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M INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NJCOLAE CEAUȘESCU 

VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII LIBANEZE, AMIN GEMAYEl 

încheierea convorbirilor oficiale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Tariq Aziz, viceprim-ministru și ministru 

de externe al Republicii Irak

La Palatul Consiliului de Stat 
s-au încheiat, sîmbătă, convorbiri
le oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Libaneze. Amin Ge
mayel.

Ultima rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării în con
tinuare a unor probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și a unor aspecte ale acti
vității politice internaționale.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de rezultatele

Sîmbătă. 7 Iunie, s-a încheiat 
vizita oficială efectuată în țara 
noastră, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de pre
ședintele Republicii Libaneze, 
Amin Gemayel.

Dialogul la nivel înalt româno- 
Iibanez se înscrie, prin rezulta
tele sale, ca un moment important 
în cronica relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
ca o contribuție de seamă la dez
voltarea raporturilor dintre Româ
nia și Liban, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
destinderii, păcii. înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Ceremonia plecării oficiale a 
șefului statului libanez a avut loc 
pe platoul din fața Palatului Re
publicii.

Erau prezenți membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului. generali, alte persoane ofi
ciale române.

A fost de față ambasadorul Li
banului la București.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Libaneze și Re
publicii Socialiste România.

Cei doi președinți au trecut, 
apoi. în revistă garda de onoare.

în continuare. înaltul oaspete 
și-a luat rămas bun de la persoa
nele oficiale române.

Un grup de pionieri a oferit 
celor d°i șefi de stat flori.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Amin Gemayel și-au strîns mîinile 
cu prietenie, s-au îmbrățișat cu 
multă căldură.

★
După ceremonie, președintele 

Amin Gemayel a plecat într-o că
lătorie în unele zone din țara 
noastră. într-o vizită cu caracter 
neoficial. 

vizitei, ale convorbirilor purtate în 
aceste zile, pentru înțelegerile con
venite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-Iibanez. S-a 
subliniat că vizita și convorbirile 
au pus în evidentă existența unor 
reale posibilități pentru amplifi
carea și diversificarea colaborării 
dintre cele două țări — pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii — în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor.

Totodată, a fost manifestată 

Plecarea din Capitală

convingerea că, în spiritul celor 
discutate. România și Libanul vor 
conlucra tot mai activ pe arena 
mondială. împreună cu alte state, 
în lupta pentru dezarmare și pace, 
pentru soluționarea constructivă, 
pe cale pașnică, a complexelor pro
bleme ce confruntă omenirea, pen
tru un climat de înțelegere și lar
gă colaborare internațională.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Amin Gemayel și-au exprimat do
rința de a continua dialogul la ni
vel înalt, relevînd rolul său im
portant în dezvoltarea relațiilor de 

prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Președintele Republicii Libaneze 
a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea de care s-a bucurat în 
timpul șederii în țara noastră, 
pentru programul ce i-a fost re
zervat cu acest prilej.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

Rezultatele vizitei au fost con
semnate într-un comunicat, care 
se dă publicității.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă, pe Tariq Aziz, 
viceprim-ministru și ministru de ex
terne al Republicii Irak, aflat in vi
zită oficială în țara noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Irakului, Saddam 
Hussein, un salut călduros și cordi
ale urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și bunăstare po
porului român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat președintelui 
Irakului un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
iar poporului irakian prieten pace 
și prosperitate.

In timpul întrevederii s-au rele
vat relațiile prietenești jomâno-ira- 
kiene, care au cunoscut, în ultimii 
ani, un curs pozitiv, pe multiple pla
nuri. A fost exprimată dorința de a 
se extinde și întări, în continuare, 
conlucrarea dintre cele două țări, 
îndeosebi în domeniul economic. S-a 
apreciat că promovarea largă a co
laborării dintre România și Irak, atit 
pe tărîm bilateral, cît și în sfera

Actul revoluționar al instituirii 
socialiste, moment hotărîtor in 

operei de edificare a noii
Noua epocă istorică ce s-a deschis 

în dezvoltarea țării noastre o dată cu 
marele act de la 23 August 1944 s-a 
caracterizat prin realizarea unor pro
funde transformări sociale revoluțio
nare. în concordantă cu idealurile 
de progres, libertate și dreptate so
cială și națională ale poporului nos
tru. Pe parcursul procesului revolu
ționar din România, al edificării noii 
orînduiri. au avut loc numeroase c- 
venimente și prefaceri înnoitoare, 
integrate organic în strategia unitară 
a Partidului Comurtist Român, pro
movat de istorie la cîrma destinelor 
patriei. Din multitudinea acestor e- 
venimente si prefaceri sînt însă une
le care — chiar din momentul înfăp
tuirii lor, dar mai ales în perspectiva 
timpului ce ne desparte de ele — se 
detașează în prim plan sub raportul 
însemnătății și semnificațiilor, se în
fățișează ca puncte nodale, ca acte 
fundamentale pentru toată evoluția 
ulterioară.

Un asemenea eveniment de excep
țională importanță este și naționali
zarea principalelor mijloace de pro
ducție la 11 iunie 1948 : „Naționali
zarea industriei, băncilor, transportu
rilor și comerțului — se arată în 
Programul P.C.R. — a dus la lichi

COMUNICA
cu privire la vizita în România 

Republicii Libaneze, Amin
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, în zilele 
de 6 și 7 iunie 1986 președintele Re
publicii Libaneze, Amin Gemayel, a 
efectuat o vizită în Republica Socia
listă România.

în timpul vizitei, președintele 
Amin Gemayel s-a bucurat de o 
primire cordială, mărturie a senti
mentelor tradiționale de stimă și 
respect pe care și le nutresc reci
proc popoarele prietene ale celor 
două țări.

în cursul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, cei doi pre
ședinți au făcut o analiză a stadiu
lui raporturilor de cooperare româ- 
no-libaneze în diferite domenii de 
interes comun și au procedat la un 
schimb de păreri asupra probleme
lor majore ale lumii contemporane.

In acest cadru, s-a apreciat că vi
zita președintelui libanez în Româ
nia constituie o expresie a bunelor 
relații existente între cele două țări, 
a dorinței lor de a acționa pentru 
dezvoltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre 
ele, precum și de a intensifica in 
continuare conlucrarea româno-liba- 
neză pe planul vieții internaționale.

Relevînd rezultatele pozitive obți
nute in dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării in producție 
dintre cele două țări, cu toate difi
cultățile generate de evoluția situa
ției din Liban în ultimii 10 
ani, cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că există largi posibili
tăți pentru extinderea în continuare 
a colaborării economice bilaterale, 
pe baze reciproc avantajoase, prin 
angajarea Întreprinderilor românești 
de specialitate la realizarea proiec
telor înscrise în planurile și progra
mele de reconstrucție și dezvoltare 

vieții Internaționale, este în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
generale a păcii, dezvoltării inde
pendente și cooperării între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind situația din Orien
tul Mijlociu, precum și alte aspecte 
ale vieții politice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea intensificării 
activității politico-diplomatice, a pro
movării de noi inițiative, în vederea 
soluționării globale, juste și durabile, 
a situației din Orientul Mijlociu, a 
instaurării unei păci trainice în re
giune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României care se 
pronunță ferm pentru încetarea con
flictului militar dintre Iran și Irak, 
pentru renunțarea la orice acțiuni 
militare și trecerea la soluționarea 
problemelor dintre cele două state 
pe calea tratativelor, ceea ce este în 
folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și stabilității in zonă 
și în lume.

Subliniind că problemele din Ori
entul Mijlociu trebuie privite în con
textul general al situației internațio
nale, care continuă să se mențină 

darea proprietății capitaliste asupra 
mijloacelor de producție, la crearea 
în economie a proprietății socialiste 
a întregului popor, mareînd de fapt 
începutul făuririi societății socialiste 
în România". In aceeași ordine de 
idei, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. arăta 
că „primul act care a avut un rol 
hotărîtor în desfășurarea revoluției 
socialiste I-a constituit trecerea 
principalelor mijloace de producție 
din industrie, Ia 11 iunie 1948, în 
mîinile poporului".

Ocupînd un loc central în teoria 
socialismului științific asupra căilor 
de lichidare a exploatării omului de 
către om. de așezare a societății 
umane pe baze noi. problema trans
formării structurale a relațiilor de 
proprietate, a trecerii mijloacelor de 
producție în proprietatea întregului 
popor a străbătut ca un fir călăuzi
tor toate programele partidului po
litic revoluționar al clasei muncitoa
re din România în anii de pînă la 
eliberare. Dar abia după 23 August 
1944 ea a trecut din stadiul preocu
pării programatice (teoretice) în cel 
al înfăptuirii ei concrete.

Evocarea evenimentului major pe 
care l-a constituit naționalizarea 

ale Libanului. A fost evidențiat fap
tul că baza solidă a dezvoltării con
tinue a raporturilor româno-libaneze 
o constituie principiile respectării 
stricte a independenței și suverani
tății naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Exprimînd satisfacția pentru con
lucrarea rodnică existentă pe planul 
culturii, educației și al pregătirii de 
cadre, președinții celor două țări au 
afirmat dorința de a se menține, in 
continuare, un nivel ridicat al coo
perării în aceste domenii, ceea ce 
contribuie Ia mai buna cunoaștere 
reciprocă și apropiere dintre po
poarele român și libanez prietene.

Președintele Amin Gemayel a 
adresat calde mulțumiri României, 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul acordat Libanului, atit 
prin asigurarea continuității partici
pării întreprinderilor românești la 
realizarea unor proiecte de dezvol
tare a Libanului în ultimii ani, cit și 
prin pregătirea unui însemnat număr 
de cadre libaneze în instituțiile ro
mânești de învățămînt superior, ceea 
ce dovedește trăinicia sentimentelor 
de prietenie care caracterizează ra
porturile dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Libaneze, Amin 
Gemayel, și-au exprimat îngrijorarea 
față de situația internațională gravă 
actuală, care s-a înrăutățit în ulti
ma perioadă, îndeosebi ca urmare a 
accelerării cursei înarmărilor și, in 
special, a înarmărilor nucleare, a in
tensificării unor conflicte militare, a 
manifestărilor politicii de forță și 
dictat, de amestec în treburile inter
ne ale altor state, a recurgerii la fo
losirea forței, a continuării crizei 
economice mondiale și agravării 
situației țărilor în curs de dezvolta- 

gravă, șeful statului român a arătat 
că se impune să se facă totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării, în primul rînd 

* a celei nucleare, pentru rezolvarea 
Î>e cale pașnică a tuturor conflicte- 
or dintre state, pentru instaurarea 

în lume a unui climat de destindere, 
securitate, înțelegere și cooperare.

In cadrul convorbirii a fost relie
fată importanța desfășurării unor 
eforturi susținute pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice mondiale, care să 
asigure progresul mai rapid al tu
turor statelor, îndeosebi al țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și o largă 
colaborare internațională. în spiritul 
egalității și avantajului reciproc.

A fost subliniat rolul ce revine 
statelor mici și mijlocii, țărilor in 
curs de dezvoltare, țărilor nealiniate 
în soluționarea problemelor complexe 
ce confruntă omenirea.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Safa Saleh Mahdi 
al-Falaki, ambasadorul Irakului la 
București.

proprietății 
desfășurarea 
orînduiri

principalelor mijloace de producție 
din îl iunie 1948 prilejuiește, încă o 
dată, evidențierea rolului conducător, 
determinant și decisiv pe care l-a 
avut Partidul Comunist Român în 
pregătirea, legiferarea și traducerea 
în fapt a acestui act fundamental 
pentru întregul proces al devenirii 
noastre socialiste. Rolul partidului se 
vădește în complexul proces de pre
gătire a naționalizării, în concepția 
de ansamblu asupra înfăptuirii ei, 
în alegerea judicioasă a momentului, 
în realizarea ei pe teren, în măsurile 
luate după naționalizare pentru a se 
putea trece cît mai rapid la plani
ficarea economiei, care a înlesnit 
terminarea refacerii economice post
belice și a permis declanșarea pro- 
priu-zisă a procesului construirii noii 
orînduiri sociale.

In sens larg, se poate spune că în
treaga evoluție anterioară a proce
sului revoluționar — de la 23 August 
1944 și pînă în iunie 1948 — a creat 
treptat premisele generale, politice 
și economice, necesare pentru în
făptuirea naționalizării, că toate mă
surile și cuceririle de ordin politic

(Continuare in pag. a IlI-a)

T
a președintelui 
Gemayel
re. In acest cadru, s-a subliniat ne
cesitatea imperioasă de a se face to
tul pentru reluarea politicii de pace, 
destindere, dezvoltare independentă 
și largă cooperare internațională, în 
interesul tuturor popoarelor lumii.

Ambii șefi de stat și-au manifes
tat profunda îngrijorare fată de es
caladarea cursei înarmărilor și afec
tarea unor imense resurse umane, 
materiale și financiare în scopuri 
militare, ceea ce constituie o grea 
povară pentru toate popoarele, o 
primejdie permanentă la adresa păcii 
și securității internaționale. în acest 
cadru, a fost relevat pericolul mare 
pe care îl prezintă izbucnirea unui 
nou război mondial, care s-ar trans
forma. în mod inevitabil. într-o 
Catastrofă nucleară, ce ar duce Ia 
dispariția a înseși condițiilor exis
tenței vieții pe Pămînt. Pornind de 
la această situație, cei doi președinți 
au apreciat că problema fundamen
tală a epocii contemporane o consti
tuie apărarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, de lichidare 
a armelor nucleare, asigurarea drep
tului suprem al popoarelor, al oa
menilor. la existentă, la viață liberă 
și demnă.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
împotriva acumulării de noi arme 
nucleare în Europa, pentru eliberarea 
deplină a continentului de astfel de 
arme, pe baza unor acorduri cores
punzătoare. S-a subliniat, totodată, 
importanta întăririi păcii si a dez
voltării colaborării și bunei vecină
tăți în Balcani, transformării acestei 
regiuni într-o zonă liberă de arme 
nucleare și arme chimice, fără baze 
militare străine. în acest cadru, s-a 
exprimat sprijinul pentru crearea de 
zone libere de arme nucleare în alte

(Continuare în pag. a V-a)
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Unități turistice 
pentru odihnă 

și cură balneară

ZIUA MILIȚIEI

nice. In acest sens, la recentul forum democratic al țărănimii, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesi
tatea ca fiecare unitate de stat sau cooperatistă să dețină un 
zootehnic puternic. Este un obiectiv căruia Comitetul județean 
al P.C.R. i-a acordat și îi acordă în continuare o deosebită atenție. 
Pentru înfăptuirea lui sînt îmbinate în mod armonios diferite laturi ale 
activității organizatorice și politice, controlului de partid revenindu-i un 
rol important. în însemnările de fată vom prezenta cîteva aspecte 
edificatoare privind modalitățile de organizare și desfășurare a acestui 
control, prin prisma rezultatelor obținute pină acum și a problemelor 
care mai sînt de soluționat pentru 
tare a zootehniei județului.

PE TEREN, ÎNSOȚIND COLEC
TIVELE DE CONTROL. Nici nu se 
luminase de ziuă și, la sediul Co
mitetului . județean de partid Buzău, 
sîntem atașați uneia dintre cele 12 
colective care urmau să întreprindă 
un control în fermele zootehnice din 
unități agricole ale județului. De la 
activistul de serviciu primim un plic, 
îl desfacem. Pe o hîrtie era scris : 
„C.A.P. Glodeanu Sărat, ferma Căl- 
dărușanca". 
drum.

Fără a ni 
înainte ni

îndeplinirea programului

Pornim fără zăbavă la

se indica locul, cu o zi 
se înmînase tematica 

controlului cuprinzînd 11 puncte, 
dintre care : prezența cadrelor de 
conducere și a specialiștilor pe bază 
de grafic la programul de lucru din 
zootehnie ; pregătirea nutrețurilor 
în bucătăriile furajere, adăparea, 
mulgerea și curățirea individuală a 
tuturor animalelor ; curățirea graj
durilor. aparaturii de muls, in
stalațiilor și ustensilelor folosite la 
îngrijirea animalelor ; dacă se rea
lizează zilnic hrănirea, îngrijirea și 
lotizarea femelelor gestante, predarea 
acestora pe bază de proces-verbal 
șefilor de fermă și îngrijitorilor ; 
modul în care medicii veterinari de 
la circumscripție îndrumă activi
tatea în ferme și Iau măsuri față de 
încălcările de la normele sanitar- 
veterinare. în finalul tematicii o 
mențiune : fiecare colectiv va de
pune la sectorul agrar o notă cu
prinzînd concluziile și măsurile sta
bilite.

La ora 5 ajungem Ia Căldărușanca, 
la ferma de vaci. Consultăm grafi
cul cu prezenta cadrelor de condu
cere din cooperativa agricolă și de 
la consiliul popular comunal în 
fermă. Lipseau insă de la datorie, 
îngrijitorii au sosit, unul cite unul, 
cu întîrziere. Furajarea se făcea la 
întîmplare.

După aceeași procedură însoțim 
alt colectiv de control la ferma 
zootehnică Cioranca, apartinînd în
treprinderii agricole de stat Stîlpu. 
Ce vedem 7 Padocurile deteriorate, 
drumurile de acces blocate cu gunoi, 
instalațiile de muls și 
scoase din funcțiune, 
de această dezordine 
terile de la disciplină
lului, lipsa de responsabilitate a 
conducerii unității. Notăm data con
trolului : 19 aprilie a.c. O situație 
similară constatăm și la ferma 
-zootehnică de. la C.A.P. Scutelnici, 
cu ani in urmă ima din cooperati
vele agricolsr ftuhta$e 'ale 'județului.

NE RECUNOAȘTEȚI? Dacă am 
imagina o personificare a celor trei 
ferme menționate, 
aceste zile, ele 
pună o întrebare 
Răspunsul ar 
Aceste ferme 
nerecunoscut.

...Ne aflăm 
după aproximativ 20 de zile de

cele de apă 
Iar dincolo 
tronau aba- 
ale persona-

vizitîndu-le în 
ar putea să ne 
: ne recunoașteți 7 

fl : categoric — nu. 
sînt, într-adevăr, de

5»

sector 
Buzău

de dezvol-

Padocurile 
Drumurile

efectuarea controlului, 
arată ca nou construite, 
de acces au fost asfaltate, s-au ri
dicat garduri, terenurile din incinta 
fermei au fost cultivate cu 
Peste tot ordine, curățenie, 
plină. Animalele sînt vioaie, 
hrănite. Producția de lapte a cres
cut cu 25 la sută ; cam cu tot 
atîtea procente s-a mărit și sporul 
in greutate al vițeilor ; de aseme
nea, a fost redusă mortalitatea. 
Șeful fermei, medicul veterinar 
Pavel Victor, ne prezintă explica
țiile de rigoare, ne informează suc-

grijă, 
disci- 

bine

Celor aflati în drumeții sau 
dornici să-și petreacă un sejur 
reconfortant le stau la dispozi
ție unități turistice amplasate 
în apropierea unor stațiuni bal
neare, la care se poate beneficia 
de cazare și masă, precum și 
de efectuarea de tratamente.

Astfel, hotelul „Silagiu" din Bu- 
ziaș, județul Timiș, unitate de 
categoria I A, dispune de 59 locuri 
de cazare și restaurant. (Tele
fon : 963/3 18 32). Stațiunea Bu- 
ziaș este renumită pentru clima
tul de cimpie cu primăveri tim
purii. veri călduroase și ierni 
blînde. La baza de tratament 
există instalații moderne pentru 
diverse proceduri : băi calde cu 
apă minerală carbogazoasă la 
cadă, hidroterapie, termotera- 
pie. kinetoterapie etc. Apele 
minerale carbogazoase, ferugi- 
noase, bicarbonate, hipotone 
sînt indicate in tratarea unor 
afecțiuni ale aparatului cardio
vascular și ale sistemului ner
vos central.

La poalele munților Zarandu- 
lui, la circa un kilometru de 
stațiunea balneoclimaterică Li- 
pova din județul Arad, se află 
hotelul „Lipova", unitate de ca
tegoria I, cu o capacitate de 54 
locuri de cazare în camere con
fortabile și un restaurant cu te
rasă. (Telefon : 960/6 13 77). Sta
țiunea, amplasată într-o pito
rească zonă de coline acoperite 
cu păduri de stejar, cu un cli
mat blind, este indicată pentru 
tratarea de afecțiuni cardiovas
culare, datorită efectelor tera
peutice ale apelor minerale car
bogazoase, feruginoase, bicarbo
nate, calcice, sodice, hipotone și 
magneziene.

Gazdă ospitalieră, hotelul 
Geoagiu-Băi, unitate modernă, 
cu 54 locuri de cazare și res
taurant, este amplasat în bine
cunoscuta stațiune 
nume din județul
care este situată lă 12 kilometri 
nord de Orăștie, într-o zonă 
deluroasă. Apele alcaline, ușor 
sulfuroase, bicarbonate, magne
ziene, ca și nămolul de turbă 
ioduros-feruginos sînt indicate 
pentru tratamentul afecțiunilor 
aparatului locomotor.

Ziua 
fiecare 
trospectie a activității acestui organ 
de stat, de la a cărui făurire — in 
virtutea voinței suverane a poporu
lui de a-și apăra cuceririle revolu
ționare — 
Prilej de 
străbătută 
omului în 
a apăra, împreună cu celelalte orga
nisme ale statului, înaltele valori 
morale și materiale ale societății 
noastre, viața și libertatea cetățeni
lor, ordinea și liniștea publică.

Este misiunea încredințată 
partid, de secretarul său general, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iar aceasta pre
supune slujirea cu devotament, cu 
exemplară dăruire a comandamen
telor majore trasate : întronarea 
peste tot a spiritului de justiție, res
pectarea riguroasă a legii, întărirea 
legalității, a climatului de ordine și 
disciplină din viata noastră socială.

De-a lungul anilor, lucrătorul din 
miliție a făcut nu o dată dovada ca
lităților sale moral-politice ridicate, 
de slujire cu responsabilitate, de
seori cu eroism, a intereselor gene
rale ale colectivității. Fiecare etapă 
a construcției socialiste, a progresu
lui nostru economic, social subsu
mează și efortul statornic al omului 
ordinii publice, care a acționat și 
acționează. în strinsă conlucrare cu 
creatorii de valori materiale și spi
rituale, în raport de realitatea con
cretă. Adeziunea deplină la politica 
partidului comunist, de făurire a 
noii orînduiri, este generatorul de 
energii și acțiuni revoluționare.

Reperele fundamentale ale acestei 
activități de mare însemnătate se 
află în opera teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avind 
misiunea să slujească interesele de 
esență ale poporului, oamenii ordinii 
publice au aflat in doctrina tovară
șului Nicolae Ceaușescu conceptele 
de bază privind participarea directă 
a poporului la guvernarea tării, la 
conducerea societății. Din strălucito
rul exemplu al gîndirii revoluționa
re a conducătorului partidului și sta
tului, oamenii ordinii publice au des
cifrat și marile îndatoriri ce le re
vin : în prevenirea și combaterea 
oricăror fapte antisociale, în întări
rea necontenită a legăturilor de 
conlucrare activă cu cei ce mun-

miliției se constituie, 
dată, intr-un moment

ca de 
de re-

cesc, cu celelalte organe de stat, or
ganizații de masă și obștești, in 
așezarea la temelia întregii activități 
a conceptului filozofic de umanism 
revoluționar și, în strînsă legătură 
cu acesta, a conceptului de întărire 
a legalității socialiste.

Sint îndatoriri subliniate cu deo
sebită pregnantă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al 
XIII-lea al partidului : „întărirea 
ordinii și respectarea legalității so
cialiste se condiționează reciproc, 
constituind o cerință legică a dez
voltării democrației muncitorești-re- 
volutionare", în procesul întăririi le
galității socialiste, un relief aparte 
capătă întărirea fermității și exigen
ței pentru prevenirea și combaterea 
faptelor antisociale, conlucrarea mai 
strinsă cu masele in acțiunile inițiate 
pentru respectarea peste tot a nor
melor legale, a regulilor de convie
țuire socială civilizată.

Munca omului în uniforma gri- 
albastră se bucură de binemeritata 
prețuire și pentru faptul că. însu- 
șindu-și _ direcțiile programatice cu
prinse în strategia partidului, po
trivit cărora societatea noastră are 
puterea necesară de a reeduca, ac
ționează în consecință, astfel încit 
nici un om să nu sufere pe nedrept 
rigorile legii, dar nici unul din cei 
care încalcă legea să nu rămînă 
nepedepsit.

