajarea unui adevărat stadion), 
echipe și activități sportive și turis
tice : practic, fiecare casă are tele
vizor.

— Munca comună, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
recentul forum al țărănimii, pentru 
obținerea unor producții mari și 

Pămîntul are puterea pe care i-o dau 
priceperea și hărnicia oamenilor 

Preocupări și experiențe în activitatea de partid dintr-o comună mehedințeană

constante la toate culturile, ca si In 
zootehnie, precum și pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calității a adus și aduce impor
tante satisfacții morale oamenilor — 
continuă interlocutorul. Avem nu
meroși consăteni decorați cu ordine 
și medalii, inclusiv cu titlul de 
..Erou al Muncii Socialiste", ca și 
mari posibilități de venituri.

— Așadar, participarea la muncă 
nu este o problemă.

— Nu ! Este numai o problemă de 
organizare, ca oamenii să știe exact 
cind,. unde, ce și cum trebuie să 
facă. Să argumentez : in ambele 
cooperative agricole numărul nor
melor de muncă planificate au fost 
îndeplinite și depășite an de an, iar 
în zilele de vîrf ale campaniilor de 
vară .și de toamnă, la strînsul recol
tei participă, fără exagerare, în
treaga suflare a comunei. De-a lun
gul anilor, ca rezultat al muncii po
litico-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid — avem 14 
organizații de bază cu peste 760 de 
comuniști — locuitorii comunei au 
înțeles că soarta recoltei nu este o 
problemă strictă numai a celor care 
se ocupă de realizarea ei, adică a 
mecanizatorilor și cooperatorilor. 
Recolta aparține, de fapt, Întregii 
comune, țării și. ca atare, nimic din 
ea nu trebuie să se irosească. Min
dria este deopotrivă pentru toți lo
cuitorii comunei atunci cînd se spu
ne : „Cei din Gîrla Mare au reali
zat peste 6 000 kg griu sau peste 
7 000 kg orz la hectar".

— Și cum acționează comitetul de 
partid, consiliul popular pentru în
tărirea răspunderii cetățenilor față 
de soarta producției agricole ?

— Posibilitățile, adică formele și 
metodele de muncă, sînt diverse. De 
la planurile de producție anuale, ale 
campaniilor agricole și pînă la pro

gramele speciale sau cele edilitar- 
gospodărești. toate le dezbatem in 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază, în adunările cooperatori
lor, în sesiunile consiliului popular 
și apoi cu cetățenii. Important este 
ca fiecare comunist, fiecare cetățean 
să știe exact atit ce avem de făcut 
în fiecare an la nivelul întregii co
mune, al fiecărei unități, echipe sau 
formații de lucru, cit și ce are de fă
cut el personal. Producțiile planifi
cate. angajamentele comunei — de 
la producțiile medii și pină la can
titățile ce le vom preda la fondul 
de stat — sint afișate pe panouri 
mari, ce împinzesc întreaga comună. 
Popularizăm pe larg fruntașii pro
ducțiilor mari, ai lucrului de calita
te. fruntașii în acțiunile edilitar- 
gospodărești sau in realizarea con
tractelor de achiziții — prin gaze

tele de perete. în adunările de partid 
sau în adunările cetățenești — or
ganizăm în cinstea lor spectacole, 
serbări.

— De fapt, ce considerați că este 
cel mai important in munca de 
secretar de partid și primar al co
munei ?

— Cele două funcții impun, bine
înțeles, numeroase și diverse Îndato
riri. Important este că și la nivelul 
comunei noastre măsura luată de 
conducerea' partidului, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
determinat creșterea operativității 
în soluționarea unitară a probleme
lor de partid și de stat, înlăturarea 
paralelismelor, îmbunătățirea calita
tivă a deciziilor și a controlului de 
partid asupra activității desfășurate 
de consiliul popular. S-au întărit, 
totodată, răspunderea față de reali
zarea sarcinilor, spiritul de partid in 
munca activiștilor de la consiliul 
popular, exigența și combativitatea 
acestora.

— Adică sporirea eficienței actu
lui de conducere prin imbinarea ar
monioasă a deciziei politice cu cea 
executivă.

— Exact ! Iar la noi acest aspect 
se caracterizează prin faptul că toa
te hotăririle, toate programele și 
măsurile sînt dezbătute și adoptate 
în mod unitar de comitetul comu
nal de partid în ședințe comune cu 
sesiunea consiliului popular, in con
sens cu hotăririle de partid și legile 
țării, cu problematica realizării pre
vederilor planului economico-social 
în profil teritorial. Iar, apoi, toate 
hotăririle comitetului comunal ele 
partid care vizează programele de 
dezvoltare economico-socială se re
găsesc in deciziile biroului executiv 
al consiliului popular.

Ni se dau citeva exemple. După 
apariția hotăririlor de partid și de 

stat referitoare la Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare, comi
tetul comunal de partid a adoptat o 
hotărîre proprie. Pentru materiali
zarea ei, biroul executiv al consiliu
lui popular a emis o decizie care 
prevede pe ce suprafețe vor fi exe
cutate lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. baraje, redări de terenuri in 
circuitul productiv, cine le efectuea
ză și termenele de realizare. Preve
derile acestor hotărîri și decizii au 
fost intens popularizate in rindul 
cetățenilor, prin intermediul delega- 
ților sătești, dar mai cu seamă prin 
întreaga gamă de metode și forme 
politice : propaganda vizuală și. in 
special, munca de la om la om.' des
fășurată de întregul activ de propa
gandiști și agitatori. Oamenii au 
fost convinși de necesitatea acestor 
lucrări și au participat în masă Ia 

realizarea lor. Se practică, de ase
menea, cu bune rezultate, efectua
rea unor studii, analize și alte ac
țiuni prin antrenarea comisiilor pe 
probleme ale comitetului comunal de 
partid, împreună cu comisiile per
manente ale consiliului popular. Așa 
a fost cazul cînd am analizat proble
mele sporirii eficienței economice la 
hectar, situația veniturilor și chel
tuielilor, a beneficiilor realizate de 
unitățile agricole ; cînd problemele 
analizate au vizat realizarea progra
mului de autofinanțare și autoapro
vizionare teritorială și a sarcinilor 
desprinse din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Național al Agri
culturii, concluziile au fost apoi 
dezbătute de comitetul comunal in 
ședință comună cu sesiunea consi
liului popular.

— Ce credeți că asigură succesul 
dublei răspunderi — aceea de secre
tar al comitetului comunal de partid 
și de primar ?

— în primul rînd, faptul că te afli 
mereu in mijlocul oamenilor, la lo
cul lor de muncă, că-i asculți, că te 
consulți cu ei, că Ie oferi, ca să zic 
așa, audiențe „la ei 'acasă" — atit 
în calitate de secretar al comitetu
lui comunal de partid, cit și de pri
mar. E drept că, fără a te bizui pe 
o conlucrare strînsă cu comuniștii, 
cu întreaga obște, cu activul da 
partid și de stat și, totodată, fără 
ca. prin faptele tale să fii un model 
pentru ceilalți locuitori, n-ar fi po
sibilă desfășurarea unei activități 
cu adevărat pozitive. De aceea par
ticip la adunările generale ale orga
nizațiilor de bază, la discuțiile indi
viduale ale birourilor cu comuniștii, 
la „Tribuna democrației", la întilni- 
rile deiputaților cu cetățenii. în în
treaga noastră activitate, și eu, și 
cele două vicepreședinte ale consi

liului popular, tovarășele Silvia Po
pescu și Elena Popescu, ca și toți 
membrii biroului comitetului comu
nal de partid și ai biroului comite
tului executiv al consiliului popular, 
acordăm o atenție deosebită înfăp
tuirii propunerilor făcute de cetă
țeni, ca și atragerii acestora la ana
liza modalităților de acțiune, la rea
lizarea in practică a măsurilor hotă
rite, mai ales in domeniul sistema
tizării, al gospodăririi și înfrumuse
țării comunei.

— Și rezultatele ?
— Pe scurt : sute de propuneri ale 

cetățenilor privind mai buna valori
ficare a pămintului, extinderea unor 
tehnologii moderne de lucru, ame
najarea unor construcții edilitar- 
gospodărești (printre ultimele, aceea 
de amenajare a unei piețe agroali- 
mentare) sau înfrumusețarea comu
nei. Numai in acest an, valoarea lu
crărilor ce le vom realiza prin con
tribuție proprie se ridică la 3 000 lei 
pe locuitor.

— Ce vă propuneți pentru viitor ?
— Cerințele etapei pe care o par

curgem, noile exigențe care se ridică 
in fața comitetelor comunale de 
partid și_ consiliilor populare impun, 
cu necesitate, luarea unor măsuri 
pentru lichidarea anumitor rămineri 
în urmă pe care le mai avem și per
fecționarea întregii noastre activități 
ea organe de partid si de stat locale 
în spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la re
centul congres al țărănimii. De 
aceea, din ambele funcții — aceea 
de secretar al comitetului co
munal de partid și aceea de primar 
—- decurg atribuții de mare răspun
dere și complexitate. Ne-am propus, 
spre exmplu, realizarea in anii vii
tori a unor producții medii la hec
tar de 8 000 kg griu și orz1 și de 
20 000 kg porumb știuleți, prin apli
carea largă a cuceririlor științei și 
tehnicii agricole, a noilor tehnologii 
de lucru, precum și creșterea puter
nică a eficienței economice a între
gii producții agricole. Consider că. 
fără promovarea unor metode mo
derne de analiză și decizie în munca 
de partid și de stat, fără împletirea 
rațională a preocupărilor pentru so
luționarea problemelor curente și a 
celor de perspectivă ale activității 
economice cu cele organizatorice și 
politico-educative, șansele unei con
duceri eficiente, ale realizării pro
gramelor propuse se diminuează 
considerabil. Cum tot așa, fără per
fecționarea propriului stil de mun
că — al meu personal, ca și al mem
brilor comitetului de partid și al 
membrilor biroului executiv al con
siliului popular — fără o angajare 
efectivă și ■ fără o conducere colec
tivă autentică, nu putem fi la înăl
țimea încrederii de care ne bucu
răm din partea comuniștilor, a cetă
țenilor comunei, a responsabilități
lor mari ce stau în fața noastră in 
acest an pentru înfăptuirea sarcini
lor, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, privind asigurarea 
obținerii unor recolte sporite.

Alexandru PINTEA 
Vfrqillu TĂTARU
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Strălucitul exemplu al unei viefl de revoluționar patrint
(Urmare din pag. I)
nințării războinice și revanșarde, 
transformînd boxa acuzaților in tri
bună de rostire a celor mai impor
tante deziderate economice și poli
tice ale acelei perioade istorice.

Audierea primilor martori ai acu
zării — deși sub anumite aspecte le
gați de interesele stăpinirii — relevă 
faptul că aceștia nu răspundeau spe
ranțelor puse in ei de comisarul re
gal. Este vorba despre un inginer, 
un primar, un notar și cițiva cetă
țeni care au asistat la perchezițiile 
jandarmilor ; răspunsurile lor îngus-. 
tează cîmpul informațiilor utile an
chetei. relatează despre calitățile de 
hărnicie, cinste și corectitudine ale 
arestaților, unii dind chiar și amă
nunte despre terorizarea lor în an
chetă. Astfel, atmosfera de gravă 
acuzare pe care comisarul regal o 
crease in proces prin actul de trimi
tere in judecată începea să se risi
pească, prin chiar depozițiile mar
torilor propuși de el. De aceea con
siliul de război a trecut la măsuri 
aspre, dincolo de lege, precum re
fuzul de a pune la dispoziția apărării 
lista martorilor admiși la proces 
(deși era obligat la aceasta de arti
colul 340 Cod procedură penală), re
fuzul de a admite acuzaților să pună 
întrebări martorilor, iar cind un 
avocat protestează se trece la „admo
nestarea" lui.

în această atmosferă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sparge scutul de 
protecție ridicat de comisarul regal 
in fața martorilor săi preferați — 
jandarmii care acum apăreau în 
proces ca martori ..obiectivi1' — și 
pune unui plutonier major între
barea dacă recunoaște că înainte 
de a fi aduși la Brașov au fost con
duși la un spital spre a avea avizul 
transportării lor pe jos. în acest mod 
se dezvăluia încă una dintre bruta
litățile jandarmilor — transportarea 
de la Tirgoviște la Brașov a aresta
ților in lanțuri pe jos. drum de peste 
130 de kilometri. Magistralii militari 
au înțeles că asemenea întrebări in
teligente pot compromite mărturi
ile ultimilor sprijinitori ai acuză
rii. De aceea, cind unul dintre 
arestați încearcă să pună o între
bare asemănătoare, el este eliminat

din sala de judecată și condamnat 
la 15 zile închisoare. Este momen
tul memorabil in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se ridică și de
clară : „Atunci ne solidarizăm cu 
toții cu tovarășul nostru !“, iar cei
lalți arestați se ridică în spatele său.

Gestul de protest împotriva practi
cilor samavolnice ale justiției mili
tare si de solidaritate comunistă este 
interpretat ca ..ultraj", iar împotriva 
celui ce devenise eroul procesului se 
deschide un ..proces in proces" pen
tru săvîrșirea acestei infracțiuni. 
După audierea a patru martori din 
sală, rostirea rechizitoriului de către 
comisarul regal și a pledoariilor de 
către avocati. avind dreptul la ulti
mul cuvînt. tinărul revoluționar fo
losește acest prilej pentru a-si mo
tiva atitudinea, explicind-o ca fiind 
un protest față de nerespectarea 
drepturilor arestaților de a pune în
trebări martorilor. Pentru acest ad
mirabil act de acuzare a practicilor 
justiției militare, de solidaritate revo
luționară. de generozitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit o pe
deapsă de sase luni închisoare, fiind 
eliminat de la dezbateri. într-un ziar 
se va scrie : „Inimă tînără și ge
neroasă : să nd mirăm că i s-au dat 
șase luni de zile !“ („Cuvintul liber" 
din 6 iunie 1936).

Prin eliminarea de la dezbateri, ju
decătorii militari au urmărit să scoa
tă procesul de sub influenta celui 
care il transformase în tribună de 
propagandă politică si de acuzare a 
justiției militare, dar nu au reușit. 
Protestul său* eroic a dat curși mar
torilor apărării, care au spus în fata 
instanței adevăruri despre condițiile 
de viată ale arestaților. despre cali
tățile lor morale, au vorbit despre 
abuzurile săvîrsite în anchetă, iar 
singurul martor admis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a vorbit despre 
propaganda politică ne care o făcea 
în sprijinul „Frontului Popular" si 
al „Blocului Democratic".

în cadrul a patru dezbateri succe
sive avocații au pus chestiunea re
aducerii sale in instanță, și, deși 
s-au izbit de opoziția consiliului mi
litar. exemplul său de comportament 
revoluționar a fost astfel mereu 
amintit. Influența personalității sale

s-a regăsit și în pledoariile finale 
ale avocatilor. care au avut curajul 
să strămute dezbaterea in domeniul 
principiilor politice, vorbind despre 
legitimitatea luptei antifasciste, si. 
în final, ca un ecou al celor spuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul interogatoriului oral, făcind 
„apologia Frontului Popular". („Uni
versul". din 7 iunie 1936 ; „Adevă
rul". din 6 iunie 1936).

