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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit sîmbătă pe membrii Comi
tetului Popular al Biroului Popular al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste Ia București, cu prilejul 
începerii misiunii comitetului in țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, și Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial si al Consiliului de Stat.

Secretarul Comitetului Popular, Aii 
Abdel Matlub Yunis. a transmis pre

ședintelui Nicolae Ceausescu din 
partea poporului libian, a conducăto
rului revoluției de la 1 Septembrie, 
colonelul Moammer El-Geddafi. cele 
mai sincere urări de sănătate, iar po
porului român urări de prosperitate si 
progres.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat să se transmită 
din partea poporului român si a sa 
personal poporului libian urări de 
bunăstare, iar colonelului Moammer 
El-Geddafi un salut cordial si cele 
mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceausescu s-a 
întreținut într-o ambiantă cordială, 
prietenească, cu membrii Comitetului. 
Popular al Biroului Popular al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București. Au fost expri
mate satisfacția față de bunele rela
ții româno-libiene și convingerea că 
aceste raporturi se vor dezvolta tot 
mai puternic, in spiritul înțelegerilor 
convenite in timpul vizitei făcute de 
președintele Nicolae Ceausescu în 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,
în cadrul consfătuirii actuale 

ne-am propus să dezbatem, din 
nou, unele probleme ale conduce
rii activității economice și ale 
creșterii rolului organizațiilor de 
partid, al partidului în general, în 
conducerea științifică a tuturor 
sectoarelor, a întregii societăți.

Rapoartele prezentate și discu
țiile din aceste două zile au eviden
țiat, cu putere, marile realizări ob
ținute în înfăptuirea planului pe 
primele cinci luni din anul 1980. 
Am avut o iarnă grea și foarte pre
lungită, care ne-a provocat o serie 
de greutăți în toate sectoarele, dar 
mai cu seamă în construcții, în a- 
gricultură și, într-o anumită mă
sură, în transporturi. Cu toate a- 
cestea, pe cinci luni am obținut re
zultate bune în mai toate sectoa
rele industriale. Pe ansamblu, în 
industrie producția netă a crescut 
cu peste 9 la sută, intr-un ritm su
perior producției globale, care a 
sporit cu ceva mai mult de 8 la 
sută.

în agricultură, cu toate condi
țiile climatice nefavorabile, la în
ceputul lunii mai — în primele 
zile — am terminat, în linii ge
nerale, lucrările de însămînțări. 
Mai sînt însă de însămînțat unele 
suprafețe de pe care urmează să 
se strîngă furajele și să fie reînsă- 
mînțate cu porumb și alte culturi.

Avem, de asemenea, unele re
zultate pozitive și în investiții, în 
transporturi, în alte sectoare de 
activitate.

în această perioadă s-a desfășu
rat o activitate intensă în dome
niul științei, al progresului tehnic, 
în ridicarea calității în toate dome
niile.

Se poate spune deci că organi
zațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii, toate organele de 
partid și de stat, locale și centra
le, au depus o activitate intensă 
pentru înfăptuirea planului cinci- 
nȚ‘^1976—1980, a hotărîrilor Con- 
e’? ' 'ui al XII-lea al partidului, 

r» .celași timp, se înfăptuiesc 
neâ,. Jțtut măsurile de ridicare a 
buqăsYăsrii materiale și spirituale 
a întregului nostru popor.

Rezultatele remarcabile din toa
te domeniile demonstrează cu pu
tere justețea politicii partidului, 
care aplică neabătut, în mod crea
tor, legitățile generale ale con
strucției socialiste la condițiile 
României. Mărețele realizări obți
nute în toate domeniile demon
strează forța și capacitatea crea
toare a clasei noastre muncitoare, 
a țărănimii, a intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, care în
făptuiesc neabătut Programul par
tidului. politica de dezvoltare eco- 
nomico-socială, de ridicare conti
nuă a bunăstării întregului nostru 
popor.

Se poate afirma cu deplină sa
tisfacție că vom încheia cu succes 
planul cincinal — prima etapă a 
realizării în viață a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patriei spre co
munism.

Pornind de la toate acestea, 
avem tot dreptul să privim cu 
mîndrie la tot ceea ce am realizat 
prin munca întregului popor, sub 
conducerea partidului nostru co
munist. Viața, realitățile social-eco- 
nomiee atestă cu putere faptul 
că Partidul Comunist Român își 
îndeplinește cu cinste misiunea is
torică de conducător politic al în
tregii societăți, asigurînd ridicarea 
continuă a patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Rezultatele alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională și pen
tru consiliile populare, votul dat 
pentru candidații partidului și ai 
Frontului Democrației si Unității 
Socialiste demonstrează, încă o 
dată, adeziunea deolină a între
gului popor la politica internă și 
externă a partidului, unitatea de 
nezdruncinat a maselor populare 
în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — chezășia 
mersului ferm înainte al patriei 
spre cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație comunistă, a în
tăririi continue a independenței și 
suveranității României socialiste.

Stimați tovarăși,
Apreciind rezultatele obținute, 

nu putem trece însă peste unele 
greutăți, peste o serie de lipsuri

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru 

de la C. C. al P. C. R.

și minusuri din activitatea desfă
șurată în această perioadă.

Am vorbit, mai înainte, de con
dițiile climatice nefavorabile din 
iarna și primăvara acestui an. De 
asemenea, situația economjcă in
ternațională, adîncirea crizei eco
nomice mondiale, criza energetică 
și financiară au determinat creș
terea puternică a prețului petro
lului și a dobînzilor — și aceasta 
a exercitat, fără îndoială, o serie 
de influențe negative și asupra ță
rii noastre. Trebuie însă să spu
nem deschis că toate acestea pu
teau fi depășite sau, în cel mai 
rău caz, influența lor putea fi re
dusă mult, dacă în activitatea 
noastră — atît în domeniul eco-^ 
nomic, cît și în celelalte sectoa
re — nu s-ar fi manifestat o se- 
rie de lipsuri, printre care unele ■ 
foarte grave, dacă în conducerea I 
activității economico-sociale nu ari 
fi apărut un șir de neajunsuri care 1 
au dus la nerealizări în multe do- \ 
menii.

Nu doresc să mă refer acum la 
toate acestea. Voi menționa însă 
faptul că nu se acordă atenția ne
cesară aplicării măsurilor de re
ducere a consumurilor materiale, 
în mod deosebit a consumurilor e- 
nergetice, de petrol. Realizăm pro
ducția cu consumuri mari față de 
cele existente pe plan mondial, 
față de ceea ce trebuie să obți
nem, și chiar se depășesc nor
mele de consum stabilite.

Sînt serioase lipsuri în buna or
ganizare și urmărire a producției, 
mai cu seamă în ce privește reali
zarea producției fizice. Nu se a- 
cordă atenția necesară și nu se a- 
sigură o bună cooperare in pro

ducție .între diferite unități care 
trebuie să realizeze produsele fi
nale, ceea ce creează mari greu
tăți în desfășurarea activității de 
producție. Se manifestă, de aseme
nea, lipsuri serioase în buna orga
nizare a muncii și a producției, 
în aplicarea noului mecanism eco
nomic. De fapt, e greu să apreciem 
că principiile noului mecanism e- 
conomic sînt înțelese în mod co
respunzător, că se acționează în 
mod activ pentru realizarea lor. 
Așa cum am menționat și în șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
nici la nivel central, nici în cadrul 
organelor chemate să aplice noul 
mecanism nu sint înțelese cum 
trebuie principiile acestuia, nu se 
acționează cu consecvență și fer
mitate pentru realizarea lor. Con
tinuă să se manifeste încă destul 
de puternic birocratismul în acti
vitatea unor organe de partid și 
de stat. Se îneacă în hîrtii, în tot 
felul de circulare activitatea vie de 
înfăptuire a legilor, a hotărîrilor 
de partid. Mai au loc, din păcate, 
multe manifestări de lipsă de răs
pundere, de indisciplină, de forma
lism. Asistăm la tot felul de în
cercări de ocolire a hotărîrilor și 
legilor, la tot felul de justificări 
pentru nerealizarea întocmai a a- 
cestora. Dealtfel, trebuie să spu
nem că chiar și în unele inter
venții din cadrul acestei consfă
tuiri s-au manifestat asemenea 
tendințe.

Nu se asigură o bună organi
zare a activității și un control co
respunzător, calificat, urmat de a- 
cordarea de ajutor practic organi
zațiilor de partid și unităților e- 
conomice și sociale în soluționarea 

operativă a problemelor. Trebuie 
să spunem deschis că foarte mul
te controale sînt fără finalitate, o- 
colesc problemele, încearcă să jus
tifice o serie de lipsuri și abateri 
de la legi și hotărîri. Multe din 
aceste controale nu sînt urmate de 
măsuri imediate care să ducă la 
lichidarea lipsurilor constatate, la 
îmbunătățirea în practică a acti
vității. De aceea, se poate spune 
că această activitate destul de im
portantă pentru conducerea activi
tății economico-sociale este domi
nată, de multe ori, de formalism 
și superficialitate. Practica ședin
țelor inutile, a organizării a tot 
felul de comandamente și comisii 
ascunde, de fapt, lipsa de răspun
dere și, cîteodată, incapacitatea u- 
nora de a soluționa problemele 
care intră în atribuțiile lor.

Deși am mai discutat aceste pro
bleme, continuă, din păcate, a- 
ceastă practică. Se pare că ea este 
mai comodă, pentru că, pînă la 
urmă, nu se mai știe cine răs
punde și cine trebuie să îndepli
nească atribuțiile care sînt stabi
lite clar prin lege sau prin hotă
rîri, asociindu-se la nerealizarea 
lor un mare număr de organe și 
de oameni, creîndu-se deci posibi
litatea diminuării răspunderilor, a 
sustragerii de la răspundere a ce
lor ce nu-și îndeplinesc obligațiile.

Se lucrează încă foarte mult — 
săptămîni, cîteodată chiar luni — 
pentru întocmirea a tot felul de 
referate sau așa-zise studii pentru 
probleme ce ar putea fi rezolva
te mult mai simplu și pentru care 
există legi și hotărîri. De multe- 
ori, unele din referatele sau din 
așa-zisele studii prezentate urmă

resc, de fapt, să modifice sau să 
ocolească prevederile legilor, ale 
hotărîrilor. Nu o dată asemenea 
referate și studii au fost respin
se atît de Biroul Permanent, cît și 
de Comitetul Politic Executiv ; dar, 
din păcate, încă continuă această 
practică inadmisibilă. Unii tovarăși 
trec probabil pe lîngă probleme în 
speranța că se va uita de ele, că 
se vor soluționa de la sine, sau — 
poate — pînă la urmă se va găsi 
cineva câre să își asume răspun- 

I derea rezolvării lor, deși aceste 
probleme cad exclusiv în răspun
derea și atribuțiile tovarășilor res
pectivi. Trebuie spus că acești to
varăși, care nu își asumă nici o 
răspundere, sînt însă foarte comba
tivi și foarte activi în a critica pe 
alții care soluționează problemele 
— cînd, eventual, apar unele lip
suri în felul cum aceștia le-au re
zolvat. Aceasta nu poate fi consi
derată, de fapt, decît ca o încer
care de a determina și pe alții să 
nu mai soluționeze problemele, 
pentru că, după părerea lor, este 
mai bine să nu faci nimic și deci 
să nu mai fie nici lipsuri, decît 
să rezolvi problemele și, eventuai, 

"Să apâra unele deficiențe într-un 
sector sau altul.