Iată tot atîtea motive care însu
flețesc cadrele de miliție în activi
tatea lor, le stimulează eforturile, 
responsabilitatea, competenta profe
sională. Iată tot atitea direcții de ac
țiune pentru prezent și viitor, in 
măsură să genereze o activitate de 
înaltă calitate, să asigure climatul 
civic necesar operei de edificare so
cialistă a patriei, apărării valorilor 
materiale și spirituale, ordinii de 
drept.

Iar legămîntul solemn fată de 
partid, patrie și popor, fată de co
mandantul suprem, reînnoit de fie
care dată și de Ziua miliției, sem
nifică pentru toti lucrătorii mili
ției noastre, a poporului : a fi me
reu la datorie. A apăra avutul ob
ștesc, drepturile și libertățile con
stituționale ale fiecărui cetățean. A 
veghea necontenit la respectarea le
gilor țării, la întărirea ordinii și 
liniștii publice. A sluji cu abnegație, 
fără șovăire, interesele fundamen
tale ale României socialiste.

troalele întreprinse în zootehnie de 
colectivele organizate de comitetul 
județean de partid semnifică numai 
o latură, un punct de plecare, un 
moment in desfășurarea acțiunii 
atotcuprinzătoare de realizare a 
prevederilor cuprinse în programul 
județean de dezvoltare a zootehniei. 
Iată și un exemplu în acest sens. 
La C.A.P. Scutelnici, anumite cauze 
ale situației precare din zootehnie, 
depistate în timpul efectuării conȚ 
trolului, au fost generate și de spi
ritul de automultumire determinat 
de succesele obținute, de diluarea 
treptată a responsabilității cadrelor 
de conducere din această unitate, 
de slăbirea vieții interne de partid 
și a democrației cooperatiste. Stările 
de lucruri din zootehnie au fost 
supuse dezbaterilor din organizația 

- de partid și din adunarea generală 
a cooperatorilor. Cu aceste prilejuri 
au fost formulate critici severe 
la adresa cadrelor de conducere. 
Sancțiunile adoptate împotriva uno
ra dintre aceste cadre au avut un 
puternic caracter educativ. în mod 
similar s-a procedat în toate unită
țile agricole unde au fost consta
tate neajunsuri asemănătoare. Dife
rite cadre de conducere au fost 
înlocuite cu cooperatori și specia
liști harnici și modești, care, ulte
rior, s-au dovedit buni organizatori 
ai producției. în unele unități s-a 
intensificat acțivitatea de primire în 
partid, ceea ce a influențat pozitiv 
creșterea rolului organizațiilor de 
partid. Tot pe baza concluziilor con
troalelor efectuate sînt organizate 
frecvent schimburi de experiență 
pe problemele cele mai stringente din 
zootehnie, atît la nivelul județului, 
cît și în cadrul consiliilor unice 
agroindustriale.

îmbinarea într-o 
a laturilor muncii 
politico-educative, 
obiectivele concrete ale dezvoltării 
zootehniei și, îndeosebi, conceperea 
controlului de către comitetul jude
țean de partid în multifuncționali- 
tatea sa — mijloc de cunoaștere a 
realităților și premisă în adoptarea 
unor decizii fundamentate, modali
tate de sprijin, de prevenire a lip
surilor, rol educativ prin relevarea 
atît a unor succese, cît și a unor 
deficiențe, precum și un rol coerci
tiv pentru cei care, dintr-un motiv 
sau altul, nu-și exercită cum se 
cuvine atribuțiile și răspunderile cu 
care au fost investiți — au determi
nat schimbări radicale in sectoarele 
zootehnice ale multor unităti agricole 
de stat și cooperatiste, printre care, 
in afară de cele menționate mai 
înainte, amintim pe cele din Nico- 

-lești, Ulmeni, Lunca. Lanuri. Udați, 
Boldu și Podgoria. Ca urmare fi
rească a ansamblului de măsuri 
aplicate, diagrama producției de 
lapte din județ se află într-o con
stantă ascensiune ; de asemenea, la 
viței planul a fost pină acum sub
stanțial depășit, iar efectivul de oi 
este cu 20 000 mai mare decît anul 
trecut. Rezultate bune în creșterea 

: animalelor. au fost obținute și în 
gospodăriile populației.

Indiscutabil, in domeniul zootehniei, Comitetul județean de partid 
Buzău a avut multe lucruri de invațat din experiența altor județe, a 
preluat de la ele o serie de initiative. Dar, în același timp, experiența 
dobindită în acest județ în ce privește modalitățile dc organizare si efec
tuare a controlului de partid, operativitatea și consecventa in aplicarea 
măsurilor stabilite se recomandă și altor organizații de partid. Mai pre
sus de toate însă, această experiență se recomandă însesi organelor și 
organizațiilor de partid din județ în înfăptuirea celorlalte programe de 
dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

tribuția întreprinderilor industriale 
din județ, a colectivelor de murici- 
tori, care au răspuns cu promptitu
dine și prin fapte de-a dreptul im
presionante. Pe de altă parte, am 
urmărit și urmărim în continuare 
întronarea unui înalt spirit de or
dine și de disciplină, combătind cu 
hotărîre anumite prejudecăți și 
mentalități greșite înrădăcinate pe 
alocuri, potrivit cărora «n-ai ce 
face, zootehnia nu este farmacie», 
iar transformarea fermelor zooteh
nice în locuri de muncă în care 
oamenii să lucreze cu folos și plă
cere «este un lucru greu, dacă nu 
chiar imposibil». De asemenea, pen
tru a asigura o bază furajeră co
respunzătoare, domeniu în care 
avem încă dificultăți, am lansat 
următorul cuvînt de ordine : campa
niile de însămînțare și recoltare a 
furajelor sînt tot atît de importante 
ca semănatul și recoltarea griului 
și porumbului 1“

OPERATIVITATE ȘI CONSEC
VENȚĂ. De la începutul anului 
trecut și ț>înă în prezent, comitetul

se împlinesc 37 de ani. 
a sublinia contribuția, 

de înaltă răspundere, a 
uniformă gri-albastră, de

de

Din experiența Comitetului județean de partid Buzău 
în organizarea și desfășurarea controlului în zootehnie

cint despre planurile de viitor. Nu-i 
place însă să-și amintească cum 
arăta . ferma cu trei săptămîni în 
urmă. Nici noi nu insistăm.

O imagine asemănătoare găsim și 
la ferma zootehnică de la Căldăru
șanca a C.A.P. Glodeanu Sărat. în- 
tîlnim un îngrijitor. „Frumoasă 
fermă aveți !“, intrăm noi în vorbă. 
„Frumoasă, nimic de zis ! Să fi 
venit dumneavoastră mai pe la 
începutul primăverii, nici că puteați 
să intrați în fermă — ne spune 
îngrijitorul. Poate nu vă vine să 
credeți, dar vă spun eu. Marin 
Bărzar, că toată trebușoara asta 
am făcut-o în 3—4 zile. A pus umă
rul toată comuna".

La ferma zootehnică a C.A.P. 
Scutelnici, grajdurile sînt proas
păt văruite, trase cu brîu. Pe 
marginea drumurilor de acces, pa
nouri cu grafice, cți îndemnuri la 
muncă spornică. Toate terenurile din 
incintă sînt cultivate. Nu lipsesc 
nici florile. Nivelul producției de 
lapte a crescut vertiginos — de 
peste patru ori numai într-o sin
gură lună. Nu-i incă motiv de 
automulțumire deoarece si punc
tul de plecare al producției a fost 
foarte scăzut. Dar lucrurile s-au 
urnit bine.

O RECONSIDERARE A DATE
LOR STATISTICE. Pe ansamblu, 
zootehnia județului Buzău se în
cadra și încă se încadrează în date 
statistice medii satisfăcătoare. Co
mitetul județean de partid a consi
derat, pe drept, că cifrele medii sint 
sub posibilitățile județului, că, în 
fond, ele ascund atît rezultatele 
remarcabile ale multor unități agri
cole, cit și pe cele slabe sau foarte 
slabe ale altor unități. .Pentru a ri- 
dica'nivelul general' ai zootehniei, 
comitetul județean de partid a ini
țiat o amplă acțiune. Consemnăm 
în acest sens opinia tovarășului 
Constantin Nițu, secretar al comite
tului județean de partid : „Ca să 
îndeplinim acest obiectiv era nevoie 
să punem, în multe privințe, or
dine desăvîrșită. Pe de o parte, am 
urmărit să ajutăm unitățile agricole 
să-și consolideze și să-și dezvolte 
baza materială în zootehnie, pentru

județean de partid a organizat 16 
acțiuni de control în zootehnie. 
După fiecare asemenea acțiune, pe 
baza unei informări cît mai clare 
cu putință, secretariatul comitetului 
județean de partid analizează situa
țiile constatate, adoptă măsurile ce 
se impun și nominalizează răspun
derile. Data trecerii la înfăptuirea 
măsurilor adoptate poate fi consi
derată data ședinței de secretariat, 

în agricultură, după cum se știe, 
există perioade de maximă solici
tare a forțelor. O asemenea solici
tare poate să determine uneori ne
glijarea altor sectoare. Este situația 
pe care comitetul județean de partid 
a prevăzut-o și a reușit s-o 
în recenta 
primăvară, 
pentru efectuarea insămînțărilor la 
timp și în condiții de bună calitate, 
acțiunea de modernizare a zooteh
niei 
mat 
ta te

în
mai 
exemplul complexului de creștere a 
păsărilor de la Poșta-Cîlnău. Cu un 
an în urmă, această unitate se afla 
într-o situație deosebit de dificilă. 
Practic, s-a luat totul de la capăt, 
începînd cu consolidarea bazei ma
teriale și sfîrșind cu schimbarea 
unor cadre de conducere. După 
strădanii succesive, complexul a de
venit astăzi o unitate reprezentativă 
în toate privințele : dotare tehnică, 
organizare și, îndeosebi — ca o con- 
șecintă .7- producție, cp. regularitate 
peste plan. ■ .

evite, 
campanie agricolă de 
paralel cu preocuparea

s-a desfășurat în ritmul impri- 
inițial și cu aceeași operativi- 
în găsirea remediilor necesare, 
ce privește consecvența, cea 
bună ilustrare o reprezintă

viziune unitară 
organizatorice și 
axarea lor pe cu același 

Hunedoara.

PRESTĂRILE DE SERVICII LA NIVELUL CERINȚELOR CETĂȚENILOR

Constantin VARVARA 
Stelian CHIPER

din nou la Cioranca 
la

imediata 
firesc ar 

se manifeste o 
deosebită, se

Căminul fără gard, vecinii fără replică
La numărul 10 de pe 

strada Sachelarie Vi- 
sarion din sectorul 2 
al Capitalei se află 
creșa numărul 47. Cum 
creșa este înconjurată 
de cîteva blocuri și 
este frecventată și de 
copiii unora dintre, lo
catarii din 
vecinătate, 
fi să 
grijă 
poate spune părinteas
că. fată de felul în 
care arată curtea în 
care se joacă cei 
mici.

Din păcate, lucrurile 
se petrec altfel. In 
primul rînd, deoarece 
unii dintre locatari — 
pretinzînd că spațiul 
respectiv ar aparține, 
chipurile, blocului — 
își „scurtează" drumul 
pe acolo, vînturîndu-se 
prin curtea creșei, 
chiar și in timpul pro
gramului, cînd copiii 
stau afară, la aer. în
cercarea de a le opri

accesul nu a făcut de- 
cît să-i indispună iii- 
tr-atît, incit și-au per
mis să... rupă cu totul 
cele două portițe, ca și 
gărduțul din jur. Ade
vărate gesturi vanda- 
lice ! Acum. în ultimul 
timp, seara, după ter
minarea programului, 
ca și în zilele de re
paus, diverși indivizi 
invadează nestingheriți 
locul și îl degradează, 
distrugind scrînciobu- 
rile, călcînd spațiile 
verzi, aruneînd gu
noaie de tot felul. Și 
in Ioc să intervină, lo
catarii din blocurile 
învecinate privesc cu 
indiferentă asemenea 
scene, așa cum dimi
neața asistă, cu a- 
ceeași nepăsare, la 
eforturile personalului 
creșei care se strădu
iește să curețe locul.

E de neînțeles de ce 
apelurile colectivului 
de la creșa nr. 47, de 
a se face un gard a-

decvat și a se curma 
accesul „musafirilor" 
fără obraz, nu au avut 
ecou pină in prezent. 
Sîntem încredințați că, 
de data aceasta, între
prinderea ce patronea
ză creșa și organele 
ce răspund de buna ei 
funcționare, asociațiile 
de locatari din jur vor 
studia cu atenția cu
venită aspectele sem
nalate și vor găsi mo
dalitatea de a rezolva 
o situație ce durează 
cam de multă vreme. 
Este de așteptat, tot
odată, ca și cetățenii 
din aceste blocuri să-și 
reconsidere atitudinea 
și să dea o mînă de 
ajutor la menținerea 
spațiului respectiv în 
permanentă stare de 
curățenie. Nici un 
efort nu-i prea mare 
cînd este vorba de cei 
mici...

Ion MARIN

Și „Pacificul" s-a transformat
„Bucium a

ne scrieDupă cum
Gheorahe Andrei, din 
comuna Dobrun. ju
dețul Olt. cooperativa 
pentru prestări de ser
vicii din Caracal — 
prin unitatea ei de re
parații radio și televi
zoare — a reușit să-l 
pună serios pe 
muri. Cum 1 Cu 
luni în urmă — 
exact in ziua de 4 de
cembrie 1985 — omul 
a plecat la oraș pen
tru a-și da la re
parat un aparat de 
radio marca „Pacific" 
A găsit înțelegere _ la 
unitate. Si a fost în
tâmpinat cu amabili
tate.

După ce a achitat 
suma de 30 lei pen
tru verificarea apara
tului si a primit chi
tanța cu numărul 2 794. 
meseriașii i-au urat 
drum bun si l-au in
vitat să revină peste 
cîteva zile să-si 
obiectul.

Omul asa a si 
Dar. ghinion, 
dată nu era reparația 
executată. Si mese-

dru- 
sase 
mai

ridice

făcut. 
Prima

riașii i-au dat alt ter
men. A doua oară cind 
s-a dus la atelier, i s-a 
spus că băiatul care 
lucrează la el e plecat 
la București după 
marfă. A treia oară, că 
„băiatul" cu pricina a 
plecat in concediu. A 
șaptea oară. dună 
cinci luni, meseriașii, 
cam nervoși, i-au zis:

— Ia-ti omule apa
ratul inapoi că nu se 
mai poate repara. Nu 
vezi in ce hal e ? Si 
i-au trîntit in căruță 
o... cutie aoală. Uimit, 
omul s-a uitat la cutia 
cu pricina, care, ce-i 
drept, nu era vreo cu
tie de cremă, ci una 
(aoală} care purtase 
pe vremuri intre 
reții ei piesele 
aparat de radio 
ciurn": „Măi să 
si-a zis Gheorahe An
drei si s-a întrebat : 
De ce Pe chitanță 
scrie că aparatul meu 
e marca «Pacific», iar 
acum mi se dă o cu
tie de «Bucium» 7 ! 
De ce după verificarea

De
ținui 
..B li

fte.

aparatului «Pacific» 
mi se spusese că e gata 
in cîteva zile, dar n-a 
fost reparat timp de 6 
luni ? Oare cind am 
dus la reparat apara
tul de radio nu se pu
tea vedea că 
cutia, doar a 
rificată ?

Desigur, la 
întrebări si la 
altele ve care .... . 
mai fi pus Gheorghe 
Andrei din comuna 
Dobrun nu vom răs
punde noi. E datoare 
să răspundă Uniunea 
județeană a cooperati
velor meșteșugărești. 
Răspuns din care nu 
trebuie insă să lip
sească esențialul: Cum 
poate permite unor 
meseriași aflati in 
serviciul publicului să 
„servească" populația 
în acest mod irespon
sabil ? Ce educație se 
face lucrătorilor din 
unitatea respectivă ?

Evident, așteptăm 
răspunsul...

e aoală 
fost ve-

aceste 
multe 

si le-o

Gh. GRAURE

! W W
j NB

Arhitectură nouă la Tîrgu Jiu

La cumpăna apelor Timișului și 
Prahovei. în zona Predealului — 
zonă in care se află cunoscuta sta
țiune și citeva așezări montane mai 
mici — organizatorii prestărilor de 
servicii au în vedere, pe tot timpul 
anului, nu numai solicitările local
nicilor, ci și pe cele, cu specific ceva 
mai aparte, ale numeroșilor oaspeți 
din țară sau de peste hotare. La o 
primă trecere în revistă a ofertelor 
din acest punct de vedere, prede- 
lenii stabili (aproape 8 000) și pre- 
delenii ocazionali (capacitatea tota
lă de cazare — circa 5 000 locuri) 
constată că rețeaua prestărilor de 
servicii este variată și în bună parte 
satisface cerințele. Servirea o asi
gură nu numai unitățile cooperației 
meșteșugărești ‘
alte unități, unele 
apartinînd fie 
direct consiliului 
popular orășe
nesc, fie altor în-. 
treprinderi brașo
vene. Trebuie 
menționate, de a- 
semenea. prestă
rile de servicii cu 
caracter turistic 
și de agrement, 
oferite de Oficiul 
județean de tu
rism Brașov (care 
își are sediul cen
tral la Predeal).

Complexul meș
teșugăresc „Săce
leana" — din ime
diata apropiere a 
gării — reprezintă 
ții de servicii pentru populație. Aci 
se află unități de croitorie (de co
mandă, reparații și accesorii), frize
rie, coafură, cosmetică, foto, trico
taje. Nu departe, sub aceeași firmă, 
găsim unități de reparații, întreți
nere și achiziții radio și televizoare, 
Cizmărie. închiriere de articole de 
sport, blănărie, tinichigerie etc. Alte 
servicii au in vedere petrecerea cit 
mai plăcută și reconfortantă a 
timpului liber: organizarea excursii
lor, practicarea unor sporturi (in se
zon — schiul, săniușul și patinajul 
se află la loc de frunte !), drume
țiile montane. înotul în piscine aco
perite, discotecile, spectacolele de 
teatru și cinema etc.

în discuțiile purtate cu factori res
ponsabili

„Săceleana", ci și 
cu profil specific.

ținut că, o dată cu îmbunătățirea ca
lității serviciilor, oferta poate și tre
buie să fie mult extinsă. în acest 
sens subscriu tot mai insistent soli
citările localnicilor și ale numeroși
lor oaspeți ai Predealului. De altfel, 
pe agenda de lucru a edililor pro
blema figurează permanent, căutin- 
du-se soluții operative, eficiente care 
să vină în întimpinarea cerințelor. 
Un prim rezultat statistic arată, că 
lUcrurite merg pe' drumul cel burii; 
pe primul trimestru al acestui an, 
spre exemplu, activitatea complexu
lui meșteșugăresc „Săceleana" din 
Predeal s-a îmbunătățit. Indicatorii 
de plan au fost depășiți și la pro- 
ducția-marfă (cu 20,4 la sută), și la 
prestările de servicii (cu 8,6 la 
sută), realizindu-se beneficii de 
127 006 lei.

La cabinetul metodologic de sfat 
premarital și familial al sectorului 
2 s-a desfășurat recent o interesantă 
acțiune, un concurs pe bază de în
trebări și răspunsuri avind ca tema
tică „Mama știe, copilul cîștigă". In 
sală, tinere femei gravide, unele din 
ele însoțite de copii de 2—4 ani.

„De fapt, in acest concurs — ne 
spune dr. Mioara Mincu, medic-șef 
al sectorului 2 din Capitală — toa
te participantele, care sint femei 
gravide aflate in evidența noastră, 
sint cîștigătoare și se înțelege că, 
o dată cu ele, și familiile lor, soțul, 
copiii beneficiază de plusul de cu
noștințe acumulate în dialogul di
rect cu specialiștii cabinetului".

„în cei peste trei ani de cind ac
ționăm organizat, după un program 
științific riguros în această unitate 
medicală — ne spune Valentina Ne- 
grițoiu, psihosociolog — am luat in 
evidență peste 2 000 de tinere pe
rechi care s-au 
pentru certificatul 
vederea căsătoriei, 
ră, deschisă încă 
i-a apropiat și multi revin pentru a 
fi sfătuiți mai ales cind trec prin 
impas. Sint și impasuri care puteau 
fi prevenite dacă, așa cum i-am 
sfătuit încă de la prima noastră dis
cuție, ar fi făcut totul pentru a 
avea copii din primii ani de căsni
cie. Dar avem și satisfacția că foar
te mul ți vin cu copiii să ni-i arate ; 
sîntem foarte mîndri și emoționați 
toți cei care am fost alături de tî- 
năra pereche încă de Ia primii ei 
pași în căsnicie. Concursul de acum 
îl considerăm tot ca o prelungire a 
discuțiilor, a dialogurilor purtate cu 
tinerii căsătoriți".

Să ne oprim la cîteva din întrebă
rile puse și la cîteva din răspunsuri, 
cu precizarea că toate au fost apre
ciate cu nota maximă și diplome 
inminate cu acest prilej.

Răspunsurile cu privire Ia ocroti
rea mamei și a copilului în tara

noastră s-au referit Ia asistenta me
dicală a femeii gravide și a copilu
lui care este gratuită ; asigurarea 
tuturor condițiilor și dotărilor nece
sare, cadre de specialitate, materni
tăți, spitale, policlinici, creșe, grădi
nițe ; acordarea de concedii înainte 
și după naștere ; acordarea de me
dicamente gratuite etc.

Care este regimul de muncă al fe
meii gravide ? Spicuim din cîteva 
răspunsuri. Activitatea — atît pro-

prezentat initial 
de sănătate. în 

O discuție since- 
de la început ni

Unele greutăți în ce privește exe
cutarea la termen a lucrărilor soli
citate cooperației meșteșugărești 
sint cauzate dfe intirzierea si lipsa de 
ritmicitate în aprovizionarea unită
ților prestatoare de servicii. „Cele 
necesare ajung greu de la Săcele pe 
masa de lucru a meseriașilor respec
tivi din Predeal" — ne spunea ing. 
Gh. Ulmeanu, coordonatorul com
plexului. Conducerea cooperativei 
„Săceleana" cunoaște bine și de mai 
mult timp situația, insă, după cum 
decurg lucrurile, nu pare a fi făcut 
tot ce este posibil pentru a depăși 
acest impas.

Pe lingă măsurile ce se impun 
pentru eliminarea neajunsurilor de 
genul celor prezentate mai sus (și in 

cu puțin timp in 
analiză la consiliul 

popular orășe
nesc). apare ne
cesar — ''și posi
bilități există ! — 
să se ' 
unități pentru lu
crări de construc
ții și întreținere a 
locuințelor, ate
liere sau puncte 
de lucru (la în
ceput. chiar și cu 
o dotare minima
lă) pentru repa
rat ochelari, apa
rate optice, cea
suri, stilouri și 
brichete, umbre
le, genți, geaman
tane și alte arti

cole de voiaj, montări de geamuri 
etc. Prea timide — în ciuda 
numeroaselor solicitări — sint de
plasările unor meseriași cooperatori 
în zone din afara perimetrului strict 
al orașului. La Timișul de Sus, la 
Timișul de Jos, pe Valea Rîșnoavei 
— adesea ei sînt așteptați prea mult 
(sau... mult si bine !) de cei ce nu 
pot face deplasarea la centru.

în această perioadă, cînd excursiile 
cu autoturismele au devenit mai 
frecvente, se ivesc citeodată dificul
tăți chiar și pentru executarea unor 
simple (și urgente 1) lucrări de vul- 

' canizare sau de mecanică auto-moto. 
în special, la sfîrșit de săptămînă —• 
cînd (adevărat paradox !) la ateliere
le respective sîmbătă după-amiază nu 
mai găsesti pe nimeni (pentru că... 
este „zi scurtă"), iar duminica — nu-i 
așa 7 — este duminică (și obloanele 
sint trase). Dacă despre farmecul 
iernii la Predeal s-a vorbit și se va 
mai vorbi la timpul potrivit, acum 
amintim doar că în această cunos
cută zonă montană — unde, în „se
zonul alb", pirtiile sint luate eu 
asalt — reparatul și montatul schiu- 
rilor, ascuțitul patinelor devin, Ia 
„vremea zăpezii", o adevărată pro
blemă, cei cițiva meșteri particulari 
neputind face fată solicitărilor...