Magistralii militari i-au dat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cea mai 
grea pedeapsă, adică doi ani închi
soare. maximum la cit îl puteau con
damna în raport cu prevederile ar
ticolului 63 Cod penal, privitoare la 
virsta pe care o avea, la care se 
adăuga condamnarea la sase luni în
chisoare pentru ultraj (tot maxima 
pedeapsă ce putea fi pronunțată), o 
amendă de 2 000 lei si un an inter
dicție de a părăsi domiciliul din sa
tul natal, vădindu-se astfel dorința 
magistratilor de a-1 indepărta cit mai 
multă vreme de mișcarea muncito
rească. Mai mult, ei au hotărit ca 
executarea pedepsei pentru dînsul să 
nu înceapă, cum ar fi fost firesc, de 
la data arestării, ci doar de la data 
de 5 iunie, cînd s-a pronunțat sen
tința. Adevărata „sentință" in acest 
proces a fost rostită însă încă in 
seara acelei zile. cînd. la o manifes
tare de solidaritate, muncitorii au 
strigat „Sîntem mîndri de tine !“.

Ecourile procesului au reverberat 
adine în conștiințe, comportarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu fiind in
vocată ca izvor de tărie, ca exemplu 
însuflețitor și mobilizator. La cu
noașterea sa si-a adus o largă con
tribuție presa cu orientare de stingă, 
începînd cu „Scînteia" — care apărea 
în ilegalitate — în paginile căreia se 
aprecia că procesul de la Brașov 
constituie prin modul în care a fost 
condus de către judecători „cea mai 
mare bătaie de ioc la adresa po
norului muncitor". în ziarul „Arena" 
se relata, dună elogierea luptei duse 
de tinerii din Valea Prahovei si Dîm
bovița. că „în fata consiliului de 
război se află 19 petroliști, in frunte 
cu Nicolae Ceausescu" si că acest 
proces, la fel ca si celelalte care se 
judecau pe teritoriul tării, dovedește 
cit de impopular este fascismul la

noi si cit de viguroasă este lupta po
porului împotriva sa.

în numărul următor, același ziar 
consacră ambele pagini de centru 
procesului de la Brașov si ati
tudinii exemplare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. relatind despre 
impresionanta sa activitate revolu
ționară. elogiind comportarea sa in 
proces, scotînd in evidentă calitățile 
sale superioare dovedite cu fiecare 
prilej si încheind cu cuvintele : 
„Pentru pline, pace, libertate, tinărul 
Ceausescu va întîlni in ocnele tării 
peste 1 500 de deținuți...".

La cunoașterea procesului de la 
Brașov si a semnificațiilor sale au 
contribuit si manifestele editate de 
Partidul Comunist Român, precum 
cel redactat de C.C. al P.C.R. în luna 
iulie 1936. în cuprinsul căruia se 
scria : „La Brașov, muncitorii petro
liști din Valea Prahovei și județul 
Dîmbovița au fost condamnați pen
tru că au luptat pentru pline si liber
tate !“

Ecoul procesului a depășit grani
țele tării, provocînd — printre altele 
— luarea de atitudine a organizației 
de solidaritate cu antifasciștii din 
România. întemeiată de personalități 
ale vieții politice si culturale fran
ceze. La o săptămînă după pronun
țarea sentinței în procesul de la Bra
șov. scriitorul Romain Rolland s-a 
adresat primului ministru român Gh. 
Tătărăscu cu rugămintea de a pune 
capăt acestor „scandaloase abuzuri, 
care aduc un prejudiciu incalculabil 
României". O atitudine similară au 
avut si membrii „Ligii Howard" din 
Anglia. impresionați de faptul că 
în procesul de la Brașov au fost ju
decați si condamnați minori pentru 
săvîrșirea de infracțiuni politice.

...Flacăra conștiinței, care a lumi
nat sumbra sală de judecată a con
siliului de război a devenit, prin mo
delul comportamental revoluționar 
eroic, exemplar oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o torță ce dădea 
temei speranțelor, un izvor de tărie 
și de atitudine mobilizatoare ; ea se 
află astăzi în nucleul de lumină al 
gîndirii revoluționar creatoare a 
Partidului Comunist Român și ne 
face să numim cu mindrie perioada 
ascensiunii istorice ne care o trăim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vibrantă evocare a unei glorioase pagini din lupta eroică
a poporului condus de partid împotriva fascismului,

pentru independență și pace
Cu prilejul Împlinirii a 50 de ani 

de la procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști care a avut loc la Bra
șov — moment ce reprezintă o pa
gină nepieritoare in istoria partidu
lui. în cronica luptei forțelor patrio
tice. revoluționare din România îm
potriva fascismului și războiului, 
pentru apărarea democrației, inde
pendentei și integrității țării — co
muniștii. intregul popor omagiază 
acest memorabil eveniment.

în organizarea comitetelor jude
țene de partid Arad, Argeș, Bihor, 
Bistrița-Năsăud. Brașov. Buzău, Co- 
vasna. Hunedoara, Neamț. Olt. Satu 
Mare și Vrancea s-au desfășurat in 
aceste zile simpozioane dedicate 
cinstirii acestei aniversări de 
profundă rezonanță în conștiința oa
menilor muncii, a tuturor cetățeni
lor patriei noastre.

Simpozioanele au pus in lumină 
rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in acest proces, 
care, devenind din acuzat acuzator, 
a demascat inechitățile sociale, opre
siunile politice, pericolul fascismului 
și al războiului, chemind la unirea 
forțelor democratice și patriotice pe 
o platformă comună de luptă an
tifascistă și antirăzboinică, pentru 
drepturi democratice, pentru imbu- 
nătățirea stării materiale și spirituale 
a poporului.

Comunicările au evidențiat efortu
rile Partidului Comunist Român de 
a transforma procesul intr-un mijloc 
activ de luptă, de demascare a pri
mejdiei fasciste si de afirmare a 
necesității coalizării tuturor forțelor 
patriotice si antifasciste, admirabil 
slujite de atitudinea curajoasă, in
transigentă si principială pe care au 
avut-o luptătorii comuniști si antifas
ciști. in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tot parcursul 
procesului de la Brașov. în condiții
le grele ale procesului, s-au vădit 
înaltele trăsături politice — princi
pialitatea comunistă, patriotismul 
înflăcărat, dirzenia si neinfricarea în 
luptă pentru cauza socialismului — 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care si-a dedicat viata, din cei mai 
tineri ani. luptei pentru libertatea 
si fericirea poporului. înfăptuirii 
idealurilor sale de libertate, indepen
dentă și progres.

Comunicările au scos, totodată. în 
evidentă marile izbinzi obținute de 
poporul român în anii socialismului, 
îndeosebi in ultimele două decenii

de cind în fruntea partidului 
si statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care conduce cu 
strălucire si clarviziune destinele 
României pe calea progresului si ci
vilizației socialiste, afirmării ei 
demne. libere ‘si 'indephndenio.■' Sri 
rindul națiunilor lumii, “

Participanții la simpozioane au 
dat o înaltă apreciere rolului deter
minării al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
fundamentarea și promovarea poli
ticii externe a țării noastre, de amplă 
deschidere internațională, politică de 
pace. înțelegere și colaborare cu toa
te popoarele lumii, care a adus și

noastre națiuni. Sînt, totodată, re
liefate înaltele virtuți politice, re
voluționare ale secretarului general 
al partidului, puse în lumină de cu
tezătoare?. și pilduitoare? atitudine, 
prin care, in momentele dramatice 
ale procesului, a lacul să răsune vi
brant și mobilizator — in sala pro
cesului, ca și dincolo de pereții a- 
cesteia — chemările partidului la 
acțiune hotărită împotriva fascismu
lui. la unitatea tuturor forțelor de
mocratice. progresiste și patriotice 
într-un larg front antifascist. în
scriind. pstfel. o pagină glorioasă in 
cartea de aur a tradițiilor mișcării 
muncitorești și comuniste din Româ
nia.

Simpozioane în județe ale țârii

aduce României un larg prestigiu pe 
toate meridianele. S-a subliniat că 
popoarele lumii văd în inițiativele 
și demersurile de pace ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
profundul umanism al unei politici 
consecvente pentru dezarmare, in 
primul rind nucleară, pentru instau
rarea in lume a unui climat de în
credere și securitate, care să ducă la 
eliminarea pericolului de război, să 
asigure dreptul popoarelor la viață, 
la dezvoltare liberă și independentă.

în încheierea simpozioanelor, 
într-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, participanții au 
adresat telegrame tovarășul ui 
NICOLAE CEAUȘESCU, sectetar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

în telegrame se dă expresie sen
timentelor de profundă stimă și 
admirație față de curajul și dir
zenia revoluționară, clarviziunea și 
maturitatea politică cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a demascat 
inechitățile sociale, pericolul cres- 
cind al fascismului, fată de activi
tatea titanică desfășurată de peste o 
jumătate de secol, ca eminent mi
litant al Partidului Comunist Român, 
pentru libertatea socială și naționa
lă. pentru unitatea și independența 
patriei, pentru triumful revoluției so
cialiste și implinirea aspirațiilor vi
tale de progres și pace ale întregii

Sint relevate, totodată, cu preg
nanță bogatele tradiții de luptă ale 
clasei muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, subli- 
niindu-se eroismul cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a consacrat în
treaga viață și activitate revoluționa
ră. de-a lungul a peste cinci dece
nii. slujirii cu înflăcărat patriotism 
a înaltelor idealuri ale poporului, 
pentru triumful cauzei socialismului 
si comunismului pe pămmtul româ
nesc. ,

Telegramele pun in evidență ma
rile prefaceri înnoitoare din anii 
construcției socialiste, îndeosebi mă
rețele realizări, fără precedent, din 
perioada de după Congresul al IX-lea, 
cind. prin voința unanimă a între
gului partid, a tuturor fiilor tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales să conducă destinele patriei 
și poporului, perioadă înscrisă cu 
litere de aur în istoria națiunii noas
tre. pe care cu aleasă cinstire si 
mindrie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în telegrame se subliniază cu pu
tere că toate marile infăptuiri revo
luționare din societatea românească 
poartă pecetea gîndirii creatoare, a 
participării directe, permanente și 
hotăritoare a secretarului general al 
partidului la dezvoltarea impetuoa
să a economiei naționale, la afir
marea progresului tehnico-științific, 
înflorirea culturii si invătămintului.

instituirea în întreaga viată econo- 
mico-socială a unui larg democra
tism revoluționar, unic in felul său. 
la ridicarea necontenită a nivelului 
de trai material si spiritual al po
porului.

■Șl in acest moment aniversar, 
în telegrame se dă expresie 
sentimentelor de aleasă stimă si 
profundă prețuire lată de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent militant 
politic și om de știință de largă re
cunoaștere internațională, pentru re
marcabila și pilduitoarea activitate 
revoluționară desfășurată in anii 
grei ai ilegalității, pentru rolul 
hotăritor pe care l-a avut, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in or
ganizarea si conducerea unor istorice 
bătălii de clasă, pentru excepționalul 
aport la opera de edificare a socie
tății noastre socialiste, la dezvoltarea 
tot mai puternică a științei, invătă
mintului si culturii românești.

în telegrame se subliniază contri
buția determinantă a secretarului 
general al partidului la elaborarea 
și infăptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, dindu-se 
cea mai înaltă apreciere iniția
tivelor și demersurilor de amplu 
ecou internațional dedicate apără
rii bunului celui mai de preț al 
omenirii — pacea, pentru înfăp
tuirea dezarmării si în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru stabili
rea unor relații de colaborare și în
țelegere între toate statele lumii.

Această politică înțeleaptă, realis
tă, se bucură de o largă adeziune și 
apreciere pe plan internațional, con
ferind țării noastre, președintelui 
Nicolae Ceaușescu un înalt și bine
meritat prestigiu în întreaga lume.

în incheierea telegramelor se dă 
glas hotăririi unanime a comuniști-, 
lor, a tuturor oamenilor muncii de 
a acționa cu energii sporite, cu în
treaga răspundere, în spirit revolu
ționar, cu devotament, strîns uniți 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplini
rea in cele mai bune condiții a pla
nului pe acest an și pe intregul cin
cinal, pentru a-și spori contribuția 
la infăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, la ridicarea scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România, pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Opera dramatică,' fiind operă de 
artă, este un semn al timpului, al 
mijloacelor de expresie proprii ar
tistului. Ea trebuie, cum scria Tu
dor Vianu in 1945, „să se dezvolte 
în acord cu o configurație anumită 
a momentului social si istoric in 
care apare si în care urmează să 
trăiască". Din acest punct de ve
dere. se cuvine să remarcăm exis
tența unor piese de teatru de 
incontestabilă valoare literar-tea- 
trală, prin Care dramaturgii români 
de azi oferă meditații profunde 
astipra ideii de pace — răspunsuri 
în forma faptului de artă, la o 
problematică mereu actuală.

Pentru dramaturgul român de 
azi, ca si pentru omul de teatru 
in general, pericolul unui nou 
război, subminarea eforturilor în 
vederea menținerii păcii reprezin
tă elemente ale unui puternic im
pact in conștiință — artistic, poli
tic. patriotic. Creația artistică tea
trală nu a privit niciodată, in ope
rele ei valoroase, problemele uma
nului. ale existentei intr-o lume a 
păcii, drept prilej de afirmare a 
unui optimism 
facil sau festivist. 
Operele literatu
rii noastre dra
matice de azi au 
configurat o se
rioasă preocupa
re a scriitorilor 
în direcția apără
rii păcii, a dis
creditării tendin
ței agresive — 
condiții esențiale 
pentru evoluția netulburată a unui 
intreg popor.

Aceste lucrări dramatice, circum
scrise unui arc de timp de peste 
două decenii, au, fiecare, o indivi
dualitate artistică marcată. Propun 
nu o perspectivă unică si nici fals- 
liriiștitoare. Amenințarea unui po
sibil cataclism nuclear, consecințele 
acestuia le regăsim, astfel, reflec
tate de importante scrieri ale lui 
Horia Lovinescu — „Jocul vieții si 
al morții in deșertul de cenușă". 
Marin Sorescu — „Pluta meduzei" 
sau D.R. Popescu — „Luminile pa
radisului". Parabola politică a lui 
Horia Lovinescu relevă resursele 
umane ale unei mici comunități 
aflate după un pustiitor război. La 
D.R. Popescu, doi savanti bezmetici 
născocesc teribile experiențe în ve
derea distrugerii 
„Pluta meduzei".
o lua indărăt : omul, primejduit pe 
pămint. trebuie să se refugieze in 
altă parte, mai întii cu racheta, 
apoi cu balonul si. în final, cătărin- 
du-se în copac, avertismentul 
transmis de piesă — parabolă re
marcabilă a existentei umane — 
fiihd explicit într-o replică a unui 
personaj : „Dacă nu ne suiam 
rachetă, nu puteam acum să 
suim in copac".