Am ridicat aceste probleme pen
tru că este necesar să punem ca
păt cu desăvîrșire lipsurilor de 
acest fel și altora — care vă sînt 
cunoscute — și să asigurăm desfă
șurarea in bune condiții a activi
tății noastre, rezolvarea probleme
lor în conformitate cu legile și ho
tărîrile pe care le avem, cu răs
punderile încredințate fiecăruia.

Desigur, avem principiul muncii 
colective, avem organe colective. 
Aceste organe trebuie să-și desfă

șoare activitatea, să ia hotărîri, 
să-și asume răspunderea pentru 
hotărîrile respective ; dar trebuie 
să existe și răspunderea fiecăruia 
pentru realizarea sarcinilor încre
dințate. .Nimeni nu trebuie să se 
ascundă după activitatea colectivă, 
după hotărîrile organelor colective, 
pentru a-și justifica inactivitatea 
sau incapacitatea.

Trebuie să spunem deschis că, 
după părerea mea, nivelul muncii 
organizatorice, al conducerii știin
țifice nu este întotdeauna la înăl
țimea cerințelor puse de dezvolta- 
rea forțelor de producție, de ritmul 
înalt și rapid al activității econo
mico-sociale. Multe din lipsurile 
existente în activitatea noastră sînt 
un rezultat nemijlocit al stilului și 
unor metode de muncă necores
punzătoare, precum și al unor mi
nusuri în pregătirea profesională 
și tehnică, în înțelegerea proble
melor conducerii și, în general, în 
nivelul politic și ideologic al unor 
activiști de partid și de stat. De 
altfel, cu 2—3 zile în urmă, cu 
prilejul începerii preschimbării 
carnetelor de partid, am menționat 
că există o anumită rămînere în 
urmă a nivelului politico-ideologic, 
al activității ideologice în general, 
față de ritmul înalt al dezvoltării 
economice și sociale, al creșterii 
forțelor de producție, a bazei ma
teriale. Aceasta duce fără îndoială 
la manifestarea unor lipsuri în 
activitatea diferiților activiști, atît 
de partid, cît și de stat.

Iată de ce este necesar să luăm 
o atitudine foarte fermă față de 
aceste stări de lucruri negative, 
față de lipsurile și greșelile ce se 
manifestă. Să acționăm cu toată 
hotărirea pentru înlăturarea aces
tora, pentru perfecționarea conti
nuă a activității organizatorice, de 
conducere a tuturor sectoarelor, a 
întregii societăți — aceasta consti
tuind o cerință fundamentală a 
îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
mari ce ne stau în față. Consider 
că dispunem de capacitatea nece
sară ca — discutînd deschis aceste 
stări de lucruri negative — să le 
putem lichida și să asigurăm îm
bunătățirea activității noastre.

Stimați tovarăși,
Mai sînt 7 luni din acest cinci

nal — și trebuie să facem totul 
pentru realizarea cu succes a pla
nului, a angajamentelor asumate, 
încheind planul pe 1976—1980 cu 
realizarea indicatorilor de bază și 
asigurînd, astfel, dezvoltarea pe o 
treaptă superioară a societății 
noastre socialiste.

Este necesar să acordăm toată 
atenția acestei probleme și să pu
nem în centrul activității organelor
(Continuare în pag. a Il-a)

GALAȚI :

în fabricație - un nou tip de navă
Pe platformele docului uscat al 

Șantierului naval Galați au fost în
cheiate operațiunile de premontare 
a unui nou tip de navă. Solicităm 
amănunte inginerului-șef. Vasile 
Lăcătuș.

— Este vorba despre cea dinții 
navă pentru transportul de treile- 
re, autoturisme și conteinere, des
tinată flotei noastre maritime co
merciale. Vasul va constitui, așa
dar, o premieră pentru țara noas- 

. tră. Deocamdată noi am încheiat o 
importantă operație, premontajul 
în secții mari de volum, de pînă la 
300 tone fiecare, stadiu în care 
avem un avans de două luni in 
execuția navei. Cîteva caracteristici 
ale vasului : lungimea 128 m, lăți

ARAP : Primul strung românesc 
fără cutie de viteze

Urmărind creșterea mai accentua
tă a productivității muncii, reduce
rea importurilor, îmbunătățirea 
performantelor tehnico-functionale 
prin reproiectarea produselor, un 
colectiv de specialiști de la între
prinderea de strunguri din Arad a 
realizat primul strung românesc 
fără cutie de viteze, locul acesteia 
fiind luat de un mecanism progra
mabil prin comandă numerică. In 
acest fel, consumul de metal a 
scăzut substanțial la fiecare strung

1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ

PENTRU APĂRAREA COPILULUI

ÎMBRĂȚIȘÎND
COPIII ȚĂRII

Convorbire cu tovarășa Ana MUREȘAN, președinta Consiliului 
Național al Femeilor

Ziua de 1 Iunie 
mă determină să abor
dez convorbirea cu un 
pretext liric. Mă refer 
la cintecul de largă 
notorietate al șoimilor 
patriei. Vă propun, așa
dar, stimată tovarășă 
Ana Mure șan. să „mer
gem" pe firul versului 
și să vorbim despre cei 
pe care ii auzim cin- 
tind cu glasuri de clo
poțel : „Noi. în anul 
2000“. Cum am putea. 
contura succint nobila 
și consecventa preocu
pare ce străbate întrea
ga politică a partidului 
pentru copiii tării, pen
tru pacea si viito
rul lor ?

— Orice societate și 
orice epocă din exis
tenta ei este apreciată, 
judecată de viitorime 
după moștenirea pe 
care o lasă. E vorba, in 
primul rind, de moș
tenirea umană, 
se vede 
ceperea 
societatea . _____ „
oamenii, generațiile prin care să dăi
nuie și să înflorească. Această preo
cupare de căpetenie se împletește 
strins, la noi, cu grija pentru asigura
rea condițiilor materiale propice creș
terii și educării tinerelor vlăstare. 
Cu prilejul zilei de 1 Iunie. Ziua 
internațională a apărării copilului, 
mamele și copiii acestei țări aduc 

conducătorului 
iubit fiu al 

Nicolae

care 
in pri- 

și răspunderea 
respectivă a

un fierbinte omagiu 
partidului, cel mai 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru prezentul luminos in care-și 
trăiesc viața fericită, pentru viitorul 
copiilor noștri. în anii socialismului, 
și in mod deosebit in ultimul deceniu 
și jumătate, perioada cea mai fertilă 
din istoria patriei, care începe cu 
Congresul al IX-lea, de cind în 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au asigurat 
pentru copii, pentru tineret îrt gene
ral, condiții de viață și învățătură, 
de educare și recreare cum nu gin- 
deau în trecut nici mințile cele mai 
cutezătoare.

Femeile țării își exprimă recu
noștința lor tovarășei Elena 
Ceaușescu, care a manifestat și ma
nifestă constant, zi de zi, grijă pentru 
afirmarea femeilor în viața socială, 
dragoste fierbinte pentru copiii 
țării. Personalitate marcantă a vieții 
politice interne și internaționale, 
savant de renume mondial, exemplu 
însuflețitor de comunist de omenie, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu se bucură de dra
goste și recunoștință din partea 
mamelor și copiilor țării, a întregului 
popor.

Din solul rodnic al condițiilor ma
teriale și sociale de care be
neficiază copiii țării se înalță trun
chiul viguros al generațiilor de 
mîine, însuflețite de dragoste de 
patrie, crescute in cultul muncii libe
re, creatoare, animate de profund res
pect față de trecutul glorios al poporu
lui. Prin tot ce a realizat pînă acum, 
prin tot ceea ce-și propune să înfăp
tuiască în cincinalul care va începe, 
în programele de perspectivă, se 
poate spune că societatea noastră se 
va înfățișa nu numai în fata anilor 
ce vin, a anului 2000, pe care-1 cintă 

mea 20 m, înălțimea construcției 
15,5 m. Nava, servită de un echi
paj de 32 oameni, poate dez
volta o viteză de 17 noduri. Poate 
încărca 74 treilere frigorifice și 151 
autoturisme. Desenele de execuție 
au fost realizate la ICEPRONAV — 
Galați. Industria românească con
structoare de mașini — întreprin
derea de construcții de mașini Re
șița, „Tehnoton“ — Iași, „Tehno- 
frig“ — Cluj-Napoca ș.a. — contri
buie la realizarea lui cu un mare 
număr de echipamente și instala
ții. Vasul, primul dintr-o serie de 
patru, face parte din producția- 
marfă a anului viitor. (Dan Plă- 
esu).

paralel. Totodată, s-a obținut o 
economie de manoperă de 198 
ore pe strung. Renunțîndu-se și 
la importul de cuplaje electro
magnetice folosite la cutia de vi
teze. se realizează anual o econo
mie de 653 000 lei valută. Prin tipi
zare, noul sistem urmează a fi ex
tins la întreaga familie a strungu
rilor cu batiu înclinat și la strun
gurile frontale cu comandă nume
rică. (Mircea Dorgoșan).

modelat
astăzi copiii, ci și a viitorului mai 
îndepărtat, cu mîndria unor realizări 
epocale.

Succesele obținute in dezvoltarea 
economică și socială a țării, in for
marea omului nou, înaintat se regă
sesc și in situația și statutul fami
liei, în climatul de creștere și edu
care a copiilor, a tinerei generații, 
în consens cu prefacerile din întrea
ga societate, au fost aduse substan
țiale perfecționări cadrului juridic, 
legislativ de ocrotire a familiei, a 
mamei și copilului.

Atenția deosebită pe care con
ducerea partidului și statului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu o acordă 
întăririi familiei, ca nucleu pri
mordial și fundamental de creștere 
și educare a tinerei generații, iși are 
rădăcina in tradiția poporului nos
tru, in gindirea profund umanistă, 
străbătută de dragostea și pilduitoa- 
rea răspundere a secretarului gene
ral al partidului față de viitor, față 
de tinăra generație și de pregătirea 
multilaterală a omului nou.

