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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Comitetului Central

Președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu vor face o vizită de stat 
în Statele Unite ale Americii

al Partidului Comunist Român

LUCRĂRILE SESIUN

Stimati tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului a dezbătut probleme de importantă deosebită privind perfectionarea conducerii econo- mico-sociale și creșterea rolului politic conducător al partidului, adoptînd ho- tărîri corespunzătoare.Doresc să subliniez în primul rînd importanta măsurilor privitoare la perfectionarea conducerii și planificării economico-fi- nanciare. Este cunoscut că, la Conferința Națională din 1967 și în cei zece ani care au trecut de atunci, au fost luate o serie de măsuri pentru ridicarea nivelului conducerii și planificării, care au exercitat o influență puternică asupra dezvoltării în ritm înalt a forțelor de producție și ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Congresul al Xl-lea și Conferința Națională din 1977 au trasat ca unul din obiectivele principale ale partidului creșterea rolului planului național ' unic și, totodată, al organelor centrale, organelor locale și unităților economico-socia- le în înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție, amplasarea în toate județele a industriei, precum și intensificarea producției agricole au produs schimbări radicale în structura socială ;. țării noastre. Diversificarea și amplificarea industriei, agriculturii, științei și culturii determină noi măsuri de perfecționare a relațiilor de producție și sociale, de asigurare a unei concordanțe cit mai depline între forțele de producție și relațiile sociale — condiție esențială pentru înaintarea societății noastre pe calea socialismului și comunismului. Toate apestea impun, de asemenea, noi măsuri pentru perfecționarea conducerii științifice și planificării întregii activități eco- nomico-sociale, în vederea punerii tot mai largi în valoare a superiorității relațiilor economiei socialiste, a planului național unic, precum și a forței maselor de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate. Cu atît mai necesare sînt aceste măsuri cu cit am realizat un cadru organizatoric democratic foarte larg, am făurit organisme de conducere noi în toate sectoarele — de la unitățile economico-sociale și administrative de bază pînă la organele centrale de partid și de stat — care funcționează pe . principiul muncii colective. în cadrul acestor organe, care au dreptul de a hotărî, este asigurată participarea directă a reprezentanților maselor de oameni ai muncii și în primul rînd ai clasei muncitoare. Odată cu instituționalizarea adunărilor generale a crescut și mai mult rolul maselor de oameni ai muncii în conducerea unităților economico- sociale, s-a dezvoltat democrația muncitorească, democrația societății în general. S-a asigurat astfel participarea activă și permanentă a maselor largi populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți — expresie grăitoare a dezvoltării și perfecționării continue a democrației noii noastre orînduiri, a participării active a întregului popor la făurirea conștientă a propriului său viitor, a viitorului său comunist.Trebuie să spunem însă deschis că, față de acest larg cadru democratic creat, nu s-a ținut pasul în ce privește măsurile de ordin eco- nomico-financiar care să pună la ' îndemîna organismelor de conducere colectivă, a adunărilor generale ale oamenilor muncii mijloacele necesare îndeplinirii în cele mai bune condiții a rolului lor in conducerea întregii activități economico-sociale. Se poate chiar a- firma că, de fapt, a apărut o anumită contradicție între cadrul organizatoric democratic realizat și

mecanismul economic prea centralizat, rigid, învechit, foarte complicat.Ținînd seama de aceasta, încă din 1974 s-a hotărît trecerea la experimentarea unor măsuri de' perfecționare a mecanismului econo- mico-financiar, printre care și introducerea indicatorului de valoare a producției nete, în locul celui al valorii producției globale. De atunci au trecut circa 4 ani. Se avea în vedere ca, odată cu noul cincinal, în- cepînd deci cu anul 1976, să trecem la aplicarea acestor măsuri. Organele însărcinate cu experimentarea și prezentarea concluziilor au susținut ‘însă an de an că n-au ajuns la o concluzie clară, iar la sfîrșitul anului trecut — mai precis, cu cîteva luni înainte de sfîrșitul anului 1977 — au declarat că experimentarea nu este concludentă și ca atare trebuie să menținem situația actuală pînă cînd se vor găsi alți indicatori. Comitetul Politic Executiv a respins aceste concluzii ca necorespunzătoare și a hotărît trecerea de îndată la elaborarea și aplicarea măsurilor tergiversate timp de 4 ani. Această situație ne-a determinat să luăm și unele măsuri de înlocuire a unor cadre care în practică au împiedicat realizarea în viață a măsurilor indicate de conducerea partidului. Cele spuse aici, de pildă, în legătură cu problemele comerțului exterior demonstrează de ce a trebuit să facem unele schimbări în conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, în a cărui activitate au apărut deficiențe foarte serioase, ce s-au reflectat negativ asupra dezvoltării domeniului respectiv, ca și asupra întregii economii.Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv, în decurs de cîteva luni au fost elaborate materialele prezentate aici; ele au fost întocmite pe baza consultării unui mare număr de conducători din economie și îmbunătățite pînă la forma adoptată astăzi în unanimitate de plenara Comitetului Central.Hotărîrile adoptate de plenară au deci în primul rînd scopul de a pune în concordanță cadrul organizatoric democratic cu mecanismul economico-financiar, ast

fel ca metodele de planificare și conducere să deschidă drum larg manifestării neîngrădite, active, a tuturor organelor colective pe care le-am creat, a inițiativei maselor de oameni ai muncii.Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării pornesc de la principiul îmbinării dirijării unitare, pe baza planului național unic, a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate . cu autonomia economi- co-financiară a unităților administrative și de producție, cu principiul autoconducerii muncitorești, cu autogestiunea întreprinderilor. Doresc să subliniez cu toată claritatea că este necesar să asigurăm conducerea întregii activități economico-sociale, atît pe baza principiului centralismului democratic — lichidînd cu hotărîre centralismul excesiv și rigid — cît și pe baza principiului autoconducerii, care trebuie să ducă la creșterea răspunderii, a puterii de decizie și acțiune a organelor locale, a centralelor și întreprinderilor, veghind însă și acționînd pentru înlăturarea oricăror tendințe anarhice, de patriotism local — cum se spune — de încălcare a legilor și hotărîrilor obligatorii pentru toate organele de partid și de stat, pentru toți cetățenii patriei. Astfel trebuie înțelese măsurile adoptate de plenara Comitetului Central al partidului privind perfecționarea conducerii științifice, pe baza planului național unic, a întregii activități economico-sociale din patria noastră.Pornind de la aceasta, este necesar să acționăm cu hotărîre pentru lichidarea fenomenelor de centralism excesiv, care au devenit o frînă în calea bunei activități economice, a practicilor birocratice ce se mai manifestă cu destulă putere în munca multor organe centrale. Trebuie să spunem deschis că numărul hîrtiilor, al rapoartelor și circularelor de tot felul s-a înmulțit, că tendința de a rezolva problemele din birou, prin hîrtii, este din păcate încă destul de puternică. Măsurile pe care le luăm au în vedere, în primul rînd, să pună capăt hotărît acestei stări de lucruri.De asemenea, ele urmăresc să sporească răspunderea organelor 

centrale economico-finan- ciare în soluționarea, în conformitate cu legile țării, a problemelor pe care le ri- 'dică viața și activitatea de zi cu zi. Doresc să menționez în această privință necesitatea îmbunătățirii activității de planificare, astfel încît organele centrale, Comitetul de Stat al Planificării să aibă un rol mult mai activ nu numai in întocmirea planurilor economice, dar, mai cu seamă, în asigurarea bazei materiale, în soluționarea concretă a problemelor activității de îndeplinire a planului, în urmărirea și controlul realizării în bune condiții a prevederilor lui.O atenție deosebită trebuie să acordăm, totodată, lichidării lipsurilor serioase care mai există în domeniul aprovizionării tehnico- materiale, asigurînd condițiile necesare unei bune aprovizionări și desfășurări a producției, măririi vitezei de circulație a mijloacelor materiale, evitării golurilor în aprovizionare, a stocurilor supranormative, care, se ștî<», duc la imobilizări de mijloace materiale și financiare cu consecințe negative asupra efțcienței economice, a creșterii venitului național, a asigurării mijloacelor destinate dezvoltării economico-sociale, ridicării bunăstării întregului nostru popor.Măsurile adoptate de plenară au în vedere creșterea rolului sistemului fin-an- ciar-bancar, care, asigurînd mijloacele financiare necesare desfășurării în bune condiții a activității economice, trebuie să acorde o atenție sporită folosirii lor juste pentru impulsionarea creșterii eficienței economice. Totodată, el trebuie să asigure un control financiar sistematic, permanent în toate sectoarele, să intervină operativ pentru soluționare^ multiplelor probleme pe care le ridică viața, progresul multilateral al economiei noastre.Toate aceste măsuri presupun perfecționarea activității de conducere a ministerelor, deplasarea .greutății activității lor jos, la centrale și întreprinderi, pentru soluționarea rapidă, la timp, a tuturor problemelor impuse de procesul de producție.Un rol important vor avea, de asemenea, centralele atît în ce privește întocmirea planurilor de producție și dezvoltare, cît și asigurarea bazei tehnico-materiale pentru producție, desfacerea produselor în țară și în străinătate. Trebuie să trecem hotărît la practica întocmirii planurilor economico-sociale de către centrale, în legătură directă cu Comitetul de Stat al Planificării și, desigur, cu participarea directă a ministerelor respective.In fine, măsurile pe care le-am adoptat urmăresc creșterea rolului întreprinderilor în planificare, în întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, în desfășurarea întregii activități de producție și econo- mico-financiare. întreprinderile trebuie să asigure realizarea în practică a principiului autoconducerii muncitorești, al autoges- tiunii economico-financiare, bazat pe creșterea răspunderii directe a conducerilor colective, a tuturor oamenilor muncii din unitățile respective pentru desfășurarea cu maximă eficiență a activității economice.Pentru a nu lăsa loc nici unei neînțelegeri, nici unei confuzii, doresc să menționez că măsurile adoptate au ca scop să asigure dezvoltarea și mai puternică a proprietății de stat, a proprietății comune a oamenilor muncii ca formă superioară a proprietății socialiste. Această proprietate nu este însă o noțiune abstractă, ea se materializează în mijloace de producție și bunuri de altă natură, administrate de organele de conducere colectivă' și de oamenii muncii din mii și mii de unități economico-sociale. Principiul autoconducerii și autogestiunii eco-
(Continuare în pag. a IlI-a)

, între 12 și 17 aprilie 1978, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, îm

Vineri dimineață au început lucră
rile sesiunii a VII-a a celei de-a 7-a 
legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Deputății si invitații au salutat cu 
îndelungi si puternice aplauze sosi
rea în rotonda Marii Adunări Națio
nale a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășul Manea Mănescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu. Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă. Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pătan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu. Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat si ai guvernului.

La lucrările sesiunii participă nu
meroși invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii, perso
nalități ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Erau prezenti șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Lucrările înaltului for legislativ al 
tării au fost deschise de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Deputății si invitații au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
deputaților Dumitru Cănilă si loan 
Stanatiev, care au încetat din viață 
in perioada dintre cele două sesiuni.

Pe ordinea de zi a sesiunii, adop
tată în unanimitate de deputați. se 
află înscrise Următoarele proiecte de 
legi :

1. — Proiectul de Lege cu privire la 
activitatea de rezolvare a propuneri

Largă mobilizare de forțe pentru

GRĂBIREA
INSĂMÎNȚĂRILOR
Odată cu îmbunătățirea vremii, 

lucrările agricole de primăvară se 
intensifică de la o zi la alta. Din 
datele furnizate de Ministerul A- 
griculturii si Industriei Alimentare 
rezultă că semănatul culturilor din 
prima epocă se desfășoară in peste 
30 de județe. Au fost insămînțate 
suprafețe însemnate cu legume, 
sfeclă de zahăr, in. plante furajere, 
s-au plantat unele terenuri cu car
tofi timpurii și de vară. Pentru ca 
semănatul fiecărei culturi să se în
cadreze in limitele timpului optim 
— prima condiție de care depinde 
obținerea unor recolte mari la 
hectar — este necesar ca utilajele 
si forța de muncă să fie folosite 
din plin. Pe măsură ce solul se va 
încălzi, va începe și semănatul flo- 
rii-soărelui. ceea ce poate duce la 
aglomerarea lucrărilor. Iată de ce. 
în aceste zile — inclusiv dumini
ca — este necesar să se lucreze din 
plin la pregătirea terenului și la 
semănat. Fiecare zi cîștigată acum, 
în primăvară. înseamnă un spor de 
recoltă la toamnă.

Pentru ' grăbirea lucrărilor — așa 
cum s-a arătat la ultima telecon- 
ferintă a Ministerului Agriculturii 
cu direcțiile agricole județene — 
trebuie scoase in cîmp toate trac
toarele si mașinile agricole și să se 
treacă la lucru îndată ce terenul 
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preună,.,. cu .tovarășa Elena CeaușeScu" vor face o vizită de stat în Statele Unite ale Americii,

lor. sesizărilor, reclamatiilor si cere
rilor oamenilor muncii ;

2. — Proiectul de Lege privind apă
rarea civilă in Republica Socialistă 
România ;

3. — Proiectul de Lege privind or
ganizarea si conducerea unităților so
cialiste de stat ;

4. — Proiectul de Lege privind asi
gurarea sănătății populației :

5. — Proiectul Codului vamal ;
6. — Proiectele de legi pentru a- 

probarea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat :

7. — Modificări în componenta unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au aprobat 
in unanimitate ca în prima part© a 
actualei sesiuni să fie dezbătute si 
adoptate, primele două proiecte de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

Trecîndu-șe la primul punct de pe 
ordinea de zi. tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare, a prezentat, 
din însărcinarea Comitetului Central 
al P.C.R., a Consiliului de Stat si a 

• guvernului. Expunerea kt proiectul 
de Lege cu privire la activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamatiilor si cererilor oamenilor 
muncii ; deputatul Tudor Drăganu. 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice, a expus Raportul comi
siilor permanente ale M.A.N. care au 
examinat acest proiect de lege.

S-a trecut apoi la dezbaterea ge
nerală pe marginea proiectului de 
lege.

Au luat cuvîntul deputății Gheorghe 
Tănase. Elena Nae. Eduard Eisenbur- 
ger. Ion Pietrăreanu. Elena Peter.

RELATAREA LUCRĂRILOR SESIUNII
IN PAGINA A ll-A

o permite. De asemenea, se cere ca 
fiecare unitate agricolă să aibă la 
îndemînă semințele necesare. Or, 
pină la această dată nu au fost 
preluate încă din bazele de recep
ție toate cantitățile de semințe re
partizate. îndeosebi cele de orzoai- 
că. ovăz, mazăre, in și altele, mari 
intirzieri semnalîndu-se în județele 
Brașov. Cluj. Mureș. Argeș, 
Bihor, Maramureș, Dolj, Ilfov. Di
recțiile agricole au datoria să in
tervină operativ pentru ca. în 
timpul cel mai scurt, toate semin
țele, inclusiv cele pentru cultu
rile care se .însămintează mai 
lirziu. să fie transportate în uni
tățile agricole. De asemenea, din 
datele ministerului rezultă că unele 
unități agricole nu au preluat er- 
bicidele destinate terenurilor ce se 
vor însămînța în prima epocă. 
Specialiștii din agricultură au da
toria să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere atît de asigurarea er- 
bicidelor, cît și de folosirea lor 
eficientă, în vederea sporirii re
coltelor.

Datoria organelor și organiza
țiilor de partid, a direcțiilor agri
cole și uniunilor intercooperatiste, 
a spepialistilor din agricultură este 
de a acționa ferm pentru grăbirea 
semănatului, lucrindu-se intens, din 
zor si Pină seara tîrziu. 

la invitația președintelui S.U.A., Jimmy Carter, și a doamnei Rosalynn Carter.

Constantin Savidis. Simion Dobrovici. 
Nicolae Iscrulescu. •

După discuția pe articole a proiec
tului de lege. Marea Adunare Na
țională a votat în unanimitate Legea 
cu privire la activitatea de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, reclama
tiilor și cererilor oamenilor muncii.

în continuare, s-a trecut la exami
narea proiectului de Lege privind a- 
părarea civilă în Republica Socialistă 
România. !

Din imputernicirea Consiliului A- 
părării și a guvernului, Expunerea la 
proiectul de lege a fost prezentată de 
tovarășul Ion Coman. membițu su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării 
naționale ; Raportul comisiilor per
manente ale M.A.N. care au exami
nat acest proiect de lege a fost pre
zentat de deputatul Vasile Milea, pre
ședintele Comisiei pentru problemele 
de apărare.

La discuția generală asupra proiec
tului de lege au luat cuvintul depu
tății Laurean Tulai. Mihai Chi tac, 
Elvira Chirică, Szotyori Ernest, Ion 
Paraschiv.

A urmat discuția pe articole a pro
iectului de lege, după care Marea 
Adunare Națională a adoptat în una
nimitate Legea privind apărarea ci
vilă in Republica Socialistă România.

La închiderea ședinței, tovarășul 
Nicolae Giosan. ’președintele M.A.N., 
a anunțat că sesiunea Marii Adunări 
Naționale rămîne deschisă, urmînd ca 
proiectele de legi înscrise pe ordinea 

,de* zi, ca si alte proiecte ce se vor 
primi lâ Biroul M.A.N.. să fie exami
nate de comisiile permanente compe
tente ale forului legislativ.

Data reluării în plen a lucrărilor 
actualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale vă fi anunțată ulterior.

Economii de metal
în contextul măsurilor luate 

în unitățile industriei metalurgi
ce pentru înfăptuirea sarcinii, de 
reducere a cheltuielilor de pro
ducție la 1 000 lei producție, nu
meroase preocupări sînt îndrep
tate. în prezent, spre valorifica
rea superioară a metalului prin 
aplicarea unor tehnologii de 
mare eficientă, perfecționarea 
proceselor de laminare si elimi
narea pierderilor tehnologice. 
La Combinatul siderurgic Ga
lați, colectivul laminorului de 
benzi la cald aplică o tehnologie 
de folosire a tablelor incomplet 
laminate. Pe această cale au fost 
valorificate de la începutul anu
lui pînă în prezent mai mult de 
40 lai sută din. pierderile tehno
logice. Și colectivul întreprinde
rii „Victoria" — Călan a reali
zat. pînă la această dată, prin 
utilizarea unor tehnologii per
fecționate de turnare și prin grija 
deosebită manifestată de munci
tori și cadrele tehnice pentru 
buna gospodărire a acestei pre
țioase materii prime, economii 
de 300 tone metal. La rîndul său, 
colectivul întreprinderii „Lami
norul" din Brăila, care și-a sta
bilit ca obiectiv în întrecere 
sporirea economiilor de metal, 
și-a creat de pe acum condiții ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să asi
gure o diminuare a consumului 
cu peste 200 tone prin perfecțio
narea proceselor de fabricație, 
iar prin reducerea declasatelor, 
cu încă 100 tone metal. De aseme
nea. ca efect al extinderii la
minării la tolerante negative, 
oamenii muncii de aici vor livra 
peste plan șantierelor de con
strucții cantități importante de 
otel-beton. (Agerpres).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege cu privire la activitatea 

de rezolvare a propunerilor,, sesizărilor, reclamațiilor

pentru

sesizărilor, 
oamenilor
baza pro- 
in spiritul 
conducere

Vă, rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Co
mitetului Central 
al Partidului Co
munist Român, a 
Consiliului de 
Stat și a guver
nului, să supun
Marii Adunări Naționale, spre dez
batere și adoptare, proiectul de 
Lege cu privire la activitatea de re
zolvare a propunerilor, 
reclamațiilor și cererilor 
muncii.

Principiile care stau la 
iectului de lege, elaborate 
indicațiilor și sub directa 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, au 
fost amplu dezbătute în Plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 22—23 martie a.c., 
ilustrînd incă o dată rolul hotărîtor 
al conducerii partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, in 
continua dezvoltare și perfecționare 
a democrației socialiste, a legislației 
noastre socialiste, puse in slujba oa
menilor muncii, a întregului nostru 
popor.

Legea propusă se înscrie In ansam
blul de măsuri politice luate de partid 
în ultimii ani pentru asigurarea unui 
cadru organizat, legal, de atragere a 
tuturor cetățenilor, români, maghiari, 
germani și de altă naționalitate, la 
conducerea și înfăptuirea programe
lor de activitate economico-socială, a 
tuturor treburilor de interes obștesc.

Conceput în acest spirit, proiectul 
asigură cadrul politic, organizatoric 
și juridic adecvat pentru îmbunătăți
rea calitativă a activității de rezolva
re a problemelor semnalate de cetă
țeni prin scrisori și audiențe, ridicarea 
nivelului acestei munci pe o treaptă 
superioară; ceea ce va conduce la va
lorificarea experienței înaintate, a 
inițiativei și capacității creatoare a 
oamenilor muncii, la întărirea spiri
tului de răspundere a personalului 
muncitor din toate sectoarele econo
miei naționale.

Prin conținutul său, proiectul de 
lege contribuie la întărirea legăturilor 
partidului și statului cu oamenii 
muncii, a unității și coeziunii po
porului nostru în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului său ge
neral, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dînd expresie importantei deose
bite ce se acordă acestei probleme, 
proiectul consacră principiul că în
treaga activitate de examinare si re

si cererilor oamenilor muncii
prezentată de tovarășul IOSIF UGLAR, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 

secretar al C C. al P.C. R., președintele Comitetului 
Problemele Consiliilor Populare
zolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii se desfășoară sub conducerea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid.

Reflectînd îmbinarea armonioasă $ 
intereselor generale ale societății cu 
cele personale, proiectul de lege asi
gură largi posibilități tuturor celor ce 
muncesc de a contribui prin sugesti
ile. propunerile și. desigur, prin crlti- 
cile ce le fac la îmbunătățirea mun
cii în toate domeniile de activitate, la 
apărarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc. întărirea legalității, ordinii și 
disciplinei, afirmarea principiilor eti
cii și echității socialiste, combaterea 
manifestărilor de tărăgănare și for
malism sau neglijentă. în scopul tre
cerii la o calitate superioară in rezol
varea tuturor problemelor, in condu
cerea întregii vieți economice șl so
ciale.

Potrivit reglementării propuse, pro
blemele sesizate urmează a fi rezol
vate operativ, în spiritul hotăririlor 
de partid și al legilor țării, prin cer
cetarea directă, la fața locului. Or
ganele și organizațiile de stat și 
obștești sînt obligate să examineze 
cu cea mai mare grijă și atenție scri
sorile adresate de cetățeni, încredin- 
țîndu-le spre soluționare cadrelor cu 
o bună pregătire politică și profesio
nală, cu experiență, care au dat do
vadă în întreaga lor activitate de 
comportare corectă și principialitate 
în aplicarea legilor țării.

Ținîndu-se seama de ridicarea gra- 
conștiință a maselor și de 
spiritului de răspundere al 
în proiect se prevede că 
sesizate vor luă în conside- 
regulă, scrisorile semnate.

dului de 
creșterea 
acestora, 
organele 
rare, de 
precum și problemele prezentate în 
cadrul audiențelor.

în rezolvarea scrisorilor, miniștrii, 
conducătorii întreprinderilor, institu
țiilor și celorlalte unități socialiste 
răspund pentru temeinicia și justețea 
concluziilor, legalitatea măsurilor 
stabilite, prevăzîndu-se termene di
ferențiate de rezolvare și comunicare 
a răspunsurilor către cetățeni. în ra
port cu natura actului, complexitatea 
problemelor și nivelul organului se
sizat.

con- 
de 

pro- 
in 

tot-

socialiste, sub 
a președinților

prevede, de a- 
organizare a

Reglementarea 
propusă prevede 
organizarea peri
odică de colecti
ve compuse din 
oameni ai mun
cii, care vor 
trola modul 
rezolvare a

blemelor ridicate de cetățeni 
scrisori și la audiențe, avînd, ... 
odată, dreptul de a interveni pentru 
adoptarea măsurilor ce se impun în 
vederea îmbunătățirii în continuare 
a activității din unitățile respective.

