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RĂSPUNDEREA PENTRU RECOLTA,

răspundere pentru pîinea țării!A»

• Pînă în seara zilei de 26 septembrie, porumbul 
a fost strîns de pe 74 la sută din suprafața 
cultivată

• Toate forțele satelor să fie concentrate la culesul 
porumbului, fructelor, legumelor, al tuturor roa
delor toamnei!

• Pe cîmp sînt mari cantități de produse. Pretutin
deni se impune o exemplară organizare a trans
portului, pentru livrarea neîntîrziată a producției 
la fondul de stat și la fondul de furaje

LOCUITORI

Al SATELOR!

și disciplină

desăyîrșită,

toate forțele

NICOLAE CEAUȘESCU

recoltei și de

ca buni gospo
dan!

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎNVĂȚĂTORII Practici și mentalități din unități agricole bihorene
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Aspect din secția cazangerie grea de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău
Foto : E. Dichiseanu
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ECOUL EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

MAI MULTA ORDINE, MAI MULTĂ DISCIPLINĂ IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE!

gindeam 
cum am 
și o pau- 
de lucru 

a

FAPTELE, CALITATEA MUNCII - EMBLEMA 
PERMANENTEI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Zilele trecute, într-o însufleți- 
toare atmosferă de înaltă cinstire 
a trecutului glorios al poporului, 
de angajare patriotică a oamenilor 
muncii privind îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din acest an .și 
din intregul cincinal, s-a desfășu
rat vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in jude
țele Buzău, Dîmbovița și Prahova. 
Noul și rodnicul dialog de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 

. oamenii muncii reflectă preocu
parea susținută a conducerii parti
dului, a secre
tarului general 
pentru înfăptui
rea exemplară a 
hotăririlor Con
gresului al XIII- 
lea, ale recen
tului forum de
mocratic al clasei 
noastre munci
toare. Discuțiile 
directe ale con
ducătorului parti
dului și statului 
nostru cu oame
nii muncii din 
întreprinderile vi
zitate, cu numeroase cadre de 
partid și de stat, amplele cu- 
vîntări rostite la Buzău, Tîrgo- 
viște și Ploiești, în cadrul unor 
vibrante adunări populare, au 
evidențiat, încă o dată, cerința ma
joră de a se face totul în scopul 
perfecționării neîncetate a muncii, 
ai asigurării unei noi calități în 
toate domeniile activității desfășu
rate pentru progresul multilateral 
al patriei.

S-a relevat încă o dată, cu pri
lejul recentelor vizite de lucru, 
faptul că in concepția partidului 
nostru, a secretarului său general, 
dovada supremă a spiritului revo
luționar o constituie, azi, munca de 
înaltă calitate. Spiritul revoluționar 
se identifică, astfel, cu cele mai 
bune rezultate ale acțiunii practice. 
Munca însăși, a subliniat secreta
rul general a! partidului, trebuie 
să fie revoluționară ! Aceasta este 
o condiție fundamentală în pre
zent, cind România dispune de 
mijloace tehnice dintre cele mai 
moderne ; de muncitori, ingineri 
și economiști cu înaltă calificare, 
formați in cadrul rețelei naționale 
de invățămint ; de fonduri fixe

pentru care s-au cheltuit miliarde 
și miliarde de lei. Pentru ca toate 
aceste resurse să fie pe deplin 
valorificate, este nevoie nu de 
promisiuni, de angajamente, de 
vorbe frumoase, ci de fapte. De
sigur, a dovedi prin fapte contri
buția activă la progresul țării este 
o răspundere a întregului popor. Dar 
este o răspundere și a fiecărui ce
tățean al patriei. Așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este nevoie să se înfăptuiască ,.o 
adevărată revoluție in conștiința, 
în felul de muncă, în atitudinea

Așa cum în repetate rinduri a 
arătat, cu excepțională clarviziune, 
Secretarul general al partidului 
nostru, procesul revoluționar, lupta 
revoluționară nu s-au încheiat. 
Pornind de la adevărul că răs
turnarea claselor asupritoare și 
cucerirea puterii au constituit 
doar o etapă a revoluției socia
liste, urmată insă de altă etape, 
avind ca obiective fundamentale 
înfăptuirea unor noi și mărețe 
transformări în întreaga societate 
românească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat teza

ganizării științifice a muncii, la 
modernizarea producției, la intro
ducerea pe scară largă a mecaniză
rii, automatizării și robotizării. 
Important este să se treacă la 
ridicarea calificării întregului per
sonal muncitor. Sublinia, în' acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Trebuie să infăpluim noua re
voluție tehnico-științifică! Dar. 
mai presus de toate, trebuie să 
perfecționăm întreaga noastră acti
vitate, să realizăm o nouă revoluție 
în ridicarea 1 
profesionale și

Socialismul se construiește cu poporul și pentru po
por. Dar aceasta presupune ridicarea continuă, la un nivel 
tot mai înalt, a conștiinței revoluționare, a pregătirii pro
fesionale, tehnico-științifice și culturale a tuturor oameni
lor muncii, a întregului nostru popor.

fiecăruia în domeniul său de acti
vitate !“

Expresia muncă revoluționară 
revine, in cuvîntările mai înainte 
amintite ale secretarului general 
al partidului, ca un laitmotiv. Se 
desprinde de aici adevărul că, în 
actuala etapă, deschisă de Con
gresul al XIII-lea, cînd s-a trecut 
la înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de partid pentru actualul cincinal 
și pentru viitorul deceniu, pină la 
orizontul anului 2000, fiecărui ce
tățean al țării i se cere nu doar 
să muncească, ci să desfășoare o 
muncă revoluționară. Ceea ce pre
supune competență, ordine, disci
plină, grijă deosebită pentru 
ția încredințată de societate, 
supune participare activă la 

' ferea eficienței economice, a 
tabilității, la sporirea tot
accentuată a venitului național, a 
avuției generale a țării. Și, mai cu 
seamă, presupune! :A fiecare, la 
locul său de muncă, să realizeze 
produse de înaltă calitate și teh
nicitate, competitive cu cele mai 
bune produse ce se fabrică azi îrr 
întreaga lume.

de o importanță esențială a' per
manenței spiritului . revoluționar. 
Această idee a continuității pro
cesului revoluționar, a acțiunii 
spiritului revoluționar ca factor 
de innoire, de regenerare socială 
are un rol de cea mai mare în
semnătate în etapa actuală, cînd 
întregul nostru popor, sub condu
cerea partidului, acționează eu 
fermitate pentru realizarea noii ' 
calități a muncii și a vieții. Munca 
revoluționară constituie, fără în
doială, modalitatea cea mai fi
rească de afirmare a noii calități 
a muncii. De fapt, constituie forma 
specifică de manifestare a spiri
tului revoluționar in actuala etapă.

Revoluționar, azi, nu este și nici 
nu poate să fie cel ce se rezumă 
la a spune vorbe frumoase despre 
muncă. Principala condiție este 
aceea de a desfășura muncă revo
luționară. De a asigura prin fapte 
noua calitate a muncii, 
frumoase 
calitate 
dere. pot 
tele, dar 
treacă în 
tuirea programelor de reînnoire a 
produselor, la perfecționarea or-

Pot fi 
lozincile despre noua 

afișate într-o întreprih- 
fi înflăcărate angajamen- 
important este să se 
mod concret la înfăp-

nivelului pregătirii 
i tehnice, de cunoș

tințe, de cultură". 
Fără perfecțio

narea pregătirii 
profesionale nici 
nu este de con
ceput munca re
voluționară. Pen
tru că a fi, azi, 
revoluționar în. 
muncă înseamnă, 
întîi și întâi, a a- 
vea înfăptuiri co
respunzătoare ce
rințelor 
gențelor 
Nu este 
să fie 
producția fizică. 

Nu este de ajuns să crească 
fără încetare numărul produse
lor realizate. Pentru că mai 
sînt încă multe alte criterii ce se 
cer a fi îndeplinite. Cit de mari sînt 
consumurile de energie și materii 
prime 7 Ce alte cheltuieli materiale 
au fost necesare pentru fabricarea 
produselor respective 7 Cine are 
nevoie de aceste produse 7 Cit de 
bune sînt ele în raport cU produ
sele similare ale altor întreprinderi 
din țări europene sau de pe alte 
continente 7 — iată întrebări , ce 
trebuie să se afle pe agenda de 
lucru a oricărui colectiv muncito
resc. Nu se poate vorbi despre o 
nouă calitate a muncii. despre 
muncă revoluționară făcîndu-se 
abstracție de răspunsurile la aces
te întrebări. Este semnificativ, in 
acest sens, faptul că secretarul 
general al partidului, referindu-se 
la realizările uneia dintre între
prinderile vizitate în aceste zile, a 
apreciat că ele nu se ridica la . ni
velul exigentelor actuale, că nu

Au început școlile, 
venim în fața copiilor, 
elevi sau studenți, cei 
ce ne-am socotit ca 
vocație a vieții peda
gogia, munca aceasta 
tot așa de grea, pre
cum a minerilor ce 
scot cărbunele, aurul 
și argintul la lumină 
din întunericul 
mîntului.

Omul este ceea 
devine învățind, 
spun clasicii. Un 
pil este această mi
raculoasă plămadă nu
mai ascultare și des
chidere ce poate fi 
mulată, modelată in
tru seîntei de diamant 
dacă mina cugetătoa
re ce se apropie de 
sufletul Iul este una 
de maestru și părin
te ce nu-și poate da 
odihnă cită vreme 
nu-și cunoaște fiii pe 
calea cea 
vieții.

l Un mare poet ma
tematician
așeza învățătorul pe 
loc, de frunte in ce
tatea Patriei intr-un 
text cu valoare de 
testament. Cum ți-au 
fost învățătorii.
vei păși in lume, cum 
și ce lăsăm să 
trundă în inima lor o 
dată cu știința, asta va 
prinde chip și asemă
nare, specialistul tre
buie să fie dublat de 
omul virtuților mora
le devenite viață 
personală.

Ca o lege morală să 
devină modelatoare în 

’ conștiința tânărului ea 
, trebuie transmisă de 

un om ce o Întru
pează aidoma, este 
model viu în came și 
oase, altfel rămlne 
precept abstract tn cel 
mai bun caz asimila
bil la nivelul intelec
tului, dar nu al ființei 
integrale.

Am trecut de cu
tând în drum spre 
vestita cetate medie
vală de Ia Prejmer din 
Tara Bîrsei și prin 
clădirea liceului a- 
gricol din localitate. 
Profesorul de fizică 
de aici, loan Agan, 
brașovean, un om tâ
năr și iubitor de elevi, 
a îmbrăcat de-a lun
gul anilor pereții albi 

, ai 
cele 
gie. 
tică. 
teca 
specialitate. Laborato
rul de chimie va be
neficia, si vizual In-

claselor-laborator, 
de fizică, biolo- 
istorle. matema- 
română si biblio- 
în imagini după

scrise în , culoare, de 
formulele cele mai 
frecvente, elevul se 
va întâlni cu imaginea 
savanților români și 
străini ce au edificai 
această știință. La
boratorul de biologie 
va bucura sufletul cu 
o frescă pînă in ta
van redînd genuin în
suflețirea materiei 
după cele mai noi des
coperiri in materie. 
Cel de română este 
un adevărat muzeu.

Este o plăcere pen
tru elevi să-și poată 
îndeplini îndatoririle 
ce Ie revin in aceste 
spații unde pereții 
vorbesc și ei. invățîn- 
du-i în tăcere.

Rezultatul acestei 
înfrumusețări a scolii 
impreună cu munca 
profesorilor n-a în
târziat să se arate ; 
școala a început să-și 
ridice 
din ce în ce mai mulți 
pasionați au ajuns la 
olimpiade și în cele 
din urmă buni specia
liști, pregătiți pentru 
studii superioare.

Un profesor de 
zică specialist în 
mea lui. Iată că 
face iubită materia, a 
lui și a celorlalți co
legi ai săi. dezvăluind 
copiilor ceva din mi
raculoasa frumusețe a 
fiecărei științe stăpi- 
nitâ de Logosul înte
meietor de realitate 
bună devenită istorie 
dată omului întru mai 
multă viață.

Cu alti profesori la 
Codlea ne 
convorbind 
putea folosi 
ză in orele 
pe cîmp pentru 
limpezi un gînd ce-i 
frămîntă pe. cei tineri. 5 
un precept moral i 
înalt, o strofă celebră 
din Eminescu ori l 
Dante, o formulă ma- . 
tematică ori simbolul ’ 
trandafirului în lirica l 
lumii, de pildă. <

Pârvan spunea pro- ț 
fesorilor la deschi- i 
derea unui curs : fiți " 
copii cu copiii, căutați i 
cu ei descoperind lu- < 
mea științei voastre ț 
din nou din alt unghi t 
proaspăt ce vă renaș- 7 
te și pe voi renăscin- 1 
du-i pe alții. i

Să ne fie acest în- ’ 
demn bucuria spre i 
buna creștere spiri- ’ 
tuală a generațiilor ț 
patriei de miine.

Ioan i
ALEXANDRU '

Toamnă bihoreana. Ciclul recoltării produselor cîmpu- 
lui început in vară cu orzul și griul continuă acum, 
mult amplificat, cu forțe mult sporite, pentru recoltarea 
produselor de toamnă — porumbul, legumele, sfecla, 
furajele— Comunele, satele sint parcă pustii ; oamenii, 
mașinile stațiunilor de mecanizare, atelajele, toți și 
toate s-au mutat in cimp.

Aceasta este o primă imagine de— suprafață. Cind se 
încheie bilanțurile zilei de muncă, mulți se felicită.

Dar nu peste tot se văd semnele muncii care să le aducă 
oamenilor satisfacție deplină. Ritmurile sint inegale, 
după cum și producțiile obținute conțin diferențieri 

■ nete. Și acum ca și altădată unii se scoală devreme și se 
culcă tirziu, pe cind alții se scoală tirziu și se culcă 
devreme. Și unii, șt alții spun insă că au fost pe cimp 
și au muncit. Și astfel se intimplă că unii, in loc să ducă 

pregătesc pentru ședințe...

„Indiferent de poziția 
autocritică, bună sau mai 
puțin bună, cu autocritica 
nu putem să avem grîu, nu 
putem să avem orz și pro
ducție agricolă ! Nu de au
tocritică avem nevoie, nu 
de recunoașterea formală 
sau mai puțin formală 
a unor lipsuri ! Avem ne
voie de o bună organizare, 
de răspundere, de pasiune 
revoluționară in îndeplini
rea răspunderilor pe care 
fiecare le are in diferite 
sectoare de activitate !“ A- 
ceastă observație critică 
severă făcută de tovarășul

Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, 
la Consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din a- 
gricultură, reamintită cu 
deosebită claritate și la 
recentul Congres al oame
nilor muncii, ca și cea pri
vitoare la tendința unor 
cadre de a căuta justifi
cări producțiilor necores
punzătoare, propriilor ne
ajunsuri ne-a determinat 
să ne revedem — pornind 
de la asemenea exigențe 
— Însemnările dintr-o do
cumentare făcută In ju
dețul Bihor.

Citeva cazuri care demonstrează că persistența unor 
deficiențe organizatorice și lipsa controlului afectează 

desfășurarea normală a aprovizionării

Congresul al lll-lea al oamenilor muncii a subliniat cu 
pregnanță că trecerea țării la o etapă nouă, superioară 
de dezvoltare face necesară, pe lingă perfecționarea 
bazei materiale, o atitudine nouă, de inaltă responsabi
litate ți exigența, manifestarea unei conștiințe înaintate, 
revoluționare, din partea tuturor oamenilor muncii - in
diferent de locui în care lucrează - in gospodărirea și 
folosirea mijloacelor incredințate de societate. Fiecare om 
ai muncii este chemat să acționeze cu perseverență pen
tru a asigura desfășurarea activității respective la un 
nivel optim, să militeze pentru eliminarea a tot ce este 
vechi ți perimat, pentru îndepărtarea oricăror fenomene 
negative, oricăror stări necorespunzătoare de lucruri.

Noile exigențe - valabile în egală măsură pentru toate 
sferele vieții economico-sociale — se pun cu toată acui
tatea și in sectorul aprovizionării, domeniu de importanță 
deosebită in înfăptuirea politicii partidului și statului de 
ridicare continuă a calității vieții oamenilor. In acest con-

text, trecerea ia aplicarea principiilor autoaprovlzionării 
a stimulat inițiativele locale, sporind aportul fiecărui ju
deț, al fiecărei localități Io rezolvarea problemelor cu 
forțe proprii, fără să se mai aștepte totul deda centru.

Dar firesc este ca preocupările pe linia producției de 
bunuri de consuni să se împletească și să-și găsească 
întregire prin măsuri și preocupări pentru distribuirea lor 
rațională - ritmică in timp și proporțională in spațiu 
(intre localități și cartiere). Tocmai de aceea, cei che
mați să asigure gospodărirea fondului de marfă, opera
țiile de repartizare și distribuire trebuie să facă dovada 
unei exigențe sporite, să manifeste maximum de răspun
dere in această activitate.

Cum iși găsesc reflectarea aceste cerințe în practica 
comerțului alimentar ? - iată subiectul unei prime anche
te din cadrul unei suite de analize privind situația din 
diferite județe și localități ale țârii.

impresie artificială de penurie, iar 
in timp ce unii vinzători stau de
geaba. in alte magazine se produc 
aglomerații. Efectul : cumpărătorii 
irosesc o bună parte din timpul lor 
liber. în condițiile in care nivelul 
servirii din magazinele aglomerate 
scade calitativ.

Cum se ajunge la asemenea ano
malii in distribuirea fondului de 
marfă 7

Anticipind concluziile anchetei, fa
cem mențiunea că, deși repartițiile 
ar trebui să asigure aprovizionarea 
fluentă a populației (și In timp, și 
pe magazine), in condițiile existen
tei la majoritatea mărfurilor ali
mentare a unor cantități mereu mal

mari de produse, 
unor deficiente 
care țin de imperfecțiuni 
zare, de insuficiența'
celor puși să-I exercite, _ „
de cinste și corectitudine al unor lu
crători, ae ajunge uneori Ia o dis-

totuși, 
strict

datorită 
subiective, 
de organi- 
controlului 
de gradul

tribuire necorespunzătoare a produ
selor. Persistă anomalii flagrante — 
la unele magazine se trimit mărfuri 
mai multe, Ia altele mal puține. In 
acest fel, cumpărătorii din anumite 
zone, Hienții unor anumite magazi
ne sini defavorizați, #e creează o

Prima verigă - 
și primele perturbați!

Funcționează tn cadrul fiecărui 
sector administrativ din Capitală 
cite o întreprindere comercială — 
I.C.L. Alimentara — care are în 
sarcină coordonarea aprovizionării 
magazinelor din teritoriul respectiv. 
Aflîndu-he la una din aceste între
prinderi — I.C.L. Alimentara sector 
3 — am parcurs mai multe liste de 
repartiții emise în acest an de spe
cialiștii compartimentului comercial 
și avizate de conducerea întreprin
derii. Repartiții pe produse, pe ma
gazine. pe depozite. Totul părea 
bine ordonat, ireproșabil organizat.

Cercetăm totuși, prin sondaj, re
partițiile emise pe citeva magazine 
Si... o primă surpriză. în loc ca dis
tribuirea mărfurilor să fie echitabi-

Mihal IONESCU
(Continuare in pag. » II-a>

...La Oradea, 
din conducerea 
județean de 
spunea :

— Ne bucură __ ___
de an, cooperativele agrico
le cu producțiile cele mal 
mari, unde se cere execu
tat și un volum sporit de 
lucrări, sint primele la re
coltare, dar în același 
timp ne îngrijorează cele 
care au mai puțin de cules, 
deci mai puțin de muncit, 
și totuși perseverează în 
tradiția de a rămîne la 
mare distanță față de frun
tași. Sint convins că pro
ducțiile medii care ni se 
raportează din comune, 
din consilii agroindustria
le au în ele, în nu pu
ține cazuri, un virus, fie 
al lipsei de răspundere, fie 
al automulțumirii, și sînt o 
capcană in descifrarea 
posibilităților reale de care 
dispunem.

Care este temeiul aces
tei constatări judicioase, 
acestei îndreptățite 
de nemulțumire 7 — 
întrebat.

...In dimineața ce 
mat discuției avute 
mitetul județean, am ple
cat pe teren cu tovarășul 
Ionică Popa, membru al 
biroului comitetului jude
țean de partid, directorul 
direcției sanitare a jude
țului. Ne oprim în fața 
unei parcele de 13 hec
tare, de la drumul Gurbe- 
diului. Era ultima parcelă 
de grîu care mai rămăse
se să fie recoltată din con
siliul agroindustrial Mă- 
dăras. Mai multe combine 
s-au pus în mișcare. A 
fost însă neplăcut cind am 
văzut că în buncărele com
binelor s-au strîns doar 
2 5Q0 kg griu la hectar. 
Dar nu toți cei aflați de 
față se simțeau jenați. 
Veniseră la fața locului 
organizatorul de partid, 
președinte al consiliului 
unic agroindustrial, tova
rășul Viorel Goron, in- 
ginerul-șef al consiliului. 
Aurel Vlasiu, secretarul co
mitetului comunal de 
partid și primar al co
munei Mădăras, tovară
șul Vasile Ștreng, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole de producție din 
lanoșda, tovarășul loan 
Buta. Au venit ca la 
o festivitate. Unde se cu
legea o producție slabă, 
intr-un Ioc care a rămas 
să încheie plutonul... coda
șilor 1 Primarul comunei

Mădăras, simțind nevoia 
de a explica producțiile 
slabe, a început să invoce, 
ca dintr-un dicționar al 
justificărilor, ba că n-a 
plouat, ba că solul este 
sărac, ba șiștăvirea ș.a.m.d.

Tovarășul pe care îl în
soțeam a ascultat mult, cu 
răbdare, așa cum face 
orice medic înainte de a 
pune diagnosticul, și tipoi 
s-a adresat primarului 5

— Vă știam student la 
fără frecvență la „Ștrfan 
Gheorghiu". Dar dumnea
voastră aveți reale... cali
tăți pentru avocatură...

Este superbă Întrecerea 
Intre cooperativele agricole 
din Salonta și din Valea 
lui Mihai.

Pe fruntașii județului — 
ei se cunosc prea bine — îi 
departajează adesea doar 
citeva zeci sau sute de ki
lograme la producția de 
griu, de porumb, de sfe
clă. Acum, cînd campania 
recoltării porumbului se 
află în plină desfășurare, 
nimeni n-ar putea spune 
cu certitudine cum va a- 
răta clasamentul fruntași
lor. In privința griului el 
este de mult 
opt mii de 
diferență de 
de kilograme 
foarte puțin, 
foarte mult. __ ___
adăugăm că în cadrul ace
luiași consiliu unic agro
industrial — Mădăras — 
în vecinătatea cooperativei 
din Salonta sînt altele, cele 
de la Homorod. lanoșda. 
Tulea, care și-au încheiat 
bilanțul cu numai 2 460 și 
2 780 kg grîu Ia hectar, pe 
șeama căror factori, a că
ror cauze pot fi puse ase
menea diferențieri nete 
la grîu, apoi la porumb, la 
alte culturi 7

Sint calamități ale naturii. 
Ele vin neașteptat și se cer 
contracarate. Dar. o știm, 
uneori cele mai păgubitoa- 

’ re calamități sînt cele ge
nerate de atitudinile, pre
judecățile și practicile celor 
care așteaptă despăgubiri 
de la ADAS pentru a-și... 
amortiza incompetența, 
„Iresponsabilitatea, lenea*1 
— cum le-a spus pe nume 
acestor tare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sint, de asemenea, lu
cruri care se uită ușor, iar 
altele care se uită mai

cunoscut. La 
kilograme, o 
citeva zeci 

înseamnă și 
înseamnă și 

Dar dacă

Constantin MORARU
(Continuare in pag. * IV-*)
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In toate centralele electrice 
o temeinicii pregiitire 

pentru sezonul rece! in
la timp a reparațiilor colectivele termocentralelor trebuie 
să desfășoare, in aceste zile, o temeinică pregătire pentru 
funcționarea la parametri maximi a tuturor agregatelor 
energetice in perioada sezonului rece.

Continuăm șirul anchetelor prezentate pe această temă, 
situind. azi, față in față cerințele energeticienilor de la 
Doinești cu răspunsurile minerilor,

Pentru asigurarea energiei necesare economiei, hotărî- 
toare este buna funcționare a termocentralelor pe întreg 
parcursul anului. în ultimul timp s-a constatat că da
torită unei pregătiri necorespunzătoare pentru activita
tea din sezonul rece in unele termocentrale S-au înre
gistrat dificultăți soldate cu întreruperi in funcționarea 
agregatelor, cu goluri de producție. Iată, fie că este vorba 
de asigurarea cantităților de cărbune sau de efectuarea

TERMOCENTRALA DOICEȘTI :

FUNCȚIONAREA LA CAPACITATE 
ESTE PE DEPLIN POSIBILA

O primă constatare cu privire la 
asigurarea stocului de cărbune pen
tru sezonul rece : In stivele termo
centralei Doicești se află în prezent 
425 000 tone de cărbune, ceea ce re
prezintă aproape 85 la sută din ca
pacitatea totală de depozitare. Este 
un fapt îmbucurător dacă ținem 
seama Că această centrală, cu o pu
tere instalată de 520 MW, este una 
din unitățile de bază ale sistemului 
energetic național.

— Comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, situația actuală a 
stocului este net superioară, preci
zează ing. Micloș Zoldi, directorul 
întreprinderii electrocentrale Doi
nești. Este in principal meritul mi
nerilor de a livra cantități sporite 
de cărbune. Față de prevederile 
contractuale se înregistrează depă
șiri eu efecte pozitive asupra stocu
lui existent. Totodată, in prezent 
se află în reparație planificată un 
grup de 200 MW șl două de cite 
20 MW. Funcționarea in sarcină re
dusă ne-a permis să depunem in 
stoc importante cantități de căr
bune. Astfel, ieri am primit 11 500 
tone de cărbune, din care numai 
7 500 tone a fost utilizat pentru con
sumul zilnic.

— Ce măsuri se au în vedere pen
tru funcționarea în bune condiții a 
gospodăriei de combustibil pe în
treaga durată a sezonului rece ?

— Din experiența anilor trecut! 
său mal bine Zis din greutățile în
registrate am desprins o serie de ac
țiuni majore. Astfel, au fost revizui
te toate instalațiile și echipamen
tele din gospodăria de Combustibil, 
aplicate unele modernizări pentru a 
se asigura un flux continuu în ali
mentarea cazanelor ; peste eîteva 
zile vom trece la peliculizarea a 
două stive eu strat de bitum; ne-am 
preocupat să asigurăm piesele de 
schimb necesare pentru utilajele de 
scos si transportat cărbunele ; avem 
în condiții de exploatare un tunel 
de dezgheț, iar cel de-al doilea se 
află în construcție. Lucrările sint 
mult intîrziate, iar după actualul

COMBINATUL MINIER PLOIEȘTI:

DE CE, TOTUȘI, CALITATEA CĂRBUNELUI 
RAMÎNE O PROBLEMĂ ?

în componența Combinatului mi
nier Ploiești se află opt unități care 
asigură alimentarea cu cărbune a 
cinci termocentrale. De la bun în
ceput trebuie apreciate eforturile 
colectivelor de mineri de ta acest, 
combinat de a livra cantități sporite 
de cărbune. Contractele încheiate cu 
cele 5 termocentrale au fost realiza
te integral. Astfel., de la începutul 
anului și pînă in prezent au fost 
asigurate peste nivelurile prevăzute 
(in mil tone) 1a Doicești — 215. la 
Borzești — 112, Oradea — 137, Za
lău — 98, Comănești .— 11.

Aceste rezultate meritorii sint ro
dul unei activități susținute desfă
șurate zi de zi atit In subteran, cit 
și in cariere. Pe parcursul celor 
aproape nouă luni s-au înregistrat

Unitatea
Putere kcal/kg

conform STAS medie
7 luni

medie luna 
august

I. M. Cimpulung 1843 1 521 1458
Mina Filipești 2 050 2 018 1807

Mai multă ordine, mai multă disciplină în activitatea unităților comerciale I
(Urmare din pag. D 
lă. după indicatori obiectivi — adică 
să tină seama de densitatea popu
lației din zona deservită de fiecare 
magazin — exact acest element esen
țial nu era luat in calcul ! S-au avut 
în vedere realizările din perioadele 
precedente, prevederile curente de 
plan, suprafețele magazinelor — pa
rametri, desigur, importanți în fun
damentarea repartițiilor — dar s-a 
neglijat ceea ce este cel mai impor
tant : numărul locuitorilor din raza 
de activitate a unităților. Or. este 
un adevăr elementar — indiferent 
de „parametrii" sus-amintiți, de 
realizările sau suprafața magazine
lor — o unitate care servește de, să 
zicem, 3 sau 4 ori mai multi cetă
țeni decit alta nu trebuie să cunoas
că aglomerații de 3 sau 4 ori mat 
mari. Iar respectiva omisiune nu se 
datorează lipsei datelor informațio
nale — ele sint cunoscute cu exac
titate — cl unei mentalități, destul 
de larg răspindită în comerț : „De 
ce să ne mai complicăm, cind măr
furile tot se vînd“.

Buhăpară. intre repartițiile emise 
pe această lună pentru complexele 
comerciale A 10 și A 14 la orez, făi
nă. ouă. margarină, gris șl alte pro
duse alimentare, sint diferente de 
20—30 ta sută, deși numeric popu
lația arondată și la un magazin și 
la celălalt este aproximativ aceeași, 
între complexele A 20 si A 31 dife
rentele de repartiții merg pină la 60 
la sută, iar intre magazinele Vitan 54 
si A 18 diferențele ajung pină la 70 
la sută — in condițiile in care 
respectivele unități sini puse să 
aprovizioneze un număr aproximativ 
egal de cumpărători. Si asemenea 
disproporții am fntilnit practic și la 
alte categorii de magazine.

Dar disproporțiile datorate funda
mentării defectuoase a repartițiilor 
constituie doar o primă verigă in 
lanțul anomaliilor intilnite in dis
tribuirea mărfurilor pe magazine, în 
suprasolicitarea și aglomerarea uno
ra, în folosirea sub capacitate și a- 
pariția de penurie în altele. Căci 
aceste disproporții sint amplificate 
ulterior de cei puși să aplice repar
tițiile. să distribuie efectiv mărfu
rile la unități. 

stadiu fizic nu există nici o garan
ție că tunelul va putea intra in 
funcțiune în această iarnă. Cu 
această singură excepție putem a- 
firma că am realizat o pregătire te
meinică pentru funcționarea nor
mală a centralei în sezonul rece. 
Obținerea unor parametri superiori 
in exploatarea agregatelor energeti
ce este condiționată in cea mai 
mare parte de calitatea cărbunelui 
primit. Preocuparea minerilor de a 
ne Jivra cit mai mult cărbune se 
impune a fi strins legată de nece
sitatea de a asigura o bună calitate 
a acestuia. Se constată, din păcate 
că diminuarea puterii disponibile se 
datorează in bună parte și calității 
necorespunzătoare a cărbunelui Ii* 
vrat, Îndeosebi de la întreprinderea 
minieră Cîmpulung. Grupurile ener
getice de la Doicești sint proiectate 
să funcționeze la capacitatea nomi
nală utîlizlnd cărbune cu o putere 
calorică de 2150 kcal pe kg. în luna 
august cele 200 000 tone de cărbune 
primite de 1a Cîmpulung au avut o 
putere calorică de numai 1 380 kcal 
pe kg. în unele zile datorită slabei 
calități a cărbunelui, cu mare greu
tate am reușit să menținem in ex
ploatare grupurile energetice, Sint 
situații extreme cu consecințe asu
pra siguranței In funcționare. Chiar 
dacă comparația ar părea puțin exa
gerată, ea e sugestivă : să încerci 
să alimentezi un avion CU moto
rină în loc de benzină. Or, acest 
lucru nu este posibil. în cazul 
nostru acest lucru a fost posibil, dar 
cu consecințe asupra utilajelor oare 
au funcționat ta limita minimă de 
avarie. Tocmai de aceea solicităm 
minerilor maximă preocupare pen
tru a ne livră cărbune de calitate, 
cu o putere calorică conformă cu 
prevederile contractuale, fără steril 
și corpuri străine. în urmă cu eîteva 
zile, in masa de cărbune primit de 
la Mina Sotînga au existat bolțari 
și corpuri metalice care au deterio
rat două coneasoate.

Supunem aceste solicitări atenției 
furnizorului de cărbune, respectiv 
Combinatul minier Ploiești.

Adevărate recorduri, ceea ce demon
strează angajarea fermă a minerilor 
de a extrage și livra termocentrale
lor cit mai mult cărbune. însă aces
te realizări cantitative sint estom
pate de minusurile calitative. Im
portante cantități de Cărbune expe
diate termocentralelor au avut O 
putere calorică inferioară normelor 
stabilite. Ce efecte are acest fapt ? 
Așa cum relatau specialiștii de la 
Termocentrală Doicești în primul 
rind o diminuare a puterii disponi
bile și implicit a producției de 
energie electrică. întreprinderea mi
nieră Cîmpulung care deține pon
derea și Mina Filipeștii de Pădure 
sint principalii furnizori de cărbune 
pentru termocentrala Doicești. lată 
situația calității cărbunelui livrat !

Cum se creează 
„penurii" artificiale

Fe filiera mecanismului de distri
buție, repartițiile, după ce au fost 
emise de întreprinderile comerciale 
de sector, sînt trimise Ia depozite, 
pentru ca, pe baza lor, mărfurile să 
fie expediate magazinelor.

Ne deplasăm și noi pe urmele 
acestor repartiții și ajungem la unul 
din depozitele I.C.R.A. (situat În str. 
Industriilor). Aici, impreună CU șe
ful depozitului și economista de 
specialitate verificăm modul în care 
au fost onorate repartițiile la unul 
din produse — ouă. Concluzia : in 
fiecare lună 10—15 magazine din 
sectoarele 2 șl 3 arondate acestui 
depozit n-au primit... nimic ^adi
că nici un ou ! — in condițiile in 
care in alte unități au fost livrate 
cantități cu mult peste nivelul re
partițiilor. Exemple : în luna august, 
cind cantitățile de ouă oferite depo
zitului de către furnizori au depășit 
cu mult prevederile de plan, in ma
gazinele din complexele A 21, A 37 
și din str. H. Botev 10. M. Bravu 
315, Popa Nan 119, Al. Sania 56 
ș.a. nu s-a livrat nici un ou din 
repartițiile stabilite. în schimb la 
magazinele din șoseaua Colentina 111, 
str. L. Tei b. 17. Vatra Luminoasă 
48. Tancului M 7 ș.a. repartițiile ău 
fost nu numai integral realizate, dar 
și depășite in proporții de pină la 
200 la sută. Iar luna respectivă nu 
a fost o excepție. La fel s-au pe
trecut lucrurile tn toate lunile ante
rioare. Să te miri că, in asemenea 
condiții. Ia magazinele vitregite, ca 
să nu spunem „persecutate", cetățe
nii âu fost puși să aștepte in zadar, 
că s-a creat impresia, artificială, a 
unei penurii — in timp ce, Ia alte 
unități, produsele zăceau doldora ? I 
Oare de ce autorul unor asemenea 
repartiții năstrușnice hu s-a dus pe 
la magazinele vitregite să explice 
cetățenilor din raza acestora care 
credeau că „nu Sînt ouă" că de fapt 
există, dat că repartizarea a făcut-o 
după principiul „pentru unii, mumă, 
pentru alții...'*. Ce elogii și felicitări 
călduroase ar fi auzit, pe merit, de la 
cetățeni ! în definitiv pentru ce unele 
magazine sint privilegiate față de

Ce se poate constata ? In cazul 
I. M. Cimpulung, de Ia un minus de 
122 kcal/kg înregistrat in 7 luni, s-a 
ajuns în luna august la 186 kcal/kg, 
iar la Mina Filipeștii de Pădure o 
diminuare a puterii calorice îngri
jorător de mare — 243 kcal/kg. 
Aceste cifre, poate abstracte la pri
ma vedere, amplificate cu zecile de 
mii de tone livrate la această pu
tere calorică dau valoarea reală a 
consecințelor negative, dare sînt 
cauzele acestei situații necorespun
zătoare ?

— în ultima perioadă ne confrun
tăm cu o serie de condiții tehnico- 
geologice mai grele, menționează 
Vasile DlaConescu, inginer-șef la 
Combinatul minier Ploiești. S-a 
mărit ponderea cărbunelui din ca
riere, care are o putere calorică mal 
redusă. Totodată, ne confruntăm cu 
o serie de greutăți de aprovizio
nare tehnico-materlală $1 lipsă de 
forță de muncă. Astfel, în abataje 
nu avem asigurate cantitățile nece
sare de cabluri de forță și flexibile 
pentru combinele de abataj și per
foratoare. La cariere parcul auto 
are un coeficient de utilizare de nu
mai 50—35 lă sută datorită lipsei de 
anvelope și a unor piese de schimb. 
Cît privește calitatea am constituit 
1a nivelul combinatului un colectiv 
care urmărește aceste aspecte în 
unitățile miniere.

— Ce acțiuni efective ați între
prins pentru îmbunătățirea calității?

— Măsurile avute în Vedere, inter
vine în discuție ing. îon doica, șef 
serviciu producție la combinat, sint 
aceleași pe care le-am prezentat și 
în urmă cu mal bine de o lună.

De altfel despre problema calită
ții cărbunelui am relatat o serie de 
aspecte șl in ziarul „Scintela" din 
15 august a. c., cind același interlo
cutor ne spunea : „Pentru Îmbună
tățirea calității cărbunelui pe care 
fl expediem termocentralelor avem 
un program concret. Care cuprinde 
numeroase măsuri. Amintesc eîteva 
dintre cele mai importante : menți
nerea în stare de funcționare a in
stalațiilor de preparare și sortare a 
minereului ; în subteran, asigurarea 
unei aprovizionări corespunzătoare 
pentru ă se realiza o armare bună, 
care să nu permită pătrunderea ste
rilului in cărbune ; folosirea pușcă
rii selective pentru lucrările de pre
gătire și deschidere de noi fronturi 
de lucru ; intensificarea asecăriior 
în vederea Scăderii coeficientului de 
umiditate : exploatarea permanentă 
a Separatorilor magnetici ș. a. Tot
odată. în această amplă acțiune, 
scontăm pe rezultate deosebite prin 
aplicarea acordului global, formă de 
organizare a muncii în care calita
tea a devenit criteriu de retribuție".

Desigur, siht măsuri judicioase, 
care au fost analizate cu competen
ță și responsabilitate. Insă așa cum 
rezultă din situația, prezentată ante
rior, în ultima perioadă calitatea in 
IOC să crească, surprinzător, a scă
zut. Of, ce denotă acest fapt ? Că 
trenează aplicarea acestor măsuri 
cunoscute, Că se manifestă încă 
o insuficientă preocupare pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
livrat termocentralelor. Nimeni hU 
poate cere un cărbune mai bun 
decît cel existent in zăcămint. 
Dar el trebuie extras in cele 
mai bune condiții, respectindu-se 
riguros tehnologiile de exploatare 
și fără să fie alterat de ste
ril sau alte corpuri străine. Este 
pe deplin posibil ca prlntr-o amplă 
mobilizare, prin eforturi susținute 
și maximă responsabilitate colecti
vele de mineri din cadrul acestui 
puternic combinat să livreze termo* 
centralelor cantități sporite de căr
bune Și numai de bună calitate.

Ion LAZAR

celelalte ? Sînt cumva mai „simpa
tici" gestionarii din aceste magazine 
decît ceilalți ? Au unii responsabili 
ochii mai frumoși ? Ori sint cumva 
alte motive, pe care orice adult, 
orice om cate nu vrea să se lase dus 
cu vorba le poate lesne presupune ?

Nu sintem în măsură și nici nu 
ne propunem aici să analizăm șl să 
apreciem cinstea și corectitudinea 
celor responsabili de o astfel dft 
..distribuire" a fondului de marfă — 
numim aici merceologi, gestionari 

.din depozite, distribuitori, șol'eri- 
delegați — dat credem că vor face 
acest lucru organele in drept. Nu 
de alta, dar explicațiile de orice fel 
ar fi ele — și ni s-au oferit nu
meroase „motivații", „justificări" — 
nu pot eluda in nici un fel. pentru 
cine vrea să privească lucrurile cu 
seriozitate și să nu se lase amăgit 
de „șmecherii verbale", caracterul 
preferențial al unor livrări cu reper
cusiuni asupra procesului de aprovi
zionare. Pentru că este vorba nu de 
o eroare oarecare, intîmplătoare, 
lipsită de importanță, ci de o practi
că frecventă, aproape sistematică, 
complet străină regulilor elementare 
de comerț. Pentru a cărei extirpare 
ar trebui pus imediat „la încins" 
fierul roșu 1

Intre a nu putea 
și a nu vot

Fără îndoială, anomaliile semna
late in distribuirea mărfurilor pe 
magazine puteau fi evitate dacă cei 
puși să controleze. să vegheze Ia 
buna aprovizionare a rețelei comer
ciale și-ar fi făcut datoria pe deplin 
și pînă la capăt. Este vorba atît de 
personalul cu atribuții de control 
din cadrul întreprinderilor comer
ciale. cit și de organele de control 
specializate (in primul rîhd Inspec
ția comercială). Din păcate, intere- 
sindu-ne cine și cum urmărește mo
dul de onorare a repartițiilor pe 
magazine, am aflat — cu surprin
dere — că... de acest lucru nu se 
ocupă nimeni ! Chiar dacă există 
compartimente speciale de control 
— care am văzut în ce fel iși fac, 
mai bine zis iși sfidează îndatori
rile de serviciu și pentru care, cul
mea. mai și primesc retribuții din 
partea societății ! — se pupe, totuși,

A

In șpirițu[ cerințelor^ formulate la Congreșid oamenilor mumii

IMPLICAREA MAI INTENSA A COMUNIȘTILOR IN ACTIVITATEA 
ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

Este cit se poate de evident că tu
turor comuniștilor din Întreprinderile 
Industriale le revin, in virtutea obli
gațiilor lor statutare. Sarcini deosebi
te in a găsi noi soluții în vederea, 
realizării producției planificate Ia un- 
înalt Pivei Calitativ și cu Consumuri 
materiale și energetice cit mai re* 

'"'duse. Cu atît mai mult, in condițiile 
cind fac parte din consTliile oameni
lor muncii, comuniștii sînt datori să 
determine, prih exemplul lor perso
nal in muncă, prin spirit de inițiati
vă. prin propuneri și sugestii, prin 
atitudine intransigentă față de lip
suri, mobilizarea energiilor creatoare 
ale colectivului in care lucrează pen
tru îndeplinirea integrală, la toți in
dicatorii, a planului. De altfel, la cel 
de-al îll-lea Congres al oamenilor 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Sublinia că membrii de partid din 
aceste organisme ale democrației 
muncitorești revoluționare răspund 
in fața organelor de partid de acti
vitatea lor șl a Organismelor din care 
fac parte. Pentru a ilustra modul de 
integrare a comuniștilor in activita
tea consiliilor oathenilor muncii, am 
consemnat inițiative, fapte, opinii din 
eîteva unități industriale din secto
rul 6 ăl Capitalei.

Pentru întreprinderea de motoare 
electrice cuprul constituie o materie 
primă extrem de importantă, care 
trebuie drămuită cu o deosebită grijă. 
Gospodărirea chibzuită a materiilor 
prime, Îndeosebi a cuprului, in urma 
Unei intense munci politlco-organiza- 
torice desfășurate de organizația de 
partid, reprezintă astăzi O preocupa
te permanentă a întregului colectiv. 
Iar una din multiplelele concretizări 
ale acestei preocupări este punerea 
la punct a unui procedeu de valorifi
care economică a cuprului in con
struirea motoarelor electrice. Ideea a 
fost a comunistului Ion Pismac, bo
binator in secția a Il-a de producție. 
El a discutat măi întii cu secretarul 
comitetului de partid. ,,Să o consi
deri sarcină de partid și să pre
zinți propunerea in consiliul oame
nilor muncii din care faci par
te", i-a spus acesta. Consiliul oa
menilor muncii și-a însușit ideea 
bobinatorului și, pentru punerea 
ei in practică, ă decis alcătui
rea urtUi grup de specialiști care t-a 
inclus șl pe autorul propunerii.- Pro
cedeul s-a dovedit eficient, realizin* 
du-se apreciabile economii de cupru. 
Dar acțiunea nu s-a oprit atei. Ion 
Pismac nu și-a considerat sarcina de 
partid onorată pină cind procedeul a- 
mipttt, printr-un schimb de expe
riență organizat in secție, n-a fost 
generalizat in toate secțiile de bo
binat Aplicată lâ scara întregii În
treprinderi; inițiativa a determinat 
obținerea de economii sporite de cu
pru.

Exemplul Înfățișat definește cite va 
trăsături definitorii privind implica
rea comunistului in activitatea con
siliului oamenilor muncii : răspunde
rea față de sarcina de partid în
credințată, perseverența în a Con

întrebarea : oare cadrele de con
ducere din sistemele de distribuție 
pe sectoare, „emițătorii și semnata
rii de repartiții" consideră Ci trea
ba lor se încheie după ce și-au aș
ternut prețioasa lor iscălitură 7 
Oare pe ei nu-i interesează deloc ce 
se intimplă după aceea ?

Aflăm totuși că doar la sfirșit de 
lună, Și numai pe ansamblul maga
zinelor dintr-tm sector, se face o 
cohfrUhtare ă repartițiilor totale — 
cu realizările, de asemenea totale. 
Pe fiecare magazin nu se urmăresc 
repartițiile, nici în cursul lunii și 
nici la sfirșitul el. Chipurile, af fi 
..mai dificil", ar necesita un plus de 
efort din partea merceologilor de la 
depozite și din întreprinderile co
merciale. plus... plusul de efort al 
feluritllor inspectori și controlori. 
Or. dacă S-at duce să vadă cum 
se potrivește repartiția „de acasă", 
adică din acte, cu livrările dih 
tirg, atunci cine ar mai comenta 
prin birouri rezultatele de la 
fotbal Ori și-at semna prezența 
la stațiile de benzină ? !

Faptele constatate pe teren conduc . 
la întrebarea : de ce se mai emit 
repartiții dacă : a) tot nu se respec
tă și b) dacă nimeni nu controlează 
realizarea lor ? Desigur, nu este 
Vorba de ideea renunțării la siste
mul repartițiilor — dimpotrivă, spe
cialiștii susțin că ar trebui mers 
mai in amănunt, și în locul repar
tițiilor lunare să se emită repartiții 
decadale sau chiar cu precizarea 
zilelor de aprovizionare a magazi
nelor. Dar este, a devenit inadmisi
bilă neglijarea de către cei ce emit 
aceste repartiții, ca și a altor fac
tori implicați în organizarea activi
tății comerciale, a Obligației de a 
urmări modul de Onorare a reparti
țiilor, Astfel încit nu mimai pe 
hirtie, dar și în realitate să se asi
gure o distribuire judicioasă, echi
tabilă a mărfurilor, de natură să 
contribuie la aprovizionarea fluentă 
a populației, fără goluri artificiale.

$1 nu putem Încheia aceste rîn- 
durl fără a enunța măcar că neajun
surile relevate mal sus iși mal gă
sesc încă un factor, suplimentar, de 
agravare — respectiv anomaliile ce 
apar în sfera transportului mărfuri
lor — subiect asupra căruia vom 
reveni. 

vinge și a alinia și pe alții la ini
țiativa să, participarea efectivă la 
materializarea propriei idei, consec
vența in a o vedea înfăptuită pînă 
la capăt. Ca atare, activității consi
liului oamenilor muncii i-au fost im
primate caracteristici definite prin 
operativitate, dinamism, receptivitate 
la nou, spirit revoluționar, eficiență.

In desfășurarea proceselor de pro
ducție pot apărea discontinuități, de
reglări in munca unor compartimen
te, a uhor factori de răspundere Se 
pot ivi neglijențe, tendințe de Împă
care cu unele stări de lucruri nega
tive pe temeiul invocării unor „cau
ze obiective". Comuniștii care fac 
parte din organismele democrației 
muncitorești au posibilitatea să șesi; 
zeze la timp aceste deficiente și să 

intervină prompt pentru. înlăturarea 
lor. Maistrul Gheorghe Căpătină de 
la turnătoria întreprinderii de uii- 
laje și piese de schimb, cOnstâtind 
asemenea deficiențe, ă Criticat in 
consiliul oamehllor muncii o anumi
tă dezordine din transportul ifitetn, 
abateri de la disciplina muncii in 
unele compartimente, lipsa de pre
ocupare a unor șefi de Sectoare pen
tru calificarea și folosirea măi ju
dicioasă a forței de muncă. De fie
care dată, intervențiile sale ih con
siliul oamenilor muncii au fost la 
obiect și aU determinat adoptarea 
unof măsuri în consecință. De ce ară 
greutate cuvintul comunistului 
Gheorghe Căpățină ? Pentru câ îriăăși 
activitatea sa. a formației pe care o 
conduce se remarcă prin ordine Șl 
disciplină, prin înaltul simț al. răs
punderii fată de obligațiile profesio
nale. Totodată, datorită propunerilor 
sale, consiliul oamenilor muncii â 
inițiat măsuri pehtru o mai bună gos
podărire a cocsului, pentru folosirea 
resturilor de electrozi !ă aprinderea 
cubilourilor și altele. Toate aceste in
tervenții relevă discernămint. cu
noaștere a realităților și posibilități
lor întreprinderii. O Înțelegere supe
rioară a afirmării spiritului comu
nist de răspundere. Tocmai protPo- 
vateă acestui spirit de răspundere de 
către comuniști ih organismele de
mocrației muncitorești dih Întreprin
dere a dus la depășirea unor serioa
se dificultăți cu care unitatea s-a 
confruntat cu cițlva ani in urmă. As
tăzi. colectivul de ăit'i este In Situa
ția de a raporta îndeplinirea exem
plară. lună de lună, a principalilor 
indicatori de plan.