Această dragoste, această răspun
dere iși găsesc expresie și in uria
șa activitate pe care președintele 
României o desfășoară in slujba 
celui mai nobil țel al acestor 
timpuri — asigurarea păcii, a liniștii 
in care oamenii să creeze, să se 
bucure de viață, să-și crească și să-și 
educe copiii feriți de lipsuri și de 
urgia distrugătoare a unui nou război. 
Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Forumul tine
rei generații vor rămîne cu pregnanță 
înscrise în analele istoriei ca o vi
brantă chemare la răspundere adre
sată de un mare umanist al acestui 
timo : „întotdeauna gindul meu e la 
copiii tării mele. Ia tineretul, la po
porul meu ! Doresc ca tinerii, copiii, 
poporul meu să trăiască in pace. 
Dar, deopotrivă, gindurile mele sint 
îndreptate spre copiii tuturor po
poarelor. Am fost in multe țări, am 
întilnit acolo și copii, și tineri, și 
oameni mai în vîrstă, și chiar foarte 
bătrini. Trebuie să mărturisesc că 
aceeași căldură pe care o simt im- 
brătișind copiii patriei mele am 
simțit-o imbrătișind copiii altor țări. 
Peste tot am simțit dorința popoare-
(Continuare în pag. a IV-a)
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la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)
de partid și de stat înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială în 
următoarele luni și pe întregul an. 
Totodată, trebuie să ne preocupăm 
temeinic pentru pregătirea cores
punzătoare a trecerii la noul cin
cinal, la planul pe 1981. De felul 
cum vom realiza planul pe acest 
an șl pe cincinal depinde, fără nici 
o îndoială, și crearea condițiilor 
pentru a trece, în condiții cît mai 
bune, la realizarea noului plan 

^cincinal.
Așa cum este cunoscut, trebuie 

să acționăm cu toată hotărîrea în 
vederea realizării producției fizice 
la toate sortimentele. în cadrul 
consfătuirii au fost prezentate și in 
această privință o serie de fapte, 
în fiecare județ avem încă serioa
se rămîneri în urmă — și trebuie 
să luăm toate măsurile pentru 
realizarea producției fizice : prin 
aceasta vom asigura și îndeplinirea 
tuturor celorlalți indicatori. In 
mod deosebit trebuie să asigurăm 
realizarea cu prioritate, în cadrul 
planului, a exportului, a produc
ției pentru export, care trebuie să 
fie urmărită zilnic, atît de ministe
re, cît și de comitetele județene de 
partid.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde respectării normelor de con
sumuri materiale și energetice, re
ducerii în continuare a consumuri
lor materiale. După cum a reieșit 
și în timpul consfătuirii, avem, în 
multe locuri, rezultate bune ; chiar 
față de prevederile planului avem o 
reducere mai accentuată a cheltuie
lilor materiale și de producție. Dar 
în multe județe și în multe sectoa
re cheltuielile materiale sînt cu 
mult mai mari decît cele stabilite. 
Or, realizările obținute de unele ju
dețe la același fel de producție de
monstrează de fapt că sarcinile sta
bilite în privința reducerii consu
murilor sînt pe deplin posibile de 
realizat, că aceasta depinde numai 
de activitatea concretă a întreprin
derilor, a organelor de partid și de 
stat din domeniile respective.

Se impune să luăm măsuri pen
tru încheierea cît mai grabnică a 
lucrărilor de tipizare și normare, 
astfel încît, chiar din semestrul II 
al acestui an, să acționeze mai mult 
această tipizare și normare și, mai 
cu seamă, toate acestea să fie așe
zate la baza întocmirii planului pe 
anul viitor.

Trebuie să punem capăt cu hotă- 
rtre anarhiei care domnește în fo
losirea a tot felul de materiale, pie
se și subansamble, care îngreunea
ză și producția, îngreunează și în
treținerea și reparațiile și ne îm
ping la importuri cu totul inutile. 
Atrag încă o dată atenția atît orga
nelor centrale, cît și comitetelor ju
dețene, , tuturor organelor econo
mice că trebuie să ia toate măsu
rile pentru a încheia cît mai grab
nic această activitate de mare im
portanță pentru desfășurarea mun
cii în economie, pentru buna apro
vizionare, pînă la urmă, pentru 
buna conducere a producției.

Așa cum se subliniază în hotărî- 
rile Congresului al XII-lea al parti
dului, o atenție deosebită trebuie 
să acordăm dezvoltării bazei mate
riale și, în primul rînd, bazei 
energetice. Ați ascultat unele ra
poarte prezentate, în acest sens, în 
cadrul consfătuirii. Este de reținut 
faptul că planul de extracție la 
țiței, ca și planul de extracție la 
cărbune nu s-au realizat, ceea ce 
ne creează greutăți mari. Și trebuie 
să spun că, în această privință, nu 
există justificări. Nu se poate vorbi 
nici de declin la extracția de țiței, 
nici de imposibilitatea de a realiza 
planul Ia cărbune. Trebuie spus 
deschis că este vorba de declinul 
care există în activitatea departa
mentului ce se ocupă de sectorul 
petrolier, de indisciplina și dezorga
nizarea din acest sector, de faptul 
că nici comitetele județene de 
partid nu acordă atenția necesară și 
nu urmăresc zilnic introducerea 
unei ordini și discipline stricte în 
sectoarele și schelele petroliere. De 
asemenea,- neîndeplinirea planului 
la cărbune este rezultatul lipsurilor 
în organizarea corespunzătoare a 
realizării investițiilor, al continuă
rii stării de lucruri negative, în
deosebi în Oltenia, cu privire la 
crearea bazei necesare pentru a asi
gura realizarea producției de căr
bune. Se impun măsuri foarte se
rioase, imediate, pentru a rezolva 
rapid, în Oltenia, această problemă. 
Nu vom putea suplimenta cu pro
ducția celorlalte mine nerealizarea 
a 6 milioane de tone de cărbune în 
Gorj. De aceea, fără să neglijăm 
deschiderea de noi mine, atenția 
principală să fie concentrată spre 
eforturile ce trebuie depuse supli
mentar — și în acest cadru să ve
dem și ce este necesar să facă și 
județul și cu ce să-l ajutăm, inclu
siv cu forță de muncă — pentru a 
putea extrage cărbunele de care 
avem nevoie. Altfel, nerealizarea 
planului în acest an va atrage după 
sine mari consecințe pentru anul 
viitor și, în general, pentru perioada 
următoare.

Sînt, de asemenea, deficiențe 
foarte serioase — nu din lipsă de 
resurse, ci din lipsă de organizare —

tehnologiilor actuale cu consumuri 
foarte mari, -de—La. reducerea — 
dacă va fi necesar — așa cirwi s-a 
stabilit, dealtfel, la Congresul al 
XII-lea. a unor sectoare mari con
sumatoare de energie și combus
tibili. în principal trebuie să mer
gem pe noi tehnologii — și există 
asemenea tehnologii — care pot 
conduce, în toate sectoarele, la 
reducerea pînă la 50 la sută a con
sumurilor actuale pe tonă sau pe 
unitatea respectivă de produs.

De asemenea, este necesar să 
acționăm cu multă hotărîre pen
tru realizarea programului de noi 
surse de energie. în această pri
vință se vorbește mult, dar prac
tic nu s-a realizat aproape nimic. 
S-a vorbit aici de microcentrale. 
în această privință, tovarășii de 
la construcția de mașini n-au ter
minat încă studiile pentru pro-- 
iecte. Probabil că o să le mai tre
buiască vreo doi ani — dacă avem 
în vedere ritmul existent acum la 
construcția de mașini. Vreau să 
evidențiez cîteva județe care au 
început să-și facă singure unele 
microcentrale. Sigur, sînt doar cî
teva județe — dar aceasta demon
strează că peste tot se poate trece, 
fără a se mai aștepta modelul de 
la construcția de mașini, la reali
zarea de microcentrale. Trebuie să 
obligăm și industria constructoare 
de mașini să facă acest lucru, să 
termine cu birocratismul și ires
ponsabilitatea care domnesc în 
unele sectoare de cercetare, inclu
siv în rîndul cadrelor de condu- , 
cere.

Noi prevedem să ajungem, 
1985, la 2,5—3 milioane tone 
combustibil din surse noi. 
dacă o să mergem în ritmul aces
ta și o să venim cu tot felul de 
justificări pentru întîrzierile exis
tente în momentul T 
putem realiza ceea 
pus. De aceea, este 
Consiliul Național 
și Tehnologie, care 
acest plan, cît și Comisia de ener
getică și, în general, organele noas
tre de stat, guvernul să ia toate 
măsurile pentru a asigura reali
zarea întocmai a acestui program 
de noi surse de energie. Anul vi
itor va trebui ca acest program să 
înceapă deja să dea rezultate, asi- 
gurînd o parte din combustibilii 
de care avem nevoie.

O altă problemă asupra căreia 
doresc să atrag atenția este legată 
de îmbunătățirea calității produc
ției în toate domeniile, dar mai 
cu 
de 
al 
în

în ce privește punerea în producție 
și darea în exploatare a noilor mine 
de cupru, în asigurarea cu o serie 
de minereuri, inclusiv cu argile, în 
cantitatea și de calitatea corespun
zătoare, pentru care avem condiții 
în țară.

Consider că aceste probleme tre
buie privite cu toată seriozitatea. 
Este necesar să luăm măsuri ener
gice pentru a realiza hotărîrile Con
gresului al XII-lea cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice, la asi
gurarea bazei de materii prime și 
materiale în țară.

Sînt, de asemenea, rămîneri în 
urmă și întîrzieri în aplicarea mă
surilor stabilite și la celelalte mi
nistere, care trebuie să creeze și să 
asigure materialele de care avem 
nevoie. Mă refer la materialele 
care trebuie realizate de indus
tria chimică, de industria ma
terialelor de construcții, de me
talurgie, de construcția de mașini, 
mai cu seamă în ce privește ma
terialele electronice.

Or, trebuie să fie clar că fără 
asigurarea bazei materiale, nu vom 
putea realiza în mod corespunzător 
producția de care avem nevoie. 
Iată de ce atrag atenția din nou că 
nu vom merge pe calea dezvoltării 
producției pe, baza importului. Va 
trebui, mai întîi, să ne asigurăm 
materiile prime și materialele de 
care avem nevoie, pe care putem și 
trebuie să le realizăm, și numai 
după aceea vom trece la dezvolta
rea producției.

Am înregistrat în acest cincinal 
foarte mari rămîneri în urmă în ce 
privește însușirea unor materiale și 
integrarea unor produse — ceea ce 
a condus la importuri suplimentare 
pentru care am făcut mari cheltu
ieli valutare în condițiile în care 
aveam posibilități, lucrînd în mod 
corespunzător, să realizăm aceste 
materiale în țară. Am hotărît, și 
vom acționa cu toată fermitatea, 
pentru a nu mai dezvolta nici o 
producție pînă nu asigurăm baza 
materială, pînă nu realizăm inte
grarea, în conformitate cu planu
rile stabilite.