în cazul în care scrisorile se re
feră la probleme de importantă 
deosebită sau cînd s-au primit mai 
multe scrisori referitoare la aceeași 
problemă, din același loc de muncă 
sau localitate, ori dacă acestea sînt 
semnate de colective de cetățeni, se 
prevede obligația de a fi examinate 
și soluționate de comitetele si birou
rile executive ale consiliilor popu
lare. de organele colective de con
ducere ale unităților 
îndrumarea directă 
consiliilor populare.

Proiectul de lege 
semenea, modul de _______  _
audientelor, stabilind nivelul organe
lor care le acordă, programarea în 
cursul fiecărei săptămîni a zilelor și 
orelor de primire, asigurîndu-se 
astfel condițiile necesare soluționă
rii operative a problemelor ridicate 
de cetățeni. în acest sens, se prevede 
obligația primirii zilnice în audien
ță a oamenilor muncii de către con- 
ducătorij unităților socialiste.

în acest spirit. permiteți-mi 
să-mi exprim convingerea că proiec
tul de lege pe care-1 supunem spre 
aprobare, dumneavoastră, spre dez
batere. odată cu intrarea lui în vi
goare va duce la îmbunătățirea ac
tivității de examinare și rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii, 
la ridicarea nivelului muncii tutu
ror organelor din acest domeniu de 
activitate. în spiritul politicii clar
văzătoare. revoluționare a partidului 
nostru, inițiată și condusă cu atîta 
pricepere. înțelepciune si cunoaștere 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în acest sens, supunem spre exa
minare Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege pe care vă rugăm 
să-l adoptați.

tori de bunuri materiale — a spus 
vorbitorul — oamenii muncii fac nu
meroase propuneri cu diferite prile
juri, iau în același timp atitudine 
critică față de manifestările care 
lezează interesele societății. Iată, 
de pildă, in unitatea noastră. Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Pitești, în ultimii 3—4 ani 
oamenii muncii au făcut In medie 
cite 250—300 propuneri anual. în 
urma unor asemenea propuneri s-au 
găsit soluții pentru utilizarea unui 
volum sporit de deșeuri lemnoase în 
producția de plăci aglomerate și 
fibrolemnoase, a unor înlocuitori ai 
lemnului in producția de mobilă. 
Propunerile oamenilor muncii in a- 
dunările generale din acest an au 
contribuit în mod substantial la su
plimentarea angajamentului de depă
șire a planului pe acest cincinal la 
100 000 000 lei.

Proiectul legii cu privire la modul 
de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii instituie și în această 
privință un cadru legislativ nou, per
fecționat. capabil să asigure valorifi
carea superioară a acestui tezaur 
care 11 constituie propunerile oame
nilor muncii.

Expresie a procesului de continuă 
perfecționare și adîncire a democra
ției muncitorești, proiectul de Lege 
cu privire la rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii creează cadrul legal de parti
cipare nemijlocită a maselor la con
ducere, la actul de decizie în înde
plinirea sarcinilor complexe puse în 
fața noastră de către conducerea de 
partid și de stat în această etapă 
— a spus deputata gieno Peter.

în spiritul acestor cerințe, soluțio
narea propunerilor și sesizărilor oa
menilor muncii, buna organizare a 
audiențelor în cadrul unităților eco
nomice, rezolvarea operativă a pro
blemelor ridicate sînt de natură să 
ducă la îmbunătățirea activității pro
ductive. Aceasta impune o mai ri
guroasă evidență a propunerilor, cit 
și simplificarea modului de urmărire 
a îndeplinirii lor, eliminarea oricăror 
fenomene birocratice care se mai ma
nifestă la nivelul unor organe locale 
sau unități economice.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la preocupările conducerii combi
natului de pielărie și încălțăminte 
„Clujana", ale organizațiilor de sin
dicat și U.T.C., pentru crearea unui 
cadru corespunzător care să asigure 
soluționarea optimă, la fața locului, 
a propunerilor, sesizărilor și cererilor 
personalului muncitor.

Perfecționarea cadrului legislativ, 
așa cum îl prefigurează proiectul de 
lege — a spus în încheiere vorbitoa
rea — va asigura o rezolvare mai 
operativă a problemelor ridicate de 
oamenii muncii, va stimula desfășu
rarea în condiții mai bune a activită
ții, rezolvarea problemelor sociale și 
de întărire a legăturilor cu masele.

Un rol de mare importanță In îm
bunătățirea activității de producție — 
a subliniat deputatul GOHStnSltilI 

zolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii are o importantă semnifica
ție politică, deputatul NiCOldS 
Iscrulescu a spus ■ După cum ne 
este cunoscut, pornindu-se de la te
zele teoretice elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului si președinte al re
publicii, în rapoartele prezentate la 
Congresul al XI-lea și la Conferin
ța Națională, partidul acționează cu 
consecventă pentru perfecționarea ca
drului instituțional în care cetățenii

Expunerea la proiectul de Lege privind apărarea civilă

proiectul de Lege

secretarul general al 
Comunist Român, pre-

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
împuternici
rea Consiliului 
Apărării și a gu
vernului. să pre
zint spre exami
nare și adoptare 
privind apărarea civilă in Republica 
Socialistă România.

Marile evenimente, deosebit de 
semnificative, de amplă rezonantă 
politică, patriotică și revoluționară, 
care domină viața social-politică și 
economică a țării, realizările remar
cabile obținute în înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului ilustrează pe deplin forța 
creatoare a poporului nostru, hotă- 
rîrea sa de a ridica România pe noi 
trepte de civilizație și progres.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului _ ____
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, in ampla și clarvăzătoarea cuvîn- 
tare rostită joi la plenara Comitetu
lui Central al P.C.R., in unitate orga
nică cu politica internă constructivă, 
România promovează o politică ex
ternă activă, isi aduce contribuția la 
realizarea unei politici noi. democra
tice în lume, bazată pe respectarea 
normelor de drept si etică în relațiile 
internaționale, militează cu consec
ventă pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a hotărî singur a- 
supra destinelor sale, pentru apli
carea in relațiile dintre state a prin
cipiilor suveranității, independentei 
și neamestecului în treburile interne.

Acționînd neabătut pentru intensi
ficarea cursului destinderii pe plan 
internațional, pentru soluționarea în 
interesul popoarelor a problemelor 
cu care se confruntă omenirea. Parti
dul Comunist Român, animat de o 
înaltă responsabilitate față de desti- 
,nele țării și ale națiunii noastre, a 
elaborat o concepție proprie cu pri
vire la organizarea apărării naționale.

Exprimind esența acestei concepții.

patriei noastre, indiferent de națio
nalitate. să-și poată exprima liber și 
nestingherit opinia asupra modului in 
care se gospodăresc treburile tării, se 
înfăptuiesc hotăririle partidului și 
statului. Noile reglementări stimu
lează critica constructivă a maselor 

’ împotriva neajunsurilor din viata de 
stat, economică și socială, in scopul 
de a se îndrepta măsurile greșite, de 
a se acționa în conformitate cu ce
rințele vieții, cu interesele întregu
lui popor. în vederea soluționării op
time a problemelor edificării socie
tății socialiste, dezvoltării democrației

membru supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R., ministrul apărării naționale

bază această 
nemijlocit la 
teritoriului și 
pentru apă-

tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, arăta : 
„Țlnînd seama că în condițiile de azi 
un război antiimperialist, de apărare 
poate fi numai un război popular, 
partidul și guvernul se preocupă de 
întărirea forței de luptă a întregu
lui popor, pentru ca fiecare cetățean 
să poată in orice moment să fie în 
stare, așa cum astăzi înfăptuiește 
politica partidului de edificare a so
cialismului, să apere cuceririle socia
liste. independenta și suveranitatea 
patriei noastre".

Apărarea civilă în țara noastră, 
parte integrantă a sistemului națio
nal de apărare, are la 
concepție și contribuie 
pregătirea populației, a 
a economiei naționale 
rare.

Proiectul de lege stabilește. în con
formitate cu prevederile constituției 
și legilor tării, obligația tuturor cetă
țenilor, bărbați și femei, fără deo
sebire de naționalitate, de a parti
cipa activ la toate acțiunile menite 
să asigure desfășurarea normală a 
activităților economice, politice și so
ciale, precum și pentru 
populației și a bunurilor 
de orice natură, în timp 
și în alte situații speciale, 
pentru apărarea civilă a 
urmează a se realiza în cadrul sis
temului general de pregătire pentru 
apărare.

De asemenea, sînt precizate măsu
rile de apărare civilă ce se reali
zează în timp de pace și război, pre
cum și atribuțiile ce revin organelor 
centrale ale administrației de stat, 
consiliilor populare și celorlalte or- 

protecția 
materiale, 
de război 
Pregătirea 
cetățenilor

socialiste și creșterii răspunderii or
ganelor statului în asigurarea res
pectării drepturilor și intereselor le
gitime ale cetățenilor. Pentru a ga
ranta exercitarea nestingherită a 
dreptului de petiționare, proiectul le
gii prevede că nici o persoană care 
a adresat, cu bună credință, sesi
zări verbale sau scrise organelor și 
organizațiilor de partid, de stat sau 
obștești nu poate fi trasă. în nici un 
fel. la răspundere pentru aceasta și 
că orice act de persecuție împotriva 
persoanelor care fac asemenea sesi
zări se sancționează potrivit legii.

ganizații socialis
te in realizarea 
acestor măsuri.

în proiect se 
stabilesc misiuni
le și răspunderile 
cu privire la orga

nizarea, conducerea și functionarea 
apărării civile, creindu-se astfel ca
drul legislativ necesar mobilizării tu
turor resurselor umane și materiale 
pentru realizarea principalelor mă
suri de protecție a populației și bu
nurilor materiale. Se precizează în 
mod expres obligația unităților mili
tare și formațiilor de apărare civilă 
de a participa nemijlocit la înlătu
rarea urmărilor provocate de calami
tăți naturale sau catastrofe, precum 
și la stingerea incendiilor din marile 
obiective.

în reglementările ce se propun 
s-au avut în vedere particularitățile 
teritoriului țării noastre, schimbările 
intervenite in dezvoltarea economico- 
socială a localităților și unităților so
cialiste și experiența dobîndită din 
activitățile executate pînă in prezent.

Aș dori să mai subliniez că pro
iectul de lege se integrează în an
samblul reglementărilor legislative 
adoptate în ultimii ani din inițiativa 
și sub îndrumarea conducerii parti
dului nostru, personal a secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în scopul așezării activității din toa
te domeniile vieții sociale si de stat
— inclusiv din, domeniul pregătirii 
multilaterale a țării pentru apărare
— pe temeiuri juridice riguros pre
cizate.

în acest sens, proiectul de Lege 
privind apărarea civilă in Republica 
Socialistă România stabilește într-o 
concepție unitară principiile și nor
mele care stau la baza 
apărare civilă.

în lumina acestor 
propun Marii Adunări 
doptarea proiectului de

activității de

considerații, 
Naționale a- 
lege.

Raportul comisiilor permanente la proiectul de lege cu privire 
la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
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Comisia pentru 
consiliile popu- prezentat
lare și adminis
trația de stat și Comisia constitu
țională și juridică ale Marii A- 
dunări Naționale — se menționea
ză in raport — au examinat și dis
cutat proiectul de Lege cu privire la 
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii.

Comisiile au constatat că noua re
glementare ce se propune a fi adop
tată in temeiul textului constituțio
nal referitor la dreptul de petiționare 
exprimă preocuparea conducerii par
tidului și statului nostru pentru per
fecționarea cadrului legislativ și 
creșterea răspunderii organelor de 
stat, a unităților socialiste și obștești

de deputatul TUDOR DRĂGANU
în ce privește activitatea de exami
nare și rezolvare a problemelor ri
dicate de oamenii muncii.

Comisiile consideră că garanția 
perfecționării în continuare a între
gii activități de examinare si rezol
vare a scrisorilor oamenilor muncii, 
a bunei organizări a audientelor de 
către organele de stat, unitățile so
cialiste și organizațiile obștești, pre
cum și a creșterii răspunderii aces
tora în adoptarea unor soluții prin
cipiale și cu operativitate maximă, 
constă în faptul că aceasta se des
fășoară sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de 
partid.

După ce sint 
subliniate impor
tantele prevederi 

ale proiectului de lege, în raport se 
arată : Conslderind că noua reglemen
tare va contribui la dezvoltarea par
ticipării maselor largi de oameni ai 
muncii la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și la per
fecționarea cadrului instituțional de 
realizare a autoconducerii muncito
rești, Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și Co
misia constituțională și juridică ale 
Marii Adunări Naționale avizează 
favorabil. în unanimitate, proiectul 
de lege și propun adoptarea lui in 
forma în care este prezentat.

Din cuvîntul
Elaborarea unui sistem legislativ 

multilateral și închegat, conceput în 
concordanță cu obiectivele făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării patriei spre co
munism. a subliniat în cuvîntul său 
deputatul Gheorghe Tânase, 
este indisolubil legată de vasta acti
vitate și de numeroasele inițiative ale 
iubitului nostru conducător de partid și 
de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia oamenii muncii de ne melea
gurile legendare ale Vasluiului îi 
aduc, și cu acest prilej, omagiul lor 
de recunoștință fierbinte. înaltă sti
mă, dragoste si prețuire pentru tot ce 
face ca România să urce neîntre
rupt pe culmile progresului si civi
lizației socialiste și comuniste.

Referindu-se la proiectul Legii 
privind rezolvarea propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor șl cererilor 
oamenilor muncii, vorbitorul a rele
vat că de o deosebită importantă 
este ideea potrivit căreia întreaga 
activitate in acest domeniu se va 
desfășura sub conducerea organelor 
si organizațiilor de partid. Vorbitorul 
a arătat că în ședințe de birou, de 
secretariat. Comitetul județean de 
partid și Comitetul executiv al Con
siliului popular județean Vaslui au 
examinat periodic problemele din 
acest domeniu și au stabilit de fieca
re dată măsuri corespunzătoare. Ca 
urmare, cetățenii se adresează cu în
credere organelor de partid si de stat 
cu diferite probleme de interes ge
neral și personal. în scrisori si prin 
audiențe, oamenii muncii, relevînd 
succesele obținute în dezvoltarea eco
nomico-socială a tării și a județu
lui. exprimîndu-și satisfacția față 
de măsurile luate pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului, dau o 
înaltă apreciere uriașei activități des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru progresul si pros
peritatea patriei.

Referindu-se apoi la unele defi
ciente care mai persistă in acest 
domeniu, vorbitorul a arătat că în 
județ mai există conduceri de unități 
care nu manifestă suficientă recep
tivitate și înțelegere fată de proble
mele ridicate de oamenii muncii si 
nu acționează prompt pentru solutio
narea lor. nu analizează cu destul 
spirit de răspundere si temeinicie se
sizările primite.

în cuvîntul său, deputata
Nne a spus : Scrisorile pe care oa-

participanților
menii muncii le-au adresat în anul 
1977 comitetului Uniunii sindicate
lor din întreprinderile iridustriei 
ușoare au relevat înalta apreciere 
dată neobositei activități desfășu
rate de tovarășul Nicolae Cehușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, pentru progre
sul și prosperitatea patriei noastre 
socialiste. Aceste scrisori au pus. de 
asemenea. în evidentă rezultatele 
bune obținute de colectivele de oa
meni ai muncii în activitatea econo
mică și socială.

în calitatea lor de proprietari ai 
mijloacelor de producție si producă
tori de bunuri materiale. pătrunși 
de înaltă răspundere si conștiință 
socialistă, oamenii muncii iau. tot
odată, poziție critică, combativă 
lată de unele neajunsuri ce se mai 
mențin pe linia organizării produc
ției și a muncii, a folosirii utilajelor 
și a timpului de lucru, a gospodări
rii materiilor prime si materialelor. 
Sînt sesizate, de asemenea', și unele 
practici birocratice, nereșpectarea 
unor prevederi ale Legii retribuției, 
ale normelor de promovare a cadre
lor, încălcări ale legislației privind 
condițiile de muncă și de viată.

întrucit sînt încă numeroase cazu
rile in care nu se acționează cu su
ficientă perseverentă si receptivi
tate față de sugestiile si criticile 
venite din mase, apreciez ca deosebit 
de importante si binevenite prevede
rile din proiectul de lege potrivit că
rora sînt stabilite obligații pentru or
ganele de conducere colectivă si pen
tru cadrele de conducere la toate ni
velurile, pentru organizațiile de sindi
cat. tineret si femei. în asigurarea 
soluționării mai competente, opera
tive și responsabile a tuturor proble
melor cu care li se adresează oame
nii muncii.

întregul conținut al proiectului de 
lege supus dezbaterii noastre — a 
spus deputatul EțJuRfd ElSfîîV 
hUE'QSr — demonstrează prin ex
celență grija deosebită a conducerii 
partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru om și nevoile sale, preocuparea 
constantă pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii societății, 
dezvoltarea și adîncirea democrației 
noastre socialiste în vederea partici
pării întregului popor la conducerea 
și rezolvarea treburilor de stat și 
obștești, creșterii spiritului de ini-

la dezbateri
țiativă și responsabilitate civică și 
politică a tuturor oamenilor muncii 
— fără deosebire de naționalitate — 
în toate domeniile de activitate.

Ca lucrător în presă, căruia prin 
obligațiile de serviciu îi revine sar
cina de a citi zilnic zecile de scrisori 
sosite în redacția „Karpaten Rund- 
schau", pot să confirm că oamenii 
muncii, pătrunși de răspunderea ce 
decurge din calitatea lor de proprie
tari ai mijloacelor de producție, pro
ducători de bunuri materiale și be
neficiari, dovedind o înaltă conștiință 
socialistă, aduc pe această cale la 
cunoștința organelor de partid și de 
stat unele stări de lucruri negative, 
iau atitudine critică, combativă față 
de manifestările contrare intereselor 
generale ale societății noastre, față 
de abuzuri și încălcări ale legilor și 
hotăririlor partidului și statului, ale 
normelor de conviețuire socială. Ele 
contribuie în felul acesta la lichida
rea lipsurilor și neajunsurilor care 
mai există în diferite domenii, la solu
ționarea numeroaselor probleme de 
care depinde aplicarea întocmai și in 
bune condiții a hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și recentei Conferințe 
Naționale ale partidului.

Punem la baza activității noastre 
hotăririle conducerii partidului, pre
țioasele indicații pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ni le-a dat la re
centa plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, cu 
care prilej ni s-a cerut să îmbună
tățim munca în acest domeniu, să 
folosim în mai mare măsură sesiză
rile și audientele pentru stimularea 
largă a inițiativei creatoare a oame
nilor muncii, pentru o mai strinsă 
legătură cu aceștia în realizarea pla
nului și a tuturor sarcinilor de pro
ducție, pentru cultivarea respectului 
față de muncă, a grijii față de avutul 
obștesc, pentru aplicarea legalității, 
a normelor eticii și echității socia
liste.

în cuvîntul său, deputatul jjjjț 
Pietrâreanu a arătat că via*a a 
confirmat că un aport însemnat în 
realizarea sarcinilor ce revin oame
nilor muncii din hotăririle de partid 
și legile țării îl are și modul cum 
sînt rezolvate propunerile, sesizările, 
reclamațiile și cererile oamenilor 
muncii, cum sînt consultați oamenii.

Pătrunși de răspunderea ce decurge 
din calitatea lor de proprietari ai 
mijloacelor de producție și producă-

SnVldiS ~ I'au constituit suges
tiile și propunerile oamenilor muncii 
și la Combinatul pentru lianți și az
bociment d’h Medgidia, unde-mi des
fășor activitatea. Cu prilejul audien
țelor, în'adunările generale sindicale 
oamenii muncii au ridicat probleme 
privind organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, au descoperit im
portante rezerve care au dus la înde
plinirea planului de producție la toți 
indicatorii, la îmbunătățirea condiții
lor de lucru în diverse sectoare ale 
unității noastre. De aceea, socotesc 
deosebit de utilă prevederea din 
proiectul de lege supus dezbate
rii ca directorii și alte cadre cu 
munci de conducere ale unități
lor socialiste să primească zilnic 
personalul muncitor care dorește să 
ridice probleme privind activitatea 
unității.

în conștiința comuniștilor, a tutu
ror oamenilor din combinatul nostru 
este mereu prezent spiritul autocon
ducerii muncitorești, este viu îndem
nul insuflețitor adresat de secretarul 
general aii partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Conferinței Naționale, de a 
acționa cu fermitate în vederea creș
terii mai susținute a eficientei eco
nomice. a transformării cantității 
într-o nouă calitate.

Exprimind satisfacția față de noua 
inițiativă legislativă privind activita
tea de examinare și rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, care 
corespunde spiritului hotăririlor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind perfecțio
narea activității de conducere a tre
burilor statului, adîncirii democra
tismului societății noastre, deputatul 
Simion Dobrovici a spus: 
Acest act normativ. în întregul său, 
reflectă grija partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a așeza raporturile în 
societate pe baza unui sistem unitar 
legislativ, in deplină concordantă cu 
transformările profunde care se pro
duc in structurile economice, politice 
și ideologice din țara noastră.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la activitatea și practica organe
lor locale ale puterii și administra
ției de stat din județul Vrancea, a 
unor conduceri de întreprinderi și in
stituții in direcția soluționării pro
blemelor pe care le ridică oamenii 
muncii. în județul Vrancea, numai 
în anul 1977 s-au adresat în scris 
organelor de partid, de stat, de masă 
și obștești, precum și celor economi
ce, 10 500 cetățeni, iar in audiență 
au fost primiți peste 16 800 cetățeni.

Apreciez că, prin prevederile sale, 
proiectul noii legi răspunde unor im
portante cerințe ale societății noastre 
și că va contribui, alături de alte mă
suri legislative, la întărirea demo
crației socialiste, la mersul înainte al 
societății noastre. Relevînd însem
nătatea pe care o reprezintă pro
punerile și sesizările oamenilor 
muncii, ca formă de participa
re directă a acestora la soluționa
rea problemelor principale ale pro
ducției. la înlăturarea lipsurilor, in 
general la conducerea treburilor de 
stat și obștești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, a subliniat, în cuvîntarea 
rostită în încheierea lucrărilor plena
rei, necesitatea îmbunătățirii activită
ții în acest domeniu, trasîndu-ne sar
cini concrete și de mare răspundere.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că sîntem pe deplin conștienți 
de îndatoririle ce ne revin si vă asi
gurăm că prețioasele indicații ce 
ne-ați dat. directivele ce se desprind 
din cuvîntarea dumneavoastră își vor 
găsi o totală împlinire prin munca 
noastră de zi cu zi.

Ărătînd că dezbaterea proiectului 
Legii cu privire la activitatea de re

Raportul comisiilor permanente la proiectul de Lege privind

Comisia pentru 
problemele de a- 
părare și Comi
sia constituțională și juridică 
Marii 
spune 
zat și dezbătut proiectul de 
privind apărarea civilă în Republica 
Socialistă România și constată că 
această importantă reglementare 
se înscrie în ansamblul măsuri
lor luate de conducerea partidu
lui și) statului nostru pentru per
fecționarea formelor șl metodelor 
de organizare și conducere a vieții 
economice și sociale.

Atenția deosebită pe care o acordă 
conducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par-

prezentat de deputatul VASILE
al0

Adunări Naționale — se 
în raport — au anali- 

Lege

Comunist Român, președin-tidului _______  ... ...
tele Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, problemelor legate 
de apărarea patriei, a cuceririilor re
voluționare ale socialismului, asigu
rării unor condiții de muncă și de 
viață tot mai bune pentru poporul 
nostru, se reflectă pregnant și în 
prevederile acestui proiect de lege.

Comisiile și-au exprimat deplina 
adeziune față de modul cum este 
reglementată, in proiectul de lege, 
asigurarea apărării civile, ca parte 
componentă a sistemului nostru na
țional de apărare și care are la bază 
concepția Partidului Comunist Român

Din cuvintul
Deputatul {.aurecm Tula! a 

subliniat că proiectul Legii privind 
apărarea civilă in Republica Socia
listă România se înscrie în preocupa
rea constantă a partidului de perfec
ționare a întregii activități econo- 
mico-sociale. reflectată pregnant și in 
dezbaterile recentei plenare a Comi
tetului Central. în cuvîntarea de ex
cepțională însemnătate rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în județul Sălaj, concomitent cu re
zolvarea sarcinilor politice, economi
ce și sociale care ne-au revenit, am 
obținut, în ultimul deceniu» rezultate 
bune și în activitatea de pregătire a 
populației pentru apărarea patriei.