Sint surprinse. în aceste piese 
teatru, ipostaze semnificative ale 
pericolului care ar amenința uma
nitatea in condițiile unui alt război. 
Procedurile stilistice diverse, mo
dul personal al fiecărui dramaturg 
de a pune in relație afirmarea 
păcii' si discreditarea ideii de 
război determină pregnanța idea
ticii ■ fiecărei piese. In literatura 
dramatică de azi. abordarea unui 
astfel de subiect nu se mai poate 
face în termeni declarativi, căci 
pericolul unui nou război nu mai 
ține nici el do stadiul declarațiilor. 
Tendința lot mai marcată, agresi
vă a militarismului în lumea sfir- 
șitului de secol douăzeci are ecouri 
sesizabile în opere dramatice de 
valoare, precum „Muntele" de D.R. 
Popescu sau „Lupoaica mea" de 
Marin Sorescu. Cele două piese isi 
situează desfășurarea dramatică in 

^epoci revolute, dar semnificațiile

lor sînt cu totul contemporane. în
fruntarea între Dromichaites. rege
le getilor, și Lisimah, invadatorul, 
are ceva din marile lecții pe care 
le dă istoria prin voința unui in
treg neam care nu este o mare 
putere. Aflat in captivitate. Lisi
mah ii propune alianța lui Dromi
chaites pentru a „face" împreună 
„istoria lumii". Răspunsul regelui 
este senin si clar : „Eu m-as mul
țumi... dacă poporul meu si-ar 
face bine propria sa istorie. De ce 
s-o mai facă .si pe-a altora, poate 
alții vor să trăiască după capul 
lor...". Lisimah este personificarea 
ideii de agresiune ca bază a. afir
mării in istorie. Le propune geti
lor : „Am venit să vă scot din sta
rea voastră de pace, de vise, de 
echilibru... Nu veți putea progresa 
fără ruperea acestui somn al pă
cii...- Numai un război continuu 
este o stare normală, ce vă poate 
ridica în lume...". Marea lecție oe 
care o dă Dromichaites este aceea 
a unui conducător pentru care 
„Omul e mai presus de război"

Mesajul de pace
al dramaturgiei noastre

■ cedee agresive de tip fascist apar 
in piesele de teatru ale lui Romu
lus Guga („Evul mediu intimplă- 
tor" și „Amurgul burghez") si Ale
xandru Sever („Noaptea e parohia 
mea" și „Don Juan apocalipticul"). 
Dacă la Alexandru Sever. „Noaptea 
e parohia mea" se revendică de la 
forța epicului, acesta sustinînd fres
ca amplă a ascensiunii lui Hitler, 
„Don Juan apocalipticul" este un 
eseu dramatic pe tema puterii. Per
sonajele aici sint Hitler si Hausen- 
stein, cel care va fi complice la sus
ținerea imposturii fuhrerului pe 
scena istoriei. „Impostorul" va fi 
marele Joker, puterea care „dă sens 
și cîștigă toate partidele", actorul 
care va juca o partidă cu cea mai 
mare miză : puterea absolută. Dra
maturgul oferă două modalități ar
tistice pentru construirea aceluiași 
subiect. Folosește mult documen
tul in trilogia „Noaptea e parohia 
mea" — veritabilă lecție de istorie 
politică, unde Hitler. în pragul sfîr- 
șitului său. speră că „opera" sa va 
fi continuată : „Din atîta ură cît 
am adus pe lume, trag nădejde să 

rămină destul ca 
măcar o dată in
tr-un secol să 
prăsească un ne
bun care să a- 
prindă continen
tele și Să pustias- 
că totul sub cer". 
Deși viața-i nu 
mai valorează nici 
cit musca din bi
roul său, persona
jul proiectează o 
și după moarte.

umanitătii. în 
omenirea pare a

în 
ne

de

iar „Un neam nu ' se-naltă prin 
crime".

Războiul este văzut, cu o ironie 
deplină, de Marin Sorescu în „Lu
poaica mea" ca o confruntare deri
zorie. Piesa este o concentrată de
nunțare a războiului ; lupta dintre 
Romulus și Remus atinge paroxis
mul ridicolului si are efecte distru
gătoare. Regăsim aici reflexe ale 
luptei delimitării „sferelor de in
fluență" tratată cu mijloacele co
micului absurd care pune in evi
dentă însăsi absurditatea recurge
rii la forță in istoria contempora
nă. Tot cu procedee ale ironiei si 
comicului este relevată, in „come
dia științifico-fantastică" 
secretă a lui 
tru Solomon, 
boinicilor în 
periri a celei 
antichitate : 
gindurile a lui Arhimede. Cum se 
întîmplă și in lumea contempora
nă. realizările geniului tehnico-ști- 
ințific sint. uneori, puse în slujba 
distrugerii si nu a omului. „Scoica 
asta — spune Arhimede 
trebuit să-i înalte ne oameni și nu 
să-i înjosească... Dar celui 
ternic nu-i ajunge puterea, 
bogat nu-i ajunge bogăția, ucigașu
lui nu-i ajunge singele vărsat... 
Binele e sterp, în timp ce răul e 
fecund, trage să se-nmulteaseă 
întruna...". Dramaturgul, intr-un 
mod original, descoperă, prin si
tuațiile comice, o pildă contempo
rană cu adresă directă : creațiile 
minții omului trebuie să-l înalte, si 
nu să-l reducă la primitivism. Ulti
ma invenție a Iui Arhimede va fi 
și secretul pe 
„pînă cînd omenirea va 
adevărat nevoie de Arhimede.

„Arma 
Dumi- 
a răz- 
desco-

Arhimede" de 
sterila agitație 
jurul ultimei 
mai geniale minți din 
scoica de reprodus

ar fi
pu- 

celui

lumină sumbră
Dramaturgia lui Romulus Guga. 

prin „Evul mediu întîmplător" si 
„Amurgul burghez", se constituie 
ca o pledoarie convingătoare in 
direcția condamnării oricărui tip de 
teroare si mistificare prin care 
.pacea, viata individului sint puse 
in pericol. Execuția soldatului Hon 
terus. în „Evul, mediu întîmplător" 
la capătul unei tentative de eva
dare. este finalul unui proces în 
care elementele ierarhiei, actio- 
nind dictatorial, favorizează anihi
larea libertății. Un alt „ev mediu"
— căci spre un medievalism sălba
tic duce accentuarea agresivități:
— îl va absorbi pe Filip (din pie
sa „Amurgul burghez") în noaptea 
spaimei unde la mare preț sînt 
procedee ale terorii de tip fascist. 
Cu mare forță de sugestie, dra
mele lui Romulus Guga acreditea
ză idee a că problemele păcii si ale 
războiului tin de voința de liber
tate — a unui om. a unei țări, 
tuturor. Propoziția finală din „Evul 
mediu întîmplător" este, din acest 
punct de vedere, o concluzie si a- 
nume că omul e 
teroare.

Este un semn al 
preocuparea unora 
valoroși

a

mai presus de

care-1 va lua cu el 
avea cu 

nu 
pentru a face războaie si nu pen
tru a spiona gindurile. ci pentru 
a-și lumina si îmbogăți gindu
rile...".

Experiența ultimului război mon
dial nu poate fi uitată. Deși ar fi 
fost de dorit. Ascensiunea nazismu
lui. favorizată de mijloace tero
riste si de lipsa de decizie politică 
prin care să-i fi fost stopată evo
luția, a fost reflectată în multe ope
re literare. în dramaturgie si teatru. 
Demontarea si acuzarea unor pro-

timpului nostru, 
dintre cei mai 

dramaturgi români de 
azi de a considera, cu mijloacele
unei arte — aceea a teatrului — 
de mare suprafață publică, neliniș
tile lumii de azi. garanțiile pentru 
o viată normală, netulburată , de 
dezechilibre periculoase, catastro
fale. Văzute in spectacole teatra
le. unele din aceste piese — altele 
așteptînd confirmarea scenică a 
valorii lor literare — relevă im
pactul puternic asupra unui public 
apt să privească cu gravitate un 
pericol real — războiul — si să 
susțină cu energie o stare normală 
— pacea.' Dramaturgia română ac
tuală propune deci scenei teatra
le lucrări dramaturgies valoroase, 
profund implicate in problematica 
lumii contemporane. în care ideea 
de pace trebuie șă fie apărată cu 
orice preț.

Marian POPESCU

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Sf. Gheorghe

VĂ INFORMĂM DESF>R

Noi unități pentru prestări de servicii la sate

r(Urmare din pag. I)
gata de probe, chiar și 
neștiind dacă a reușit...

întrerupe, rizind, ingine
rul Popa :

— Ei, da, cind a fost 
gata, la probe, a fost 
aproape un eșec. Prima 
piesă prelucrată pe ma
șina asta a fost proastă... 
Da, asta a fost.

— Dai- cp. ne-am descu
rajat, tovarășe inginer ?

— Nu ne-am descura

mai mică. A fost totuși 
greu, pentru că... este ex
trem de greu, la o aseme
nea mașină, să faci ca 
precizia prelucrării să co
boare sub un micron. E 
ca o pătrundere in dome
niul imposibilului. Cind 
mașina a fost gata, ar-

ieșit... Știți cît este de 
lung un minut ? E o veș
nicie, vă spun eu 1 O 
viată ! Au fost patru ore 
in care nu știam - ce să 
mai facem. Da. piesa a 
fost bună, chiar foarte 
bună. Comisia de omolo
gare n-a vrut să creadă

miinile de cap... Nu pu
team s-o cer pe cea
laltă ? Asta avea peste 
1 400 de piese. Și la ce 
finețe și precizie ! Bate-ți 
capul, Vasile, cu zecimile, 
cu sutimile... Că așa mi-a 
rămas și numele în ate
lier: „Măi, Zecime!" M-am

pentru a izbuti, pentru 
a-ți demonstra că poți 
mai mult, că-ți poți depăși
limitele. „Zecime" (să mă
ierte că-i spun și eu așa
— porecla asta este, de 
fapt, o excelentă carte de 
vizită) face parte dintre 
acei oameni care au înțe
les in profunzime că mun
citorul industrial al aces

jat pentru că știam ce 
știam : mașina putea să 
fie pusă la punct.

— Și am pus-o, nu ?
— Au fast de înlăturat 

unele mici imperfecțiuni.

Fondul de aur al marilor
performanțe

tui timp de continuu și 
accelerat progres trebuie 
să se afle într-o neconte
nită ■ întrecere cu sine, 
intr-un efort perpetuu de 
autodepășire.

— Vă mai puteți întoar
ce la lucrări de un nivel
tehnic mai scăzut ? i-am

— Tot ale noastre au 
fost...

Iată-i, tot alături, pe cei 
care au creat mașina 
RFCX 125 P. Șef de pro
iect : ing. Marian Bru- 
taru. Șeful echipei de 
muncitori : Vasile Odorob.

— Constructiv, mașina 
noastră e total diferită de 
prima. Dar povestea ei 
este foarte asemănătoare. 
Atîta doar că n-am avut 
emoțiile tovarășului Popa. 
Cu doi ani mai înainte 
proiectasem o mașină de 
același fel, numai că pre
cizia ei era de 4—5 ori

deam de nerăbdare să-i 
facem proba. Așa că n-am 
plecat acasă in ziua aceea, 
eu cu Odorob, am stat 
să-i facem reglajele. La 
șase dimineața am fost 
gata cu prima piesă pre
lucrată. Dar n-aveam cum 
să știm dacă e bună. Mă
surarea unor asemenea 
precizii se face cu o apa
ratură specială, căreia ii 
trebuie două ore numai ca 
să intre in regimul optim 
de lucru. Iar omul cu 
măsurătorile venea abia 
la opt. Deci abia pe la 
zece puteam ști ce ne-a

performanța. Erau 0.2 mi
croni. Au zis că aparatura 
de control e defectă. Așa 
că s-a adus alta, a doua 
zi...

Vasile Odorob. un tînăr 
pe chipul căruia zimbetul 
e mereu la el acasă și in 
ai cărui ochi e mereu 
lumină și curiozitate, po
vestește că...

— Atunci cînd s-a îm
părțit în secție documenta
ția pentru cele două ma
șini, mi s-a spus : ..Va
sile. iei tu RFCX...". 
„Iau, șefule !“. Dar ime
diat m-am apucat cu

ambiționat tare la treaba 
asta ! Ambiție ca să iasă 
batiul. Ambiție să iasă în 
cote fiecare piesă. Din 
ambiție in ambiție, am 
scos-o bine la capăt.

— Ce este ambiția ?
— Ambiția, să știți, e 

firea mea de om. Și știu 
să le transmit ambiția 
asta și băieților mei din 
echipă. Păț_ altfel cum am 
mai progresa ?

Vasile Odorob, chiar 
dacă n-a dat o definiție 
riguros exactă, știe bine ce 
este ambiția. Mobilizarea 
tuturor resurselor tale

întrebat pe toți cei de 
față. Mi-a răspuns ingine
rul Gheorghe Drăghiceno- 
iu, șeful atelierului mașini 
de rectificat :

— Vă dați seama că, 
fizic, ar fi lucrul cel mai 
ușor. Moral însă ar fi ca 
o abdicare. în creație, in
tehnică. in 
profesională, 
mers e unul 
sus. Nu te

competența 
sensul de 
singur : in 

poți. întoarce
din drum fără să ai sen
timentul că rămii în afara
menirii tale.

„Zecime" zimbește 
tisfăcut. Și aprobă :

— Bine le mai zice 
varășul inginer !

Ca o consecință firească a preo
cupărilor partidului și statului pen
tru creșterea nivelului de trai al po
porului, mai ales in ultimii 20 de 
ani au cunoscut o dezvoltate accen
tuată și activitățile de aprovizionare 
cu bunuri industriale de consum, cit 
și acelea de prestări de servicii — in 
corelație firească cu creșterea eco
nomică de ansamblu a României so
cialiste. Ridicarea substanțială a gra
dului de participare a serviciilor la 
satisfacerea in măsură mereu cres- 
cîndă a nevoilor populației s-a reali
zat prin extinderea și modernizarea 
rețelei unităților prestatoare, atit în 
localitățile urbane, cit și in cele ru
rale.

Grija față de om, satisfacerea in 
continuare a nevoilor lui materiale 
și spirituale își găsește o nouă ex
presie in „Programul special pri
vind dezvoltarea serviciilor Ia sate 
în anii 1986—1990" elaborat în urma 
indicațiilor și orientărilor formulate 
de secretarul general al partidului și 
aprobat de cel de-al IlI-lea Congres 
al consiliilor populare.

în esență, programul cuprinde 
cîteva idei principale și direcții de 
urmat, atit pentru cooperația de 
producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor, cit și pentru celelalte or
gane cu obligații in domeniul res
pectiv : dezvoltarea armonioasă a 
serviciilor puse la dispoziția locuito
rilor satelor, creșterea unor noi 
eșantioane de meseriași policalifi- 
cați, îmbunătățirea calității servicii
lor, folosirea Ia maximum a resur
selor locale și a materialelor refolo- 
sibile și dezvoltarea micii industrii 
alimentare.

în privința dezvoltării unităților 
prestatoare de servicii la sate, se 
cuvine menționat că în toate jude
țele s-au făcut analize asupra sta
diului de dezvoltare a rețelei de uni
tăți prestatoare de servicii, adop
ți ndu-se măsuri concrete privind 
deschiderea sau construcția unor

noi unități, pentru dezvoltarea ba
zei locale tehnico-materiale și a- 
tragerea in sfera producției a tine
rilor dornici să Învețe o meserie.

în final, toate acestea s-au con
stituit în programe proprii de dez
voltare a prestărilor; ca urmare, în
cepi nd din 1986 se va inregistra la 
sate o accentuată dezvoltare a rețe
lei unităților prestatoare de servicii. 
De exemplu, chiar în primul an al 
cincinalului se vor înființa, fie in 
construcții deja existente, fie in al
tele noi, încă 2 500 de unități, capa
bile să acopere mai bine cerințele 
populației rurale. Pe întreg cincina
lul 1986—1990 rețeaua respectivă ur
mează să crească de 2,4 ori față de 
cea existentă in 1980.