Desigur, nu vreau să se înțeleagă 
că vom renunța la importuri. Tre
buie să se aibă însă în vedere, in 
primul rînd, materiile prime pe 
care nu le putem produce, și care 
sînt foarte multe. Restul trebuie 
să se bazeze pe cooperarea în pro- / d 
ducție și pe o compensare la im-vV 
port-export din sectorul construe- T^di 
țiilor de mașini.

Este necesar ca toate comitetele 
județene de partid să acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru punerea 
în valoare a tuturor resurselor lo
cale de materii prime și materiale, 
mai ales în domeniul construcțiilor 
și al producerii bunurilor de larg 
consum. Nu există județ unde să 
nu putem realiza o gamă largă de 
materiale și să asigurăm, în felul 
acesta, aprovizionarea corespunză
toare și dezvoltarea largă a activi
tății de producție.

Ținînd seama de problemele ex
cepționale pe care le ridică asigu
rarea bazei materiale, este necesar 
să acordăm mai multă atenție ac
tivității geologice. Nu ne putem de
clara satisfăcuți de felul în care se 
desfășoară activitatea geologică în 
vederea descoperirii de noi rezerve 
energetice din toate domeniile — 
atît petroliere și carbonifere, dar si 
de diferite alte resurse de materii 
prime și materiale. Se lucrează 
greoi, birocratic, forțele sînt con
centrate în București ; or, în Bucu
rești — oricît vom cerceta — nu 
vom găsi resursele de care avem 
nevoie. Trebuie să aplicăm cu fer
mitate hotărîrile cu privire la tre
cerea întregii activități geologice 
jos, pe teren, la organizarea cît mai 
bună a grupelor complexe, pen
tru a putea cerceta multilateral 
situația din diferite zone și puhe 
în evidență toate rezervele din te
ritoriul cercetat. Avem unele 
exemple pozitive în această privin
ță, dar, din păcate, sînt puține — 
și, după cum se știe, cu o floare nu 
se poate face primăvară. Trebuie să 
asigurăm deci mutarea întregii 
activități geologice în teren, orga
nizarea complexă a activității, con
trolul lunar al rezultatelor cerce
tării. Să ne preocupăm, de aseme
nea, de dotările corespunzătoare, 
ca și de elaborarea unor metode 
noi de cercetare la adîncime, in 
general de cunoașterea mai bună 
a resurselor de care dispunem pen
tru a putea soluționa mai rapid 
problemele asigurării bazei mate
riale, așa cum a stabilit Congresul 
al XII-lea al partidului și așa cum 
impun dezvoltarea noastră econo
mico-socială, făurirea socialismului 
și comunismului, ridicarea bună
stării generale a poporului.

în acest cadru doresc să mențio
nez din nou problema reducerii 
consumurilor de combustibil și de 
energie. Consumăm mult. Am tre
cut de 4 000 de kg combustibil con
vențional pe locuitor și prevedem 
să depășim 4 600 în 1985. Ne si
tuăm, In această privință, cu mult 
peste consumul realizat de uneie 
țări foarte dezvoltate.

Avem consumuri mari, tehnolo
gii învechite. S-a vorbit aici de o 
mică fabrică de ciment, dar a- 
ceasta nu va rezolva problema. 
Noi trebuie să abordăm problema 
mult mai radical, pornind de la 
înlocuirea în toate sectoarele a

în 
de 

Or,

de față, n-o să 
ce ne-am pro- 
necesar ca atit 
pentru Știință 

! coordonează

seamă în sectorul construcțiilor 
mașini. Avem un inspectorat 
calității produselor, am trecut 
sarcina lui controlul unor între

prinderi și sectoare întregi. Tre
buie să spun însă deschis că nu 
se simte prezența acestui inspecto
rat de calitate. Desigur, nu doresc 
să dau întreaga vină pe acest in
spectorat ; însă vreau să subliniez 
că și pe el trebuie să-l facem să-și 
desfășoare în bune condiții ac
tivitatea. Răspunderea principală 
o are Ministerul Construcțiilor de 
Mașini ; o au fiecare din ministere 
în domeniul lor de activitate, o au 
întreprinderile, centralele, maiștrii, 
muncitorii, inginerii. Ei răspund 
de calitate și nu mai trebuie să 
admită 
tehnice 
pentru 
export.

Este, 
clarificăm mai bine 
diferitelor sectoare pentru realiza
rea unor utilaje complexe, pro
blema furnizorului general de 
mașini și utilaje, spre a pune ca
păt anarhiei care există în prezent 
în această privință. Așa cum a 
reieșit și din lucrările consfătuirii, 
cîteodată din uzinele constructoare

' de mașini se trimit 
ansawible dispersate 
Din această cauză 
mai bine de un an 
zarea utilajelor, cînd normal este 
să fie asamblate și supuse probelor 
de calitate chiar în uzinele produ
cătoare, jos, în unități.

Uzina care realizează astfel de 
utilaje complexe trebuie să aibă șl 
răspunderea de a trimite asistență 
tehnică și de a supraveghea asam
blarea în întregime a utilajelor. Noi, 
am mai discutat cu cîțiva ani în 
urmă această problemă și am sta
bilit un șir de măsuri. Mi se pare 
însă că tovarășii au crezut că a- 
ceasta s-a referit numai 
jele despre care am 
atunci și n-au înțeles că 
trebuie să caracterizeze 
activitate și este ’ 
orice fel de utilaje.
trebuie să aducem, prin lege, co
rectările corespunzătoare, inclusiv 
în plan să precizăm cum trebuie să 
fie livrate utilajele și cine răspun
de de nivelul lor tehnic și de func
ționarea lor. Multe din întîrzieCile 
în ce privește punerile în funcțiu
ne se datoresc mai cu seamă felu
lui defectuos în care se realizează 
aceste utilaje complexe în indus
tria noastră constructoare de ma
șini, precum și modului, necores
punzător în care recepționăm ceea 
ce primim din străinătate. S-a spus 
și astăzi că, pentru utilajele primi
te din străinătate, industria noas
tră de construcții de mașini și-a 
asumat răspunderea de a le aduce 
îmbunătățiri și rectificărj_Cine va

produse cu defecțiuni 
iasă din unități, nici 

nici pentru

necesar să 
răspunderile

piese sau sub- 
și nu utilaje, 
trece, uneori, 
pînă la reali-

la utila- 
discutat 
aceasta 

întreaga 
valabil pentru 

Consider că

ca
să 
piața internă,

de asemenea,

să se rea- 
mult mai 
realizează 
De aceea,

răspunde dacă nu vor funcționa 
aceste utilaje ? De ce am primit și 
de ce am plătit aceste instalații, 
dacă nu funcționează ? Cum acțio
nează conducerea Ministerului Con
strucțiilor de Mașini și conducerea 
Ministerului Comerțului Exterior 
pentru aplicarea legilor și hotărîri- 
lor țării, pentru apărarea intere
selor poporului ?

Eu consider inadmisibile această 
atitudine lipsită de răspundere, fe
lul în care se recepționează utila
jele importate din străinătate, pen
tru care se plătesc bani foarte grei 
și care nu funcționează. Cele mai 
multe din capacitățile de producție 
din chimie, care nu și-au atins pa
rametrii proiectați, sînt din import. 
Pentru toate s-au plătit toți banii, 
fără a li se asigura funcționarea la 
întreaga capacitate.

Trebuie să punem capăt în mod 
hotărît acestei stări de lucruri ires
ponsabile, care dăunează foarte 
grav intereselor economiei națio
nale și poporului. Desigur, așa cum 
și noi avem răspunderea de a livra 
utilaje corespunzătoare, tot așa 
partenerii noștri trebuie să ne fur
nizeze utilajele în conformitate cu 
nivelul tehnic convenit. Să stabi
lim condiții ferme de recepție, dar 
chiar la contractare să stabilim 
condițiile de plată și de control 
care să ne dea maximum de ga
ranții în ce privește realizarea pa
rametrilor prevăzuți.

Este deci necesar să luăm toate 
măsurile, să stabilim răspunderi 
precise, să asigurăm calitatea, ni
velul tehnic și funcționarea atît a 
utilajelor pe care le producem în 
țară, cît și a celor pe care le im- 
nortăm din străinătate.

'■<Sînt, de asemenea, necesare mă- 
/suri mai hotărîte-în direcția reali

zării prevederilor privind creșterea 
productivității muncii în toate sec
toarele de activitate. Desigur, avem 
un ritm relativ bun, dar nu reali
zăm planul privind creșterea pro
ductivității muncii. Pe ansamblu 
însă, productivitatea muncii la noi 
este rămasă în urmă față de alte 
țări și față de tehnologiile și uti
lajele pe care le-am introdus. Cu 
aceste utilaje gr trebui 
lizeze productivități' cu 
mari decît cele care se 
în momentul de față.
trebuie să acționăm cu toată hotă
rîrea în direcția mai bunei organi
zări a muncii și a producției, in
troducerii rapide a automatizării și 
mecanizării lucrărilor de produc
ție, reducerii personalului nepro
ductiv și trecerii lui în producție, 
organizării mai bune a schimburi
lor de lucru — pornind de la a asi
gura, în primul rînd, două schim
buri complete de lucru. In această 
privință fac abstracție de între
prinderile cu foc continuu, unde 
trebuie să asigurăm procesul nor
mal de producție cu asistență teh
nică corespunzătoare, cu ingineri 
și maiștri, numiți pe fiecare 
schimb, prin ordin.

Nu mal revin din nou la proble
ma schimburilor, dar acolo unde 
am asigurat schimburi complete, 
pentru utilajele la care avem gîtuiri 
să asigurăm concentrarea lor în 
secții speciale care să lucreze în 
trei schimburi. De asemenea, unde 
avem comenzi și toate cele necesare 
pentru producție, inclusiv forță de 
muncă, să asigurăm schimbul com
plet. să organizăm schimbul III. 
Insă nu are rost să ținem o fa
brică întreagă cu un sfert din 
efectiv sau chiar cu 30 la sută, fără 
asistență tehnică și să-1 plătim, 
consumînd energie și tot ceea ce 
este necesar. Trebuie să punem or
dine în organizarea și desfășurarea 
normală a procesului de producție, 
pornind de la~canacitățile și de la 
forța de muncă de care dispunem. 
Și în acest domeniu să punem ca
păt cu hotărîre oricărui formalism, 
care nu face decît să genereze chel
tuieli, Indisciplină și dezordine. 
Subliniez din nou necesitatea de a 
nu mai menține personal în între
prinderile care nu au asigurată fo
losirea completă a capacităților de 
producție. Dacă lucrăm într-un 
singur schimb, nu trebuie să mai 
ținem trei directori și. nici între
gul personal funcționăresc : tre
buie să-1 reducem, în mod cores
punzător. Dacă avem întreprinderi 
unde nu există posibilități să se lu
creze complet, trebuie neapărat să 
trecem oamenii în alte sectoare de 
activitate. Nu se pune astăzi pro
blema că nu putem să asigurăm de 
lucru oamenilor; se pune însă 
problema să-i trecem să lucreze 
acolo unde avem nevoie. Avem in 
toate sectoarele Industriale — în 
investiții, în construcții, în agricul
tură — lipsă de forță de muncă. In 
multe locuri nu putem acoperi două 
schimburi complete, însă îl ținem 
pe alții fără să depună nici o acti
vitate. Plătim încă zeci de mii de 
oameni pentru activitate inexisten
tă, necorespunzătoare. Trebuie să 
lichidăm cu desăvîrșire această 
stare de lucruri.