Folosim cu succes, în activitatea 
de pregătire, exercițiile și aplicațiile 
de luptă, intervenim operativ și efi
cient de fiecare dată cînd survin îm
prejurări deosebite. Astfel, formațiile 
apărării civile au intervenit cu 
promptitudine și hotărîre în spriji
nirea unităților economice si a popu
lației. in limitarea și lichidarea ur
mărilor inundațiilor pe care le-am 
avut în anii 1970—1973—1974. Orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare, conducerile unități
lor economice îndrumă cu competen
tă activitatea de pregătire a popu
lației pentru apărarea patriei, a 
cuceririlor revoluționare ale po
porului.

Cetățenii județului Sălaj, bărbați și 
femei, tineri și virstnici. muncitori, 
țărani și intelectuali, fără deosebire 
de naționalitate, participă cu înaltă 
răspundere la pregătirea pentru apă
rarea patriei în cadrul formațiilor în 
care sînt încadrați, convinși că nu
mai așa vor fi în măsură să-și aducă 
contribuția în caz de nevoie la apă
rarea patriei — îndatorire sfîntă. de 
căpetenie a fiecărui cetățean din 
patria noastră scumpă — Republica 
Socialistă România.

în cuvîntul său, deputatul Mihai 
Chițac a spus: Latură inseparabilă 
a operei de edificare socialistă, întă
rirea capacității de apărare a patriei 
constituie o preocupare de seamă a 
conducerii de partid și de stat, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii. comandantul 
suprem al forțelor armate, care a de
finit cu clarviziune doctrina 
a statului nostru, strategia 
patriei socialiste de către 
popor. în condițiile în care
ține politica agresivă de forță si dic
tat, promovată de cercurile imperia-

militară 
apărării 
întregul 
se men-

participanților
liste pe arena internațională, cînd 
pericolul de război nu a dispărut, 
cînd în arsenalele unor state se acu
mulează noi tipuri de turme nucleare, 
chimice, biologice și incendiare, per
fecționarea activității in domeniul 
apărării naționale a României repre
zintă o necesitate. în acest context, 
vorbitorul a subliniat prevederea 
proiectului de lege supus dezbaterii 
care se referă la obligativitatea tutu
ror cetățenilor patriei, bărbați și fe
mei, indiferent de naționalitate, de 
a-și însuși regulile și procedeele de 
apărare civilă și de a participa in caz 
de nevoie la realizarea tuturor ac
țiunilor pentru protecția populației și 
a bunurilor, pentru asigurarea desfă
șurării normale a vieții economico- 
sociale.

apărarea 
de către 

popor, 
principa-

privind 
patriei 
întregul 

evidențiate .
ale proiectului de 
se spune: Apreciind 

că reglementarea supusă spre dez
batere și legiferare reflectă prin- 
cipiile politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru și 
asigură cadrul organizatoric cores
punzător pentru aducerea la înde
plinire a sarcinilor de apărare civi
lă, Comisia pentru problemele de a- 
părare și Comisia constituțională și 
juridică avizează favorabil, in uni- 
nimitate. proiectul de lege și propun 
Marii 
lui in

MILEA
După ce sînt 

lele prevederi 
lege, în raport

Adun-ări Naționale adoptart a 
forma prezentată.

la dezbateri
l

Proiectul de lege privind apărarea 
civilă în Republica Socialistă Româ
nia, supus astăzi dezbaterii și apro
bării Marii Adunări Naționale, re
flectă cu consecvență continuitatea 
de concepție și spiritul de răspun
dere ce caracterizează toate acțiunile 
conducerii noastre de partid și de 
stat, personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, menite să asigure înflo
rirea patriei, dezvoltarea continuă a 
națiunii noastre socialiste — a spus 
deputata Elvira Chirică.

în acest context, apărarea civilă, 
ca parte componentă a sistemului 
național de apărare, așa cum se 
stipulează în proiectul de lege, se or
ganizează în scopul asigurării pregă
tirii populației, teritoriului și econo
miei in vederea desfășurării normale 
a activității economice, politice, so
ciale, precum și pentru protecția ce
tățenilor și bunurilor materiale de 
orice natură, atît în timp de război, 
cît și în alte situații speciale.

Proiectul de lege statuează clar și 
precis obligațiile tuturor cetățenilor 
patriei de orice naționalitate de a se 
pregăti în vederea cunoașterii și apli
cării regulilor și măsurilor de apărare 
civilă, de a participa efectiv, in caz 
de nevoie, la realizarea tuturor ac
țiunilor pentru protecția populației 
și a bunurilor materiale, pentru asi
gurarea desfășurării normale a vieții 
economice și sociale.

Toți oamenii muncii din țara noas
tră, fără deosebire de naționalitate, 
sînt conștienți că asigurarea muncii 
pașnice, creatoare a poporului, inte
resele păstrării neștirbite a indepen
dentei, suveranității și integrității 
patriei — a arătat în cuvintul său 
deputatul szotyori Ernest - 
Impun întărirea continuă a capacită-

ții de apărare a țării, luarea din timp 
a tuturor măsurilor în vederea mobi
lizării resurselor umane și materiale 
in acest scop.

Apreciez că proiectul noii legi, pe 
care îl dezbatem, este un act legis
lativ de mare importanță pentru ‘or
ganizarea unitară a întregii activități 
de apărare civilă în tara noastră. 
Dintre atribuțiile înscrise in proiectul 
de lege, aș dori să scot în evidență 
pe cele potrivit cărora șefii apărării l , 
civile la județe, municipii, orașe ‘ și 
comune sînt președinții comitetelor 
și birourilor executive ale consiliilor 
populare respective. în acest fel se 
înfăptuiește conducerea nemijlocită 
și unitară a apărării civile de către 
organele de partid și de stat, acțiunile 
de pregătire a apărării puțind fi core
late cu întreaga activitate ce se des
fășoară in unitatea administrativ-te- 
ritorială.

Proiectul de lege privind apărarea 
civilă, supus dezbaterii sesiunii 
noastre — a spus în cuvîntul său de
putatul |on Paraschiv ~ consti_ 
tuie încă o dovadă a grijii statornice 
pe care partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o acordă pregătirii întregului popor 
pentru a apăra cu nestrămutată 
dîrzenie pămintul scump al patriei.

Militînd neabătut pentru promo
varea unei politici de pace întemeia
te pe aplicarea fermă a principiilor 
deplinei egalități în drepturi între 
state, ale respectării independentei 
și suveranității fiecărei națiuni, ale 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța în viata internațională, avem, 
totodată, în vedere faptul că în ac
tuala situație internațională, caracte
rizată prin ascuțirea contradicțiilor, 
prin intensificarea luptei pentru sfe
re de influențe și zone de dominație, 
care creează mari pericole pentru in
dependența popoarelor, pentru pacea 
și colaborarea internațională, este 
imperios necesar să fim pregătiți 
pentru a face față oricărei situații 
de natură să prejudicieze în vreun 
fel cuceririle revoluționare ale po
porului nostru.

în continuare, vorbitorul a relevat 
faptul că proiectul de Lege cu pri
vire la apărarea civilă stabilește cu 
claritate 
pale ale ; 
revin pe 
Apărării 
organelor 
unităților 
lor tării.

scopul și misiunile princi- 
apărării civile, sarcinile ce 
această linie Ministerului 
Naționale, altor ministere, 

• centrale și locale de stat, 
socialiste, tuturor cetățeni-
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)nomico-financiare trebuie să conducă la mai buna gospodărire a mijloacelor de producție, a părții din proprietatea comună dată în administrarea fiecărei unități, a fiecărui colectiv de oameni ai muncii. Consiliile oamenilor muncii, adunările generale, toți oamenii muncii poarta răspunderea directă pentru păstrarea și punerea în valoare, cu rezultate maxime, a acestor bunuri, asigurînd creșterea continuă a producției, ridicarea nivelului ei tehnic și calitativ, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice — toate acestea trebuind să se reflecte în valoarea nou creată în fiecare unitate, de către fiecare om al muncii.Pornind de aici, în viitor, planurile de dezvoltare economico-socială ale fiecărei întreprinderi și unități vor reflecta măsurile de desfășurare în cele mai bune condiții a activității de producție, pentru obținerea cu mijloacele materiale și financiare existente a unei eficiente maxime, a unei valori nou create cît mai ridicate la mia de lei fonduri fixe. Avem în vedere ca planul fiecărei unități de producție să se bazeze pe contracte de desfa- ;ere, atît în țară, cît și în străinătate, >e realizarea produselor fizice ^licitate atît de beneficiarii interni, 't și de cei din exterior. în viitor ci o unitate economică nu va mai ițea produce dacă nu are asigu- tă desfacerea în străinătate sau în ă. Trebuie să punem capăt cu iărîre situației în care se găsesc de întreprinderi care, deși nu au trade, nu știu cui vor livra, pro- țin marfa în stocuri și cer la itul anului să livreze oricum ru a-și putea continua activi- ,. Asemenea stări de lucruri ie lichidate cu desăvîrșire 1 iele de planificare, ministe- centralele, Conducerile înt're- ?rilor, organele de partid răspunderea pentru ca ase- situații să nu mai apară ■i !itocmirea planurilor econo- ebuie să se prevadă, de ase- aprovizionarea tehnico- lă necesară, astfel încît, cu (uni înainte de începerea n, întreprinderea și centrala >ască precis cu ce vor să poată lua toate măsuri- litoare, acordînd atenția calității, nivelului tehnic Idicat al producției.loscut că avem încă unele ire nu știu la începutul vor produce, unde vor ce produc, nu au coman- , -ialele necesare și pornesc economică la voia întîm- ondițiile unei economii . în general ale unei, eco- srne, cînd progresul teh- de rapid, cînd realizarea ise de înaltă tehnicitate necesitate pentru dez- ritm înalt a țării, pensa competitivității pe Ițional, o asemenea or- producției este cu totul . Știți bine că unele esită nu numai cîteva ircîțivaani pentru a fi mai documentația ce- tă, luni de zile.este necesar să se încă trebuie să așezăm ionomică pe baza con- angă durată, că planul ansidera încheiat pînă ică toate problemele, •igură tot necesarul ■asta nu înseamnă că conducerile lor tre- așa cum fac unele a de sus să le rezolve asurile adoptate .prinderilor și cen- ora" derea pentru solu- ''.nle. vr probleme —înce- acti-7iei’ea planului, întoc- ctelor, alcătuirea bufnituri și cheltuieli și li asigurarea forței de iot ce este necesar probității economice.așa cum am menționat ■țe au și ele răspunderea L centrale, începînd cu Qinisterul Aprovizionă- i’bl Comerțului Exterior, cțane centrale, au, dease- hțnderi mari în acordarea aȘntru soluționarea rapidă tuturor acestor probii conducerile întreprin- beund direct de felul cum seC planul și bugetul; ele tre ia toate măsurile ca acQorespundă capacităților Iți lor de care dispune desprindere sau unitate. .ÎȚ timp, activitatea de e°m>rior reprezintă un fac- tor înt în dezvoltarea econo- rnicqi generală și de aceea trebig acorde toată atenția — atît ce întreprinderi și centrale, de către Ministerul Co- mertițterior și celelalte organe cei — asigurării unor acor- duri Ștracte de lungă durată Pentrtțacerea producției.Conție de lungă durată trebuie sigure și aprovizionarea cu mal prime și. materiale din uiiport, vederea creării tuturor condiții necesare desfășurării normal^ activității de producție. Dore.^ă atrag, și la actuala Plenaig;enya asupra necesității Jntensf/(.ii cooperării internațio- bnlc, itîcu țările socialiste, cît și cu tărie k curs de dezvoltare, precum șjcJ țariie capitaliste dezvol

tate, pe baza principiilor cunoscute. Trebuie să asigurăm, în acest cadru, o cooperare de lungă durată, realizarea în comun a unor produse de înaltă tehnicitate, cu desfacere sigură. Din acest punct de vedere, deși am realizat lucruri importante în ultimii ani, avem încă multe de făcut și trebuie să acordăm tot mai mare atenție acestei activități. întreprinderile și centralele trebuie să se preocupe direct și permanent de realizarea acestor obiective ale comerțului exterior, ale cooperării internaționale în producție.Doresc, de asemenea, să menționez rolul tot mai important al cercetării tehnologice în activitatea întreprinderilor, în dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, necesitatea îmbunătățirii organizării activității în centrale și întreprinderi pentru a dispune de forța necesară în vederea introducerii rapide a tehnologiilor noi și perfecționării celor existente. în general trebuie impulsionată activitatea de cercetare din institutele centrale și institutele de specialitate, asigurată legarea mai strînsă a acestora de sectoarele tehnologice din întreprinderi în vederea sporirii ponderii i și rolului științei și tehnologiei în întreaga activitate economică. Este cunoscut că astăzi, pe calea cercetării științifice, a tehnologiei, unele țări realizează venituri deosebit de însemnate, acest sector devenind tot mai mult o forță materială remarcabilă în economia modernă.Pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, fiecare întreprindere și unitate economică va trebui să-și întocmească bugetul propriu de venituri și cheltuieli, pornind de la necesitatea asigurării, din activitatea proprie, atît a mijloacelor financiare necesare, cît și a creșterii rentabilității, a beneficiului. Aceasta constituie o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea continuă a societății și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. După cum reiese din măsurile adoptate, întreprinderile și centralele vor dispune, în cadrul planului și bugetului de venituri și cheltuieli, atît de mijloacele necesare activității de producție, retribuției oamenilor muncii, cît și de mijloace pentru dezvoltarea capacităților de producție, pentru satisfacerea directă a unor necesități sociale, inclusiv în domeniul construcției de locuințe. Toate acestea pun în fața consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale sarcini de importanță deosebită, cer creșterea răspunderii și inițiativei tuturor colectivelor de oameni ai muncii, a maselbr largi populare.în acest cadru trebuie înțeleasă și hotărîrea de a pune pe primul plan în planificarea economico-fi- nanciară comensurarea rezultatelor obținute prin valoarea producției nete, adică valoarea nou creată de către fiecare unitate, de către întreaga societate, care reflectă ceea ce s-a creat efectiv într-o anume perioadă dată. Renunțarea la valoarea producției globale ca indice principal de planificare economico-socială are drept scop o clarificare de ordin principial în concepția de planificare și în activitatea practică, înlăturarea stărilor de lucruri care duceau la aprecierea rezultatelor de producție nu pe baza a ceea ce s-a creat nou, ca rezultat al muncii vii, ci a calculării consumului material, a consumului de muncă trecută. A- ceasta a dus la mărirea 'artificială a rezultatelor economice în detrimentul preocupării pentru valoarea nou creată de societate, singura care asigură atît mijloacele de creștere ab bunăstării materiale, cît și pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a forțelor de producție, a întregii societăți. S-a arătat că multe întreprinderi, ca să-și asigure realizarea planului producției globale și, implicit retribuțiile, beneficiile, introduc în producție materiale scumpe; cîte o dată fără să știe ce vor face cu ele. Aceasta duce la ridicarea artificială a producției, la denaturarea realităților economice. în general, valoarea producției globale a împins și împinge la consumuri mari, la materiale scumpe, mulți fiind preocupați să obțină o valoare generală mare și nu să creeze valoare nouă prin munca pe care o prestează. Or, valoarea este rezultatul muncii sociale vii, nu al consumului muncii trecute. Cine consumă din munca trecută are la un moment dat impresia că își asigură venituri mai bune, dar în fond subminează baza de dezvoltare a societății și inevitabil se va trezi într-o situație de neinvidiat. Iată, de ce, fără nici o reticență, trebuie să renunțăm la acest mit al producției globale, păstrînd-o doar ca un indicator general, nu ca un indicator de bază al activității economico- soclale.Cred că nu este nevoie să insist mai mult asupra acestei probleme. Aș dori să menționez doar că valoarea producției nete sau valoarea nou creată presupune valorificarea superioară a materialelor și materiilor prime. Din aceeași tonă de materii prime sau materiale trebuie să obținem produse de un nivel tehnic și calitativ mai înalt, cu o valorificare superioară — aceasta este singura cale de creștere a valorii producției nete, a rentabilității întregii activități economice. Am mai vorbit despre 

aceasta, nu o dată, dar doresc să subliniez și acum, pentru înlăturarea temerilor unor tovarăși, exprimate și aici, privind felul cum vom asigura realizarea valorii producției nete. Nu există nici un temei să fim îngrijorați dacă vom lucra bine, dacă ne vom preopupa nu de producția globală abstractă, ci de realizarea .producției nete ca rezultat al muncii, al valorificării superioare a materiilor prime, al încorporării în acestea a unei cantități tot mai mari de muncă vie.Cu unele ministere am discutat o serie de aspecte și am ajuns, în comun, la concluzia că putem obține, pornind de la situația de astăzi, o creștere substanțială a valorii producției nete. Putem realiza dublarea, iar în unele întreprinderi și sectoare . chiar triplarea producției nete. Avem rezerve uriașe și trebuie să facem totul pentru a trece, cu hotărîre, Ia punerea lor în valoare.în acest cadru trebuie înțeleasă și hotărîrea de îmbunătățire a cointeresării oamenilor muncii atît prin unele prevederi ale Legii- retribuției — care au fost discutate la Conferința Națională și care urmează să fie supuse dezbaterii publice — cît și prin hotărîrea adoptată astăzi, de participare a oamenilor muncii la beneficii. Această hotărîre va determina fără îndoială o mai bună organizare a producției și muncii, creșterea productivității muncii și a rentabilității activității economico-financiare, va crea condiții ca oamenii muncii să primească o parte importantă de venituri suplimentare față de retribuția stabilită, ca rezultat al creșterii beneficiilor, al reducerii cheltuielilor materiale, al sporirii productivității muncii. Doresc, încă o dată; să subliniez că adoptarea a- cestor măsuri trebuie să ducă la îmbunătățirea întregii activități economice, la realizarea în viață a sarcinilor trasate de Conferința Națională cu privire la trecerea la o nouă calitate în toate domeniile, inclusiv în conducerea și planificarea economico-socială.Este de înțeles că toate acestea trebuie să se reflecte în ridicarea într-un ritm mai înalt a eficienței economice, a venitului național, baza întregii dezvoltări a societății noastre socialiste, a creșterii bunăstării întregului popor. ’'* :.. Măsurile de perfecționare a conducerii economico-financiare, de realizare a unui mecanism econo- mico-financiar mai bun au o importanță deosebită ; atrag însă a- tenția că ele constituie doar cadrul juridic, economic și financiar corespunzător ; nimeni nu trebuie să se aștepte la minuni doar prin însăși adoptarea acestor hotărîri. Pentru ca ele să dea rezultatele pe care le dorim, trebuie să acționăm cu toată' fermitatea în vederea transpunerii lor rapide și în cele mai bune condiții în viață, astfel încît, începînd din semestrul II, valoarea producției nete să stea la baza activității fiecărei unități, a activității economice generale și. îndeosebi, să se reflecte în bugetul de venituri și cheltuieli. De la începutul anului 1979 vom trece la organizarea întregii activități economice pe baza hotărîrilor adoptate de actuala plenară a Comitetului Central al partidului.în același timp trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă în toate domeniile, pentru soluționarea rapidă a problemelor complexe pe care le ridică producția, astfel încît să deschidem cale liberă afirmării cu putere a inițiativei creatoare a organelor colective, a maselor de oameni ai muncii — adevărații făuritori ai tuturor bunurilor materiale și spirituale din societatea noastră socialistă.
Stimați tovarăși,Plenara noastră a analizat, de asemenea, unele probleme privitoare la creșterea rîndurilor partidului, la structura sa organizatorică, precum și la politica de cadre a partidului. Așa cum a reieșit din materialele prezentate, avem în partid o situație deosebit de bună. Numărul membrilor de partid depășește acum 2 760 000 ; avem o compoziție socială și națională corespunzătoare, a crescut ponderea femeilor în partid. Ținînd seama de aceasta, va trebui ca, în continuare, organele și organizațiile noastre de partid să acorde toată atenția înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale, punînd accentul pe calitatea membrilor de partid, pe creșterea nivelului lor politic și ideologic, a spiritului lor de răspundere și combativitate.în același timp, așa cum se subliniază în raportul prezentat, trebuie să acordăm în continuare a- tenția corespunzătoare primirii femeilor în partid, îndeosebi în cooperativele agricole de producție la sate, unde femeile reprezintă marea majoritate a forței de muncă.Am obținut, de asemenea, rezultate bune în promovarea și creșterea cadrelor, în promovarea în diferite munci de partid și de stat, în organizații obștești a noi activiști care asigură îndeplinirea în bune condiții a politicii partidului. Aș dori să menționez în a- ceastă privință promovarea în a- ceastă perioadă, într-o măsură mai 

mare, a activistelor femei în diferite munci de partid și de stat. Deși avem rezultate pozitive, se impun în continuare măsuri pentru ridicarea în diferite sectoare a unui număr mai mare de activiste femei în munca de partid și de stat.Creșterea rîndurilor partidului, precum și activitatea de promovare a cadrelor se oglindesc cel mai bine în felul în care organele și organizațiile de partid, partidul nostru își îndeplinește rolul de forță politică conducătoare în societate. Fără îndoială că succesele pe care le avem în diferite domenii de activitate se datoresc politicii juste a partidului nostru, liniei sale generale bazate pe aplicarea creatoare a legităților generale, a materialismului dialectic și istoric. Totodată, acestea sînt legate nemijlocit de faptul că organele și organizațiile de partid, partidul nostru este puternic, unit, se bucură de stima și încrederea maselor largi populare, a întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului și statului, ce corespunde năzuințelor vitale ale întregii noastre națiuni.Fără îndoială că organele și organizațiile de partid, comitetele județene, Comitetul nostru Central vor trebui să acționeze cu toată fermitatea pentru perfecționarea, în continuare, a activității lor, îndeplinindu-și astfel in cît mai bune condiții misiunea istorică ce le revine în societatea noastră socialistă.Doresc să atrag în mod deosebit atenția asupra necesității întăririi și mai puternice a legăturii partidului, a organelor și organizațiilor sale cu oamenii muncii care nu sînt membri ai partidului. Am în vedere să se acorde mai multă a- tenție creării condițiilor de participare a oamenilor muncii nemembri de partid la activitatea politică, la activitatea organizațiilor. de masă și obștești, inclusiv la activitatea de conducere din diferite domenii. Aceasta constituie un factor de importanță deosebită pentru atragerea la activitatea de conducere în diferite sectoare a zeci și sute de mii de oameni ai muncii, ceea ce va întări și mai mult unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, în cadrul Frontului Unității Socialiste. Trebuie înțeles că nu putem deschide porțile partidului pentru toți cei care doresc să intre în partid ; dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de aceia care, neputînd deveni membri ai partidului, desfășoară o activitate largă, susținută în diferite domenii, aduc o contribuție activă și importantă la dezvoltarea noastră generală. De aceea trebuie să atragem în jurul organizațiilor de partid, al unor organe de partid, un cerc cît mai larg de activiști care nu sînt membri ai partidului, dar care, împreună cu activiștii noștri de partid, să ia parte nemijlocită la. munca de înfăptuire a politicii partidului în toate domeniile.Plenara Comitetului nostru Central a adoptat și hotărîrea cu privire la rezolvarea scrisorilor și sesizărilor, la primirea în audiență a oamenilor muncii de către organele de partid și de stat. Doresc să menționez că un număr mare de oameni ai muncii se adresează organelor dej partid și de stat atît cu probleme de interes personal, cît și cu numeroase probleme de interes general. Anual, la Comitetul Central vin un număr mare de scrisori și sesizări, precum și un număr mare de cetățeni in audiență — ceea ce reflectă pe de , o parte faptul că multe din probleme nu își găsesc rezolvarea corespunzătoare la organele de partid și de stat locale, dar în același timp și încrederea pe care oamenii muncii o au în partid, în Comitetul Central al partidului. Aș dori să menționez cu multă satisfacție că un număr din ce în ce mai mare de sesizări, făcute fie prin scrisori, fie în cadrul audiențelor, se referă la probleme de interes general, la propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității economico-sociale, la dezvăluirea unor abuzuri care se mai comit încă într-un loc sau altul. Trebuie să spun că multe din aceste sesizări se dovedesc, juste ; ele determină luarea măsurilor corespunzătoare. Este un lucru pozitiv că oamenii muncii se adresează Comitetului Central ; este însă negativ că organele noastre locale nu rezolvă toate sesizările și că, din păcate, se mai comit abuzuri, îm-- potriva cărora trebuie să luptăm cu hotărîre. Fără îndoială că sprijinul pe care îl primim din partea maselor de oameni ai muncii, membri și nemembri de partid, are o importanță deosebită în această privință — și consider că merită să mulțumim tuturor acelora care se adresează cu încredere organelor de partid, Comitetului nostru Central, aducînd, prin aceasta, contribuția lor la bunul mers al întregii societăți.Așa cum se menționează în hotărîrea adoptată, este necesar să acordăm toată atenția rezolvării problemelor ridicate de masele de oameni ai muncii, atît de ordin personal, cît și de ordin general. Trebuie să înțelegem că este un drept al oamenilor muncii să se 