De bună geamă, prezenta comuniș
tilor in organismele democrației 
muncitorești dintr-o întreprindere in
dustrială le oferă și o altă posibili
tate, aceea de a-și forma o imagine 
clară asupra intereselor de ansam
blu ale unității si de a avea centri* 
butii de substanță la armonizarea 
eforturilor din diferite compartimen
te, asigurind astfel bunul mers al

■ ■■■■■>

CRAIOVA ; Casa 
de cultură a științei 

și tehnicii pentru tineret
La Craiova s-a dat tn folo

sință noua Casă de cultură a 
științei șl tehnicii pentru tineret, 
înălțat de către colectivul Trus
tului de antrepriză generală 
construcțil-montaj Doi), In ime
diata vecinătate a noului pate 
al tineretului, noul edificiu 
ofetă, prin multitudinea dotări
lor, largi posibilități de organi
zare a unor diverse manifestări 
de cultură și agrement eu ca
racter instructiv-educativ și pa
triotic pentru tineret. Astfel, pe 
lingă sala mare de spectacole, 
Casa de cultură a științei și 
tehnicii pentru tineret mai dis
pune de 8 săli special amenajate 
și dotate pentru desfășurarea 
corespunzătoare a cercurilor și 
cursurilor tehnico-aplicative, un 
foaier și un hol polivalente, ca
binet de informare și documen
tare politico-ideologică, un club 
și o discotecă, precum și de 
locuri de cazare. (Nicolae Bă* 
bălău). 

procesului de producție în întregul 
său. Este și latura semnificativă care 
se desprinde din participarea activă 
a inginerului Aurel Tîlpan, șeful 
secției tricotaje pentru bărbați, in 
cadrul consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București. Pe de o 
parte, Solicitînd sprijinul consi
liului Oamenilor muncii, împreu
nă cu colectivul secției a reușit 
să întreprindă o reorganizare ra
dicală a fluxurilor de fabricație 
cate a .favorizat o valorificare supe
rioară ă materiilor prime și mate
rialelor. Pe această bază secția a reu
șit să obțină, de la începutul anului, 
economii de resurse materiale in va
loare de peste două milioane lei. Pe 
de altă parte, inginerul Aurel Tilpan,

punindu-și In valoare experiența or
ganizatorică și tehnică, a avut un 
important aport la finalizarea acțiu
nilor inițiate de Consiliul oamenilor 
muncii in vederea constituirii unor 
formații de lucru multifuncționale, a 
reducerii Stocurilor supranormative, a 
asimilării unor utilaje. TOate aces
tea pun in evidență cit de necesară 
și cit de eficientă este O abordare a 
problemelor de producție din per
spectiva obiectivelor majore ale în
treprinderii.

Din cele relatate se desprinde că 
membrii de partid au reușit să im
prime consiliilor oamenilor muncii 
din cclo trei întreprinderi un stil de 
muncă operativ, eficient, de factură 
revoluționară, propriu organelor si 
organizațiilor de partid, oglindit de 
rezultatele bune obținute. La rindul 
lor. organizațiile de partid, datorită 
implicării comuniștilor in viața aces-

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Medicamente sau cură balneară ?
Bolile reumatismale se află pe 

pian mondial, după statisticile Or
ganizației Mondiale a Sănătății, pe 
primele locuri ea răspîndire — ală
turi de bolite cardiovasculare, ătero- 
ScleroZă, Cancer — deși nu sint corn* 
părabilo ca gravitate cu acestea in 
sensul punerii vieții în pericol, su
ferințele generate de diferitele boli 
reumatismale aduc insă o diminuare 
A Capacității de muncă ă omului, 
creindu-i o stare de sănătate nesa
tisfăcătoare. Este suficient să ne gin- 
dim la limitarea mișcărilor concomi
tent cu apariția ducerilor In majo
ritatea bolilor reumatismale. Mai in- 
tll, o precizare in legătură cu ce în* 
țeleg specialiștii prin reumatism, 
precizare făcută de dr. Malvina Na- 
țhlu, director al Centrului meto
dologie de reumatologie din Bucu
rești.

In vorbirea obișnuită, prin reuma
tism se Înțeleg durerile aparatului 
locomotor, mai ales ale uneia sau 
mal multor articulații. în realitate 
există trei mari categorii de reuma
tisme, și anume : articulare-inflama- 
torii, reumatisme articulare degene
rative și reumatisme abarticulare, 
adică cete care afectează țesuturile 
din jurul articulațiilor. Flecare din 
aceste trei mari Categorii de boli 
reumatismale au cauze specifice și 
in funcție de acestea — tratamentele 
indicate, bazate pe rezultatele cer
cetării științifice și ale practicii 
medicale.

Unele boli reumatismale, și anume 
cele de tip inflamator, cum ar fi 
poliartrita reumatoidă, spondilita 
sau sponditartrita anchilozantă, pot 
fl. Ih anumită măsură, prevenite da
torită faptului că au putut fi cunos
cut! factori! care le declanșează (in 
general infecții de diferite tipuri). 
O dată CU descifrarea modului de 
producere a fiecărei boli, sau a fac
torilor de agravare a ei, a apărut 6 
strategie a tratamentului, în special 
medicamentos, pentru bolile reuma
tismale de tip inflamator. în ca
drul strategiilor de tratament, cura 
în stațiunile balneoclimaterice Ocu
pă un loc important, atit pentru â- 
meliorarea suferințelor, cit mai ales 
pehtru pfevenirea instalării reuma
tismului degenerativ.

Este un fapt demonstrat statistic 
pe plan mondial că, paralel cu pre
lungirea mediei de vîrstă de la 40 
la peste 70 de anj, în diferite țări și 
la noi. a crescut semnificativ 
frecvența artrozelor. Acestea sint 
reumatisme degenerative localizate 
la nivelul articulațiilor coloanei ver
tebrale (intervertebrale), cum sint 
sciatica, discartroza sau la nivelul 
șoldurilor (coxartroza), genunchilor 
(gonariroză). articulațiilor de la ni
velul palmelor și degetelor, umăru
lui. cotului, mai rar la glezne. în
tre cauzele apariției acestor boli de
generative modul de viață joacă un 
rol foarte important Astfel, surplu
sul de greutate corporală dereglează 
buna funcționare a articulațiilor. Se 
știe Că 40 la sută din adulții obezi 
au fost supraponderali încă din co
pilărie, ceea ce ne arată importan
ța deprinderilor alimentare sănă
toase și a practicării gimnasticii, 
mișcării, sporturilor încă din primii 
ani de viață.

Deoarece durerile șl limitarea miș
cărilor articulațiilor produc multe 
suferințe bolnavilor, aceștia apelea
ză adesea la medicamente foarte 

tor organisme, au putut să-și Îmbu
nătățească propria activitate politico- 
organizatorică. Iată și o opinie in ă- 
cest sens exprimată de secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de motoare electrice : „Așa 
cum arată experiența de pină acum. 
Organizația noastră de partid, prin 
participarea comuniștilor la activita
tea consiliilor oamenilor muncii, a 
înregistrat ea insăți un important 
salt calitativ in munca sa, o dată cu 
răspunderile directe, care revin mul
tor comuniști in ce privește creșterea 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor. perfecționarea organizării 
muncii și modernizarea proceselor de 
producție, sarcinile de partid au de
venit mai concrete, cu termene pre
cise de îndeplinire. De asemenea, di
versitatea acestor răspunderi ne obli
gă Să folosim judicios și integral for
țele de care dispune organizația noas
tră. Totodată, prin prezența comuniș
tilor in consiliul oamenilor muncii 
comitetul de partid are posibilitatea 
de a urmări măi bine modul in rare 
hotăririle și măsurile adoptate sint 
duse la îndeplinire, intervenind Ia 
timp atunci cind constată unele de
reglări. ceea ce conferă un plus de 
eficientă întregii munci de partid".

în însemnările de față am ilustrat, 
prin exemplele amintite, doar eîteva 
din efectele pozitive pe care le are 
integrarea comuniștilor, a organiza
țiilor de partid ih activitatea consi
liilor oamenilor muncii. Ele vor pu
tea fi insă mult mai ample șl mai 
profunde in măsura in care organi
zațiile de partid din cele trei uni
tăți. și nu numai ele. vor implica mai 
Viguros pe toți comuniștii care fac 
parte din organismele democrației 
muncitorești in activitatea acestora.

Constantin VARVARA

active, care de multe ori fac mai mult 
rău deelt bine. Specialiștii recoman
dă ca in reumatismul degenerativ, in 
locul unor medicamente care ar pu
tea fi, uneori, dăunătoare, să se fo
losească curele de factori naturali, a- 
nual sau chiar. în unele cazuri, bi
anual.

în artroze sint indicate, în gene
ral. stațiunile cu profil reumatolo
gie de pe Litoral sau la Amara, 
Herculane. Călimănești, Govora, 
Băile Felix, Sovata, Ocna Sibiului, 
Slănic-Prahova etc. Artrozele afla
te în fază incipientă de boală sau 
moderat evolutivă, mai ales în ca
zul clnd sint asociate cu alte boli, 
beneficiază de tratamentul complex 
recuperator care constă din fiziote
rapie. gimnastică medicală, kineto- 
terapie și tratament balnear. Pro
gramul complex de proceduri amin
tite urmărește prevenirea recidive
lor bolii și menținerea funcționalită
ții articulațiilor.

Hidroterapia și balneoterapia ocu
pă un loc important și in cadrul mă
surilor de prevenire a artrozelor ; 
Concomitent, trebuie înlăturat exce
sul ponderal, se recomandă de ase
menea evitarea purtării de greutăți 
care solicită articulația suferindă, 
deplasarea să se facă de preferin
ță cu ajutorul bicicletei, să se prac
tice natația cu un program adecvat 
și gimnastica medicală. Această te
rapie prin mișcare urmărește antre
narea articulațiilor — mal alos a 
membrelor inferioare.

în foarte multe cazuri — 
precizează prof. dr. Nicolae 
Tcleki, șeful clinicii de medicină 
fizică, balneoclimatologie și re
cuperare medicală, de ta spitalul 
municipal București — este mal uti
lă o cură balneară decît tratamentul 
medicamentos, cură efectuată în- 
tr-una din renumitele noastre sta
țiuni balneare. O asemenea cură este 
indicată și persoanelor sănătoase, 
pentru a preveni instalarea sau com
plicațiile bolilor reumatismale. în 
cadrul curelor profilactice din stațiu
nile balneoclimaterice se pune ac
cent pe terapia de mișcare efectuată 
fie in bazine eu ape minerale pentru 
kinetoterapie, fie în sălile de cultu
ră fizică medicală, gimnastică la 
care se adaugă plimbările In aerul 
curat, bogat oxigenat.

Există din păcate tendința de a fl 
solicitate aceleași 3—4 stațiuni, pe 
Litoral Sau la Băile Felix și Iîercu- 
lane, fără îndoială stațiuni cu un re
nume binemeritat, dar avem nume
roase alte localități, poate chiar mal 
indicate dar mai puțin cunoscute. 
Stațiuni ca Amara. Bălțătești, Lacul 
Sărat, Sărata Monteoru, Slănic-Pra- 
hOva, Geoaglu, Bazna și multe al
tele, prin dotările și modernizările 
de care au beneficiat, oferă cete mai 
bună condiții, atit pentru tratament, 
cit și pentru cure profilactice In tot 
timpul anului, de prevenire a boli
lor reumatismale și în general pen
tru păstrarea sănătății.

Indicația curelor balneare tera
peutice și de recuperare trebuie fă
cută de medici de specialitate, care 
propun atît stațiunea cea mai potri
vită afecțiunilor de care suferă bol
navul, cit și perioada anului cea mal 
convenabilă pentru tratament.

Elena MANTU
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răspundere pentru pîinea țării!
I-

-■
să**;

»r.i

4;

4 ■ i
ft

■/

5

O

■
iffci

LA PANOUL DE
„PENTRU ORICE AGRONOM, EXAMENUL- 

EXAMENELOR IL CONSTITUIE PORUMBUL* - 
susține inginerul Gheorghe Nițu, directorul 
I.A.S. Mihăilești (in-fotografia din dreanto alături 
de mecanizatorul Nicolae Fifu), Iar acum, la

ONOARE: Cei mai buni dintre cei buni1
ora bilanțului, el afirmă cu mîndrie că toți 
mecanizatorii și specialiștii care formeoză acest 
minunat colectiv au trecut cu foorte bine și 
proba „cîntarului": producția medie de porumb, 
obținută pe cele aproape 1 000 hectare, depă
șește 20 000 kg știulpți. Inginerul Dorel Ber-

ceanu, șeful fermei nr. 5 (fotografia din mijloc), 
mecanizatorii Marin Brănilă, Aurel Tudor și 
Nicolae Argeșanu (fotografia din stingă) sint 
numai cîțiva dintre acei care au ridicat rodni
cia pămintului de aici la cote nebănuite plnă 
«nai Ieri.

Toamna se număra... știu lefii!
IATĂ CĂ SE POATE: IN NUMAI DOI ANI, LA I.A.S. MIHĂILEȘTI - GIURGIU, 

PRODUCȚIA DE PORUMB A SPORIT DE LA 5 000 LA PESTE 20000 KG LA HECTAR
La I.A.S. Mihăilești. 

unui dintre veteranii uni
tății — mecanicul Alexan
dru Tudor — exclama ieri 
in fața unui lan de po
rumb : „De peste 25 de am 
de cind sint in această u- 
nitate nu am crezut că pă
mintul ăsta poate să nas
că atit porumb, atita bo
găție Priviți lanul ăsta, și 
ca el sint toate celelalte 
lanuri, de pe cele 1000 
hectare cu porumb ale uni
tății noastre. Nu cred că 
exagerez dacă spun că 
producem in anul acesta 
atit porumb cit plnă nu 
de mult intr-un cincinal 
intreg".

Intr-adevăr, la I.A.S. Mi- 
hăilcști, in ultimii doi ani, 
s-a produs o schimbare 
radicală nu numai in ceea 
ce privește nivelul recol
telor la hectar, ci mai ales 
in mentalitatea oamenilor, 
in atitudinea și 
rea pe care le 
specialiștii și 
torii de aici față
iele promovării unei agri
culturi intensive. moder
ne, eficiente. Iată-i în fo
tografiile alăturate pe cîțiva 
dintre cei care și-au pus 
semnătura asupra acestui 
succes nebănuit de ei cu 
puțin timp in urmă, succes 
despre care am aflat — tot 
de Ia ei — că este doar o 
bază de-pornire pentru a 
demonstra. în viitor, ade
văratul potențial produc
tiv al acestui pămînt cu 
fertilitate naturală nu prea 
ridicată.

— Cum explicați rezul
tatele obținute în acest an 
— il întrebăm pe inginerul 
Gheorghe Nițu, directorul 
unității.

— Intr-adevăr, realizăm 
în această toamnă o pro
ducție de porumb bună, 
mai ales dacă ținem sea
ma de condițiile pedocli
matice și de faptul că pro
ducția medie de peste 
20 000 kg știuleți la hectar 
pe întreaga suprafață se 
obține in condițiile in care 
cea mai mare parte a te
renului nu este amena
jată pentru irigații. Ceea

giilor este decisivă atunci 
cînd, în timp scurt, iți 
propui să realizezi nive
luri atît de ridicate.

— Este decisivă, dar nu 
cu ea vreau să încep. Pen
tru noi, decisivă a fost a- 
titudinea oamenilor, 
colte mari Ia nivelul 
rințelor noii revoluții 
grare, așa cum ne cere se
cretarul general al parti
dului, nu poți obține astăzi

Re- 
ce- 
a-

șeful de fermă are cunoș
tințe excelente, de nota 10 
să spunem, dar mecaniza
torul are o pregătire me
diocră. Cu un inginer de 
nota 10 și un mecanizator 
de nota 5 producția va fi 
de nota 5, pentru că ulti
mul este cel care . decide 
calitatea muncii. însă cu 
un inginer de nota 10 și 
un mecanizator tot de nota 
10, în mod sigur producția

• Factorul decisiv - omul, dar cel cu o bună pregătire 
profesională și înalt spirit revoluționar

• Fără tehnologie științifică, riguros aplicată, nu sînt de 
conceput producțiile mari

răspunde- 
manifestă 
mecaniza- 
de cerin-

ce am făcut noi poate să 
facă orice altă unitate, fie 
ea cooperatistă sau de stat, 
din oricare parte a țării. 
Nu voi aminti nimic des
pre importanța respectării 
cu strictețe a asolamente- 
lor, pentru că cine nu în
țelege această cerință ele
mentară nu trebuie să lu
creze in agricultură — 
după cum nu o să mă o- 
presc nici asupra imprir- 

'tanței aplicării lucrărilor 
de întreținere, pentru că 
la fel de limpede se 
că acolo unde crește 
ruiana se înjumătățește 
producția. Numai de curio
zitate priviți cupi arată 
lanurile noastre acum, la 
sfirșitul perioadei de ve
getație, cit sînt ele de cu
rate, semn al bunei între
țineri.

— Totuși, respectarea cu 
rigurozitate a tehnolo-

știe 
bu-

cu „agricultori de ocazie", 
cu oameni care fac agri
cultură doar de dragul de 
a cîștiga un ban, cu oa
meni care nu au dragos
tea pămintului. Iată de ce, 
cu gîndul la porumb, 
in iarna i 
cealaltă, 
cursuri I 
noaștere i 
nologiilor,

ații 
trecută, cit și in 

am organizat 
Intensive de cu- 
și însușire a teh- 

•. deopotrivă la 
porumb, cit și la celelalte 
culturi. Am procedat, în- 
tr-o primă fază, la o spe
cializare a mecanizatori
lor. Printr-o acțiune orga
nizatorică am repartizat 
incă <lin timpul iernii so
lele pe oameni și pe 
mâții de lucru. Cu 
cuvinte, fiecare mecani
zator a știut în ce solă va 
lucra, la ce culturi și cu 
ce hibrizi sau soi. Nu poți 
obține o bună producție 

chiar dacăde porumb

Secvențe „in alb și negru" 
de pe ogoarele buzoiene

r
I

for- 
alte

va fi tot de nota 10. Apoi, 
pentru ca toate cunoștin
țele dobîndite la cursurile 
de perfecționare să fie fo
losite din plin am stabilit 
șirul de răspunderi pentru 
fiecare mecanizator și e- 
chipă. din momentul pre
gătirii terenului, al semă
natului și plnă la recol
tare. Așa am ridicat pe un 
plan superior cointeresa
rea materială și răspun
derea fiecărui mecaniza
tor.

— Ce elemente deose
bite considerați, totuși, că 
ați aplicat în tehnologia 
cultivării intensive a po
rumbului ?

— Producții mari și si
gure in cadrul unei agri
culturi intensive nu se pot 
realiza fără a 
plantelor tot ce 
Am în vedere, in primul 
rind, ingrășămintele na-

asigura 
trebuie.

turale și chimice, hibrizi 
cu potențial biologic deo
sebit și, bineînțeles, apa. 
Pentru că este neeconomic 
să faci investiții pentru o 
producție superintensivă 
în condițiile in care nu ăi 
apă. Dacă reușești să asi
guri factorii materiali, res
tul depinde de priceperea 
și spiritul de inițiativă al 
agronomului. El este cel 
dator să utilizeze factorii 
de producție, adică să asi
gure o asemenea corelară 
a acestora încît in condi
țiile date să se obțină o 
producție maximă cu chel
tuieli minime. Dar pentru 
ca agronomul să poată 
face acest lucru este abso
lut necesar ca înainte da 
toate să fie foarte bine in
format. Adică să aibă o 
imagine exactă asupra po
tențialului real și caracte
risticilor esențiale ale fie
cărui soi sau hibrid, asu
pra fiecărui factor de pro
ducție in parte.

• -\..La I.A.S. Mihăilești, 
harnicul colectiv de meca
nizatori și specialiști, prin 
tot ce fac, demonstrează 
că acolo unde pasiunea și, 
hărnicia dau mina cu pri
ceperea, agricultura poate 
atinge, incă de pe acum, 
cotele înaltelor exigențe 
ale noii revoluții agrare. 
Să nu uităm că producția 
de peste 20 000 kg porumb 
știuleți la hectar, obținută 
pe teren de categoria a 
Il-a, înseamnă de circa 
cinci ori mai mult decit 
producția înregistrată ani 
Ia rind în ultima perioadă 
Ia I.A.S. Mihăilești.

Florea CEA USES CIT
Foto : E. Dichiscanu

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Replica fermă 
a oamenilor. In 
agricultură nu de 
puține ori apar situa
ții neprevăzute. Cu o 
asemenea situație 
s-au confruntat și ță
ranii de la C.A.P. 
Puiești. Tocmai 
această perioadă, 
totul părea să se 
fășoare cu bine, 
pra lanurilor de 
rumb ale cooperativei 
s-a abătut o puternică 
vijelie care a frint de 
la mijloc multe tul
pini. A culege meca
nizat în aceste condi
ții însemna 
asumi riscul 
pierderi importante de 
recoltă. Oamenii au 
hotărit deci să stringă 
intreaga producție 
numai manual. Au 
fost redistribuite for
țele, întărite formați
ile de lucru. Munca se 
desfășura disciplinat, 
risipa era Înlăturată, 
transportul producției 
se făcea operativ. Mo
tive de mulțumire ? 
Nu. Ritmul culegerii 
manuale nu putea 
concura cu mijloacele 
mecanizate. Oameni 
nu se mal găseau, 
fiind antrenată întrea
ga suflare a satului. 
Comuniștii au chib
zuit. Printr-o rapidă 
acțiune de convingere, 
cooperatorii au înțeles 
acest imperativ al 
momentului. Ei au 
hotărit să Înceapă 
ziua de lucru la ora 6 
și s-o încheie la ora 
20. Dacă ar fi să se 
facă un panou al 
fruntașilor, dar nu 
este timp pentru așa 
ceva, negreșit, pe el 
ar fi Înscrise numele

în 
cînd 
des- 
asu- 
po-

să-ti 
unor

cooperatorilor Vasila-' 
cho Ifrim, Ionel Ne- 
goiță, Dănăilă Ifrim și 
Marita Roman.

Situațiile neprevă
zute pun în evidență 
capacitatea lucrători
lor ogoarelor de a în
vinge greutățile ivite, 
tăria lor de caracter, 
gradul de răspundere. 
Ceea ce cooperatorii 
din Puiești dovedesc 
In aceste zile.

care 
două

. $O-

Șoseaua 
desparte 
mentalități,
șeaua Buzău — Rim- 
nicu Sărat desparte 
C.A.P. Racovițeni de 
C.A.P. Grebănu. De o 
parte și de alta a 
șoselei se lucra la 
pregătirea terenului 
și se insămințau 
primele hectare cu 
orz. Pe tarlaua coope
ratorilor din Grebănu 
se lucra cu răspunde
re. in prezenta specia
liștilor. Vizavi insă, 
mecanizatorii de Ia 
Racovițeni începuseră 
semănatul orzului fără 
să administreze îngră- 
Sămintele chimice și 
pe un teren pregătit 

jiccorespunzător. Nu 
se afla cu ei nici un 
specialist al coopera
tivei. Inginerul Sandu 
Lambru, directorul 
general al direcției a- 
gricole județene, care 
ne însoțea, a dispus 
imediat scoaterea se
mănătorilor din braz
dă și efectuarea unei 
noi discuiri și nivelări 
a terenului.

Șoseaua amintită, 
după cum am văzut, 
nu desparte numai te
renurile celor două

se

unități agricole, dar si 
doliă mentalități dia
metral opuse, două 
moduri de a gîndi răs
punderea agronomului 
pentru soarta 
tiei agricole.

produc-

Meritate 
țiuni
I.unca. Cu cîteva zile 
in urmă, factorii de 
răspundere ai coope
rativei. Întrebați in 
comandamentul jude
țean pentru coordona
rea unitară a trans
portului producției a- 
gricole despre stadiul 
recoltării, au răspuns 
că ,,e bine", că, de 
pildă, peste 400 tone 
de sfeclă se află în 
grămezi pe cîmp, dar 
nu au cu ce să o 
transporte la Fabrica 
de zahăr din Buzău. 
Au mizat pe un calcul 
greșit. Ce și-au zis 1 
„Oricum tn această 
perioadă mijloacele de 
transport sînt foarte 
solicitate șl n-au de 
unde să trimită". Spre 
surprinderea lor. orga
nele județene le-au 
satisfăcut prompt „do
rința". Mașinile ceru
te au sosit, dar unele 
s-au Întors goale. In 
loc de 400 tone, pe 
cîmp se aflau doar 120 
tone de sfeclă de za
hăr. Drept urmare, 
președintele Paraschiv 
Panait, vicepreședin
tele Gheorghe Jipa și 
inginerul-șef al coope
rativei. Ștefan Mușat, 
au fost sancționați. Pe 
merit și de învățătură 
pentru el inșiși și 
pentru alții tentați să 
dezinformeze. (C. Var
vara).