S-a vorbit aici de problemele de 
prrb'estiții. Cunoașteți măsurile luate 
cu privire la restrîngerea sferei de 
activitate în acest domeniu, la 
oprirea unui număr important de 
obiective și concentrarea forțelor 
ăpre înfăptuirea obiectivelor de 
producție principale, care să fie 
date in funcțiune în acest an. 

Avem, în general, un foarte 
mare număr de investiții începu
te. Va trebui să ajungem ca 
volumul de investiții în continuare 
să nu depășească capacitatea de lu
cru pe un an și deci volumul fi
nanciar pe un an de investiții. Tre
buie să punem capăt cu desăvîrșire 
începerii lucrărilor de investiții 
fără o pregătire temeinică, fără asi
gurarea proiectelor, a utilajelor, a 
bazei materiale corespunzătoare, 
începerea de lucrări de către cen
trale, ministere și întreprinderi se 
va face numai pe baza unor apro
bări prealabile, stabilindu-se pe 
plan central dacă sînt necesare — 
atît investițiile, cît și dezvoltările — 
ținîndu-se seama de capacitățile pe 
care le avem în țară, de comen
zile pe care le avem și de posibili
tățile de a asigura aprovizionarea 
și forța de muncă.

S-a înțeles în mod cu totul greșit 
lărgirea drepturilor unităților eco- 
nomice-sociale, renunțîndu-se, de 
fapt, la controlul și la aprobările 
necesare pentru angajarea cheltu
ielilor materiale și financiare. Nu 
se poate ca sub pretextul lărgirii 
drepturilor și al autoconducerii să 
lăsăm fiecărei întreprinderi posibi
litatea de a angaja cheltuieli prin 
începerea de investiții și importuri 
pentru care nu avem baza necesară. 
Nimeni nu poate să angajeze mij
loacele financiare ale statului, mij
loacele materiale ale societății, 
decît cu ceea ce trebuie să realizăm 
într-un sector sau altul în confor
mitate cu planul unic de dezvoltare 
social-economică. Deci numai după 
ce se obțin aprobările necesare și 
se stabilește în mod concret pentru 
fiecare obiectiv ce se poate și ce 
trebuie făcut, se va putea trece Ia 
realizarea practică a investițiilor, 
în această direcție o vină au și 
băncile și aparatul nostru financiar, 
care nu și-au îndeplinit atribuțiile 
ce le revin pe linia controlului. 
Așa am ajuns să avem un număr 
de peste 12 000 de investiții începute 
— volum, practic, imposibil de cu
prins — o risipire uriașă a forței 
de muncă, a materialelor, ceea ce 
s-a repercutat negativ asupra dării 
la timp în folosință.

S-au stabilit măsuri de remedie
re a acestor lipsuri. Trebuie însă să 
ne concentrăm toate forțele, astfel 
încît obiectivele industriale stabilite 
a fi date în producție în acest an 
să se afle permanent atît în atenția 
ministerelor cît și a organelor de 
partid, să se acționeze unitar, con
centrat, cu toate mijloacele, în di
recția îndeolinirii acestui obiectiv.

Toate județele și ministerele știu 
care sînt aceste unități. Avem și 
capacitatea de a realiza utilajele 
pentru aceste unități. Trebuie să 
concentrăm munca în uzinele care 
produc utilajele necesare acestor 
obiective. Este deci necesar să se 
treacă cu hotărîre la aplicarea mă
surilor stabilite pentru realizarea 
proeramului de investiții și darea în 
producție a unităților stabilite. 
Avem în vedere să nu mai începem 
alte obiective în acest an — pro
babil și în anul viitor vom începe 
foarte puține investiții noi — toc
mai pentru a putea să ne încadrăm 
într-un ritm normal și a realiza in
vestițiile începute.

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o atenție mult mai mare 
întreținerii mijloacelor fixe, reali
zării la timn a reparațiilor capitale. 
Trebuie să trecem cu hotărîre la 
pregătirea din timp a pieselor și a 
subansamblelor, la verificarea lor, 
pentru a scurta la cît mai mult du
rata reparațiilor canitale și a reuși 
să realizăm și o calitate superioară 
a renarațiilor, urmînd ca suban- 
samblele pe care le înlocuim să 
treacă în ateliere, să fie comple
tate, reparate, astfel încît să poată 
fi folosite la viitoarele reparații ca
pitale.

In general, este necesar să luăm 
măsuri hotărîte în vederea aplică
rii programului de măsuri stabilit 
pentru realizarea pieselor de 
schimb, atît în vederea satisfacerii 
cerințelor interne, cît și pentru ex
port. în ceea ce privește necesarul 
pentru export, am stabilit să rea
lizăm suplimentar față de contrac
te un volum de cel puțin 500 mili
oane de lei valută, piese pe care să 
le avem în stoc sau să le trimitem 
în depozitele din străinătate spre a 
putea răspunde cerințelor.

Discutăm de mult această pro
blemă. Se pare că tovarășii de la 
Ministerul Construcțiilor de Ma
șini,., de Ia Ministerul Aprovizionă
rii și de la C.S.P. nu înțeleg că tre
buie să realizăm aceasta nu numai 
prin niște prevederi generale, ci 
prin asigurarea în plan a bazei de 
producție și materialelor necesare 
pentru piesele de schimb, chiar 
dacă va fi nevoie să reducem can
titatea de nroduse finite. Trebuie 
să realizăm neapărat cele stabilite, 
astfel incit pentru tot ceea ce pro
ducem — și pentru piața internă, șl 
pentru străinătate — să ne preve
dem o rezervă de capacitate, astfel 
încît să producem anual 25—30 la 
sută în plus față de programul de 
producție de tractoare, strunguri, 
camioane, motoare etc. Trebuie ca, 
de la început, să dotăm toate ca
pacitățile existente cu mașinile ne
cesare — și avem posibilitatea — 
pentru a soluționa rapid problema 
producerii pieselor de schimb.

Legat de aceasta trebuie să acor
dăm atenția corespunzătoare pro
gramului de recuperare, recondițio- 
nare și refolosire a pieselor și sub
ansamblelor, care pot reprezenta o 
sursă foarte importantă de piese și 
subansamble. De asemenea, este ne
cesar să luăm toate măsurile pen
tru a asigutia o bună aprovizionare 
materială, pe baza normelor de 
consum stabilite. Trebuie să facem 
în așa fel încît să asigurăm recu
perarea și refolosirea materialelor 
— care în multe sectoare merg 
pînă aproape la 50 la sută din ne
cesarul de materii prime.

Deci este necesar ca între obiec
tivele activității comitetelor jude
țene de partid să se afle și 
problema recuperării, a strîngerii 
și refolosirii tuturor materialelor 
din toate sectoarele economico-so- 
ciale. Această acțiune trebuie să se 
înscrie în cadrul acțiunii generale 
de reducere a cheltuielilor materia
le și de creștere a eficienței eco
nomice în întreaga noastră activi
tate.

Consider că în toate sectoarele 
industriale avem posibilitatea să 
asigurăm realizarea planului stabi
lit pe acest an, să lichidăm lipsu
rile ce se mai manifestă, să înche
iem anul 1980 și întregul cincinal 
nu numai cu realizarea planului, 
dar și a angajamentelor asumate 
de comitetele județene, de între
prinderi, de toate unitățile econo
mice.

Stimați tovarăși,
Doresc să mă refer, în continua

re, la unele probleme din agricul
tură. Am discutat în februarie, pe 
larg, aceste probleme. Am avut o 
primăvară cu greutăți, determinate 
și de climă, dar și de lipsuri în or
ganizarea muncii, în funcționarea 
corespunzătoare a mașinilor- și, mai 
cu seamă, de lipsuri în ce privește 
disciplina și ordinea din sectorul 
agricol. Este necesar să tragem toa
te învățămintele din aceasta pen
tru activitatea viitoare.

Acum este la ordinea zilei între
ținerea corespunzătoare a culturi
lor. Avem o întîrziere de două și. 
în unele locuri, de trei săptămîni 
datorită climei. Dar lucrările tre
buie să le executăm în așa fel incit 
să putem obține recoltele planifi
cate. Cu toată întîrzierea, avem po
sibilitatea și trebuie să facem, totul 
pentru a obține o recoltă bună în 
acest an. Umiditatea solului, deși 
excesivă în cîteva locuri, pe an
samblu este foarte bună și ne dă 
garanția că, dacă executăm lucră
rile la timp, obținem o producție 
bună la toate culturile.

■" TBsfe necesar, de asemenea, să 
asigurăm pregătirea temeinică a 
recoltării păioaselor, să strîngem 
orzul, grîul, secara în timpul mi
nim. Nu trebuie să se mai repete 
situația, cu totul nesatisfăcătoare, 
de anul trecut, cînd am pierdut o 
mare cantitate de cereale datorită 
strîngerii cu întîrziere a recoltei. 
Trebuie să fim pregătiți să strîn
gem recolta în orice condiții ! 
Nimeni să nu vină cu justificări, 
deoarece nu vom accepta nici o 
justificare legată de condițiile 
climatice. In orice condiții, lucrînd 
zi și noapte, cu toate forțele, în 
fiecare județ, recolta trebuie strîn- 
să în minimum de timp, în 3—4 
zile la orz, în 8—10 zile, în maxi
mum 12 zile, la grîu. Odată cu 
aceasta, trebuie să strîngem și să 
conservăm în mod corespunzător 
fînețele și fufajele, pentru a asi
gura baza furajeră necesară ani
malelor. Să pregătim tot ce este 
necesar pentru a realiza însămîn- 
țările de culturi duble imediat a 
doua zi după ce am strîns orzul, 
secara sau grîul, spre a putea ob
ține o producție corespunzătoare de 
porumb-boabe și o producție de po
rumb furajer. Cred că nu este ne
cesar să insist asupra acestor pro-, 
bleme. Toate cadrele noastre de 
partid din agricultură, toate forțe
le din județe trebuie să fie concen
trate în perioada strîngerii recoltei 
și executării lucrărilor agricole, în
cît să realizăm in bune condiții 
aceste lucrări, să asigurăm o recol
tă la nivelul planului stabilit.