în strînsă legătură cu posibilită
țile de diversificare a prestărilor de 
servicii se află existenta cadrelor de 
specialiști, gradul lor de calificare, 
în unele meserii a devenit necesară 
împrospătarea cadrelor. Este deci 
cu atît mai salutară acțiunea preco
nizată aici de a populariza. în rîn
dul absolvenților a zece clase de la 
liceul din Predeal, activitățile com
plexului meșteșugăresc, de a orga
niza întîlniri cu meseriași fruntași, 
în scopul atragerii tinerilor in me
seriile respective. Subliniind acest 
fapt, trebuie să adăugăm că tenta
tiva de calificare a noi meseriași, de 
revitalizare a unor meserii poate 
avea succes doar. dacă va exista o 
colaborare strinsă intre factorii de 
decizie din cadrul consiliului popu
lar orășenesc, din conducerea coope
rativei meșteșugărești și a liceului.

în încheiere, incă o constatare : 
dintre firmele care asigură prestă
rile de servicii in zona Predealului, 
doar una singură activează, cum 
s-ar spune, „pe teren propriu" — 
cea a consiliului popular orășenesc. 
Celelalte sint din Săcele și Brașov. 
Fiecare cu bugetul și planul său. De
sigur, loc, solicitări și posibilitatea 
de a realiza venituri ar fi și pentru 
alte.......firme". Solicitatorii n-au ni
mic impotrivă. Cu o singură condi
ție : toti prestatorii de servicii să 
aibă un singur tel — diversificarea, 
extinderea și îmbunătățirea calita
tivă a acestei activități de larg inte
res cetățenesc. Chiar dacă au „re
ședința de bază" în altă localitate.

Ion DUMITR1U

legătură cu care, 
urmă, s-a făcut o

Ce nu spun procentele

Șl CUVlNTUL LOR TREBUIE ASCULTAT!
însemnări dintr-o cunoscută zonă montană

etalonul activită-

din acest domeniu am re-

cu activitățile curente pro- 
și casnice, plimbări de 
și distracții fără excese.

înființeze

de viață, 
fesionale

> relaxare
care să contribuie la buna dispozi
ție a mamei și a atmosferei în fa
milie.

în ce
gravide 
punctat 
Șișu, de 
prinderea „Suveica", mamă a unui 
copil, deci cu o experiență deja cîș-

privește alimentația femeii 
— arăta în răspunsul său, 

cu nota maximă, Maria 
36 ani, contabilă la între-

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

întrebări și răspunsuri 
la „școala mamelor"

fesională, cit și cea casnică — este 
necesară pentru menținerea stării de 
sănătate, pentru un tonus normal și 
optimist al femeii gravide. De altfel, 
femeia gravidă nu trebuie să con
sidere sarcina ca o stare de sufe
rință sau ca pe o povară, ea fiind 
o femeie sănătoasă, capabilă să dea 
viață din viața ei. Cu toate acestea, 
este necesar să ia unele măsuri Ia 
locul de muncă și acasă pentru a 
preveni eventuale tulburări. De 
pildă, nu va . face eforturi fizice 
mari sau sport de performantă. 
Exercițiile fizice moderate sînt in
dicate pentru a asigura o respirație 
bună și pentru tonifierea muscula
turii abdominale, în general pentru 
stimularea funcțiilor organismului. 
Femeia gravidă, cu o sarcină nor
mală va avea un program obișnuit

tigată — regimul alimentar trebuie 
să fie echilibrat, să asigure organis
mului valoarea energetică necesară, 
fără a se exagera in nici o direcție : 
nici să mănince dublu, ceea ce duce 
la 
de 
Se 
se 
vorizează fixarea 
în organism (edeme). Cum își. veri
fică femeia gravidă evoluția norma
lă a sarcinii 7 Gravida nu trebuie 
să ia in greutate mai mult de 
10—12 kg în cursul sarcinii, deoarece 
excesul ponderal poate duce Ia 
unele tulburări ca edeme, hiperten
siune arterială ș.a.

Referitor la alimentația nou năs
cutului, am reținut răspunsul Anei 
Jorovlean, casnică și mamă. Alimen-

supragreutate, nici să facă cură 
slăbire în detrimentul copilului, 
va reduce consumul de sare și 
va limita cel de lichide care fa- 

și reținerea apei

în rîndul solicitatorilor de servicii 
vom constata insă și unele motive 
de insatisfacție. Ca să nu mai 
vorbim că înseși aceste depășiri sînt 
încă mici fată de prevederile cu
prinse în Programul privind dezvol
tarea serviciilor publice adoptat de 
Congresul consiliilor populare.

Unitățile prestatoare nu sînt, in 
toate cazurile, la înălțimea răspun
derii ce le revine. Termenele de 
execuție a unor lucrări (chiar și a 
celor mai simple) nu sînt respectate, 
calitatea reparațiilor și a unor măr
furi mai lasă de dorit, indisciplina, 
absențele nemotivate (unele din 
cauza băuturii...) au găsit ,.adepti“ 
in rindul unor lucrători din rețeaua 
prestărilor de servicii. Pină și res
pectarea programului de funcționare 
este citeodată... facultativă.

tatia ideală pentru sugar rămîne 
laptele de mamă, fiind cel mai bine 
asimilat de organism. Copiii alăptați 
de mamă se dezvoltă mai bine, sint 

«mai rezistenti și se stabilește, tot
odată, o legătură afectivă mai strînsă 
între mamă și puiul ei, care se sim
te mai ocrotit si mai iubit.

Iată și un alt răspuns — dat de 
Rodica Smaranda, operator la Cen
trul de calcul al Ministerului Indus
triei Electrotehnice — o tînără de 
26 de ani, gravidă, la primul ei co
pil. în legătură cu igiena în timpul 
sarcinii se recomandă, intre altele, 
ca îmbrăcămintea să fie ușoară, co
modă, adecvată sezonului. Rufăria 
va fi schimbată des, pentru că in 
timpul sarcinii femeia transpiră mai 
mult. Centura, care nu va fi prea 
strimtă, va fi purtată numai în pri
mele 5—6 luni. Jartierele rotunde nu 
sînt bune pentru că opresc circulația 
sîngelui. Nu este 
gravidă să poarte 
obosesc și în plus 
culația singelui la 
lor inferioare mai 
fluența ori accentua curbura coloa
nei verticale solicitată oricum de 
sarcină.

Alte întrebări și răspunsuri 
referit la necesitatea controlului me
dical în timpul sarcinii : de ce este 
bine ca femeia să se prezinte lâ me
dic imediat după ce și-a dat seama 
că este însărcinată ; cum se calcu
lează data nașterii copilului ; ce a- 
nalize se recomandă in timpul sar
cinii ; care sînt primele semne ale 
nașterii ; îngrijirea noului născut. 
Concursul „Mama știe, copilul ciști- 
gă“ a contribuit fără îndoială la o 
mai bună cunoaștere a tuturor fac
torilor implicați în- creșterea unor 
urmași sănătoși și în asigurarea vi
gorii familiei — nucleul societății.

bine ca femeia 
tocuri înalte care 
pot modifica cir- 
nivelul membre- 
aies, dar pot in-

s-au

Elena MANTU
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TOATE FORJELE - MOBILIZATE ÎN BĂTĂLIA 
PENTRU RECOLTA ACESTUI AN

SECERIȘUL desfășurat exemplar, cu răspundere maximă pentru recoltă!
dolj : Mecanizatorii sînt gata să

Pornind de la sarcinile și orientă
rile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul recen
tei vizite de lucru efectuate în uni
tățile agricole din județul Dolj, in 
programul campaniei de vară s-a 
prevăzut ca Întreaga suprafață de 
25 484 hectare ocupate cu orz și or- 
zoaică să se recolteze in 2—3 zile 
bune de lucru, iar griul de pe 
141 605 hectare — în 9—10 zile. 
Avind în vedere stadiul înaintat de 
coacere a lanurilor și volumul mare 
al lucrărilor din actuala campanie ce 
trebuie executat într-o perioadă 
scurtă de timp, am urmărit stadiul 
„la zi" al pregătirilor pentru seceriș. 
Un prim aspect ni l-a relevat 
inginerul Mihai Păduraru, directorul 
trustului județean de mecanizare : 
„La indicația comitetului județean 
de partid am acordat o atenție mai 
mare față de alți ani calității repa
rațiilor, astfel încît toate utilajele 
să funcționeze fără întrerupere pen
tru a putea st.rînge recolta de păioase 
in termenul stabilit. Pentru asigura
rea necesarului de mecanizatori, fo
losim peste 700 de absolvenți ai li
ceelor cu profil agricol din județ,

IRIGAREA CULTURILOR zi si noapte, fără Întrerupere!
vaslui : Cu toate mijloacele, cît mai multă apă 

la rădăcinile plantelor
Comandamentul județean pen

tru agricultură a întreprins mă
suri tehnice și organizatorice de na
tură a diminua efectele lipsei de 
apă. Concomitent cu intensificarea 
ritmului celei de-a doua prașile me
canice și manuale la sfecla de za
hăr. floarea-soarelui și porumb, se 
desfășoară susținute acțiuni care să 
asigure funcționarea neîntreruptă la 
întreaga capacitate a sistemului de 
irigații Albița-Fălciu.

— Aici au fost concentrate impor
tante forțe ale întreprinderii de spe
cialitate. dar și ale unităților agri
cole beneficiare — ne spunea ing. 
Mihai Ghilț, de la direcția agricolă 
județeană, aflat permanent în sis
tem. Asistenta de specialitate, asigu
rarea debitului de apă și a presiu
nii prevăzute, cît și a echipelor de 
udători au făcut ca aripile de ploaie 
să fie mutate de trei ori pe zi, să 
se irige neîntrerupt. In acest fel. în 
cele 16 unități agricole de stat și 
cooperatiste irigăm zilnic aproape 
940 hectare, așa cum prevede pla
nul. Nevoia acută de apă ne-a de
terminat insă să căutăm și să găsim 
soluții practice, mai cu seamă prin x

PRASILELE executate Ja timp, cu grijă sporită pentru calitatea lucrărilor!
alba: Amplă participare la munca în cîmp 

a locuitorilor de la sate
Cimpul impinzit de oameni con

stituie o dovadă că se acționează 
energic, folosind din plin timpul 
prielnic și forțele. Peste 140 coope
ratori din Răhău participă zilnic la 
efectuarea primei prașile manuale a 
porumbului. Pentru grăbirea prașilai 
mecanice, pe lingă cele două culti
vatoare de care dispune unitatea, 
sint folosite, îndeosebi, pe terenu
rile situate în pantă, un număr de 
5 prăsitoare trase de cai. „Avem 220 
hectare de porumb care anunță o 
producție bună — ne spune Ion De- 
vesel, inginerul-șef al cooperativei 
agricole. Dacă scăpăm din mină 
această lucrare, pierdem mult din 
recoltă. De aceea am concentrat aici 
toate forțele". Aceasta nu înseamnă 
însă că celelalte culturi sint neglija
te. Primele prașile mecanice și ma
nuale au fost efectuate la sfecla de 
zahăr și sfecla furajeră. Același sta
diu la întreținerea culturilor este și 
în ferma legumicolă. Șefa fermei, in
ginera Sinziana Lazăr, se mîndrește 
cu felul în care arată culturile de 

mecanici de întreținere și coopera
tori ce au fost școlarizați în acest 
scop."

în Dolj, orzul a dat in pîrgă. în 
unele unități agricole din zona nisi
purilor, cultura se află în stadiu 
avansat de coacere. Drept urmare, 
combinele, celelalte mașini agricole, 
constituite în module, au fost scoase 
în cimp, fiind pregătite să intre în 
lan. Ne aflăm pe ogoarele consiliu
lui agroindustrial Zănoaga, situat pe 
primul loc în județ ca suprafață 
ocupată cu păioase : 1 454 hectare 
orz și orzoaică și 8 303 hectare griu. 
„Pentru evitarea pierderilor, recol
tăm orzul în pîrgă, a ținut să pre
cizeze inginerul Marin Rădulescu, 
director cu producția vegetală la 
direcția agricolă. Pentru aceasta, 
avem amenajate platforme betonate 
pentru solarizare și lopătare, pre
cum și platforme acoperite pentru 
depozitarea temporară a produselor". 
La marginea unei sole cu orz aproa
pe copt, aparținînd C.A.P. Leu, se 
află tabăra de vară. Ne-a reținut 
atenția modul de organizare a aces
teia : 4 combine C-12 etanșeizate la 
toate îmbinările, reglate astfel în- 

mai buna organizare a muncii, care 
ne permit acum să irigăm suplimen
tar alte 80 hectare în 24 de ore.

în același timp, o febrilă activi
tate se desfășoară și pentru udarea 
culturilor din amenajările locale, 
prioritate acordîndu-se și aici legu
melor. plantelor furajere, culturilor 
intensive, plantațiilor tinere. în spe
cial pe văile Bîrladului, Crasnei și 
Tutovei. dar și în zonele acumulă
rilor de la Solești, Cuibul Vulturi
lor. Mînjești. Ripa Albastră. Manțu, 
Pușcași ș.a.. motopompele și asper- 
soarele funcționează fără întrerupe
re. apa fiind dirijată pe culturi și 
prin cădere naturală ori prin alte 
mijloace simple, la îndemîna oricui, 
în întreprinderile agricole de stat 
Birlad, Zorleni, Laza și Vaslui, ca 
și în alte unități cooperatiste din
comunele, Tutova, Tanacu, Laza,
Vulturești, Dumești, Tătărani, Puiești, 
Codăești, Roșiești ș.a. se udă
zilnic alte suprafețe însumînd circa
1 350 ha.

Mai mult decît atit : nevoia de 
apă a impus multor președinți de 
consilii agroindustriale, conducători 

cartofi, varză timpurie, conopidă. Cu
rate. fără buruieni.

Folosirea prăsitorilor trase de cai 
pentru a nu lăsa buruienile să aco
pere porumbul nu reprezintă un caz 
Izolat. La cooperativa agricolă de 
producție din Dostat,. zi de zi, 30 
asemenea utilaje sînt folosite cu re
zultate bune. Inginerul-șef al uni
tății, Petru Fudrea, apreciază că ast
fel execuția primei prașile mecanice 
și a celei manuale la porumb se 
scurtează cu cîteva zile. „în numai 
două zile, eu două cultivatoare și cele 
30 prăsitori trase de cai am prășit 60 
hectare de porumb".

Un alt aspect caracteristic pentru 
mobilizarea forțelor satelor la efec
tuarea lucrărilor de întreținerea cul
turilor l-am întîlnit la Drașov. Și aici 
culturile au fost prășite manual o 
dată sau de două ori, la ordinea zi
lei situîndu-se acum cele 195 hectare 
de porumb. Președintele cooperativei 
agricole din această localitate, Ilie 
Oprea, ne spune că lucrările se des
fășoară bine, fiind mobilizați la mun
că și cei 72 de navetiști ai satului.

intre în lanuri
cît să poată tăia de jos plantele 
cu talie mică ; două prese de 
balotat dotate cu sănii metalice ; un 
tractor „A-l 800“ pentru discuirea in 
miriște, în vederea insămințării cul
turii succesive de porumb ; două se
mănători. un atelier mobil dotat cu 
utilaje^ piese și materiale necesare 
intervențiilor operative. Un vagon- 
dormitor, cisterne cu apă și com
bustibil, precum și o instalație mo
bilă cu panouri solare completau 
„zestrea" tehnică a taberei de vară. 
„Sîntem primul S.M.A. din județ 
care am realizat instalații solare 
pentru asigurarea apei calde — pre
cizează inginerul Marin Pîrvu, di
rectorul S.M.A. Zănoaga. Avem una 
la sediul S.M.A.-Ului și sîntem în 
curs de amenajare a instalațiilor la 
celelalte șapte secții de mecanizare 
ale unităților agricole. Așa cum ve
deți. am realizat și o instalație mo
bilă cu panouri solare, unde combi- 
nerii pot face în fiecare seară un 
dus cu apă încălzită, fără consum de 
combustibil".

Asemenea tabere de vară amplasa
te în cîmp — unde specialiștii ur
măresc de mai multe ori pe zi sta

de unități și primari să acționeze cu 
forțe și mai mari, antrenind coope
ratorii. tinerii, copiii, pentru a ajunge 
cit mai multă apă la rădăcinile plan
telor. In acest scop, nici o resursă cit 
de mică, nici o cale cit de simplă nu 
se neglijează. La Tutova. Cirja, 
Ivănești. Costești, Munteni de Jos și 
în alte părți am văzut cărîndu-se 
apă cu cisternele, cu butoaiele, iar 
de aici cu gălețile, stropitorile și 
cănile sț udindu-se culturile. Chiar 
și acolo unde apa se găsește cu 
greu au fost săpate puțuri, au 
fost amenajate mici iazuri din 
care apa se transportă pe terenuri. 
In consiliul agroindustrial Ivănești, 
de exemplu, nu există surse mari 
de apă. Cu toate acestea, întreprin
zători. cooperatorii au trecut la de
pistarea tuturor surselor de apă. la 
captarea unor izvoare, săparea de 
fintîni si amenajarea de acumulări 
simple, de unde apa este dirijată ori 
cărată pe suprafețe deloc neglijabile. 
După cum ne arăta Constantin Co- 
toranu. președintele consiliului, a- 
vindu-se în vedere seceta prelungi
tă., asemenea măsuri au fost , luate 
în toate comunele. La Poenești se

Participarea acestora la muncă se 
face organizat, după criterii precise, 
controlabile, în care se pune accen
tul pe suprafața lucrată și calitatea 
execuției. Gheorghe Moldovan, pri
marul comunei Spring, de care apar
ține satul Drașov, precizează că nu
mărul navetiștilor angajați în efec
tuarea lucrărilor agricole se ridică în 
cele patru cooperative din comună la 
peste 500. De altfel, participarea na
vetiștilor la viața satului, inclusiv la 
efectuarea lucrărilor agricole, consti
tuie obiectul unei ample acțiuni ini
țiate de comitetul județean de partid. 
Practic, nu există locuitor al satului, 
navetist, care să nu se integreze și 
pe această cale în activitatea co
munei.

Diferența de ritm înregistrată însă 
de unele unități și consilii agroin
dustriale — bunăoară consiliile Șipot 
și Jidvei- au terminat de o săptă- 
mînă prașila a doua manuală la sfecla 
de zahăr, iar în consiliile Unirea și 
Ocna Mureș abia acum se lucrează 
pe ultimele suprafețe — se explică 
prin modul diferit în care sint or-

diul de coacere a orzului, iar com
binele intră operativ în lan — sint 
organizate la toate unitățile agricole 
din zona nisipoasă, îndeosebi în 
consiliile agroindustriale Dăbuleni, 
Bechet. Șimnic, Bratovoești. Măceșu, 
Catane, Amărăști și Cîrcea, unde în 
următoarele zile se va declanșa din 
plin recoltarea orzului și a orzoaicei.

Nicolae BĂB4LAU
corespondentul „Scinteii" 

udă în acest fel 14 hectare cu. po
rumb. 30 cu orz și 6 cu legume. La 
Florești, Oprișița și Fundu Văii se 
irigă culturile pe 16 hectare. La 
Girceni. din două mici baraje, la 
Ivănești, Dragomirești și Pungești 
se udă alte suprafețe cu legume, fu
raje, sfeclă. în total, numai în acest 
consiliu, lipsit aproape în totalitate 
de surse, datorită ingeniozității și 
hărniciei oamenilor apa ajunge la 
rădăcina plantelor pe 128 hectare.

Petru NECU1A
corespondentul „Scinteii" 

ganizate forțele Ia execuția lucrări
lor. Asupra acestui aspect organele 
agricole județene trebuie să insiste, 
exercitând un control sistematic în 
unități și generalizînd experiența și 
inițiativele valoroase, deoarece cu 
fiecare zi buruienile cresc și pot 
aduce pagubă.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteii”

Actul revoluționar al instituirii proprietății 
socialiste, moment hotăritor in desfășurarea 

operei de edificare a noii orinduiri
(Urmare din pag. I)

și economic realizate de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în 
intervalul menționat se constituie ca 
trepte prealabile fără de care na
ționalizarea n-ar fi putut veni la or
dinea zilei. A existat însă și o pre
gătire directă, nemijlocită a naționa
lizării principalelor mijloace de 
producție, inaugurată prin proclama
rea Republicii, la 30 decembrie 
1947, cind întreaga putere politică a 
fost preluată de clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare și 
celelalte categorii de oameni ai mun
cii. Era înfăptuită, astfel, premisa 
politică necesară pentru trecerea la 
construcția noii societăți. Premisa 
economică — constînd în existența 
unui larg sector socialist în econo
mie. care să constituie pîrghia șl 
factorul hotărîtor al reconstrucției și 
făuririi noii orinduiri — avea să o 
realizeze însăși naționalizarea princi
palelor mijloace de producție. Orien
tarea strategică în această direcție a 
fost dată de Congresul al VI-lea (de 
unificare) al Partidului Comunist 
Român, din februarie 1948.

Pregătirea directă a naționalizării 
a îmbrăcat, în principal, trei aspec
te : unul de pregătire .juridică — a- 
sigurindu-se, prin noua Constituție 
din aprilie 1948, temeiul legal al 
„exproprierii expropriatorilor" ; altul 
de pregătire statistică-documentară 
— realizat prin recensămîntul în
treprinderilor economice, spre a se 
ști ce anume trebuie naționalizat, 
în fine, de pregătire' organizatorico- 
politică, constînd dintr-un plan ge
neral de acțiune, elaborat sub con
ducerea directă a C.C. al P.C.R., care 
cuprindea un ansamblu de măsuri 
necesare pentru înfăptuirea și reu
șita deplină. a operațiunii de națio
nalizare.

Declanșarea naționalizării a fost 
hotărîtă de istorica plenară a C.C. 
al P.C.R. din 10—11 iunie 1948, iar 
Marea Adunare Națională, după ce 
a ascultat expunerea de motive la 
proiectul de lege, a votat, în după- 
amiaza zilei de 11 iunie 1948, „Legea 
pentru naționalizarea întreprinderi
lor industriale, bancare, de asigu
rări. miniere și de transporturi" 
(Legea nr. 119). Se naționalizau, cu 
același prilej, toate bogățiile subso
lului care nu se găseau în proprie
tatea statului la data intrării în vi
goare a noii Constituții a țării.

La 11 iunie 1948 au fost naționa
lizate în total 8 894 de întreprinderi, 
dintre care 3 560 erau de interes lo
cal. Astfel, naționalizarea din 11 iu
nie 1948 a trecut în proprietatea sta
tului. ca bun indivizibil al întregului 
popor, masa principală a mijloacelor 
de producție. Cele cîteva legi ulte
rioare de naționalizare, emise între 
13 august 1948 și 20 aprilie 1950, au 
vizat. în genere, întreprinderi și in
stituții ce nu aveau statutul (carac
terul) de principale mijloace de pro
ducție : băncile particulare, unele 
căi ferate, instituțiile sanitare par
ticulare. industria cinematografică și 
rețeaua de difuzare a filmelor, res
turile fostei proprietăți moșierești, 
fabricile, imobilele din fondul prin
cipal de locuințe.

Ca o consecință directă a transfor
mărilor revoluționare inaugurate la 
11 iunie 1948. încă din anul 1949 co
merțul cu ridicata era în întregime 
socialist ; comerțul exterior a deve
nit monopol de stat, prin decretul 
din 28 iulie 1949 pentru reglementa
rea operațiunilor de import, export 
și tranzit. în strinsă legătură cu mo
nopolul comerțului exterior a fost 
introdus și monopolul valutar al sta
tului socialist.

In scurtul răgaz dintre 11 Iunie 
1948 și începutul anului 1949 au fost 
adoptate și o serie de măsuri de re
organizare a economiei : s-a creat 
Comisia de Stat a Planificării 
(C.S.P.), s-au comasat întreprinde
rile mici, s-au reorganizat întreprin
derile industriale pe ramuri în ca
drul centralelor industriale (care în
locuiau, ca formă de organizare, ofi
ciile), s-a înființat Comisia de stan
dardizare și a fost pregătit primul 
plan de stat pe anul 1949.