La
sanc-
C.A.P.

I

I
I

I
I
I

I

SEMNALE CRITICE 
din campania de pregătire 

a producției viitoare
Din datele puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii rezultă 

că tucrârile de pregătire sînt intirziate intr-un sir de județe, care 
mai au de executat arături pe următoarele suprafețe :

Dolj 68000 hectare

Botoșani

Teleorman

Arad

I 4

46000

41000

31 000

hectare

hectare

hectare

Satu Mare

Mehedinți

Suceava

Sibiu

l

/

acestor

28000

26000

23000

23000

hectare

hectare

hectare

hectare
!n legătură eu 

se impun pentru 
partea organelor agricole județene vizate.

rămtnerl tn urmă «I măsurile eecauzele 
recuperarea restanțelor așteptăm răspunsuri din

Reamintim: perioada optimă 
de însămînțare se încheie la
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PREZENȚI ÎN UNITĂȚI AGRICOLE, CORESPONDENȚII $1 
REPORTERII „SCINTEII- AU RELATAT IERI DESPRE CÎTEVA 
EXEMPLE Șl INIȚIATIVE DE BUNA ORGANIZARE A MUNCII,;

> DE DĂRUIRE Șl ABNEGAȚIE LA STRÎNSUL RECOLTEI £ ;
___________________________________________________________________________________________ ______________ *»

I ȘI REPEDE, SI BINE, DAR Șl RECOL
TE MARI. Zile de virf ale campaniei de toamnă 
pe ogoarele județului Bihor. Plnă stmbătă seara, 
porumbul pentru consum a fost atrins de pe 87 la 
sută din suprafața cultivată. Se culege recolta de 
pe ultimele parcele In consiliile agroindustriale 
Sînmartln, Ciumeghiu, Mădăras, Valea lui Mihai și 
Săcueni. Sint, de altminteri, numeroase uni
tăți — SIntandrei, Sînmartin, Oradea, Arpășel, 
Asociația economică intercooperatlstă Nojorid, 
Suplacu de Barcău, Otomani etc — care au înche
iat această importantă lucrare.

Prezenți sîmbătă pe ogoarele cooperativelor agri
cole din cadrul consiliului agroindustrial Valea lui 
Mihai, am putut să ne dăm seama de modul chib
zuit în care a fost organizată munca in cadrul fer
melor. Lucru deosebit de important, avînd in ve
dere că majoritatea cooperativelor agricole din 
zonă realizează în medie un vagon de știuleți la 
hectar. Cei de la Otomani, de pildă, au obținut 
13 467 kg știuleți la hectar, depășind în același timp 
cu aproape 100 tone porumb și livrările la fondul 
de stat. La C.A.P. Sălacea, unde se estimează o 
producție de cel puțin 14 000 kg știuleți la hectar, 
cantitățile livrate la fondul de stat depășesc de 
aproape trei ori nivelul stabilit. Luni se încheie 
culesul și la Buduslău, Curtuișenl, Simian. Galoș- 
petreu, Tarcea, iar în cel mult două-trei zile uni
tățile de aici iși vor achita sarcinile ce le revin 
Ia fondul de stat.

In întreg județul, eforturile ce se desfășoară, în 
aceste zile. în vederea strîngeril întregii recolte 
sint însoțite de acțiuni de amploare, pentru a se 
transporta și depozita rapid tot porumbul ce se mai 
află în cîmp. Comandamentul județean a luat mă
suri energice, concentrind chiar în cursul zilei de 
azi un număr sporit de mijloace de transport șl 
stăruind mai ales pentru folosirea lor la capacitate, 
(loan Laza).

■ fost organizat aici, la începutul campanie! de tn- 
sămințări, un schimb de experiență pe județ, cu 
participarea specialiștilor și a cadrelor cu munci 
de răspundere din cadrul mecanizării. Un foarte 
util schimb de opinii — pe baza unor demonstrații 
practice — privind efectuarea unor arături de ca
litate, pregătirea patului germinativ, fertilizarea, 
semănatul proprlu-zis, asigurarea densității. Acum, 
printre mecanizatorii aflați noaptea în cîmp, la 
arat, se află și Kocsis Francisk, cel care a făcut 
demonstrații cu plugul reversibil la schimbul de 
experiență de care vorbeam. „Arătura este alfabe
tul recoltei — spune el — de aceea trebuie făcută 
la timp și bine". Asa cum o face și acum, „pe viu", 
împreună cu ceilalți mecanizatori, înregistrînd ade
vărate recorduri nu numai la lucrările făcute la 
lumina zilei, ci și la cele de noapte, la arat sau 
pregătit terenul. (Eugen Teglaș).

„PRODUCTIILE - PE MĂSURĂ HĂR
NICIEI COOPERATORILOR*. Glr,« 
Mare, județul Mehedinți, cooperatorii au și uitat ce 
Înseamnă să lucrezi „zi-lumină“, potrivit unul ter
men consacrat in agricultură. Zl-lumlnă e puțin. 
Zl-lumină să lucreze cine nu se grăbește. El se 
grăbesc.

— De ce ?
— Astăzi încheiem recoltatul porumbului de pe 

cele 541 de hectare — vin lămuririle tovarășului 
Nicolae Pantelimon, președintele cooperativei agri
cole de producție. Ne-au mai rămas de transportat 
ultimele 60 de tone. Rămînem aici, dacă va fi ne
voie. toată noaptea. Miine in zori, cimpul va fi 
„curat".

— Toată suflarea satelor e tn cîmp — îl comple
tează primarul comunei, tovarășul Stelian 
Voicu, După cum vedeți, recoltăm manual și pot să 
vă spun că nu am consumat nici măcar un litru 
de motorină pentru recoltarea porumbului. Toată 
cantitatea de porumb a trecut prin mîinlle harnice 
ale cooperatorilor noștri și, zi de zi, de cînd am 
Început culesul, n-am lăsat In cîmp, peste noapte, 
nici măcar un kilogram de porumb.

— Și cum a rodit pămintul ?
— Ca niciodată. Am recoltat șl 14 000 kg și 12 000 

kg știuleți la hectar. Cea mal mică producție — 
6 500 kg știuleți la hectar — a fost pe o solă par
țial compromisă de ploile abundente și rapide din 
vară. Dar, pe ansamblu, rezultatele sint după inima 
acestor oameni pe care-i vedeți.

După inima și hărnicia lor, mal putem adăuga. 
(Anica Florescu).

RECORDURI LA LUMINA FARURI
LOR. Nu departe de Sărmășag, pe lunca văii 
Crasnel, întunericul este brăzdat de faruri aprinse. 
Sint șapte tractoare la arat. In schimbul de noapte. 
Secvență obișnuită In această toamnă pe tot cu
prinsul județului Sălaj. Se ară și se pregătește te
renul mal ales noaptea, ziua mijloacele mecanica 
fiind concentrate și Ia alte activități. La C.A.P. 
Sărmășag s-au obținut și In acest an producții de 
grîu superioare mediei pe județ. Motiv pentru care

lași

DE DOUĂ ORI MAI MULTE FURAJE, 
„în zootehnie, foarte multe depind de calitatea 
furajelor — ne spunea inginerul Aurel Cioltea, di
rectorul complexului zootehnic din Mireșu Mare, 
județul Maramureș. In afară de faptul că am fo
losit din plin, în această toamnă secetoasă, toate 
resursele care pot echilibra balanța furajeră, am 
introdus instalații de mecanizare, realizate după o 
concepție proprie, pentru prepararea furajelor. 
Intre acestea, aș aminti linia de tratare a sfeclei 
furajere, alimentatorul morii de măcinat ciocălăi, 
banda transportoare și buncărul pentru amestec, o 
instalație de melasare. Toate acestea înlocuiesc 
efortul fizic al oamenilor și sporesc gradul de asi
milare a furajelor. Concret, am creat o linie teh
nologică unică de preparare a furajelor grosiere 
destinate efectivelor de bovine". De la același in
terlocutor am aflat că specialiștii de aici se pre
ocupă acum de perfecționarea acestor instalații, 
pentru că în viitor atît finul, ^cit și paiele să fia 
mărunțite și să se realizeze astfel un furaj unic 
din toate aceste amestecuri. De asemenea, se gîn- 
desc și Ia amenajarea unui sistem de transport pe 
conductă, prin cădere, a dejecțiilor de Ia ferma de 
bovine, în vederea utilizării lor pe suprafețele des
tinate furajelor. Se estimează că, in acest fel, se 
poate dubla producția de furaje pe unitatea de su
prafață, adică să se ajungă pină la 7 000 unități 
nutritive la hectar. Oricum, în condițiile terenurilor 
mai puțin fertile de aici, nu e tocmai puțin. 
(Gheorghe Susa).

UN AJUTOR PROMPT Șl EFICIENT. 
Campania de toamnă nu mai este de mulți ani doar 
a lucrătorilor din agricultură, volumul mare de 
muncă sollcitînd și ajutorul celor care Iși desfă
șoară activitatea și trăiesc în localitățile urbane 
din Cîmpia Bărăganului lalomlțean. De modul in 
care orășenii răspund chemării de a sprijini con
cret stringerea grabnică și fără pierderi a întregii 
recolte ne-am convins în cîmp, acolo unde munceau 
cu spor la recoltarea șl încărcarea în mijloacele 
de transport sau la eliberarea resturilor vegetale 
de pe suprafețele ce urmează a fi însămînțate. 
Municipiul Slobozia este un exemplu în acest sens. 
Locuitorii de aici au participat intr-un număr im
presionant la munca cimpului, reușind să strîngă 
producția de porumb de pe mai bine de 500 hectare. 
Demn de remarcat este faptul că orășenii, pe lingă 
că au recoltat manual porumbul, au executat cu 
mijloace proprii transportul producției la bazele de 
recepție, după care au trecut la eliberarea suprafe
țelor de coceni, făcind, cum s-ar spune, treabă gos
podărească, așa cum au învățat, la părinții lor. 
Astăzi, duminică, și-au dat Intîlnlre din nou, 
bineînțeles pe alte sole, unde, după cum am 
informați, se vor afla lntr-un număr mult 
mare. Așa cum la Țăndărei cei peste 500
oameni ai muncii au ajutat tn ultimele zile Ia 
itrlngerea producției de sfeclă de zahăr de pe cele 
185 hectare cultivate de cooperativa agricolă din 
localitate, tot așa oamenii muncii din unitățile 
economice și din instituțiile orașului Urziceni și-au 
propus ca și In această duminică să Înregistreze 
nu numai un record ca participare, cl și ca rezul
tate. Oamenii știu că de-acum cu fiecare zi înain
tăm In toamnă, vremea «-a răcit brusc, ceea ce va 
îngreuna mersul lucrărilor agricole. (Mihai Vlșoiu).

fost 
mai 

de

FRUNTAȘI LA
RECOLTAREA

■■ ' *.................................—

PORUMBULUI

Sectorul agricol

Ilfov

Suceava

Olt

99

96

96

91

Cifrele de mai sus
stabilit

INSĂMÎNȚAREA INSILOZAREA
CULTURILOR DE TOAMNĂ FURAJELOR
Harghita

Covasna

Maramureș

Bistrița-Năsăud

Brașov

I

85

66

«4

56

53

Neamț

Vaslui

Bacău

Olt

Covasna

108

104

101

99

85

reprezintă realizările, In procente, față de programul

„Secretul^ reușitei în campania agricolă: BUNA 
ORGANIZARE A MUNCII, DISCIPLINA ȘI RĂS
PUNDEREA ÎNALTA A SPECIALIȘTILOR ȘI 
MECANIZATORILOR, A TUTUROR LUCRĂTORI

LOR DIN AGRICULTURĂ
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CLASA MU NC ITOARE,
forța dinamizatoare a societății românești de azi

MUTAȚII SEMNIFICATIVE IN PROFILUL Șl STRUCTURA CLASEI MUNCITOARE ÎN ANII SOCIALISMULUI
fn primo parte o dezbaterii cu acest titlu (vezi „Scinteid" din 

21 septembrie 1986) ou fost obordote aspecte semnificative ale 
evoluției dinamice a structurii sociale In țara noastrâ, ale evolu
ției clasei rriuricitodre in primul rind, care reprezintă - prin po
ziția sa obiectivă in cadrul producției materiale și in viața soctal- 
politicâ - factorul esențial al procesului de omogenizare so
cială. ,

Continuăm prezentareo problematicii dezvoltării societății ro
mânești în etapa octuoia evidențiind mutațiile care ou loc în 
structura socio-profeslonală o clasei muncitoare, in nivelul 
ei de pregătire șl calificare. In dezvoltarea conștiinței sole revo
luționare. Participe conf. univ. dr. IOSIF BODÂ, Academia de 
portid pentru Invățămînț social-politic, cercetător științific, ION 
GLODEANU, Centrul de cercetări sociologice, GHEORGHE NICA, 
secretarul comitetului de portid, din codrul întreprinderii de ma
șini electrice București.

Consecințele economico-sociale 
ale creșterii gradului de pregătire 

profesională
ION GLOOEANU ; Aplicarea pe 

seară tot mai largă a realizărilor 
din știință și tehnică, concomitent 
cu diversificarea complexului eco
nomic, a determinat și determină 
transformări in diviziunea socială 
a muncii, deci șl in structura pro
fesională a clasei muncitoare. Ex
tinderea utilizării tehnologiilor 
moderne, mecanizarea și automati
zarea proceselor de producție im
pun. in permanentă, creșterea ni
velului de pregătire profesională, 
a gradului de calificare a munci
torilor. Se produc, tn același timp, 
importante modificări in raportul 
dintre numărul muncitorilor ne- 
câlificați sau cu o calificare infe
rioară și numărul muncitorilor cu 
înaltă calificare. Toate acestea au 
produs sensibile mutații calitative 
in structura clasei muncitoare în
săși. Ca urmare a cerințelor im
puse de tehnologiile moderne, ea 
a devenit o clasă ai cărei membri 
au un nivel de pregătire profesio
nală ridicat, un larg orizont profe
sional și tehnic.

în condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane, ale in
troducerii pe scară largă în pro
ducție a cuceririlor științei și teh
nicii, au apărut și apar continuu 
noi profesii muncitorești, legate de 
formele complexe ale automatiză
rii, de conducerea proceselor de 
producție la panourile de co
mandă, care solicită din ce In ce 
mat mult un nivel superior de 
pregătire.

GHEORGHE NICA : Imperati
vul trecerii la o nouă calitate a 
muncii are o semnificație nemij
locit practică pentru că el se con
cretizează in procesul permanent 
de ridicare a nivelului de pregătire 
profesională, tehnică, științifică și 
culturală, in preocupările privind 
valorificarea superioară, atit a ma
teriilor prime, cit și a forței de 
muncă. Asigurarea unui nivel 
tehnic ridicat al producției, a unei 
calități superioare, nu reprezintă 
astăzi citușl de puțin noțiuni 
abstracte, ci se materializează în 
activitatea oamenilor muncii din 
fiecare unitate economică șl re
prezintă pentru fiecare la locul său 
de muncă un înalt comandament 
revoluționar.

Transformările calitative pe care 
Ie cunoaște astăzi clasa muncitoa
re sint determinate de cerința do 
a ține mereu pasul cu nivelul 
tehnic tot mai inalt al produselor 
pe care le fabricăm și de a ge
neraliza treptat, in toate sectoarele 
și in întreaga economie, experiența 
ce se situează azi in avanposturile 
firogresului tehnic. Noi. cei de la 
ntreprinderea de motoare elec

trice București, am format întot
deauna cadre cu o înaltă pregătire 
profesională, unit din muncitorii 
formfeți la noi constituind, atunci 
cînd a fost nevoie, nucleul 
unor noi colective muncitorești In 
ramuri industriale de înaltă tehni
citate. care erau abordate pen
tru prima dată în tara noas
tră. în industria constructoa
re de avioane, la construc
ția și exploatarea metroului. In 
alte unități în care se realizează 
azi exigentele producției modeme 
la un nivel tehnic de vîrf, lucrează 
astăzi muncitori, maiștri ți tehni
cieni formați la noi la I.M.E.B. și 
poartă cu ei experiența tehnică 
și spiritul de răspundere al co
lectivului In care s-au format. 
Este o formă concretă de mobili
tate profesională prin cate se rea
lizează in același timp un transfer 
de experiență tehnică înaltă și de 
tradiții muncitorești.

ION GLODEANU : Trebuie să 
observăm că ritmurile de creștere 
a clasei muncitoare evidențiază și 
ele faptul că o perioadă de aproa
pe trei decenii dezvoltarea econo
miei și. în acest cadru, a indus
triei a fost preponderent extensivă, 
pentru ca cincinalul 1981—19X5 să 
marcheze trecerea la o nouă etapă, 
aceea a dezvoltării intensive. Așa 
se face, de pildă, că in Industrie 
numărul muncitorilor a crescut în 
cincinalul trecut relativ puțin com
parativ cu perioadele anterioare, 
iar in ramura construcțiilor S-a În
registrat chiar o scădere a numă
rului de muncitori. Una din direc-

țiile principale ale transformărilor 
calitative pe care le va cunoaște 
in această direcție, și in viitor 
economia tării o constituie accele
rarea procesului de restructurare a 
industriei prin creșterea prioritară 
a ramurilor da prelucrare avan
sată, realizarea unor produse de 
Înaltă tehnicitate și calitate, cu un 
consum redus de energie și ma
terii prime.

Desigur că realizarea scestor 
prevederi presupune ca o condiție 
de prim ordin ridicare» continuă * 
pregătirii profesionale a clasei 
muncitoare la nivelul de comple
xitate al producției moderne. Chiar 
iucrind cu utilaje din cele mai 
moderne, de înaltă tehnicitate, și 
cu atit mai mult in asemenea con
diții, calitatea producției obținute 
depinde in ultimă instanță de 
calitatea muncii oamenilor, de ni
velul lor de pregătire, de respon
sabilitatea șl abnegația dovedite 
în muncă.

Este un imperativ major al eta
pei actuale de dezvoltare, pe care 
recentul Congres al oamenilor mun
cii l-a evidențiat în mod deosebit. 
„Trebuie Să nu uităm nici un mo
ment — arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că dezvol
tarea intensivă, o nouă calitate, o 
nouă eficiență, o înaltă producti
vitate nu sc pot realiza decit cu 
oameni ai muncii de inaltă califi
care, cu inaiiă răspundere. Nici o 
automatizare și robotizare nu poate 
înlocui omul I Și in perioada ur
mătoare, și în viitor, întotdeauna 
omul va continua să reprezinte 
factorul hotăritor al progresului șl 
civilizației, ai dezvoltării econo
mice și sociale".

Democrația socialistă muncitorească 
și afirmarea spiritului revoluționar
IOSIF BODA : în anii revo

luției si construcției socialiste, 
și in mod deosebit în pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, pe fundamentul 
trainic al rezultatelor obținute in 
dezvoltarea economico-socială, in 
perfecționarea relațiilor socialiste 
de producție, a fost creat în socie
tatea noastră un cadru instituțio
nal larg democratic în viața eco
nomică și politică, cu organisme 
reprezentative pe plan local ți la 
nivel național, care asigură fie
cărui om al muncii posibilitatea de 
a participa activ la elaborarea și 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
care privesc dezvoltarea vieții 
economico-socialo, bunăstarea și 
fericirea Întregului popor. Func
ționarea in cit mai bune condiții 
a cadrului Instituțional creat, per
fecționarea sa continuă în sensul 
dezbaterii largi cu masele popu
lare a tuturor problemelor care 
privesc bunul mers al activității 
constituie, în concepția partidului 
nostru, una din problemele esen
țiale ale socialismului.

Organismele sutoconducerii mnn- 
citorești sint constituite in țara 
noastră cu participarea Unor re
prezentanți direcți ai oamenilor 
muncii în proporție de circa 40 la 
sută, precum și din reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, ai or
ganizațiilor de masă și obștești. A 
fost instituționalizat, de asemenea, 
rolul adunărilor generale ale oa
menilor muncii în elaborarea și 
adoptarea planului economic al 
fiecărei unități. Făcînd bilanțul 
activității acestor organisme demo
cratice ale clasei muncitoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu eviden
ția la cel de-al III-lea Congres al 
oamenilor muncii faptul că „in 
cei peste 15 ani de activitate, con
siliile oamenilor muncii, ca, organe 
de conducere colectivă a proprie
tarilor, producătorilor și beneficia
rilor, și-au dovedit pe deplin via
bilitatea. în industrie, in alte sec
toare economice, in cercetare, in 
invățămtnt, cultură și alte sețtoare 
sociale funcționează peste 28 609 
consilii de conducere, din care fac 
parte peste 412 800 muncitori, teh
nicieni, ingineri, profesori, oameni 
de știință, economiști, oameni de 
cultură, medici, funcționari și alții. 
Mai mult de 40 la sută din totalul 
membrilor acestor consilii sint 
muncitori, tehnicieni si maiștri 
direct din producție",

Red : Realizarea In România so
cialistă a cadrului democratic de 
participare a oamenilor muncii la 
conducerea societății conferă astăzi 
un conținut concret și o realitate 
vie principiului fundamental po
trivit căruia socialismul și demo
crația sint de nedespărțit. Con-

ceptui de democrație muncitorească, 
revoluționară, elaborat de partidul 
nostru, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
rezultatul analizei aprofundate a 
realităților contemporane, a faptu
lui istoric obiectiv că socialismul 
a. realizat, în etapele pe care le-a 
parcurs pînă acum, unitatea inte
reselor fundamentale ale tuturor 
oamenilor muncii și ale întregului 
popor. In mod esențial, subli
nia in acest sens secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. revoluția socia
listă este produsul luptei clasei 
muncitoare, in alianță cu țărăni
mea, cu alte forțe șl categorii 
sociale interesate in realizarea unei 
societăți mai drepte și mai bune. 
Ea se Înfăptuiește, deci, cu partici
parea activă a marii majorități a 
poporului. Iar puterea politică a 
clase! muncitoare are menirea is
torică de a asigura o largă demo-t 
crație, superioară democrației 
burgheze.

GHEORGHE NICA : Este neîn
doielnic faptul că forța democra
ției noastre muncitorești revolu
ționare, a sistemului politic socia
list constă nemijlocit in conținu
tul nou al relațiilor sociale și de 
producție, in posibilitatea partici
pării reale, eficiente a tuturor oa
menilor muncii — in calitate de 
proprietari ai Întregii avuții na
ționale și deținători al puterii 
politice in stat — la dezbaterea, la 
adoptarea și înfăptuirea tuturor 
hotărîrilor care privesc dezvol
tarea economico-socială a țării. De 
aceea, numai acționind consecvent 
pentru dezvoltarea proprietății so
cialiste, pentru perfecționarea con
ducerii și planificării economiei, 
pentru sporirea atribuțiilor orga
nelor colective de conducere, se 
poate realiza valorificarea deplină 
a potențialului vast de progres 
economic și social pe care II re
prezintă pentru noua orlnduite 
proprietatea socialistă.

Cunoaștem cu toții faptul că 
măsurile adoptate in acest an pen
tru perfecționarea întregului sis
tem de autogeătiune econnmtco- 
financiară au in vedere, așa cum 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al III-lea al oameni
lor muncii, Întărirea răspunderii 
consiliilor de conducere și adunări
lor generale în gospodărirea fon
durilor ș! mijloacelor circulante în 
așa fel incit fn orice moment să șe 
poată stabili — in fiecare sector, 
în flecare unitate șt pe ansamblul 
economiei naționale — ce se pro
duce, ia ce nivel tehnic și cu ce 
costuri de producție. Important 
este acum ceea ce facem in mod 
concret fiecare din. noi pentru 
realizarea acestor obiective la lo
cul nostru de muncă, pentru creș

terea eficienței activității întregu
lui colectiv din care facem parte. 
La întreprinderea de mașini elec
trice București se află in perma
nență in centrul atenției obiecti
vul realizării unor produse de 
înaltă competitivitate cu consu
muri materiale reduse. Concret, in 
acest an, ne-am programat să asi- ' 
milăm in producție 26 de tehnoio- I 
gii noi, care să ducă la Îmbună
tățirea parametrilor tehnico-func- 
ționali ai motoarelor pe care 
fabricăm. Prin reproiectarea unor 
produse, prin analiza fiecărei faze 
a procesului de producție urmărim 
utilizarea cit mal eficientă a re
surselor materiale, economisirea 
materiei prime, reducerea -costur 
rilor de producție in condițiile rea
lizării unor produse de înaltă 
competitivitate, cu o fiabilitate și 
un randament energetic superioare. 
Preocupările consecvente ale co
lectivului nostru în această direcție 
au făcut posibilă obținerea în 
ultimii doi ani, pentru ansamblul 
produselor întreprinderii noastre, 
a unui randament energetic cu 3 
la sută mai bun decit standardele 
în vigoare.
- Este acesta rezultatul muncii 
desfășurate cu responsabilitate pa- ț
triotică, revoluționară de colectivul j
nostru muncitoresc, un mod con
cret, practic, in care înțelegem si 
înfăptuim rolul clasei muncitoare 
de forță dinamizatoare a progresu
lui contemporan.