Trebuie să urmărim realizarea 
planului în legumicultura. Tova
rășii ne asigură că s-au însămînțat 
toate suprafețele. Atrag încă o dată 
atenția comitetelor județene de 
partid să verifice modul în care 
s-a realizat această sarcină, să ia 
măsuri de a avea chiar un plus de 
suprafețe însămînțate cu legume. 
Avem încă timp ; chiar și după ce 
strîngem orzul, să punem legume 
de toamnă și să asigurăm o recoltă 
suplimentară de legume. Este nece
sar să facem acest lucru atît pen
tru a asigura buna aprovizionare a 
populației, cît și pentru producția 
de conserve, pentru industrie șl 
alte nevoi. Am stabilit, după cum 
știți, ca fiecare județ, după asigu
rarea predării la fondul de stat a 
produselor din legumicultura ca și 
a celorlalte produse agricole, să-șl 
asigure în întregime consumul de 
legume din producția proprie. 
Atrag atenția fiecărui comitet ju
dețean să ia toate măsurile pentru 
a asigura cantitățile necesare atît 
pentru fondul central, cît și pentru 
consumul propriu, șl chiar și o 
producție suplimentară, așa cum 
am menționat.

De asemenea, este necesar să ne 
ocupăm de efectuarea în mod co
respunzător a lucrărilor din pomi
cultură și viticultură, pentru a pu
tea asigura recolta stabilită de 
fructe și struguri.

Doresc să repet ceea ce am spus 
în primăvară, că nu trebuie să ră- 
tnînă nici un metru pătrat de pă- 
mînt necultivat. Trebuie să pornim 
de la faptul că pămîntul, indiferent 
de proprietate, este un bun național, 
al intregului popor — și trebuie 
cultivat în totalitate ! Toți dețină
torii de suprafețe agricole trebuie 
să se ocupe de îngrijirea și de lu
crarea pămîntului, trebuie să pro
ducă maximum din ce se poate rea
liza pe terenul respectiv, așa cum 
trebuie să-și asigure și creșterea 
de animale. In această privință s-a 
făcut ceva, dar dacă te uiți bine 
sînt încă suprafețe nelucrate. Nu 
numai în curți — pentru că și aces
tea trebuie lucrate — dar chiar și 
în afară au rămas încă suprafț'e 
nelucrate. Sînt asemenea supraf1 - 
nelucrate nu numai acolo unde 
fost exces de umiditate sau bălt i 
— pe care, dealtfel, trebuie să ie 
eliminăm urgent — dar chiar și 
unde nu a existat asemenea exces 
de umiditate. Trebuie luate toate 
măsurile — este încă timp — pen
tru ca totul să fie cultivat cu le
gume. Trebuie să se înțeleagă clar 
de fiecare că acelora care nu-și vor 
lucra pămîntul va trebui să le 
luăm dreptul de a-I avea fn pro
prietate, indiferent sub ce formă ; 
vom aplica ferm Legea fondului 
funciar și Constituția țării, care 
spun că pămîntul este numai al 
celor ce-1 muncesc.

S-a vorbit aici de zootehnie, de 
faptul că nu s-au aplicat cu fermi
tate măsurile pentru realizarea 
efectivelor și a producției anima
liere. Desigur, de la recenta consfă
tuire au trecut numai cîteva luni, 
dar sarcinile în zootehnie nu da
tează numai de atunci ; toată lu
mea cunoaște ce trebuie să reali
zăm și ce obligații avem pentru 
realizarea efectivelor și a produc
ției animaliere. De aceea este ne
cesar să luăm toate măsurile pen
tru a asigura realizarea efectivelor 
de animale stabilite, pentru a rea
liza producția animalieră, pentru a 
realiza tăierile la greutatea stabili
tă, chiar și depășirea acestei greu
tăți, pentru a putea obține o canti
tate mai mare de came. în acest 
sens trebuie să luăm toate măsurile 
ca, în ce privește bovinele, să 
avem, pînă la sfîrșitul lunii august, 
în toate fermele de vaci, sectoare 
pentru creșterea și îngrijirea vițe- 
lelor și junincilor. Nu este vorba 
de construcții noi, ci din grajdurile 
existente să luăm o suprafață, să 
o separăm simplu și să asigurăm 
astfel condiții pentru îngrijirea se
parată a vițelelor și junincilor. 
pînă ce vor merge la montă. Desi
gur, în fermele mari, unde avem 
mai multe grajduri, putem lua, 
după posibilități, un grajd sau o ju
mătate de grajd și să-1 afectăm 
acestui scop. Să nu se spună că nu 
a fost timp suficient pentru a con
strui, Tovarășii care lucrează mai 
de mult în munca de pârtie .< 
bine că, atunci cînd ne-am pr ,iu« 
să realizăm grajduri pentru-^2 'mi
lioane de animale, într-un an am 
realizat grajduri pentru 2 milioane 
și două sute de mii de animale, 
fără nici un material din fondul 
central ; fără ciment, fără beton și 
fără vată de sticlă. Cu mijloacele 
locale care există trebuie să reali
zăm, în primul rînd, asemenea 
construcții pentru vițele și juninci 
spre a asigura creșterea lor pînă la 
montă, pînă la tătare. Nici o vițea. 
nici o junincă nu va mai fi dată la 
reformă ! Abia după o fătare vom 
face selecția, în raport de producția 
de lapte, și vom stabili care din 
animale trec la reformă și care ră- 
min pentru reproducție.

Același lucru trebuie să-1 facem, 
In mod corespunzător, și pentru 
purcei, pentru miei, spre a asigura 
o îngrijire mai bună și a evita 
pierderile și mortalitățile excesiv 
de mari.

Nu doresc să vorbesc acum de 
creșterea șl tngrășarea ..tineretulw- 
bovin ; măsurile luate sînt cunos
cute. Trebuie să acționăm cu mij
loace locale ca, în vara acestui an, 
să se termine toate lucrările de 
investiții începute. Toate grajdu
rile, toate complexele trebuie 
încheiate cu mijloacele de care 
dispunem pe plan local, chiar și 
din chirpici. Să trecem imediat 
la acțiune, nu se mai poate admite 
nici o justificare pentru întîrziere. 
Trebuie să realizăm toate investi
țiile, pentru toate speciile de ani
male, așa cum este stabilit — și fie
care județ să ia imediat măsuri în 
această privință ! Acestea sînt ca
pacități de producție, ele nu pot fi 
scoase din plan în nici un fel, 
trebuie realizate cu orice preț !

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm toată atenția realizării în 
întregime a programului de pro
duse animaliere, și anume de 
carne, mă refer îndeosebi la car
nea de porc și de pasăre. Trebuie 
să ajungem ca pînă cel mai tîrziu 
în 1982 să avem asigurat, la o 
greutate de tăiere de 110—115 kg., 
o jumătate de porc pe locuitor și,
(Continuare in pag. a III-a)
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la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. a II-a)
cel puțin, 15 pui de găină pe an. 
Pentru aceasta trebuie să pornim 
de la necesarul pentru populația 
muncitorească, orășenească, inclu- 
zînd și dezvoltarea viitoare, deci 
circa 14—15 milioane de locuitori. 
Acest necesar, plus exportul pe care 
îl avem planificat, trebuie să-l asi
gurăm în fermele de stat, coopera
tiste sau prin contractarea cu 
particularii ; dar accentul trebuie 
să cadă pe fermele din sectorul 
socialist. Aceste sarcini corespund 
prevederilor planului — și trebuie 
luate măsuri ferme pentru a le 
realiza și a avea asigurată carnea 
necesară.

Trebuie să asigurăm oamenilor 
muncii de la orașe, populației o 
aprovizionare sigură. în această 
privință vom. porni de la faptul că 
fiecare județ va avea planul său de 
livrare, va avea complexe zooteh
nice speciale din care va livra 
pentru fondul central — dar de la 
care nu va putea prirfii nimic — 
precum și fermele, complexele pro
prii pentru consumul propriu.

Planul trebuie realizat ; ministe
rul a primit ordin să elaboreze 
programe, să stabilească ce trebuie 
să asigure pentru fondul de stat 
din fiecare județ, cît trebuie să 
asigure la export — de această 
cantitate nimeni nu se poate atin
ge — și cît în complexele proprii 
ale județelor pentru asigurarea 
aprovizionării populației cu carne 
de porc și de pasăre. N-am inclus 
bovinele, pentru că ele trebuie să 
intre în alt regim. Nu m-am refe
rit nici la ovine, deși și în ce pri
vește carnea de ovine va trebui să 
mergem pe același principiu ca la 
carnea de porc și pasăre. Să știe 
și populația că așa cum se va pro
duce, așa cum vor gospodări pri
mul secretar și președintele cbn- 
siliului popular, deputății, așa cum 
se va gospodări ea însăși, așa va 
avea asigurată carnea necesară.

Trebuie, de asemenea, să facem 
complexe zootehnice intercoopera- 
tiste. Pentru aceasta s-au elaborat 
proiecte de complexe mici, de 5 000 
și 10 000 de capete, să nu mergem 
pe complexe prea muți.

Trebuie să îndrumăm pe toți ce
tățenii care dețin teren agricol, 
care locuiesc în sate sau în orașe 
să-și crească animale și păsări, atit 
pentru consumul propriu, cît și 
pentru contractare. In decretul care 
va apărea zilele acestea se prevede 
obligația tuturor cetățenilor care 
dețin teren agricol, fie in sate, fie 
în orașe, de a crește animale și pă
sări.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție, in acest cadru,' pro
gramului de îmbunătățire a rase
lor de animale, îngrijirii lor. Am 
vorbit de strîngerea furajelor în 
acest an. Doresc să menționez din 
nou că este necesar să trecem Ja 
cultivarea tuturor suprafețelor de 
pășuni și finețe. Practic, cel puțin 
o dată la 4 ani să însămînțăm pășu- 
Klle și fînețele. Trebuie să existe 
un plan de cultură pentru pășuni 
^i finețe, așa cum este pentru griu, 
■pentru porumb : acesta să prevadă 
și semințe și tot ceea ce este ne
cesar pentru a se asigura furajele 
pentru animale. Astfel vom putea 
să scoatem suficiente furaje de pe 
cele 4 milioane de hectare de care 
dispunem în acest scop. Cultivarea 
acestora nt va asigura un surplus 
corespunzător de furaje atît pen
tru animalee statului și cooperati
velor, cît și pentru cele ale popu
lației.

Rog fiecae comitet județean, 
consiliu popuar județean să nu aș
tepte hotărî! de la Ministerul 
Agriculturii, i să ia măsuri și sa 
pregătească, hcepxnd din toamnă, 
eșalonat pe tei ani. cultivarea tu
turor suprafețelor de pășuni și fi
nețe, inclusiv a munte. Pe aceste 
suprafețe reînsmințate să se exe
cute, în mod orespunzător, toate 
lucrările necesre de discuit, de 
curățat, tot cese cunoaște, ca să 
asigurăm o prducție corespunză
toare de fur®. Avem destule 
exemple bune x țară. Avem de 
acum, in multe udețe — și la șes, 
și la munte — Icrări de acest fel 
executate cu rezltate foarte bune, 
care au dus la «eșterea spectacu
loasă a producți de masa verde. 
Trebuie să genenizăm acum aces
te exemple !