adreseze cu orice probleme organelor de partid și de stat și că a- ceasta constituie o expresie a democrației noastre socialiste. Este, de asemenea, o obligație pentru or- ganele de partid și de. stat să soluționeze în mod corespunzător atît problemele de ordin personal, cit și cele de ordin general și să informeze pe cei care au ridicat a- ceste probleme de felul cum au fost soluționate.Va trebui ca în presa noastră, la radio și televiziune să informăm periodic asupra problemelor de ordin general care au fost ridicate de oamenii muncii prin scrisori sau audiențe și asupra felului cum a- cestea au fost soluționate.Activitatea din acest domeniu constituie o latură însemnată a legăturilor partidului și statului cu masele de oameni ai muncit Ea constituie o parte inseparabilă a democrației noastre socialiste, care se bazează tocmai pe contactele nemijlocite cu oamenii, pe soluționarea directă a ' problemelor ce privesc condițiile de viață și de muncă ale maselor largi populare.Este necesar, de asemenea, să acordăm, în continuare, o atenție sporită activității politico-educative, de ridicare a nivelului ideologic al membrilor de partid, a activului și cadrelor de partid, să perfecționăm activitatea învăță- mîntului de partid și a altor forme de ridicare a nivelului politico- ideologic, să îmbunătățim stilul și metodele de muncă și conducere în acest domeniu. întregul nostru partid, toate organizațiile de masă și obștești, organele de stat trebuie să desfășoare o largă activitate politico-educativă de formare a omului nou. Să dăm un avînt, și mai puternic Festivalului „Cîn- tarea României", care trebuie să aibă un rol deosebit în desfășurarea unitară și în participarea largă a maselor largi populare la activitatea culturală și politico-educativă, la formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului !Hotărîrile pe care le-am adoptat astăzi creează condiții pentru perfecționarea activității noastre în toate domeniile, pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al. XI-lea și ale Conferinței Naționale. Va trebui să facem totul pentru ca aceste hotărîri să fie realizate în cel mai scurt timp în viață, în cele mai bune condiții 1
Stimați tovarăși,Doresc acum să mă refer, pe scurt, la unele probleme ale situației internaționale.Evenimentele petrecute pe plan internațional în perioada ce a trecut de la Conferința Națională au confirmat pe deplin justețea aprecierilor și orientărilor stabilite de conferință. întf-adevăr, în a- ceastă perioadă am asistat la ascuțirea în continuare a unor contradicții în viața internațională, la intensificarea luptei pentru zone și sfere de influență, la accentuarea unor manifestări de forță pe arena mondială — ceea ce, fără nici o îndoială, a avut repercusiuni negative asupra climatului general al relațiilor internaționale. Trebuie să constatăm cu regret că, în această perioadă, activitatea forțelor progresiste, antiim- perialiste nu a fost de natură să oprească tendințele negative la care m-am referit, cu toate că aceste forțe, prin eforturile lor, au împiedicat agravarea sau izbucnirea unor conflicte cu influențe negative în viața internațională. Subliniez acest lucru tocmai pentru a înțelege că actuala situație internațională impune mai mult ca oricînd intensificarea luptei tuturor forțelor progresiste, antiim- perialiste în vederea împiedicării agravării climatului mondial, pentru dezvoltarea cursului spre destindere și afirmarea relațiilor noi, democratice, care să asigure fiecărui popor propășirea independentă, liberă, fără nici un amestec din afară.în conformitate cu hotărîrile Congresului și ale Conferinței Naționale, acționăm cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, pentru întărirea solidarității și colaborării cu țările în curs de dezvoltare, pentru extinderea relațiilor cu statele capitaliste dezvoltate. Facem totul pentru așezarea la baza relațiilor internaționale a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.în ce privește Europa, încheierea reuniunii de la Belgrad, consacrată stabilirii de noi măsuri în vederea înfăptuirii în viață a documentelor semnate la Helsinki, a demonstrat că sînt încă multe de făcut pentru ca aceste documente să devină o realitate. Pornind de la aceasta, pe baza analizării rezultatelor obținute la încheierea reuniunii, se poate spune că ceea ce s-a obținut nu ne poate mulțumi, roadele sînt nesatisfăcătoare. Fără îndoială, este un lucru pozitiv că s-a ajuns la un consens privind organizarea unei noi reuniuni la Madrid, in 1980, și ținerea cîtorva întîlniri cu caracter limitat în următorii ani. Dar, după 

cum se știe, în problemele fundamentale ale continuării cursului destinderii, ale dezvoltării cooperării economice, culturale, științifice și, mai cu seamă; în problemele dezangajării militare nu s-au putut adopta măsuri concrete, ceea ce nu poate fi apreciat decît ca un rezultat negativ al reuniunii de la. Belgrad. Aceasta nu trebuie, desigur, să ducă la panică, ci trebuie să constituie un semnal de alarmă cu privire la obstacolele'' care se ridică în calea securității și păcii în Europa și în întreaga lume. . Acesta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru unirea și mai puternic®. a tuturor forțelor progresiste, democratice, pentru intensificarea eforturilor popoarelor din Europa în vederea înfăptuirii în viață a documentelor semnate la Helsinki, a continuării cursului destinderii. Trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre de către masele largi populare, de către toate popoarele, pentru trecerea la înfăptuirea în viață a acestor documente, pentru intensificarea colaborării între statele continentului nostru în toate domeniile, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru dezangajarea militară pe continent, pentru continuarea cursului destinderii și, pe- această bază, pentru pregătirea corespunzătoare a reuniunii ' din 1980 de la Madrid. Aceasta va trebui să determine adoptarea unor ■ măsuri concrete pentru realizarea securității și cooperării în Europa, inclusiv în problemele militare, fără de care nu se poate vorbi de securitate și de pace.Doresc să subliniez în această privință răspunderea ce incumbă fiecărui guvern, răspunderea uriașă pe care o au popoarele înseși pentru a determina înfăptuirea în viață a securității și păcii în Europa și în întreaga lume. în ce ne privește, sîntem hotărîți să facem totul pentru a contribui, împreună cu alte guverne și popoare, la realizarea în viață a acestui deziderat vital al națiunilor europene, al întregii omeniri.De asemenea, evenimentele din Orientul Mijlociu, inclusiv recentele acțiuni militare ale Israelului în sudul Libanului, au demonstrat că menținerea stării de încordare în această zonă creează un pericol permanent pentru noi ciocniri militare, pentru un nou război, cu consecințe foarte grave. Iată de ce România s-a pronunțat întotdeauna și se pronunță ferm pentru o soluție politică în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea grabnică a Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967. Totodată, considerăm că trebuie să se ajungă la soluționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat independent propriu. Felul în care se va soluționa această problemă, modul de alcătuire a statului palestinian constituie o problemă a palestinienilor înșiși ; nu poate fi impusă de către nimeni din afară o soluție ce nu este acceptată de poporul palestinian însuși. Trebuie să se înțeleagă bine că fără soluționarea problemei palestiniene nu se poate realiza pacea în Orientul Mijlociu. Este, de asemenea, necesar ca pacea în Orientul • Mijlociu să asigure, totodată, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor din zonă, o conviețuire pașnică și de bună vecinătate.Considerăm necesar ca, în situația creată, Israelul să-și retragă neîntîrziat trupele din sudul Libanului — ca un prim pas pe calea retragerii din toate teritoriile ocupate. Să se continue tratativele in vederea unei soluții politice, să se găsească formele corespunzătoare pentru participarea la acestea a tuturor țărilor interesate, în cadrul acceptabil pentru toate părțile și, desigur, prin reluarea Conferinței de la Geneva cu toate țările interesate. Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace, de a- semenea, un rol tot mai important în acest sens.După cum a reieșit din raportul prezentat cu privire la activitatea internațională a partidului și statului nostim, am acordat și acordăm o atenție deosebită problemelor lichidării subdezvoltării, întăririi colaborării cu statele din grupul țărilor în curs de dezvoltare și cu statele nealiniate.Acționăm cu toată fermitatea pentru făurirea noii ordini economice internaționale, care trebuie să deschidă calea progresului mai rapid al țărilor rămase în urmă, să creeze condiții pentru ridicarea nivelului de viață material și spiritual al acestor popoare, să contribuie la soluționarea pe o bază nouă, democratică a complexelor probleme economice din lumea de astăzi, să asigure stabilitatea și dezvoltarea economică a tuturor națiunilor.Doresc să menționez în mod deosebit importanța sesiunii Organizației Națiunilor Unite consacrate problemelor dezarmării. Noi considerăm că trebuie făcut totul pentru ca această sesiune să marcheze o etapă nouă pe calea trecerii la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. înțelegem bine că pro-

ca, pînă la sesiune, în cu țările socialiste, cui ale lumii care vor sai " ' $

blemele dezarmării sînt complexe, că ele nu pot.fi soluționate peste noapte. Dar tot atît de bine înțelegem că continuarea și accentuarea cursei înarmărilor creează pericole tot triăi mari pentru pace, pentru viața popoarelor. Uriașele cheltuieli care se.iac pentru înarmări apasă tot mai greu pe umerii tuturor popoarelor, inclusiv ai popoarelor din statele dezvoltate. Iată de ce oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare constituie o necesitate vitală, atît pentru dezvoltarea economico-socială și bunăstarea fiecărei națiuni, cît și pentru asigurarea păcii și securității popoarelor, a întregii lumi. Considerăm că sesiunea O.N.U. trebuie să adopte recomandări și măsuri practice, îndeosebi de ordin organizatoric, care să permită trecerea imediată la adoptarea de măsuri concrete de dezarmare.O importanță deosebită ar avea, după părerea noastră, adoptarea unei hotărîri solemne de oprire a cursei înarmărilor, de înghețare a cheltuielilor militare, a efectivelor și armamentelor la nivelul anului 1978. Sumele care s-ar economisi ca urmare a acestor măsuri să fie alocate dezvoltării economico-sociale și ridicării nivelului de trai al popoarelor.în al doilea rînd, considerăm că ar fi de importanță deosebită să se treacă la reducerea treptată a cheltuielilor militare, a efectivelor trupelor, astfel ca, cel mai tîrziu pînă în 1985, aceste cheltuieli să se reducă cu cel puțin 10-15 la sută față de nivelul anului 1978. După părerea noastră, sumele e- conomisite prin reducerea acestor cheltuieli ar putea să. fie alocate în proporție de 50 la sută pentru dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de trai din fiecare țară, iar 50 la sută pentru țările în curs de dezvoltare cu un venit național de pînă la 500-600 dolari pe locuitor.De asemenea, considerăm că sesiunea ar trebui să adopte măsuri cu privire la trecerea practică la dezarmarea nucleară, la oprirea producerii de arme de distrugere în masă, precum și la alte măsuri de întărire a încrederii între state.Ținînd seama de importanța a- cestei sesiuni, Comitetul Politic Executiv a hotătît elaborarea unui material care să expună poziția partidului și statului nostru în a- ceastă problemă și care să constituie baza expunerii punctului de vedere al țării noastre la această sesiune.Am dori colaborare alte state acționeze pentru ca această sesiune, să marcheze un moment nou în viața planetei noastre, să deschid® epoca trecerii la dezarmare reala; să acționăm pentru a se ajunge lî înțelegeri asupra unor măsuri o urmează să fie supuse dezbateri acestei sesiuni. Doresc să reafim hotărîrea partidului, a statului ș a poporului român de a nu precu peți nimic pentru a-și aduce contribuția la dezarmare, la pacea și colaborarea între popoare.Vom acționa și în continuare — așa cum am subliniat la Conferința Națională din decembrie — pentru întărirea colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate partidele socialiste, socia.1- democrate, cu mișcările de el*- berare națională, cu alte bigairlza-, ții de guvernămînt, democratice, ci/ toate partidele și forțele democry tice, considerînd că întărirea sa* darității acestora, a tuturor foy lor progresiste și antiimperial' a tuturor popoarelor constitui» j' cerință vitală, o garanție a opriri cursului periculos al evenimentei*? internaționale, a accentuării continuare a procesului destinde/ securității și colaborării, a prop vării unei politici de pace, a ■. fișării unei lumi mai drepte și 1 bune.
Stimați tovarăși,în încheiere aș dori să y' / la necesitatea de a lua toa f rile atît pentru aplicarea'; , a hotărîrilor adoptate de ' / cît și pentru realizarea I condiții a planului pe 19 țx '■ dustrie, agricultură, inveje'rio factor important pentru ky.e' înainte al patriei noastref^^ îndeplinirea în bune condb K vederilor întregului cincin^’^^®.Doresc să atrag în mod c atenția asupra faptului că înj tiții avem rămîneri în urt> sînt întirzieri la lucrările ag Am discutat la consfătuirea februarie problemele agricul. dar vreau să menționez că tre. luate toate măsurile pentru re, zarea la timp a lucrărilor necesi obținerii unei producții bune. Pi cipitațiile căzute în ultimul tin. au îmbunătățit situația în agricul tură ; depinde acum de noi, de fie- , care comitet județean, de fiecare z organizație socialistă de stat sau cooperatistă, de fiecare om al muncii din agricultură să asigurăm ob-/ ținerea unei recolte bune în ace/ an. /Cu aceasta, doresc să închei'Urez tuturor comuniștilorror oamenilor muncii succe t treaga lor activitate, mu' / tar.e și fericire. Vă urp" voastră succes în activi/ / re, multă sănătate și m’> Z
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PE LISTA URGENȚELOR IN CAMPANIA AGRICOLĂ:
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DIVERS I
Regăsire 
după 
40 de ani

Zilele trecute — un moment 
emoționant la sediul miliției 
județului Gorj. O inimă de 
mamă a trăit, după 40 de ani 
de dor și așteptare, bucuria de 
a-și regăsi propria fiică, in con
dițiile vitrege ale acelor vre
muri, fiind bolnavă. Floarea 
Gheorghe din Seaca de Pădure 
— Dolj n-a putut să-și creas
că odorul, incredințindu-l unui 
orfelinat. După ce s-a însănăto
șit, fetița ei, Viorica, dispăruse 
fără urmă. De atunci a căutat-o 
mereu. A trimis și ziarului nos
tru o scrisoare, pe care, la rîn- 
du-ne, am adresat-o Inspectora
tului General al 'Miliției. Apelul 
ei a găsit ecou, astfel că, după 
minuțioase investigații ale unor 
cadre de miliție din județele 
Dolj și Gorj, mama și-a putut 
descoperi în Tg. Jiu o trainică 
și fericită familie : Viorica, 
Costel și Constantin Cătăgoi — 
fiică, nepot și ginere. Bucurie 
împărtășită și de bătrîna Băla- 
șa Dăianu din Aninoasa-Gorj. 
care o infiase cu multi ani incare o infiase cu multi ani 
urmă pe micuța Viorica.

Prezență 
de spirit

Mecanizatorii loan Beraru _ 
loan Cociș se întorceau după o 
zi de muncă pe o cărare de 
lingă terasamentul liniei ferate 
Caila—Șieu. La un moment dat, 
atenția le-a fost atrasă de o și
nă ruptă. în curind, prin punc
tul respectiv urma să treacă un 
tren de persoane care pornise 
de la Bistrița către Beclean. 
Imediat, uitind de oboseală, cei 
doi mecanizatori au alergat in
tr-un suflet spre cantonul cel 
mai apropiat. Cantonierul Emil 
Figan a reușit să oprească la 
timp trenul, după care strică
ciunea a fost reparată și totul 
a reintrat in normal.

5»

Palmierii și-
celebritatea

Una din podoabele estivale 
ale frumosului hotel „Raluca" 
din nu mai puțin frumoasa sta
țiune „Venus“ o constituie doi 
palmieri crescuți cu pasiune, 
și răbdare de către horticulto
rii litoralului. Numai că, în 
toamna trecută, cei doi arbori 
ornamentali începuseră să tîn- 
jească, încît se părea că nu vor 

1 mai apuca primăvara. Explica- 
pția : ființe nesăbuite certate cu 

’ ■ normele elementare de civiliza- 
; ție își scrijeliseră cu cuțitul nu
mele pe tulpinele lor. Dar iată 
că horticultorii lui Gheorghe 

I Sandu au luat palmierii sub o- 
crotire, le-au oblojit rănile, i-au 

I „internat" în seră, la lumină și 
, căldură. Acum cei doi palmieri 

sînt la fel de falnici, numai 
I că pe tulpini au rămas încă ci- 
I catrizate numele făptașilor : 

Ghiță Șindilă, Ciobică ’77. Tanța 
Pavel Jon.

J

Ghiță Șindilă, Ciobi 
- ' Birău, George Ilea, 
I Tristă celebritate 1

Voiaj de 
ilăcere cu... 
>uldozerul
Am mai scris in rubrica noas- 
ă despre unii șoferi care, pro- 
tind de neglijența sau „bună- 

Joința" șefilor de autobaze sau 
.oloane auto, au plecat cu ma- 

îsinile stalului la plimbare. De 
'astfel de isprăvi nu se poate să 
/nu fi auzit și tractoristul Vasile 
Urșanu din comuna Berbești— 
Ț’jlcea. Numai că Urșanu a por
nit in voiaj nu cu tractorul, ci 
cu un... buldozer, pe care l-a 
„împrumutat" (citiți : sustras) 
de pe un șantier din comună. 
După o cursă de cițiva kilometri, 
buldozerul a rămas in pană. 
„Cursa plimbărețului" pe la or
ganele de anchetă continuă.

ft i
i

Bucuria 
fetitei»
Mult s-a mai bucurat 

:'md mămica s-a intors 
2nd o vede din nou 
ȚI,să, încearcă s-o ajute

fetița 
acasă, 
sănă- 
și ea, 
ajutor 

decit
.upâ puterile ei. Și ce 
nai mare poate sâ-i dea 
l fie cuminte și ascultătoare, 
'nara ' - • - •••• •
iria, 
slui
rte dificile intervenții car- 
rasculare la spitalul județean 
Mureș. De aici, și rugămin- 
cititoarei noastre de a adu- 
i pe această cale cele mai 
iroase mulțumiri medicilor 
^ureșeni „care și-au dat 
f osteneala, cu multă com- 
nță profesională și omenie".

ei mămică — Mikloș 
din Lipovăț. județul 
- a fost supusă unei
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87" intimplat luni, 20 martie, 

< Ofy, pe strada Caraiman din I 
,'^/^ești. Doi feciori, împreu-

’ tatăl l°r' un bătrin in I 
.ț/y ' de 75 de ani, mergeau I 
, " .'ți, spre treburile lor. Deo- I

, o mașină a trecut razant$
.-a stropit cu apă și noroi 

Z> creștet pină-n tălpi. Să nu 
. fi avut loc mașina să-i ocoleas- 
y ci 7 Nici vorba. Din sens opus 
- nu venea nici o mașină, din 

spate nici una, strada este des
tul de largă. Dar cum In drep
tul celor trei pietoni se ajla o 
băltoacă mai mare, cel de Ia 
volan s-a îndreptat absolut in
tenționat spre ea. trecind cu vi
teză. Deși cu fața plină de apă 
și mizgă, unul din cei trei a 
reușit să rețină numărul mași
nii, pe care-l notăm aici : 8—B 
—1596.
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii
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SFECIA DE ZAHĂR - semănată repede, 
în condiții agrotehnice superioare!

BOTOȘANI

în prim plan—ealitatea Intrărilor
în cursul zilei de joi, în unitățile 

agricole din județul Botoșani a 
început semănatul sfeclei de zahăr. 
Primii care au declanșat această ac
țiune au fost cooperatorii din Știu
bieni, Sirbi, Frumușica, Drăgitșeni și 
Ștefănești. La Știubieni, bunăoară, 
patul germinativ este pregătit pe în
treaga suprafață de 125 ha prevăzută 
a se cultiva. Președintele cooperati
vei agricole, tovarășul Dumitru Ava- 
tavului. spune că însămîntatul 
sfeclei de zahăr va dura doar 5—S 
zile. Și la Sîrbi, deși suprafața des
tinată acestei culturi este mare — 
130 hectare — semănatul, după cum 
apreciază președintele cooperativei 
agricole, tovarășul Petru Cărămidâru, 
se va încheia în mai puțin de o săp- 
tămînă „Au fost asigurate toate con
dițiile pentru ca în acest an să ob
ținem o producție de cel puțin 30—35 
tone sfeclă de zahăr la hectar — pre
cizează președintele. Iar cînd fac a- 
ceastă afirmație am în vedere măsu
rile luate în toamna anului trecut pe 
care le aplicăm cu cea mai mare răs
pundere". în . ce constau aceste mă
suri ?

— în primul rînd — ne spune 
ing. Vasile Moisuc, șeful comparti
mentului producție vegetală de la 
direcția agricolă — întreaga supra
față ce se va cultiva cu sfeclă de 
zahăr în acest an — aproape 15 000 
hectare — a fost arată și nivelată 
din toamnă. Pe baza programului de 
fertilizare . au fost administrate 
345 000 tone de îngrășăminte natu
rale și 3 369 tone de îngrășăminte 
fosfatice. Am asigurat din vreme și

a fost livrată unităților întreaga 
cantitate de sămință necesară.

Din discuția avută am reținut șl 
alte măsuri ce au fost adoptate la 
nivelul județului in vederea obține
rii unei producții medii la hectar de 
cel puțin 32 tone. S-a stabilit, bună
oară, ca pregătirea patului germina
tiv să se realizeze numai cu combi- 
natoarele, respectîndu-se astfel adin- 
cimea optimă de afînare a solului. 
De acest fapt, ne-am convins atit. la 
Știubieni și Sî.rbi, cît și în alte loca
lități ale județului, cum sînt satele 
Nicolae Bălcescu, Havîrna, Vlăsinești, 
De asemenea, așa cum ne asigură in
ginerul Gheorghe Popa, directorul 
trustului S.M.A., toate cele 180 de se
mănători (S.P.C.-6 și S.P.C.-8) au 
fost reglate în funcție de sămînța ce 
urmează a fi încorporată în sol. 
în vederea respectării cu strictețe a 
reglajelor în timpul însămînțării, spe
cialiștii direcției agricole județene, ai 
trustului S.M.A., repartizați pe con
silii intercooperatiste și brigăzi, se 
află în permanență pe cîmp, veghind 
la bunul mers al lucrărilor. S-au 
întocmit, totodată, programe în ve
derea administrării îngrășămintelor 
chimice complexe în timpul însă- 
mințatului. in acest scod toate semă- 
nătorile fiind echipate cu fertiliza
toare.

în două zile, în județ s-au însămîn- 
țat peste 600 de hectare. La direcția 
agricolă județeană se apreciază că, 
în cel mult 8 zile, sămînța de sfeclă 
de zahăr va fi încorporată în sol. 
„Sîntem constienti — ne spune tova
rășul Constantin Dimitriu. directorul 
direcției agricole județene — că orice

zi cîștigată Ia însămînțat determină 
un spor de producție. Tocmai nomind 
de la acest fapt am mobilizat toate 
forțele mecanice. încît semănatul 
sfeclei de zahăr să se încheie in 11-

MUREȘ

mitele timpului optim și în cele mai 
bune condiții agrotehnice".