Red. : In etapa actuală de dez- ■ 
voltare intensivă a societății noas- ; 
tre. in noua etapă a revoluției ! 
socialiste, așa cum este definită ea | 
cu rigoare științifică in documen
tele partidului nostru, îndeplinirea 
sarcinilor mobilizatoare adoptate 
este posibilă, așa cum evidenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu-, nu
mai cu participarea responsabilă a 
tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor. Socialismul, a subli
niat în numeroase rînduri secreta
rul general al partidului, se con
struiește cu oamenii și pentru 
oameni, ei sint cei care hotărăsc 
în ultimă instanță asupra felului 
cum trebuie înfăptuit. Rolul con
ducător al partidului in societate, 
ca exponent al rolului istoric ce 
revine clasei muncitoare și al 
aspirațiilor de progres social ale 
Întregului popor, se înfăptuiește 
tocmai prin capacitatea de a uni 
în jurul său pe toți oamenii mun
cii, întregul popor pentru înfăp
tuirea liniei sale strategice, a 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a țării spre comu
nism.

Afirmarea plenară a rolului 
partidului de centru vitaî al între
gii societăți este astăzi, la fel ca 
în oricare din etapele anterioare 
sau în cele care vor urma in 
procesul revoluționar, legată in 
mod obiectiv de interesele clasei 
muncitoare, de înfăptuirea misiu
nii istorice a acesteia de a con
duce întregul popor pe calea 
unor profunde transformări înnoi
toare.

Edificarea unei democrații mun
citorești revoluționare reprezintâ. . 
neîndoielnic un salt calitativ, & 
transformare de conținut in viața 
societății, deci și în existenta . 
clasei muncitoare, al cărei profil 
politic dobîndește noi determinări. . 
Iată de ce, in etapa actuală, reali
zarea unei noi calități in condu
cerea societății, așa cum cere con
ducerea partidului, așa cum este 
ea definită in documentele Con
gresului ai XlII-Iea al partidului 
îi ale forurilor reprezentative ale 
democrației noastre socialiste, va 
fi nemijlocit legata de creșterea 
in continuare a rolului clasei mun
citoare.

tn acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu releva teza de 
amplă semnificație teoretică și 
practică potrivit căreia ..partidul 
conduce nu in numele, ci împreună 
cu clasa muncitoare, cu întregul 
popor“. în perspectiva pe care o 
deschide această teză, clasa mun
citoare nu este „o masă chemată 
să realizeze hotăririle, ci o clasă 
conducătoare, conștientă de rolul 
său istoric".

Ca rezultat al afirmării sale tot 
mai puternice in procesul dezvol
tării accelerate a forțelor de pro
ducție, In conducerea politică a 
societății, ca rezultat In același 
timp al creșterii conștiinței, al 
pregătirii sale tehnice, științifice, 
clasa muncitoare reprezintâ astăzi 
forța principală a progresului eco
nomic și social al patriei.

Dezbatere organizată de 
Ioan STANESCU

„ROMANIA CEAU$ESCU. PACE" - lucrore da Constontir» Costa

Sub șemnul_ Anuluț Ințemaționaț aț Păcii

Pledoaria artei pentru o lume 
fără arme și fără războaie

Conștienți de faptul că 
progresul economico-social 
ai tării, întreaga dezvol
tare a culturii. înflorirea 
deplină a personalității 
umane nu pot avea loc de
cit în condițiile păcii, ar
tiștii și-au ridicat glasul 
alături de acela al tuturor 
oamenilor cinstiți pentru 
făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, a 
unei lumi prezidate 
principiile colaborării paș
nice, ale libertății si 
dependentei națiunilor, 
întreagă expoziție 
tură, sculptură și 
deschisă în sălile 
constituie, în acest

de

ECOUL EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

in- 
O 

de pic- 
graficâ 
Dalles 

sens, o 
elocventă demonstrație a 
faptului că. de-a lungul a- 
nilor. numeroase lucrări 
de referință au fost dedi
cate nobilului ideal al pă
cii. Faptul că cele mai im
portante cuceriri ale ge
niului uman, ale științei 
și culturii trebuie puse in 
slujba omului, a păcii și 
progresului, fapt subliniat 
in atitea rînduri de oame
nii de știință. faptul că 
armele nucleare, denarte 
de a asigura securitatea 
popoarelor nu fac decît să 
le pună în primejdie exis
tența a fost relevat, cu 
mijloace specifice, de ar
tiștii români care și-au 
adus în acest sens o con
tribuție substanțială la 
lupta generală pentru pace 
pe întreaga planetă Pă- 
mint. Nu doar mijloacele 
atlt de percutante ale afi
șului politic, de altfel des
tul de bogat reprezentat 
în actuala manifestare, ci 
si grafica de șevalet ală
turi de o selecție din re
alizările ultimelor decenii 

. din domeniul picturii și 
sculpturii, pun in valoare 

' hotărîrea '
tru popor' de a contribui, 
prin largi1 acțiuni de masă, 
la înfăptuirea dezarmării 
și păcii. Propunerile și 
inițiativele de larg interes 
pe toate meridianele 
lumii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. propu
neri care exprimă vocația 
pașnică a întregului nostru 
popor, dorința de a conlu
cra cu forțele progresiste 
de pretutindeni s-au con
stituit intr-un adevărat pro
gram a! unei politici inalt 
umaniste, pentru care pre
ședintele României socialis
te militează cu exemplară 
clarviziune spre binele po
porului român, al tuturor 
popoarelor lumii. In aceas
ta constă izvorul marelui 
prestigiu de care se 
bucură, pe plan interna
tional. tara noastră, con
ducătorul său, căruia crea
torii îi aduc un fierbinte 
omagiu. „Mesageri ai pă
cii" se Intitulează o recen
tă pictură semnată de 
Constantin Nlțescu. lucrare 
ce înfățișează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
alătur! de tovarășa Elena 
Ceaușescu. „Ceaușescu — 
pace" se intitulează o 
lucrare, de asemenea 
centă. 
loniță. 
noscutele i 
ședintelui 
tovarășei 1 
portrete 
Jalea, Ion 
dimir Setran. Dan 
mânu. Mihai Coșan. 
rin Musta și alții.
lucrări se constituie intr-un 
cald șl înflăcărat omagiu 
adus luptei neobosite pen- 

asigurarea unei păci

trainice, pentru ca po
poarele să se dezvolte li
ber. să contribuie. în con
diții optime, la progresul 
și civilizația întregii ome
niri.

Selecția lucrărilor pre
zentate acum in sălile Da
lles. selecție care accen
tuează mai ales ideea dez
voltării libere si prosDere 
— posibile numai in con
dițiile păcii — se constituie 
intr-o impresionantă ple
doarie în favoarea pri'ete-

nimente și realități poli
tico-social e. strins legate 
de necesitatea unei păci 
trainice sint ideile, de ase
menea exprimate, ale con
strucției. libertății, pro
gresului patriei socialiste. 
Lucrări de Viorel Mărgi
nean. Ion Sălișteanu. Va- 
sile Celmare. Sergiu Ru
gină. Ion Stilea Gorj. Mar
cel Bejgu, Gh. loniță. pen
tru a da doar cîteva exem
ple. prezintă din acest 
punct de vedere o diver-

„PACE" - lucrare de Cornelia Daneț

întregului nos-

altâ 
re- 
Crh. 
cu- 

pre- 
ale

semnată
Alături 
portrete 

tării
Elena Ceaușescu. 
realizate de Ion 

Bițan și Vla- 
Hat- 
Flo- 

aceste

(Urmare din pag. I)

greu. S-a încheiat bilanțul 
recoltării — sint acum ca 
și altădată în urmă. Iși 
mai face omul încă o auto
critică, de la un an la altul 
e destul timp și ea so uită.

Nici un pas inaiilte, nici 
un progres n-a avut vre
odată ca punct de lansare 
o stare de lamentate. 
„Cum să-i mai ajungem din 
urmă ? Sînt atlt de depar
te" — spun unii din partea 
locului, adoptlnd o atitudi
ne de resemnare, chiar fa
talistă. Și atunci caută — 
ce e mai comod ? — ex
plicații, justificări după 
care solul, lipsa de preci
pitații sau căldura excesi
vă (și cite altele) i-au vi
tregit și în acest an. ca și 
in anul trecut, ca $1 in anii 
trecuți, de a obține ceea ce 
și-au propus șl și-ar fi do
rit Ca și cind solul vecini
lor ar fi altul, iar unii ar 
fi muncit Sub umbrele de 
ploaie său de soare. în 
timp ce ei nu le-au avut. 
„Cine mal ascultă azi ase
menea -explicații» nu face 
decit să-și piardă timpul, 
iar dacă le dă crezare nu 
face decît să dovedească 
Inoportunitatea menirii

sale" — ne-a spus, la un 
moment dat, tovarășul Io
nică Popa.

...La o plenară a comite
tului județean de partid, 
președintele C.A.P. Salon- 
ta, fiind întrebat cum ex
plică producțiile mari ve
getale și animale obținute, 
eficiența economică ridi
cată, a răspuns prin cite- 
va cuvinte : „Ne iubim pă- 
mintul, îl hrănim și el ne 
dă ceea ce îi cerem". 11 in- 
tîlnim într-una din ferme, 
îi face o mare plăcere să 
ne arate cimpui unde pro
ducția medie de sfeclă la 
hectar este de circa 100 
de torte, să ne ducă la lo
tul... experimental de 50 de 
hectare cu porumb. E ca o 
pădure In care nu îndrăz
nești să intri. Călare dacă 
ai fi nu te vezi. Ei intră în 
lan și măsoară cu palma : 
cinci degete de la o tul
pină la alta ; doi ștluleți 
pe tulpină. „Densitatea la 
care am riscat — spiine — 
81 de mii de plante la hec
tar. Cit vom culege ? Chiar 
în aceste zile, la recoltare, 
ctntarul ne va spune exact 
Cum am muncit".

...De mulți ani coopera
tiva agricolă de producție 
din Salonta, asemenea ce

lei de la Valea Iui Mlhai și 
altora se detașează în ju
deț prin producțiile mari 
obținute. In jurul lor, dar 
la mare distanță prin pro
ducțiile pe care le obțin, 
se găsesc multe unități su
rori.

S-au desfășurat în de- 
cureul anilor analize, dez
bateri, schimburi de expe
riență pe plan local (un 
nou schimb de experiență 
a avut loc de curînd ia 
Salonta), dar decalajul a 
rămas același. „Pentru 
flecare pas pe care l-am 
făcut înainte ne-am bi
zuit pe propriile forțe, 
dar am învățat Si de la 
alții, ne spune Alexandru 
Csege. președintele C.A.P. 
Salonta. Nu ne-a fost nici
odată rușine să întrebăm. 
Ne-am dus la Purani, in 
județul Teleorman, Ia Stoi- 
cănești. în Olt. la unități 
din Timiș sau Arad, la 
Goina djn Sintana, de pil
dă, și am „cules" multe în
vățăminte. Și ei au venit 
ia noi. Le-am arătat tot ce 
aveani să le arătăm și am 
Câștigat și unii, și alții".

După cum se vede, dis
tanțele mari sint... scurte 
cind oamenii caută toate 
căile, toate soluțiile pentru

a obține producții sporite 
in condiții de eficientă ri
dicată. Curios, vecinii a- 
fiați la hotar sau la numai 
cițiva kilometri de o um- 
tate-etalon participă la 
schimburi de experiență, 
ascultă, iși iau chiar noti
țe, după care stau în ex
pectativă, așteaptă, proba
bil, să li se aducă plocon, 
acasă, experiența înaintată, 
să le-o aplice cel de la 
care au învățat, iar dum
nealor să supravegheze din 
prispa comitetelor comuna
le de partid, a primă
riilor felul in Care alții 
muncesc in locul lor.

...Intorcîndu-ne spre O- 
radea. după ce ascultăm 
vorbindu-ni-se despre, pro
blemele creșterii natalită
ții șl evoluției demografi
ce din județ, despre spi
tale și dispensare de tot 
felul, despre impresionan
tele realizări ale domeniu
lui sănătății dih Bihor, su
biect pentru care interlo
cutorul avea o predispo
ziție lesne de înțeles, ob
servăm cum medicul-șef al 
județului revine la subiec
tul zilei sale de muncă i 
„Vin la Salonta nu pentru 
că ei ar avea nevoie de 
mine, ci dintr-un scop de

liberat r sA învăț pentru a 
le spune celor din jur ce 
am învățat și ar trebui să 
învețe și ei. Unii ascultă, 
al impresia că te ascultă 
chiar cu interes, dar ei gin- 
desc ca pină atunci si ac
ționează cu... Încetinitorul. 
Desigur, mă pricep mai pu
țin decit un specialist la 
problemele intime ale a- 
griculturii. Acest handicap 
poate fi recuperat cerîn- 
du-le specialiștilor, pre
ședinților de cooperative, 
șefilor de ferme să-și facă 
datoria".

— însoțindu-vă. am a- 
vut tot timpul sentimentul 
că am văzut programul de 
muncă și am stat de vorbă 
cu un activist al partidu
lui. Mi-aș îngădui o Între
bare : cum se împacă, mai 
bine spus cum se armoni
zează funcția de răspunde
re pe care o aveți pe li
nia sănătății oamenilor ju
dețului cu îndatorirea de 
a răspunde direct de un 
consiliu agroindustriali

NI s-a răspuns în modul 
cel mai firesc cu putință : 
„Toți mîncăm pline, toți 
răspundem pentru ea".

nici și colaborării. De la 
imaginea simbolică a po
rumbelului conturat de 
Brăduț Covaliu la cunoscu
ta alegorie intitulată da 
Sabin Bălașa „Mesaj de 
pace1, de la „Marșul 
tineretului pentru pace" 
de Getta Mermeze la 
„Manifestație pentru pace" 
de Vladimir Setran. de 
la „Pace" — lucrare de 
grafică de o sugestivă 
simplitate a Corneliei Da
nei — Ia imaginea „Copii
lor zilelor noastre" de Eu
gen Popa și de aici ia va
riate lucrări din punct de 
vedere stilistic, dar care au 
toate in centrul atenției 
figura simbolică a copiilor 
care trebuie să se dezvolte 
armonios in condițiile pă
cii (Vasile Pop Negreș- 
teanu — „Solie de pace", 
Florea Țuțuianu — „Clipe 
de pace"), artiștii au reali
zat revelatoare incursiuni 
In planul valorilor etice si 
deopotrivă artistice. Iar 
dacă din punctul de ve
dere al mijloacelor de ex
primare. varietatea este 
trăsătura dominantă a a- 
cestei expoziții, comună 
e«te o anumită atitudine 
armonioasă, felul in care 
aspirația pentru pace a 
unui întreg popor a fost 
integrată in imagine ar
tistică.

Creatori dintre cei mai 
apreciați, dar și tineri 
aflați la primele manifes
tări artistice și-au expri
mat opțiunea hotărîtâ, 
unanimă de a apăra valo
rile morale și spirituale. 
Sînt de cele mal multe ori 
compoziții ample care con
turează in ambianta între
gii expoziții marea răs
pundere ce revine artiști
lor în a reflecta mari eve-

eritate de atitudini ale cre
ativității. Regăsim, de alt
fel. pe simezele sălii Da
lles in variate interpretări 
portretul, peisajul, domi
nat de aspectele simbolice 
ale industriei si agricultu
rii moderne ca și compo
ziții care transpun in ima
gine evenimente și trans
formări contemporane ale 
societății românești. Sint 
lucrări care se constituie 
ca o adevărată cronică a 
spiritului epocii românești 
contemporane, lucrări de 
reală sensibilitate croma
tică investite cu valorile 
simbolice ale unor activi
tăți care nu se pot desfă
șura spornic decit in con
dițiile păcii.

Tradițiile militante ale 
graficii interbelice roma
nești se regăsesc in multe 
din lucrările de grafică 
prezente în expoziție. Se
lectate atent din realizări
le ultimelor decenii de ac
tivitate creatoare, e’e 
cuprind o problematică va
riată, legată dc multiple 
zone ale activității și ex
perienței umane. Sînt zone 
descifrabile, rind pe rind. 
de exemplu, trecind de la 
Imaginea minerilor, reali
zată de Paul Erdoș ou 
citeva decenii in urmă, la 
cele mai noi preocupări ale 
sale in domeniul desenului, 
de la „Cintecul copiilor 
pentru 'părinți" de Mircea 
Dumitrescu la o lucrare de 
mare sensibilitate cromati
că, cum este „Manifestație 
pentru pace" de Octav Gri- 
gorescu, de la lucrări mai 
vechi cum ar fi „Pentru 
pace" de Gh. Ivancenco sau 
„Construcții de nave" de 
George Leolea la lucrări 
semnate de Gh. BotAn sau 
Natalia Matei Teodorescu,

de la o lucrare mal recentă 
ca aceea intitulată „Copilul 
și pacea" de Suzana Fin.i- 
naru Ia „Vis de pace" de 
Ioan Cott, de la imaginea 
militantă, mobilizatoare a 
marilor bătălii desfășurate 
in agricultură, imagine 
semnată de Stefan Gâve- 
nea Ia vastele spații eco
logice imaginate de Sorin 
Tuțoiu, de la viguroasa 
evocare a cetăților luminii 
de lă Bicaz de către lulla 
HălăucescB la suprafața <le 
calm și echilibru cromatic 
realizată de Raluca Grigor- 
cea. Transformarea in ima
gine' vizuală a realităților 
contemporane, atit de bo
gate in sensuri, este de alt
fel un proces complex pe 
care grafica creata in ulti
mele decenii l-a pus ple
nar în evidență. Realitatea 
constituie in exemplele 
menționate contextul vast 
în care se înscriu lucrările 
unor adevărați interpreți 
ai sensibilității moderne. 
Orientarea spra aspectele 
specifice dezvoltării noastre 
contemporane a avut darul 
de a le conferi autenticita
te, forță de comunicare. 
Iar dacă prin definiție 
„grafica" înseamnă purita
tea liniei, claritate și acu
ratețe a exprimării, spirit 
militant. lucrul este cu deo
sebire evident în domeniul 
affșului politic. închinate 
celor mai importante eve
nimente soeial-politice. dar 
mai ales luptei pentru pace 
desfășurate de întregul 
nostru popor, afișe, precum 
acelea semnate de Con
stantin Costa, Sergiu Geor
gescu, Mihai Mănescu. Ana 
Maria Smighelschi. Baltoc 
Gheorghe, Vasile Socolluc, 
Pavlin Nazarie. Nicolae 
Corneliu, loan Doru Vlâ- 
doiu. Napoleon Zamfir, Al. 
Bălan, Giodîc Valeriu, 
Radu Șteflea, Constantin 
Pohrib, Tudor Ispas, Al. 
Ionescu, Nagy Mihail aduc, 
cu mijloacele unei stilizări 
specifice, prezența unor 
limbaje cu multiple posibi
lități de sugestie, a unor 
limbaje destinate să-și afle 
tin puternic ecou în con
științe.

Seleeția de sculptură, deșt 
mai restrinsă din punct de 
vedere numeric, propune 
de asemenea o incursiune 
revelatoare, cu toate că 
fragmentară,' in universul 
artistic al acestui domeniu. 
Imaginile emblematice ale 
„Victoriei" semnate de Ion 
Irlmescu sau Ion Vlasiu, 
„Creanga de măslin" de 
Emil Mereanu, „Brigadieri" 
de Peter Balogh, „Oțelarl" 
de Efttmie Bîrleanu, 
„Duet" de Gabriela Manoie 
Adoc, „Cîntare" de Iorgos 
IliocOlos, „Agricultura" de 
Paul Vasilescu, „Cap de 
Copil" de Dumitru Pasima 
prilejuiesc, rind pe rind. 
descifrarea aceluiași ori
zont sensibil și receptiv 
animat de ideile păcii, ale 
construcției pașnico în ca
drul noii societăți.

Organizată cu rigoare Șl 
responsabilitate, expoziția 
dedicată „Anului Interna
țional al Păcii" oferă astfel 
vizitatorilor lectură unor 
variate demersuri creatoa
re. capabile să exprime, fn 
spiritul și în condițiile con
temporaneității, aspirația 
artiștilor de a apăra și de 
a făuri 6 cultură artistică 
de esență umanistă.

Marina PREUTU

’I

CLUJ. Pentru oamenii muncii 
din municipiul Dej au fost orga
nizate o serie de manifestări con
sacrate împlinirii a 600 de ani de 
la urcarea pe tronul Tării Româ
nești a Marelui Mircea Voievod. 
Astfel, la Casa municipală de 
cultură, s-a desfășurat simpozionul 
„Marele Mircea Voievod — cîrmui- 
tor de țară șl apărător al vetrei 
străbune". Un simpozion dedicat 
aceluiași eveniment, intitulat 
„Epoca marelui Mircea Voievod", 
a avut loc și la liceul „Andrei 
Mureșanu", iar la biblioteca muni
cipală — o evocare intitulată 
„Chipul luminos al lui Mircea 
Voievod oglindit tn Istoriografia 
șl literatura română", urmată de 
vernisarea tmel expoziții de carte. 
Simpozioane, conferințe și alte 
manifestări cultural-educative con
sacrate aniversării urcării pe tronul 
Țării Românești a Marelui Mircea 
Voievod s-au desfășurat și la 
clubul C.F.R., Casa tineretului, 
precum și in alte întreprinderi și 
instituții din municipiu. ((Marin 
Oprea).

CALARA5I. In organizarea sec
ției de propagandă a comitetului 
județean de partid a avut Ioc sim
pozionul județean dedicat aniver
sării a 600 de ani de la urcarea

CARNET CULTURAL

pe tron a Marelui Mircea Voievod. 
Au participat cercetători și oameni 
dc știința, istorici, activiști de 
partid și de stat, un mare număr 
de oameni ai muncii. (Mihail Du
mitrescu».

HUNEDOARA. în orașul Călan 
s-a desfășurat o săptămină cul- 
tural-educativă cu genericul „Sub 
arcuri de lumini". în cadrul căreia 
au avut loc ample manifestări la 
casa de cultură din localitate și la 
cluburile unităților economice din 
oraș. Un marc număr de oameni 
ai muncii au participat la o 
sesiune de comunicări, la mani
festări artistice și folclorice, reci
taluri de poezie patriotică, spec
tacole cu dansuri tematice. (Sabin 
Cerbu).

ARAD. Biblioteca județeană din 
Arad găzduiește in aceasta peri
oadă un complex de acțiuni 
cultural-educative : expoziții de 
carte și afișe, intilnlri cu cititorii, 
recitaluri de versuri, audiții mu
zicale. Acțiunile sint dedicate 
cititorilor ds toate virstele și se

bucură de 1 un larg interes in rîn- 
dul acestora. (Tristan Mihuța).

SATU MARE. Cu prilejul ma
nifestărilor prilejuite de aniver
sarea a 2 500 de ani de la primă 
atestare a luptelor geto-oacllor 
pentru libertate și Independență, 
muzeul județean a organizat in nu
meroase instituții, școli expuneri pe 
această temă. însoțite de prezentarea 
de diapozitive conținind descoperiri 
arheologice din județul Satu Mare, 
despre prezența populației autoh
tone in ținuturile sătmărene din 
cele măi vechi timpuri. (Octav 
Grumeza».

BRAILA. Biblioteca județeană 
„Panait Istrati" a deschis expozi
ția de cărți și publicații pe tema 
„2300 de ani de la prima atestare 
documentară a luptelor ge.to-dacilor 
pentru libertate și neatirnare". De 
asemenea, a pus la dispoziția 
bibliotecilor cdmunale și bibliote
cilor publice din județ un nou 
număr al caietului metodic „Bi
bliotecă", in care sint reunite 
sinteze bibliografice, referate și 
recenzii asupra noutăților edito
riale de larg interes economic, 
social și beletristic. (Candiano 
Priceputul.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez mulțumiri pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republicii Costa Rica.

Vă reînnoiesc asigurarea celei mai înalte și distinse considerațiuni.
OSCAR ARIAS SANCHEZ

Președintele Republicii Costa Rica

Vizita delegației parlamentare din Republica Zambia
Membrii delegației Adunării Na

ționale a Republicii Zambia, con
dusă de Robinson Mwaakwe Nabu- 
lyato, președintele Adunării, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
efectuează o vizită in țara noastră, 
S-au întâlnit, simbătă, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale, Agen
ției române de presă — Agerpres și 
Radiotelevizjunii.

Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Zambia a exprimat satis
facția sa și a membrilor delegației 
de a fi fost primiți de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, dind o 
înaltă apreciere activității pe care 
șeful statului român o consacră 
prosperității României, cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării între na
țiuni. In același timp, oaspetele a 
evocat bunele relații dintre Zambia 
și România și a subliniat rolul 
determinant al intilnirtlor la nivel 
înalt în extinderea și întărirea con
tinuă a acestor raporturi prietenești.