Trebuie remarcat că s-a avut în 
vedere in primul rind dezvoltarea 
unităților de producție mai ales in 
județele mai rămase în urmă în 
acest domeniu sau nou înființate, 
cum ar fi Giurgiu, Călărași, Ialo
mița, Botoșani, Gorj, Sălaj — apre- 
ciindu-se că pentru o servire optimă 
a populației, 30—32 unități pot răs
punde bine cerințelor unui număr 
de 10 000 locuitori. Bine diversificată, 
rețeaua se va dezvolta cu precăde
re pe profiluri care se pretează Ia 
prelucrarea materiilor prime locale și 
realizarea unor produse diversificate 
— covoare, împletituri, artizanat, 
olărit ș.a.m.d.

Fără a se renunța la tradiționalele 
și obligatoriile unități de servire a 
populației de la sate — cizmării, 
croitorii, cojocării — vor lua ființă 
noi unități. Astfel, o deosebită im
portantă are înființarea unor uni
tăți de prelucrare a produselor hor
ticole. Comunele Valea Chioarului 
din județul Baia Mare. Cislău din 
Buzău. Zărnești și Leordeni din Ar
geș, Băbeni din Vîlcea, Grădinari 
din Olt și mai toate comunele din 
județul Vrancea oferă cîteva exem
ple de localități în care anul 1986 
înseamnă un nou început de drum

pentru industrializarea legumelor și 
fructelor și desfacerea lor ca atare 
către populație.

Pe baza experienței acumulate în 
ultimii 15—20 de ani. meseriașii coo
perativelor sătești și-au propus și 
înființarea în unele comune a unor 
ateliere de „elită" pentru mediul ru
ral : ateliere pentru producția ma
terialelor din fibră de sticlă cerute 
la export și in țară (cum ar fi cel 
proiectat în comuna Buteni din 
Arad), tăbăcării-blănării (comuna 
Catămărăști din Botoșani), pentru 
reparații auto-moto (in comunele 
Sadova Veche — Caraș-Severin, Di- 
țești — Prahova) etc.

în privința amplasării tuturor ce
lor 2 500 de noi unități prestatoare 
de servicii s-au avut și se au în 
vedere mai multe posibilități, urmă- 
rindu-se, firește, economisirea la 
maximum a fondurilor bănești ; 
amplasarea la parterul blocurilor, 
în orășelele agroindustriale, cîști- 
garea de noi spații prin eliberarea 
unor magazine nerentabile și, in 
fine, construcții noi.

Pentru ca zecile de mii de unități 
prestatoare de servicii existente, 
plus noile unități, să funcționeze la 
capacitatea maximă e nevoie de 
meseriași bine pregătiți. în acest 
sens, cooperația de producții, achi
ziții și desfacerea mărfurilor și-a 
propus ca numai în 1986 să pregă
tească încă 6 500 de tineri de la me
seriile de cizmar și croitor pînă la 
acelea de blănar și mecanic auto. 
Pregătirea se va face în special la 
locul de muncă, dar și în cele 15 
școli profesionale subordonate aces
tui sector.

Pe baza tuturor acestor măsuri 
volumul prestărilor de servicii la 
sate va ajunge la sfirșitul anului 
1986 la o valoare de 6,8 miliarde lei, 
cu 900 milioane mai mult decît în 
1985.

Gh. GRAURE
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Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET 
privind amnistierea unor infracțiuni 

și grațierea unor pedepse
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează :
Art. I. — Se amnistiază infracțiu

nile pentru care Codul penal sau le
gile speciale prevăd o pedeapsă pri
vativă de libertate pină la 3 ani in
clusiv sau amendă.

Art. 2. — Se gratiază în Întregi
me pedepsele cu închisoare pină la 
5 ani inclusiv, precum si pedepsele 
cu amendă, aplicate de instanța de 
judecată.

De asemenea, se gratiază. în intre- 
gime. măsura trimiterii intr-o scoală 
specială de muncă si reeducare, apli
cată minorilor.

Art. 3. — Se gratiază. în parte :
a) cu 1/3 pedepsele cu închisoare 

intre 5 si 8 ani inclusiv :
b) cu 1/5 pedepsele cu închisoare 

intre 8 si 10 ani inclusiv.
Art. 4. — Prevederile art. 1. 2 

alin. 1 și art. 3 nu se aplică celor 
condamnați pentru infracțiuni să
vîrșite în stare de recidivă si celor 
care sînt recidivisti prin condamnări 
anterioare.

Art. 5. — Nu beneficiază de pre
vederile art. 1, 2 și 3 cei care au 
săvirșit infracțiuni de omor, loviri 
sau vătămări cauzatoare de moarte, 
tilhărie, provocare ilegală a avortu
lui. viol, infracțiuni contra avutului 
obștesc cu consecințe grave ori deo
sebit de grave, luare de mită, dare 
de mită, trafic de influentă, ultraj cu 
violentă și evadare.

Art. 6. — Prevederile art. 1 și 2 
sint aplicabile și celor care execută 
pedeapsa închisorii prin muncă co- 
recțională.

Art. 7. — In cauzele aflate in curs 
de urmărire penală sau de judecată, 
privind infracțiunile care nu se am
nistiază potrivit art. 1, procesul penal 
se va începe sau, după caz, va con
tinua, iar după pronunțarea pedepsei 
se va face aplicarea prevederilor 
prezentului decret referitoare la gra
țiere.

Art. 8. Prevederile prezentului de
cret cu privire la amnistie se âplică. 
in mod corespunzător, faptelor pre
văzute de legea penală și abaterilor

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

„ZILELE CĂRȚII PENTRU COPII”
Luni s-au încheiat „Zilele cărții 

pentru copii", manifestare de tra
diție desfășurată anul acesta sub 
genericul „Cartea —. factor activ al 
educării multilaterale, revoluționar- 
patriotice, al formării copiilor pen
tru muncă și viață". închiderea 
manifestării a fost marcată, luni, la 
Bacău, printr-o reuniune literară 
avind drept temă „Copilăria fericită 
in epoca de aur „Epoca Ceausescu", 
oglindită in cărțile editurii Ion 
Creangă". Aceeași editură, speciali
zată in publicarea literaturii pentru 
copii, a organizat, timp de aproape 
o săptămină, intîlniri cu cei mai 
tineri cititori din Capitală, din 
Brăila, Focșani, Huși, Tulcea și 
Vaslui. Au fost prezentate, cu acest

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 iunie (ora 21) — 6 iunie, 
(ora 21). In țară : Vremea va fi ră
coroasă și instabilă, îndeosebi la 
începutul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi, care vor 
avea și caracter de averse, în zonele 
de deal și de munte. Izolat, în zona de 
munte, la peste 1 800 metri, , la începu

CARNET CULTURAL
TELEORMAN. In mai multe lo

calități din județul Teleorman s-au 
desfășurat manifestările culturali 
prilejuite de cea de-a treia ediție 
a Festivalului-concurs interjucle- 
țean de proză scurtă „Marin Pre
da". înscris in cadrul generos aJ 
Festivalului național „Cintarea 
României", concursul — organizai 
de Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă în colaborare 
cu Uniunea scriitorilor — s-a con
stituit intr-un omagiu adus mare
lui scriitor, fiu al meleagurilor te- 
leormănene. In același timp, .festi
valul și-a propus descoperirea unor 
noi talente creatoare, promovarea 
unei literaturi inspirate din marile 
transformări revoluționare petrecu
te in anii construcției socialiste. 
(Stan Ștefan).

DOLJ. La Craiova s-a încheiat 
cea de-a IX-ediție a concursului 
interpreților cintecului popular ro
mânesc „Maria Tănase", manifes
tare cu caracter național, organi
zată de Consiliul popular al jude
țului Dolj in colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și Uniunea compozitorilor, in ca
drul Festivalului național „Cin
tarea României". Au participat 77 
de concurenți — soliști vocali și 
instrumentiști — din toate .jude
țele țării. Un plus de interes și 
atractivitate al actualei ediții l-au 
adus, alături de conctlrsul in sine, 
și alte manifestări, precum tirgul 
meșterilor populari, o sesiune de 
comunicări pe teme de folclor, pa
rada portului și jocului popular ol
tenesc. expozițiile și numeroasele 
concerte organizate in județ. Ac
tuala ediție a Concursului „Maria 
Tănase" a reliefat noi talente și 
cintece populare autentice, bogăția 
și frumusețea portului popular 
specifice tuturor zonelor țării. 
Ciștigătorii locului I : loan Bocșa
— județul Alba și Luciana Văduva
— județul Olt (soliști vocali) și Eu
gen Greceanu — județul Olt (so
liști instrumentiști). (Nicolae Bă- 
bălău). 

date, prin lege, în competenta comi
siilor de judecată.

Ari. 9. — Faptele care, potrivit art. 
181 din Codul penal, nu prezintă pe
ricolul social al unei infracțiuni nu 
se mai sancționează, iar amenzile și 
celelalte sancțiuni cu caracter admi
nistrativ aplicate pentru asemenea 
fapte nu se mai execută, in măsura 
în care nu au fost executate.

Art. 10. — Sancțiunile cu închisoa
re pentru contravențiile săvîrșite 
pină la data adoptării prezentului 
decret nu se mai aplică, iar în cazul 
în care au fost aplicate, nu se mai 
execută.

Beneficiază de dispozițiile alinea
tului precedent și persoanele care 
execută sancțiunea închisorii con
travenționale prin'muncă.

Ari. 11. — Dispozițiile prezentului 
decret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a1 
sancțiunii contravenționale,, deoarece 
s-au sustras de la aceasta, precum 
și a celor care au început executa
rea, dar ulterior s-au sustras de la 
executare.

Art. 12. — în cazul aplicării, în 
mod succesiv, a unor decrete de gra
țiere cu privire la aceeași pedeapsă, 
se va lua în considerare numai dis
poziția de grațiere mai favorabilă 
condamnatului.

Art. 13. — Cei grațiați care în • 
curs de 3 ani săvirșesc o infracțiu
ne intenționată vor executa, pe lin
gă pedeapsa stabilită pentru acea 
infracțiune, și pedeapsa neexecutată 
ca urmare a aplicării prezentului de
cret.

Art. 14. — Comitetele sau birou
rile executive ale consiliilor popu
lare, direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și conduce
rile unităților socialiste vor asigura 
încadrarea in muncă a persoanelor 
care beneficiază de prevederile pre
zentului decret.

Ari. 15. — Dispozițiile prezentului 
decret se aplică numai cu privire la 
faptele . săvîrșite pină la data de 2 
iunie 1986.

prilej, aspecte ale activității editurii, 
noutăți apărute în serii și colecții 
de carte științifică și beletristică, 
teme de larg interes privind „Car
tea ca mijloc de formare și edu
care a tinerei generații" său „Munca 
și viața oglindite în literatura con
temporană pentru copii". Editura 
„Ion Creangă" a lansat in aceste 
zile antologia de poezie patriotică 
„Prinos partidului" și volumul 
„Mîndria de a fi pionier", culegere 
ilustrată din creația literară a 
copiilor.

Manifestări literare au fost orga
nizate și de editurile „Junimea", 
„Facla", „Scrisul românesc".

(Agerpres)

tul intervalului, se vor semnala aver
se de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor putea depăși 15 
litri pe metru pătrat, in 24 de ore. Vint 
moderat, cu intensificări, în estul țării 
și in zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 5 și 15 gra
de. izolat mai coborite in depresiuni, 
iar maximele între 15 și 25 grade, local 
mai ridicate in sud. Local, ceață. In 
București : Vremea va fi ușor insta»- 
bilă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 10 grade, iar maximele între 21 șj 
24 grade. Ceață slabă, dimineață..

CLUJ. Cu prilejul centenarului 
poetului Emil Isac. Comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă și Asociația scriitorilor au or
ganizat la Biblioteca Centrală a 
Universității din Cluj-Napoca un 
simpozion, in cadrul căruia istorici 
și critici literari au vorbit despre 
activitatea și opera scriitorului. 
Actori ai Teatrului Național au re
citat din poezia lui Emil Isac. Tot
odată, în holul bibliotecii centrale 
universitare s-a deschis o expoziție 
de carte și documente care evocă 
viața și creația literară a poetului. 
(Marin Oprea).

IALOMIȚA. In perioada 29 ma' 
— 2 iunie, in județul Ialomița au 
avut loc manifestările prilejuite de 
„Zilele bibliotecii județene", care 
se află la prima ediție. în mai 
multe localități urbane și rurale au 
avut loc intilniri ale iubitorilor de 
literatură cu scriitori și redactori 
de la editurile „Cartea Româneas
că", „Eminescu", „Albatros", Edi
tura Politică, Enciclopedică, Sport- 
Turism. „Ion Creangă". Au fost 
organizate șezători literare, iar in 
zilele de 31 mai și 1 iunie s-au 
desfășurat „Zilele cărții pentru 
copii". A fost vernisată in munici
piul Slobozia expoziția de carte 
social-politică „65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român", 
urmată de dezbaterea cu tema „Ro
lul bibliotecii, cărții și lecturii in 
procesul educației socialiste și for
mării personalității". (Mihai Vi- 
șoiu).

BOTOȘANI. La Galeriile de artă 
„Luchian" s-a inaugurat, in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", a Vll-a ediție a salo
nului județean de fotografii artis
tice. Reunite sub genericul „Ima
gini ce ne însuflețesc, imagini ce 
ne angajează", exponatele surprind 
cele mai semnificative ctitorii și 
aspecte caracteristice ale vieții e- 
conomico-sociale și cultural-educa
tive din Botoșani in ultimele două 
decenii. (Silvestri Ailenei).

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Stimate tovarășe Batmunh,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal vă adresez calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră in înalta 
funcție de secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

Vă urez dumneavoastră, comuniștilor, întregului popor mongol prieten 
succes deplin in înfăptuirea hotâririlor adoptate de cel de-al XIX-lea Con
gres al partidului, in întreaga activitate consacrată dezvoltării socialiste 
a patriei.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, din
tre România și Mongolia vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică in 
viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului si păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

„PRIMĂVARA CULTURALA BUCUREȘTEANĂ”
Sub egida Festivalului național 

„Cintarea României", în Capitală s-a 
desfășurat, între 26 mai și 1 iunie, 
„Primăvara culturală bucureșteană", 
ediția din acest an a manifestării, 
cea de-a Xl-a, fiind dedicată Anu
lui Internațional al Păcii. Timp de 
o săptămină s-au desfășurat simpo
zioane, dezbateri, spectacole de tea
tru, concerte, gale și concursuri cing- 
matografice, expoziții de carte și 
artă plastică, care au marcat cu 
pregnantă locul Capitalei in cultura 
artistică și științifică românească. 
Programul — structurat pe zile con
sacrate literaturii și artei cinemato
grafice, teatrului, muzicii și dansu
lui, științei și tehnicii, muzeelor și 
artelor plastice — a relevat, prin

CALAȚI: S-a dat in folosință spitalul județean de pediatrie

La Galați, în perime
trul marilor cartiere 
muncitorești Țiglina II, 
Tiglina III și Siderurgiș- 
tilor Vest s-a inaugurat 
spitalul județean de pe
diatrie cuplat cu policli
nică, edificiu social mo
dern. care întregește re
țeaua unităților sanitare 
din municipiul de la Du
năre.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Și

Campionatul mondial
In primul meci din grupa D (Bra

zilia, Spania, Irlanda de Nord, Alge
ria), după un meci destul de fru
mos, Brazilia — Spania 1—0 (0—0), 
gol marcat de Socrates (min. 62). In 
grupa C (U.R.S.S., Ungaria, Franța, 
Canada), echipa Franței a întrecut 
cu mare greutate Canada, scor 1—0 
(0—0), punct înscris de Papin (79).