Silvestri AIEENEI
corespondentul „Scinteii"

A

întreaga suprafață va fi însămințată 

în 5-7 zile
în județul Mureș, sfecla de zahăr 

se cultivă pe o suprafață de 15 000 
hectare, în 129 de unități agricole. 
Ținind seama de recoltele mari pre
văzute a se obține în acest an. orga
nele și organizațiile de partid, spe
cialiștii din județ acordă o mare a- 
t-enție însămînțării sfeclei de zahăr 
la timp si în condiții agrotehnice su
perioare. De altfel, cu cîtva timp in 
urmă, la Tîrgu Mureș s-a desfășurat 
— pentru a treia oară consecutiv — 
consfătuirea zonală a cultivatorilor 
sfeclei de zahăr din 14 județe ale tă
rii. la care au participat peste 500 de 
specialiști. La consfătuire au fost sta
bilite măsuri în vederea realizării în 
1978 a unor producții sporite la hec
tar.

Cum se aplică aceste măsuri, acum, 
la semănat ? Din vreme. întreaga 
cantitate de sămîntă a fost distribui
tă unităților agricole, iar după' zvîn- 
tarea solului au și început lucrările 
de pregătire a patului germinativ. 
Ceea ce caracterizează acum munca 
în unitățile agricole cultivatoare de 
sfeclă de zahăr este rapiditatea în e- 
xecutarea lucrărilor. îmbinată cu 
preocuparea pentru realizarea lor Ia 
un înalt nivel calitativ.

Cu toate că vremea nu a fost favo
rabilă. în numai cîteva zile au fost.

insămînțate peste 150 hectare cu sfe
clă de zahăr, cele mai bune rezultate 
fiind obținute în unitățile care fac 
parte din consiliile intercooperatiste 
Bahnea. Bălăuseri. Rîciu și Sărmașu. 
Bunăoară, cooperativa agricolă din 
Voiniceni a însămîntat un sfert din 
suprafața destinată acestei culturi. 
Totodată, continuă în ritm intens pre
gătirea terenului, lucrare ce se exe
cută numai cu ajutorul combinatoa- 
relor, rezult-înd un bun pat germina
tiv și nivelarea corespunzătoare a 
solului.

Am adresat organelor județene de 
specialitate întrebarea : cînd se va 
încheia semănatul sfeclei de zahăr 7 
Ne-a răspuns tovarășul Ion Olteanu, 
director adjunct al direcției agricole : 
„Acum, odată cu îmbunătățirea vre
mii. am concentrat în cîmp un număr 
sporit de utilaje. Aceasta va permite 
să însămînțăm zilnic 2 000—2 500 hec
tare. Apreciem că în 5—7 zile se va 
încheia insămîntarca sfeclei de zahăr 
pe toate suprafețele prevăzute".

Demarajul este bun. Totul este a- 
cum să nu slăbească preocuparea 
pentru executarea în ritm rapid si de 
cea mai bună calitate a lucrărilor.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

„Perla Bdraganului"

Stațiunea Amara, „Perla Bărăga
nului". cum i se mai spune, oferă 
din an în an condiții tot mai bune 
de odihnă și tratament. Factorii na
turali de cură — apa lacului (sulfa
tată. clorurosodică. magneziană, 
bromurată). nămolul sapropelic (ne- 
gru-onctuos. sulfuros-iodurat), pre
cum și izvorul de apă minerală 
(sulfuroasă, bicarbonatată. sodică, 
magneziană. hipotonă) constituie 
elementele de bază 'în tratamentul 
a numeroase afecțiuni.

Specialiștii afirmă că tratamentul 
și cura la Amara au o mare efica
citate îndeosebi în afecțiunile reu
matismale cronice, afecțiunile post- 
traumatice ale aparatului locomo
tor. ale sistemului nervos periferic 
și în afecțiunile ginecologice cro
nice. Ca boli asociate se tratează cu 
bune rezultate afecțiunile hepato- 
biliare și gastrointestinale. boli de 
nutriție, ale rinichilor și căilor res
piratorii ș.a. în vederea aplicării 
unui tratament complet, cele trei 
mari complexe sanatoriale (U.G.S.R., 
U.N.C.A.P.. O.J.T.) dispun de baze 
specializate în aplicarea procedee
lor terapeutice : băi minerale la 
cadă cu apă din lac, împachetări cu 
nămol, bazine, instalații complete 
de hidroterapie, electroterapie și 
termoterapie, cabine pentru masaj, 
săli de gimnastică medicală ș.a.

Un mare avantaj de care se 
bucură pacienții — ne spunea to
varășul Constantin Drăghici. di
rectorul O.J.T. Ialomița — este po
sibilitatea continuării curei la do
miciliu cu crema extract de nămol 
Amara, care poate fi obținută la 
farmaciile si chioșcurile din stațiu
ne, la recepția hotelului „Munte
nia" din Slobdzla. precum si 
ramburs cu comenzi pe adresa : 
O.J.T. Ialomița, stațiunea Amara.

O grijă deosebită este acordată 
agrementului. S-au amenajat noi 
ștranduri și baze sportive, parcul 
stațiunii se va îmbogăți în aceas
tă primăvară cu 12 000 de 
arbori. Se organizează în fiecare se
rie excursii în zone pitorești din 
țară și în R.P. Bulgaria. în afară 
de aceasta, grădina de vară, com
plet reamenajată. găzduiește in 
anotimpul cald, timp de trei zile, 
festivalul de muzică ușoară „Tro
feul Amara".

în final, încă o informație : lîngă 
baza de tratament O.J.T. vor fi am
plasate un hotel cu 300 de locuri, 
restaurant, bar de zi. unități de 
prestații turistice, magazine etc. și 
o casă de cultură cu cinematograf, 
săli de lectură, bibliotecă ș.a. (Lu
cian Ciubotarul.

în imagine : pavilionul O.J.T. din 
Amara. (Foto : Aurel David).

SATU MARE

Noi prestări de servicii
La cooperativa meșteșugă

rească „Metalolemn" din Satu 
Mare — după cum ne infor
mează președintele ei. Teodor 
Chiliei, s-au înființat puncte de 
achiziționare a unor obiecte de 
uz casnic și uz personal, vechi 
sau defecte. Aceste obiecte, supu
se unor recondiționări și repara
ții și aduse intr-un stadiu func
țional și estetic cît mai apro
piat de cel avut inițial, sînt va
lorificate la prețuri foarte ac
cesibile în tîrgurile ce se orga
nizează periodic în diferite lo
calități urbane și rurale din 
județ. Iată citeva exemple : un 
frigider „Arctic" poate fi cum
părat după recondiționare cu- 
circa 600 lei ; un aparat de ra
dio mare se achiziționează după 
reparație cu 200—300 lei. Pentru 
informații suplimentare un nu
măr de telefon util : 112 14 — 
serviciul producție al coopera
tivei „Metalolemn" din Satu 
Mare. (Octav Grumeza).

• BUZĂU. Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Bu
zău găzduiește prima ediție 
„Salonului _ cărții științifice și 
tehnice", 
ani de la 
biblioteci 
fost marcată de un simpozion or
ganizat la Biblioteca județeană. 
Cu .........................................
un 
pe 
La 
lor

a
împlinirea a 85 de 
înființarea primelor 
publice la Buzău a

acest prilej, a fost constituit 
cenaclu de istorie literară de 
lîngă biblioteca județeană. 
Casa de cultură a sindicate- 
a fost vernisată expoziția_de 

grafică 
zău al
• IAȘI, 
mea" din Iași 
sat volumul „Petru Rareș", lu-

a cenaclului din Bu- 
U.A.P. (Mihai Bâzu)

La librăria „Juni- 
a fost lan-

Timpul se îmbunătățește și. odată 
cu aceasta, se intensifică si lucră
rile agricole de primăvară. Iată 
două secvențe de muncă din a- 
ceste zile : pregătirea terenului la 
C.A.P. „30 Decembrie" din Ale

xandria — Teleorman (fotografia 
de sus) și semănatul culturilor din 
prima epocă la I.A.S. Urziceni —

Ilfov (fotografia de jos)
Foto : C. Dumitru

Deși, inultimele zile, vremea a fost capricioasă, în întreaga țară s-au desfășura

Ample acțiuni pentru gospodărire®
și înfrumusețarea localităților

Cu toată vremea instabilă din acest început de pri
măvară. milioane de cetățeni de pe întreg cuprinsul tării, 
bărbați si femei, tineri și vîrstnici. elevi și studenți. oa
meni ai muncii români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, au participat și participă, cu -însuflețire, în 
timpul lor liber, la ample acțiuni pentru mai buna gos
podărire' și înfrumusețare a localităților.' Pe baza obiec
tivelor concrete și a priorităților stabilite de fiecare con
siliu popular municipal, orășenesc si comunal, s-au con
stituit în aceste zile adevărate șantiere ale muncii vo- 
luntar-patriotice pentru executarea unor importante lu
crări edilitar-gospodărești. Se repară și se modernizează 
străzi și trotuare, se plantează pomi fructiferi si arbuști

ornamentali, se înfrumusețează parcuri și grădini, se ex
tind spatiile verzi și zonele de agrement, se efectuează 
lucrări de îndiguiri și desecări, se amenajează noi te
renuri sportive și locuri de joacă pentru copii. O aten
ție deosebită trebuie să se acorde curățeniei în jurul 
blocurilor și caselor. în incintele întreprinderilor, pe 
străzi. în parcuri, pretutindeni. Ceea ce se cere acum 
este ca organele locale ale puterii și administrației de 
stat, deputății să coordoneze si să organizeze cît mai bine, 
cu chibzuință de buni gospodari, toate aceste acțiuni vo- 
luntar-patriotice. pentru ca eficienta lor să se regăsească 
în îmbogățirea zestrei edilitar-gospodărești. în plusul de 
frumusețe al fiecărei așezări. întru folosul și bucuria 
obștii, al fiecărui cetățean.

BUCUREȘTI : — Pe o vreme nu 
prea prielnică, bucureștenii au parti
cipat. în ultimele zile, la numeroase 
acțiuni gospodărești si de înfrumu
sețare a cartierelor și parcurilor, a 
străzilor si bulevardelor. în sectorul 
7, după cum ne informează tovarășul 
Gheorghe Preda, prim-vicepresedinte 
al consiliului popular, în fiecare zi 
20 000—25 000 de cetățeni iau parte la 
diferite acțiuni obștești, cot la cot cu 
deputății lor, cu comitetele de cetă
țeni și asociațiile de locatari. S-au 
curățit si săpat parcurile din cartie
rele Drumul Taberei și Giulești, 
s-au plantat aproape 100 000 de ar
bori și arbuști, peste 20 000 de tran
dafiri. s-au curătat rigolele, s-au re
parat gardurile și s-au văruit pomii 
pe toate străzile și bulevardele din 
sector. \

în toate circumscripțiile electora
le din sectorul 1 cetățenii. în frun
te cu deputății, s-au aflat în număr 
mare în parcuri, zone verzi si car
tiere, muncind cu tragere de inimă 
la înfrumusețarea acestora. Peste 
11 000 de ore de muncă patriotică au 
fost consacrate curățirii și reamena- 
jării a 85 000 mp spatii verzi si a 15

terenuri de joacă pentru copii, s-au 
întreprins acțiuni de curățenie în 
cartierele Floreasca. Băneasa si He
răstrău. Printre circumscripțiile in 
care s-a muncit bine, organizat si cu 
bune rezultate, se numără circum
scripția nr. 10 (deputat Georgeta Ti- 
tina Vasiliu), numărul 11 (deputat 
Rodica Botnar), numărul 26 (deputat 
Virginia Barbu) și numărul 28 (de
putat Stan Alexandrescu).

Rezultate bune s-au obtinut si In 
sectorul 3, unde eforturile cetățeni
lor. ale deputatilor au fost concen
trate spre lucrări de înfrumusețare 
a marilor bulevarde — Republicii, 
Dimitrov. Muncii. Biruinței, șoselele 
Pantelimon și Iancului etc. S-au cu
rătat numeroase străzi cu o suprafa
ță de 135 ha și 283 ha parcuri, s-au 
plantat de-a lungul arterelor de cir
culație mii de pomi, garduri vii și 
s-au reamenajat circa 50 000 mp zone 
verzi in jurul blocurilor de locuințe, 
în fruntea acțiunilor gospodărești 
din sector s-au situat colectivele ma
rilor întreprinderi „23 August". 
„Republica". „Electroaparatai". în
treprinderea de masini-unelte si a- 
gregate. (Rodica Șerban).

,,ROMĂNIA-FILM“ prezintă ■. )}MÎNIA“
O producție a Casei de filme „Numărul Patru"

Decoruri și 
Comănici, 
Zamfirescu,

Film

Alecu Ivan Ghilia. Regia : Mircea Veroiu. Imaginea : Călin Ghibu. Muzică : Mircea Florian, 
militare : arh. Nicolae Drăgan. Costume : Hortensia Georgescu. Cu : Mihai Mereuță, Viorel 
Nuțescu, Mircea Albulescu, Petre Tanasievici, Florin Codre, Mitică Popescu, Florin 

Popovici, Adina Popescu, Maria Ploae, Alexandru Lungu, Dorel Vișan, Ștefan Velniciuc. 
în studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

HARGHITA : Hotărițl să realizeze 
în acest an munci patriotice în va
loare de peste 20 milioane lei, cetă
țenii din orașul Miercurea-Ciuc, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei, ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți, execută lucrări de întreținere și 
înfrumusețare a parcurilor „Central", 
„Eroilor" și „Păcii", precum și a zo
nelor verzi din cele trei mari cartiere 
ale orașului : „Tudor Vladimirescu", 
„Patinoarului" și „Gării". Concomi
tent, in celelalte cartiere ale orașu
lui se desfășoară lucrări de curățire 
a șanțurilor, repararea străzilor și 
trotuarelor.

în orașul Miercurea-Ciuc s-au con
struit în ultimii ani mii de aparta
mente. Noi construcții se înalță și in 
momentul de față. Un ajutor dat con
structorilor de cei care vor beneficia 
în curind de noile apartamente este 
bine venit. Iată de ce viitorii loca
tari au hotărît să presteze cîte 150 de 
ore la efectuarea de lucrări de con
strucție, iar alte mii de cetățeni răs
pund prezent la toate acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului. Valoarea lucrărilor prin mun
că patriotică realizate în acest în
ceput de primăvară se cifrează la 
peste 3,5 milioane lei. (I. D. Kiss). ,

BUZĂU : Ca si în anii din urmă, 
(municipiul Buzău a ocupat si locul I 
pe tară in întrecerea pentru bună 
gospodărire si înfrumusețare). în a- 
ceastă primăvară, edilii si cetățenii, 
împreună cu deputății, participă in 
număr mare pe șantierele muncii vo- 
luntar-patriotice.

— La realizarea programului de 
gospodărire și înfrumusețare a Bu
zăului — ne spune tovarășul Gheor
ghe Popescu, prim-vicepresedinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal — participă în 
fiecare zi mii de tineri și virst- 
nici. Pînă acum am efectuat lucrări 
de amenajare și întreținere a spațiilor 
verzi și parcurilor pe o suprafață de 
peste 60 hectare, s-au plantat mai 
bine de 10 000 pomi fructiferi, arbori 
și arbuști ornamentali. 4 500 butași de 
trandafiri, foarte multe flori de sezon. 
Florile si o parte din arbori si ar
buști au fost asigurate de sera si pe
piniera consiliului popular municipal. 
Tot de aici. în cursul acestui an. vor 
mai fi puse la dispoziția spatiilor 
verzi peste 1.5 milioane flori.

Cot la cot cu edilii si deputății, ce
tățenii efectuează în aceste zile lu
crări de modernizare a străzilor din 
cartierele „23 August" si „Indepen
dentei". unde se execută canalizări, 
aducțiuni cu apă si asfaltări. Pină

acum au fost montate tuburi de 
nalizare pe o lungime de 2 km. s 
tras conducte de distribuție a apei 
1.5 km și au fost dislocați 120 000 
pămînt. Covorul asfaltic turnat 
curind îmbracă strada Grîușorult 
strada Proiectată, precum si o‘t 
parte din magistrala Transilva 
Valoarea muncii voluntar-patri< 
efectuate pînă acum se ridică la < 
900 lei pe locuitor. (Mihai Bâzu

BRAȘOV. Deși ultimele zile au 
nefavorabile, Brașovul și împre 
mile căpătînd din nou aspectul 
ierni adevărate, acțiunile de g< 
dărire și înfrumusețare n-au în 
Colective de muncitori, mai ales 
retul, au acționat în pădurile din 
masivului Piatra Craiului și ale 
vasnei, unde, în ciuda zăpezii 
acoperea solul, au scos mii de ; 
și arbuști pe care i-au adus la 
șov și pe care cetățenii i-au și 
tat. în felul acesta s-a reușit < 
cei 80 000 bucăți arbori și a 
prevăzuți în această primăvară 
să fie pînă acum plantați. în i 
timp au continuat acțiunile de 
musețare și amenajare a zonei 
jurul blocurilor de locuințe. . 
mîna aceasta a fost folosită și 
desfășurarea adunărilor cetă 
pe cartiere, unde s-au dezbătu 
bleme legate de gospodărirea 
frumusețarea municipiului ș: 
s-a hotărît să se treacă la o i 
zare și mai largă a cetățeni 
aceste acțiuni. Ca o primă r 
s-a stabilit ca sute de tin 
meargă în zona unor plantați 
tane de unde, sub îndrumare: 
nelor silvice, să scoată arbori 
buști care să fie apoi transpoi 
autocamioanele spre Brașov, 
a fi plantați. (Nicolae Mocani

NEAMȚ : Mii de cetățeni d 
șele și comunele județului. în 
cu deputății, iau parte la 
de muncă patriotică. La aces 
uni au participat și un mare 
de femei din Piatra Neamț și 
din Bodești, Tîrgu Neamț ș 
în comuna Ceahlău, de pilc 
executat ultimele lucrări la 
de alimentare cu apă potabi 
calității. Ca urmare, unele 
dării ale cetățenilor, precun 
diile școlii, internatului și 
munale au beneficiat de 
cantități de apă potabilă caj 
izvorul „Șipotul lui Doruț" 
rea a fost terminată cu 6 
devreme, o contribuție deosel 
cîndu-și gospodinele Maria 
Ana Teodorescu, Agurița Cr 
ria Dascălu și altele.

într-o altă parte a iude 
Bodești. prin contribuția fei 
frunte cu deputatele lor. au 
rățate de resturi vegetale 
de hectare pășune. Acum, 
nele din Bodești lucrează 
narea noii case de naștere." 
nov. femeile au trecut la vă" 
fadelor caselor si institutiil!" 
culturale, la curățirea sana 
plantarea a 1 700 pomi frur" 
asemenea, in comuna Agap>st 
vătuiti toți pomii de ne t:U" 
ristic. (Ion Manea).

crare colectivă coordonată de 
cercetătorul științific Leon Si- 
manschi, apărută Ia Editura 
Academiei. Profesori de desen, 
membri ai cenaclului „Ștefan 
Dimitrescu" din Iași, au des
chis o expoziție ele artă plas
tică la Casa presei. Cu prilejul 
împlinirii a 130 de : 
revoluția din 1848. 
Statului din Iași s-a 
o expoziție de documente origi
nale. „Iașiul tinereții noastre" 
— este intitulat concursul de 
creație tehnico-științifică și ar
tistică organizat de Comitetul 
județean Iași al U.T.C. pentru 
tinerii din unitățile economice. 
(Manole Corcaci) • HUNE-

ani de la 
la Arhivele 

organizat

DO AR A. — în localitățile din 
Valea Jiului se desfășoară ma
nifestările „Săptăminii teatrului 
de comedie", organizată cu 
concursul unui colectiv al Tea
trului de comedie din București, 
aflat în turneu în județul Hu
nedoara. care, pe lîngă specta
colele prezentate, participă la o 
seamă de acțilmi instructiv-edu- 
cative : întîlniri cu artiști ama
tori și spectacole în comun, in- 
tîlniri cu oameni ai muncii din 
întreprinderile miniere, recita
luri de poezie și scurte specta
cole la locurile de muncă. (Sa
bin Ionescu) • BOTOȘANI, in
tre 22—31 martie în localitățile 
județului Botoșani se desfășoară

Decada filmului documentar, 
sub genericul „Omul folosește 
și supune în interesul său for
țele naturii". Teatrul ..Mihai 
Eminescu" din localitate a pre
zentat in premieră spectacolul 
intitulat „Aripile libertății", re
gizat de Zoe Anghel Stanca. (S. 
Allenei) 0 GORJ. La punctul 
de documentare politico-ideoio- 
gică din cadrul întreprinderii de 
utilaj minier Rovinari a fost or
ganizată expoziția „Momente din 
istoria patriei și a partidului, a 
mișcării democratice și revolu-

ționare din țara noastră". (Du
mitru Prună) • VRANCEA. 
Formațiile cultural-artistice câș
tigătoare ale concursurilor des
fășurate la nivelul satelor au 
debutat în faza pe comune a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Prima confruntare a 
avut loc în cinci localități ale 
județului, la care au participat 
56 de formații cu peste 700 de 
artiști amatori. „Burebista — 
personalitate complexă a lumii 
antice", a fost tema expunerilor 
și expozițiilor de carte social- 
istorică organizate de căminele 
culturale și biblioteci. (Dan 
Drăgulescu) ® BACĂU. „Sfa
tul tinerelor condeie" — și-au

Întitulat consfătuirea de lucru 
creatorii de artă din liceele ju
dețului. în cadrul ciclului de 
expuneri „Istorie și contempo
raneitate". organizat de Muzeul 
județean de istorie și artă 
Casa de cultură „Vasile 
sandri" din Bacău a avut 
simpozionul „130 de ani de 
revoluția română din 1848". 
galeriile de artă din Bacău 
fost organizată o expoziție 
pictură a artiștilor plastici Eca- 
terina Ardeleanu și Aurelian 
Bucătaru. (Gh. Baltă). ® ME
HEDINȚI. La Drobeta-Turnu 
Severin se desfășoară „Festiva
lul primăverii severinene" — 
o suită de spectacole dedicate in

la 
Alec- 

loc 
la 

La 
a 

de

fiecare zi unei anume 
artistice : „Ziua muzic 
a poeziei și artelor ,, 
„Ziua teatrului și a fii 
amatori". „Ziua muzlcfT®.' 
„Ziua creației tehniin''.' 
fice" etc. (Nicolae Gr<scru ' 
© 'MARAMUREȘ. Cea1 ® 
premieră din actuala 
Teatrului dramatic d 
Mare a fost prezentai 
na casei orășenești 
din Viseu de Sus. cu pa 
migranții" a scriitorulv0'0^®^ 
contemporan SlawomiWr07-0 
Regia și scenografia (ectaco 
lului sînt semnate dJ511 
loreanu. (Gheorghe Sp-
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Tovarășei Elena Ceausescu
i-a fost Inmluat Ordinul „Andrea Belle"

al Republicii Venezuela

conferlre a ordinu- 
președintele Repu- 
Carlos Andres Pe-

Tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu i-a fost înmînată, 
vineri. 24 martie, în cadrul unei so
lemnități care a avut loc la Palatul 
Marii Adunări Naționale. înalta dis
tincție a Republicii Venezuela — Or
dinul „Andres Bello", clasa I — cu 
eșarfă de onoare.

în hotărîrea de 
Iui. semnată de 
blicii Venezuela. ____
rez, se arată că această înaltă distinc
ție venezueleană s-a acordat tova
rășei Elena Ceaușescu „pentru acti
vitatea remarcabilă desfășurată în 
domeniile educației și cercetării ști
ințifice".

Ambasadorul Republicii Venezuela 
la București. Juan Uslar Pictri. a a- 
rătat că a fost împuternicit de pre
ședintele Venezuelei să-1 inmtneze 
tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu Ordinul „Andres Bello" și, 
subliniind remarcabila și îndelungata 
activitate desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu în domeniul cerce
tării științifice, el a spus : „Pe plan 
internațional sînt bine cunoscute neo
bositele dumneavoastră căutări în 
domeniul sintezei compușilor macro
molecular!. în chimia polimerilor și 
cauciucului — cercetări care au adus 
importante contribuții în aceste difi-

Simpozion științific româno-american
în perioada 20—24 martie, la Iași 

și Suceava s-au desfășurat lucrările 
simpozionului româno-american de 
teoria operatorilor si aplicațiile sale, 
organizat sub egida Consiliului Na
tional pentru știintă și tehnologie in 
colaborare cu Fundația națională 
pentru știintă din S.U.A.