Mulțumind călduros pentru invitația 
de a vizita România, conducătorul de
legației parlamentare zambiene a ară
tat că, in timpul șederii in țara noas
tră, a putut cunoaște nemijlocit as
pecte din munca poporului român, 
care, strins unit și sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a 
obținut realizări de seamă în mo
dernizarea Industriei și agriculturii, 
în dezvoltarea științei și tehnologiei, 
in creșterea nivelului de trai mate-

„SAPTAMINA
între 21 și 27 septembrie, a avut 

loc „Sâptămina Crucii Roșii", tradi
țională manifestare desfășurată . in 
1986 — Anul Internațional al Păcii 
— sub generoasa devi2ă „Pentru 
pace, pentru om".

Cu acest prilej, au fost organizate 
simpozioane, conferințe, concursuri, 
gale de filme, expoziții, care au 
abordât o largă arie tematică, rele- 
vîndu-se realizările deosebite obținu
te in domeniul ocrotirii sănătății 
populației, in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Sub- 
liniindu-se preocuparea permanentă 
a secretarului general al partidului.

vremea
Institutul d« meteorologie și hldrolO- 

Î;ie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 28 septembrie', ora 20 — 1 oc

tombrie, ora îo. fn țară : Vremea va fi 
răcoroasă, rece noaptea șl dimineață In 
regiunile din nordul țarii, iar cerul va 
fi variabil, mai mult noros, cu Înnorați 
mai accentuate in prima parte a inter
valului în regiunile sudice ale țării, 
unde, local, vă ploua. Spre sflrșltul In
tervalului, tnnorările se vor accentua 
In regiunile din nordul și nord-estul 
țărit și. pe alocuri, Se vor semnala 
ploi. Vintul va sufla slab plnâ la mo
derat, cu intensificări trecătoare In

FAPTELE, CALITATEA MUNCII-EMBLEMA 
PERMANENȚEI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)

corespund posibilităților de țâre 
dispune unitatea respectivă. To
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
«fi se acționeze cu fermitate și 
operativitate pentru modernizarea 
producției. pentru îmbunătățirea 
calității $1 a fiabilității produselor, 
să li se asigure competitivitate in
ternațională. A fi deci revoluțio
nar înseamnă să-ți racordezi fap
tele cu cerințele timpului In care 
trăim, ale societății pe care o 
făurim.

Avem cu toții mari Îndatoriri. 
Munca întregului nostru popor 
trebuie să se integreze în ritmu
rile cele mai Înalte cunoscute pe 
plan mondial. întreprinderile in
dustriale românești trebuie să pro
ducă la nivelul celor mal avansate 
realizări existente, azi. tn lume ; 
tar tn unele privințe trebuie să 
obțină realizări mai mari, perfor
manțe superioare fâță de ceea ce 
s-a înfăptuit pină acum în alte 
țâri. Astfel de obiective, cuprinse 
tn programele elaborate de partid, 
subliniate pe larg in cuvintările 
rostite în aceste zile de secretarul 
general al partidului. în cadrul 
rodnicului dialog de lucru prile
juit de vizitele efectuate, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județele Buzău, Dîmbovița și 
Prahova, nu exprimă simple do
rințe. Temeiul trainic al viabilită
ții acestor obiective il constituie 
posibilitățile reale ale poporului 
nostru, baza tehnico-materială de 
care dispune România socialistă in 
momentul de față. Ceea ce este, 
acum, posibilitate trebuie să devi
nă. in cel mal scurt timp, realitate.

tv
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viitorul — itinerar dobrogean. E- 
seu • Cotidianul in 600 de secun
de • Teatru scurt : ,.Liduska se 
logodește" — după o idee de Ja
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a filmului • Telesport • Secvența 

telespectatorului
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marea scenă a țării pe micul e- 
crati

30.20 Film artistic (color). „Un colț de 
oraș". Producție a studiourilor din 
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succesului". Episodul 4
31.50 Telejurnal

rial și spiritual. „Față de prima 
vizită făcută în 1981 — a spus
oaspetele —- am avut prilejul să 
constat o dezvoltare remarcabilă in 
domeniul construcției de locuințe, al 
dotărilor social-edilitare, între care 
metroul bucureștean ne-a impresio
nat profund".

Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Zambia a relevat prețuirea 
de care se bucură politica externă, 
de pace și colaborare, a României, 
demersurile și acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind înfăp
tuirea dezarmării, instaurarea in 
lume a unui climat de destindere, 
securitate. încredere și rodnică co
operare. Oaspetele a apreciat în mod 
deosebit recenta inițiativă a Româ
niei de reducere cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare, subliniind că aceasta 
reprezintă „un pas important, con
cret, făcut pe calea înfăptuirii 
dezarmării, păcii și colaborării paș
nice". Totodată, el a subliniat spri
jinul activ dat de România mișcă
rilor de eliberare, luptei popoarelor 
africane pentru consolidarea inde
pendenței și dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, pe calea progresului 
economic și social.

+
tn timpul vizitei fn țara noastră, 

delegația parlamentară zambiană a 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din județul 
Buzău.

(Agerpresl

CRUCII ROȘII"
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea Calității vieții întregii na
țiuni. îmbunătățirea continuă a asis
tenței medicale, menținerea vigorii 
și tinereții poporului nostru.

S-au reliefat acțiunile întreprinse 
de Societatea de Cruce Roșie pentru 
Înfăptuirea neabătută a politicii sa
nitare, profund umaniste, a partidu
lui și statului nostru.

în cadrul acțiunilor inițiate cu pri
lejul „Săptăminii Crucii Roșii" au 
fost acordate diplome de onoare 
unui mare număr de activiști volun
tari ai organizației.

«ud-estui șl estul țării, precum șl la 
munte din sectorul nord-estic cu 40—70 
km la oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, mal 
coborîte în Maramureș, estul Transil
vaniei șl nordul Moldovei Unde, in pri
mele nopți, vor putea coborî plnâ la 
minus 4, minus 5 grade, favorlzînd pro
ducerea brumei și. izolat, a înghețului 
slab la sol. Ele vor fi mai ridicate in 
regiunile sudice șl pe Litoral. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade. Pe alocuri, in depre
siuni, ceață slabă dimineața și seara, 
tn București : Vremea vâ fi răcoroasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros în 
prima parte a intervalului, cînd, tem
porar, va ploua, vintul va suflă slab 
pînă ia moderat. Temperaturile mini
mă vor oscila Intre « și 8 grade, iar 
ceia maxime intre 11 șt 17 grade.

A transforma însă posibilitatea in 
realitate Înseamnă a gindi in spi
rit revoluționar, a acționa in spirit 
revoluționar.

Desigur, este simplu să spui 
„nu se poate". Dar viața a dovedit 
de atitea ori. In această epocă 
eroică a tării, deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres âl partidului, că 
in fata înaltei pregătiri profesio
nale, a spiritului revoluționat, a 
romantismului revoluționar, a dă
ruirii patriotice, imposibilul se 
poate transforma in posibil. De 
atitea ori. în acești ani rodnici, 
realizările unor colective muncito
rești din tata noastră au dobindit 
întâietatea in lume. Posibilul nu a 
fost Întrezărit la prima vedere. 
Dar nu s-a început de la „nu se 
poate". Ci de la ambiția muncito
rilor. inginerilor, economiștilor din 
colectivele respective de »*și afir
ma priceperea, ingeniozitatea, for
ța creativității. De a dovedi că se 
poate. $i au urmat zile și nopți 
in care unele calcule au fost re
făcute de sute, de mii de ori. în 
care numeroase schițe au fost ve
rificate si reverificate pînă cind 
deveneau perfecte. în care s-a 
afirmat o putere neobișnuită de a 
lua de la capăt cercetări ajunse 
in impas, o dată Si încă o dată, 
de cite ori a fost nevoie, pînă cind 
se obținea rezultatul dorit.

Pentru a spune „no se poale" 
este nevoie de o singură clipă. Dar 
pentru a dovedi că se poate se 
cere angajare pe timp îndelungat ; 
se cere și dăruire, și devotament, 
și hotărire in acțiune, și putere de 
muncă, și inițiativă, și creativita
te ; pe scurt, se cere spirit revo
luționar. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului in

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Meciurile disputate Sim
bătă in cadrul etapei a șasea a di
viziei A la fotbal s-au Încheiat cu 
următoarele rezultate : Steaua — 
Jiul Petroșani 3—0 (1—8). Au mar
cat Pițurcă (2 — un gol din II m) 
și Ivan ; Corvinul Hunedoara —• 
Flacăra Moreni 5—1 (1—0). Golurile 
au fost înscrise de Mateuț. Cojoca- 
ru. Petcu. Văetuș, Dubinciuc, res
pectiv Cojocarii ; Victoria București 
— F.C.M. Brașov 2—0 (2—0). zXutorii 
golurilor au fost îordache (din z lo- 
vttură de Ia 11 m) și Balaur.

Astăzi au loc întâlnirile Chimia 
Rm. Viicea — Gloria Buzău ; Sport 
Club Bacău — F. C. Olt și Petrolul 
Ploiești — Rapid. Jocurile incep la 
ora 16,00.

TENIS DE MASA. în orașul sue
dez Brastad, intr-un meci contând 
pentru „Cupa ligii europene" la 
tenis de masă, echipa Suediei a 
dispus cu scorul de 4—3 de selec
ționata Iugoslaviei. în Întâlnirea de
cisivă, Jan-Ove Waldner l-a întrecut 
cu 21—11, 22—24, 21—18 pe Zoran 
Prlmorac.

VOLEI. în ziua a 3-a a Campio
natului mondial masculin de volei 
ce se desfășoară in diferite orașe 
din Franța au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate ! Brazilia — 
Cehoslovacia 3—8 ; Japonia — Gre
cia 3—0 ; S.U.A. — Argentina 3—0 ț 
U.R.S.S. — Cuba '3-1 ; Franța —

Cronica zilei
Tovarășul Petru Enache. membru 

supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, simbătă, delegația de 
activiști ai Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de tovarășul Pak 
Min Su, adjunct al șefului Secției 
de Propagandă a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, țâre, la invita
ția C.C, al P.C.R., efectuează o vi
zită de prietenie in țara noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost e- 
vocate bunele relații de prietenie șl 
colaborare statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, care cunosc o 
continuă dezvoltare, potrivit Înțele
gerilor convenite cu prilejul intilni- 
rilor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar generat 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Kim tr Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, în fo
losul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

La întrevedere a participat Zo 
îăng Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București. (Agerpres)

♦

In Capitală, «-au încheiat lucrările 
celui de-al V-lea Congres național 
de dermatologie, organizat de Uniu
nea societăților de științe medicale 
din România.

La actuala ediție a congresului au 
participat peste 258 de cadre didac
tice din invățămintul medical supe
rior, medici clinicieni și cercetători 
științifici din întreaga țară, precum 
și specialiști din străinătate. Comu
nicările și rapoartele susținute, timp 
de trei zile, au abordat o serie de 
probleme privind Îmbunătățirea con
tinuă a profilaxiei bolilor de piele, 
în acest cadru, au fost relevate bu
nele rezultate obținute de școala 
românească de dermatologie.

★

La Clmpulung Moldovenesc an 
luat sfirșit, simbătă, lucrările celui 
de-al IX-lea Colocviu național de 
geografie a populației și așezărilor 
umane din Republică Socialistă 
România, cu tema „Satul in Carpații 
românești, in anii construcției so
cialiste". Colocviul s-a desfășurat 
sub auspiciile Societății de științe 
geografice. Academiei Republicii So
cialiste România. Comisiei naționale 
de demografie și Universității — 
București, cu sprijinul Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.

Participanții — cadre didactice din 
invățămintul de toate gradele, cerce
tători științifici, alți specialiști din 
domeniile demografiei, economiei, 
etnografiei și sociologiei — au pre
zentat comunicări și referate care au 
evidențiat, concepția profund științi
fică a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la rolul și Însemnătatea resur
selor umane in dezvoltarea econo
mică șl socială a țării in opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în acest cadru, 
au fost reliefate realizările deosebi
te înregistrate în perioada inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului in dezvoltarea și reparti
zarea armonioasă, echilibrată, a for
țelor de producție pe intreg terito
riul tării. în înflorirea tuturor ora
șelor și satelor patriei noastre.

Au fost dezbătute, totodată, pro
bleme privind dezvoltarea zonelor 
rurale ale țârii, în special a celor 
montane.

(Agerpres)

cuvîntarea rostită cu prilejul vizi
tării Muzeului Doftana. „niciodată 
comuniștii n-au spus -nu se poa
te"". Așa cum se desprinde cu 
limpezime din cuvintările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
cadrul marilor adunări populare 
de la Buzău. Tirgoviște și Ploiești, 
mai cu seamă in prezent revolu
ționarul pornește de la adevărul 
că „toiul este posibil" ; că „tot 
ceea ce ne propunem putem rea
liza". Prin muncă. Prin Învățătu
ră. Prin răspundere revoluționară. 
Prin ordine și disciplină. „Totul 
este posibil" pentru că. in anii 
eroici de după Congresul al IX-lea, 
cutezătoarele obiective stabilite de 
partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au la bază apre
cierea realistă a capacității de 
muncă a poporului nostru, a for
ței economiei românești.

Așa cum s-a relevat cu preg
nantă In cadrul rodnicului dialog 
de lucru al secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
județele Buzău, Dîmbovița și Pra
hova, numai faptele dau măsura 
spiritului revoluționar. Dar nu 
orice fel de fapte. Ci numai acele 
fapte ce sint în concordantă cu 
cerințele si exigențele actualei eta
pe. Acele fapte ce se asociază cu 
descoperirile cele mai noi da pe 
târîmul cunoașterii umane. Cu 
tehnica cea mai modernă. Cu voin
ța de înnoire, de progres. Cu de
plina încredere in capacitatea de 
muncă, de creație a poporului ro
mân. în hotărirea sa de a trans
pune exemplar în viață obiectivele 
Stabilite de cel de-al XlII-lea 
Congres ăl Partidului Comunist 
Român.

Italia 3—8 ; R.P. Chineză — Vene
zuela 3—0 ; Bulgaria — Egipt 3—0. 
• în intenția de a face 
voleiul mai atractiv. Federația in
ternațională a acestei discipline a 
hotărit să experimenteze anul aces
ta două importante modificări ale 
regulamentului de joc. Astfel, in Ca
drul „Cupei țărilor scandinave", ce 
va avea loc în luna decembrie a a- 
cestui an, se vor disputa seturi pînă 
la 13 puncte, echipa cîștigătoare 
fiind desemnată chiar și cind dife
rența este de un singur punct. De 
asemenea, in oazul ajungerii in se
tul 5, acesta se va disputa in sistem 
„tle-break", fiecare minge finalizată 
contând un punct, indiferent de for
mația care servește.

TENIS. în clasamentul compu
terizat a! Asociației tenlsmonilor 
(A.T.P.), primul Ioc este ocupat in 
Continuare de cehoslovacul Ivan 
Lendl, urmat de suedezii Mats Wi- 
lander și Stefan Edberg, Boris Bec
ker (R. F. Germania), Henri Leconte 
și Yannick Noah (ambii Franța), 
Jimmy Connors (S.U.A.), Milosiav 
Mecir (Cehoslovacia), etc. • în 
sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Barce
lona, suedezul Kent Carlsson 1-a 
eliminat cu 7—6, 6—3 pe francezul 
Guy Forget, in timp ee Tomas 
Smid (Cehoslovacia) J-a Învins cu 
6—2, 6—3 pe Diego Perez (Uruguay).

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Poziția României, aprecierile si considerentele președintelui
Nicolae Ceausescu privind principalele probleme ale vieții internaționale
prezentate celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. de ministrul afacerilor externe, loan Totu

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres), — In cadrul dezbaterilor de poli
tică generală care au loc in plenara Adunării Generale a O.N.U.. a luat 
cuvintul ministrul ajacerilor externe al tării noastre, loan Totu.

Din împuternicirea președintelui 
Republicii Socialiste România, am 
onoarea să prezint poziția, aprecie
rile și considerentele sale, ale Româ
niei asupra principalelor probleme 
ale vieții internaționale care consti
tuie obiectul dezbaterilor actualei 
sesiuni.

Lucrările Adunării Generate au loc 
în condițiile cind situația interna
țională continuă să se mențină deo
sebit de complexă și gravă, ca ur
mare a escaladării cursei înarmări
lor, In primul rînd a celor nucleare, 
intensificării unor conflicte militare 
și apariției de noi focare de ten
siune, folosirii forței și amenințării 
cu forța, amestecului în treburile 
interne ale altor state.

Toate acejtea fac să crească și mal 
mult pericolul unui nou război 
mondial, care, in condițiile actuale, 
s-ar transforma inevitabil într-o 
catastrofă nucleară, fără învingători 
și învinși, ce ar duce la distrugerea 
a înseși condițiilor pentru existența 
vieții pe planeta noastră.

Tocmai de aceea, în concepția 
președintelui Nîqolae Ceaușescu, pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie schimbarea cursului 
periculos ai evenimentelor orientat 
în prezent spre catastrofa nucleară. 
In direcția unei politici noi, de des
tindere, de dezarmare, de colaborare 
și pace în lume.

Deși ar fi fost de așteptat ea, tn 
anul proclamat de Organizație Na
țiunilor Unite drept An Internațio
nal âl Păcii, să se întreprindă mă
suri concrete privind trecerea de Ia 
confruntare la o politică de solu
ționare prin tratative a marilor pro
bleme care preocupă omenirea, sin- 
tem, din păcate, martorii accentuării 
încordării în relațiile mondiale.

tn actualele împrejurări interna
ționale, România, președintele său 
consideră câ este imperios necesar 
să se treacă de la declarații la fapte, 
să se facă totul pentru intensifica
rea eforturilor Națiunilor Unite, ale 
tuturor popoarelor și forțelor iubi
toare de pace care să determine ac
țiuni și înțelegeri concrete, reale, in 
direcția opririi cursei înarmărilor, a 
dezarmării, atât pe Pămînt cit și in 
Cosmos.

Numai o asemenea politică este de 
natură să asigure o securitate reală 
tuturor statelor, să garanteze po
poarelor condițiile pentru a crea 
noi valori materiale și spirituale, 
să-și aducă pe mai departe contri
buția la progresul și civilizația în
tregii omeniri. De aceea considerăm 
câ este dreptul sacru și datoria fie
cărui stat mare, mijlociu sau mic să 
acționeze intr-un spirit constructiv șl 
de colaborare, să contribuie in mod 
efectiv la însănătoșirea radicală a 
climatului internațional.

în acest spirit, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu promo
vează o amplă politică de dialog și 
relații internaționale, participă activ 
la Întreaga activitate mondială, la 
soluționarea problemelor complexe 
ale epocii noastre, in interesul 
colaborării șt păcii.

România a acționat și acționează 
•cu consecvență pentru așezarea la 
baza relațiilor sale cu toate statele 
și pentru afirmarea largă în viața 
internațională a principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței ți suveranității națio
nale, neamestecului In treburile in
terne. avantajului reciproc, renunță
rii cu desăvîrslre la forță sau la 
amenințarea cu forța. Viața, reali
tățile demonstrează necesitatea im
perioasă ca aceste principii să fie 
unanim recunoscute șl aplicate, ele 
constituind singura bază trainică 
pentru relații de colaborare șl pace 
între toate statele.

Este un adevăr axiomatic că stra
tegia păcii nu poate fi separată de 
strategia viitorului. Omenirea do
rește un viitor al progresului șl 
prosperității, în care să fie la adă
post de primejdia armelor nucleare, 
a armelor in general.

Este motivul pentru care România 
pune in centru! politicii sale externe 
problemele păcii și dezarmării, por
nind de la convingerea că planurile 
sale de dezvoltare economică și so
cială — ca de altfel progresul tutu
ror popoarelor — se pot realiza cu 
succes numai in condiții de pace și 
colaborare cu toate statele lumii.

Acționind cu hotărire alături de 
toate forțele iubitoare de pace pen
tru a se ajunge cit mai surind la 
înțelegeri corespunzătoare privind 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare. 
România se pronunță pentru înfăp
tuirea unui program complex de 
dezarmare, în centrul căruia sâ se 
afle dezarmarea nucleară și care să 
ducă la lichidarea, pe etape, a tu
turor armelor nucleare pină la «fir* 
șitul secolului și, în paralel, la re
ducerea cu 25 la sută, în următorii 
cinci ani, a armamentelor conven
ționale, precum și a efectivelor și 
cheltuielilor militare, urmind să se 
depună eforturi în continuare pentru 
a se ajunge Ia o reducere de cel pu
țin 50 la sută pînă în anul 2000.

Adoptarea de către actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. a ho- 
tărîfii de a se trece efectiv la pre
gătirea celei de-a III-a sesiuni 
speciale privind dezarmarea, care ar 
urma să adopte un program global 
de dezarmare, ar constitui, fără în
doială, un pas important. In consens 
cu Interesele de pace ale întregii 
comilriități internaționale.

România consideră că ar avea O 
marc însemnătate dacă o serie de 
state at trece la o reducere unilate
rală a efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare. In acest sens, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat recent tuturor statelor din 
Europa, precum și S.U.A. și Cana
dei chemarea de a trece fiecare 
la 6 reducere cu cel puțin 5 la sută 
a Înarmărilor, chiar înaintea reali
zării unui acord corespunzător.

tn ce o privește. România este 
gata să treacă, pină la sfirșitul aces
tui an, la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor șl chel
tuielilor militare. Dacă nu se va pu
tea realiza o Înțelegere cu alte state 
pentru a se trece împreună la o 
asemenea reducere, această propu
nere va fi prezentată întregului po
por, pentru a hotărî în cadrul unui 
referendum asupra trecerii la redu
cere unilaterală a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare. 
Ne exprimăm speranța că se vor 
găsi și alte țări pentru a merge Îm
preună la asemenea măsuri.

Este convingerea fermă a Româ
niei că adoptarea de către statele eu
ropene a unor măsuri de reducere 
unilaterală a efectivelor, armamen
telor și cheltuielilor militare nu 
pune în nici un fel de pericol secu
ritatea vreunui stat. Dimpotrivă, a- 
semenea măsuri vor deschide calea 
trecerii la negocieri serioase, vor 
constitui expresia voinței statelor 
europene de a acționa pentru 
dezarmare și pace. Aceasta va fi în 
deplină concordanță cu cerințele opi
niei publice europene și mondiale.

In concepția noastră, uriașele mij
loace umane și materiale, financiare 
și științifice care se irosesc anual 
pentru crearea de arme ale morții 
trebuie să fie folosite în scopul 
accelerării progresului economic și 
social.

România apreciază că slnt mai ne
cesare ca oricînd Intensificarea acti
vității organismelor șl conferințelor 
in care se dezbat problemele dezar
mării. activizarea șl folosirea cit 
mâi eficientă a tuturor forurilor de 
negocieri, astfel incit acestea să 
treacă neîntârziat la elaborarea și 
adoptarea de acorduri și înțelegeri 
corespunzătoare, cu participarea și 
in interesul tuturor statelor.

în acest sens. România dă o înal
tă apreciere documentelor adoptate 
la Conferința de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere, securitate 
și pentru dezarmare in Europa și 
consideră că ele răspund cerințelor 
popoarelor de pe continent și din în
treaga lume, creează condițiile trece
rii în continuare la tratative în ve
derea realizării unor acorduri reci
proc acceptabile in domeniul dezar
mării.

Apreciem că și la negocierile de 
Ia viena, privind reducerea efective
lor militare și a armamentelor in 
Europa centrală, se poate ajunge in 
cel mal scurt timp la un acord In
tre cele două părți. De asemenea, 
ne pronunțăm pentru realizarea u* 
nor acorduri la Conferința de 
dezarmare de la Geneva. O mare în
semnătate ar avea în acest sens în
cheierea cu succes a negocierilor 
pentru elaborarea unei convenții in
ternaționale privind interzicerea șt 
distrugerea armelor chimice, a cărei 
urgență trebuie să fie din nou sub
liniată de Adunarea Generală.

O contribuție Importantă Ia dez
angajarea militară, sporirea încrede
rii și securității in Europa ar eon- 
stltui-o crearea de zone denucleari- 
zate in diferite părți ale continen
tului. în această direcție, se Înscriu 
poziția și acțiunea constantă a 
României pentru dezvoltarea încre
derii și cooperării intre toate țările 
din Balcani, prin realizarea unei zo
ne fără ărtne nucleare și chirilice, 
fără baze militare străine. De ase
menea, susținem realizarea de zone 
fără atme nucleare și chimice in 
nordul și centrul Europei, precum și 
pe alte continente.

întreaga evoluție a vieți! interna
ționale evidențiază o dată mai mult 
Că nu poate, exista nici o justificare 
pentru continuarea cursei Înarmări
lor, Îndeosebi a celei nucleare, pen
tru sporim cheltuielilor militare 
care au ajuns la uriașa sumă de 
1 080 de miliarde de dolari.

lată de ce țara noastră a salutat și 
sprijină pe deplin programul de dez
armare nucleară in trei etape, pînă 
în anul 2000, propus de Uniunea So
vietică și se pronunță pentru înce
tarea imediată a experiențelor nu
cleare, pentru prevenirea militariză
rii Cosmosului.