Ieri seara, in aceeași grupă C, in 
orașul Irapuato, U.R.S.S. — Ungaria 
6—0 (3—0).

Astăzi vor avea Ioc trei partide : 
Mexic — Belgia (grupa B), Algeria — 
Irlanda de Nord (D), Portugalia — 
Anglia (F).

Mîine, la București, 
meciul amical România - Norvegia

Mîine, la stadionul „23 August" din 
Capitală Se va juca meciul amical 
dintre primele formații reprezentati
ve ale României și Norvegiei.

întâlnirea se anunță interesantă, pe 
de o parte fiindcă este ultima verifi
care a echipei noastre naționale la 
nivel interțări înaintea partidei ofi
ciale România — Austria de la 10 
septembrie, pe de alta datorită re
zultatelor recente ale Norvegiei (vic
torii asupra echipelor Italiei. Argen
tinei și Danemarcei).

Din lotul nostru reprezentativ fac 
parte : Lung, Morarii — Iovan, Be- 
lodedici, Bumbescu, Movilă. Nicolae, 
Ungureanu — Balint, Boldni. Stoica, 
Rednic, Mateuț, Klein — Lăcătuș, 
Pițurcă, ITagi. Jucătorii Ducadam 
Cămătaru sint indisponibili.

Meciul va incepe la ora 18.
★

Astăzi, la Ploiești, se va juca me
ciul amical dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Norvegiei. 
Intîlnirea va incepe la ora 18. în lo
tul nostru de tineret au fost incluși 
nu mai puțin de opt jucători din for
mația de juniori care s-a calificat 
recent la turneul final al campiona
tului european. în același timp,- in 
conformitate cu regulamentul, vor 
putea fi utilizați doi jucători peste 
limita de virstă pentru reprezentati
vele de tineret — Cristea (Sportul 
studențesc) și Gabor (Corvinul).

HANDBAL, Campionatul diviziei 
A la handbal masculin s-a încheiat 
cu victoria echipei Dinamo Bucu
rești, care cucerește pentru a 
oară titlul de campioană. în 
mentul 
puncte. 
Steaua 
tehnica 
H. C.
puncte.

ȘAH. Desfășurată la 
nirea amicală de șah dintre echipele 
feminine ale României și Poloniei s-a 
încheiat cu scorul general de 20—16 
puncte în favoarea jucătoarelor ro
mânce.

Din formația română s-au eviden
țiat marile maestre Margareta Mure- 
șan și Elisabeta Polihroniade, care au 
realizat cite 4.5 puncte.

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la Budapesta a fost ciștigat 
de jucătorul român Andrei Dirzu. 
învingător cu 0—6, 6—4. 6—2 in finala 
disputată in compania argentinianu
lui F. Yunis.

în finala probei de dublu, cuplul 
danez Bastiansen, Tauson, a dispus 
cu 4—6. 6—1, 6—0 de perechea
Holdgren (Suedia), Hornung (R.F. 
Germania). 

9-a 
clasa- 

final, Dinamo a totalizat 58 
fiind urmată de 

București — 54 
Timișoara — 

Minaur Baia

formațiile 
puncte, Poli- 
50 puncte și 
Mare — 49

Buziaș, intil-

acțiunile care au avut loc, realizările 
Capitalei in plan cultural-artistic și 
științific in acest an. cind se împli
nesc șase decenii și jumătate de la 
făurirea Partidului Comunist Român.

Avind drept generic „București — 
oraș al tinereții", ultima zi a „Pri
măverii culturale bucureștene" a 
inclus numeroase spectacole muzical- 
coregrafice, manifestări cultural- 
sportive la teatrele de vară, pe 
estrade din parcuri, la bazele spor
tive ale Capitalei. Zilei de 1 iunie 
i-au fost dedicate acțiuni cultural- 
recreative pentru copii, organizate la 
Complexul sportiv studențesc „Tei" 
și sala „Dalles", ca și premiera 
Teatrului „Țăndărică" cu „Metanul 
încălțat" de Alecu Popovici

(Agerpres)

Așadar, la 1 iunie, de 
Ziua internațională a 
copilului, copiii oamenilor 
muncii gălățeni au primit 
un dar deosebit, expresie 
elocventă a grijii perma
nente pe care partidul și 
statul nostru socialist o 
acordă tinerei generații.

Noua și complexa uni
tate medicală, care a fost 
realizată cu 6 luni înainte 
de termen, prin eforturile

oamenilor muncii din ca
drul Trustului de 
priză generală 
construcții-montaj 
are n capacitate 
paturi și dispune 
personal medical i 
cialitate de înaltă califi
care. în spital funcțio
nează două secții de pe
diatrie, una de chirurgie 
și un compartiment de 
terapie intensivă. Tot-

‘ antre- 
pentru 
Galați, 
de 300 
de un 

de spe-

Prognoza meteorologică a lunii iunie
După cum aflăm de la Institutul de 

meteorologie și hidrologie, in luna iu
nie valorile medii multianuale ale tem
peraturilor minime din cursul nopții, 
ale celor maxime din cursul zilei și ale 
cantităților de precipitații vor fi ur
mătoarele : în regiunile de cîmpie, 
temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 12 și 16 grade, cele maxime intre 
24 și 28 grade, iar cantitățile de pre
cipitații între 45 și 100 mm ; în regiu
nile de deal și in depresiunile intra- 
montane, temperaturile minime vor os
cila intre 8 și 13 grade, cele maxime 
intre 19 și 25 grade, cantitatea de pre
cipitații intre 70 și 130 mm ; in regiu
nile de munte se vor înregistra tempe
raturi minime înjtre 1 și 8 grade, cele 
maxime între 7 și 20 grade, iar canti
tățile de precipitații între 110 și 180 mm.

In ce privește timpul probabil, ca o 
caracterizare generală, regimul pluvio
metric al lunii iunie va fi in general 
deficitar in vestul și sudul țării și nor
mal în celelalte zone. Din punct de 
vedere termic, luna iunie se va încadra 
in limite normale, pe alocuri ceva mai 
răcoroasă în nordul și centrul țării.

Evoluția vremii se va prezenta ast
fel : în prima decadă a lunii iuhie va 
fi în general instabilă șl răcoroasă la 
început, apoi se va ameliora treptat. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în primele zile. Vor cădea 
ploi, mai ales sub formă de aversă, în
soțite de descărcări electrice și, izolat, 
de grindină, ce se vor restrînge treptat 
in a doua parte a decadei. în zona de

Pentru o conduită exemplară pe terenurile de sport
simili- 

afinități 
două dintre 

umane care Slujesc 
armonia. Amindouă se

morale 
in mod 
trebuie

Deseori se fac numeroase 
tudini, se găsesc evidente 
intre artă și sport 
îndeletnicirile 
frumosul, armonia. Amindouă 
bizuie pe talent, care însă nu poate 
fi pus pe deplin in valoare decit 
prin muncă asiduă (individuală, co
lectivă), prin exercitarea lor la un 
inalt nivel de măiestrie, spre a-și 
îndeplini cu atit mai folositor misiu
nea educativă și formativă — de a 
cultiva nu numai virtuți estetice ci 
și alese valori morale, atit in rindul 
celor ce făptuiesc actul artistic sau 
sportiv, cit șj in rindul celor ce be
neficiază și se bucură de ele. privin- 
du-le. Se ințelege de la sine, prin ur
mare, că orice abdicare, orice abate
re de Ia normele civice 
chemate să caracterizeze 
firesc spectacolul public 
respinse, repudiate.

Considerațiile acestea sînt iinpuse 
de o seamă de manifestări reproba
bile apărute în arenele noastre spor
tive, manifestări complet străine spi
ritului întrecerii pentru întiietate în- 
tr-o disciplină sau alta, intr-un mo
ment sau altul. Din păcate, s-au 
produs mai multe situații de acest 
fel in ultima vreme. Unele chiar la 
meciuri dintre echipe de frunte ale 
fotbalului nostru. După cum se știe, 
așteptat cu îndreptățire și nădejde 
ca un mare derbi al fotbalului nos
tru, recentul meci Dinamo — Steaua 
a fost umbrit de o suită de ieșiri 
nesportive, brutale. S-a spus că a 
fost un meci care a dezamăgit. Atit 
pe miile de spectatori de pe stadion, 
cit și pe milioane de telespectatori.

în împrejurări diferite, am scris 
cuvinte frumoase Ia adresa celor 
două echipe-fanion ale fotbalului 
nostru, lăudind deopotrivă perfor
manțele lor sportive, dar și ținu
ta lor sportivă. De data aceasta

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Italiene, ambasadorul aces
tei țări la București. Sergio Cattani, 
a oferit, luni, o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui. reprezentanți ai conducerii unor 
ministere si instituții centrale, oa
meni de artă si cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Luni s-a deschis în Capitală o 

expoziție cehoslovacă de produse de 
larg consum din domeniul electro
nicii și electrotehnicii. Despre sem
nificația expoziției a vorbit Josef 
Mares, consilierul comercial al Am
basadei R.S. Cehoslovace.

Au participat reprezentanți ai 
unor ministere economice și insti
tute de profil, specialiști.

Au fost prezenți Jan Papp, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Tinerețea noastră — tinerețea 

epocii Ceaușescu. Emisiune-con- 
curs realizată in colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Consiliul Uni
unii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România si Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor (color). Prima .semifinală. 
Participă județele : Alba. Cluj. 
Sălaj, Suceava și municipiul 

București
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

odată. în policlinică func
ționează 5 cabinete de 
pediatrie cu dotările co
respunzătoare, cabinete 
O.R.L.. oftalmologie, ra
diologie, chirurgie ortope
dică, fizioterapie, derma
tologie, farmacie, recupe
rare medicală, explorări 
funcționale, săli de gim
nastică și altele. (Ștefan 
Dimitriu).

munte, la peste 1 800 m, în prima par
te a intervalului, izolat, se va semnala 
și lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
de la slab la moderat, eu intensificări 
de scurtă durată in sudul și estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
în general între 5 șl 15 grade, izolat mai 
coborîte în zonele depresionare din 
centrul și nordul țării, iar cele maxi
me, intre 18 și 28 grade, mai ridicate 
în sud-vestul țării.

Tn a doua decadă a lunii iunie, vre
mea va fi instabilă și se Va răci ușor. 
Cerul va fi temporar acoperit. Vor că
dea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, mai frecvente și ceva 
mai însemnate cantitativ în zonele de
luroase din sudul și estul țării. Vîn
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, izolat mai coborite. iar 
cele maxime intre 15 și 25 grade, mai 
ridicate in zona de cimpie din sudul 
și vestul țării.

tn a treia decadă a lunii iunie, vre- 
mea se va încălzi și va fi in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor că- 

. dea ploi izolate in zonele de deal și 
de munte și în nord-estul țării, mai 
ales în primele zile. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 
grade, iar cele maxime intre 24 și 34 
grade, izolat mai ridicate în sudul 
țârii.

(Agerpres)

insă nu se poate să nu spu
nem — făcîndu-ne și ecoul a nu
meroase semnale primite la redacție 
— că era cu totul de neînțeles " 
incredibil să vezi cum fotbaliști' 
se cunosc de ani și ani de zile 
mai mult chiar, unii sint colegi 
coechipieri in echipa națională 
care sint chemați

Și 
ce

și 
la 

să lupte intr-un 
singur gînd și-o faptă pentru buna 
reprezentare a țării — să se repeadă 
unul în altul nu cu intenția de a lua 
mingea sau a juca mingea, ci cu 
dorința vădită de a lovi și a intimida. 
Ce spirit sportiv, ce fair-play și 
respect față de partenerul de între
cere. ce propagandă pentru fotbal 
să mai ceri unor jucători puși pe 
harță ? Este lesne de înțeles cum 
poate gîndi și cum poate acționa, 
văzind asemenea scene, un copil sau 
un părinte âl cărui copil este pe 
punctul de a lua drumul fotbalului ! 

Cum spuneam, acesta nu este sin
gurul caz. Sîmbăta trecută. la 
meciul Dinamo — Sportul studen
țesc. unul din jucătorii internaționali 
ai echipei studențești a fost „victima" 
unei intrări dure, nepermise și ne
sportive. De cîtăva vreme — mai 
ales spre finalul campionatului — pe 
stadioanele noastre apar mai des 
decit altădată actele nesportive, in
cidentele brutale sau chiar huliga
nice.

Am fi nedrepți dacă am spune că 
in toate partidele de fotbal sau că 
numai în fotbal se petrec astfel de 
fapte care sfidează curatul spirit al 
sportivității. Cu mare regret amin
tim că in prea multe cazuri ad
versarii sint 
bruscați, nu 
ducindu-se și 
oase față de ,______
tn handbal, cti prilejul derbiurilor 
Dinamo — Steaua (penultimul). 
Steaua — H.C. Minaur Baia Mare 
(ca să dăm numai două exemple)

loviți și 
de puține 
atitudini 
publicul

arbitrii 
ori pro- 

ireverenți- 
spectator.

Realizări din țările socialiste
R.P. BULGARIA

Dezvoltarea automatizării producției
In vederea îndeplinirii hotăriri- 

lor recentului Congres al XIII-lea 
a! P.C. Bulgar, numeroase colective 
de cercetători sint angajate în so
luționarea unui complex de proble
me privind automatizarea in con
strucțiile de mașini. Cercetările se 
îndreaptă spre folosirea unor agre
gate și linii microprocesoare mo
derne. precum și a complexelor ro
botizate. în acest sens, se proiec
tează și se asimilează sisteme in
formaționale pentru linii automa
tizate flexibile de producție. Se 
are în vedere, de asemenea, auto
matizarea activităților de dispece
rat operativ și economico-organi- 
zatorice ale întreprinderilor, pre
cum și a celor de proiectare. Se 
urmărește astfel ca in actualul 
cincinal să se înființeze unități de 
producție integral computerizate.

R.S. CEHOSLOVACA

Cercetări în domeniul biotehnologiei

funda- 
bioteh- 
această

Dezvoltarea biotehnologiei se în
scrie . printre preocupările centrale 
ale specialiștilor din R. S. Ceho
slovacă. După cum scrie ..Rude 
Pravo“, printr-o hotărire a guver
nului, au fost adoptate 49 de teme 
in domeniul cercetărilor 
mentale și aplicate in sfera 
nologiei și realizării, pe 
bază, de noi produse.

începerea fabricației. — la com
binatul de celuloză din Paskov — 
proteinelor furajere se numără 
printre cele mai importante suc
cese obținute pină la ora actuală 
în acest domeniu. In cursul anului 
trecut, la combinatul respectiv au 
fost montate instalațiile pentru 
producerea de proteine din mate-

R.P. POLONĂ

Magistralele subterane ale
Metroul varșovian — cea mai 

mare investiție din capitala Po
loniei — a intrat in cel de-al pa
trulea an de construcție, informea
ză agenția Interpress. în cursul 
ultimei jumătăți de secol a fost a- 
desea abordată problema construi
rii unei căi subterane de transport, 
indispensabile orașului, dar abia in 
1983 lucrările au pornit din plin. In 
cartierul sudic al orașului — Ursy- 
ndw — care numără peste 100 000 
locuitori, se desfășoară lucrările pe 
întregul tronson de 7.5 kilometri. 
Se construiesc stațiile și tuneleie 
traseului. Unele din obiectivele a- 
cestuia vor fi terminate încă anul 
acesta.