în cadrul acestei reuniuni științi
fice. la care au luat parte reputați 
matematicieni, cercetători si cadre 
didactice din principalele centre uni
versitare ale celor două tari, au fost

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

//
Că turneul „Centura de aur" ser

vește din plin intereselor boxului 
nostru este un fapt în afara oricărei 
îndoieli. în fiecare an turneul con
stituie un prilej bun pentru conso
lidarea și lărgirea relațiilor interna
ționale ale boxului românesc, în fie
care an cu ocazia „Centurii de aur" 
un număr relativ mare de pugiliști 
sint apreciați nu numai după deci
ziile juriilor, cum continuă să creadă 
unii dintre antrenorii noștri ci, in 
special, după calitățile și scăderile 
arătate în fața adversarilor valoroși 
de peste hotare. Se cuvine să subli
niem că, datorită popularității de 
care se bucură turneul, acest sever 
examen al pugiliștilor fruntași s-a 
petrecut sub privirile multor mii de 
spectatori. Un public, mai numeros 
decît la oricare dintre edițiile prece
dente, entuziast și sportiv, a judecat 
lucid evoluția reprezentanților noștri.

La recentele gale am înregistrat o 
expresie cu largă circulație in tri
bune, pe care o mai auzisem frecvent 
la campionatele naționale din toamna 
trecută : „Nu mai avem box 1“ Să 
înțelegem printr-o asemenea părere 
că nu mai avem pugiliști, antrenori, 
secții și cluburi de box ? Datele sta
tistice ne spun că ar fi destule, apro
ximativ 80 de secții și cluburi, pen
tru care sint legitimați peste 3 000 de 
sportivi. Totuși, amatorii de box, mai 
puțin sensibili la cifrele din dosarele 
federației, în schimb mult mai 
atenți față de cele ce se întîmplă pe 
ring, cu siguranță nu s-au gîndit la 
cantitatea, ci la valoarea tehnică 
sportivă a pugiliștilor.

Cu ocazia „Centurii de aur" au fost 
trțecuți în revistă aproximativ 80 de 
bcixeri, aleși dintre cei mai buni din 
țarră și pregătiți special pentru aceas
tă. competiție. Cum arată ei, de pildă, 
cai înălțime, parametru cu însemnă
tate în box ? în majoritatea covîrși- 
toare sint prea scunzi pentru cate
goriile respective, adesea cu cite un 
„icap" mai scunzi decît adversarii de 
ipeste hotare. Ce ne-au arătat ca re
zistență specifică și ca forță de lo
vire 7 Mulți n-au rezistență nativă 
la lovituri și ar fi mai bine să se 
lase de box ; in majoritate nu sînt 
înzestrați cu acea forță de lovire care 
să le faciliteze cîștigarea meciurilor 
înainte de limită. Ce ne-au arătat ca 
tehnică în ring 1 Ne-au arătat, în 
•cneral, procedee rudimentare, poate 
liar exclusiv intuitive, atit în atac, 
t, mai ales, în apărare. Ca să zicem 

lu?..-urilor pe nume, boxerii, in ade
văratul înțeles, i-am fi putut număra 
pe degetele unei singure mîini !

Dacă astfel se prezintă boxerii din 
grupul ales pentru „Centura de aur", 
deducem lesne care este nivelul ce
lorlalți, cei mulți, din rîndurile că
rora ar trebui să fie recrutați viitorii 
performeri. De aici se deduce la fel 
de lesne și cit de grave sint caren
țele orientării și desfășurării muncii 
tehnice la federație (antrenor federal 
A. Vladar, totodată, de mulți ani, 
președinte al colegiului central al 
antrenorilor), ca și la secții și clu
buri, în privința selecției primare, a 
instruirii și 
Neajunsurile 
sînt evidente 
fost criticate 
drul biroului 
campionatele 
organul de conducere n-a întreprins 
din diverse motive, cam toate subiec
tive, o analiză de fond asupra situa
ției tehnice a boxului nostru, de la

promovării tinerilor, 
activității tehnice, care 
nu de azi, de ieri, au 
în mod repetat in ca- 
federal, mai ales după 
europene din 1977, dar

Printre numeroasele forme de a- 
sigurări facultative puse la dispo
ziția cetățenilor este și asigurarea 
mixtă de viață. Această asigurare 
constituie un sprijin bănesc pentru 
cel care o contractează, in cazul 
pierderii sau reducerii capacității 
sale de muncă in urma unui acci
dent, sau pentru familia sa, in 
cazul decesului asiguratului din 
orice cauză. Totodată, o astfel de 
asigurare dă posibilitatea asigura
tului să economisească în mod pla
nificat o anumită stimă de bani pe 
care o va primi la expirarea du
ratei asigurării. în scopul de a 
răspunde unor cerințe ale popu
lației, asigurarea mixtă de viață 
se practică și in alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin majorarea cuantu
mului sumei asigurate în cazul 
survenirii unor anumite categorii 

cile domenii1*. Ambasadorul a arătat 
că decorația „Andres Bello", care 
poartă numele unuia dintre cei mai 
mari oameni ai Venezuelei. a fost 
instituită pentru a fi decernată unor 
personalități de primă mărime din 
domeniul educației, cercetării științi
fice și culturii.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mulțu
mit călduros președintelui Republicii 
Venezuela. Carlos Andres Perez, 
pentru hotărîrea de a-i conferi acest 
ordin, pe care îl consideră nu numai 
ca o recunoaștere a meritelor per
sonale. ci ca o apreciere a importan
telor progrese ale cercetării româ
nești. a contribuției oamenilor de ști
ință români la dezvoltarea științei in 
general.

Tovarășa Elena Ceaușescu a relevat 
că între România și Venezuela. între 
oamenii de știintă. institutele de cer
cetări si de învățămînt din cele două 
țări se dezvoltă cu succes relații de 
colaborare prietenească și a rugat să 
se transmită poporului venezuelean 
urări de noi succese pe calea pros
perității Si bunăstării.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a În
treținut apoi, intr-o atmosferă cor
dială. cu ambasadorul Venezuelei la 
București.

prezentate peste 30 de comunicări și 
conferințe de specialitate.

Cu acest prilej, s-a realizat un 
fructuos schimb de idei și opinii pri
vind rezultatele recente ale cercetă
rilor efectuate în domeniul teoriei o- 
oeratorilor cu aplicații directe în fi
zica și tehnica modernă, stabilindu-Se, 
totodată, pe baza acordurilor bilate
rale existente, coordonatele colaboră
rii viitoare intre oamenii de știință 
din acest domeniu, români si ameri
cani.

(Agerpres)

NU MAI AVEM BOX ?"
selecție, instruire și pînă la promo
varea in loturile reprezentative. 
Aceasta ne îndeamnă să sugerăm ca 
la apropiata plenară a comitetului 
federației de box să se discute cu 
precădere problemele orientării și 
conducerii muncii tehnice în cadrul 
federației, colegiului de antrenori și 
unităților cu secții de performanță și 
să se adopte măsurile necesare unor 
îmbunătățiri substanțiale in sectorul 
fundamental, de dezvoltare calitativă 
a sportului „cu mănuși". De aseme
nea, se impune modificarea formelor 
actuale de desfășurare a turneelor și 
întrecerilor, transformarea lor în-

Reflecții pe marginea 
turneului

„Centura de aur“

tr-un veritabil sistem competițional, 
care să angreneze permanent un nu
măr mare de tineri pugiliști. Progra
mul privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport prevede ca 
în 1980 numărul sportivilor din 
această ramură să crească pînă la 
aproximativ 7 000, adică să se du
bleze ! Cum poate fi impulsionat 
procesul de selecție și instruire, cum 
pot fi mai bine stimulați boxerii, an
trenorii și cluburile, decît prin fixa
rea mai multor obiective competițio- 
nale oficiale de-a lungul întregu
lui an 1

★
Desigur, neajunsurile serioase ale 

muncii tehnice și din organizarea 
competițiilor sînt numai două dintre 
problemele principale, de rezolvarea 
cărora depinde evoluția favorabilă a 
boxului. Ca un grup oarecum dis
tinct, dar deosebit de important in 
această primăvară, se așază proble
mele privind pregătirea loturilor re
prezentative.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Bellahouston Park din Glas

gow se va desfășura astăzi cea de-a 
6-a ediție a campionatului mondial 
de cros, la care și-au anunțat parti
ciparea peste 400 de atleți și atlete 
din 27 de țări.

La această importantă competiție a 
atletismului mondial. România va fi 
reprezentată de’ un lot de cinci spor
tive : Fița Lovin, campioană balca
nică de cros, Georgeta Gazibara, Ma- 
ricica Puică, Antoaneta Iacob și 
cunoscuta recordmană Natalia Mără- 
șescu.

• în optimile de finală ale turneu
lui internațional feminin de tenis de 
la Philadelphia, jucătoarea noastră 
Virginia Rtizici a învins-o cu 4—6, 
6—3, 6—4 pc Michelle Tyler (Anglia).

• După disputarea a 5 etape, în
campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) conduce selecțio
nata Poloniei — 10 puncte, urmaiă 
de echipele Japoniei — 8 puncte, El
veției — 7 puncte, României —
5 puncte, Ungariei — 4 puncte, Nor
vegiei, Italiei — cite 3 puncte și Iu
goslaviei — zero puncte.

Astăzi, în penultima zi a compe
tiției echipa României va întilni in

DE LA ADAS
de evenimente asigurate, ori prin 
prelungirea în timp a prestațiilor 
ADAS ® Asigurarea familială mix
tă de viață dă posibilitatea cuprinde
rii in asigurare a tuturor membri
lor de familie în vîrstă de la 5 la 
60 de ani, oricare din aceștia puțind 
încasa suma asigurată, în funcție 
de ■ evenimentul asigurat intim; 
plat O Asigurarea mixtă de viață 
și suplimentară de accidente dă 
posibilitatea asiguratului să înca
seze de la ADAS, în funcție de 
urmările accidentelor întîmplate, 
de 6 ori suma înscrisă în poliță; 
O Asigurarea mixtă de viață cu 
pensie pentru urmași dă posibili
tatea asiguratului să garanteze ur
mașilor înscriși în poliță plătirea 
eșalonată a unor sume de bani. In

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Prim-ministru al Republicii Senegal

DAKAR
Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Republicii Senegal, în numele guvernului român și al meu personal, vă 
adresez calde felicitări Împreună cu urările de sănătate și succese in în
deplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare și diversificare continuă în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor convenite anul trecut la Dakar de către preșe
dinții celor două state, în folosul popoarelor român și senegalez, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Primire la Marea Adunare Națională
în cadrul convorbirii, desfășurată 

Intr-o atmosferă prietenească, cor
dială. au fost evocate bunele relații 
existente intre Marea Adunare Na
țională și Adunarea Populară Su
premă si s-a exprimat de ambele 
părți dorința ca aceste relații să se 
dezvolte în continuare. în interesul 
reciproc al popoarelor român și co
reean.

La întrevedere a participat tova
rășul Sin In Ha. ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Vineri după-amiază. tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, a primit delega
ția Frontului democratic pentru reu- 
nificarea patriei din R.P.D. Coreea
nă. condusă de tovarășa Hă Giang 
Suk. membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
Populare Supreme, secretar general 
al C.C. al Frontului democratic pen
tru reunificarea patriei, care face o 
vizită în tara noastră la invitația 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Sesiunea Comitetului mixt
al Centrului comun O.N.U.D.I.-România

în perioada 22—24 martie s-au des
fășurat la București lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comitetului mixt 
al Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România pentru cooperare internațio
nală în domeniul industriei chimice 
si materialelor de construcții între 
țările în curs de dezvoltare. •

Cu acest prilej. Comitetul mixt a 
analizat activitatea desfășurată in 
1977. a stabilit programul pentru 1978 
și a schițat planul pentru anul 1979. 
Sînt prevăzute, astfel, numeroase ac
țiuni de cooperare în domeniul pe
trochimiei. maselor plastice si plan
telor medicinale. De asemenea, figu-

în ziua următoare încheierii tur
neului „Centura de aur" s-a consti
tuit lotul de seniori, din rîndurile 
cărora se va alege formația tricoloră 
pentru campionatele mondiale (Bel
grad, 6—20 mai). După cum au putut 
să constate amatorii de box, valoa
rea actuală, foarte eterogenă, a celor 
selecționați nu ne îndeamnă la opti
mism. Chiar cu privire la proaspeții 
ciștigători ai „Centurii de aur", Si- 
mion Cuțov și Ibraim Faredin. în 
aceste două cazuri nu-i vorba de 
lipsă de talent, de incapacitatea de a 
realiza o performanță, ci de cu totul 
altceva. Trebuie să spunem deschis 
că boxerii fruntași se abat, adespa i 
grav, de la normele de comportare 
sportivă, norme atît de necesare păs
trării aptitudinilor de performer ; 
însă tocmai față de boxerii fruntași 
antrenorii manifestă îngăduință, iar 
cluburile și federația se arată la fel 
de tolerante. Mari oscilații de greu
tate, creșteri nemăsurate în kilogra
me, urmate de scăderi excesive — 
ambele dăunătoare sănătății și pre
gătirii — denotă, printre altele, sta
rea disciplinară foarte slabă în pro
cesul de antrenament, atit la cluburi 

_cît și la loturi. N-au mai fost selec
ționați în lotul de seniori din ase
menea motive, dar și din altele, 
boxeri ca Niță Robu și Costică Dafi- 
noiu, deși aceștia fuseseră titulari în 
formația care a efectuat turneul în 
S.U.A.

în privința loturilor de seniori (an
trenor Ion Popa, dar care, practic, 
și-a reluat funcția abia cu o săptă- 
mînă înaintea turneului „Centura de 
aur") și tineret (T. Niculescu) vom 
reveni pe timpul desfășurării pregă
tirilor pentru campionatele mondiale 
și, respectiv, campionatele europene 
de tineret. Important credem că este 
acum ca toți sportivii selecționați să 
respecte riguros programele zilnice, 
să muncească stăruitor și disciplinat, 
iar conducerile tehnice să instaureze 
o stare de ordine severă.

Valeriu MIRONESCU

nocturnă, de la ora 21,30. selecțio
nata Iugoslaviei. Iată programul ce
lorlalte partide : Elveția — Ungaria ; 
Norvegia — Italia ; Polonia — Ja
ponia. întrecerile se vor încheia 
mîine, cînd echipa României va ju
ca în compania formației Poloniei.

® Pe patinoarul artificial din 
Deurne (Belgia) au îheeput întrece
rile campionatelor europene de ho
chei pe gheață (grupa B) rezervate 
echipelor de juniori.

Selecționata României, care evo
luează in grupa a II-a preliminară, 
a susținut primul meci în compania 
formației Franței cu care a terminat 
la egalitate : 4—4 (0—1, 2—3, 2—0).
• Turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria campioanei mondiale Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), care a tota
lizat. 9,5 puncte din 12 posibile. Pe 
locurile următoare în clasamentul fi
nal s-au situat Ivanka (Ungaria) — 
8.5 puncte, Erenska (Polonia), Ve- 
riiczy (Ungaria) — cite 8 puncte, 
Hartston (Anglia) — 7,5 puncte, Lia 
Bogdan (România) — 6 puncte, Dra- 
gasevici (Iugoslavia) — 5,5 puncte, 
Pihailici (Iugoslavia) — 5 puncte etc.

baza acestei asigurări, ADAS plă
tește: jumătate din suma pre
văzută în poliță, la decesul asigu
ratului; o pensie anuală de 10 la 
sută din suma asigurată, pînă la 
expirarea asigurării; a doua jumă
tate a sumei asigurate, la termenul 
de expirare a asigurării.

Pentru a beneficia neîntrerupt 
de toate foloasele.ee le oferă asi
gurările mixte de viată, este ne
cesar ca ratele de primă să fie a- 

\chitate Ia termenele stabilite. Pen
tru a se asigura continuitatea plă
tii primelor, se poate folosi forma 
de plată pe bază de „consimțămînt 
scris", prin împuternicirea ce se dă 
de către asigurat lucrătorilor care 
efectuează plățile de retribuții de 
a achita Administrației Asigurări
lor de Stat, din drepturile sale, 
primele, atît pentru asigurările in 
curs, cît și pentru cele pe care le 
va încheia sau reînnoi.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

rează participarea României la reu
niuni internaționale organizate de 
O.N.U.D.I.

La sesiune a participat o delegație 
a secretariatului O.N.U.D.I. din Vie- 
na. condusă de Almami Silla. director 
al Diviziei de informare publică și 
relații externe. (Agerpres)

„SĂPTĂMÎNA 
POMICULTURII"

în perioada 27 martie—1 aprilie, 
in întreaga țară se desfășoară „Săp
tămîna pomiculturii", perioadă in 
care specialiștii, cooperatorii, meca
nizatorii și pomicultorii cu gospodă
rii individuale sint chemați să exe
cute un volum mare de lucrări de 
sezon in livezi. Se urmărește. îndeo
sebi, plantarea în această săptămînă 
a peste 1 000 hectare și modernizarea 
a 1 580 hectare livezi, executarea de 
tăieri pentru formarea coroanei și 
rodire pe mai mult de 42 000 hecta
re, precum și efectuarea pe însem
nate suprafețe a arăturilor si ferti
lizarea terenurilor. Pentru extinderea 
și modernizarea livezilor prin înde- 
siri și alte lucrări menite să contri
buie la sporirea producției de fructe 
este asigurat materialul săditor din 
soiuri de mare producție. De aseme
nea, unitățile agricole au generalizat 
tehnologiile noi pentru înființarea li
vezilor intensive și superintensive, 
suprafețe mai mari aparținînd îndeo
sebi județelor Argeș, Buzău, Ilfov, 
Mehedinți, Olt și Satu Mare.

Folosirea deplină a timpului în 
„Săptămîna pomiculturii" va permite 

. urgentarea îndeplinirii programului 
' de extindere, în acest an, a livezilor 
. cu peste 3.400 hectare și moderni
zarea a 6 380 hectare, precum și a 
celorlalte acțiuni menite să asigure 
producții mari și de calitate de fructe. 

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 24

Extragerea I
89 27 57

Extragerea a
21 26 30 1

MARTIE 1978 
; 67 55 41 76 85 65

42II-a : 11 72 23 25

Unde duc drumurile amăgirii...
MĂRTURIILE UNUI ZIARIST AUSTRIAC DESPRE UN LAGĂR DE TRANSFUGI

Subiectul nu este nou — dar 
e mereu tragic. Este vorba despre 
cei ce, lăsindu-se pradă unor 
amăgiri, își părăsesc casa, pămân
tul și țara, — despre victimele 
pribegiilor după tentații de ti
nichea lucitoare...

Este vorba de acele firi slabe 
sau descompuse moral, care, 
așa cum se aprecia recent, își 
părăsesc patria pentru doi galbeni 
sau doi arginți, pentru un blid de 
linte sau de gulaș. Au dat cre
zare promisiunilor pe cît de de
șarte pe atît de interesate în a 
obține un pumn de''mărci, dolari 
sau șilingi în plus pe seama unor

„Parcă aș fi intr-un deșert. Traiskirchen o poartă dezolantă"

stau la dispoziție mai 
mp și deasupra cărora 
mirosul iute al dezin- 
— acesta este Traiskir-

nu-

„încăperi și dormitoare murdare, 
desene obscene și afișe rupte care 
decorează pereții, paturi de campa
nie șubrede/ vechituri, geamantane 
de carton și cutii, jucării stricate — 
acesta este lagărul de transfugi de 
la Traiskirchen. 1250 de oameni în
ghesuit! în spațiul restrins a 50 de 
încăperi mari și alte citeva camere 
mai mici, persoane singure — sau 
familii formate din 5—7 membri că
rora nu le 
mult de 15 
sălășluiește 
fectantelor 
chen. Oameni aparținînd unui 
mâr de 24' națiuni, un babilon ling
vistic. în care cu greu se descurcă 
chiar și translatorii, scandaluri si 
bătăi, alcool și țipete de copii, iluzii 
la unii și deziluzii la alții — acesta 
este Traiskirchen. O haltă a drumu
lui cred unii, dar pentru alții, care 
așteaptă de ani de zile recunoașterea 
lor ca transfugi convenționali — 
stația finală a speranțelor. Și mai 
ales dezamăgirea fată de primul azil 
oferit de lumea visată. Amărît. un 
tînăr ungur spunea: „Dacă as fi 

să trăiesc 
fugit din

marginea

știut în ce condiții trebuie 
aici de opt luni, nu as fi 
patria mea".

Traiskirchen — aflat la ___ ____
orașului — se întinde pe 220 000 mp. 
El a trăit si vremuri mai bune: in 
perioada monarhiei a fost școală de 
cădeți, fiind adaptat ca lagăr după 
1956. De atunci a fost statie de 
tranzit pentru transfugi din cele mai 
■diverse țări ale lumii. în cele 30 de 
clădiri ale fostei scoli de cădeți si 
în barăcile construite ulterior toti 
aceștia s-au certat, s-au iubit, au

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Gre

ciei, ambasadorul acestei țări la 
București, Dimitri A. Papadakis, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-minlstru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte ai Marii 
Adanări Naționale, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste. Trandafir Cocirlă, Nicolae Doi- 
caru. miniștri. Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Ministerului Minelor, 

Petrolului și Geologiei, vineri a sosit 
In tara noastră tovarășul Stamen 
Stamenov, ministrul metalurgiei și 
resurselor minerale al Republicii 
Populare Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Vasile , Patilineț, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Bulga
riei la București. Petar Danailov. și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
Datorită excesului de umiditate și 

a fenomenelor repetate de îngheț- 
dezghet, pe unele porțiuni ale dru
murilor naționale, cum sînt Bucu
rești—Giurgiu, Deva—Oradea, Cara
cal—Craiova, Drăgășani—Făgețelu, 
Tîrgoviște—Cîmpulung, Cîmpulung— 
Rm. Vîlcea și altele, au apărut de
gradări care îngreuiază circulația 
rutieră. Pentru urgentarea lucrărilor 
de reparații, unitățile de drumuri au 
organizat peste 270 echipe de munci
tori specializați, dotați corespunzător, 
luînd în același timp măsuri de sem
nalizare a punctelor de lucru, con
form normelor de protecție a muncii 
și de siguranță a circulației rutiere. 
Participanta la trafic — recomandă 
Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
— trebuie să respecte semnele de cir
culație, în vederea protejării munci
torilor și a utilajelor care lucrează 
pe carosabil și pentru a evita acci
dentele de circulație.

(Agerpres)

t V

Palllser.

echității

P. Ban-

PROGRAMUL 1
12,00 Telex 
12,03 Roman-folleton : Familia

Reluarea episodului 5
12.55 Muzică distractivă
13.40 Viața în lumina eticii și 

socialiste
14,05 Agenda cultural-artlstlcă
14.30 Stadion
15.45 Program muzical din R.

gladesh 
16,05 Muzică populară românească
16.15 Itinerar elen
16.40 Clubul tineretului... la Mediaș
17.40 Efigii lirice — versuri în lectura 

autorilor
17.55 Săptămîna politică internă și in-:

ternațlonală . ’
18,10 Antologia filmului, pentru copii șl 

tineret. Ciclul Charles Chaplin
19.30 Telejurnal
19.50 Reportaj de scriitor : „Primăvara 

la țară" de Dinu Săraru
20,05 Teleenciclopedia
20.45 Mari filme western : „California". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane, 1956

22,20 Tntilnire cu satira și umorul
22.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Minunatele întîmplări ale fraților 

Brady
20.15 La ordinea zilei

-20,30 Muzică simfonică în tălmăcire co
regrafică

21.15 Moștenire pent™ viitor: șt. O. Ioslf 
22,00 Caseta cu imagini

mîini de lucru disprețuite și de
rizoriu remunerate. Plecîndu-și 
urechea la ispite învăluite, cu 
meșteșugită perfidie, în cuvinte 
frumoase despre „drepturile omu
lui" și-au închipuit că drumurile 
dezrădăcinării îi vor conduce spre 
locșorul călduț, transformat în 
ideal de viață.

Să le urmărim acest drum, de 
fapt, doar începutul lui, să le 
privim întâlnirea cu „lumea 
mult visată", cu paradisul de 
carton țipător colorat de care 
s-au lăsat ispitiți, fără a înțelege 
că, negîndu-și patria și poporul 
își neagă însăși condiția umană.

născut copii. Au rămas „amintirile" 
acestor migrații. „Amintiri" sub for
ma mobilierului distrus si a altor 
obiecte de uz casnic deteriorate, a 
instalațiilor sanitare într-o stare de 
nedescris, a condițiilor de trai, care 
trezesc în transfugi o singură dorin
ță ; să fugă cit mai curind".