în legătură cu roblemele reali
zării fondului ce,ral de produse 
agroindustriale, s- arătat aici că 
unele județe, nevlizînd fondul 
de produse agroalientare, fără să 
livreze la fondul d stat cantitățile 
stabilite, au conănat carne sau 
lapte peste ceea cțera planificat. 
Dar este normal ci dacă s-a rea
lizat 90 la sută diiproducția pla
nificată, nu se poa consuma mai 
mult de 90 la sută n cota repar
tizată la produsele țpective. Tre
buie ca Ministerul griculturii și 
Departamentul indxriei alimen
tare să ia măsuri incest sens, să 
impună o ordine șiș disciplina 
stricte. Lunar trebuie» programul 
de carne, de lapte, delte produse 
alimentare să fie pusg acord ci 
fiecare județ, cu surle de unde 
provin, asigurîndu-se I prioritate 
livrarea la fondul cțstat, și pe 
urmă consumul. Nere^area pro
ducției trebuie să afecte in mod 
corespunzător consumqn județul 
respectiv. Aceasta estealabil nu 
numai pentru carne și Muse ani
maliere, dar si pentru'țgume, și 
pentru celelalte produs.

Trebuie să înțelegem i avem 
eu toții obligația să resftăm dis

ciplina de stat și disciplina con
tractuală, să asigurăm fondul de 
produse agroalimentare necesar 
pentru desfășurarea normală a în
tregii activități economice a țării. 
Pe măsură ce vom produce mai 
mult, vom putea consuma supli
mentar.

Asupra acestor lucruri am ținut 
să insist în ce privește problemele 
agriculturii, pentru că ele au o 
importanță deosebită pentru dez
voltarea noastră generală și buna 
aprovizionare a populației.

Stimați tovarăși,
în conformitate cu ț hotăririle 

Comitetului Central și ale Comite
tului Politic Executiv, este necesar 
să acordăm mai multă aten
ție micii producții industriale și 
dezvoltării serviciilor, începînd cu 
cooperația meșteșugărească, cu 
unitățile consiliilor populare, cu 
activitățile cooperației de consum 
și cooperației agricole. Trebuie să 
aplicăm ferm cele stabilite cu pri
vire la lărgirea gamei de produse, 
de materiale, să dăm posibilitatea 
ca din materialele, materiile pri
me ce pot fi obținute pe plan local 
să realizăm produse suplimentare 
în toate domeniile, spre a putea 
satisface mai bine cerințele popu
lației, realizînd în același timp și 
o producție suplimentară pentru 
export.

Trebuie, de asemenea, să aplicăm 
mai ferm hotărîrea cu privire Ia 
participarea cooperatorilor la fon
dul de dezvoltare.

Sînt necesare măsuri de folosire 
mai bună a transporturilor, de eli
minare a transporturilor inutile, 
pentru optimizarea lor și reduce
rea distanțelor de transport. Este 
necesară introducerea de remorci 
pe mijloacele actuale, creșterea 
deci a capacității de transport pe 
motor și pe om. Din calculele pre
zentate de întreprinderea construc
toare de autocamioane rezultă că 
se poate mări cu 60—70 la sută ca
pacitatea de transport, ceea ce, 
practic, poate să ducă la reducerea 
cu circa o treime a camioanelor,- a 
șoferilor și personalului, reducînd, 
in același timp, consumul de com
bustibil.

Aceeași problemă se pune și 
pentru transportul pe caile fe
rate, unde se constată lipsuri'în fo
losirea rațională, economică și la 
întreaga capacitate, ca și la cele
lalte mijloace de transport de care 
dispunem. Trebuie să luăm măsuri 
ferme pentru aplicarea celor stabi
lite, să asigurăm ca bazele de la 
care se transportă materiale — 
mai cu seamă pentru construcții — 
să se afle cît mai aproape, in ju
dețul respectiv. Să punem capăt 
transportului de balast, de agrega
te de tot felul, de la sute și sute 
de kilometri, cum se întîmplă as
tăzi I Este necesar ca fiecare județ 
să ia măsurile corespunzătoare, să 
acționeze pentru mai buna organi
zare și a activității în domeniul 
transporturilor.

Stimați tovarăși,
Problemele multiple pe care Ie 

avem in ce privește dezvoltarea 
noastră economică impun crește
rea și îmbunătățirea activității de 
cercetare, o mai bună conlucrare 
a cercetării cu producția și învă- 
țămintul in conformitate eu pre
vederile legii, soluționarea mai ra
pidă, intr-un timp mult mai scurt, 
a problemelor progresului tehnic 
și dezvoltării generale a societății 
noastre. în acest domeniu, pe pri-' 
mul plan stau oroblemele energe
ticii, ale materiilor prime și ma
terialelor, ale elaborării de noi 
tehnologii mici consumatoare de 
energie și de materiale, astfel in
cit să putem obține din cantitățile 
existente o valoare de cîteva ori 
mai mare decît in prezent.

Problema trecerii la noi tehnolo
gii, la microelectronică reprezintă 
o problemă esențială pentru creș
terea rentabilității și reducerea 
consumurilor. Iată de ce. pentru a 
ține pasul cu progresul tehnic, cer
cetarea trebuie să-și concentreze 
atenția în direcția soluționării a- 
cestor probleme. Desigur, ea tre
buie să se ocupe, intr-o anumită 
măsură, și de unele cercetări mai 
de perspectivă, dar, cu prioritate, 
marea majoritate a forțelor tre
buie să fie concentrate spre solu
ționarea problemelor imediate ale 
realizării prevederilor din plan.

Același lucru trebuie spus și 
despre cercetarea din agricultură, 
care are programe destul de bune, 
dar care lucrează încet. Avem so
iuri de plante care nu mai dau 
rezultatele scontate și cercetarea 
noastră a rămas în urmă față de 
cerințele unei agriculturi moderne. 
Trebuie să analizăm rapid cau
zele și să luăm măsurile necesare 
pentru ca cercetarea agricolă să 
țină pasul cu cerințele realizării 
de noi soiuri de semințe, de noi 
rase de animale, de pomi, de vii și 
altele.

Este necesar, in același timp, să 
luăm măsuri pentru introducerea 
rapidă in producție a rezultatelor 
cercetării, a tehnologiilor, a pro
gresului tehnic in general. în a- 
ceastă privință ne mișcăm greoi ; 
de la cercetare pînă la producție, 
de la realizarea unei tehnologii 
pină Ia aplicarea ei trec cîteodată 
ani de zile. Or. atunci cînd vor
bim de o nouă calitate în toate 
sectoarele de activitate, este de la 
sine înțeles că punem pe primul 
plan perfecționarea, deci ridicarea 

la un nivel superior a activității 
de cercetare științifică și tehnolo
gică, fără de care nu se poate ob
ține o nouă calitate în nici un do
meniu.

Stimați tovarăși,
Doresc să mă refer, în conti

nuare, la unele probleme ale apli
cării noului mecanism economic. 
M-am referit și în recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv 
la aceste probleme. E drept, 
am început generalizarea nou
lui mecanism de la 1 ianuarie, 
dar se aplică insuficient ; mai bine 
zis, nu s-a trecut la aplicarea prin
cipiilor de bază, fundamentale, ale 
noului mecanism economic. Or, 
așa cum s-a precizat de la început, 
noul mecanism economic presu
pune in primul rind producție, 
presupune participarea la condu
cere și la desfășurarea în bune 
condiții a activității. Noul me
canism presupune autoconducere 
muncitorească și autogestiune, 
presupune, înainte de toate, rea
lizarea producției, creșterea pro
ducției nete, a rentabilității și a 
beneficiilor — și asigurarea, pe 
această bază, de fonduri suplimen
tare pentru participarea la bene
ficii. Or, mulți au înțeles că toate 
problemele mecanismului econo
mic se reduc numai la participa
rea la beneficii. Pentru unii, pro
blema este cum se poate obține 
suplimentar, ceva în plus pentru 
fondul de premiere de la sfîrșit de 
an, chiar în condițiile nerealiză- 
rii planului, a rentabilității, a pro
ducției nete, a beneficiilor. Mi s-a 
spus că unii prim-secretari au 
dat telefon să întrebe cînd pri
mesc participarea la beneficii, dar 
nici unul n-a dat telefon să 'spună 
de ce n-a realizat beneficiile și 
producția stabilită, să arate ce au 
de gînd să facă pentru a realiza 
planul la producția netă, rentabi
litatea și beneficiile. Din toate 
acestea am ajuns la concluzia că, 
de fapt, nu este înțeles noul me
canism economic, nu sint înțelese 
principiile acestui mecanism, nu 
sînt înțelese autoconducerea și 
autogestiunea. Unii au înțeles că 
li se dă dreptul să cheltuiască fie
care cit vrea, fără să dea socoteală 
nimănui, că pot — chiar dacă nu 
și-au realizat obligațiile — să con
sume cît mai mult. Nu acesta 
este noul mecanism economic !

Iată de ce ne-am și propus ca, 
incepind cu organele centrale, dar 
și la județe, la întreprinderi, să 
dezbatem problemele de fond ale 
aplicării noului mecanism econo
mic. Trebuie să înțelegem și să ac
ționăm cu toții. în mod unitar, 
pentru aplicarea principiilor foarte 
importante ale noului mecanism, 
care, intr-adevăr, trebuie să joace 
un rol activ în mobilizarea efor
turilor oamenilor muncii in vede
rea desfășurării cu rezultate cît 
mai bune, a activității economice. 
Trebuie să înțelegem că bugetele 
de venituri și cheltuieli nu sînt 
ceva formal, ci un mijloc prin care 
conducerea fiecărei întreprinderi, 
adunarea g.enerală a oamenilor 
muncii pot acționa pentru a obține 
maximum de eficiență economică, 
o reducere substanțială a chel
tuielilor materiale și de pro
ducție, creșterea substanțială a 
producției nete, a beneficiilor, a 
rentabilității în general — și. pe 
această bază, să se creeze și mij
loacele necesare atît pentru fondul 
de dezvoltare, cit și pentru fondul 
de consum. Trebuie să înțelegem 
bine că nu putem să consumăm 
mai mult decît producem. Mai 
exact, trebuie spus că nu putem să 
consumăm tot ce producem. Tre
buie să înțelegem că este necesar 
să ne organizăm consumul în ra
port cq producția, asigurînd în 
același timp fondul necesar pen
tru dezvoltare, cit și pentru apă
rarea indeoendenței patriei, pentru 
dotarea armatei.

Trebuie ca această problemă să 
fie bine înțeleasă de către toată 

lumea, de toți muncitorii — care 
sînt și proprietari, și beneficiari, și 
consumatori, și producători — și 
de către țărani, și de către func
ționari, de noi toți ! Să înțelegem 
in mod unitar și să acționăm în 
mod unitar în această privință !