Salutînd hotărirea U.R.S.S. privind 
prelungirea moratorlulul unilate
ral cu privire la experiențele nu- 
clears. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu reînnoiesc și cu 
acest prilej chemarea adresată 8.U.A. 
și celorlalte state nucleare pentru În
cetarea in cel mai scurt timp a aces
tor experiențe.

România apreciază, totodată, câ o 
serie de propuneri ale Statelor Uni
te ale Americii și ale altor state re
prezintă O bază reală pentru reali
zarea unor acorduri de dezarmare.

După părerea noastră, este timpul 
ca la tratativele privind armele nu
cleare să participe șl celelalte state 
posesoare de arme nucleare, chiar 
dacă trecerea la reducerea armelor 
de care dispun ele urmează să se 
realizeze numai după ce S.U.A. și 
U.R.S.S. vor realiza o reducere sub
stanțială a armamentelor lor nuclea
re. De asemenea, considerăm că sta
tele europene, precum și alte state 
ale lumii sint direct interesate și 
trebuie să ia parte activă la realiza
rea acordurilor privind încetarea ex
periențelor nucleare, reducerea ar
melor nucleare și oprirea militari
zării Cosmosului.

O situație deosebit de gravă s-a 
creat în Europa, unde s-au amplasat 
și continuă amplasarea de noi arme 
nucleare, ceea ce pune în pericol 
existența fiecărei națiuni, a păcii in
ternaționale.

Pornind de la aceasta, România se 
pronunță pentru realizarea în cel 
mai scurt timp a unui acord privind 
oprirea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune pe conti
nent și trecerea la distrugerea celor 
existente, precum și pentru înlătu
rarea in același timp a armelor chi
mice.

Tara noastră Se pronunță cu toată 
hotărirea împotriva oricăror măsuri 
de militarizare a Cosmosului, pentru 
folosirea spațiului cosmic de către 
toate națiunile, numai și numai in 
scopuri pașnice. Sprijinim in acest 
sens convocarea unei conferințe mon
diale in problema folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, care să 
elaboreze un program global de folo
sire a spațiului cosmic și a tehnici
lor spațiale in scopul dezvoltării e- 
conomicO-sociâle a tuturor țărilor și 
in primul rînd a țărilor In curs de 
dezvoltare, să adopte un tratat In 
acest domeniu și să creeze în cadrul 
O.N.U. un organism special pentru 
spațiul cosmic.

în vederea Însănătoșirii climatului 
politic internațional, întăririi încre
derii și Securității, reluării cursului 
destinderii, se impune să se facă 
totul pentru oprirea oricăror conflic
te militare și trecerea la soluționarea 
tuturor problemelor litigioase nu
mai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative directe între țările intere
sate. precum și prin folosirea orga
nizațiilor internaționale. Viața, rea
litățile demonstrează că, oricit de 
anevoioasă e calea tratativelor, ea 

este singura în măsură să conducă 
la soluții viabile, in', interesul po
poarelor, al cauzei păcii. Trebuie bi
ne înțeles că orice altă cale, forța, 
amestecul in treburile Interne ale 
altor state sint incompatibile cu in
teresele și aspirațiile popoarelor Ia 
libertate și independență. Tocmai de 
aceea trebuie combătută cu hotărire 
orice forfnă a terorismului care în
totdeauna a reprezentat o cale îm
potriva intereselor popoarelor.

Considerăm ca foarte importantă 
transpunerea în fapt a prevederilor 
Apelului solemn, prezentat de Româ
nia și adoptat prin consens de cea 
de-a 40-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., privind încetarea con
flictelor militare existente.

România este profund preocupată 
de situația din Orientul Mijlociu. în 
spiritul inițiativelor lansate de pre
ședintele României incă din anul 
1978. ne pronunțăm ferm pentru or
ganizarea unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U., cu partici
parea tuturor țărilor interesată, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și a israelului, a 
Uniunii Sovietice și S.U.A,. a celor
lalți membri permanenți ai Consi
liului de Securitate, precum și a al
tor state care pot aduce O contribu
ție pozitivă la reglementarea situa
ției din regiune. Apreciem că o pace 
justă și durabilă in această regiune 
trebuie să se bazeze pe retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, pe recu
noașterea dreptului inalienabil al 
poporului palestinian la autodeter
minare și la crearea unui stat pales
tinian, pe garantarea independentei 
și suveranității tuturor statelor din 
zonă.

Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru a se pune grabnic 
capăt războiului dintre Iran ți Irak, 
caro provoacă uriațe pierderi mate
riale și umane ambelor țări, să se 
renunțe Ia orice acțiuni militare și 
să se treacă la soluționarea tuturor 
problemelor existente Intre cele 
două țări prin negocieri, tn spiritul 
deplinei egalități, al1 respectului re
ciproc al independenței și suverani
tății.

Condamnăm tn modul cel mal ferm 
politica rasistă, de apartheid, măsu
rile de represiune ale autorităților 
din Africa de Sud împotriva popu
lației majoritare din această țară, 
acțiunile agresive ale Africii de Sud 
împotriva statelor independente și 
suverane vecine. Cerem încetarea 
oricăror asemenea acțiuni ale poli
ticii de apartheid. România susține 
cu toată hotărirea lupta poporului 
namibian sub conducerea. S.W.A.P.O. 
pentru independența Namibiei. în 
Îieneral, țara noastră sprijină activ 
upta pentru lichidarea deplină a 

oricăror forme de colonialism, pen
tru consolidarea libertății și inde
pendenței tuturor popoarelor și na
țiunilor lumii.

Apreciem că problemele conflic- 
tuale din America Centrală trebuie să 
fie soluționate prin tratative, pe baza 
propunerilor Grupului de la Conta- 
dora. pomlndu-se de la respectarea 
dreptului fiecărui popor din regiune 
la dezvoltare liberă și independentă, 
fără nici un amestec din afară.

Doresc să reafirm, și cu acest pri
lej, solidaritatea și sprijinul activ al 
României față de poziția și iniția
tivele R.P.D. Coreene, de eforturile 
șl acțiunile sale politico-diplomattce 
vlzînd unificarea pașnică, democra
tică ți independentă a Coreei.

O cerință imperativă pentru pacea 
ți securitatea popoarelor, pentru în
suți viitorul omenirii o constituie li
chidarea subdezvoltării, reducerea 
decalajelor dintre țările bogate țl să
race și edificarea noii ordini econo
mice internaționale. Este cunoscut că 
tn ultimii ani economia mondială a 
continuat să fie caracterizată prin 
instabilitate, printr-o serie de feno
mene negative generate de criza eco
nomică mondială, ale cărei consecințe 
se reflectă, intr-o măsură mai mare 
sau mai mică, in toate statele lumii, 
în mod deosebit este afectată situa
ția economică a țărilor în curs de 
dezvoltare. în imensa lor majorita
te. aceste țări sint Împiedicate să-și 
dezvolte economia și să înainteze pe 
calea progresului economic și social 
din cauza datoriilor externe și a do- 
binzilor mari cărora trebuie să le facă 
față, precum șl protecționismului 
.'rescind, practicat sub diferite forme 
de țările dezvoltate. Sint tot mai vi
zibile tendințele de blocare a negocie
rilor in toate forurile care dezbat 
probleme economice, de evitare a ca
drului oferit de O.N.U, pentru exa
minarea și soluționarea acestor pro
bleme.

România a prezentat deja, după 
cum se «tie, o serie de propuneri in 
această privință. Țara noastră se 
pronunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, Ia 
care Să participe, cu drepturi egale, 
atât țările in curs de dezvoltare, cit 
și cele dezvoltate, în vederea solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării și instaurării noii ordini 
economice mondiale, a realizării unor 
relații de colaborare, bazate pe înțe
legere și echitate.

O asemenea conferință ar trebui să 
ducă la realizarea unui acord și a 
unor înțelegeri menite să favorizeze 
progresul mai rapid al tuturor țârilor 
și, în primul rînd, al celor rămase în 
urmă, in scopul dezvoltării armonioa
se a tuturor statelor, a economiei 
mondiale.

Românie consideră, totodată, că 
rezolvarea problemei datoriei exter
ne impune o soluționare globală care 
să aibă în vedere următoarele :

— anularea datoriilor pentru țările 
cele mai sărace, cu un venit național 
pină la 500—60G dolari pe locuitor ;

— reducerea cu un procent impor
tant a datoriilor țărilor in curs de 
dezvoltare cu un venit național pînă 
la 1 008—1200 de dolari pe locuitor ;

— o reducere generală cu circa 
50—70 la sută a datoriei celorlalte 
țări în curs de dezvoltare, diferen
țiată pe grupe de țări, in funcție de 
nivelul venitului național și de po
tențialul de care dispun ;

— reeșalonarea pe 15—20 de ani a 
restului datoriei cu o dobîndă de 
3—4 la sută sau fără dobîndă și cu 
o perioadă de grație de 3—5 ani;

— stabilirea unui plafon pentru 
plățile anuale în contul datoriei ex
terne, care să nU depășească 10 la 

șută din încasările anuale obținute 
din exporturile țărilor in curs de dez
voltare ;

— stabilirea unei Urnite maxime a 
dobinzllor pentru creditele vechi, care 
să nu depășească 3—4 la sută, iar 
sumele plătite peste această limită să 
fie reduse din volumul datoriei ex
terne ;

— continuarea acordării de noi cre
dite țărilor in curs de dezvoltare in 
condiții avantajoase, cu dobinzi ra
ționale, de maximum 5 la sută.

Apreciem că. pentru a se ajunge la 
o asemenea soluționare globală a 
problemei datoriei externe, Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să aibă 
un rol activ. In attest sens, România 
susține ca in cadrul O.N.U. să se În
treprindă acțiuni și măsuri de solu
ționare.

Tara noastră se pronunță, totodată, 
pentru restructurarea sistemului mo- 
netar-financiar internațional, inclu
siv pentru convocarea unei conferin
țe internaționale in acest «cop.

Considerăm că, in condițiile in care 
o grandioasă revoluție științifică și 
tehnică este in desfășurare, «a impu
ne intensificarea eforturilor pentru 
asigurarea accesului larg, neîngrădit, 
al țărilor în curs de dezvoltare la 
cuceririle științei și tehnologiei mo
derne și a unul transfer substanțial 
de tehnologii către aceste țări, care 
să corespundă nevoilor lor specifice 
de dezvoltare. în acest cadru, alături 
de alte țări, România susține convo
carea unei a doua Conferințe a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
știință si tehnologie in folosul dez
voltării.

Cu prilejul sesiunii jubiliare a 
Adunării Generale consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a O.N.U. s-a 
făcut o evaluare a activităților șl ro
lului organizației in rezolvarea mari
lor probleme ale lumii contempora
ne, evidențlindu-șe o dată mai mult 
necesitatea ca ea să oglindească fi
del realitățile internaționale, să fie 
Cu adevărat un for al Întregii comu
nități internaționale, sâ-ți Îndepli
nească misiunea ce-i revine potrivit 
Cartei, slujind mai eficient cauzei 
păcii și progresului șl răspunzlnd 
astfel așteptărilor legitime ale po
poarelor.

Avind In vedere complexitatea si
tuației internaționale, menținerea 
vechilor conflicte șt apariția altora 
noi, precum și rolul Națiunilor Unite 
in rezolvarea lor. România a pre
zentat la sesiunile anterioare propu
nerea privind crearea in cadrul 
O.N.U. a unei Comisii de bune oficii, 
mediere sau conciliere. O asemenea 
comisie este concepută ca o procedură 
aflată in permanentă la dispoziția 
statelor membre pentru solutionarea 
pașnică a diferendelor. Considerăm 
Că se impune urgentarea examinării 
Si finalizării acestei propuneri in Co
mitetul special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației.

Pentru întărirea păcii și colaboră
rii, însănătoșirea climatului politic 
mondial, o importantă și actualitate 
deosebită are edificarea unui sistem 
cuprinzător de securitate internațio
nală. punct înscris pe agenda actua
lei sesiuni. Un asemenea sistem ar 
urmașă fie bazat pe respectarea fer
mă a principiilor fundamentale ale 
relațiilor dintre state, pe excluderea 
cu desâvirșire a utilizării forței Si a 
amenințării cu forța și rezolvarea 
pașnică a diferendelor, pe creșterea 
rolului O.N.U. in problemele păcii și 
securității. în democratizarea vieții 
internaționale.

tn ansamblul preocupărilor pentru 
întărirea păcii, securității și colabo
rării intre națiuni, O importantă deo
sebită o are dezvoltarea șl consolida
rea bunei vecinătăți intre state, pro
blemă aflată pe ordinea de zi a se
siunii ca urmare a inițiativei Româ
niei. Considerăm că este necesar ca, 
In cadrul organizatoric existent, să 
se procedeze la identificarea si clari
ficarea elementelor bunei vecinătăți, 
în vederea elaborării unul document 
internațional al O.N.U. in acest do
meniu.

Ca promotoare a proclamării de 
către O.N.U. a Anului Internațional 
al Tineretului, sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace", manifestare 
cu profunde semnificații pentru pre
zentul «i viitorul tinerei generații, 
care a avut un larg șt profund ecou 
In întreaga lume, România consi
deră necesar ca problematica tinere
tului să rămină în atenția constantă 
a O.N.U. a statelor membre, a orga
nizațiilor internaționale.

Apreciem că se impune transpune
rea in fapt a Liniilor directoare 
pentru programe de viitor in dome
niul tineretului, adoptate prin con
sens de Conferința mondială a 
O.N.U. pentru A.I.T. din 1985. In 
scopul unirii tineretului lumii pen
tru apărarea și afirmarea dreptului 
său fundamental de a-și făuri o via
ță liberă și demnă într-o lume a 
păcii și colaborării.

România apreciază că O.N.U. poate 
și trebuie să joace un rol de prim 
ordin in soluționarea problemelor 
majore cu care se confruntă omeni
rea. prin folosirea eficientă a posi
bilităților de care dispune. Dificul
tățile financiare cu care se confruntă 
în prezent organizația pot și trebuie 
să fie soluționate prin perfecționa
rea și simplificarea activității sale, 
fără a fi afectate prioritățile și struc
turile sale democratice, bazate pe 
participarea tuturor statelor mem
bre in condiții de egalitate, și com
petențele Adunării Generale, organis
mul cel mai reprezentativ al O.N.U.

In spiritul politicii externe a Româ
niei. delegația română va acționa cu 
toată hotărirea, conlucrînd cu dele
gațiile celorlalte state, pentru desfă
șurarea intr-un mod constructiv a 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., astfel ca. prin hotaririle ce 
vor fi adoptate, aceasta să deschidă 
perspectiva unor progrese reale pe 
calea dezarmării, a întăririi încrede
rii și securității in lume.

împuternicindu-mă să prezint în 
fata dumneavoastră concepția șl pro
punerile României privind principa
lele probleme Înscrise pe ordinea de 
zi a celei de-a 41-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., președin
tele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. adresează un vi
brant apel ca. prin forțe unite și ac
ționind cu înalt spirit de răspundere 
față de soarta popoarelor noastre, 
fată de soarta planetei, să asigurăm 
triumful rațiunii, făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, a păcii *i 
colaborării între națiuni.
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În pregătirea Congresului 
al VI-lea ai P.C. 

din Vietnam

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

România — Ceaușescu — Pace ; Președintele Ceaușescu : noi și 
constructive demersuri pentru trecerea la dezarmare ; România 
- militant activ pentru pacea lumii ; Exemplu de apreciere lucidă ; în
grijorare pentru soarta planetei și hotărîrea de a face totul pentru 
eliminarea pericolului de război ; Istorice împliniri in România ultime
lor două decenii ; O nouă calitate a vieții și muncii întregului popor 
român ; Plan cincinal optimist — sint titluri, idei esențiale ale unora din
tre numeroasele articole și comentarii, relatări pe care mijloacele de in
formare in masă din diferite țări le consacră activității interne și interna
ționale a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

In consens cu năzuințele cele mai fierbinți 
ale popoarelor

„Republica Socialistă România 
se pronunță cu hotărire pentru 
dezarmare, și in primul rînd pen
tru dezarmare nucleară, sprijină 
programul de lichidare, pină în 
anul 2000, a armelor nucleare și a 
altor tipuri de arme, propus de 
Uniunea Sovietică — [a declarat 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, luind euvintul la mitin
gul de la Ploiești", scrie ziarul 
„PRAVDA". Se subliniază că, după 
cum a reafirmat președintele 
Nicolae Ceaușescu, România socia
listă cere în mod imperios să înce
teze amplasarea de noi rachete și 
arme nucleate în Europa, se pro
nunță în sprijinul propunerilor 
privind reducerea armamentelor 
clasice. In condițiile internaționale 
actuale — a arătat conducătorul 
partidului și statului român — nu 
există sarcină mai importantă ca 
înfăptuirea dezarmării și asigura
rea păcii. Este necesar să fie unite 
eforturile tuturor popoarelor, tu
turor forțelor progresiste și anti- 
imperialiste în lupta pentrh elimi
narea pericolului de război, să se 
pună capăt cursei inarmărilor. 
Totodată, este relevată aprecierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu po
trivit căreia rezultatele conferinței 
de la Stockholm pentru măsuri de 
încredere și de securitate și pentru 
dezarmare în Europa reprezintă un 
pas real în direcția reducerii arma
mentelor nucleare și clasice, înce
tării cursei inarmărilor, asigurării 
păcii pe planeta noastră.

Referind u-s e la cuvin- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în municipiul 
Tirgoviște, agenția CHINA NOUA 
evidențiază : „Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a declarat 
că acordul realizat la Conferința de 
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru de
zarmare in Europa reprezintă un 
document de o deosebită importan
ță pentru sporirea încrederii inter
naționale și angajarea pe calea 
dezarmării". Este reliefată apre
cierea făcută de conducătorul parti
dului și statului nostru potrivit că
reia încheierea cu succes a a- 
cestei conferințe răspunde cereri
lor popoarelor europene. Totodată, 
arată agenția, președintele 
Nicolae 
speranța că acest 
condiții favorabile 
care să aibă drept 
cerea substanțială 
convenționale și, ca element final, 
eliminarea deplină a armelor nu
cleare.

„China Nouă" scoate în evidență 
chemarea lansată popoarelor eu
ropene de a-și asuma o mai mare 
responsabilitate în reglementarea 
problemelor complexe ale contem
poraneității. „Problema armelor nu
cleare, a dezarmării nu se poate 
soluționa numai de două țâri, oricit 
de mari ar fi ele — a subliniat pre
ședintele Ceaușescu", menționează 
agenția. în acest sens, se relevă că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adău
gat : „Desigur, Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii au un 
rol important, dar Europa poate și 
trebuie 6ă joace un rol mult mai 
mare în determinarea realizării 
unor acorduri necesare privind 
dezarmarea".

„Platformă solidă" este titlul ma
terialului pe care ziarul „OTE
CESVEN FRONT", din R.P. Bulga
ria, îl consacră cuvintării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul deschiderii' noului an 
de invățămînt in țara noas
tră. „România — se arată — 
insistă hotărit pentru trecerea la

agenția,
Ceaușescu și-a exprimat 

acord va crea 
pentru tratative 

obiectiv redu- 
a armamentelor

dezarmare nucleară, afirmîndu-si 
sprijinul deplin fată de programul 
prezentat, în acest sens, de Uniunea 
Sovietică, Secretarul general al 
P.C.R., președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat, de 
asemenea, că România cere ca toa
te problemele divergente să fie re
zolvate prin tratative, In același 
timp, ea insistă ca Balcanii să 
devină o zonă liberă de arme nu
cleare".

„România — militant activ 
pentru pacea lumii" este titlul și. 
în același timp, ideea centrală rele
vată de articolul inserat de săptă- 
mînalul din Nigeria „TIMES 
INTERNATIONAL", articol însoțit 
de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt relevate 
preocupările constante și ferme ale 
României, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea dezarmării, în primul rind în 
domeniul nuclear, și sînt evidenția
te numeroasele inițiative construc
tive ale țării noastre pentru garan
tarea și consolidarea 
treaga lume. Un 
este pus 
avansate 
țional al 
că, prin ____
a adus o insemnată contribuție la 
eforturile de a conferi suporturi 
concrete, în interesul tuturor po
poarelor^ acestei importante acțiuni 
a Națiunilor Unite. „România — se 
subliniază — consideră că Anul In
ternațional al Păcii constituie o 
ocazie importantă pentru ca facto
rii de răspundere să treacă de la 
declarații la măsuri concrete pentru 
oprirea cursei inarmărilor și pentru 
dezarmare".

Subliniind 
umanist al 
riale a țării 
menționează ___„
României este direcțională de pro
movarea unor principii de cardinală 
însemnătate pentru viitorul întregii 
omeniri : renunțarea definitivă la 
politica de forță, asigurarea dezvol
tării pașnice a fiecărei țări, edifi
carea unui nou tip de raporturi 
interstatale bazate pe respectul in
dependenței și suveranității fiecă
rei națiuni, creșterea înțelegerii 
reciproce și a colaborării echitabile.

Sub titlul „România — reducerea 
cheltuielilor militare", revista me
xicană „TIEMPO" inserează un ar
ticol însoțit de fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care 
este reliefată înalta responsabilitate 
a țării noastre 
umanității, 
verența 
direcția 
ticolul 
mersuri 
Nicolae 
mele întregului popor, pentru tre
cerea la acțiuni concrete, menite să 
conducă la asigurarea păcii pe pla
netă și eliminarea pericolului unui 
război 
berată 
pentru 
lor și 
aspirațiilor 
greș șl prosperitate ale tuturor po
poarelor".

O altă publicație mexicană, „EL 
SOL DE MEXICO", pune accen
tul, intr-un articol consacrat tării 
noastre, pe caracterul nobil, profund 
umanist al principiilor promovate 
de partidul și statul român în scopul 
edificării și generalizării unor ra
porturi interstatale „drepte și echi
tabile". „România — se subliniază 
— consideră că problema esențială 
a epocii contemporane o constituie 
dezarmarea, eliminarea armamen
telor nucleare și făurirea unei lumi 
fără arme și războaie".

păcii în în- 
accent deosebit 

pe reliefarea propunerilor 
in cadrul Anului Interna- 
Păcii. care demonstrează 
activitatea sa, România

caracterul profund 
activității internațio- 
noastre, săptăminalul 
că politica externă a

față de destinele 
. . continuitatea și perse- 

acțiunilor României în 
realizării dezarmării. Ar- 

prezintă „Repetatele de- 
ale președintelui 

Ceaușescu, făcute in nu-

atomic, pentru o lume eli- 
definitiv de arme nucleare, 
orientarea tuturor eforturi- 
resurselor spre împlinirea 

fundamentale de pro-

Exemplu de aprecieri realiste și mobilizatoare
Referlndu-se la primirea de că

tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
lui Hans Koschnick, membru al 
Prezidiului Partidului Social-De
mocrat din R.F.G., președintele 
Comisiei pentru relații internațio
nale a P.S.D.. agenția CHINA 
NOUA evidențiază că președintele 
României- a relevat, și cu acest 
prilej, însemnătatea deosebită a

creării unor zone lipsite de arme 
nucleare și chimice în Balcani, in 
nordul și centrul Europei, ca și 
pe alte continente. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că ță
rile și popoarele europene, in pri
mul rînd, dar și celelalte state ale 
lumii trebuie să-și asume o răs
pundere mai mare și să acționeze 
pentru realizarea dezarmării, pen
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LA GENEVA s-au încheiat sim- 
bătă lucrările celei de-a doua con
ferințe pentru examinarea modului 
de aplicare a Convenției privind 
interzicerea elaborării, producerii 
și stocării de arme bacteriologice 
(biologice) și toxice, precum și dis
trugerea celor existente. Au parti
cipat reprezentanți din 67 de țări, 
printre care și România. Declarația 
finală adoptată subliniază impor
tanta deosebită a convenției, intrată 
In vigoare în 1975, și reafirmă, 
totodată, atașamentul față de prin
cipiile și țelurile convenției, pro- 
nunțîndu-se pentru aderarea la ea 
a tuturor statelor lumii, precum și 
pentru încheierea cit mai urgentă

ei tratativelor vizînd interzicerea 
armelor chimice.

DEMERS ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut două întîlniri de lucru cu pre
ședintele Ciprului. Spyros Kypria- 
nou, s-a anunțat oficial la Națiuni
le Unite. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al O.N.U., citat de agenția 
France Presse, întrevederile au 
prilejuit o trecere în revistă „utilă" 
a situației din insulă, precum și 
examinarea modalităților de a 
face să progreseze eforturile între
prinse de secretarul general in 
misiunea sa de bune oficii.

tru reluarea și consolidarea politi
cii de destindere, securitate, pace, 
înțelegere și colaborare interna
țională.

Poziția principială și constructi
vă a țării noastre pentru rezolva
rea negociată a problemelor liti
gioase, îndeosebi a situației din 
Orientul Mijlociu, a fost din nou 
evidențiată in materialele referi
toare la primirea, de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a lui Khalil 
Al-Wazir, adjunct al comandantului 
suprem al Forțelor Revoluției Pa
lestiniene, membru al C.C. al Al 
Fataih. în cadrai convorbiri
lor, scrie agenția TANIUG, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor, paralel cu re
cunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat propriu, 
independent. Șeful statului român 
a reafirmat sprijinul României in 
ce privește organizarea unei con
ferințe internaționale consacrate 
Orientului Mijlociu, sub egida 
O.N.U., la care să participe și 
O.E.P.