Poate cineva își închipuie 
că acești autodezmoșteniți, 
avînd aceeași configurație mo
rală, împărtășind aceeași soar
tă, își înfiripă între ei relații 
de întrajutorare, de solicitu
dine sau compasiune recipro
că, de solidaritate umană ? 
Că cineva poate conta pe o 
cană cu apă din partea veci
nului ?

„Die Presse" răspunde edi
ficator. Arătând că în lagăr 
sînt oameni de cele mai dife
rite naționalități, articolul con
tinuă :

„Cu fiecare națiune, cu fiecare 
grup trebuie să te porti altfel; nici 
umil nu se lasă tratat ca celălalt. Ia 
fiecare trebuie să tii seama de ca
racteristicile naționale si 
Neînțelegerile degenerează la 
mai mică ocazie in bătaie — chiar 
și cu cuțitul.

Conducerea lagărului încearcă să 
medieze unde este posibil, sprijinin- 
du-se pe 28 de jandarmi, care sint. 
pe rînd, de serviciu în lagăr și nu-și 
fac rondul decît cite doi. înainte, 
cind patrula numai cite un jandarm, 
acesta nu se putea impune si ieșea 
adesea în pierdere cînd intervenea

sociale, 
cea

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cu ocazia Zilei naționale a Greciei, am deosebita plăcere să vă adresez 

cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare 
și prosperitate pentru poporul grec prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tradi
ționale de. prietenie și de conlucrare rodnică româno-elenă în domeniul poli
tic, economii;; tehnico-științiflc, cultural-artistic și pe alte planuri se vor dez
volta și in viitor, spre binele popoarelor noastre, in interesul păcii, înțele
gerii și colaborării în Balcani, in Europa și in Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Republicii Elene ATENA
Ziua națională a Greciei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicită

rile mele cordiale, împreună cu sincere urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul grec prieten.

Traciei mănoase, 
cea protejată de 
Corfu, ale cărei

tineri, 
aduc, 

cintec, 
luptat

Din așezările 
pînă Ia Ioannina 
munți si insula 
sate si cătune se pierd, indiferent 
de anotimp, sub învelișul livezilor 
de smochini, poporul grec sărbă
torește astăzi împlinirea a 157 de 
ani de la declanșarea războiului 
revoluționar împotriva dominației 
otomane, , pentru cucerirea inde
pendenței și libertății patriei sale, 
în sălile teatrelor și cluburilor, pe 
stadioane, în piețele orașelor și sa
telor, grecii, virstnici și 
înveșmîntați sărbătorește, 
prin spectacole, jocuri și 
omagiul lor celor care au 
cu dîrzenie pentru redobindirea 
demnității naționale si au deschis 
drumul făuririi statului elen mo
dern. dau glas sentimentelor și nă
zuințelor lor de a trăi în pace, de 
a-si făuri o viată prosperă.

Pe linia acestei preocupări se 
înscriu eforturile pentru traducerea 
în viată a prevederilor programu
lui ne cinci ani de dezvoltare eco
nomică si socială,, eșalonat pînă în 
1980. Un obiectiv reprezentativ al 
programului de investiții este mare
le combinat petrochimic de la Ka- 
vala. Intensă este preocuparea 
pentru valorificarea resurselor e- 
nergetice. Pe rîul Aliakmon, lin
gă localitatea Sfikia. din Macedo
nia, este în construcție o hidrocen
trală. alta urmînd a fi ridicată pe 
riul Arachtos. cu puțin înaintea 
vărsării acestuia în Marea Ionică ; 
tot în nordul tării, se examinează 
valorificarea potențialului energetic 
al rîurilor Evros, Nestos, Strymon. 
Concomitent, in ultimul timp a fost 
puternic impulsionată extracția de 
cărbune, preconizindu-se dublarea 
producției pînă in 1980.

Și in alte regiuni ale Greciei sint 
vizibile eforturile îndreptate spre 
conferirea atributelor civilizației 
moderne unor străvechi așezări. în 
Messina, alături de relicvele unor 
vremuri îndepărtate, devin tot mai 
evidente asemenea însemne ale 
modernității, cum ar fi uriașul doc 
de la Pylos pentru construirea și 
repararea. de nave, sau otelăria 
climă ultimii! "cuvint al tehnicii, 

de reședință al 
preocupărilor 

economiei sînt

după _____
înălțată în orașul 
regiunii. Roadele 
pentru dezvoltarea

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 martie. Tn țară : Vreme in ge
neral rece. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare și cu caracter de aversă, mai 
ales sub formă de ploaie. ' Vintul va

Martorul care ne relatează este 
ziarul austriac „DIE PRESSE". 
Nu este o publicație de stânga, ci 
un ziar burghez de dreapta (la o 
întâlnire, acum cîtva timp, cu un 
redactor al „Scînteii", directorul 
ziarului a ținut să precizeze sin
cer și corect: — „să știți, ziarul 
meu este un ziar liberal și 
anticomunist").

Să dăm cuvîntul, în paginile 
„Scînteii", acestui ziar anticomu
nist, reproducînd din articolul 
a.părut în „Die Presse" sub sem- - 
natura lui Erich Grolig și purtând 
titlul:

între bătăuși — ne declară un vechi 
locuitor al lagărului".

Nu este vorba de un scurt 
tranzit, de cîteva zile, de un 
moment efemer. Nu, dimpo
trivă — și articolul precizea
ză detaliat :

„Vechi locuitor înseamnă doi-trei 
ani de așteptare — pentru unii, 
deoarece cazul nu le este rezolvat, 
ei nefiind recunoscuți ca transfugi, 
iar pentru alții deoarece nu au pu
tut obține locuință din lipsă de 
bani".

...Bani, bani1 Au plecat 
după bani, după ispita banu
lui, dar în loc să-i primească 
ușor, cum se așteptau, să le 
„plouă de sus"... li se cer lor 
bani.

De unde, cum să-i ciștige ?
„Pe piața muncii situația nu este 

chiar atit de roză pentru cei de la 
Traiskirchen care caută de lucru. în 
condițiile actualei crize economice, 
se oferă mai degrabă austriecilor 
locuri de muncă, iar transfugul tre
buie să rabde". „Am căutat de lucru 
în întreaga zonă", spune un lăcătuș 
în vîrstă de 22 de ani din Budapesta, 
care dorește să emigreze în Republi
ca Sud-Africană. „Oamenii nepri
mind de lucru nu au bani. Din a- 
ceastă cauză pentru a face rost de 
bani le și vin gînduri rele, devin 
minali".

Nimic de adăugat, de 
„drepturile umanitare" 
școala criminalității — o evo
luție, intr-adevăr, semnifica
tivă.

cri-
la 
la

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România 

vizibile. Ritmul creșterii economice 
anuale este de 6—7 la sută, iar ex
porturile cunosc o evoluție ascen
dentă — ceea ce a permis dimi
nuarea efectelor inflațjei.

Pe plan extern. Grecia promovea
ză o politică d.e colaborare cu toate 
țările. întilnindu-se in eforturile 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
pace șl Înțelegere ale popoarelor 
lor. România și Republica Elenă 
dezvoltă raporturi de prietenie și 
conlucrare, care se bucură de vechi 
și bogate tradiții. Impulsuri puter
nice au dat acestor raporturi con
vorbirile româno-elene la nivel 
înalt, prilejuite de vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu in Grecia, 
în 1976. precedată de vizita în 
România a primului ministru Con
stantin Karamanlis. Dialogul la ni
vel înalt a pus in evidență con
vergența pozițiilor în ce privește 
marea însemnătate care se acordă 
statornicirii unui climat trainic de 
prietenie și încredere între toate 
statele din spațiul geografic al Bal
canilor, fără deosebire de orînduire 
socială, transformării acestei re
giuni într-o zonă a păcii, colabo
rării ‘și bunei vecinătăți — atit 
România cît și Grecia fiind hotă- 
rîte să promoveze consecvent un 
asemenea curs.

în acest cadru, în lumina înțe
legerilor intervenite, relațiile eco
nomice cunosc o evoluție dintre 
cele mai rodnice, volumul schim
burilor urmînd să se dubleze față 
de perioada precedentă de cinci 
ani. Se intensifică totodată relațiile 
pe plan tehnico-stiințific si cultu
ral-artistic. contribuind la mai buna 
cunoaștere și apropiere între cele 
două popoare.

Dezvoltarea raporturilor priete
nești româno-elene se înscrie ca o 
contribuție importantă la statorni
cirea în Balcani a unor relații de 
conlucrare prietenească, în intere
sul reciproc al cauzei păcii și 
înțelegerii în peninsulă, ca și pe 
întreg continentul. Este o evoluție 
pe! care cele două popoare o salu
tă cu îndreptățită satisfacție, ma- 
hifestîndu-și voința de a o conso
lida și adînci.

AI. CAMPEANU

sufla slab pînă Ia moderat, prezentînd 
intensificări locale de scurtă durată cu 
viteze de 40—50 km pe oră, predoml- 
nind din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 3 
și plus 6 grade, iar cele maxime între 
plus 3 și 12 grade. în București : vre
me in general rece. Cerul va fl tempo
rar noros. Vor cădea ploi, care vor 
avea și caracter de aversă. Vint slab 
pînă la moderat.

dincolo 
este, 

„Die Presse"

Traiskirchen 
lucru si con-

Dar umanismul — în înțe
legerea care se dâ 
acestui termen — nu 
totuși, absent, 
continuă :

„Dacă cineva de la 
• își găsește totuși de 

tinuă să trăiască în lagăr, atunci si
tuația sa este ceva mai bună. Dacă 
este șomer primește un ajutor săp- 
tămînal de 100—200 de șilingi (N.R. 
— deci între 4 și 8 dolari pe săp- 
tămină 1) din partea uneia din cele 
șase organizații de binefacere insti
tuite în lagăr. Prea mult pentru a 
muri, și prea puțin pentru a trăi".

Cu ceva totuși se hrănesc. 
Și anume cu speranța de a 
emigra mai departe, ca și cum 
prin alte locuri i-ar aștepta 
altă soartă. Uitând că, de fapt, 
se și află în acea lume pentru 
care au părăsit totul. Și creîn- 
du-și, din amăgire în amăgire, 
un tobogan al iluziilor deșarte.

„De speranța că va pleca fie și 
peste ocean, de aceasta se agată toti 
cei din lagăr — atît bărbații, cît și 
femeile. Aici se află o violoncelistă 
în vîrstă de 39 de ani din Sofia care 
a fugit în Austria. împreună cu ma
ma și cele două fiice ale ei. Ea do
rește să emigreze în America. Aici 
întîlnești un bănățean care vrea să 
meargă la rudele sale din R.F. Ger
mania și o tehniciană din București 
cu soțul ei — operator — care au 
emigrat oficial în Austria. Aici mai 
sint încă multi alții, care 
să

așteaptă 
vadă unde îi va trimite soarta".

Articolul se încheie cu un 
capitol — un capitol scurt, 
dar deosebit de semnificativ 
pentru răspunderile grave pe 
care și le asumă față de pro
priii lor urmași cei care, ase
menea prafului, se lasă duși 
de vînt :

„Pe unii dintre locuitorii lagărului 
îi preocupă întrebarea: „Ce facem 
eu copiii ?“ (La Traiskirchen sînt 340 
de copii, de la sugari pînă la copii în 
vîrstă de 14 ani) — iar întrebarea 
rămlne fără răspuns.

...Cum rămâne fără răspuns 
și întrebarea — care va fi, in 
general, soarta acestora ? Căci 
Traiskirchen nu este numai 

' „O POARTA DEZOLANTA" 
cum o denumește autorul — 
ci și O POARTA SPRE DE
ZOLARE...

foloasele.ee
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iSituația din Orientul Mijlociu
® Sosirea unor noi contingente ale Forțelor interimare O.N.U. în 
sudul Libanului © Președintele Elias Sarkis : „Refuzăm amestecul 
oricărui stat în afacerile noastre interne și pe teritoriul nostru" 
© Un comunicat al Forțelor arabe de descurajare din Liban
BEIRUT 24 (Agerpres). — Vineri 

au continuat să sosească si să fie am
plasate noi efective aparținînd Forțe
lor interimare ale O.N.U. în Liban 
(UNIFIL). Potrivit unor surse 
O.N.U. citate de agenția U.P.I.. pină 
vineri în Liban a sosit 25 la sută din 
electivul complet <le 4 000 de oameni 
cit urmează să cuprindă UNIFIL.

în cursul zilei și-au preluat pozi
țiile un contingent suedez si unul 
francez. Acesta din urmă s-a depla
sat de la Beirut la locul de ampla
sare — orașul Tyr — însotit de un 
grup de ofițeri ai Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. în total. 
643 militari — iranieni, francezi si 
suedezi — sînt amplasați în prezent 
pe poziții situate la sud de rîul Litanî 
— limita nordică a pozițiilor israe
liene — sau în diferite puncte de-a 
lungul acestui rîu.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Referin- 
du-se la rezoluția Consiliului de 
Securitate care cere Israelului să se 
retragă din sudul Libanului și pre
vede crearea Forțelor interimare ale 
O.N.U. din Liban (UNIFIL), pre
ședintele libanez, Elias Sarkis, și-a 
manifestat speranța că această rezo
luție va fi pusă în aplicare. Ceea ce 
întărește speranța noastră, a adău
gat el. este poziția comunității in
ternaționale cu privire la Liban. Im
portant este ca această rezoluție să 
scutească Libanul de orice viitoare 
discuție 
semnul 
Oricare 
rentele 
tecul oricărui stat sau oricărei -părți 
in afacerile noastre interne si pe te
ritoriul nostru, fără acordul nostru 
prealabil și în măsura în care sînt 
puse in cauză suveranitatea și secu
ritatea noastră.

Președintele Sarkis, care a făcut 
aceste declarații în cadrul unei șe
dințe a guvernului libanez, a lan
sat. de asemenea, un avertisment „tu
turor celor care încearcă să impună 
soluția lor folosindu-se de această 
ultimă criză", care „ignoră voința și 
interesele poporului libanez".

*

susceptibilă să pună sub 
întrebării frontierele sale, 
ar fi pretextele și conside- 

invocate. noi refuzăm ames-

(F.A.D.), dat publicității, vineri, la 
Beirut, se arată că, îritrucît ciocni
rile în sudul țării au încetat și for
țele O.N.U. au început să sosească 
în zonă, F.A.D. a hotărît „să inter
zică intrarea oricărui personal sau 
echipament militar pe teritoriul li
banez". Această măsură interzice, de 
asemenea, „intrarea in Liban a ori
cărei forme de asistență medicală 
sau alimentară pe alte căi decît cele 
ce aparțin instituțiilor guvernului 
libanez". în felul acesta, continuă 
comunicatul, Comandamentul F.A.D. 
va putea stabili proveniența acestei 
asistente și părțile cărora le este ea 
destinată".

Comunicatul subliniază că „după 
Încetarea luptelor in sudul Libanu
lui, ca urmare a rezoluției 425 a 
Consiliului de Securitate", „orice in
gerință pe plan militar în sudul Li
banului, după intrarea forțelor 
O.N.U., constituie un obstacol în 
fața eforturilor vizînd accelerarea 
.retragerii israeliene".

*

într-o declarație difuzată la Beirut, 
Oficiul de ajutor și lucrări al O.N.U. 
pentru refugiatii palestinieni din O- 
rientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) a fă
cut un apel la ajutor international în 
vederea asigurării adăpostirii și hra
nei pentru 65 000 de refugiat! 
tinieni civili care au părăsit 
Libanului în urma agresiunii 
liene.

Potrivit unor surse oficiale.
zi a israeliană în sudul Libanului a 
făcut ca 265 000 de persoane, dintre 
care 200 000 libanezi si 65 000 pales
tinieni. să-și părăsească locuințele.

pales- 
sudul 
israe-

lnva-

într-un comunicat al Forțelor 
arabe de descurajare din Liban

TEL AVIV 24 (Agerpres). —, Mi
nistrul israelian al apărării. Ezer 
Weizman, a propus, într-un interviu 
acordat cotidienelor israeliene „Maa
riv" si „Yedioth Aharonoth". forma
rea unui guvern de unitate națio
nală în Israel, care să includă în 
coaliția actuală și Partidul MAPAM, 
aflat astăzi în opoziție. Guvernul de 
„uniune națională se impune dato
rită crizei", prin care trece politica 
externă israeliană.

Solidaritate cu lupta 
pentru independența Namibiei

Declarația reuniunii de la Lusaka
LUSAKA 24 (Agerpres). — In ca

pitala Zambiei au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii extraordinare a Consi
liului O.N.U. pentru Namibia.

într-o declarație adoptată în una
nimitate. participantii își exprimă de
plinul sprijin pentru lupta armată de 
eliberare dusă de poporul Namibiei 
împotriva forțelor de ocupație ale 
regimului sud-african și au chemat 
la amplificarea sprijinului acordat 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.Ă.P.O.), care conduce 
.lupta patriotilor namibieni.

în declarație se cere să se pună 
capăt imediat ocupării ilegale de că-. 
tre rasiștii sud-africani a acestui te
ritoriu. să fie retrase necondiționat 
toate trupele R.S.A., să fie puși in 
libertate toti detinutii politici nami
bieni. iar poporul Namibiei să aibă 
dreptul să-și hotărască singur viito- 

, rul. O soluționare echitabilă a pro-

blemei namibiene. în interesul majo
rității africane, este posibilă numai 
în cazul îndeplinirii acestor condiții, 
se arată în declarație.

în continuare, documentul condam
nă acțiunile represive ale rasiștilor 
împotriva poporului Namibiei, men- 
tionîndu-se că această campanie de 
teroare este 
le pregătiri 
rea pe mai 
lor forțelor 
locate în Namibia, și echiparea lor 
cu arme din cele mai moderne.

Consiliul O.N.U. pentru Namibia a 
protestat împotriva anexării ilegale 
de către R.S.A. a portului Walvis 
Bay,, care constituie o parte inte
grantă a teritoriului namibian. De
cizia luată în acest sens de autori
tățile rasiste, se spune în declara
ție. constituie un act de agresiune 
împotriva poporului namibian.

însoțită de considerabi- 
militare. inclusiv spori- 
departe a contingente- 

armate ale R.S.A.. dis-

franta „Mareea neagrâ"
La mai bine de o săptă- 

mînă după eșuarea petro
lierului sub pavilion libe
rian „Amoco Cadiz" în a- 
propierea litoralului atlan
tic al Franței, nu departe 
de marele port Brest din 
provincia Bretania, mareea 
neagră, reprezentând pentru 
moment circa 180 000 tone 
de petrol brut, înaintează 
fără întrerupere îndreptîn- 
du-se spre peninsula Con- 
tentin din Normandia — 
transmite 
PRESSE. 
șei pete 
200 km, 
să se reverse din rezervoa
rele sparte ale navei.

Mareea a ajuns în dreptul 
unui grup de șapte insule 
care constituie una dintre 
cele mai importante rezer
vații ornitologice din Fran
ța. Există perspective foar
te reduse ca cele 25 000 de 
jfosări, multe reprezentând 
specii pe cale de dispariție, 
să poată fi salvate în mo
mentul cînd uriașa pată de 
petrol va invada coastele 
acestor insule : penele pă
sărilor absorb cu ușurință, 
ca un burete, petrolul ; ne- 
maiputînd să zboare, biete
le viețuitoare sînt condam
nate unei pieiri inevitabile, 
adaugă agenția citată, a- 
preciind extinderea conti
nuă a mareei negre drept 
„o adevărată catastrofă ,e- 
cologică".

Impresionant este tabloul 
pe care îl zugrăvește trimi
sul special al ziarului „LE 
MONDE". Este un spectacol 
tragic, arată acesta, treptat

stratul de țiței cuprinde 
țărmul, invadează plajele, 
îneacă totul in înaintarea 
sa ineluctabilă, 
tește un miros 
portabil. Marea 
imensă pată de 
gru-brun. Mii 
asistă încremeniți 
spectacol incredibil. La un 
moment dat s-a sperat că 
măcar o parte din incărcă-

în aer plu- 
greu, insu- 
a devenit o 
culoare ne- 
de locuitori 

la un

agenția FRANCE 
Lungimea uria- 
hegre a atins 

țițeiul continuînd

PREGĂTIRI IN VEDEREA CONFERINȚEI O.N.U. 
PRIVIND DREPTUL MĂRII

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— „Grupul celor 77“ din cadrul Con
ferinței O.N.U. privind dreptul mării 
se va reuni la Geneva în vederea 
pregătirii acestui forum, ale cărui lu
crări vor fi reluate la 28 martie a.c.

în ajunul acestei reunituri, la care 
urmează să participe 117 delegații. 
Doudou Diop (Senegal), președintele 
„Grupului celor 77“, a declarat că se 
așteaptă mai mult de la această con
ferință. ce trebuie abordată „intr-un 
spirit de neconfruntare". El $i-a ex
primat speranța că se va asista la o

Sesiunea Adunării de Stat 
a R.P. Ungare

BUDAPESTA 24 (Agerpres). - 
La Budapesta au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii Adunării de Stat a R.P. 
Ungare.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate rapoarte privind activitatea de 
politică externă a guvernului și ac
tivitatea Tribunalului Suprem.

împotriva recrudescenței 
manifestărilor neonaziste 

Declarațiile cancelarului 
Helmut Schmidt

BONN 24 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat săptăminalului „Quick", 
cancelarul Helmut Schimdt a decla
rat că guvernul său va lua măsuri 
pentru a limita difuzarea de mate
riale de propagandă neonazistă. El a 
menționat că, sub pretextul unei „do
cumentări istorice", în ultimul timp 
în R.F.G. sînt difuzate numeroase 
cărți și discuri care vehiculează idei 
naziste.

Helmut Schmidt a afirmat că 
scurta reapariție a unei mișcări neo
naziste și eșecui acesteia dovedesc că 
aceasta nu a găsit audiență în rin- 
durile cetățenilor R.F.G.

Pe de altă parte, șeful guvernului 
de la Bonn a arătat că trebuie să 
se facă o distincție netă între tendin
țele firești ale ziariștilor sau ci
neaștilor de a explica unei generații 
care nu a cunoscut nazismul ce au 
însemnat perioada hitleristă și ex
ploatarea în scopuri politice a aces
tei probleme.

Noi succese ale forțelor 
patriotice din Zimbabwe

MAPUTO 24 (Agerpres). — în
tr-un comunicat al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, dat publicității la 
Maputo, se arată că luptători ai Ar
matei Populare Zimbabwe au scos din 
luptă 380 soldați inamici, inclusiv 
mercenari. în perioada octombrie 
1977 — ianuarie 1978. De asemenea, 
au fost doborîte patru avioane și 
patru elicoptere, a fost provocată de
raierea unor trenuri și au fost dis
truse trei poduri și 36 vehicule a- 
partinind forțelor armate rhodesiene.

Pe de altă parte, comunicatul re
levă că în diferite regiuni rurale gu
vernul minoritar rasist de la Salis
bury a pierdut orice control asupra 
populației, că 750 000 de persoane de 
culoare trăiesc în zone eliberate. Se 
precizează că forțele rasiste se con
centrează asupra apărării orașelor și 
principalelor trasee ruțiere.

continuă să
evenimentul fiind conside
rat ca un dezastru fără pre
cedent.

Vintul, care atinge pe 
alocuri 90 km pe oră, îm
pinge mereu înainte ma
reea ucigătoare. în curînd, 
fiecare centimetru pătrat 
al litoralului va fi mînjit 
de tit-ei- Un lichid vîscos, 
care se infiltrează pretutin
deni in fiecare interstițiu.

PARIS

manifestare de bunăvoință si înțele
gere a punctelor de vedere ale ță
rilor în curs de dezvoltare și ale 
celor dezvoltate.

„Noi vom încerca soluții pe bază de 
consens", a menționat președintele 
„Grupului celor 77". Conferința — a 
subliniat el — trebuie să constituie o 
soluție de alternativă la anumite pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea. cum ar fi epuizarea anumitor 
resurse naturale, precum si prima 
concretizare a unei noi ordini econo
mice internaționale.