Toate acestea demonstrează însem
nătatea excepțională a naționalizării 
principalelor mijloace de producție 
și a celorlalte măsuri pe care le-a 

antrenat nemijlocit, însemnătate 
comparabilă cu a marilor momente 
de răscruce din istoria patriei. „Acest 
act revoluționar — se sublinia în re
zoluția plenarei din iunie 1948 a C.C. 
al P.C.R. — înfăptuit de clasa mun
citoare, susținută de aliații ei — mă
reț rezultat al luptei duse de zeci de 
ani de muncitorimea din România in 
frunte cu avangarda sa, creează im
portante poziții socialiste in econo
mia noastră națională, constituind un 
pas însemnat pe drumul construirii 
orinduirii socialiste in țara noastră". 
Naționalizarea, după cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, „a deschis o 
etapă nouă în istoria relațiilor de 
producție din țara noastră, a dus la 
lichidarea marii burghezii indus
triale și financiare, la crearea unui 
puternic sector socialist de stat in 
economie, a permis trecerea Ia con
ducerea planificată a economiei na
ționale". în felul acesta, în industrie 
a fost lichidată contradicția dintre 
caracterul social al producției și în
sușirea privat-capitalistă, deschizin- 
du-se cimp liber pentru acțiunea le
gităților economice caracteristice so
cialismului și pentru folosirea lor 
conștientă în interesul societății, al 
sporirii avuției naționale și dezvol
tării armonioase a forțelor de pro
ducție. De importanță esențială este 
faptul că astfel s-au creat premisele 
aplicării politicii de industrializare 
socialistă, condiție a lichidării în- 
tr-un termen scurt a înapoierii moș
tenite din trecut, a întăririi indepen
denței naționale, a ridicării nivelului 
de bunăstare și civilizație al întregu
lui nostru popor. Politica de indus
trializare, urmată cu consecvență 
neabătută de partid, a devenit ma
gistrala progresului economic, social 
și politic al României, veriga princi
pală cu ajutorul și în jurul căreia 
P.C.R. a inițiat și înfăptuit — spri
jinit pe adeziunea maselor largi 
populare — întreg ansamblul celor
lalte transformări revoluționare din 
societatea românească.

Instaurarea proprietății socialiste a 
întregului popor ca formă predomi
nantă de proprietate și — pe această 
bază — conducerea planificată a eco
nomiei — au înlăturat caracterul 
anarhic al dezvoltării, deschizînd po
sibilitatea ca resursele umane, mate
riale și financiare (altădată fărîmi- 
țate și irosite datorită proprietății 
privat-capitaliste) să fie mobilizate 
centralizat, la scară statală, și să fie 
dirijate spre direcțiile prioritare ale 
dezvoltării economico-sociale. în fe
lul acesta, cum se sublinia în rezo
luția plenarei din iunie 1948, națio
nalizarea „stimula energiile creatoa
re ale poporului, asigurind un ritm 
încă necunoscut în dezvoltarea so
cială, economică și culturală a po
porului nostru".

S-a schimbat din temelii situația 
clasei muncitoare in societate, ea de
venind clasă dominantă în stat și 
stăpînă (împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii) pe principalele mijloace 
de producție. Eliberate de apăsarea 
și exploatarea marelui capital, 
schimbări importante s-au produs și 
in situația celorlalte clase și catego
rii sociale : țărani, intelectuali, meș
teșugari. S-a consolidat astfel alianța 
dintre clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare și ceilalți oameni ai 
muncii.

Prin naționalizare a fost definitiv 
eliminată posibilitatea capitalului 
străin de a se amesteca în viața e- 
conomică și politică a țării, conso- 
lidîndu-se și sub acest aspect inde
pendența și suveranitatea națională. 
Linia nouă de evoluție, schimbările 
structurale inițiate prin naționalizare 
— în special ca urmare a industria
lizării — au deschis perspectivele 
unei participări mult mai largi a 
României la schimbul internațional 
de bunuri și valori.

în fine, vorbind de însemnătatea 
actului revoluționar de la 11 iunie 
1948, nu poate fi omisă semnificația 
lui internațională : experiența româ
nească a naționalizării principalelor 
mijloace de producție conține — ne 
lingă elemente specifice — și ele

mente cu valabilitate generală. Iar 
prin modul de înfăptuire și aria lar
gă de consecințe pozitive, revelato
rii constituie o pledoarie implicită 
pentru luarea în stăpînire de către 
fiecare popor a resurselor naționale 
și, o dată cu aceasta, a propriului 
destin.

Transformările petrecute în socie
tatea și economia românească — 
transformări la temelia cărora se 
află istoricul act revoluționar al na
ționalizării de la 11 iunie 1948 — sînt 
numeroase și diverse. Simpla enu
merare a cîtorva dintre ele este, 
grăitoare. Astfel, în cei aproape 40 
de ani de la naționalizare, deci în
tr-o perioadă istorică relativ scurtă, 
„țara noastră — cum sublinia recent 
secretarul general al partidului — 
a străbătut mai multe etape istorice 
de dezvoltare", „România s-a trans
format intr-o țară industrial-agrară, 
eu o industrie puternică, modernă, 
dotată în cea mai mare parte cu teh
nica cea mai avansată, cu o agricul
tură socialistă in plin progres".

Industria a devenit ramura con
ducătoare a economiei naționale, 
principalul factor al progresului e- 
conomic și social. Ea a înregistrat 
mari creșteri absolute, greu de com
parat cu momentul inițial, dar, mai 
ales, profunde transformări structu
rale și calitative. S-au modernizat, 
cu deosebire în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, structura pe 
ramuri a economiei naționale, cît și 
structura ei tehnică și social-econo- 
mică. A crescut, îndeosebi, ponderea 
ramurilor industriale de mare teh
nicitate („de vîrf") în cadrul econo
miei. Sub impulsul fertil al indus
trializării a avut loc un proces de 
modernizare și în celelalte ramuri 
ale economiei naționale, astfel încît 
ele încorporează astăzi, în măsură 
crescîndă — împreună cu industria
— rezultatele revoluției științifico- 
tehnice contemporane.

Mari progrese, de fapt veritabile 
mutații, s-au înregistrat pe linia re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție, realizarea politicii parti
dului de repartizare rațională a for
țelor de producție creînd condiții 
mai bune ca toți membrii societății 
noastre să beneficieze de rezultatele 
construcției socialiste, ceea ce con
stituie — în afară d.e alte exigențe 
cărora le dă răspuns — un aspect 
fundamental al echității socialiste.

Impulsul dat de crearea și dezvol
tarea proprietății obștești asupra 
mijloacelor de producție — domi
nantă de mult Irt economia noastră
— și de industrializarea socialistă 
tuturor domeniilor de activitate s-a 
reflectat în schimbări calitative pe 
multiple planuri. Pe această bază 
s-au dezvoltat învățămîntul, știința 
și cultura, s-au schimbat din temelii 
locul și rolul țării noastre In divi
ziunea internațională a muncii și a 
crescut prestigiul său printre țările 
lumii contemporane. în actul istoric 
al naționalizării principalelor mij
loace de producție, în industrializa
re și în întregul șir de transformări 
din baza societății, pe care ele le-au 
făcut posibile, își au punctul de ple
care ridicarea nivelului de trai al 
poporului, profundele schimbări în
noitoare din domeniul conștiinței 
sociale, al formării omului nou, 
constructor conștient și beneficiar al 
făuririi socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.

întreaga evoluție a țării, și cu de
osebire timpul de mărețe împliniri 
socialiste inaugurat de Congresul al 
IX-lea — asupra căruia își așază 
pecetea de neșters gindirea și acti
vitatea revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au validat nece
sitatea și legitimitatea istorică a in
stituirii proprietății socialiste.

Colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderi. împreună cu în
tregul popor acționează cu fermitate 
pentru a duce la îndeplinire preve
derile directivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, menite să 
întărească și să dezvolte proprietatea 
socialistă, avuția întregului popor.

Conf. univ. dr. 
Vasile BOZGA

Generalizarea experienței înainta
te. valoroașe, afirmate intr-un dome
niu sau altul de activitate, trebuie 
să se constituie într-o componentă 
importantă a activității de moderni
zare a producției. Ziarul „Scînteia" 
a prezentat, in ultimul timp, o serie 
de tehnici și tehnologii moderne, a 
susținut promovarea largă in eco
nomie a unor materiale inlocuitoare, 
mai ieftine și mai eficiente. în an
cheta de astăzi ne propunem să ur
mărim modul cum se acționează pen
tru afirmarea unei valoroase tehno
logii concepute de inginerul Romu
lus Chiorean, de la întreprinderea 
metalurgică Aiud, tehnologie care 
ar putea fi extinsă cu rezultate deo
sebit de bune pe planul creșterii pro
ductivității muncii, al reducerii con
sumurilor energetice și al ridicării 
calității produselor. Este vorba de 
tehnologia de detensionare prin vi
brații.

„Este clar, ne aflăm în 
fața unei priorități mondia
le" Iată, mai întîi, citeva aprecieri 
asupra acestui nou procedeu de de
tensionare a pieselor metalice.

„Metoda detensionării prin vibra
ții, brevetată de O.S.I.M., este una 
dintre cele mai valoroase invenții 
înregistrate în ultimii ani la noi in 
țară. Faptul că ea a fost acceptată 
ca invenție și de către Oficiul de 
brevete din Viena, care a apreciat-o 
drept o tehnologie neconvențională, 
deci care depășește stadiul actual al 
tehnicii, faptul că a fost acceptată și 
înregistrată ca invenție in nu mai 
puțin de 13 țări puternic dezvoltate 
industrial din lume demonstrează 
clar că ne aflăm in fața unei reali
zări tehnice de mare originalitate și 
valoare. Evident că valorificarea ei 
grabnică in producție se impune cu 
necesitate". (Ing. loan Apostol, șef 
de sector la Oficiul de stat pentru 
invenții și mărci).

„Este un procedeu nou, care tre
buie dezvoltat la scară industrială. 
Avantajele economice, înregistrate 
îndeosebi la piese și subansamble 
metalice mari, cu configurații com

plexe, sint net superioare oricăror 
metode de detensionare cunoscute 
pînă în prezent. Generalizarea proce
deului în întreaga economie impune 
colaborarea strinsă cu specialiști și 
din alte domenii, in principal din 
electronic^ și automatizări. (Ing. 
Gorneliu Rizescu, director general al 
Institutului de cercetări metalur
gice).

„Ne aflăm în fața unei priorități 
mondiale ! Dacă luăm în considerare 
doar faptul că noua tehnologie stă- 
pînește complet procesul de detensio
nare. pentru orice piesă metalică ori- 
cit de complicată și de mare ar fi 
ea. dind informații în timp real asu
pra stării de detensionare, rezultă 
limpede că procedeul românesc este 
superior oricărei alte metode folosi
te in lume, inclusiv de firme cu mare 
reputație. Sintem bucuroși că ni s-a 
oferit posibilitatea să colaborăm la 
realizarea unei părți din aparatura 
care urmează să pună in valoare a- 
ceastă tehnologie". (Conf. univ. dr. 
ing. Silviu Darie — Institutul poli
tehnic din Cluj-Napoca).

Așadar, din toate aceste trei decla
rații reiese că și în acest domeniu 
extrem de important, al detensionă
rii, creația științifică și tehnică ro
mânească se impune cu o realizare 
de prestigiu. A fost exprimată, tot
odată, părerea unanimă că noul pro
cedeu trebuie aplicat și generalizat 
cu operativitate in întreaga eco
nomie.

De ce detensionarea pie
selor ? Inainte de 3 aborda aspec
tul valorificării noii metode care 
constituie, de altfel, obiectul anche
tei noastre, să vedem cit de impor
tantă este operația de detensionare 
a pieselor metalice, in ce constă ea 
și care sînt performanțele noului 
procedeu românesc, în comparație cu 
metodele utilizate pînă în prezent.

Așadar, de ce prevăd normele 
tehnice, din întreaga lume, ca obli
gatorie, efectuarea operației de de
tensionare, asupra oricărei piese me
talice, după ce a fost supusă unui 
proces tehnologic de uzinare, cum ar 

fi turnarea, forjarea, sudarea, așchie- 
rea etc. 7 „Numai cine nu a văzut, 
măcar o dată, o piesă metalică de 
citeva tone — despicată in două, ase
menea unui pepene galben cind este 
prea copt — nu-și poate imagina ce 
forțe imense înmagazinează aceasta, 
ne precizează ing. Romulus Chiorean. 
Nu puține au fost cazurile cind axe 
cilindrice pentru laminoare, dornuri 
de perforare a eboșelor, roți dința-

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - UN EXCELENT COMBUSTIBIL IN CURSA 
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0 valoroasă invenție care trebuie aplicată 
operativ, cu maximă eficiență economică
te cu gabarit mare și multe alte pie
se, ca urmare a unei insuficiente 
detensionări, au crăpat, pur și sim
plu, înainte de a ajunge să funcțio
neze". Pentru a fi și mai explicit ne 
este arătat, intr-o hală de producție 
a întreprinderii metalurgice din 
Aiud, un utilaj cîntărind peste 30 
tone. Ni se spune că dacă n-ar fi 
fost supusă detensionării, această 
structură metalică ar fi fost inutili
zabilă, întrucît părțile componente 
nu s-ar fi îmbinat niciodată, acestea 
fiind mult in afara cotelor prescrise.

Consum energetic de 
10 000 de ori mai redus. Eli‘ 
minarea tensiunilor interne ‘ din 
structura metalelor constituie obiec
tul unor intense și asidue studii pe 
plan mondial. Cea mai larg utilizată 
este, în prezent, detensionarea ter
mică, ce presupune încălzirea piesei 

pînă la cîteva sute de grade și răci
rea ei controlată. In ultima vreme 
însă, ca o alternativă a detehslonării 
termice, a apărut procedeul de de
tensionare prin vibrații cu efecte 
economice net superioare, cum ar fi: 
o energie specifică consumată de 
10 000 de ori mai mică, productivitate 
de 10—15 ori mai mare etc. Proce
deul, în pofida acestor nete avantaje, 
este însă limitat acceptat, chiar în 

țara noastră, datorită unor cauze 
obiective : baza teoretică a mecanis
mului de interacțiune a energiei vi
bratorii cu structura materialului 
nu oferă argumente convingătoare; 
principiul de măsurare a gradului de 
detensionare preconizat de aparatura 
de tip clasic nu și-a găsit o cores
pondență cit de cit apropiată cu mo
delele de verificare și evaluare a 
stării tensionale recunoscute : stabi
lirea parametrilor de vibrare se face 
empiric.

Pentru clarificarea elementelor ne
cunoscute și punerea sub control a 
procesului de detensionare prin vi
brații în multe țări, printre care și 
România, s-au intreprins studii in
tense. Așa cum reiese din literatura 
de specialitate, cercetările românești 
sint diritre cele mai înaintate, chiar 
prioritare. Procedind la o evaluare 
critică a tuturor datelor teoretice și 

experimentale cunoscute, inginerul 
Romulus Chiorean de la întreprin
derea metalurgică Aiud a elaborat 
un procedeu original ce generalizează 
tehnologiile anterioare de detensio
nare prin vibrații și care, aplicîn- 
du-se cu un echipament specific, 
pune sub control detensionarea prin 
vibrații, operațiunea efectuindu-se 
într-o manieră care satisface cele 
mai exigente cerințe de calitate.

Din experiențele de laborator și 
de producție executate, timp de 
aproape trei ani, pe unele loturi de 
piese și materiale dintre cele mai 
diverse (plăci de cite 100 kg, cilindri 
de laminor, lingotiere, prăjini de fo
raj, roți dințate, mese de mașini- 
unelte etc.), in întreprinderea meta
lurgică din Aiud și in alte unități 
industriale din țară s-au evidențiat 
o serie de avantaje net superioare 
procedeelor clasice de detensionare. 
De pildă, la întreprinderea din Aiud, 
numai economia de gaz metan reali
zată anul trecut a fost evaluată la 
circa 5 milioane lei.

Improvizațiile nu dau de
cît soluții șubrede. Avînd in 
vedere importanța economică a aces
tei realizări tehnice, faptul că deți
nem o anumită prioritate pe plan 
mondial, este inutil să mai precizăm 

cit de imperioase sînt valorificarea 
deplină a noii tehnologii de detensio
nare prin vibrații, generalizarea ei 
grabnică in toate unitățile industria
le din țară. Procedeul, în noua sa 
concepție, este aplicabil cu un echi
pament specializat, protejat și el prin 
brevetul de invenție. Asimilarea in 
tară, de către institute de cercetări 
și producție specializate a echipa
mentului, este problema prioritară de 
care depinde promovarea deplină a 
tehnologiei în toate ramurile indus
triale în care este solicitată. In acest 
scop, încă din anul 1983, întreprin
derea din Aiud a inițiat contracte de 
cercetare cu diferite institute de cer
cetări și învățămint superior din 
țară. Obiectivul final : realizarea, 
pină la sfirșitul anului 1985, a pro
totipului unui asemenea echipament. 
Unele părți componente ale echipa
mentului — cum ar fi analizorul 
spectral, a cărui execuție intra in 
sarcina filialei din Cluj-Napoca a 
Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru tehnică 
de calcul' și informatică — nu a fost 
încă realizat. In parte explicabilă 
această intîrziere, întrucit aparatul 
include componente electronice spe
cializate de mare finețe, ce nu se 
produc încă. Pentru inlocuirea lor 
s-a recurs la improvizații, cu spe
ranța ca în acest an prototipul să 
poată fi gata. Și improvizațiile se 
mențin. Iată de ce considerăm că se 
impune, din partea factorilor de de
cizie, o analiză atentă a situației 
pentru a putea fi luate cele mai ju
dicioase măsuri care să conducă, in 
cel mai scurt timp, la realizarea 
acestui echipament.

Valorificare deplină și pe 
piața mondială a licențelor. 
Așa cum se afirma mai înainte, 
procedeul românesc de detensionare 
prin vibrații este superior tuturor 
tehnologiilor cunoscute pînă în pre
zent. conferindu-ne o prioritate care, 
de asemenea, ar putea fi valorificată 
cu mare eficiență economică. In ce 
fel, ne spune ing. Virgiliu Daraban 
de la Institutul român de consul

ting — „Romconsult". „De mai mulți 
ani. „Romconsult" se preocupă de 
exportul de licențe și „know-how". 
Valorificarea la export a creației 
științifice și tehnice românești este 
o activitate profitabilă, eficientă, 
constituind, totodată, o cale prestigi
oasă de afirmare in lume a științei 
și. tehnicii din țara noastră. Contrac
tele de licență pot prilejui, de ase
menea, export de echipamente și 
utilaje, ceea ce înseamnă creșterea 
aportului valutar. In acest sens, in
venția „Procedeu de reducere a ten
siunilor interne reziduale instabile 
prin vibrații" poate deschide per
spectiva unor fructuoase și avanta
joase colaborări cu parteneri străini. 
„Romconsult" a și făcut demersuri 
in acest scop, urmărind valorificarea 
ei sub diferite forme : export de li
cență, servicii de asistență tehnică 
pentru aplicarea- noii tehnici de lu
cru la clienți, realizarea în cooperare 
cu partenerul străin de aparatură 
perfecționată la nivelul tehnicii 
mondiale și valorificarea el pe terțe 
piețe".

Sint, așa cum se poate constata, 
intenții lăudabile. Totuși, în ciuda 
faptului că s-au și găsit parteneri 
străini, aceștia din urmă ins iști nd ei 
înșiși la o cooperare, demersurile 
„Romconsultului" au rămas incă 
nefinalizate. Motivul 7 Ministerul 
Industriei Metalurgice nu și-a dat 
încă acordul pentru o asemenea 
cooperare, tergiversind de mai mul
tă vreme, fără a-și preciza în mod 
clar motivele, valorificarea Ia export 
a acestei importante tehnologii.

Iată de ce considerăm că pentru 
valorificarea completă și cît mai efi
cientă a acestei invenții este nece
sar ca, în paralel cu eforturile de
puse de specialiștii noștri din cer
cetare pentru crearea aparaturii ne
cesare, să se depună toate eforturile 
pentru promovarea sa la export. în 
acest scop. Ministerul Industriei Me
talurgice trebuie să dea dovadă de 
mai multă operativitate. In interesul 
întregii economii naționale, al fie
căruia dintre noi.

Vlaicu RADU

I



Pagina 4 SClNTEIA — duminica 8 iunie 1986

SUPERIORITATEA ORlNDUIRII SOCIALISTE
și inconsistența concepțiilor anticomuniste ««

Capacitatea' de progres continuu

în legătură 
rolul statului nu-și au nici un fel 
întemeiere. Diversitatea formelor 
experiențelor de edificare a noii

•
în prima parte a dezbaterii orga

nizate pe această temă (vezi „Scin- 
teia" din 18 mai 1986) s-a relevat că 
în condițiile crizei actuale a structu
rilor economice și politice ale socie
tății capitaliste, care a condus la 
pierderea încrederii în vechile teorii 
apologetice, triumfaliste ale „crește
rii economice", are loc în ideologia 
burgheză contemporană un proces de 
reorientare pe poziții conservatoare, 
legitimiste, cu un puternic accent 
ofensiv antisocialist și anticomunist, 
menit să contracareze — in optica 
promotorilor acestor concepții reac
ționare — forța de atracție a ideilor 
socialismului și să dezorienteze pe 
cei care caută un drum nou în evo
luția societății. Prin antidemocra- 
tismul tezelor pe care le propagă, 
prin anticomunismul nedisimulat al 
acestor concepții politice și ideolo-

Unitatea indisolubila dintre socialism
și democrație

ION REBEDEU : Problema co
relației dintre socialism și stat con
stituie o preocupare importantă și pe 
deplin justificată în cadrul gindirii 
marxiste contemporane. Secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și-a adus 
o contribuție deosebită în această 
direcție, prin formularea conceptu
lui de stat al democrației muncito
rești revoluționare, prin fundamen
tarea teoretică a necesității legice a 
creșterii rolului statului socialist în 
organizarea și conducerea vieții eco- 
nomico-sociale, prin elaborarea ideii 
unității indisolubile dintre socialism 
și democrație și instituirea unui am
plu sistem de participare nemijlocită 
a maselor la conducerea societății.

Se impune însă o precizare. Rolul 
important al statului în dezvoltarea 
economico-socială a țării pa baza 
planului național unic și amplifica
rea acestui rol, pe măsura creșterii 
în complexitate a societății socialis
te, nu justifică în nici un fel apre
cierea societății socialiste drept 
„socialism de stat" sau „socialism 
etatist". O asemenea apreciere — care 
se întîlnește și în lucrările unor 
autori marxiști — lasă în umbră 
implicit sau explicit natura esențial 
diferită și conținutul de clasă nou al 
statului socialist. Pe de altă parte, 
o asemenea perspectivă deformantă 
Ignoră manifestarea reală a democra
ției directe, participarea tuturor oa
menilor muncii la conducerea socie
tății, controlul pe care masele, prin 
organismele largi democratice, îl 
exercită asupra activității organelor 
de stat. Realitatea socială și politică 
demonstrează în modul cel mai con
vingător că nu există o incompatibi
litate între drbșterea rolului statului 
și afirmarea tot mai puternică a de
mocrației ; dimpotrivă, intr-o stra
tegie politică! revoluționară, umanis
tă. aceste două laturi — statul șl 
participarea democratică — se po
tențează reciproc.

Ar fi absurd ca in abordarea pro
blematicii statului și societății socia
liste să se pornească de la ideea că 
orice stat este legat de dominație. 
Existenta statului poate constitui o 
sursă de înstrăinare umană în măsu
ra în care se dezvoltă birocratismul, 
apar unele fenomene de disfuncțio- 
nalitate. Dezvoltarea susținută a de
mocrației socialiste este însă în mă
sură să blocheze asemenea surse de 
alienare si să asigure umanizarea și 
democratizarea deplină a raportului 
individ-stat. respectarea strictă a le
galității socialiste și, implicit, crearea 
condițiilor propice pentru afirmarea 
toersonalitătii umane.