Arătînd că această vizită se în
scrie in contextul larg al noilor 
contacte diplomatice ale Româ
niei cu personalități arabe și 
palestiniene — amintindu-se, în
tre altele, convorbirile care au 
avut Ioc, la București, între tova
rășul Nicolae Ceaușescu și președin
tele Libanului, Amin G-emayel, și, 
respectiv, președintele Comitetului ; 
Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, agenția REUTER relevă că 
șeful statului român a menționat, 
din nou, importanța organizării 
unei conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu, sub 
egida O.N.U. și cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv 
a O.E.P.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat punctul de vedere ro
mânesc privind imperativul unei 
reglementări negociate și cuprinză
toare a problemelor din Orientul 
Mijlociu și necesitatea convocării, 
în acest sens, a unei conferințe in
ternaționale, sub auspiciile O.N.U., 
la care să participe toate părțile 
interesate, inclusiv O.E.P., mențio-

Inaintare accelerată

nează și agenția marocană de 
presă M.A.P., referindu-se Ia 
primirea, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a secretarului 
general al Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc, Aii 
Yata. S-a subliniat, de asemenea 
— arată agenția — că o pace justă 
și durabilă în Orientul Mijlociu 
poate fi realizată numai prin re
tragerea trapelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, recunoaș
terea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare și la crea
rea unui stat propriu, garantarea 
independenței și suveranității tutu
ror statelor din regiune.

Noi materiale sint consacrate, în 
continuare, relevării amplelor sem
nificații internaționale ale recen
tului dialog la nivel inalt româno- 
elen și ale documentelor adoptate 
cu acest prilej. „Exemplu de apre
ciere lucidă și unitate de gindire", 
„Îngrijorare pentru soarta plane
tei și hotărîrea de a se face 
pentru preintimpinarea unui 
boi" sînt titlul și, respectiv, 
titlul articolului inserat de 
di anul 
FRONT" 
vorbirile 
Andreas 
la

totul 
răz- 
sub- 
coti- 

bulgar „OTECESVEN 
în legătură cu con- 
pe care premierul grec, 
Papandreu, le-a avut 

București cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și, la Sofia, cu 
președintele Consiliului de Stat 
al. R.P. Bulgaria, . Todor Jivkov, 
Observatorii politici din capitala 
României — se arată — sînt una
nimi în aprecierile lor privind 
„importanța excepțională a docu
mentelor semnate la București și 
Sofia, care reprezintă un pas im
portant pe linia întăririi păcii in 
Balcani și în lume". „O principală 
problemă urmărită cu deosebită 
atenție în cadrul acestor convorbiri, 
scrie în continuare „Otecesven 
Front", a fost realizarea in Balcani 

a unei zone a păcii, colaborării și 
bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare și chimice. Se menționează, 
de asemenea, că „Din Sofia și 
București a răsunat glasul dorinței 
de a se continua promovarea rela
țiilor economice, tehnico-științifi
ce, culturale și sportive, ca și in 
alte domenii, între statele balcani
ce, pe baze bilaterale și multila
terale".

pe calea dezvoltării 
multilaterale

Cotidianul portughez ..AVANTE" 
consacră un amplu articol Româ
niei, reliefînd „profundele trans- 
foi-mări revoluționare in toate do
meniile : politic, economic și so
cial" ce definesc impetuosul gvînt 
creator al poporului român in anii 
construcției socialiste, îndeosebi în 
fertila perioadă a utlimelor douâ 
decenii, de cînd. la conducerea 
partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Luindu-și destinul în propriile 
miini — se arată in articol — por 
porul român a trecut la edificarea 
societății socialiste și a schimbat 
structural aspectul social si econo
mic al țării. România. în trecut 
țară agrară, cu o industrie puțin 
dezvoltată, a devenit un stat in- 
dustrial-agrar, cu o puternică in
dustrie modernă — dotată în mare 
parte cu tehnică de prim rang — 
cu o agricultură socialistă si o în
floritoare viață culturală". Sub- 
liniindu-se profundul democra
tism ce definește societatea noas
tră socialistă, se menționează că 
„puterea politică este exercitată de 
popor, sub conducerea P.C.R.". Sînt 
prezentate. în continuare, formele, 
democratice de organizare a socie
tății, reliefîndu-se. între altele : 
„Organizațiile sindicale și de tineret, 
comisiile și comitetele de femei, 
celelalte organizații sociale și pro
fesionale, consiliile oamenilor mun
cii, uniunile de creație, asociațiile 
și societățile științifice, culturale 
și sportive, precum șl alte orga
nizații, inclusiv cele religioase, co
laborează în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, care 
se afirmă ca o formă superioară 
de acțiune unită a poporului român 
pentru dezvoltarea țării". Totoda
tă, se arată că societatea româ
nească garantează ample libertăți 
și drepturi democratice tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de națio
nalitate, rasă, sex sau religie. Ce
tățenii români și de alte naționali
tăți — maghiari, germani și alții
— dispun de școli, publicații, 
cărți, teatre și alte valori cultura
le în limbile materne respective.

„Pe baza realizărilor obținute 
pînă în prezent — scrie „Avânte",
— România are programe de viitor 
vizînd înaintarea accelerată pe 
drumul progresului".

„în acest an — se remarcă — 
s-a trecut la realizarea celui de-al

8-lea plan cincinal (1986—1990), al 
cărui obiectiv fundamental îl con
stituie trecerea României de la 
stadiul de țară in curs de dezvol
tare la cel de tară cu dezvoltare 
medie.

O atenție prioritară va fi acor
dată revoluției tehnico-științifice 
și revoluției agrare. Introducerea 
progresului tehnic și organizarea 
producției vor determina o crește
re anuală a productivității muncii 
cu 8—10 la sută.

Publicația elvețiană „MARCHES 
ETRANGERS" iși intitulează arti
colul consacrat marilor noastre 
proiecte pentru accelerarea ritmu
lui de înflorire multilaterală a pa
triei „Plan cincinal optimist". Se 
arată că sentimentul tonic creat de 
perspectivele dezvoltării economice 
românești se bazează pe date și 
elemente concrete.

Agenția T.A.S.S. consacră un 
amplu material recentei ședințe a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. desfășurată sub pre
ședinția secretarului general 
al .partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind- 
du-se că au fost analizate reali
zarea complexului hidrotehnic Tur- 
nu Măgurele — Nicopole, împreună 
cu R.P. Bulgaria, propunerile pri
vind participarea României la a 
41-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., mandatele delegației ro
mâne la această sesiune, rezulta
tele convorbirilor dintre președin
tele României și prim-ministrul 
Greciei, alte probleme.

Intr-un articol, însoțit de fotogra
fia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ziarul „INDONESIAN OBSERVER" 
trece în revistă realizările istorice 
ale poporului român, strins unit in 
jurul partidului și al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in ampla și rod
nica activitate de construcție so
cialistă, de ridicare a țării pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație. Se pune accentul pe 
marile împliniri ce definesc Româ
nia ultimelor două decenii, scoțîn- 
du-se, de asemenea, in evidentă 
importanța istorică a Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, care, prin documentele a- 
doptate, trasează cursul dezvoltării 
ascendente a țării în cincinalul 
1986—1990.

iAgerp.res)

DELEGAȚIA UNIUNII SCRIITO
RILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA, condusă de 
D. R. Popescu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele acestei organi
zații, care efectuează o vizită . in 
R. P. Ungară, la invitația Uniunii 
Scriitorilor din această țară, a fost 
primită de Pal Lenard, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. In timpul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej, a fost relevată evoluția po
zitivă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Ungaria. 
A fost exprimată, totodată, dorința 
de a extinde, în continuare. pe 
multiple planuri, conlucrarea dintre 
cele două țări, tn acest cadru, s-a 
subliniat contribuția scriitorilor din 
țările noastre la întărirea raportu
rilor de prietenie și solidaritate 
dintre poporul român și poporul 
ungar.

REUNIUNE. La Washington a 
avut loc o reuniune a reprezen
tanților țărilor occidentale credi-

t.oare in cursul căreia s-a hotărît 
constituirea tn decurs de trei ani 
a unui fond de 11,5 miliarde do
lari destinat Asociației Interna
ționale de Dezvoltare (A.I.D.), fi
liala Băncii Mondiale, a anunțat 
Moeen Qureshi, vicepreședinte 
al băncii, citat de agenția France 
Presse. Angajamentul acestor țări 
de a mări fondul de împrumuturi 
destinate țărilor în curs de dezvol
tare, a declarat M. Qureshi, 
însoțit de unele recomandări 
vind o anumită „înăsprire" a 
dițiilor de credit.

es te 
pri- 
con-

ÎNALEGERI PARȚIALE _ 
TURCIA. Duminică vor avea loc 
în Turcia alegeri legislative par
țiale, pentru desemnarea a 11 
locuri rămase libere din Marea A- 
dunare Națională (parlamentul), la 
care și-au prezentat 123 de can
didați un număr de 12 partide po
litice. Campania electorală a fost 
dominată de problemele economice 
interne.
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NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : Luind cuvîn- 
tul în cadrul dezbaterilor generale 
ale actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. ministrul de externe 
al Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka, Shahul Hameed, a califi
cat drept anormală situația actuală 
din lume în care, în timp ce în baza 
unei hotărîri unanime a O.N.U. este 
marcat la scară mondială Anul 
ternațional al Păcii, cheltuielile 
litare au ajuns la 1 000 miliarde 
lari anual. Vorbitorul a relevat 
cesitatea angajării de negocieri _ 
rioase, de fond, în vederea unei res
tructurări radicale a economiei mon
diale, a actualelor raporturi inechi
tabile dintre țările sărace și cele 
bogate și a înaintării spre obiectivul 
noii ordini economice mondiale, pro
clamat de Națiunile Unite.

Ministrul indian al relațiilor ex
terne și comerțului, Shiv Shanker, 
a amintit că stjatele membre ale miș
cării de nealiniere au dat expresie 
profundei lor îngrijorări în legătură 
cu deteriorarea situației internațio
nale ca urmare a recurgerii la forță, 
a continuării nestingherite a cursei 
înarmărilor, în special a înarmărilor 
nucleare, a persistenței unor conflic
te periculoase in diferite regiuni ale 
globului și a agravării fără prece
dent a situației economice a țărilor 
in curs de dezvoltare.

Ministrul de externe al Indoneziei, 
Mochtar Kusumaatmadja a subliniat 
că apărarea păcii, realizarea dezar
mării și întărirea securității interna
ționale constituie preocupările cen
trale ale vremurilor noastre. Preve
nirea unei catastrofe nucleare a de
clarat el. este o condiție esențială a 
reușitei demersurilor noastre pentru 
rezolvarea tuturor celorlalte proble
me ce confruntă omenirea. El a evi
dențiat că O.N.U. Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva și celelalte 
foruri de negocieri au datoria urgen
tă de a elabora acorduri concrete in 
sfera dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pe baza unor 
priorități clare stabilite de O.N.U. 
care să contribuie la reducerea în
cordării, la eliberarea unor fonduri 
stringent necesare pentru dezvolta
rea și progresul tuturor națiunilor si 
la întărirea 
generale pe 
mării.

Ministrul _____ ___________
Arabiei Saudite, Saud Al Faisal, 
declarat că, în concepția țării sale, 
instaurarea unei păci și securități 
autentice în întreaga lume reclamă 
respectarea de către toate statele a 
principiilor și normelor de drept 
înscrise în Cartă, renunțarea la 
forță și la agresiune, la interven
țiile militare și Ia orice forme de

In- 
mi- 
do- 
ne- 
se

securității regionale si 
calea realizării dezar-

afacerilor externe al
a

hegemonie și colonialism. Vorbitorul 
a insistat asupra necesității solu
ționării situației de gravă încordare 
care se menține de mai multi ani 
în Orientul Mijlociu, pe baza rezolu
țiilor O.N.U., prin tratative, care să 
ducă la o pace durabilă. El a arătat 
că acest obiectiv poate fi atins 
retragerea Israelului din toate 
toriile arabe ocupate, prin 
terializarea drepturilor legitime 
poporului palestinian la autodetermi
nare și crearea unui stat propriu, 
independent, prin instaurarea unor 
raporturi normale' între statele din 
regiune, întemeiate pe normele 
dreptului internațional.

Șeful delegației Noii Zeelande, 
Frank O’Flynn, adjunct al minis
trului de externe, a subliniat și el 
importanța vitală a respectării prin
cipiilor Cartei O.N.U. pentru toate 
statele, în special pentru țările mici 
și mijlocii, pentru desfășurarea nor
mală a cooperării internaționale și 
pentru salvgardarea păcii mondiale. 
El a arătat că problemele de interes 
global cum sint pacea, securitatea, 
dezarmarea, dezvoltarea nu-și pot 
găsi o soluționare viabilă decit prin 
negocieri și dialog, cu participarea 
în condiții de egalitate a tuturor 
statelor mari, mijlocii și mici și cu 
luarea in considerare a intereselor 
legitime ale tuturor popoarelor.

Ministrul de externe al Nepalului, 
Kumar Upadhyaya, a declarat că 
Anul Internațional al Păcii marcat 
în 1986 in întreaga lume trebuie 
folosit pentru reafirmarea atașamen
tului tuturor statelor față de prin
cipiile și obiectivele Cartei O.N.U. 
și pentru consolidarea păcii mon
diale, în special prin înregistrarea 
unor progrese reale în direcția stă
vilirii cursei înarmărilor și a înfăp
tuirii dezarmării, cu prioritate a 
dezarmării nucleare.

Ministrul de externe al Nigeriei, 
Balaji Akinyemi, a subliniat că în 
fața multiplelor și complexelor pro
bleme ce confruntă lumea contem
porană este nevoie de un efort stă
ruitor cu participarea în condiții de 
egalitate a tuturor statelor pentru 
întărirea ralului O.N.U., pentru e- 
ficientizarea și simplificarea activi
tăților sale, pentru sporirea con
tribuției organizației mondiale la 
promovarea înțelegerii, colaborării și 
păcii în întreaga lume. Vorbitorul 
a subliniat că dialogul Nord-Sud 
trebuie reluat cit mai curînd posibil, 
pentru soluționarea ansamblului 
problemelor grave acumulate in e- 
conomia mondială, în special a pro
blemelor cu care sînt confruntate ță
rile în curs de dezvoltare.

Dezbaterile de politică generală 
din plenara Adunării Generale 
continuă.

prin 
teri- 
ma- 
ale

HANOI 27 (Agerpres). — Con
gresul al VI-lea al Partidului Co
munist din Vietnam va stabili prin
cipalele sarcini vizind accelerarea 
ritmului dezvoltării economice și 
sociale a țării, perfecționarea pe 
mai departe a forțelor de producție 
și relațiilor de producție socialiste 
— a relevat Truong Chinh, secre
tar general al C.C. al P.C.V., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. S. Vietnam, la conferința de la 
Hanoi a C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam consacrată dezbaterii pro
iectelor principalelor documente 
ale viitorului congres, relatează a- 
genția T.A.S.S.

Dezbaterea proiectelor de docu
mente ale celui de-al VI-lea Con
gres trebuie să 
pentru atragerea oamenilor muncii 
la o participare vie și directă la 
elaborarea sarcinilor perioadei ur
mătoare. a adăugat el.

creeze condițiile

CUBA

Congresul Comitetelor 
de apărare a revoluției

HAVANA 27 (Agerpres). — Luind 
euvintul in cadru! lucrărilor celui 
de-al IlI-lea Congres al Comitetelor 
de apărare a revoluției (C.D.R.) din 
Cuba. Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, i-a chemat pe delegații la 
forum să situeze în centrul activi
tății viitoare lupta pentru sporirea 
combativității acestei mari organi
zații de masă și obștești. El a pre
zentat detaliat sarcinile care stau in 
fata tării in domeniul dezvoltării 
social-economice, precum și cele 
privind participarea Comitetelor de 
apărare a revoluției la acest proces.
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• Acțiuni • Poziții • Manifestări

„Să se pună capăt experiențelor nucleare 1"
VIENA. — Comitetul coordonator 

al mișcârii austriece pentru pace 
a dat publicității o declarație în 
care se cere încetarea imediată a 
experiențelor cu arma nucleară, ca 
un prim pas în direcția unei dezar
mări generale. Declarația sublinia
ză că încetarea experiențelor cu 
această armă de distrugere in 
mosă ar constitui un pas important 
în direcția întăririi păcii în întreaga 
lume.
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Eforturi in direcția 
soluționării pe cale pașnică 

a situației 
din America Centrală

NEW YORK 27 (Agerpres). — In
tr-o conferință de presă organiza
tă la New York, ministrul Venezue
lan al relațiilor externe, Simon Al
berto Consalvi, a arătat că „Grupul 
de la Contadora", din care face 
parte și Venezuela, și „Grupul de 
sprijin" au hotărit să-și continue e- 
forturile de pace în America Cen
trală, relatează agenția Prensa La
tina. El a precizat că, în prezent, au 
loc contacte diplomatice intense la 
nivelul regiunii, în vederea realiză
rii unui climat de Încredere recipro
că între țările centro-americane. Tot
odată, „Grupul de la Contadora" și 
„Grupul de sprijin" lucrează la e- 
laborarea unor noi formule de ne
gociere, care să permită o apropie
re a punctelor de vedere și să 
deschidă perspectiva realizării acor
durilor preconizate.

PERU : Măsuri pentru 
reducerea dependenței 

economice a țării
LIMA 27 (Agerpres). — Intr-o e- 

locuțiune radiotelevizată, președin
tele Perului, Alan Garcia, a lansat 
un apel populației să se mobilize
ze în muncă, în vederea creșterii cu 
6 la sută a produsului intern brut, 
reducerii inflației și realizării unei 
retribuiri echitabile a oamenilor 
muncii — relatează agenția France 
Presse.

Președintele peruan a precizat că 
guvernul urmărește atingerea sta
diului în care creșterea economică 
va depăși creșterea demografică.

Totodată, el 8-a pronunțat pen
tru reducerea dependenței econo
mice a țării față de interesele străine 
— relatează agenția.

ATENA. — Intr-o moțiune 
adoptată de cea de-a doua 
reuniune anuală a Adunării repre
zentanților C.E.E. și ai A.C.P. — 
statele din Africa, Pacific și Ca
raibi asociate la Piața comună ■ 
ale cărei lucrări, s-au desfășurat la i 
Atena, se cere Franței să-și înceteze ’ 
imediat experiențele nucleare in ) 
Pacificul de sud. Se lansează, tot- I 
odată, apelul de a semna convenția * 
vizînd protejarea mediului și crea- L 
rea unei zone libere de arme nu-
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cleare in sudul Pacificului.

Pentru interzicerea armei biologice
BONN. Partidul Social-Democtat 

din R.F.G. se pronunță pentru 
interzicerea armei biologice, re
levă un proiect de rezoluție pre
zentat în Bundestag de fracțiunea 
parlamentară a partidului. Rezo
luția, care a fost dată publici
tății la Bonn, subliniază necesita
tea interzicerii utilizării fn scopuri 
militare a celor mai noi cuceriri 
ale biogeneticii. Documentul cera 
guvernului să nu permită Bundes- 
wehrului să desfășoară cercetări 
în această direcție.

Pe de altă parte, tn apropiere da 
baza militară de la Mutlangen, 
din R.F.G., unde se află amplasate 
rachete americane „Pershing-2"

avînd încărcături nucleare, au con- | 
tinuat demonstrațiile de protest 
față de prezența acestor arme de I 
distrugere în masă pe teritoriul 
R.F.G.. care au loc zilnic cu 1 
începere de la 13 septembrie.

Poliția a intervenit din nou, 
arestînd alți 39 de participant!, | 
menționează agenția United Press 
Internațional. I

Organizatorii acestei acțiuni de . 
luptă pentru pace au anunțat că ’ 
demonstrațiile de la Mutlangen 
var dura pînă la 10 octombrie, 
după această dată mllltanții ur- 
mînd a se deplasa la baza de la 
Hasselbach, unde sint amplasate 
rachete de tip „Cruise"

Majoritatea populației britanice se pronunță 
pentru retragerea rachetelor de croazieră

LONDRA — Opinia publică din 
Marea Britanie iși exprimă îngri
jorarea față de prezența pe terito
riul țării a rachetelor nucleare 
americane cu rază, medie de ac
țiune. Potrivit unui sondaj de opi
nie, ale cărui rezultate au fost re-

54luate de ziarul „The Guardian", 
la sută dintre cei chestionați cer 
guvernului conservator de la Lon
dra să acționeze pentru retragerea / 
rachetelor nucleare americane 
„Cruise" de pe teritoriul britanic.

Fondurile irosite pentru înarmare să fie folosite 
pentru asigurarea bunăstării popoarelor 1

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 
Ocrotirea planetei de o catas
trofă nucleară, asigurarea păcii si 
stabilității — acestea sint țelurile 
în favoarea cărora trebuie să fie 
concentrate eforturile tuturor sta
telor și popoarelor — se spune în 
declarația de la Brazzaville, dată 
publicității la încheierea conferin
ței internaționale cu tema „Pentru 
pace, dezarmare, dezvoltare și so
lidaritate în Africa". Participanții 
au subliniat că numai - in condiții

de pace, libertate și independență 
se poate ajunge la progresul 
tregii omeniri. Se impune cu 
cesitate — se menționează în 
cumentul final — ca uriașele 
surse materiale și financiare 
sint în prezent irosite pentru înar
mare să fie canalizate pentru bu
năstarea popoarelor, pentru lichi
darea sărăciei și foametei, pentru 
apărarea sănătății și accesul la 
cultură al tuturor oamenilor de ne 
planeta noastră.

în- 
ne- 
do- 
re- 
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Poligonul sovietic de experiențe nucleare de la 

Semipalatinsk - vizitat de un grup de ziariști străini
MOSCOVA 27 (Agerpres) — Un 

grup de corespondenți străini, in
clusiv americani, a sosit pe poligo
nul sovietic de experiențe nucleare 
din Semipalatinsk" anunță agenția 
T.A.S.S., preclzînd că o asemenea 
vizită a fost organizată pentru 
prima oară de U.R.S.S. Agenția re
levă că liniștea care domnește pe 
poligonul sovietic din august anul 
trecut — cînd U.R.S.S. a instituit 
un moratoriu unilateral asupra ex
periențelor nucleare — este consta
tată ți de sensibilele aparate ame-

Respingerea hotărîrii 
Congresului S.U.A. 

de a impune sancțiuni 
economice R.SA, 

aspru criticată
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite. Ronald 
Reagan, a făcut uz de dreptul de 
veto pentru a respinge hotărfrea 
Congresului privind impunerea unor 
sancțiuni economice limitate împo
triva regimului minoritar sud-afri- 
can, informează agențiile internațio
nale de presă. In mesajul în acest 
sens adresat forului legislativ ame
rican, Ronald Reagan opinează că 
aplicarea măsurilor stabilite de Con
gres ar afecta populația oprimată 
din Africa de Sud. precum și per
spectivele unei eliminări „pașnice" a 
apartheidului.

După anunțarea deciziei preziden
țiale, numeroși membri ai celor două 
camere ale forului legislativ ame
rican au subliniat că această hotărire 
favorizează regimul de apartheid. O 
asemenea politică, a declarat senato
rul Edward Kennedy, situează S.U.A. 
de partea rasismului din Africa de 
Sud. De asemenea, Richard Lugar, 
președintele Comisiei pentru relații 
externe a Senatului, a apreciat că 
ea reprezintă o serioasă lovitură 
dată eforturilor de sprijinire a poli
ticii externe americane viztnd 
„lumea a treia".

Opunindu-se, prin vetoul său, 
Impunerii de sancțiuni economice 
împotriva R.S.A.. președintele 
Reagan „nu a exprimat dorința po
porului american", se arată în edi
torialul publicat de ziarul „The New 
York Times".

ricane, instalate in apropiere, Ia 
Karkaralinsk, unde continuă expe
riența 
controlul 
periențe 
urmează 
calitate, 
legătură 
comună, 
vietici care 
apărate de 
apropierea 
din Nevada ____
de intrare in S.U.A.

sovieto-americană privind 
asupra neefectuării de e.r- 
nucleare. Ziariștii străini 
să viziteze și această lo- 
T.A.S.S. menționează, in 
cu 

că
această experiență 

oamenii de știință so- 
urmează să instaleze 

observații seismice in 
poligonului american 
nu au primit încă viza

PRETORIA 27 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la Pretoria, 
Desmond Tutu, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace, a exprimat 
critici severe la adresa hotărîrii pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, de 
a opune vetoul său la sancțiunile e- 
conomice împotriva regimului mi
noritar sud-african aprobate de 
Congresul S.U.A. — relatează agen
ția France Presse. El a respins ar
gumentul invocat de președintele 
Reagan potrivit căruia sancțiunile 
ar agrava situația negrilor din 
Africa de Sud.
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