Cu circa un an in urmă, șantierul 
s-a extins pină in centrul orașului. 
Sub cimpul Mokotow are loc per
forarea tunelului subteran in direc
ția sudică a cartierului Ursynow- 
Natolin. Metroul se construiește în

R.P. UNGARA

Se extinde mișcarea inovatorilor
Numărul și valoarea invențiilor 

in economia națională a R.P. Unga
re cresc an de an — scrie ziarul 
„Nepszabadsăg“. In primele nouă 
luni ale anului trecut au fost 
înregistrate 3 790 de invenții, cu 61 
mai multe decit in aceeași perioada 
a anului precedent. Această crește
re valorează milioane de forinți, 
finind seama că in anul 1984 efi
ciența economică a invențiilor apli
cate a atins 8,4 miliarde forinți.

De asemenea, se constată că în 

R.P.D. COREEANA

Știința - în strînsă legătură 
cu cerințele

Strinsa legătură dintre cercetare, 
învățământ și producție se concre
tizează in R.P.D. Coreeană printr-o 
activitate fructuoasă a cercetători
lor și cadrelor didactice din institu
tele de invățămint tehnic, ca și a 
inginerilor și tehnicienilor aflati in 
permanentă în contact cu cerințele 
cotidiene ale producției. După cum 
s-a relevat in cadrul unei recente 
conferințe a fruntașilor in dome
niul inovațiilor tehnice, desfășurată 
la Phenian, in ultimii cinci ani cer
cetătorii din institutele Academiei

s-au petrecut scene care întrec în
chipuirea : jucători care au lăsat 
mingea de-o parte și s-au prins la 
bătaie ca-n filmele de aventuri ; an
trenori care au intrat pe teren și au 
lovit arbitri — iată numai citeva 
fapte care nu au ce căuta nicăieri in 
societatea noastră, cu atit mai puțin 
pe un teren de sport. ’ Și exemple 
s-ar mai putea aminti, din păcate, și 
din rugbi, și din hochei sau polo.

Aducem în discuție cazurile de 
mai sus tocmai fiindcă, pe măsură 
ce un sportiv sau o echipă se află 
mai sus pe scara valorilor, exigen
tele la care trebuie să corespundă 
sint tot mai mari ! Desigur, nimeni 
nu te poate acuza că lupți cu ardoa
re pentru victoria sportivă. după 
cum nu-ți poate ignora omeneasca 
bucurie că ai invins ori omeneasca 
amărăciune că ai fosl învins. Dar 
dacă dorința de a Învinge cu orice 
preț sau neputința de a primi spor
tiv înfringerea provoacă fapte care 
reprezintă nu numai abateri grave 
de la etica arenei și de la etica cetă
țenească. ci chiar încălcări ale legii 
— atunci fenomenul trebuie să dea 
de gîndit. Și nu numai atit. trebuie 
să-și găsească imediat și 
oprobriul public, cit și 
cuvenită.

Fată de cei ce produc 
rează indisciplina și brutalitatea in 
arena sportivă, în primul rînd 
trebuie să ia atitudine promptă, in
transigentă conducerile cluburilor și 
asociațiilor, antrenorii 
ai sportivilor, care

ferm atit 
sancțiunea

și prolife-

echipelor și 
au datoria 

a-i convinge, de a-i determina 
elevii' lor să înțeleagă că ambiția 
sportivă sănătoasă (și necesară, de 
admirat) se exprimă prin calități 
competitive alese, prin dăruire tota
lă pentru victorie — dar in limitele 
regulamentului, in respectul pentru 
partenerul de intrecere și pentru 
fair-play. Iar cind munca de e-

de 
pc

Una din direcțiile cercetării și 
producției constă în realizarea unor 
serii mici de mijloace tehnologice 
pentru utilaje tehnice de automati
zare specifice. Se are in vedere 
reducerea de 2—3 ori a duratei 
proiectării și asimilării. în compa
rație cu anul 1985, volumul activi
tății inginerești de asimilări va 
crește în actualul cincinal de cinci 
ori. în ultimii cițiva ani, în țară 
a crescut considerabil producția de 
aparate și de mijloace de automa
tizare, numărul roboților, mașinilor 
cu comandă numerică, aparatelor 
și dispozitivelor cu microcalcula
toare. A inceput realizarea unei 
industrii de programare. Se află 
deja in construcție și primele sis
teme bulgare de producție automa
tizată.

riale reziduale, cu o capacitate de 
24 000 tone pe an.

Alte realizări ale specialiștilor 
cehoslovaci in sfera biotehnologiei 
constau in sporirea producției pre
paratului „rizobin" pentru fixarea 
azotului atmosferic, precum și fa
bricarea biopreparatului' „borinac", 
pe baza căruia a fost realizat un 
vaccin împotriva bolilor infecți- 
oase care afectează căile respira
torii ale vitelor.

tn ce privește planurile pe ter
men lung, in rindul temelor de 
cercetare se detașează cele ce pri
vesc utilizarea surselor de materii 
prime regenerabile și extinderea 
producției de proteine furajere, 
mai ales pe baza unor materiale 
reziduale.

Varșoviei
in 1990 va fi încheiat
12 kilometri — cel su-

etape. Pină 
tronsonul de 
die — de la stația Kabaty prin car
tierul Ursynow-Natolin, pină in 
centru. Se prevede apoi darea in 
folosință a tronsonului central — 
pină la Gara Gdanski. iar în 1994 
— a tronsonului nordic, pină la 
combinatul siderurgie „Huța War
szawa". întregul traseu va insuma 
23 de kilometri si va avea 23 de 
stații.

Metroul se construiește avind in 
general o adîncime medie de 9 
metri, iar cea mai mare de 15 me
tri. Cu unele excepții, stațiile și 
tunelurile se construiesc prin me
toda deschisă, ceea ce permite un 
ritm mai rapid al lucrărilor.

Populația Varșoviei așteaptă cu 
interes intrarea in funcțiune a me
troului. menit să descongestioneze 
transportul urban, să scurteze 
tanțele.

dis-

con- 
eco-

ultimii ani — și acest proces 
tinuă — valoarea și eficienta__
nomică a invențiilor a crescut in 
ritm mai rapid, decit numărul lor. 
Și aceasta datorită conținutului lor 
inedit și nivelului de înaltă tehni
citate.

Un însemnat beneficiu revine 
economiei naționale și de pe urma 
mișcării de inovații, in primele trei 
trimestre ale anului 1985. beneficii
le realizate pe această cale depă
șesc 1 miliarde forinți.

producției
de științe a R.P.D. Coreene au re
zolvat peste 1 300 de probleme teh
nice complexe, rezultatele muncii 
lor fiind introduse in producție. în 
aceeași perioadă, au fost puse in 
aplicare 8 580 de inovații in dome
niul transporturilor feroviare, con
strucțiilor de mașini si industriei 
extractive și peste 3 000 de inova
ții în industria metalurgică. Aces
tea au avut un rol determinant in 
sporirea productivității muncii, in 
punerea in funcțiune a unor noi 
instalații de mecanizare și auto
matizare.

sanc-

prin 
sanc- 
dove- 
chiar

ducație (dacă se poate vorbi de așa 
ceva in. asemenea cazuri !) nu dă 
rezultatele necesare și așteptate, 
trebuie să se treacă indată la 
țiuni pilduitoare.

Toleranța — manifestată fie 
„închiderea ochilor", fie prin 
țiuni „de ochii lumii" — se 
dește, in timp, mai nocivă
decit faptele în sine. întrucît creea
ză condițiile proliferării. Or. trebuie 
să spunem deschis că nici antreno
rii. nici conducerile de club, nici fe
derațiile sau C.N.E.F.S. nu arată în
totdeauna fermitate, deplină obiecti
vitate și dorința manifestată de 
sancționare a acestor rele ce degra
dează și infestează întrecerea sporti
vă. Este o dovadă că toți acești tac- 
tori — in drept și responsabili — 
trebuie să revadă intr-un spirit au
tocritic, de mai mare răspundere și 
seriozitate, propria lor atitudine față 
de actele reprobabile de pe terenu
rile de sport. Fiindcă (să nu omi
tem). multe abateri grave cămin ne
sancționate ori — cind se iau to
tuși. sancțiuni — nu o dată acestea 
sint diminuate și anulate ulterior. 
Trebuie să se înțeleagă, o dată pen
tru totdeauna, că tricoul sportiv e- 
chivalează cu înalte răspunderi ce
tățenești. obligă la sportivitate și la 
o conduită exemplară.

Stoparea și eradicarea faptelor la 
care ne-am referit nu se poate face 
prin ignorarea lor, ci printr-o nece
sară și hotărîtă operație de „chirur
gie" morală! Pentru că ieșirea unor 
ramuri sportive din impasul actual, 
pașii mai hotăriți spre progres ce 
trebuie să-i facă in general mișca
rea noastră sportivă nu se pot pro
duce decit cu sportivi destoinici, 
talentați și temeinic pregătiți, ca
racterizați de o solidă educație ci
vică !

Glieorqhe MITROI

%



ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII

Noi proteste față de continuarea experiențelor nucleare )
WASHINGTON 2 (Agerpres). —

< In apropierea poligonului de expe-
* riențe nucleare din statul Nevada
4 continuă demonstrațiile împotriva
’ testelor nucleare, pentru dezarmare 
ț și pace. La aceste acțiuni parti-

\

Ca urmare a unei hotărîri adoptate prin consens

Cea de-a Vll-a Conferință interparlamentară 
europeană va avea loc la București

ORIENTUL
MIJLOCIU

ROMĂ

MANIFESTARE CU PRILEJUL CELEI DE-A 65-A
ANIVERSĂRI A FĂURIRII P. C. R.BEIRUT 2 (Agerpres). — în zona 

taberelor de refugiați palestinieni 
din sudul capitalei libaneze s-au în
registrat. luni, lupte intense intre 
miliții ale organizației politico-mili- 
tare „AMAL“ și combatanți palesti
nieni. Potrivit agențiilor internațio
nale de presă, în cursul luptelor din 
ultimele două săptămîni 80 de per
soane au fost ucise și 540 rănite. 
Totodată, au fost semnalate schim
buri de focuri sporadice și "de-a lun
gul liniei de demarcație care despar
te Beirutul în cele două sectoare — 
de est și de vest, în cursul cărora 
și-au pierdut viața două persoane. 
Au avut loc lupte și în zonele rezi
dențiale Barbir și Tarik al Jdideh.

Potrivit agenției A.P., forțe mili- 
târe israeliene au pătruns, luni, in 
localitatea Kfar Tihnite din sudul 
Libanului, deschizînd tocul asupra 
populației. Au fost uciși doi copii și 
alți trei au fost răniți, au anunțat 
surse ale poliției libaneze.

CAIRO 2 (Agerpres). — în timpul 
unei vizite pe care a efectuat-o in 
guvernoratul Ismailia, președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a subliniat 
necesitatea ca țările arabe să convină 
asupra unei . căi de reglementare a 
conflictului din Orientul Mijlociu și 
să-și coordoneze eforturile în vede
rea găsirii unei soluții cuprinzătoare 
problemei palestiniene. Potrivit 
agenției M.E.N., el și-a exprimat 
convingerea că reglementarea con
flictului din Orientul Mijlociu va 
putea deschide calea soluționării tu
turor problemelor din regiune, inclu
siv războiul dintre Iran și Irak. 
Hosni Mubarak a spus că problema 
teritoriilor arabe ocupate trebuie 
abordată colectiv și că o tratare se
parată nu va duce la o reglementare.

AMMAN 2 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Chedli Klibi, secretarul general al 
Ligii Arabe, aflat la Amman. Agen
ția iordaniană de presă Petra infor
mează că într-o declarație făcută la 
sosirea sa la Amman, Chedli Klibi 
a spus că în cadrul consultărilor cu 
oficialitățile tării-gazdă vor fi discu
tate probleme referitoare la pregăti
rile pentru convocarea viitoarei con
ferințe arabe la nivel înalt.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
l-a primit la Bagdad pe Esmat 
Abdel Meguid, vicepremier și minis
trul afacerilor externe al Egiptului. 
Cu acest prilej, ministrul egiptean 
i-a înmînat șefului statului irakian 
un mesaj din partea președintelui 
Egiptului, Hosni Mubarak, referitor 
la relațiile dintre cele două țări și 
la conflictul dintre Iran și Irak.

„în luna mai a.c. — a spus Giu
seppe Massimini — România..a săr
bătorit împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 
un mare eveniment istoric care a 
deschis calea unor profunde transfor
mări politice și sociale în viața a- 
cestei țări. Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a constituit începutul unui 
profund proces înnoitor in toate sec
toarele de activitate, al unei dezvol
tări viguroase in domeniul artei și 
culturii. în ultimele două decenii, 
datorită gindirii și activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a cunoscut epoca cea mai ferti
lă in politică, economie, artă și 
cultură".

ROMA 2 (Agerpres). — în cadrul 
acțiunilor organizate în Italia pentru 
marcarea celei de-a 65-a aniversări 
a făuririi Partidului Comunist Ro
mân, la sediul Academiei române 
din Roma a avut loc o manifestare 
dedicată țării noastre, desfășurată 
sub auspiciile centrului cultural „Ca
ravaggio" și ale Academiei interna
ționale de artă și cultură.

Luind cuvîntul, criticul de artă 
Giuseppe Massimini, după ce s-a 
referit la dezvoltarea artei și culturii 
românești, a evocat drumul parcurs 
de tara noastră după 23 August 1944 
și în mod deosebit după Congresul 
al IX-lea al partidului.

\ 
ternățional al mișcării „Medicii lu- l 
mii pentru prevenirea războ- , 
iului nuclear", care a avut loc la i 
Kbln, Bernard Loivn, copreședinte 
al acestei organizații, a anunțat că 
în următoarele 12 luni vor fi or
ganizate conferințe în țări din Asia, 
Europa și Africa in scopul promo
vării ideii prevenirii războiului nu
clear. Medicii — a spus el — con
sideră că armele nucleare sint ar
mele imorale ale genocidului. In 
cazul unui război nuclear, fiecare 4 
om se va afla in „linia intii" a ! 
frontului, fie că e vorba de tineri, ț 
bătrini, copii sau bolnavi.

TOKIO 2 (Agerpres). — Primarul 
orașului Nagasaki, Hitoshi Moto- 4 
shima, a transmis ambasadorului ; 
Franței la Tokio un mesaj de pro- ț 
test împotriva recentei experiențe 
nucleare franceze in atolul Mururoa.

După încheierea congresului in-

i cipă reprezentanți ai organizațiilor 
* antinucleare din diferite state fede- 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

j NU - amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune !
< BONN 2 (Agerpres). — La Hagen 
1 s-au încheiat lucrările Congresului
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4 niei de vară a luptătorilor japonezi 
f pentru pace. Marșurile vor trece

rale americane care cer încetarea 
experiențelor cu armele nucleare și 
realizarea unor măsuri practice de 
dezarmare. Demonstrațiile antinu
cleare din zona poligonului vor 
dura trei zile.

BONN 2 (Agerpres). — Membrii 
sovietici și americani ai organiza
ției internaționale „Medicii lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear'' 
pentru refuzul de a se alătura 
U.R.S.S. și a suspenda experiențe
le nucleare și au avertizat că răz
boiul nuclear constituie o amenin
țare crescindă. informează agenția 
Associated Press.

au criticat Statele Unite

federal al tinerilor socialiști, or
ganizația de tineret a Partidului 
Social-Democrat din R.F. Germa
nia. In rezoluția ddoptată de con
gres cu privire la problemele păcii 
și securității se cere anularea hotă- 
ririi privind amplasarea rachetelor

nucleare americane cu rază medie 
de acțiune și retragerea lor de pe 
teritoriul vest-german. Tinerii so
cialiști cer, de asemenea, să fie 
anulat acordul încheiat cu S.U.A. 
referitor la participarea R.F.G. la 
realizarea programului Inițiativa de 
Apărare Strategică, cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor".