12,40

13,00

14,45

astfel concesii con- 
interese ale buj-

IOAN GALL : Exponeriții gîndiril 
anticomuniste prezintă greutățile și 
contradicțiile provenite din fenomene 
parțiale sau secundare ale unor țări 
socialiste drept expresii ale unei

ION REBEDEU : Evident că 
Ideea formulată de Marx privind 
dispariția statului viza alte condiții 
decit cele existente in lumea com
plexă în care trăim astăzi. Existența

asociază în același

e

dansului

CARNET CULTURAL

„Zborul 
Televl-

viitorilor specialiști in do- 
energetic. Cu acest prilej 
loc o sesiune de comuni- 

referate cu tema „Creativi- 
eficientă in activitatea in-

ciclu de 
filmului 

Proiecția 
și artis- tehnico-științifică și produse reali

zate in atelierele-școală. (Marin 
Oprea).

vlsurilor noastre (versuri) 
Azi, in anul 65 al partidului 
Noi melodii de muzică ușoară 
Cotidianul în 600 de secunde 
Telesport • Teatru scurt • în

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color). „Vizitatorii'. 
Producție a studiourilor de tele
viziune cehoslovace. Premieră pe 
tară. Episodul 1
Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical • Izvor curat 
al ' ■

. Sub genericul : „Ro- 
românesc în Epoca 
Ceausescu", municipiul

LUNI, 9 IUNIE
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științific
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color), 

șoimului". Producție a
zlunii din R. D. Germană. Episo
dul 1

11,50 Telejurnal

ACULIN CAZACU : In Încercarea 
de a șterge deosebirile fundamentale 
dintre statul socialist și statul capi
talist, de a scoate astfel realitățile 
socialiste din atributele lor defini
torii, unii ideologi burghezi consideră 
că țările care edifică în prezent noua 
orînduire ar trebui definite generic 
doar ca „societăți post-capitaliste". 
Operarea unilaterală cu un așa-zis 
criteriu „cronologic" face aici casă 
bună cu deformarea ideologică. In 
aceeași direcție se înscriu și acele 
doctrine antisocialiste care insinuea
ză că structurile politice ale noii 
orinduiri ar genera ele Insele un 
„etatism autoritar". Confuziile și 
deturnările de sensuri abundă în 
astfel de demersuri pseudoteoreti- 
ce. în care sînt substituite unul al
tuia planurile analizei și sînt atri
buite judecăți de valoare statice 
unor fenomene sociale care au un 
profund dinarpism. Este vorba, de 
pildă, de procesul dinamic al perfec
ționării organizării statale în socia
lism. a conducerii unitare a socie
tății în strinsă legătură cu experien

• . _ _________
pași de dans. Moment coregrafic 
• Lumea minunată a filmului 
Mereu la datorie ! (color). Repor
taj de Ziua miliției

19,00 Telejurnal
19.15 Tara mea azi. Județul Vaslui in 

anul 65 al partidului
19,35 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Vaslui

20.15 Film artistic (color). „Un om In 
loden". Producție a Casei de 
filme Unu

31,30 Pe aripile muzicii șl 
(color) 

21,50 Telejurnal

gice, se evidențiază încă o dată că 
scopul principal al reacției conserva
toare a cercurilor burgheziei il con
stituie astăzi contracararea perspec
tivei de transformare revoluționară 
a societății. în multe din aceste de
mersuri, procedeul voluntarist de ju
decare a fenomenului istoric și pre
judecățile ideologice se finalizează 
in reprezentări subiectiviste asupra 
drepturilor și libertăților politice, in 
încercarea de a nega cuceririle re
voluționare ale noii societăți in pla
nul vieții politice și economice.

Continuăm dezbaterea acestor teme 
evidențiind noi aspecte ale confrun
tării ideologice asupra căilor progre
sului economico-social în lumea con
temporană.

Participă : conf. univ. dr. Aculin 
CAZACU. prof, univ^dr. Ioan GALL, 
prof. univ. dr. " Ion REBEDEU.

mecanismele partici- 
la conducere. în 
înfăptuiește proce-

ța maselor, cu 
pârii poporului 
acest cadru se 
sual unul din principiile fundamen
tale ale socialismului, care relevă că 
dezvoltarea democrației muncitorești, 
revoluționare, participarea poporu
lui la conducerea întregii societăți 
constituie factori hotăritori ai edifi
cării noii orinduiri. Socialismul și 
comunismul sint realități socia
le care nu pot fi despărțite 
de participarea efectivă a po
porului la conducere. Referindu-se 
intr-un cadru mai larg la principiile 
și ideile socialismului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvîn- 
tarea la adunarea solemnă consacra
tă omagierii aniversării partidului 
că „nu trebuie în nici un fel și in 
nici o împrejurare să se pună sem
nul egalității intre minunatele prin
cipii și idei socialiste — care-și păs
trează și își vor păstra in continuare 
întreaga lor valabilitate — și gre
șelile sau abuzurile comise în con
strucția socialismului într-o (ară sau 
alta, intr-o perioadă sau alta. Dim
potrivă. putem afirma că — in ciuda 
unor greșeli comise de oameni care 
și-au asumat răspunderea de a reali
za în viață principiile socialismului 
invingind o serie de greutăți, a fap
tului că nu au înțeles întotdeauna 
legitățile obiective și nu le-au apli
cat in mod corespunzător — socia
lismul s-a afirmat și dezvoltat con
tinuu. Aceasta demonstrează nu că 
ideile sau principiile socialismului 
s-au diminuat sau iși pierd valabi
litatea,, ci. dimpotrivă, marea lor va
labilitate și superioritate".

Experiența edificării noii societăți 
a probat și probează în acest sens ia 
scara istoriei ufiitate'ă dintre socia
lism și democrație, jesenta. democra
tica a statului socialist. înfăptuirea 
procesuală a principiului conducerii 
poporului prin el însuși, realizarea 
principiilor relațiilor noi 
te. ale independentei si 
tații.

dintre sta- 
suverani-

abordarea 
rolului sta-

ION REBEDEU : In 
problematicii teoretice a 
tului în societatea contemporană se 
manifestă uneori — chiar la teore
ticieni marxiști — o anumită tendin
ță pe care aș numi-o voluntaristă 
în raport cu statul socialist. Prin 
deformarea evidentă a procesului 
istoric firesc, ea își găsește expresia 
în teza după care, deja în condițiile 
actuale, existența și întărirea statu
lui socialist, independent și suveran, 
ar constitui o piedică în calea adînci- 
rii colaborării dintre țările socialiste, 
în afirmarea „internaționalismului 
autentic".

ACULIN CAZACU : Vorbind des
pre necesitatea unui „socialism plu
ralist", care s-ar putea realiza, 
chipurile, pe o bază „transnațională" 
și ar conduce spre „un nou interna
ționalism", unii teoreticieni de nuan
ță liberalo-iluministă (din păcate 
chiar și din cadrul unor sfere ale 
mișcării muncitorești) ajung să pro
pună modele abstracte și iluzionare 
cu privire la organizarea socialistă 
și ajung să facă 
siderabile unor 
gheziei.

Atunci cînd se 
cadru teoretic termeni echivoci (cum 
este cel de „pluralism") și termeni cu 
vădit sens pragmatic și politic (cum 
este cel de „transnaționalitate"), 
lipsa de claritate a demersului tră
dează nu numai inconsistenta anali
tică. ci și depărtarea esențială de 
spiritul autentic al gindirii marxiste. 

și întărirea statului socialist repre
zintă azi o legitate obiectivă care, în 
chip firesc, capătă forme diferite de 
la o țară la alta. Din acest punct de 
vedere, ierarhizarea experiențelor și 
constituirea de modele 
cu 
de 
Si

criteriul superiorității noii orinduiri

înapoierea economică 
de la vechea societate, să 
o economie socialistă pu-

IOAN GALL : Aflată in relație 
dialectică cu practica socială de edi
ficare a noii orinduiri, de ridicare la 
un nivel tot mai înalt a eficienței 
întregii activități economico-sociaie, 
concepția revoluționară despre lume 
poate evidenția determinările de 
clasă ale teoriilor anticomuniste.

Rezultatele dezvoltării economico- 
sociaie a țărilor socialiste, între care 
și cele ale patriei noastre, dovedesc 
faptul că socialismul este în măsură 
să lichideze 
moștenită 
făurească 
ternică, să transforme din temelii 
condițiile de viată, nivelul de trai 
material și spiritual al maselor de 
oameni ai muncii.

Afirmarea socialismului constituie 
o perspectivă istorică nouă pentru 
popoarele eliberate de asuprirea im
perialistă, pentru ca ele să-și aleagă 
liber, fără nici un fel de amestec din 
afară, calea dezvoltării, să dispună 
în mod liber și independent de pro
pria soartă. Prin potențialul său eco
nomic și politic, socialismul consti
tuie în același timp un important 
factor al luptei pentru asigurarea 
păcii în lume. în conștiința popoare
lor, socialismul și pacea apar din ce 
în ce mai mult drept sinonime.

Edificarea socialismului solicită, 
prin esență, forme, metode, procedee 
calitativ noi față de orice altă expe
riență istorică de pînă acum. Făuri
rea unei economii bazate pe o înaltă 
productivitate și eficiență, pe utili
zarea cu înalt randament a cuceriri
lor științei și tehnicii constituie un 
proces care nu se produce in mod 
liniar. Aceste procese sînt, sub 
anumite aspecte, chiar mai dificile 
decit cele proprii unor etape anteri
oare ale construcției socialiste. Solu
ționarea lor presupune 
velului conștiinței și a 
voluționar al maselor, 
manifestarea 
în toate domeniile

ridicarea ni- 
spiritului re
afirmarea și 

a nouluiplenară
de activitate.
In viziunea deni- 
reprezentanți ai 

viitorul socialis-

ION REBEDEU 
gratoare a unor 
anticomunismului, 
muîui ar fi pus în cumpănă, în con
dițiile lumii contemporane, de pro
gresul tehnico-științific. Moderniza- . 
rea; consideră de pildă Louis Pau- 
wels în conferința la care ne-am 
referit in prima parte a acestei dez
bateri. ar fi cea care „condamnă 
socialismul in lumea întreagă, 
inclusiv in țările din Est". Ome
nirea, afirmă Pauwels, intră în 
cea de-a treia civilizație, aceea a 
tehnologiei fine, a noilor materii 
prime și a noilor forme de energie, 
care va schimba natura muncii, va 
cerebraliza și individualiza activită
țile și va duce, în ultimă instanță, la 
dispariția barierelor de clasă și la 
formarea de „indivizi înalt diferen- 
țiați". Ea ar avea drept consecință, în 
optica ideologiei anticomuniste, „rui
narea marilor ideologii", și în acest 
cadru a celei socialiste. Louis Pau
wels conchide în prelegerea ținută în 
primăvara anului trecut la Nisa că 
socialismul ar fi acela care ține de 
trecut, iar „liberalismul" — cel care 
ar avea viitor. Limitele istorice ale 
socialismului ar consta în aceea că 
noua societate își propune „să creeze 
un nou tip de oameni și un nou tip 
de raporturi între oameni". Ca pro
motor al anticomunismului, ca ideo
log de dreapta (e adevărat, „noua" 
dreaptă), L. Pauwels este obsedat în 
acest domeniu de pericolul egalității 
dintre oameni. El face apologia mo
delului capitalist de dezvoltare intr-o 
manieră specifică, prin cerința „re
întoarcerii sincere la liberalism". E 
semnificativă, în acest sens, următoa
rea sa apreciere, cu caracter conclu- 
ziv : „Nu mai este vorba de un capi
talism sălbatic. S-a produs o schim
bare unică (...) — capitalismul se so
cializează. Nu mai este vorba despre 
exploatarea omului de către om, ci de 
un sistem temperat care permite oa
menilor de a se exploata în mod 
liber și inteligent pe ei înșiși". Unde 
vrea să ajungă o asemenea argu
mentație, cui vrea să slujească — 
e mai mult decît evident. 

orinduiri, departe de a constitui un 
simptom al crizei socialismului, ates
tă, dimpotrivă, viabilitatea și vitali
tatea socialismului științific, este 
înalt relevantă pentru capacitatea 
ideologiei marxiste revoluționare de 
a se racorda organic la realitățile 
specifice, sociale, istorice și naționa
le ale fiecărei țări.

„crize" a socialismului ca formațiune 
social-economică. Fără a fi vorba de 
o societate cu totul ferită de contra
dicții și greutăți, se dovedește însă 
tot mai pregnant că problematica 
dezvoltării socialismului, diversele 
fenomene interpretate în ideologia 
burgheză drept „simptome de criză" 
nu decurg din esența socialismului, 
ci dimpotrivă, ele sînt consecințe ale 
neglijării într-un fel sau altul a 
principiilor socialismului științific.

Această problematică teoretico- 
metodologică deosebit de complexă, 
și totodată de majoră semnificație 
pentru practica politică, a fost anali
zată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Expunerea prezentată la Plenara 
lărgită a Comitetului Central al parti
dului din ipnie 1932 : „O analiză ști
ințifică, pe baza concepției revoluțio
nare materialist-dialectice și istorice 
— se arăta cu acest prilej — atestă cu 
putere că țările socialiste au obținut 
într-o perioadă scurtă realizări uria
șe, demonstrînd in practică superio
ritatea socialismului ca singura orin- 
duire ce deschide calea omenirii spre 
lichidarea inegalităților sociale și na
ționale, a realizării dreptății sociale 
și naționale". Greutățile apărute în
tr-o țară sau alta demonstrează că 
nesocotirea unor legități generale, 
neluarea în seamă a condițiilor con
crete pot crea probleme serioase în 
dezvoltarea socialistă. Ele nu sînt 
legate de socialism, de prea mult 
socialism, ci de abateri șl greșeli, de 
ignorarea într-o formă sau alta a 
realităților concrete ; sînt deci gene
rate de faptul că nu se înfăptuiesc 
consecvent principiile socialiste.

ION REBEDEU : Viața însăși de
monstrează convingător că socialis
mul nu este o societate fără viitor, 
că, rezolvînd progresiv problematica 
de o mare complexitate, inerentă 
unei asemenea opere grandioase și 
inedite, noua orînduire se afirmă tot 
mai evident ca singura în măsură să 
asigure efectiv, practic, egalitatea și 
dreptatea socială, să dea treptat 
viață marilor idealuri ale omenirii 
și să soluționeze problemele com
plexe cu care se confruntă lumea 
contemporană.

IOAN GĂLL : Desigur,' uneori a 
fost absolutizată și idealizată dezvol
tarea societății socialiste, lăsînd im
presia falsă că socialismul nu poate 
cunoaște greutăți, că instaurarea pu
terii politice a clasei muncitoare 
trecerea la construcția socialistă 
soluționa de Ia sine problemele 
ar duce automat la înfăptuirea 
viață a principiilor socialiste, 
concepția partidului nostru, a secre
tarului general, trebuig ținut în per
manență seama de faptul că făuri
rea, construcția societății socialiste 
se realizează ea însăși în anumite 
condiții economice și sociale deter
minate istoric, proces în care trebuie 
învinse greutăți inerente realizării 
unei noi orinduiri sociale, tn aceste 
condiții valoarea demersului nostru 
teoretic și forța sa în confruntarea 
contemporană de idei sînt determi
nate de faotul că noi înșine prezen
tăm socialismul in procesualitate, 
argumentele noastre privind marile 
înfăptuiri obținute în domeniul eco
nomiei. al democrației socialiste, al 
ridicării nivelului de trai, al dezvol
tării culturii se întemeiază pe analiza 
exigentă a neaiunsurilor. a capacită
ților disponibile, a resurselor si 
perspectivelor de progres ale societă
ții socialiste. Asa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tarea la Adunarea solemnă organi
zată cu prilejul aniversării a 65 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român, se poate afirma că so
cialismul, deși este o orînduire tînă- 
ră, și-a demonstrat forța, capacita
tea sa de a asigura progresul mai 
rapid al omenirii, de a realiza ade
vărata egalitate și echitate, adevăra
ta independență și suveranitate, de 
a înfăptui procesual aspirațiile pen
tru care au luptat generațiile de 
înaintași. Etapele anterioare ale 
procesului construcției socialiste 
constituie realizări importante în 
lupta pentru înfăptuirea idealurilor 
de dreptate și echitate socială, pen
tru victoria deplină a Principiilor 
socialismului si comunismului. în 
concepția partidului nostru, procesul 
revoluționar va continua în etapele 
viitoare ale construcției socialiste tn 
toate domeniile vieții sociale și 
această cale se va afirma plenar 
perioritatea noii orinduiri.

Dezbatere organizată
Ioan STANESCU

și 
ar 
și 
în 
în

BOrOȘANI. In cadrul manifes
tărilor politico-educative sub gene
ricul „Luna culturii cinematogra
fice". în orașele și satele botoșă- 
nene se desfășoară un 
acțiuni intitulat „Decada 
pentru copii șl tineret", 
unor filme documentare 
tice este întregită prin organizarea 
de simpozioane, expuneri și con
cursuri gen „Cine știe cîștigă". 
(Silvestri Ailenei).

CLUJ. La liceul industrial nr. 1 
din Cluj-Napoca s-a desfășurat, 
sub genericul „Zilele liceului", un 
ciclu de . manifestări științifice, 
culturale și sportive care au evi
dențiat preocupările și realizările 
obținute în acest an școlar in pre
gătirea 
meniul 
a avut 
cări și 
tate și 
structiv-educativă", după care s-a 
desfășurat o masă rotundă, unde 
s-a analizat, cu participarea unor 
cadre didactice de la Universitate 
și din Institutul politehnic din lo
calitate. conținutul lucrărilor pre
zentate la această manifestare. Au 
fost vernisate expoziții de creație

Amfiteatrul natural de la Gura Teghii, unde s-a desfășurat ediția a XVII-a a serbării folclorice „Pe urme de baladă” 
1 iunie '86 Foto : Dorin Ivan

TRADIȚII Șl CONTEMPORANEITATE

ClNTECULUIlNTR-0 SĂRBĂTOARE A
Pledoarii pentru folclorul autentic, pentru Indestructibila legătură 

între tradiție și contemporaneitate, serbările populare 
noscute „Simbra oilor", „Tinjaua", „Tîrgul de fete de pe Muntele Găi
na". „Pe urme de baladă" ș.a.m.d. — încearcă in ultimii ani (așa cum 
am mal relevat și cu alte prilejuri) să treacă în revistă, sub generosul 
cadru al Festivalului național „Cintarea României", forțele de prestigiu 
ale artei amatoare din zonele respective, pledind pentru tinerețea cîn- 
tecului autentic românesc, moștenit din străbuni,, pentru valențele cin
tecului nou. dedicat prezentului. Străduindu-se să asigure circulație „fon
dului de aur" al muzicii românești (jocuri, cintece propriu-zise. muzică 
păstorească, repertoriul copiilor, repertoriul instrumental, balade, doine, 
datini, obiceiuri), se constituie în veritabile acte de cultură. încercînd 
Să elimine impuritățile, accentele străine adevărului folcloric. Sînt pri
lejuri de a aduce un veritabil omagiu muncii, oamenilor, de a de
monstra forța legăturii cu realitățile vieții, ale pămîntului românesc — 
inepuizabilă sursă de energie, de inspirație, de tinerețe... Date pe care 
le-am recunoscut și în recenta sărbătoare folclorică buzoiană 
rată Ia Gura Teghii.

cum sint cu-

desfăsu-

pîine trebuie tot

și cu Ștefan Streja 
sărbătoare. Afară 
găleata. Nu prea 
si ba măsurau ne- 
ba cintăreau inciu-

— Plouă !
— Las’ să plouă ! „Gheorghelaș" 

vine o zi. dar 
anul...

Lucica Streja 
erau gata de 
însă turna cu 
aveau răbdare 
greala norilor, 
da ti ropotele ploii. Prin fata casei 
lor de buni gospodari, casă așezată 
chiar la poalele dealului, treceau, 
totuși, spre Poiană, mii de oameni 
(pînă la urmă s-au numărat vreo 
30 000 I), care călări, care pe jos, în 
căruțe, ignorînd toate capriciile 
primei zile de vară! „De-un an n-a 
mai venit «Gheorghelaș» și tocmai 
astăzi să plouă cu găleata ?!“. Se 
făcuse aproape ora ÎL O oră mai 
era pînă cînd sărbătoarea de la 
Gura . Teghii urma să înceapă... Nu 
știm cînd s-a oprit ploaia, cînd s-a 
înseninat, cînd soarele a început să 
ardă puternic ca să zvînte in timp 
record iarba, cînd s-a deschis tîr
gul cu „de toate", pentru ca cei 
mici să-și cumpere acadele, tatii să 
fie cu ochii după unelte agricole, 
iar mamele, mai econoame, să se 
mulțumească cu sandale de vară în 
trei barete... Un tinăr dirijor asuda 
de emoție lingă scenă, un dispecer 
chema prin difuzoare „haiducii", 
un țăran bătrîn-bătrîn strîngea la 
piept un buchet de bujori (florile 
puse insă intr-un borcan cu apă),' 
cu siguranță pentru „interpreta 
preferată", o fetită, cît un dop. nu 
se mai desprindea de lingă tarafu
rile care încercau să se acordeze, 
un oșean cu un oltean, c-un moldo
vean. c-un ardelean (dansatori din 
diferite formații, mindri fiecare de 
portul lui) schimbau in grabă „in
dicații de regie"... Ardea soarele, 
zîmbea Poiana, zîmbeau Dealul 
Ivănetului. Dealul cu mesteceni. 
Tainița. Podul Calului, cine știe 
dacă nu și Penteleul... Ploaia 
n-avea decît să mai rabde cîteva 
ore ! Sărbătoarea de la Gura Teghii 
„Pe urme de baladă" — care de 17 
ani se desfășoară într-un loc de 
pămîrjt negrăit de frumos, tn care 
dealurile se adună si ocrotesc un 
sat de munteni sprinteni, scurti la 
vorbă, cu ogrăzi ca oglinda si Bisca 
cea pripită si învolburată — putea 
să inceapă. Și cîtă dreptate avea 
prof. Elisabeta Leonte. primărița 
celor 7 sate ale comunei Gura Te
ghii. cînd. cu har. cu căldură po
vestea că oamenii locului sint. ca 
si darurile naturii, deosebit de în
zestrați : adică bogati sufletește, 
harnici, neîntrecuti silvicultori si 
muncitori forestieri si priceputi 
crescători de animale si peste toate, 
iubitori de cîntec. de port frumos, 
de joc și legați prin fire nevăzute 
de vatra satului.

...„Pămintul scump al țării cu 
doinele de-o seamă / A fost iubirea 
noastră și vatra cea dinții / Grădi
nilor de cintec le stau prin vreme 
vamă / Toți bunii și străbunii cu 
scutul căpâtii". în sunete de bu
cium, in emoția miilor de Inimi ce 
încălziseră maiestuosul amfiteatru 
al dealului, firesc, simplu. în cîn
tec, in vers. în sugestiva cavalcadă 
lansată pe o coamă, s-a depănat

IALOMIȚA. în cadrul generos al 
manifestărilor cuprinse în „Luna 
culturii ialo.mițene" s-au desfășu
rat lucrările celei de-a XIII-a edi
ții a simpozionului științific anual 
organizat de muzeul județean. Au 
prezentat comunicări reprezentanți 
de la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.. Muzeul național de is
torie. Institutul de arheologie Bucu
rești. Muzeul național de arheolo- 
gie-istorie Constanța, Institutul de 
cercetări etnologice și dialectolo- 
gice București. Muzeul satului și 
de artă populară și alții. Cu acest 
prilej, au fost vizitate expozițiile 
„Cultura populară a Bărăganului 
ialomițean" și „Județul Ialomița 
în Epoca Nicolae Ceaușescu". des
chise la sediu] muzeului. (Mihai 
Vișoiu).

„Balada lui Gheorghelaș", 
care „Cind era frunza ca
El urca la Balabanul, / Cind era 
frunza ca leu / El urca la Penteleu", 
vestitul Gheorghelaș care l-a pe
depsit pentru toate nelegiuirile 
sale pe boierul Macovei. luînd apoi 
drumul codrului, din Cislău la Istri- 
ța... Viteji călări au urcat spre 
așa-zisa „stîna lui Macovei". au 
sugerat lupta, victoria, s-au pierdut 
în pădure... Ei. haiducii, care și-au 
cintat cintecele din frunza paltini-

haiducul 
banul, /

lor. au devenit Legendă, Baladă, 
balada faptelor vitejești, baladă 
pentru pămînt. pentru tară, de fapt 
otranda pe care oamenii o inaltă 
azi spre soare — cum spuneau ver
surile spectacolului — cu toate gin- 
durile lor pentru generațiile vii
toare. asa cum rostesc și imnuri 
despre flacăra marilor sentimente 
ale prezentului. Un omagiu rever
berat în întrecerea cavallștilor din 
Cătina (printre ei vestitul Mieluță 
Ungureanul. în evoluția dansatori
lor din Calvini. Cătina si Pănătău 
(locul unde cu 50 de ani in urmă 
Bela Bârtok l-a descoperit pe flu- 
ierașul Petrică Popescu), a corului 
bărbătesc din Padina (care poves
tea de o-ntîmplare „Mai la vale de 
Nehoi") și a buciumașilor din 
Chiojdu (sat mocănesc în care stră
lucesc acele case cu pridvor înalt, 
cu temelii din piatră de rîu. cu 
acoperișuri din șindrilă si arcade în 
stil brincovenesc). Dansul oșenesc 
(Ansamblul „Siriul") s-a prins cu 
cel oltenesc (Ansamblul „Plaiurile 
Mioriței"), ca să facă intrare vesti- 
ților dansatori din Gura Teghii 
(Ansamblul „Ciobănașul", laureat al 
Festivalului național „Cintarea 
României", aplaudat si medaliat in 
Italia. Ungaria. Franța. Elveția, 
Cehoslovacia, ansamblu instruit de 
Aurelia si Stelian Damian), celor 
trei generații de dansatori care, 
după jocurile de perechi ale copii
lor, au lăsat, cu tot farmecul lui, să 
se răsucească in voie briul bătri- 
nesc. pigmentat de chiote si strigă
turi !