Un nou atentat
terorist în Italia

Dună 
agențiile France 
U.P.I.. Giovanni 

Partidului Demo- 
prlmar al orașului

ROMA 24 (Agerpres). 
cum informează 
Presse, Reuter si 
Pico, membru al 
craț-Creștin, fost
Torino, a fost grav rănit, joi. de trei 
persoane înarmate, care au tras asu
pra lui' dintr-un automobil.

într-o comunicare telefonică făcută 
agenției italiene de presă A.N.S.A.. 
atentatul a fost revendicat de orga
nizația teroristă autointitulată „Bri
găzile Roșii", care, după cum se știe, 
și-a asumat si responsabilitatea ră
pirii, la 16 martie, a președintelui 
Consiliului National al Partidului 
Democrat-Creștin, Aldo Moro.

© Obiectivul apropiatelor convorbiri — situația politică din țară 
și raporturile dintre opoziție și majoritate ® „L’Humanite" : 
„Inițiativa președintelui d’Estaing, un răspuns la rezultatele 

recentelor alegeri legislative"
PARIS 24 (Agerpres). — In ca

drul întâlnirilor anunțate cu repre
zentanți ai formațiunilor politice de 
opoziție și ai sindicatelor, președin
tele Franței, Valăry Giscard d’Es-‘ 
taing. se va tntîlnl joi. 30 martie, cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Francez, Georges Marchais, a 
precizat vineri un purtător de cu- 
vînt prezidențial. în aceeași zi, șe
ful statului francez îl va primi și 
pe Georges Seguy, secretar general 
al Confederației Generale a Muncii, 
a precizat purtătorul de cuvintâ

întâlnirea cu primul secretar al 
Partidului Socialist Francez, Fran- 
Qois Mitterrand, a fost fixată pentru 
marți, 28 martie.

într-un comentariu privind invita
rea de către președintele Giscard 
d’Estaing a liderilor stingi! franceze 
la convorbiri, în cursul săptămînii vii
toare, in problema relațiilor dintre 
majoritate și opoziție, agenția France 
Presse scrie: Este pentru prima dată, 
de la instituirea celei de-a 5-a Repu
blici, în 1958, cînd liderii partidelor 
stingi i franceze au acceptat toți, fără 
excepție, să-1 întîlnească pe șeful 
statului pentru a angaja cu el con
vorbiri pe marginea situației politice

și a raporturilor dintre opoziție și 
majoritate.

în comentariul său. agenția France 
Presse amintește că asemenea con
tacte între liderii stîngii și șeful sta
tului francez n-au mai avut loc, prac
tic. din 1962. după ce generalul de 
Gaulle — pe atunci președintele 
Franței — a instituit alegerea pre
ședintelui pe baza sufragiului uni
versal.

Fără îndoială, demersul președinte
lui Giscard d’Estaing este strîns le
gat de rezultatul recentelor alegeri 
legislative din Franța, în care parti
dele stingii au înregistrat 49,29 la sută 
din totalul voturilor exprimate. Este 
ceea ce relevă, la rîndul său. și zia
rul „L’Humanite", considerînd iniția
tiva președintelui Giscard d’Estaing 
drept un răspuns la „rezultatele ale
gerilor legislative", „care au relevat 
forța de aspirație a oamenilor mun
cii la mai multă dreptate si liber
tate". „Comuniștii — scrie „L’Huma- 
nită" — au sentimentul că au con
tribuit în mod substantial la expri
marea acestei mari forțe. La Elysee, 
ca si în întreaga tară, ei vor fi mîine 
exponentii acestei forte".

agențiile de presă transmit:
întâlnire între R. Eanes 

și fl. CunhaL Pre?edintele Por
tugaliei, Ramalho Eanes, l-a primit 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Portughez. Alvaro Cunhal, 
în cadrul consultărilor periodice pe 
care șeful statului portughez le are 
cu conducătorii partidelor politice 
reprezentate in parlament. Cu acest 
prilej, Alvaro Cunhal l-a informat 
pe președintele Portugaliei despre 
rezultatele Conferinței P.C. Portu
ghez în problemele dezvoltării sec
torului naționalizat al economiei, 
desfășurată recent la Lisabona.

Un puriător de căvînt al 
Comandamentului operational revo
luționar national al Etiopiei a anun
țat că forțele de - miliție si forțele 
armate regulate etiopiene au eliberat 
și și-au reinstaurat controlul asupra 
întregii regiuni Ogaden. — informea
ză postul de radio Addis Abeba, re
luat de agenția U.P.I. Ultimele loca
lități eliberate au fost El Carre și 
Bare. Purtătorul de cuvint etiopian a 
adăugat că in prezent forțele armate 
acționează pentru reorganizarea vieții- 
și activității în zonă.

La AtSIia s’a 'nc'ie'at Vineri 
sesiunea de lucru a Secretariatului 
general, internațional al Uniunii Me
dicale Balcanice si secției naționale 
din Grecia, privind pregătirea celei 
de a XV-a săptămîni medicale bal
canice. care urmează să se desfă
șoare intre 10 și 15 septembrie în 
capitala Greciei. Cu acest prilej, 
prof, dr M. Popescu-Buzeu. pre
ședinte de onoare și secretar gene
ral al uniunii, a fost primit de 
Gheorghios Plytas. ministrul culturii 
și științelor din Grecia.

înainteze
time" — poluare maritimă), 
în afară de specialiști, s-a 
recurs și la serviciile unor 
unități militare cuprinzind 
2 000 de oameni. Pentru 
moment — continuă trimi
sul ziarului — chiar și mij
loacele cele mai moderne 
sînt neputincioase in fața 
avansării mareei negre. 
Soluția arderii , petrolu
lui sau a incendierii epa-

• Ceie aproape 200 000 tone de țiței revărsate din rezervoa
rele supertancuiui „Amoco Cadiz" formează o pînză de apro
ximativ 200 km ® Imagini dezolante ale poluării: petrolul 
invadează coastele Bretaniei; un port unde orice activitate 

a încetat; fauna și flora marină grav periclitate

tura, totalizînd 220 000 tone, 
a navei „Amoco Cadiz" va 
putea fi recuperată prin 
pomparea țițeiului în nave 
mai mici, îngrădindu-se 
astfel proporțiile . poluării 
mediului înconjurător. Da
torită insă furtunii puterni
ce. a trebuit să se renunțe 
la acest proiect. Vineri, sub 
loviturile puternice ale va
lurilor, epava s-a rupt in 
două, spulberînd practic 
orice speranță de recupera
re a țițeiului care încă nu 
se revărsase în mare. Cele 
220 000 tone reprezintă mai 
mult decît dublul încărcă
turii navei „Torrey Canion" 
care, exact cu 11 ani in 
urmă, la 18 martie 1967, 
eșua in zona Canalului Kli- 
necii, la vremea respectivă

în afară de păsări, încă de 
pe acum cantități imense 
de alge au fost distruse. 
Locuitorii zonei sînt înmăr
muriți de durere. Micul 
port Portsall, a cărui activi
tate era axată, practic, ex
clusiv pe industria pescui
tului, se află in pragul rui
nei. „Nimeni, declară un 
membru al consiliului mu
nicipal, nu poate' spune 
dacă va fi nevoie de 5 sau 
50 de ani pentru ca lucru
rile să redevină cum erau 
odinioară. Totul se distruge. 
Pești, păsări, alge, totul 
dispare. Ce vor deveni lo
cuitorii noștri

în'vederea opririi „ma
reei negre" a fost creat un 
vast dispozitiv, denumit 
FOLMAR (prescurtarea cu
vintelor „pollution mari-

vei, in rezervoarele căreia 
se mai află o mică parte 
(cîteva zeci de mii de tone) 
din încărcătură, a fost deo
camdată îndepărtată, deoa
rece nu ar asigura decit 
eliminarea a 20 la sută din 
cantitatea de țiței, produ- 
cînd, în același timp, o 
mare cantitate de gudron 
și mai otrăvitor. Operațiu
nea „bombardării" mareei 
negre cu detergenți nu se 
desfășoară cu intensitatea 
necesară, intrucît sub acțiu
nea viatului există riscul 
ca substanțele detergente, 
periculoase pentru floră și 
faună, să fie antrenate pe 
țărm împreună cu valurile 
— încheie reportajul din 
„Le Monde".

Ultimele telegrame ale 
agențiilor de presă anunță

că. în cadrul unei ședințe 
speciale a Consiliului de 
Miniștri, președintele Gis
card d’Estaing a cerut să 
se adopte măsuri urgente 
pentru a se împiedica re
petarea unor asemenea ca
tastrofe. Primele măsuri au 
și fost anunțate.: de acum 
inainte se va ’ interzice 
tancurilor petroliere să na
vigheze la o distanță mai 
mică de șapte mile de lito
ralul francez ; ele vor tre
bui să semnaleze in perma
nență poziția lor și să 
comunice imediat orice di
ficultate întâmpinată din 
momentul în care intră in 
apele teritoriale franceze. 
Totodată, - se vor extinde 
mijloacele de controlare a 
navigației cu ajutorul in
stalațiilor radar.

Pe de altă parte, la ini
țiativa Mișcării de apărare 
a mediului înconjurător din 
Franța, a fost creat un co
mitet care intenționează să 
ceafă despăgubiri societății 
multinaționale „Shell", vi
novată de a fi încheiat con
tractul de transportare a 
unei cantități uriașe de pe
trol pe un vas navigind 
sub pavilion de complezen
ță și care nu dispunea de 
mijloacele corespunzătoare 
evitării unor asemenea ac
cidente. Conducătorii miș
cării au anunțat că, în ca
zul în care această compa
nie va refuza să plătească 
despăgubiri victimelor „ma
reei negre", va fi declanșa
tă o amplă acțiune de 
boicotare a rețelei de dis
tribuire a societății „Shell".

Comunicatul comun pu- 
bllcat la Belgrad la încheierea vizitei 
oficiale a ministrului afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, relevă dezvoltarea favora
bilă a relațiilor iugoslavo-cehoslova- 
ce, a cooperării în diferite domenii, 
in special economic. Părțile au relie
fat importanța promovării unor noi 
forme de colaborare, îndeosebi a coo
perării și specializării în producție.

liarde dolari, din care 5,2 miliarde 
în defavoarea țărilor C.E.E. Comuni
catul menționează că Japonia iși 
propune să sporească importurile 
sale de produse manufacturate pină 
la un nivel „mai normal", fără ca 
acesta să fie precizat, 
din C.E.E. ceruseră 
turile japoneze să 
sută.

deși țările 
initial ca impor- 
crească cu 30 la

La Casa de cultură „Mura- 
now", din centrul Varșoviei, s-a 
deschis expoziția elevilor de la 
liceele de arte plastice din 
București si Cluj-Napoca, care 
cuprinde lucrări consacrate răz
boiului pentru independentă și 
altor momente importante din 
Istoria patriei. Expoziția, se 
bucură de succes în rîndurile 
specialiștilor și publicului din 
capitala Poloniei socialiste.

Convorbiri
OnglOZO. Convorbirile de la Casa 
Albă dintre președintele Jimmy Car
ter și primul ministru britanic. Ja
mes Callaghan, s-au concentrat asu
pra problemelor economice si finan
ciare ale celor două țări, dar si asu
pra măsurilor ce trebuie întreprinse 
pe plan international de principalele 
state industrializate pentru a face 
fată dificultăților lor financiare și 
economice.

americano

în sprijinul reconstruc
ției Vietnamului. Banca Mon- 
dială va oferi Vietnamului ajutor în 
domeniul prospecțiunilor petroliere, 
a declarat joi reprezentantul băncii. 
Stanley Please, in cadi-ul reuniunii 
de la O.N.U. consacrate contribu
țiilor la reconstrucția Vietnamului. 
El a afirmat că Banca Mondială a 
luat cunoștință și sprijină priorită
țile stabilite în cadrul celui de-al 
doilea plan cincinal vietnamez.

Negocierile comerciale 
dintre Japonia și Piața co
mună, desfășurate la Tokio, timp 
de peste o săptămînă. s-au încheiat 
vineri. Comunicatul dat publicității 
la sfirșitul acestor dificile convor
biri relevă că Japonia acceptă re
ducerea. pentru anul 1978. a unei 
treimi din surplusul său comercial, 
care s-a cifrat, anul trecut, la 13 mi-
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In imaginea din stingă: țițeiul a Invadat porțiuni întinse 
de litoral. în imaginea din dreapta : una din numeroasele 

pâsârl ucise de mareea neagrâ

Auîodîzoîvarea Pariamen- 
tului din San Marino. Mare,e 
Consiliu General (Parlamentul) 
San Marino s-a autodizolvat, ca 
mare a demisiei prezentate de 53 
cei 60 de membri ai săi. Puterea 
gislativă a trecut în competenta __ 
lor doi căpitani regenți care trebuie 

fixeze data alegerilor anticipate, 
general se estimează că acestea 
putea avea loc în zilele de 28 și 
mai a.c.

din 
ur- 
din 
le- 
ce-

să 
în 
ar
29

0 nouă cădere a cursu
lui dolarului american « 
avut loc. vineri, pe piața schimburi
lor valutare din Tokio, cînd moneda 
S.U.A. a coborît la 228,25 yeni, cea 
mai mică rată din perioada postbe
lică.

Inundații în Argentina.
Un număr de 11 000 de persoane au 
fost evacuate ca urmare a gravelor 
inundații în centrul și nord-vestul 
Argentinei. Pagubele materiale sînt 
deosebit de ridicate, mai ales în re
giunile rurale, unde au fost inundate 
200 000 de hectare cultivate.

„AGROBUSINESSUL"
Avioane supersonice, 

rachete perfecționate, 
tunuri cu tragere 
ultrarapidă. De mult 
timp asemenea instru
mente de ucidere for
mează obiectul unui 
nefast și, în același 
timp, tot mai profita
bil comerț, ale cărui 
efecte se fac simțite 
atit prin sporirea în
cordării internaționale, 
cit și prin impunerea 
unor poveri tot 
grele pe umerii 
poarelor.

Iată insă că în 
timul timp se vorbeș
te tot mai insistent de 
un alt comerț cu con
secințe, de asemenea, 
din cele mai serioase, 
deși este vorba de 
mărfuri mult mai paș
nice, aparent inofen
sive : cereale, carne, 
fructe...

Așa cum subliniază 
publicistul francez Ge- 

'rard Garreau in volu
mul „AGROBUSI
NESS", de curînd apă
rut, in prezent se con
turează tot mai mult 
tendința ca aceste pro
duse agroalimentare 
să fie folosite ca o ve
ritabilă armă in lupta 
ce se duce pe plan 
mondial pentru supre
mație, pentru extinde
rea sferelor de influ
ență.

Promotorii acestei 
tendințe ? Marile so
cietăți multinaționale. 
Știați, 
firma 
cunoscută 
drept constructoare de 
automobile, este în a- 
celași timp și mare ex
portatoare de conser
ve de carne, posedind 
in America Latină în
tinse pășuni? Că între
prinderea „Getty Oii", 
al cărei patron recent 
decedat, J.P. Getty, era 
considerat drept cel

mai 
po-
ul-

de pildă, că 
„Volkswagen", 

îndeobște

mai bogat om din 
lume, exportă nu nu
mai produse petrolie
re, dar si fructe exo
tice ? Asemenea în
deletniciri au si pri
mit un nume care se 
intilnește tot mai des 
în literatura de spe
cialitate : agrobusines- 
sul, cu alte cuvinte, 
businessul cu produse 
agrare.

Iar toate aceste pro
duse sînt utilizate din 
plin ca arme cu bătaie 
lungă, intr-un necru
țător război pentru 
piețele de desfacere, 
cit și ca instrumente 
de influențare si mij
loace de presiune di
rectă — prin jocul sub
til al preturilor pe 
piața mondială — asu
pra altor țări, mai a- 
les în curs de dezvol
tare, de amestec in 
treburile lor interne.

In birourile lor din 
marile metropole, scrie 
Gerard Garreau, „ma
rii patroni jonglează 
nu numai cu miliarde 
de dolari, reprezentind 
valoarea sutelor de 
mii de tone de produse 
alimentare ce consti
tuie obiectul agrobusi- 
nessului, ci si cu viața 
a. sute de mii de ță
rani ce duc un trai 
mizerabil in țări din 
America Latină, Asia 
și Africa",

Un singur exemplu 
din șirul celor oferite 
de autor : imperiul 
Nestle, care controlea
ză o Ijună parte din 
piața mondială a pro
duselor alimentare 
pentru sugari, a pro
duselor pe bază de 
cacao, ca și a produc
ției de cafea solubilă 
(inclusiv cunoscuta 
„Nescafe"). Acest gi
gant al agrobusinessu- 
lui se dedă la specu
lații asupra dolarului

cu scopul de a desta
biliza 
încheia 
curs de 
acorduri 
inclusiv 
plantarea 
locale cu 
dispune, de mină

preturile si a 
cu țări in 

dezvoltare 
inechitabile, 

pentru im- 
de filiale 

scopul de a 
‘ i de 

lucru de cîteva ori mai 
ieftină de.cit în me
tropolă, multe din ță
rile subdezvoltate fiind, 
totodată, obligate să 
achiziționeze produse 
inutile, sau în unele 
cazuri chiar dăunătoa
re, necorespunzind ti
pului de alimentație 
local.

far pe acest fundal, 
între grupurile atot
puternice ale agrobu- 
sinessului se desfășoa
ră concomitent o apri
gă luptă pentru împăr
țirea zonelor de influ
entă in ce privește a- 
chiziționarea și plasa
rea bananelor, cărnii, 
cafelei, devenite tot a- 
titea arme de luptă in 
numele profitului ma
xim..

Mai mult, printr-o 
serie de date si exem
ple concrete, autorul 
cărții evidențiază că a- 
ceste societăți 
naționale au „..... ,
să controleze în mod 
direct 
ducțla 
într-o 
dezvoltate, ___
fi Franța, Anglia etc. 
Fățiș sau în umbră, 
lupta continuă cu în
verșunare crescîndă.

Concluzia autorului ? 
. Opinia publică trebuie 

alertată pentru a ac
ționa fără . întârziere 
împotriva unei tendin
țe monstruoase : aceea 
de a transforma hra
na omului intr-o armă 
împotriva omului.

multi- 
ajuns

chiar si' pro- 
agroalimentară 
serie de țări 

, cum ar

Ioana BĂRBAT
___

DE PRETUTIMPEHI
© DE CE NU S-A 

PROTESTAT Șl A CIN- 
CEA OARĂ ? în patru rin- 
duri a trebuit să fie modificat 
proiectul autostrăzii Lut.tich— 
Arlon din Ardeni (Belgia), în- 
trucit. traseul afecta marile pro
prietăți ale unor familii de no
bili locali. Printre cei ce au 
protestat s-a numărat un baron 
care, împreună cu alți cinci pro
prietari, deține 90 la sută din 
suprafețele împădurite locale, 
un conte care risca să piardă 
citeva hectare de pășune ș.a. In 
schimb — scrie ziarul „Le Sil- 
lon Beige" care relatează în
tâmplarea — din rîndurile ma
rilor proprietari nu s-a ridicat 
nici o voce împotriva variantei ■ 
numărul 5, „îmbunătățită". Mo
tivul ? Noul proiect afectează 
mai ales micile loturi țărănești...

• ANTIBIOTIC PO
LONEZ. în , prezent, in Polo
nia se efectuează ultimele tes
tări ale unui nou antibiotic de 
concepție poloneză, denumit 
provizoriu „NX“. Acest medica
ment din familia penicilinei 
combate bacteriile patogene 
care se află la baza a nume
roase maladii — pneumonii, in- 
flamații ale căilor renale, in
fecții generale — acționind cu ' 
eficiență acolo unde alte anti
biotice, cu care s-au adaptat 
microbii, nu mal dau rezultate.

• UN FILM DEMAS
CATOR. La Bruxelles a avut 
loc, zilele trecute, avanpre- , 
miera mondială a filmului 
„In numele fiihrerului", reali
zat de Lydia Chagoll, dedicat 
copiilor, de cele mai diferite 
naționalități, care au căzut vic
time crimelor naziștilor, să- 
virșite... in numele „fiihrerului". 
Realizat pe bază de documente 
ale epocii, filmul constituie un 
nou și necruțător act de acu
zare împotriva barbariei na
ziste.

© „VALEA DISPERĂ
RII". Drogul, alcoolul și dispe
rarea au determinat un val de 
sinucideri în rîndul comunități
lor indiene din Canada. Potrivit 
ziarului „Globe and Mail", din 
TorOnto, numărul sinuciderilor 
in rezervațiile indienilor este 
aproape de 20 de ori mai mare 
decît media pe țară. în rezer
vația indienilor „Cree", din 
Hobbena, din cele 81 de decese 
survenite în ultimele 13 luni, 17 
se datorează sinuciderilor, iar 
35 unor acte de violență. Vesp 
tita vale de la poateie Munți
lor Stincoși considerată odi
nioară paradisul indienilor a 
devenit o vale a disperării. Ci
vilizația industrială și-a făcui 
din plin simțită prezența aici, 
datorită îndeosebi rezervelor 
bogate de petrol și gaze pușe 
în exploatare. Dar indienii s-au 
văzut lipsiți, treptat, de auto
nomia lor, și-au pierdut în 
bună parte însăși identitatea 
proprie, căutând acum un re
fugiu efemer în alcool și dro
guri.

• BICENTENA- 
R U L UGO FOSCOLO. 
La Roma a fost, constituit un 
comitet național pentru sărbă
torirea împlinirii a două secole 
de la nașterea marelui poet pa
triot italian Ugo Foscolo (1778— 
1827). Comitetul, al cărui pre
ședinte este laureatul Premiu
lui Nobel pentru literatură Eu
genio Montale, a elaborat un 
amplu program de acțiuni in- 
cluzînd inițierea unor studii și 
cercetări, organizaț-ea unor con
ferințe și simpozioane cu par
ticipare internațională, acorda
rea de burse și călătorii de 
studii pentru cercetătorii ita
lieni și străini ; totodată, se va 
începe publicarea unei ediții 
complete a operei, poetului,

© STAȚIE DE TELE
COMUNICAȚII SPAȚIA
LE. La Taliăndordgd, in Unga
ria, a fost inaugurată o stație 
terestră de telecomunicații spa
țiale. Paralel, fabrica maghiară 
„ORION" a furnizat echipa
mentele necesar© dotării a două 
stații de telecomunicații prin 
unde herțiene. Acestea vor am
plifica semnalele TV, radio, te
lefonice și telex venite via sar 
telit, captate cu ajutorul uria
șei antene de la Taliândorogd ; 
semnalele vor fi apoi dirijate 
spre Budapesta prin interme
diul unor relee. ’

© AVANSARE IN 
GRAD. Departamentul apă
rării al Statelor Unite a emis 
un decret prin care „Washing
ton George" a fost avansat 
post-mortem la gradul de ge
neral de armată. Este vorba 
de... fostul președinte al S.U.A., 
George Washington, care ocu
pă, deși cu oarecare întârziere*, 
cei mai înalt grad (nou creat) 
în ierarhia militară americană. 
Cir peste doi ani în urmă, Con
gresul adoptase o hotărire în 
acest sens, hotărire care a 
fost acum confirmată printr-un. 
ordin al titularului departamen
tului de resort .

® „GALERIA" RU
PESTRĂ DIN NORDUL 
MONGOLIEI. O imensă 
„galerie" de desene pe stând a 
fost, descoperită în nordul Mon
goliei. Pe roca de bazalt ce 
mărginește rîul Ciulut, la o al
titudine de aproape două mii 
de metri, arheologii au identifi
cat un mare grup de desene 
reprezentind elani, ■ reni, alte a- 
nlmale sălbatice și domestice, 
oameni. Cele mai vechi datea- 

t ză de minimum șase milenii și 
sint considerate printre primele 
reprezentări rupestre cunoscute 
pină acum. Neprețuitele creații 

, ale unei străvechi culturi vor- 
‘ besc in graiul lor despre viața 

locuitorilor de pe aceste me
leaguri incepînd din neolitic șl 
terminând cu epoca bronzului. 
Toate desenele au fost clasifi
cate și a început studierea lor 
minuțioasă în vederea elaboră
rii unor lucrări științifice.
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