Demonstrații în favoarea reducerii cheltuielilor militare 
și alocării fondurilor eliberate pentru nevoile sociale

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
In fața Casei Albe s-a desfășurat 
o demonstrație împotriva pericolu
lui nuclear. Participanta la demon
strație purtau panouri pe care erau 
înscrise lozinci ca „NU armelor nu-

cleare !“, „Piine — nu bombe !“. Ei 
au cerut guvernului să reducă chel
tuielile enorme destinate sectorului 
militar și să aloce fondurile 
rate pentru acoperirea unor 
sociale presante.

elibe- 
nevoi

19 milioane japonezi au semnat 
„Apelul de la Hiroshima și Nagasaki"

In paralel cu marșurile păcii, in 
Japonia continuă stringerea de 
semnături pe „Apelul de la Hiro
shima și Nagasaki", prin care se 
cere eliminarea tuturor armelor nu
cleare. Acest apel a fost semnat 
pînă în prezent de 19 milioane de 
oameni.

TOKIO 2 (Agerpres). — La Tokio 
au inceput, la 1 iunie, două marșuri 
ale păcii, la care vor participa zeci 
de mii de militanți împotriva cursei 
inarmărilor și pentru dezarmare, 
care marchează declanșarea campa-

prin toate prefecturile nipone.
j Reuniune consacrată intensificării prezenței tineretului
J în lupta pentru dezarmare
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LUXEMBURG (Agerpres). — In 
capitala Luxemburgului s-a desfă
șurat o întîlnire internațională a 
tineretului, consacrată problemelor 
intensificării acțiunilor in favoarea 
păcii, dezarmării, securității și co
laborării in Europa. Am luat parte 
reprezentanți ai organizațiilor na
ționale, regionale și internaționale 
de tineret și studenți și ai organi
zațiilor pentru pace din mai multe 
țări.

S-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la perspectivele luptei 
pentru pace, pentru crearea unui 
climat de destindere in relațiile in-

BONN (Agerpres). — La Bonn 
6-au încheiat lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe interparlamentare 
pe problemele securității și coope
rării in Europa.

In ultima ședință plenară, șeful 
delegației române. Marin Ivașcu, 
vicepreședinte al M.A.N., președin
tele grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, relevind atașa
mentul profund al țării noastre la 
înfăptuirea securității și cooperării 
pe continent și imperativul conti
nuării eforturilor susținute ale par
lamentarilor statelor europene, 
S.U.A. și Canadei, pentru realizarea 
acestui deziderat, a adresat invitația 
ca cea de-a Vll-a Conferință inter
parlamentară europeana să aibă loc 
la București, in anul 1989 — anul în 
care va fi marcat centenarul Uniunii 
Interparlamentare — pentru a se re
leva, și în acest mod, contribuția or
ganizației la promovarea dialogului 
general-european.

Participantii au primit cu aclama
ții propunerea delegației române. 
In numele acestora, președintele 
conferinței, dr. Philipp Jenninfer, a 
exprimat călduroase mulțumiri 
României pentru invitarea la Bucu
rești a următorului forum interpar
lamentar european.

Adoptarea, prin consens, a propu
nerii reprezintă o relevantă manifes
tare a pi-estigiului și aprecierii de 
care se bucură activitatea tării 
noastre, inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu menite să asi

gure transformarea Europei într-un 
continent al înțelegerii, colaborării 
și păcii.

După o săptămînă de dezbateri, 
conferința a adoptat, prin consens, 
un document final cuprinzind propu
neri substanțiale de natură să favo
rizeze impulsionarea procesului de 
dezvoltare a cooperării și edificare 
a securității în Europa, document in 
care sint reflectate idei și propuneri 
românești privind căile și modalită
țile de înlăturare a gravelor pericole 
care amenință însăși viața popoare
lor de pe continent și din întreaga 
lume.

Parlamentele și guvernele statelor 
participante la conferință sînt che
mate să-și intensifice eforturile pen
tru realizarea unei Europe unite, a 
păcii și colaborării, pe baza respec
tului orînduirilor sociale, a indepen
denței și suveranității tuturor state
lor continentului. O atenție deose
bită se acordă încheierii cu rezul
tate concrete, pozitive, a Conferinței 
de la Stockholm, pregătirii temeini
ce a reuniunii general-europene de 
la Viena, din toamna acestui an, 
care să dea un nou impuls dezvol
tării cooperării și întăririi securității 
în Europa, să ducă la adincirea con
lucrării reciproc-avantajoase în toa
te domeniile care fac obiectul Actu
lui final, la adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară, la fău
rirea unei Europe a înțelegerii, co
laborării șl păcii.

încheierea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.
Stabilirea unui program prioritar de redresare economică

pentru
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U., 
întrunită în sesiune specială, a adop
tat prin consens un program priori
tar de redresare economică pentru 
Africa — eșalonat pe o perioadă de 
cinci ani. în baza documentului, sta
tele africane și-au asumat anga
jamentul de a adopta o serie de 
măsuri economice structurale, efor
turile proprii urmînd a fi sprijinite 
de comunitatea internațională. Prio
ritățile sint : dezvoltarea sectorului 
agricol, a transporturilor și comer
țului, consolidarea situației finan
ciare, combaterea deșertificării, pu
nerea în valoare a resurselor umane.

Africa
Programul prevede, de asemenea, 
reforme privind gestiunea econo
mică, paralel cu intensificarea coo
perării regionale. Se estimează că, 
pentru concretizarea acestui plan, 
pină în 1990 vor fi necesare inves
tiții in valoare de 128 miliarde 
dolari.

Adunarea Generală a O.N.U. va 
proceda, în 1988, la o primă eva
luare a rezultatelor acestor măsuri.

în cadrul recentelor dezbateri s-a 
subliniat necesitatea intensificării 
controlului guvernelor din Africa 
asupra economiilor naționale res
pective.

Direcțiile fundamentale ale dezvoltării economice 
și sociale a R.P. Mongole în perioada 1986-1990

- aprobate de Congresul al XlX-lea al P.P.R.M.
ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La 

Ulan Bator au fost date publicității 
..Direcțiile fundamentale ale dezvol
tării economice și sociale a R P. 
Mongole în perioada anilor 1986— 
1990", adoptate de Congresul al 
XlX-lea al P.P.R.M. Sarcina princi
pală a celui de-al optulea plan cin
cinal al R.P. Mongole, se arată în 
document, constă in asigurarea dez
voltării producției, creșterea eficien
tei ei și obținerea pe această bază a 
sporirii bunăstării poporului. în 
dezvoltarea economică a tării un 
accent deosebit se pune pe agricul

tură. a cărei producție globală 
urmează să înregistreze un spor me
diu anual de 18—20 la sută. Producția 
industrială va crește în acest cincinal 
cu 30—34 la sută, ponderea sectoru
lui industrial în formarea venitului 
național urmind să ajungă la sfîrsi- 
tul perioadei la 35 la sută.

Documentul stabilește un complex 
de măsuri în vederea creșterii pro
ductivității muncii, economiei de re
surse. materiale, îmbunătățirii cali
tății producției, relatează agenția 
T.A.S.S.

Consfătuire internațională consacrată dezvoltării 
transporturilor pe căile ferate

SOFIA 2 (Agerpres). — In R.P. 
Bulgaria a avut loc Sesiunea a 15-a 
a Consfătuirii miniștrilor din cadrul 
Organizației de Colaborare a Căilor 
Ferate, la care au participat repre
zentanți din R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Chineză. R.P.D. Co
reeană, R. Cuba, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, R.P. Ungară. 
Uniunea Sovietică și R.S. Vietnam, 
precum și un reprezentant al R.S.F. 
Iugoslavia, in calitate de invitat. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor si telecomunicațiilor.

Această organizație, înființată la

28 iunie 1956, a desfășurat în cei 30 
de ani de existență o bogată activi
tate de colaborare în domeniul 
transporturilor.

Sesiunea a aprobat planul de lucru 
și programul lucrărilor comune de 
cercetare științifică pe 1986—1990.

Au fost adoptate măsuri pentru 
îmbunătățirea transporturilor inter
naționale de călători și mărfuri, 
creșterea în continuare a eficientei 
cercetărilor tehnico-științifice. pre
cum și perfecționarea activității și 
structurii organizației.

Sesiunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.
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ternaționale și contribuția concretă i 
a tinerilor in Anul Internațional al ' 
Păcii, proclamat de O.N.U.

Intr-un document adoptat se ex
primă îngrijorarea serioasă in l„ 
gătură cu i 
deosebit de gravă existentă in lume, 
continuarea cursei inarmărilor și 
programele în curs vizind 'militari
zarea Cosmosului, relevindu-se ne
cesitatea unei politici de coopirare, 
dezarmare și pace. Există 4- se 
spune in document — o singură 
cale de realizare a unui viitor, paș
nic al omenirii, și anume dezar
marea.

ex- I 
le- \ 

situația internațională i imun in Inmo 1
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Alegeri generale anticipate în Japonia
Partidele de opoziție au boicotat in bloc sesiunea extraordinară 

a parlamentului

„Primejdia o reprezintă cursa înarmărilor atomice"
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

într-o alocuțiune rostită la inaugu
rarea șantierului Centrului național 
pentru producția de izotopi radio
activi, președintele Argentinei, Râul 
Alfonsin, a relevat că oamenii tre
buie să se teamă nu de folosirea 
energiei atomice in scopuri pașnice,

ci de folosirea puterii atomului în 
scopuri militare, pentru crearea de 
noi arme de distrugere în masă. 
„Periculos nu este atomul in sine, 
a arătat președintele argentinian. 
Primejdia o reprezintă cursa înar
mărilor atomice".

TOKIO 2 (Agerpres). — Camera 
Reprezentanților a parlamentului ja
ponez s-a întrunit luni într-o sesi
une extraordinară, convocată la ce
rerea guvernului premierului Yasu- 
hiro Nakasone. După numai citdVa 
ore de dezbateri, camera a fost di
zolvată și s-a anunțat că vor fi or
ganizate alegeri generale anticipate, 
care se vor desfășura la 6 iulie. De 
altfel, hotărîrea în acest sens fusese 
luată încă de zilele trecute, dar par
lamentul a trebuit să fie rechemat 
din vacanța de vară, întrucît consti
tuția țârii prevede că forul legisla
tiv poate fi dizolvat doar dacă se 
află în sesiune.

Partidele de opoziție au boicotat 
în bloc sesiunea, neparticipind la 
dezbateri. Ele au acuzat guvernul 
liberal-democrat de a fi folosit

această manevră in scopul sporirii 
prezenței sale in Camera Reprezen
tanților, care numără 512 locuri. 
Alegerile pentru mandatele de depu- 
țați în cameră se vor desfășura si
multan cu cele pentru înnoirea a 
jumătate din 'mandatele in Camera 
Consilierilor. Se estimează că in ca
zul unui scrutin dublu, cum va fi 
cel de la 6 iulie, prezența corpului 
electoral la urne este mai substan
țială, avantajind astfel Partidul li
beral-democrat, care se află la pu
tere din 1955.

Agenția Associated Press remarcă 
faptul că este pentru prima dată în 
istoria postbelică a Japoniei cind 
Dieta este convocată într-o sesiune 
extraordinară doar pentru ’ a fi di
zolvată.

IN TARILE 
EUROPEI OCCIDENTALE 

25 la sută din tineri 
în rîndurile șomerilor

BONN 2 (Agerpres). — Din datele 
statistice oficiale publicate la Bonn 
rezultă că aproape 25 la sută din ti
nerii între 16 și 25 de ani din țările 
Europei occidentale sint șomeri. în 
legătură cu aceasta. în cursul săptă- 
minii viitoare, la Saarbriicken va 
avea loc o reuniune consacrată pro
blemei șomajului în rîndurile tinere
tului. După cum rezultă din datele 
difuzate de organizatorii conferinței, 
în unele țări . vest-europene situația 
este mai gravă decît o arată cifrele 
medii. Așa. de exemplu, in Italia 
și Spania șomajul afectează aproxi
mativ 40 la sută dintre tinerii apți 
de muncă.

După negocierile de la Geneva 
dintre Afganistan și Pakistan 

purtate prin intermediul reprezentantului secretarului general 
al O.N.U.

KABUL 2 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției Bakhtar, 
ministrul de externe al Afganista
nului, Shah Mohammad Dost, a a- 
rătat că, in cadrul ultimei runde a 
negocierilor de la Geneva dintre 
Afganistan și Pakistan, prin inter
mediul reprezentantului secretarului 
general al O.N.U., au fost discutate 
teme esențiale legate de reglemen
tarea situației în zonă, intre acestea 
figurind incetarea imixtiunii a.rmate 
din străinătate in treburile Afganis
tanului și garanțiile internaționale

referitoare la nereluarea acesteia. Au 
fost discutate, în același timp, as
pecte privind datele retragerii din 
Afganistan a contingentului limitat 
de trupe sovietice aflate in această 
țară. Ministrul afgan a relevat că. in 
ansamblu, convorbirile au fost utile 
și în cadrul lor s-a înregistrat un 
anumit progres, care se exprimă in 
esență in faptul că părțile cunosc 
mai bine pozițiile reciproce.

Următoarea rundă a negocierilor 
va începe la 30. iulie.

Acțiuni în sprijinul independenței Namibiei

ELIMINAREA TOTAIĂ A ARMELOR NUCLEARE 
-cerința imperioasă a salvgardării păcii 

și vieții pe planeta noastră
„Nu există nici o altă alternativă pentru a asigura 

existența fiecărei națiuni, a întregii omeniri, decît înlă
turarea cu desăvîrșire din lume a armelor nucleare!".

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvlntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la MARELE FO
RUM DEMOCRATIC AL ȚĂRĂNI
MII din patria noastră a pus din 
nou in lumină legătura directă, ne
mijlocită dintre politica internă și 
activitatea externă a partidului și 
statului : pentru a putea înfăptui 
programele de dezvoltare, de ridi
care a țării pe noi culmi de civili
zație și progres pe care și le-a pro
pus, poporul român, ca. de altfel, 
toate popoarele lumii, are nevoie de 
condiții de pace, de liniște și largă 
colaborare internațională. Prin apre
cierile realiste, lucide pe care le-a 
formulat in privința actualelor evo
luții mondiale, prin sublinierea cu 
toată claritatea a gravității împreju
rărilor pe care le traversează în pre
zent omenirea, prin ideile și propu
nerile profund constructive pe care 
le-a avansat pentru soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe și 
complicate ce s-au acumulat, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, a făcut încă o dată 
dovada înaltei răspunderi față de 
interesele supreme ale poporului 
român, ca și ale celorlalte popoare, 
fată de soarta păcii și civilizației 
umane. Glasul președintelui tării s-a 
ridicat din nou cu vigoare reafir- 
mind realitatea incontestabilă că o- 
menirea se află într-un moment de 
răspintie al istoriei sale, care pune 
ca problemă fundamentală pe ordi
nea de zi oprirea cursului nefast 
spre o catastrofă nucleară, trecerea 
la dezarmare, cu precădere nuclea
ră, ncprecupetirea nici unui efort 
pentru a salvgarda existenta, viața, 
libertatea și independenta popoarelor. 
Singura alternativă pentru a asigura 
existenta fiecărei națiuni, a între
gii omeniri o constituie înlăturarea 
cu desăvîrșire a armelor nucleare : 
aceste cuvinte ale conducătorului 
României socialiste exprimă, cu la
pidară concizie, marele adevăr al 
vremurilor noastre, sarcină primor
dială care se ridică deopotrivă în 
fata oamenilor de stat, ca și a po

poarelor, in fața fiecărui locuitor al 
planetei.