O paradă a portului popular sau 
a scoarțelor de prin lăzile bunici
lor. o competiție între gospodarii 
satelor (cum ar fi cele 7 sate care 
se întind de la Bisca Roziliei si 
pină la Penteleu). la fel ca și depă- 
narea „Baladei lui Gheorghelaș", la 
fel ca și cintecele de dor sau brîu- 
rile bătrînesti sau horele încinse 
virtos — fiecare în parte sau toate 
laolaltă, la ceas de sărbătoare, pot 
vorbi despre legătura omului cu 
părnințul. despre respectul fată de 
istori tradiție si prezent.

SUCEAVA, Secția de artă a 
Muzeului județean Suceava găzdu
iește, pînă la sfîrșitul lunii iunie, o 
amplă retrospectivă „Dimitrie Lo- 
ghin". Cele aproximativ 260 de 
lucrări de pictură, desene și sculp
turi punctează elocvent momentele 
de referință ale evoluției artistului, 
în una din cele patru săli destinate 
retrospectivei se află trei vitrine cu 
documente literare și de familie, 
ustensile de lucru, distincții cu 
care a fost onorat talentatul plas- 
tician sucevean. (Sava Bejinariu).

MUREȘ, 
mânui i 
Nicolae i 
Tîrgu Mures a găzduit, timp de trei 
zile, cea de-a doua ediție a coloc
viilor revistei mureșene „Vatra". 
La actuala ediție au participat ro
mancieri, istorici și critici literari 
din București. Cluj-Napoca. Craio
va. Timișoara, Arad. Iași. Brașov 
și Tîrgu Mureș. Dezbaterile si întil-

și căminul cultu-
— și-au dorit), 
Danielei Condu

și vorbe de duh). 
Măriei Dragomiroiu

populare, care (asa cum 
Nicolae Peneș, vicepre- 

al comitetului județean de 
un entuziast animator cul- 
un bun cunoscător al vieții

Si

la 
la

despre tezaurul de suflet românesc 
pe care l-am întilnit și aici, la 
Gura Teghii.

Si dacă la toate acestea s-au 
adăugat. într-o ținută profesionistă 
(așa cum organizatorii — Comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă Buzău 
ral Gura Teghii 
„moldoveneștile" 
racție (ritmuri 
„ol'teneștile" 
(cu un fierbinte „de dor"), „arde- 
Ieneștile" Măriei Butaciu (de la 
cintecul de leagăn la cîntecul de 
dragoste) și baladele de circulație 
ale lui Mircea Baniciu — putem 
avea imaginea unei generoase săr
bători

, aprecia 
ședințe 
cultură, 
tural și 
artistice buzoiene) a pledat pentru 
cîntecul vechi românesc, dar și 
pentru cîntecul de viață nouă, pen
tru tinerețea folclorului autentic, 
fenomen complex de cultură 
istorie.

Vreo 30 000 de oameni au suit 
Gura Teghii, in poiana în care, 
miez de zi. uitind de toate intem
periile dimineții, soarele dădea 
strălucire sărbătorii. Și cum o ast
fel de ocazie nu inseamnă numai 
spectacol, ci si prilei de schimb de 
păreri intre artistâ-organizatori- 
spectatori. discuțiile care au uimat 
ne-au părut la fel de pasionante. 
Pentru că oamenii locului au avut 
si experiențe nereușite (chiar cu 
vedete ale muzicii populare, care 
cu confundat pare-se un astfel de 
festival cu nunta de tipul „care dă 
mai mult") și sint foarte atenti ca 
așa-zisul „folclor de asfalt" să nu 
intine'ze nestematele șlefuite prin 
veacuri. Au mare respect pentru 
bătrinii satelor, pentru toti cei care 
păstrează în mintea si inima lor 
cintece din bătrini (cum sint 
Dîrstaru Elena din Gura Teghii. 
rapsodul Ciuparu DioAîsie si fluie- 
rașii Dan și Traian Popescu din 
Pănătău. cavalistii Vlădoiu Dumi
tru. Mircea Micu. Elena Olteanu 
din Chiojdu etc.). Și dacă la Bisoca- 
Buda. în zona văii Rimnicului Să
rat. fetele poartă ii cusute cu punct - 
mocănesc și fote colorate în roșu, 
negru si alb. iar băieții cămeși cu 
riuri. dacă în Valea Slănicului se 
disting frumoasele costume de la 
Mînzălești-Lopătari. iar mai aproa
pe. înspre munte, cele din Chioidu- 
Cislău — aceasta înseamnă că. păs- 
trînd firul tradiției, nu trebuie să 
se apeleze la.......artizanate" : dim
potrivă. să 6e stimuleze cercetarea 
specialiștilor, etnografilor, folclo
riștilor (oare, nu cu vreo 50 de ani 
în urmă, celebrul etnomuzicolog C. 
Brăiloiu. întemeietorul Arhivei na
ționale de folclor, a apreciat la 
Gura Teghii o zonă folclorică de 
mare prospețime, fotografiind copii 
care dădeau viață „Scaloianului"?!) 
pentru respectarea adevărului 
folcloric. După cum, trebuie stimu
lați toți acei creatori populari (cum 
remarca și Ion Posea, secretar ad
junct cu probleme de propagandă 
al comitetului comunal Gura Te
ghii), poeți populari, artiști, mem- 

1 bri ai formațiilor de teatru, ai bri
găzilor artistice (spre exemplu cele 
două formații de teatru și brigada 
artistică ale căminului cultural din 
Gura Teghii — laureate la Festiva
lul național „Cintarea României") — 
care, fiind mari iubitori de frumos, 
de artă, cresc și ridică in spiritul 
acestor nobile simțăminte cele mai 
tinere vlăstare! Pentru că o astfel 
de intîlnire folclorică, precum „Pe 
urme de baladă", inseamnă de fapt 
un fierbinte omagiu adus oame
nilor.

I

Smaranda OȚEANU 
Stelian CHIPER

W

nirile. la care au participat nu
meroși cititori de toate vîrstele. au 
situat in centrul atenției starea 
actuală a romanului românesc m 
raport de cerințele etapei pe care o 
parcurgem in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Participanții la manifestare s-au 
întilnit cu oameni ai muncii de pe 
mari platforme industriale din ora
șele Reghin și Luduș, au fost oas
peții sătenilor din comuna Batoș, 
ai unor instituții de cultură și 
artă. (Gheorghe Giurgiu).

patrimoniului muzeal 
și bijuterii populare", 

popular". „Costumul de 
din Transilvania și Ba- 

..Ceramica populară româ- 
la secția de etnografie 

Complexului muzeai

SIBIU. După expozițiile organi
zate in ultima vreme pentru valo
rificarea 
(„Podoabe 
..Costumul 
sărbătoare 
nat", 
nească"). 
din cadrul 
Sibiu s-a vernisat expoziția ..Teh
nici de ornamentare ale covorului 
românesc". Selecționate din oesle 
800 de covoare adunate din întrea
ga tară, piesele expuse ilustrează 
evoluția tehnicilor de ornamentare, 
într-o desăvîrșită expresie plastică, 
de-a lungul ultimelor trei secole. 
(Ion Onuc Nemeș).

I
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COMUNICAT Excelenței Sale Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

TELEGRAME EXTERNE

cu privire la vizita in România a președintelui 
Republicii Libaneze, Amin Gemayel

(Urmare din pag. I)

părți ale Europei, in Orientul Mij
lociu și în celelalte regiuni ale lumii.

Salutînd proclamarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a anului 
1986 ca An Internațional al Păcii, 
cei doi președinți au subliniat că 
aceasta trebuie să determine reali
zarea de măsuri și înțelegeri concre
te. reale. în direcția opririi cursei 
înarmărilor, pentru încetarea con
fruntărilor și trecerea la o politică 
nouă, de soluționare a problemelor 
pe calea tratativelor. în interesul tu
turor popoarelor, al păcii, înțelegerii 
și stabilității în lume. în acest cadru, 
s-a subliniat necesitatea de a se 
trece la elaborarea unui program 
complex de dezarmare generală, in 
centrul căruia să se afle dezarmarea 
nucleară, care să cuprindă și armele 
chimice și toate armele convențio
nale și să prevadă reducerea radi
cală. cu cel puțin 50 la sută, a tu
turor armamentelor și efectivelor 
militare, pînă in anul 2000. S-a re
liefat că resursele financiare rezul
tate din reducerea cheltuielilor mi
litare trebuie să fie folosite pentru 
soluționarea problemelor economice 
ale fiecărei țări și, în special, pen
tru sprijinirea eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare, de accelerare a 
progresului lor economic și social.

Președintele Amin Gemayel și-a 
exprimat întreaga admirație și a dat 
o înaltă apreciere inițiativelor și 
eforturilor susținute ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate asigu
rării păcii în întreaga lume, ceea ce 
corespunde pe deplin aspirațiilor po
poarelor de a trăi în liniște, de a-și 
consacra eforturile progresului și 
prosperității lor.

Ambii șefi de stat au subliniat 
pericolul deosebit pe care îl prezin
tă menținerea unor stări de conflict 
și tensiune în diferite părți ale lumii 
și s-au pronunțat ferm pentru so
luționarea acestora numai și numai 
prin mijloace politice, prin negocieri.

Președinții României și Libanului, 
exprimindu-și îngrijorarea față de 
menținerea focarului de tensiune 
din Orientul Mijlociu, s-au pronun
țat în favoarea realizării unei soluții 
globale, pentru instaurarea unei păci 
juste și trainice în această zonă, ba
zată pe retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate în urma războiului 
din 1967, pe reglementarea proble
mei poporului palestinian, prin re
cunoașterea drepturilor sale națio
nale, inclusiv a dreptului la autode
terminare șl la crearea unui stat 
propriu, independent, pe garantarea 
securității, independenței și integri
tății teritoriale pentru toate statele 
din această regiune.

Chemînd la intensificarea efortu
rilor pe plan internațional pentru 
soluționarea problemelor complexe 
din Orientul Mijlociu, ambii șefi de 
stat s-au pronunțat în favoarea con
vocării unei Conferințe internațio
nale de pace în această zonă, în ca
drul O.N.U., cu participarea tuturor 
țărilor și părților interesate, inclusiv

a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian — a 
Uniunii Sovietice și a Statelor Unite 
ale Americii, ca și a altor state care 
pot aduce o contribuție pozitivă la 
reglementarea situației din regiune.

Președintele Amin Gemayel a 
prezentat pe larg preocupările sale 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor din Liban, pentru a se 
ajunge Ia reconciliere națională, 
pentru întărirea independenței și 
unității Libanului, pentru aplicarea 
rezoluției 425 (1978) a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. cu privire la 
retragerea trupelor israeliene în in
teriorul frontierelor recunoscute pe 
plan internațional și la restabilirea 
suveranității naționale pe întregul 
teritoriu libanez, cu scopul accele
rării procesului de pace și înțelegere 
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat dorința poporului român de 
a se ajunge cit mai repede la de
pășirea actualei situații din Liban, 
pentru retragerea totală și imediată 
â forțelor israeliene de pe teritoriul 
acestei țări, pentru a se pune capăt 
oricărui amestec în treburile interne 
ale Libanului, pentru a se găsi ca
lea care să ducă la o largă reconci
liere națională a tuturor for
țelor politice, pentru asigurarea 
unității poporului libanez, întă
rirea independenței și libertății 
sale. A fost exprimată convingerea 
că o asemenea cale va putea asigura 
și condițiile necesare dezvoltării 
economice și sociale a Libanului, 
ridicării nivelului general de dezvol
tare a poporului libanez. în acest 
context, a fost dată o înaltă apre
ciere activității președintelui Amin 
Gemayel pusă în slujba Libanului, a 
unității și integrității poporului li
banez, a independentei și suverani
tății naționale a țării.

în cursul convorbirilor s-a re
liefat necesitatea încetării grabnice 
a ostilităților militare dintre Irak 
și Iran, a retragerii trupelor, și de 
o parte și de cealaltă, în interiorul 
frontierelor recunoscute pe plan 
internațional, pentru trecerea la 
negocieri, în vederea reglementării 
politice a tuturor problemelor dintre 
cele două state.

Profund îngrijorați de situația 
economică internațională care afec
tează toate țările și, în primul rînd. 
statele în curs de dezvoltare, cei 
doi președinți au evidențiat utilita
tea organizării unei conferințe in
ternaționale, în cadrul O.N.U., cu 
participarea atît a țărilor în curs de 
dezvoltare, cit și a celor dezvoltate 
în vederea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării — inclu
siv a problemei datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare — pen
tru elaborarea principiilor noii or
dini economice internaționale, pen
tru depășirea crizei economice ac
tuale și reluarea pe o bază largă a 
activității economice, care să asi
gure dezvoltarea economico-socială

a fiecărei națiuni și o colaborare 
internațională în spiritul egalității 
și avantajului reciproc. A fost, tot
odată, relevată însemnătatea con
vocării unei Conferințe la nivel 
înalt a țărilor in curs de dezvoltare, 
consacrată armonizării pozițiilor lor 
pentru negocierile cu statele dez
voltate, precum și amplificării 
cooperării economice dintre țările in 
curs de dezvoltare.

Cei doi președinți au subliniat că 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale cere parti
ciparea activă a tuturor statelor, în 
condiții de deplină egalitate, fără 
deosebire de mărime sau de orin- 
duire socială, și, in special, a țărilor 
mici și mijlocii, a statelor neali
niate, a țărilor în curs de dezvol
tare. A fost dată o înaltă apreciere 
rolului mișcării țărilor nealiniate, 
reliefindu-se însemnătatea deose
bită pe care o are în împrejurările 
internaționale actuale Conferința la 
nivel înalt a acestor state, care va 
avea loc la Harare, la începutul 
lunii septembrie 1986.

în același timp, s-a relevat că 
este necesar să se acționeze pentru 
creșterea rolului și eficienței Orga
nizației Națiunilor Unite în conso
lidarea păcii și Securității interna
ționale, in rezolvarea pașnică a di
ferendelor dintre state, în spriji
nirea dezvoltării economico-sociale a 
statelor membre și a cooperării 
dintre ele. Cu toată situația'interna
țională gravă, a fost reliefată con
vingerea că stă în puterea popoare
lor ca, acționînd ferm unite, să 
schimbe cursul evenimentelor, să 
oprească drumul spre catastrofă 
și să asigure calea spre des
tindere, spre pace. S-a convenit să 
fie intensificată conlucrarea dintre 
România și Liban pe arena interna
țională, în cadrul O.N.U., al Grupu
lui celor 77 și în mișcarea statelor 
nealiniate.

Exprimindu-și deplina satisfacție 
pentru realizarea vizitei șefului sta
tului libanez în România, pentru 
convorbirile avute cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Republicii 
Libaneze, Amin Gemayel, au subli
niat convingerea lor că dialogul la 
nivel înalt româno—libanez va da 
un nou și puternic impuls dezvol
tării prieteniei și cooperării dintre 
popoarele celor două țări, conlucră
rii dintre ele în viața internațională.

Președintele Republicii Libaneze, 
Amin Gemayel, a exprimat vii mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru primirea caldă, 
prietenească și ospitalitatea deose
bită de care s-a bucurat in Româ
nia. Președintele Amin Gemayel a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
invitația de a efectua, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Liban. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită ulterior.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 iunie, ora 21 — 11 iunie, 
ora 21. în țară : Vreme în curs de în

călzire ușoară, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi care vor avea mai ales ca
racter de averse în zonele de deal și 
de munte. In celelalte regiuni aversele 
vor fi Izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări în 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 7 și 17 grade, izo
lat mal coborîte în depresiuni, iar cele

maxime între 18 și 28 grade, local mai 
ridicate la sîîrșitul intervalului. Pe 
alocuri se va produce ceață slabă. In 
București : Vreme în curs de încăl
zire ușoară, cu cerul variabil, favo
rabil aversei de ploaie. Vîntul va sufla 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 12 și 15 grade, iar cele 
maxime între 23 șl 27 grade.

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar popqrului indonezian prieten progres și prosperitate,

îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite împreună 
la București și Jakarta, raporturile de prietenie și cooperare dintre România 
și Indonezia se vor dezvolta continuu, în interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit sincere mulțumiri și profunda mea apreciere pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj primit cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a inde
pendenței Iordaniei.

Poporul și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei mi se alătură în a 
vă transmite, la rîndul nostru, aceleași calde salutări și sentimente prie
tenești.

HUSSEIN I

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTE11"

CURTEA DE ARGEȘ : 
Un nou ansamblu 

de locuințe
Peisajul urbanistic al orașului 

Curtea de Argeș s-a îmbogățit cu 
un nou și frumos ansamblu de lo
cuințe denumit ..Progresul". Situat 
în zona industrială de nord. în 
componenta noului ansamblu se 
află 22 blocuri cu cite 3 niveluri și 
confort sporit. La parterul blocuri
lor sînt amenajate unități comer
ciale si prestatoare de servicii pen
tru populație. (Gheorghe Cîrstea).

GALAȚI : Cocs metalurgic 
peste prevederi

Colectivele de muncă de la uzina 
cocsochimică din cadrul Combina
tului siderurgic Galați depun efor
turi susținute pentru a-și îndeplini 
exemplar sarcinile de plan si anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă. Astfel, ca urmare a folo
sirii intensive a bateriilor de cocsi
ficare. a măsurilor aplicate pentru 
creșterea productivității muncii, oa
menii muncii de aici au reușit în 
luna mai să producă și să asigure 
furnalelor o cantitate de 6 000 tone 
cocs metalurgic de cea mai bună 
calitate, peste prevederile de plan 
la zi. Acest succes se adaugă rezul
tatelor bune obținute de la în
ceputul anului și pînă acum. (Ște
fan Dimitriu).

VASLUI : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
1 Prin participarea tuturor cetățe
nilor. municipiul Vaslui, reîntineri- 
ta localitate a cărei zestre edilitară 
a ajuns la 16 000 apartamente, cu
noaște în aceste zile o continuă și 
tot mai bună gospodărire si înfru
musețare. Au apărut noi spatii 
verzi, au fost plantate peste 3 mi
lioane flori, iar parcul Copou si-a 
schimbat în întregime înfățișarea 
prin reînnoirea aleilor, prin extin
derea coVoarelor florale, a spatii

lor de joacă pentru copii, a numă
rului de bănci. Se modernizează 
noua si frumoasa piață a gării, iar 
în centru a fost amenajată o mini- 
grădină botanică — „Expo-flora“. 
Acum se lucrează intens la noul 
parc al tineretului. în care se ame
najează un teatru de vară si la de
finitivarea zonei de agrement De- 
lea. prevăzută cu un lac de acumu
lare. plajă, terenuri de sport și 
altele. (Petru Necula).

SUCEAVA : Realizări 
ale silvicultorilor

Silvicultorii din județul Suceava 
au plantat în această primăvară 
2 325 hectare teren, cu 325 hectare 
mai mult decît era planificat. Pe 
lingă rășinoase. care dețin o pon
dere de aproape 80 la sută, au fost 
introduse specii valoroase : fagul, 
stejarul, frasinul etc. Cele mai mari 
suprafețe plantate peste plan s-au 
realizat în ocoalele silvice Falcău, 
Marginea. Broșteni. Poiorîta și 
Vama. în prezent, silvicultorii din 
nordul Moldovei acordă cea mai 
mare grijă întreținerii plantațiilor. 
(Sava Bejinariu).

CLUJ : Dezvoltarea 
industriei mici

în orașele si comunele județului 
Cluj au fost intensificate preocu
pările pentru dezvoltarea si diver
sificarea industriei mici și a prestă
rilor de servicii pentru populație. 
Astfel, acțiunile inițiate de consi
liile populare s-au concretizat în 
depășirea planului productiei-marfă 
industriale pe primele cinci luni din 
acest an în industria mică cu 24,4 
milioane lei și a prestărilor de ser
vicii pentru populație cu aproape 2 
milioane lei. Totodată, au fost asi
milate și introduse în fabricație noi 
produse pentru fondul pieței și ex
port. O atenție deosebită s-a acor
dat punerii în valoare a unor noi 
resurse locale de materii prime, 
materiale și energie. între care or
ganizarea de noi cariere de balast, 
nisip, marmură, tufuri vulcanice, 
argile pentru articole de ceramică, 
răchită și altele. (Marin Oprea).

V

INFORMAȚII SPORTIVE

VARȘOVIA

Plenara C. C.
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc simbătâ plenara 
C.C. al P.M.U.P. consacrată exami
nării documentelor pentru Congresul 
al X-lea al partidului, informează 
agenția P.A.P.

în cadrul lucrărilor, au fost pre
zentate o nouă variantă a proiectu
lui Programului P.M.U.P. — proiect 
modificat și elaborat pe baza dezba
terilor în rindul partidului și po
porului — proiectul Raportului pri
vind activitatea C.C. și realizarea

al P.M.U.P.
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
extraordinar al partidului, propune
rile cu privire la completările și mo
dificările la Statutul P.M.U.P., pre
cum și cele referitoare la proiectul 
de hotărire a Congresului al X-lea. 
După dezbateri, plenara a adoptat 
hotărirea C.C. al P.M.U.P. privind 
proiectele de documente ale Con
gresului al X-lea al partidului.

La încheierea lucrărilor, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a rostit o cuvintare.

MOSCOVA

Consfătuire la C.C. al P.C.U.S. privind construcțiile energetice
MOSCOVA 7 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite : La C.C. al 
P.C.U.S. a avut loc o consfătuire Ia 
care au participat secretari ai comi
tetelor centrale ale partidelor comu
niste din unele republici unionale, ai 
unor comitete de ținut și regionale 
de partid, conducători de ministere, 
departamente, întreprinderi și șan
tiere. După cum relatează ziarul 
„Pravda", au fost examinate pro
bleme legate de desfășurarea lucră
rilor de construcție și dare în ex
ploatare a unor noi capacități ener

getice în U.R.S.S. Reliefindu-se în
semnătatea pe care C.C. al P.C.U.S. 
o acordă îndeplinirii programului de 
dare în exploatare, în 1986, a obiec
tivelor energetice, asimilării lor cit 
mai grabnice, în cadrul consfătuirii 
a fost subliniată necesitatea adoptă
rii de măsuri suplimentare, eficien
te, menite să ducă la lichidarea ră- 
minerilor in urmă manifestate în 
acest domeniu, la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul in 
curs privind darea în exploatare de 
noi capacități energetice.

R. P. MONGOLĂ

Apel al C.C. al P.P.R.M. in legătură cu alegerile 
pentru Marele Hural Popular

ULAN BATOR 7 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol a 
adresat un apel alegătorilor in legă
tură cu alegerile pentru Marele Hu
ral Popular al R. P. Mongole, ce vor 
avea loc la 22 iunie. In anii care au 
trecut de la ultimele alegeri — se 
arată în document — poporul mon
gol, condus de Partidul Popular Re
voluționar, a obținut succese remar
cabile in edificarea societății noi. 
S-au întărit unitatea dintre partid și 
popor, alianța dintre clasa munci

toare. cooperatori și intelectualitate, 
s-a adîncit democrația. Actuala cam
panie electorală se desfășoară in 
condițiile cind comuniștii, toți oa
menii muncii au trecut la tradu
cerea în viată a programului de dez
voltare economică și socială adoptat 
de cel de-al XIX-lea Congres ăl 
P.P.R.M.

C.C. al P.P.R.M. cheamă pe toți 
cetățenii să intimpine alegerile cu 
noi succese in muncă, să de
monstreze unitatea dintre partid și 
popor.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul industriei alimentare

PRAG A 7 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc ședința a 46-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul industriei ali
mentare, la care au participat delega
țiile țărilor membre, precum și o de
legație a R.S.F.Iy

Au fost examinate sarcinile care 
decurg pentru comisie din documen
tele ultimei ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., stabilindu-se 
măsuri pentru indeplinirea lor.

Comisia a analizat stadiul reali

zării convențiilor multilaterale de 
colaborare in perfecționarea tehno
logiilor și mijloacelor tehnice pentru 
prelucrarea materiilor prime alimen
tare. Totodată, au fost examinate 
programele de colaborare în utili
zarea cuceririlor biotehnologiei și 
biotehnicii în industria alimentară.

S-a efectuat un util schimb de ex
periență cu privire la realizările ob
ținute de țările membre ale C.A.E.R. 
în introducerea progresului științific 
și tehnic în industria alimentară.

Sesiunea Comitetului interguvernamental al O.N.U. 
pentru știință și tehnologie in scopul dezvoltării

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Comitetului interguverna- 
mental al O.N.U. pentru știință și 
tehnologie în scopul dezvoltării în 
cadrul dezbaterilor au fost exami
nate în special problema mobilizării 
resurselor țărilor în curs de dezvol
tare în vederea creării și întăririi 
potențialului lor tehnico-științific,

precum și chestiunea aplicării noilor 
tehnologii pentru dezvoltarea agri
culturii din aceste state.

S-a relevat, de asemenea, necesita
tea sporirii asistenței pe plan tehni
co-științific in favoarea țărilor in 
curs de dezvoltare și a asigurării 
unei colaborări internaționale largi 
și neîngrădite, pentru ca toate națiu
nile sâ beneficieze de cuceririle civi
lizației moderne.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Marea vacanțelor, 

marea soarelui

și marea 

ospitalității
Cite definiții — una 

mai frumoasă decit alta 
— nu se pot da litoralului 
românesc, acest mirific 
colț de țară, scăldat de 
mare și îmbrățișat cu 
atita dăruire de soare. 
Cea din titlul de mai sus 
ar fi una posibilă. Cea 
mai completă a dat-o, 
credem, scriitorul italian 
Alberto Moravia, care, cu 
mai mulți ani in urmă, 
și-a petrecut un sejur 
aici, la noi. Ce impre
sie i-a produs celebru
lui scriitor litoralul nos
tru ? „Litoralul româ
nesc — spunea distin
sul oaspete — iși pri
mește oaspeții nu la o 
singură mare, ci la trei : 
la Marea Neagră — cea 
mai albastră și mai prie
tenoasă mare cu omul, 
pentru că este nepoluată 
și neagresivă prin absen
ța din apele ei a peștilor 
răpitori ; la Marea de 
Verdeață, alcătuită din ce
lebrele podgorii și livezi 
dobrogene, care încon
joară ca un briu închis 
pe jumătate întregul 
țărm al litoralului și 
care-și trimit aromele 
pînă in largul mării ; la 
Marea de Ospitalitate — 
așa cel puțin mi-au apă
rut toți oamenii cu care 
am intrat in contact in 
timpul vacanței pe țărmul 
litoralului românesc".

Sînt peste 10 ani de 
tind scriitorul italian fă
cea aceste aprecieri. 
Nu ne propunem in rin- 
durile de țâță să vorbim 
despre întreaga dezvolta

re a litoralului românesc 
in toți anii care au trecut 
de atunci — deși ar fi 
atitea de spus — ci să 
aducem „la zi“, prin ra
portarea la acest sezon, 
cronica incepută de dis
tinsul turist. O cronică 
ale cărei elemente se ba
zează pe informații de 
„ultimă oră“, aflate re
cent la o conferință ds 
presă organizată de con
ducerea Ministerului Tu
rismului, spre a aduce 
la cunoștința cetățenilor 
noutățile pe care le oferă 
in acest an litoralul.

Marea Neagră se pre
zintă in sezonul 1986 la 
fel de curată și la fel de 
albastră. Ba chiar cu 
unele calități în plus. 
Începerea unor ample lu
crări de construire a unor 
diguri de protecție a pla
jelor e pe cale să creeze 
un sistem unic de pro
menadă in interiorul mă
rii, care, pe lingă această 
funcție foarte importantă, 
oferă apelor Mării Negre 
posibilitatea de a fi mai 
curate și mai liniștite. 
Evident, aceste ample lu
crări abia au inceput, dar 
sezonul 1986 marchează 
faptul că prezența acestor 
lucrări asigură nu numai 
eficiență și estetică, ci 
și confort și atractivitate 
vacanțelor. $i pentru că 
tot sintem la capitolul 
surprize, să mai notăm 
că gazdele și-au mărit in
geniozitatea in acest 
domeniu. Celor peste 34 
de piscine, unele acoperi
te, altele așezate sub fe

restrele hotelurilor, „ca 
să-ți facă cu ochiul cind 
stai in casă", cum se spu
ne, li se adaugă 10 tobo
gane acvatice. Un fel de 
mare ridicată la înălțime, 
pentru a produce atit 
amuzament, cit și sănătate 
celor care iși rostogolesc 
trupurile in aceste insta
lații amețitoare. De ase
menea, lacurile din in
cintele stațiunilor Ma
maia, Eforie Nord, Te- 
chirghiol. Venus. Jupiter

Litoral’86
și Neptun au devenit ade
vărate piste nautice pe 
care se pot practica mai 
toate sporturile pe apă 
inventate de imaginație.

Despre Marea Soarelui 
ce s-ar mai putea spune 
in plus ? Studiile între
prinse de specialiști arată 
că pe țărmul ei există in 
medie, datorită orientării 
spre est, 12 ore de soare 
pe zi. Razele soarelui au o 
creștere și o descreștere 
calorică lentă, ceea ce a- 
sigură pe tot parcursul 
zilei temperaturi optime 
pentru plajă, razele de 
după-amiază constituind, 
cum spun medicii, un 
reconfortant.

„Marea Ospitalității" 
prezintă, firește, cele mai 
multe și mai consistente 
noutăți. Sezonul 1986 a

fost pregătit de către or
ganizatorii vacantelor sut 
deviza : „tn fiecare loc 
de primire a turistului — 
un confort in plus față 
de anul anterior". Ce 
înseamnă această deviză 
intr-o traducere pe înțe
lesul oaspeților litoralu
lui ? Înseamnă că in toa
te hotelurile, vilele și 
locurile de popas au apă
rut elemente noi de con
fort. De la echiparea ho
lurilor și camerelor cu 
mobilier și alte dotări 
pînă la schimbarea to
tală a înfățișării fața
delor și ambianței ; de 
la gospodărirea plaje
lor — inclusiv printr-o 
repartizare a lor pe ca
lități — pînă la dezvol
tarea unui activ comerț 
„in mișcare", de intim- 
pinare a turistului in toa
te locurile in care il so
licită programul de va
canță ; de la organizarea 
mai bună a transportului 
interstațiuni pină la în
mulțirea mijloacelor des
tinate acestui scop — au
tobuze, minicare, taxi
metre, biciclete ; de la 
organizarea unor „tururi 
ale litoralului" — in 
ideea că vacanța moder
nă este o vacanță activă, 
de cunoaștere, și nu una 
sedentară — pînă la des
fășurarea unui larg pro
gram de excursii pe în
tregul spațiu dobrogean, 
atit de bogat in vestigii 
unice, în locuri atractive, 
aviud ca apogeu croazie
rele pe Canalul Dunăre 
— Marea Neagră.

Dar cite alte lucruri nu 
au avut in vedere gazdele 
pentru ca a treia mare a 
litoralului. „Marea Ospi
talității", să aibă cuvintul 
hotăritor in asigurarea 
unor vacanțe reușite ! 
Unitățile hoteliere și de 
alimentație publică au 
fost preluate, in general, 
de formații complete 
care, aici, pe litoral, re
prezintă „cartea de vizi
tă" a județului din care 
provin. Activitatea lor. a- 
flată in competiție cu a 
celorlalte formații, deci 
cu a celorlalte județe, 
astfel va fi judecată de 
județul care le-a trimis, 
de organizatorii turismu
lui, și, bineînțeles, de 
beneficiarii serviciilor — 
turiștii inșiși.

Iată, pe scurt, citeva e- 
lemente care atestă că 
vacanțele pe litoralul în
sorit al Mării Negre se 
vor desfășura in acest an 
sub cele mai bune aus
picii. Că toate cele trei 
„mări" sînt pregătite să 
fie la... înălțime. Că sezo
nul '86 al vacanțelor pe 
litoral este hotărît să 
contribuie puternic la a- 
firmarea turismului ro
mânesc, la angajarea lui 
— pe măsura condițiilor 
create — in prima linie a 
competitivității și calită
ții. Așa cum apreciază în 
aceste zile, pe bună drep
tate. toți cei peste 35 000 
de turiști, o bună parte 
străini, care-și petrec va
canța aici.
Constantin PRIESCU

FOTBAL
Campionatul mondial

Una dintre surprizele turneului fi
nal : in grupa F. Maroc — Anglia 
0—0. Din formația engleză a fost 
eliminat Wilkins (min. 43). Sancțio
nat pentru poziție de ofsaid, mijloca
șul englez a aruncat mingea în ar
bitru. Declarații după meci : Wilkins
— „sînt foarte trist si furios pe mine 
însumi"; antrenorul Bobby Robson — 
„nu discut cazul și accept decizia ar
bitrului".

Pină în prezent au fost eliminați 
doi jucători : Wilkins și canadianul 
Sweeney (in meciul cu Ungaria), iar 
Bergomi (Italia) este suspendat o 
partidă, pentru două cartonașe gal
bene. In clasamentul „tunarilor" con
duc Altobelli (Italia) și Valdano 
(Argentina) cu cîte două goluri.

Azi, meciurile etapei 
a XXXII-a

• Duminică sint programate meciu
rile celei de-a XXXII-a etape a cam
pionatului diviziei A la fotbal: Spor
tul studențesc — Corvinul (stadionul 
„Sportul studențesc") ; Rapid — F.C. 
Argeș (stadionul „Giulești") : Univer
sitatea Craiova — Chimia : Politeh
nica Timișoara — Victoria : S.C. Ba
cău — Petrolul : F.C. Bihor — Di
namo ; Gloria — F.C. Olt : F.C.M. 
Brașov — Steaua ; Universitatea 
Cluj-Napoca — A.S.A.

La București : Sportul studențesc
— Corvinul și Rapid — F.C. Argeș

Toate partidele vor începe la 
ora 18,00.

RUGBI. La stadionul bucureștean 
Steaua, azi. de la ora 10. va avea 
loc derbiul campionatului național 
dintre echipele Steaua și Farul.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs atletic desfășurat la Neubran
denburg (R.D. Germană). Jiirgen 
Schult (R.D.G.) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea discului, 
cu rezultatul de 74,08 m. Precedentul 
record era de 71,86 m și aparținea 
din 1983 atletului sovietic Iuri 
Dumcev.

TENIS. Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul Campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței, ce 
se desfășoară pe arena pariziană 
Roland Garros, se va disputa intre 
cehoslovacul Ivan Lendl, favoritul 
numărul 1, și suedezul Mikael Pern- 
fors.

în semifinale. Ivan Lendl a dispus 
cu 6—2. 6—1. 6—0 de americanul 
Johan Kriek, în timp ce Mikael 
Pemfors l-a eliminat ne francezul 
Henri Leconte cu 2—6, 7—5. 7—6, 
6—3.

• 'proba de simplu feminin din 
cadrul Campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței a fost cîștigată 
de Chris Evert-Lloyd, care a învins-o 
în finală cu 2—6. 6—3, 6—3 pe Mar
tina Navratilova.

Flagelul șomajului continuă să se
WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 

luna mai anul acesta, numărul celor 
lipsiți de un loc de muncă în Statele 
Unite a crescut cu incă 210 000 — a 
comunicat la Washington Ministerul 
Muncii. Astfel, numărul total al ame
ricanilor lipsiți de o slujbă a ajuns 
la 8,6 milioane, ceea ce reprezintă 
7,3 la sută din populația aptă de 
muncă. Consecințele cele mai acute 
se resimt în rîndul minorităților na
ționale și al tineretului. Potrivit da
telor oficiale, în rîndul americanilor 
care vorbesc limba spaniolă șomajul 
a ajuns la 11 la sută din populația 
activă, in rindul negrilor — la 14,8 
la sută, iar în rîndul tinerilor de cu
loare — la 40,8 la sută.

extindă
BONN 7 (Agerpres). — La Frank

furt pe Main. Kassel. Darmstadt și 
în alte orașe din R.F. Germania au 
avut loc demonstrații de masă ale 
cadrelor didactice, sub lozinci ca : 
„Să se pună capăt reducerii locuiri
lor de muncă din școli !“. „Elevii au 
nevoie de învățători !“, „Sintem îm
potriva reducerii cheltuielilor pentru 
invățămînt !“. Participanții au pro
testat împotriva reducerii alocațiilor 
destinate nevoilor scolii, ceea ce are 
ca rezultat concedierea in masă a 
cadrelor didactice. Astfel, in landul 
Rhenania de Nord — Westfalia se 
așteaptă ca în viitorul apropiat 5 000 
de învățători să rămină- fără lucru, 
în prezent, cadrele didactice lipsite 
de slujbă totalizează în acest land 
23 000.

E DE PRESA

DECLARAȚIE. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a dat publi
cității o declarație, inițiată de ță
rile nealiniate, in care se adresea
ză un apel la încetarea luptelor 
din zona Beirutului dintre părțile 
aflate în conflict. în document se 
exprimă profunda ingrijorare in 
legătură cu intensificarea luptelor 
din capitala libaneză, în special in 
jurul taberelor palestiniene, și se 
cere tuturor părților să folosească 
influența lor pentru a se ajunge la 
încetarea ostilităților.

NUMIRE. Secretarul ' general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
anunțat numirea generalului maior 
Gustaf Welin (Suedia) in postul de 
comandant al Forțelor O.N.U. din ' 
zona înălțimilor Golan (F.N.U.O.D.). 
Generalul suedez îi succede în a- 
cest post generalului maior Gustav 
Hagglund (Finlanda), care a fost 
numit recent comandant al Forței 
interimare a Națiunilor Unite din 
Liban (F.I.N.U.L.).

DIALOG. Frontul Democratic 
Revoluționar din Salvador (F.D.R.) 
și Frontul Farabundo Marți de Eli
berare Națională (F.M.L.N.) au de
cis să participe la a treia rundă de 
negocieri la nivel înalt cu autori
tățile salvadoriene — a anunțat la 
o conferință de presă, organizată la 
Paris, președintele F.D.R.. G. Ungo. 
Chiar dacă propunerea președinte
lui Duarte „este ambiguă și are un 
caracter propagandistic". F.D.R. și 
F.M.L.N. o acceptă pentru că dia
logul este necesar, a precizat Ungo, 
care efectuează un turneu în unele 
state din Europa.

CONSTITUIRE. Mișcarea para- 
guyană de eliberare „Caspar Ro- 
driguez de Francia" (după nu
mele unuia din eroii luptei de eli

berare națională a Paraguayului) j 
a fost creată la Asuncion. In docu
mentul de constituire — adoptat la 
o întîlnire a activiștilor și repre
zentanților organizațiilor muncito- I 
rești. țărănești, sindicale și»studen- 
tești — se menționează că mișca- | 
rea este chemată să devină cea mai | 
amplă uniune a forțelor democrati
ce și patriotice din tară, infor- . 
mează agenția T.A.S.S.

DEMERS. Ministrul afacerilor ex
terne al Angolei a adresat secre- I 
tarului general al O.N.U.. Javier | 
Perez de Cuellar, o scrisoare prin 
care cere Organizației Națiunilor i 
Unite să adopte măsuri pentru a 
obliga Republica Sud-Africană să 1 
pună capăt valului de violentă cri
minală împotriva poporului an
golez. I

CONGRES AL INDIGENILOR | 
DIN COLUMBIA. La Bogota s-au j 
încheiat lucrările congresului re
prezentanților triburilor indiene . 
din Columbia, la care au luat parte I 
peste 100 de delegați, reprezentind I 
20 de comunități de indieni. Parti- 
cipanții au adresat un apel guver- I 
nului columbian, în care se cere | 
adoptarea de măsuri urgente pen
tru păstrarea culturii și tradițiilor i 
băștinașilor.

AMNISTIE POLITICA. Presedin- . 
tele Liberiei. Samuel K. Doe, a I 
anunțat, intr-un discurs radio- | 
difuzat, amnistierea tuturor detinu- 
tilor politici din tară, subliniind că | 
este adeptul „reconcilierii si edifi- | 
cării naționale". Agenția France 
Presse notează că printre persoane- I 
le ce vor fi eliberate vor fi si cele | 
care au fost cercetate în legătură 
cu tentativa de lovitură de stat din 1 
12 noiembrie anul trecut. ■
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ÎN ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII

„ROMANIA SE AFIRMĂ CA UNUL DIN MILITANflI CEI 
MAI ACTIVI PENTRU O LUME FĂRĂ ARME Șl RĂZBOAIE"

ÎNCETĂRII cursei Înarmărilor

Politica externâ a României, rolul activ ol țării noastre în lupta pentru 
pace și progres social, pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind nucleare, pentru asigurarea unui climat favo
rabil soluționării pe calea negocierilor a problemelor majore ale contem
poraneității sînt amplu reflectate de mijloacele de informare în masă de 
peste hotare. Agenții de presă, ziare și reviste, posturi de radio eviden
țiază rolul de prim-ordin al președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativele 
și demersurile șefului statului român - ilustrate și cu prilejul vizitei în 
țara noastră a președintelui Republicii Libaneze, Amin Gemayel - consa
crate înlăturării pericolului de război, apărării cu fermitate a dreptului 
popoarelor de a-și alege în mod liber propria cale de dezvoltare, regle
mentării pașnice a conflictelor din diverse părți ale lumii.

Sînt, totodată, înfățișate realizările remarcabile obținute de poporul 
nostru în anii edificării socialismului, cu deosebire în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Continuă, de 

a 65 de ani de la făurirea P.C.R., 
a acestui eveniment în viața po-

asemenea, să fie marcată împlinirea 
evidențiindu-se semnificația istorică 
porului român.

La invitația președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a sosit in
tr-o vizită la București președin
tele Republicii Libaneze, Amin Ge
mayel, relatează agenția REUTER. 
După ceremonia sosirii înaltului 
oaspete — care s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni, unde acesta a 
fost intimpinat de președintele 
Nicolae Ceaușescu — cel doi șefi 
de stat au avut o întrevedere cor
dială, prietenească.

Vizita președintelui Libanului în 
România este considerată drept 
„un moment important in dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, in 
interesul cauzei păcii, ințelegerii și 
conlucrării internaționale".

în cursul convorbirilor româno- 
libaneze, Amin Gemayel a apreciat 
sprijinul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu eforturilor vi- 
zînd aducerea fracțiunilor rivale 
din Liban la masa tratativelor. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat sprijinul față de apelul 
la negocieri între fracțiunile rivale 
din Liban în vederea încetării răz
boiului civil din această țară.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se pronunță pentru organizarea 
unei conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu, con
vocată șl desfășurată sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile Interesate, inclusiv O.E.P., și 
care să pregătească terenul pentru 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, arată, într-o altă relatare, 
agenția Reuter. Aceasta eviden
țiază că România se pronunță pen
tru intensificarea acțiunilor politice 
și diplomatice în vederea unei so
luționări negociate a situației din 
zonă.

în cursul convorbirilor avute cu 
prilejul vizitei președintelui Liba
nului în România, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po
ziția principială, constructivă a ță
rii sale privind reglementarea 
globală, pe cale politică, a situației 
din Orientul Mijlociu, instaurarea 
unei păci juste si trainice în aceas
tă regiune, subliniază la rîndul său 
agenția CHINA NOUA.

Conducătorul statului român a 
evidențiat necesitatea organizării 
unei conferințe internaționale pri
vind Orientul Mijlociu, cu partici
parea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, pentru găsirea 
unei soluții care să asigure retrage
rea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate, dreptul la autodeter
minare pentru poporul palestinian 
— inclusiv dreptul la crearea unui 
stat propriu, independent — și. 
totodată, să garanteze integritatea 
si securitatea tuturor statelor din 
zonă, relevă agenția.

Se arată, totodată, că președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat so
lidaritatea României cu cauza po
porului libanez pentru asigurarea 
independentei, suveranității, inte
grității teritoriale Si unității Liba
nului.

Relatări, comentarii, aprecieri ale presei de peste hotare 
consacrate activității internaționale a țării noastre, 
realizărilor sale în dezvoltarea economico-socială ț

Relatînd despre vizită, agenția 
FRANCE PRESSE arată că aceasta 
constituie expresia bunelor relații 
româno-libaneze și ilustrează do
rința celor două țări de a conferi 
o nouă dimensiune raporturilor 
bilaterale. România și Libanul au 
stabilit relații diplomatice în 1965, 
precizează A.F.P., adăugind că 
agenda convorbirilor oficiale dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Amin Gemayel este dominată de 
situația din Orientul Mijlociu.

Agențiile UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, ASSOCIATED 
PRESS, agenția algeriană de presă 
A.P.S., precum și Federația agen
țiilor arabe — FANA — au trans
mis, la rîndul lor, informații despre 
vizita efectuată în țara noastră 
de președintele Libanului, Amin 
Gemayel, și despre convorbirile 
oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful statului 
libanez, relevînd în context activi
tatea internațională dinamică și 
constructivă a României, a condu
cătorului partidului și statului nos
tru. Un accent deosebit este pus pe 
poziția consecventă a tării noastre 
de promovare a unei soluții de pace 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
își reafirmă sprijinul față de or
ganizarea unei conferințe interna
ționale de pace in Orientul Mij
lociu" și-au intitulat POSTURILE 
DE RADIO EGIPTENE o emisiune 
în care au fost prezentate pe larg 
opiniile exprimate de conducătorul 
statului român referitoare la căile 
de soluționare justă și durabilă a 
problematicii regiunii.

în același cadru s-a evidențiat că 
România se pronunță pentru unirea 
eforturilor tuturor țărilor și po
poarelor în vederea opririi cursei 
înarmărilor și pentru reglementarea 
pe cale politică, prin tratative, a 
problemelor litigioase din diferite 
zone ale lumii.

Sub titlul „Principalele direcții 

ale politicii externe românești", 
ziarul iordanian „AL RA’I“ relevă : 
„In conștiința epocii noastre, Româ
nia ocupă un loc de frunte, ea ju- 
cind un rol deosebit de activ in 
viața internațională. Opinia publică 
așteaptă cu interes luările de pozi
ții românești de fiecare dată cind 
omenirea se află in situații dificile. 
Tocmai in asemenea perioade, cind 
dialogul intre națiuni era suspen
dat, România a acționat in direcția 
restabilirii relațiilor dintre state și 
a întăririi cooperării. Această tră
sătură caracterizează in continuare 
diplomația românească, ce are 
la bază politica de largă destin
dere promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in relațiile in
ternaționale ale României".

în continuare, în articol se arată 
că ceea ce determină stabilitatea și 
continuitatea politicii externe ro
mânești sînt principiile sale de 
bază — egalitatea deplină în drep
turi, respectul independenței și su
veranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul re

ciproc, respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
calea de dezvoltare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu promovează a- 
ceste principii de peste 20 de ani 
în politica externă a țării sale. 
România apreciază că vechea ordi
ne internațională trebuie transfor
mată pe baza principiilor noi ale 
relațiilor internaționale, iar această 
schimbare are un caracter legic, 
obiectiv.

România a dezvoltat an de an re
lațiile sale cu toate statele lumii, 
acordînd o importanță deosebită 
raporturilor cu statele socialiste ve
cine, in virtutea poziției lor politice 
și a intereselor comune. Totodată, 
România dezvoltă o largă coopera
re cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, participînd împreună cu 
acestea la acțiunile „Grupului celor 
77“ și ale mișcării de nealiniere. în 
același timp, de-a lungul anilor, 
România a desfășurat relații prin
cipiale, de cooperare cu majoritatea 
statelor dezvoltate.

Ziarul iordanian accentuează că 
România pune în centrul politicii 
sale externe asigurarea păcii și a 
securității europene, subliniind că 
prezența armelor nucleare pe con
tinent reprezintă o mare primejdie 
pentru omenire și un pericol per
manent al izbucnirii unui nou răz
boi mondial.

în toate acțiunile sale de politică 
externă, România promovează cu 
consecvență, ideea potrivit căreia 
acum, mai mult ca oricînd, este ne
cesar ca eforturile statelor și ale 
popoarelor să se unească pentru 
atingerea obiectivului comun al 
preîntîmpinării une> conflagrații 
mondiale, pentru pace, cooperare și 
progres, arată ziarul în încheiere.

„România și Anul International 
al Păcii" este titlul sub care ziarul 
irakian „AL IRAQ" a publicat un 
articol în care, după ce se eviden
țiază că pacea este cel mai de preț 
capital al oricărui popor, al întregii 

omeniri, condiția necesară a înseși 
existenței pe planeta noastră, re
levă :

„In acest cadru, in care dezar
marea este problema principală a 
epocii noastre, devine tot mai evi
dentă valoarea conceptului româ
nesc care afirmă că pacea. trebuie 
pregătită, edificată și păstrată, prin 
împiedicarea oricăror activități 
care o amenință, in special prin fo
losirea tuturor posibilităților pen
tru a facilita concretizarea necesi
tății acute a epocii noastre : edi
ficarea unei lumi fără arme și răz
boaie".

Sint puse în evidență contribuția 
României în acțiunea care a dus, în 
final, la proclamarea Anului In
ternațional al Păcii, faptul că țara 
noastră militează cu toată convin
gerea pentru ca ideea să se mate
rializeze în rezultate practice.