Se simte oare astăzi omenirea mai 
în siguranță in condițiile cind cele 
55 000 de ogive nucleare existente in 
arsenalele mondiale — dintre care o 
cincime se află sub incidența regi
mului de alertă permanentă, fiind 
gata să fie lansate in orice moment 
— sint in măsură să șteargă de pe 
suprafața pămintului 700 000 de 
orașe de mărimea Hiroshimei ? Se 
simt popoarele Europei mai in sigu
ranță știind că la ora actuală pe con
tinentul lor se află o treime din a- 
ceste arsenale ? Se simte omenirea 
mai liniștită la gindul că potențialul 
nuclear existent ar permite declan
șarea a 6 000 de războaie similare 
celui de-al doilea război mondial — 
cu condiția, evident, de a supravie
țui primului schimb masiv de lo
vituri atomice ? La asemenea între
bări nu poate exista decît un singur 
răspuns și el este formulat cu toată 
limpezimea în cuvlntarea șefului 
statului român : armele nucleare nu 
constituie și nu pot constitui nici o 
garanție pentru securitatea nici unui 
popor, tocmai pentru că folosirea 
lor afectează direct si in modul cel 
mai grav viata, existența tuturor 
națiunilor.

Fără îndoială, așa cum a relevat 
din nou in cuvîntarea sa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avaria gravă pro
dusă la centrala electronucleară de 
Ia Cernobil a demonstrat marele 
pericol pe care-1 reprezintă pierde
rea de sub control a energiei nucle
are. sub orice formă. Fie că este de
clanșată în mod deliberat, prin fo
losirea armelor nucleare, fie că este 
eliberată in mod accidental, ca ure 
mare a unei avarii, energia nucleară 
nu poate fi stăpinită sau dirijată. 
Apare cum nu se poate mai clar că. 
o dată pornit un conflict nuclear, o 
dată acționate numai o parte din ar
mele atomice depozitate astăzi pe 
glob, s-ar produce un dezastru de 
proporții inimaginabile, moartea, 
distrugerile nu ar tine seama nici de

granite, nici de deosebirile de orin- 
duire ori de concepții ideologice.

S-a calculat că explozia unei în
cărcături de o megatonă — știut 
fiind că încărcăturile cele mai mari 
merg pînă la 60 de megatone—dea
supra unei mari aglomerări urbane ar 
provoca instantaneu peste un milion 
și jumătate de morți și tot atiția 
răniți ; or. potențialul mondial exis
tent se ridică la 20 000 de megatone, 
suficient, așadar, pentru distrugerea 
a 30 de miliarde de oameni, adică 
de peste șase ori populația actuală a 
planetei ! Iar cel mai recent dintre 
studiile consacrate consecințelor 
„iernii nucleare", adică ale modifică
rilor de climă determinate de un 
război atomic, arată că in condițiile 
unei scăderi cu numai 2—3 grade 
Celsius a temperaturii medii pe glob, 
producția mondială de cereale ar fi 
grav compromisă, provocînd moartea 
prin înfometare a unui număr de 
victime de trei ori mai mare decît 
cei care ar pieri imediat in urma 
unui schimb direct de lovituri nu
cleare. Si asemenea modificări de 
climă ar putea fi declanșate prin ex- 
plodarea a „numai" o mie de ogive 
nucleare strategice, față de cele cîte- 
va zeci de mii existente în prezent. 
Cu alte cuvinte, la dimensiunile ac
tuale ale arsenalelor nucleare ar pu
tea surveni'nu o singură „iarnă nu
cleară", ci o întreagă succesiune de 
asemenea catastrofe climaterice! Iată 
la ce situație aberantă, monstruoasă 
s-a ajuns, iată ce amenințare uriașă 
se profilează asupra umanității. 
Tocmai de aceea, cu atît mai urgen
tă și mai profund realistă apare 
chemarea adresată, o dată in plus, de 
președintele României șefilor de 
stat și de guvern de pretutindeni 
de a acționa cu maximă răspundere 
pentru apărarea existenței popoare
lor, a înseși vieții pe planeta noas
tră. pentru înlăturarea deplină a ar
melor nucleare, pentru făurirea unei 
lumi fără asemenea arme, fără arme 
in general, o lume a păcii și colabo
rării egale în drepturi intre toate 
națiunile.

Un pas important în direcția atin
gerii unui asemenea obiectiv de car
dinală însemnătate l-ar, constitui 
încetarea experiențelor atomice de 
către toate stanele nucleare, tocmai 
ținînd seama de) faptul că asemenea 
experiențe constituie o componentă 
intrinsecă a escaladei inarmărilor 
nucleare. Declarațiile, oricit de fru
moase ar fi ele. in sprijinul dezar
mării apar lipsite de orice bază atita 
timp cit experiențele cu armele ato
mice continuă nestinjenit. cit nu se 
trece la aplicarea unui moratoriu 
general. Or, așa cum arată eveni
mentele, din păcate nu în spiritul 
unei asemenea cerințe se acționează. 
Chiar în aceste sule, în deșertul Ne
vada și în zona Pacificului de sud 
au avut loc noi explozii nucleare ex
perimentale, care vin să se adauge 
celor peste 1 500 efectuate pină in 
prezent . pe plan mondial. Este de 
ajuns să ne gindim la consecințele 
pe care toate aceste experiențe 
le-au avut și le au asupra me
diului înconjurător, fără a mai 
vorbi de vicierea continuă a at
mosferei politicii internaționale, 
pentru a nu mai fi nevoie de a stă
rui asupra stringenței cu care se im
pune sistarea experiențelor — Româ
nia adresind. din nou, S.U.A., celor
lalte state nucleare apelul de a se 
alătura moratoriului unilateral insti
tuit de U.R.S.S., de a negocia reali
zarea unui acord corespunzător pen
tru încetarea acestor experiențe sub 
orice formă.

Și de data aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
situației deosebit de îngrijorătoare 
create pe continentul nostru ca ur
mare a amplasării noilor arme ra- 
chetonucleare, subliniind, pe bună 
dreptate, că Europa este prea 
mică pentru a accepta pe teritoriul 
oricăruia din statele sale armele nu
cleare indiferent de tip. Nu de ar
mele nucleare au nevoie popoarele 
europene pentru a supraviețui, pen
tru a-și menține existența, pentru 
a-și păstra independența, ci, dimpo
trivă, de eliminarea lor deplină și 
cit mai grabnică din Europa și din 
întreaga lume.

Faptele arată că, paralel cu extin
derea inarmărilor pe Pămint, s-a 
trecut efectiv și la transferarea lor 
în Cosmos. In ciuda afirmațiilor că 
ar fi posibil să se creeze in spațiul 
extraatmosferic o barieră împotriva 
armelor rachetonucleare, realitățile 
demonstrează, și numeroși savanți 
din întreaga lume dovedesc cu ar
gumente științifice, că nu poate 
ăxista nici un mijloc de apărare, te
restru sau extraterestru, față de ase
menea arme — „războiul stelelor" 
nereprezentînd, în fond, decît o mo
dalitate de intensificare și extindere 
a cursei inarmărilor și în Cosmos. 
Singura cale rațională, singura cale 
posibilă de apărare împotriva armelor 
nucleare este distrugerea și înlătura
rea lor. Evidențiind acest adevăr fun
damental. secretarul general al parti
dului a formulat. în același timp.

ideea profund umanistă că ar fi poa
te bine ca sumele toi mai mari ce 
se alocă pentru militarizarea Cosmo
sului să fie alocate in vederea elabo
rării unui program de luptă împo
triva secetei, pentru protejarea na
turii, a mediului înconjurător. Re
cent încheiata sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată examinării situației economice 
critice a Africii a pus in lumină, 
intre altele, că datorită secetei, care 
bintuie de ani de zile acest conti
nent, și care a făcut pină acum sute 
și sute de mii de victime, alte 15 
milioane de oameni sint in prezent 
in primejdia de a pieri de foame. 
Iată o situație tragică pentru a cărei 
curmare președintele României chea
mă pe toți cei ce se gîndesc la un 
război nuclear să declanșeze un 
„război" pentru apărarea vieții pe 
Pămint și in Cosmos, adică o „luptă" 
pașnică pentru o climă mai bună pe 
pămintul nostru, pentru asigurarea 
condițiilor de dezvoltare a fiecărei 
națiuni, a tuturor popoarelor. Iar o 
asemenea luptă poate și trebuie să 
fie ciștigată 1

Se poate spune că prin ideile și 
concepțiile susținute, prin îndemnu
rile generoase adresate, prin propu
nerile constructive formulate, cuvîn
tarea la forumul țărănimii române 
se constituie într-o înflăcărată ple
doarie in sprijinul păcii și dezarmă
rii. încă o dată se adeverește că 
România, președintele ei sint printre 
promotorii cei mai vajnici și neobo
siți ai cauzei păcii și dezarmării, 
ca sarcină prioritară a iumii contem
porane. Așa cum este cunoscut și cum 
s-a reafirmat și cu acest prilej, țara 
noastră susține in mod activ progra
mul de dezarmare, in mai multe eta
pe, pină in anul 2000, propus de U- 
niunea Sovietică. în același timp, 
România se pronunță pentru un pro
gram complex de dezarmare, care să 
cuprindă și armele chimice, ca și 
toate armele clasice, astfel incit pină 
la sfirșitul mileniului să se reducă 
cu cel puțin 50 la sută arsenalele 
existente, șă se stabilească o limită 
maximă a diferitelor categorii de 
arme, in special in cazul marilor pu
teri. Totodată, România consideră 
necesar ca tot pină in anul 2000 să 
se treacă Ia o reducere, in aceleași 
proporții, a efectivelor și a cheltuie
lilor militare astfel incit, eliberată 
de spectrul unor conflicte pustiitoa
re. omenirea să pășească în pragul 
mileniului al treilea însuflețită de 
încrederea într-un viitor pașnic și 
prosper.

O asemenea abordare realistă, cu
tezătoare, de largă cuprindere, se 
înscrie, neîndoios, ca încă o dovadă 
a consecventei și principialității unei 
politici externe pentru care nimic 
nu e mai’ presus decît apărarea 
intereselor vitale ale propriului 
popor, a valorilor supreme ale uma
nității.

Romulus CAPLESCU

WINDHOEK 2 (Agerpres). — în 
pofida măsurilor represive ale auto
rităților . sud-africane de . ocupație, 
peste 3 000 de persoane au participat 
la Windhoek la un marș organizat 
în favoarea independenței Namibiei. 
Acest .marș, interzis vinerea trecută 
de „guvernul interimar" namibian, 
marioneta regimului rasist sud-afri- 
can de la Pretoria, s-a bucurat de

sprijinul SWAPO, reprezentantul le
gitim al poporului namibian, parti
cipantii reclamind aplicarea rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. privind independența Na
mibiei.

O acțiune similară s-a desfășurat 
la Tsumeb, la circa 350 km de Wind
hoek.

f LA MOSCOVA a fost dat publi
cității proiectul de document elabo
rat de C.C. al P.C.U.S. pentru re- 

I organizarea învățământului superior 
și mediu de specialitate in U.R.S.S., 

I relatează agenția T.A.S.S. Subli
niind însemnătatea răspunderii ci- 

I vice si gradului de competentă a 
| cadrelor pentru progresul tehnico- 

știintific. pentru dezvoltarea econo- 
t miei naționale, documentul arată 

că reorganizarea invățămintului su-
1 perior si mediu de specialitate con

stituie. așa cum a stabilit Congre- 
I sul a XXVII-lea al P.C.U.S., una 
I dintre sarcinile cele mai impor

tante ale societății sovietice în 
I această etapă. Prin măsurile pro

puse trebuie să se asigure o nouă 
•calitate in pregătirea cadrelor, o 

Idată cu o mai bună folosire a aces
tora. Documentul precizează, de 
asemenea, că direcția principală a 
reorganizării constă in integrarea 

I strînsă a învătămîntului cu știința 
I și producția.
. BAZA AMERICANA din Insula

Lampedusa din sudul Italiei a re- 
' venit sub controlul forțelor aeriene 

italiene, anunță un comunicat al 
I Ministerului Apărării. Documentul 
I precizează că Italia va prelua com

plet controlul asupra bazei in 1988. 
I Personalul militar american ur

mează a fi retras gradual in urmă
torii doi ani. Transferul a avut loc 
după ce Consiliul comunal din 
Lampedusa a cerut retragerea bazei 

I americane din insulă.
I COMUNICATUL COMUN SO- 

VIETO-JAPONEZ cu privire la 
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Eduard 
Șevardnadze. și ministrul de exter- 

I ne al Japoniei, Shintaro Abe, care 
a efectuat o vizită oficială la Mos- 

I cova, relevă eforturile celor două 
I părți în vederea întăririi și lărgirii 

relațiilor bilaterale. Au continuat 
. convorbirile privind încheierea unui 

tratat de pace, cele două părți con- 
’ venind organizarea unei noi intil- 

niri in acest scop, la Tokio, in 1987. 
Iîn cadrul schimbului de opinii pri

vind actualitatea internațională, s-a 
subliniat necesitatea eforturilor 
pentru menținerea si întărirea 
păcii.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCA. La 
Casa centrală a armatei din Phe
nian a avut loc o intîlnîre priete
nească intre delegația de activiști 
de partid militari din România și 
militari din R.P.D. Coreeană. în 
cadrul întîlnirii, tovarășii general- 
locotenent Iun Gi Ho. locțiitor al 
șefului Direcției Politice Generale 
a Armatei Populare Coreene, și ge- 
neral-locotenent Ilie Ceaușescu. 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. secretarul Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, conducăto
rul delegației de activiști de partid 
militari aflate în vizită în R.P.D. 
Coreeană, au evidențiat prietenia, 
colaborarea și solidaritatea stator
nicite intre popoarele și armatele 
celor două țări.

CONGRES. în ciuda interdicției 
Impuse de autorități, la Santiago 
de Chjle s-au desfășurat lucrările 
celui de-al Il-lea Congres ai stu
denților chilieni. La lucrări au 
participat aproximativ 400 de dele
gați. reprezențind 24 de organizații 
studențești. Congresul a cerut, in 
numele studenților, revenirea la un 
regim democratic de guvernămînt 
in tară.

DECIZIE. Fostul prim-ministru 
olandez, Joop Den Uyl. lider al 
Partidului Muncii (P.V.D.A.). de 
opoziție, și-a anunțat decizia de a 
se retrage de la conducerea parti
dului. El a propus ca succesor in 
această funcție pe Wim Kok.

INTERZICERE. în urma demon- I 
stratiilor de masă ale antifasciști
lor din orașul Detmold (R.F.G.), 
autoritățile municipale au interzis . 
desfășurarea unei adunări a foștilor I 
combatanți ai așa-numitei divizii I 
de tancuri S.S. „Cap de mort". Fas
ciștii care au făcut parte din uni- I 
tatea S.S. au participat la opera- | 
tiuni de represiune împotriva popu
lației în zonele ocupate de trupele I 
naziste.

POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO , 
numără 11 980 000 de locuitori. I 
Populația capitalei nipone a crescut 
in ultimul an cu aproape 80 000 de > 
persoane.
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