Sînt puse apoi în lumină punc
tele de vedere ale țării noastre, 
care se pronunță ferm pentru opri
rea tendinței actuale, deosebit de 
periculoase, de sporire a armelor 

de distrugere a omenirii. România 
consideră că se impune cu acuitate 
o preocupare erescîndă pentru gă
sirea căilor care să ducă la rea
lizarea unor obiective cu adevărat 
umane, între care : încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
de dezarmare, în primul rînd nu
cleară ; oprirea instalării de noi 
mijloace de distrugere pe Pămînt, 
pe fundul mărilor sau in Cosmos ; 
renunțarea la producerea de mo
dele noi de arme clasice sau mo
derne, complexe, care folosesc ul
timele cuceriri ale științei ; crea
rea de zone fără arme nucleare și 
chimice, desființarea alianțelor mi
litare și a bazelor aflate pe terito
riul altor state ; stingerea tuturor 
conflictelor militare și trecerea la 
rezolvarea diferendelor numai pe 
calea negocierilor ; respectarea de 
către toți a atributelor inalienabile 
ale tuturor popoarelor și statelor.

Sub titlul „Opinia publică româ
nă cere dezarmarea in domeniul 
armelor chimice. Sprijinirea ape
lului comun Ceaușescu — Jivkov", 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D. Germană a relevat că in 
acest an, declarat de O.N.U. drept 
an al păcii, în România se mani
festă și mai pregnant preocupa
rea legată de producția de arme 
chimice, cerîndu-se o înghețare a 
acesteia. Cotidianul subliniază că, în 
vederea opririi producerii oricăror 
mijloace chimice de distrugere in 
masă, România are în vedere, ca 
un pas important în acest scop, 
crearea unei zone libere de arme 
chimice în Balcani. Cu puține luni 
înainte, această idee a constituit 
obiectul apelului comun lansat de 
conducătorii României și Bulgariei, 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
evidențiază ziarul. Totodată, 
„Neues Deutschland" pune în lu
mină sprijinul României pentru 
crearea de zone libere de arme chi
mice în alte teritorii ale continen
tului european.

Ziarul chilian „LA TERCERA 
DE LA HORA" a publicat, sub tit
lurile „Românii sărbătoresc a 65-a 
aniversare" și „Un moment de 
răscruce in istoria poporului ro
mân", două articole dedicate fău
ririi Partidului Comunist Român.

După ce se referă la activitatea 
desfășurată de organizațiile socia
liste în contextul istoric definit de 
constituirea, în 1918, a statului na
țional unitar român, ziarul eviden
țiază evenimentele care au culmi
nat cu făurirea P.C.R. „La scară 
istorică — arată ziarul — cele șase 
decenii și jumătate ce au trecut de 
la congresul in cadrul căruia s-a 
hotărit făurirea partidului comu
nist nu reprezintă o perioadă foar
te îndelungată, dar prin drumul 
străbătut de poporul român, prin 
transformările sociale al căror ini
tiator și organizator a fost partidul, 
care s-a constituit, acești ani com
primă secole de istorie autentică, 
reprezintă o etapă grandioasă în 
viața poporului român", a subliniat 
ziarul.

„Dezvoltare — prosperitate: o 
corelație fundamentală" este titlul 
unui articol apărut în publicația 
„DHAKA COURIER", din Bangla
desh, care trece pe larg în revistă 
succesele obținute in dezvoltarea 
economico-socială a României în 
ultimii 20 de ani. •

Concepția românească privind 
dezvoltarea economică șl socială, 
care își are rădăcinile in gin- 
direa creatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
articol — se axează pe un obiectiv 
care a fost dintotdeauna de o im
portanță majoră pentru înfăptuirea 
marilor proiecte vizînd prosperita
tea țării. In urmă cu 20 de ani s-a 
stabilit ca circa o treime din veni
tul național să fie destinat acumu
lării. Toate realizările economice și 
sociale ale României de azi se dâ- 
torează acestei opțiuni revoluțio
nare.

în ultimii 20 de ani, producția 
industrială a crescut de 6,3 ori, in
tr-un ritm mediu anual care pla
sează România printre țările cu 
creșterea economică cea mai di
namică. Crescînd mai rapid decît 
venitul național în intervalul 
1965—1985, industria și-a sporit 
contribuția la crearea venitului 
național de la 48,9 la sută la pes
te 60 la sută.

Sub titlul „Programul -Delta- 
privind folosirea resurselor natura
le din România", ziarul bulgar 
„RABOTNICESKO DELO" scrie : 
Delta Dunării reprezintă o lume de 
basm, în care apa și uscatul sint 
nedespărțite, iar fauna și flora 
uimesc prin varietatea lor. Prin 
adoptarea Programului pentru dez
voltarea și folosirea Deltei, statul 
român și-a îndreptat eforturile în 
direcția transformării acestui ținut 
al țării, programul avînd ca scop 
folosirea deplină a resurselor natu
rale. Caracteristic pentru acest pro
gram este modul complex de abor
dare, în realizarea sa fiind angaja
te peste 50 de institute.

O parte specială a programului — 
relevă „Rabotnicesko Delo" — se 
referă la menținerea echilibrului 
ecologic. Oamenii de știință sînt 
preocupați de studierea modalități
lor de conservare a Deltei, ocro
tind-o de acțiunea factorilor ex
terni, cum sînt, de pildă, poluarea 
apelor Dunării, și căutînd, în ace
lași timp, metode care să îmbine 
eficient interesele economice cu 
cele ecologice. (Agerpres).
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Spațiul cosmic să fie folosit exclusiv 
în scopuri
- La New 

York continuă lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosferic. 
In luările de cuvînt, reprezentanții 
statelor membre ale comitetului au 
evidențiat că, în fața riscului real 
al militarizării spațiului cosmic, 
toate țările au răspunderea de a 
asigura folosirea acestui mediu 
exclusiv în scopuri pașnice, care 
reprezintă o sarcină a întregii ome
niri în pragul celui de-al treilea 
mileniu.

Preîntîmpinarea militarizării Cos
mosului reprezintă un obiectiv de 
însemnătate primordială — a de
clarat reprezentantul Indiei. El a 
cerut comitetului să adreseze „o

Pentru crearea în Europa
------- IL-.j de armele chimice

lor tratative dintre R.S. Cehoslova
că, R.D. Germană și R.F. Ger
mania cu privire la crearea în Eu
ropa a unei zone libere de armele 
chimice", anunță agenția C.T.K.

Reprezentantul M.A.E. al Ceho
slovaciei și-a exprimat speranța că 
guvernele țărilor amintite se vor 
alătura eforturilor îndreptate spre 
crearea în Europa a unei zone li
bere de armele chimice.

BERLIN. — Șefilor reprezentan
țelor diplomatice ale Belgiei, Da-

Colocviu sovieto-francez în problemele dezarmării
PARIS. - La Paris s-a încheiat 

colocviul sovieto-francez în proble
mele păcii și dezarmării, organizat 
din inițiativa asociațiilor „Franța - 
U.R.S.S." și „U.R.S.S. - Franța". Au 
luat parte cunoscuți oameni de 
știință, activiști pe plan politic, re
prezentanți ai diferitelor partide și

Reacții de îngrijorare față
tratatul

Personalități politice și mijloace de 
Informare din Europa occidentală 
și-au exprimat profunda îngrijorare 
în legătură cu intenția S.U.A. de a 
nu mai respecta, în perspectivă, tra
tatul SALT-2 — relatează agenția 
Associated. Press. In R. F. Germania, 
preocuparea a fost marcată de po
ziții adoptate atît de lideri ai parti
dului de guvernămint, cît și ai opo
ziției. Ministrul de externe vest-ger- 
man, Hans-Dietrich Genscher, a 
cerut să se depună eforturi energice 
pentru respectarea prevederilor tra
tatului, iar liderul opoziției social- 
democrate. Hans-Jochen Vogel, a 
arătat că decizia americană este 
„dezastruoasă", în măsura în care 
nerespectarea prevederilor acordului 
„înseamnă o nouă accelerare pericu
loasă a cursei iraționale a înarmări
lor". Cotidianul olandez „NRC Han- 
delsblad" din Rotterdam afirmă, in-

★ f
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — In

tr-un discurs rostit la conferința re
prezentanților partidelor social-de- 
mocrate din țările nordice consacra
tă examinării problemei creării unei 
zone denuclearizate în această re
giune, ministrul de externe al Sue
diei, Sten Andersson, a exprimat în-

pașnice!
chemare colectivă de pace*, astfel 
incit întreaga noastră planetă și 
spațiul care o înconjoară să devi
nă o arenă a conlucrării pașnice.

Caracterul pașnic al Cosmosului 
se cere menținut spre binele tutu
ror națiunilor — a declarat repre
zentantul Argentinei.

Delegatul R. D. Germane a evi
dențiat pericolele pe care le pre
zintă proiectul de înarmări spațiale 
denumit „războiul stelelor" și alte 
planuri de militarizare a Cosmo
sului, subliniind că se cere mobi
lizată voința politică în scopul 
ajungerii la acorduri eficiente, care 
să consacre statutul pașnic al spa
țiului extraatmosferic.

nemarcei. Norvegiei șl Olandei în 
capitala R.D. Germane le-a fost 
înmînat documentul „Principiile și 
direcțiile .......................................
tratative 
slovacă 
crearea 
libere de armele chimice". Cu acest 
prilej, reprezentantul R.D.G. a 
subliniat că țara sa este gata să 
desfășoare imediat contacte directe 
cu reprezentanți ai țărilor respec
tive, precum și ai Luxemburgului, 
în problema menționată, arătînd că 
realizarea unei asemnea zone ar 
constitui o contribuție de mare 
Importanță în procesul de interzi
cere generală și lichidare a arme
lor chimice.

principale ale viitoarelor 
dintre R.D.G. R.S. Ceho- 
și R.F.G. cu privire la 
în Europa a unei zone

organizații politice și ai cultelor.
In cursul colocviului au fost exa

minate perspectivele asigurării 
securității colective în Europa, care 
ar permite realizarea dezarmării 
generale și lichidarea blocurilor 
militare, alte aspecte ale problema- ( 
ticii dezarmării.

*
de poziția S.U.A. privind 
SALT-2
tr-un editorial, că „într-o epocă în 
care cursa calitativă a înarmărilor se 
accelerează constant, un sistem de 
tratate care doar restrînge numărul 
armelor nu mai este adecvat. Este 
trist și dezamăgitor că această reali
tate trebuie să ducă la o stare de 
anarhie a înarmărilor, mai curînd 
decît la noi forme de control asupra 
armamentelor".

Associated Press relevă, de ase
menea, că și în Statele Unite se am
plifică dezbaterea declanșată de a- 
nunțarea intenției Administrației 
americane de a nu mai respecta, pînă 
la sfîrșitul anului, prevederile tra
tatului. „Criticile abundă", notează 
agenția citată, subliniind că forul le
gislativ depune eforturi pentru a lua 
măsuri menite să forțeze guvernul 
american să rămînă în limitele tra
tatului.

(Agerpres)
★

grijorarea guvernului său în legătu
ră cu intenția S.U.A. de a renunța 
la respectarea obligațiilor asumate 
prin tratatul SALT-2, încheiat cu 
U.R.S.S. Dacă acest lucru se va în- 
tîmpla — a spus el — va dispare 
una din barierele în calea cursei 
înarmărilor, iar numărul armelor nu
cleare va crește.

Prin reducerea cheltuielilor militare-la înfăptuirea unor ample programe de dezvoltare, pentru progresul tuturor națiunilor
„Viața, experiența demonstrează cu putere că realizarea tutu

ror programelor de dezvoltare, inclusiv a planului nostru, a planuri
lor și programelor tuturor statelor - fie socialiste, fie nesocialiste, 
fie capitaliste dezvoltate, fie țări în curs de dezvoltare - nu se poate 
concepe decît în condiții de pace, punînd capăt uriașelor cheltuieli 
militare și îndreptînd forțele materiale și umane, cuceririle științei 
spre dezvoltarea economico-socială”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în ansamblul propunerilor ce al

cătuiesc programul românesc de 
dezarmare, țara noastră conferă un 
loc primordial reducerii cheltuielilor 
militare. O asemenea apreciere are 
profunde motivații de ordin politic, 
economic, dar și de ordin moral.

Este o realitate că în ziua de azi 
nimeni, nici un stat, nici un condu
cător politic nu respinge în mod 
deschis, public ideea dezarmării, 
pornind tocmai de la recunoașterea 
pericolelor pe care le generează acu
mularea în arsenalele lumii a unor 
uriașe cantități de arme și arma
mente, îndeosebi nucleare, capabile 
să distrugă întreaga umanitate, în
seși condițiile vieții pe Pămînt. Dar 
tot atît de adevărat este că, pe mă
sură ce se înmulțesc declarațiile de 
recunoaștere a acestei realități, se 
înmulțesc și măsurile în sens con
trar logfcii declarațiilor. Cu cit se 
vorbește mai mult despre dezar
mare, cu atît sporesc cheltuielile 
pentru înarmări, actualizind străve
chiul adagiu că și drumul spre in
fern — spre infernul nuclear — este 
pavat cu bune intenții.

Dezarmarea — de necon
ceput fără reducerea buge
telor militare. Fără îndoială> tre
cerea la acțiuni de dezarmare este 
un obiectiv de o mare complexitate, 
a cărui înfăptuire presupune depă
șirea neîncrederii și suspiciunilor 
acumulate de-a lungul anilor, anga
jarea unor eforturi conjugate, susți
nute de voința politică necesară 
convenirii unor măsuri reciproc ac
ceptabile, corespunzătoare interese
lor tuturor statelor. Primul pas de 

natură să probeze in fața opiniei pu
blice mondiale voința politică a sta
telor de a merge spre dezarmare, 
prima măsură concretă, preliminară 
oricăror acțiuni de dezarmare pro- 
priu-zisă, este, incontestabil — așa 
după cum țara noastră, președintele 
ei au susținut și susțin, cu neabă
tută consecventă — reducerea chel
tuielilor militare. Este de la sine în
țeles că numai în acest fel se va pu
tea ieși din cercul vicios: cheltuieli 
militare — înarmări — cheltuieli 
militare și mai mari, pentru noi 
arme, cu o și mai' mare putere dis
tructivă, in căutarea unui iluzoriu 
echilibru in sus al armelor și arma
mentelor.

Cristalizînd un amplu program de 
dezarmare, materializat în numeroa
se inițiative, realiste și constructive, 
pătrunse de o mare răspundere față 
de destinele întregii omeniri. 
România subliniază importanța de 
ordin practic pe care o au înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mili
tare, pentru trecerea la dezarmare. 
Pentru că, intr-adevăr, nici un fel 
de măsuri de reducere a armamen
telor sau a efectivelor militare nu 
pot fi concepute fără 6 reducere a 
cheltuielilor militare. S-ar putea 
spune că reducerea cheltuielilor mi
litare constituie, in fapt, „cheia" ie
șirii din labirintul declarațiilor de 
intenții, al condiționărilor de tot fe
lul. al justificărilor pentru noi mă
suri de înarmare, oferind o perspec
tivă clară procesului de dezarmare.

Iată de ce țara noastră, prii glasul 
de înaltă autoritate internațională al 
președintelui ei. situează problema 
reducerii cheltuielilor militare drept 
obiectiv de cea mai stringentă ac
tualitate. Militant înflăcărat pentru 

ca marea problemă a dezarmării, a 
înlăturării pericolelor ce planează 
asupra umanității să-și găsească so

ARGUMENTELE DE NECONTESTAT ALE CIFRELOR
• In ultimii 25 de ani, cheltuielile militare au cunoscut o creștere vertiginoasă, de la 

400 miliarde la 1 000 miliarde de dolari anual. Această creștere depășește venitul total al unei 
jumătăți, cea mai defavorizată, din omenire.

• Reconvertirea sumelor irosite în prezent pentru înarmări ar permite realizarea unui ritm 
anual de creștere economică de 9,4 la sută în țările în curs de dezvoltare și de 3,7 la sută in 

statele dezvoltate, ceea ce ar oferi totodată posibilitatea creării, în zece ani, a circa 170 milioane 
de locuri de muncă in primul grup de state și a 10 milioane de locuri in cel de-al doilea grup 
de state.

• Cu numai 3 la sută din cheltuielile militare anuale s-ar asigura modernizarea și spori
rea eficienței agriculturii, în scopul satisfacerii necesităților alimentare mondiale.

• Numai 0,5 la sută din totalul cheltuielilor pentru înarmări ar permite asigurarea cu 
apă potabilă pentru două miliarde de oameni.

luționare în conformitate cu voința 
și năzuințele de pace și progres 
ale tuturor popoarelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este inițiatorul 
unor demersuri de amplu ecou in
ternațional vizînd oprirea uriașei ri
sipe de mijloace financiare, de re
surse materiale și umane pentru 
înarmări. Așa cum nu o dată a sub
liniat secretarul general al partidu
lui nostru, președintele Republicii, 
toate statele, indiferent de orin- 
duirea socială, de mărime sau grad 
de dezvoltare, ar avea numai și nu
mai de ciștigat de pe urma adoptării 
unor măsuri de înlocuire a progra
melor de înarmare cu programe de 
dezvoltare economico-socială.

O uriașă și inacceptabilă 
risipă de fonduri și resurse. 
Sint cunoscute propunerile prezen
tate de țara noastră de-a lungul ani
lor, la Organizația Națiunilor Unite, 
în alte foruri internaționale, în ve
derea reducerii treptate a cheltuieli
lor militare. Ele sint cu atît mai ac
tuale cu cît aceste cheltuieli au 
sporit vertiginos, ajungînd în pre
zent la fabuloasa cifră de I 000 mi
liarde de dolari.

O asemenea cifră ascunde în sine 
realități dramatice, inacceptabile 
pentru umanitate. Intr-un moment 
în care omenirea are de făcut față 

atîtor sfidări la scară planetară, 
cum sint subdezvoltarea, cu întregul 
ei cortegiu de nedreptăți și sufe
rințe. criza economică prelungită și 
criza de materii prime și energie, 
deteriorarea galopantă a mediului 
înconjurător — în lume se irosesc 
uriașe resurse, care nu fac decît să 
acutizeze aceste sfidări. O mie de 
miliarde de dolari înseamnă echiva
lentul datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, datorii ce au 
încetinit sau chiar blocat procesul 
creșterii economice în majoritatea 
statelor respective. în perimetrul 
cărora trăiește peste două treimi 
din populația globului. O mie de 
miliarde de dolari inseamnă detur

narea a 5 pînă Ia 8 la sută din pro
ducția mondială, înseamnă 3 ț»înă Ia 
12 la sută din producția de materii 
prime din cele mai prețioase (numai 
consumul de petrol necesitat de 
funcționarea uriașului angrenaj mi
litar al lumii este egal cu jumătate 
din consumul țărilor în cure de dez
voltare), înseamnă 40 la sută din 
fondurile de cercetare-dezvoltare și 
50 la sută din totalul cadrelor cali
ficate antrenate in activități cu ca
racter militar, înseamnă o cheltuială 
ce reprezintă ea însăși cea mai ci
nică sfidare la adresa umanității.

Este timpul — este demult timpul, 
iar țara noastră a pus în atenție cu 
ani in urmă acest imperativ — ca un 

asemenea curs să fie, în sfîrșit, oprit 
Ca rațiunea să primeze asupra pa
siunilor stimulate de interese ce con
travin flagrant intereselor întregii 
omeniri. Nu este nevoie de calcule 
savante pentru a demonstra ce efec
te binefăcătoare ar avea pe ansam
blul lumii reconvertirea treptată a 
programelor de înarmare în progra
me de dezvoltare, așa cum propune 
în mod constant România. Reinves- 
tirea în scopuri civile a sumelor 
destinate în prezent înarmărilor ar 
permite edificarea a zeci de mii de 
obiective economice, care ar produce 
bunuri materiale pentru sute de mi
lioane de oameni. Pentru a nu mai 
vorbi de faptul că, raportate la chel

tuielile militare mondiale dintr-o 
singură săptămînă, apar ca derizorii 
sumele ce ar fi suficiente pentru 
e.radicarea unor boli ce fac ravagii 
în țările lumii a treia, pentru stimu
larea dezvoltării agriculturii și lichi
darea, în acest fel, a flagelului foa
metei, pentru eliminarea analfabe
tismului, pentru asigurarea cu apă 
potabilă a circa 2 miliarde de oa
meni etc. etc.

Constituie un tragic paradox al zi
lelor noastre faptul că, în vreme ce 
omenirea are de făcut față atît de 
multor nevoi legate de asigurarea 
progresului său economico-social, su
mele destinate înarmărilor, în sco
puri evident distructive, sporesc de 
la an la an, într-un ritm tot mai 
ridicat.

în consens cu interesele 
întregii umanități, inițiativele 
țării noastre vizează tocmai o inver
sare a priorităților, o concentrare a 
tuturor forțelor și resurselor în sco
puri constructive, în interesul propă
șirii tuturor națiunilor. înghețarea și 
reducerea cheltuielilor militare con
stituie premisa de bază, esențială 
pentru soluționarea marilor proble
me ce confruntă astăzi omenirea. 
Aceasta ar crea și condițiile și mij
loacele necesare pentru punerea în 
valoare, prin eforturi comune, a noi 
surse de energie, pentru prevenirea 
unor fenomene naturale ce afectează 
ciclic zone întinse ale globului, pen
tru apărarea mediului ambiant. Mi
liardele ce se alocă in prezent pentru 
înarmări ar trebui să fie alocate in 
vederea elaborării unui program de 
luptă împotriva secetei, pentru pro
tejarea naturii, a mediului înconju
rător — sublinia recent președintele 
Nicolae Ceaușescu, chemîndu-i pe 
toți cei ce se gîndesc la un război 
nuclear să declanșeze un „război" 
pentru apărarea vieții pe Pămint și 
în Cosmos, pentru o climă mai bună, 
pentru asigurarea condițiilor de dez
voltare a fiecărei națiuni.

Programul de dezarmare propus de 
România îndreaptă atenția spre mă
suri de domeniul posibilului, acum 
și în perspectiva apropiată, urmind 
ca altora să le vină rîndul ulterior, 
într-o succesiune firească, bazată pe 
realități. In această viziune, îngheța
rea și reducerea cheltuielilor milita

re reprezintă prima și cea mai strin
gentă măsură, constituind veriga de 
bază, menită să declanșeze procesul 
de dezarmare.

Viața însăși evidențiază realismul 
ți caracterul profund umanist al pro
punerilor românești, care răspund 
intereselor și năzuințelor tuturor po
poarelor lumii. Pledoaria României 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare este întărită, așa cum e bine 
cunoscut, de acțiunile sale practice, 
confirmînd concordanța deplină din
tre vorbă și faptă, care este o trăsă
tură definitorie a politicii partidului 
și statului nostru. Să reamintim că, 
încă cu cîțiva ani în urmă, țara 
noastră a adoptat hotărîrea de a 
reduce și apoi de a îngheța cheltuie
lile militare, considerînd că ar fi sa
lutară o inițiativă unilaterală în 
această direcție a țărilor socialiste, 
ca de altfel a oricăror țări, fiind evi
dent că, fără a le diminua cu nimic 
securitatea, o asemenea măsură ar 
demonstra voința lor de pace, ar de
termina generalizarea unui astfel de 
exemplu. Este convingerea țării 
noastre că prin reducerea cheltuieli
lor militare s-ar face un pas însem
nat spre întărirea încrederii între 
state, spre diminuarea încordării, 
deschizindu-se calea altor măsuri 
in direcția destinderii și securității, 
a dezarmării.

Oprirea escaladei înarmărilor, a 
cheltuielilor militare constituie un 
obiectiv de importanță cardinală 
pentru viitorul umanității. In nume
le acestui deziderat, România cheamă 
la acțiuni practice, concrete, singure
le de natură să demonstreze voința 
de pace a statelor. Anul 1986, procla
mat, prin consensul statelor lumii, 
ca „An Internațional al Păcii", are 
ca generoasă deviză intensificarea 
eforturilor în direcția opririi cursei 
înarmărilor, a înlăturării gravei 
amenințări la adresa vieții popoare
lor pe care o reprezintă armele nu
cleare, armele de tot felul. Primul 
pas in această direcție il constituie 
însăși încetarea cheltuielilor pentru 
noi înarmări, reducerea lor treptată, 
în beneficiul unor programe de in
teres vital pentru toate națiunile, 
pentru un „echilibru" al progresului, 
pentru o dezvoltare armonioasă a 
lumii în ansamblul ei.

Dumitru ȚINU
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