Trebuie să fie clar tuturor că în
făptuirea politicii partidului de ri
dicare a nivelului de trai material 
și spiritual se poate realiza numai 
în condițiile dezvoltării continue a 
forțelor de producție, ale creșterii 
eficienței și rentabilității întregii 
noastre activități economice. în 
toate sectoarele trebuie să se țină 
seama că nu se poate consuma din 
venitul național decît atît cît este 
posibil la un moment dat, ca rezul
tat al dezvoltării generale a forțe
lor de producție, a mijloacelor de 
care dispune societatea noastră.

Stimați tovarăși,
Aș dori, în continuare, să atrag 

atenția asupra unor probleme pri
vind construcțiile de locuințe. în 
timpul consfătuirii am intervenit 
de cîteva ori cînd tovarășii de la 
unele județe au declarat că nu pot 
realiza în întregime volumul de 
locuințe prevăzut pentru acest an. 
Desigur, se poate lua în considera
ție, eventual, o anumită reducere. 
Dar ne gîndim îndeosebi la jude
țele care stau bine, care au rezol
vat mai bine problemele. Dar în 
județe cum sînt, de exemplu, Gor- 
jul și altele cîteva, unde situația 
asigurării-fondului de locuințe este 
necorespunzătoare și unde cerin
țele dezvoltării activității rhiniere 
și în alte domenii'sînt foarte mari, 
trebuie să luăm toate măsurile 
pentru a realiza în întregime fon
dul de locuințe. în această privin
ță, o sarcină importantă revine și 
organelor noastre centrale, care 
trebuie să le acorde sprijinul ne
cesar. Trebuie să facem repartiza
rea mijloacelor nu în raport cu po
sibilitățile de realizare existente la 
un moment dat într-un județ sau 
altul, ci cu necesitățile care- apar, 
ținind seama de dezvoltarea forțe
lor de producție. Trebuie, totodată, 
să acordăm, in continuare, toată 
atenția aplicării Legii cu privire,l-a 
sistematizarea orașelor și satelor 
noastre. resc și în acest cadru 
să atrag atenția că cel puțin în 
următox-ii doi ani trebuie să con
struim numai in zonele unde 
avem asigurate toate utilitățile, 
pentru a nu mai fi nevoie să fa
cem lucrări de aducțiuni de apă, 
de canalizare și altele. în acest 
sens, toate județele trebuie să re
vadă proiectele de construcție pen
tru anii 1981 și 1982 spre a-și con-, 
centra forțele în această direcție. 1 
Trebuie, de asemenea, să aplicăm 
mai ferm Legea sistematizării, să 
împiedicăm extinderea satelor, să 
aplicăm proiectele de sistematiza
re — chiar așa largi cum sint ele 
— dar să nu se mai iasă din preve
derile acestui- proiecte.

Stimați tovarăși,
în ceea ce privește problemele 

de comerț exterior și de cooperare 
internațională, trebuie să înțelegem 
că extinderea schimburilor econo
mice internaționale și cooperarea 
în producție constituie, pentru țara 
noastră, factori determinanți pen
tru buna desfășurare a întregii ac
tivități economice. Importăm mari 
cantități de petrol, multe materii 
prime, precum și o serie de mașini, 
utilaje și materiale. Pentru a asi
gura acest import trebuie să expor
tăm produse de valoare echivalen
tă. care să asigure în întregime 
plata acestox- importuri, cît și plata 
datoriilor pe care le avem pentru 
importurile anterioare pentru in
vestiții — și pe care trebuie să le 
achităm. Aceasta Înseamnă că tre
buie să exportăm anual mai mult 
decît importăm, asigurînd și resti
tuirea creditelor existente. Iată de 
ce trebuie să facem totul pentru 
realizarea în întregime a planului 
de export pe acest an, pentru redu
cerea in continuare a importurilor, 

pentru a ieși cu balanța de plăti 
echilibrată. Trebuie să fie clar pen
tru! toată lumea, de sus pînă jos, 
că trebuie să asigurăm nu o balan
ță de comerț echilibrată — pentru 
că ea trebuie să aibă un plus — ci 
un echilibru al balanței de plăți, 
inclusiv reducerea corespunzătoa
re, planificată, a datoriei externe.

Trebuie să acordăm o mare aten
ție cooperării în producție cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cît și cu țările capitaliste 
dezvoltate, folosind tot felul de 
forme, care sînt bine cunoscute. în 
această privință se impune să cla
rificăm temeinic tuturor lucrători
lor noștri din economie, din comer
țul exterior principiile acestei coo
perări, să stabilim reguli ferme cu 
privire la cine poate și cum trebuie 
să încheie acorduri de cooperare.

De asemenea, trebuie să aplicăm 
cu fermitate hotărîrea că nici un 
import de mașini și utilaje — in
clusiv piese de schimb — nu se mai 
poate realiza decît prin compen
sarea în valoare corespunzătoare 
cu produse din sectorul construcției 
de mașini. Orice import de produc
ție, de investiții, mașini, utilaje, 
piese, subansamble nu se poate 
realiza decît asigurînd mijloacele 
de plată, inclusiv contracte cu 
cel de la care, importăm, să cum
pere de la noi produse în valoare 
corespunzătoare cu ceea ce noi 
cumpărăm de la el. Fără acest lu
cru nu vom mai aproba nici un 
import. Trebuie să înțelegem clar 
că nu avem alte mijloace de plată

Așa cum am mai arătat, toate 
întreprinderile care lucrează pen
tru export, inclusiv cele care pro
duc materiale și subansamble, tre
buie să primească, distinct, plan 
prioritar de export de materiale. 
Aceasta înseamnă că fabricile care 
produc produsele finite și suban
samble care intră în cadrul produ
selor ce se vînd peste hotare să 
aibă dreptul de a beneficia de 
avantajele stabilite în general pen
tru întreprinderile care trimit la 
export produse finite. Aceste avan
taje trebuie să fie în raport cu 
participarea fiecărei întreprinderi 
la realizarea .produselor exportate, 
ținînd seama și de calitate, și de tot 
ce este necesar. în acest sens. în 
citeva zile să aducem legii modifi
cările corespunzătoare și să facem 
ca ele să fie bine înțelese.

Este necesar, totodată, să reali
zăm o mai strînsă colaborare între 
întreprinderile producătoare care 
concurează la realizarea unor pro
duse de export, precum și cu între
prinderile de comerț exterior, în 
așa fel încît să asigurăm și reali
zarea producției, și calitatea, și efi
ciența corespunzătoare.

Stimați tovarăși,
M-am referit la cîteva dintre 

problemele legate de măsurile ce 
se impun a fi luate în continuare 
pentru realizarea în bune condiții a 
planului pe acest an, pentru lichi
darea unor lipsuri care se mai 
manifestă și pentru încheierea cu 
succes a cincinalului și pregătirea 
temeinică pentru noul plan cin
cinal.

Doresc, în cele ce urmează, să 
mă refer din nou la unele probleme 
ale conducerii științifice a activității 
economico-sociale. Trebuie să por
nim de la faptul că înfăptuirea cq 
succes a planului și a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea impune per
fecționarea și ridicarea conținuă, la 
un nivel superior, a întregii activi
tăți de conducere. Nu trebuie să 
uităm nici un moment că o bună 
conducere impune creșterea conti
nuă a rolului conducător al parti - 
dul.ui în toate jLcluai'eie de activi
tate. Totodatăg-nu trebuie să uităm 
că realizarea rolului conducător al 
partidului presupune îmbunătățirea 
activității fiecărei organizații, a 
fiecărui comunist, care trebuie să-și 
îndeplinească în condiții tot mai 
bune sarcinile încredințate in 
sectorul său de activitate. Creșterea 
rolului conducător al partidului în

seamnă, în fond, ridicarea și per
fecționarea muncii, creșterea răs
punderii fiecărui comunist, a fiecă
rui organ de partid, a fiecărei orga
nizații de partid.

Este necesar să avem permanent 
în vedere că îmbunătățirea condu
cerii necesită perfecționarea activi
tății consiliilor oamenilor muncii, a 
tuturor organelor democratice de 
conducere, de la unități pînă la or
ganele centrale. Avem — așa cum 
am menționat și în alte împreju
rări — o structură bună, un cadru 
organizatoric bun, democratic, dar 
trebuie să asigurăm funcționarea 
lui corespunzătoare. Să facem ast
fel încît organele de conducere 
colectivă respective să-și îndepli
nească în bune condiții sarcinile și 
atribuțiile ce le revin.

In același timp, o conducere bună 
cere întărirea continuă a legăturii 
cu masele, participarea activă a 
oamenilor- muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea tu- 
turor sectoarelor de activitate, la 
elaborarea planurilor, la luarea ho
tărîrilor și la înfăptuirea lor în 
viață. Aceasta presupune, totodată, 
să fie asigurată participarea mase
lor și la repartizarea mijloacelor 
realizate, în raport cu prevederile 
planului de dezvoltare economico- 
socială și de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

Lărgirea democrației socialiste, 
participarea maselor populare la 
conducere — una din cerințele 
fundamentale ale socialismului, ale 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm — 
presupun ca oamenii muncii să 
participe direct, în toate sectoarele, 
la conducere, la elaborarea și în
făptuirea întregii politici interne și 
externe, în deplină cunoștință de 
cauză.

Trebuie, de asemenea, să acor
dăm o mai mare atenție bunei or
ganizări și repartizări a forțelor de 
care dispunem în toate domeniile. 
In acest sens, va trebui să dăm o 
mai mare atenție mai bunei repar
tizări a cadrelor, în sensul în care 
am vorbit, utilizării mai raționale, 
eficiente a forței de muncă în pro
ducție și în alte domenii, pentru 
a putea să cuprindem toate sec
toarele de activitate, asigurînd ast
fel desfășurarea în bune condiții 
a muncii. Nu se poate vorbi de o 
conducere _ științifică a activității 
fără o bună organizare și fără o re
partizare judicioasă — în raport cu 
cerințele diferitelor sectoare de ac
tivitate — a forțelor de care dis
pune societatea la un moment dat. 
Se impune, de asemenea, să acor
dăm mai multă atenție ridicării ni
velului de cunoștințe profesionale 
și tehnice al tuturor cadrelor, pre
gătirii forței de muncă în deplină 
concordanță cu noile cerințe și cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general. Cred că 
nu e nevoie să insist asupra fap
tului că astăzi x-idicarea nivelului 
de calificare profesională, tehnică 
și științifică, de cunoaștere în ge
neral, precum și ridicarea nivelu
lui politic și ideologic constituie un 
factor de importanță deosebită 
pentru a reuși să îndeplinim în 
bune condiții sarcinile mari pe 
care le avem în toate domeniile 
de activitate.

Trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea — repet acest lucru — pen
tru întărirea răspunderii, a ordinii 
și disciplinei în muncă în toate do
meniile de activitate. Să facem să 
fie bine înțeles de fiecare că res
pectarea legilor și hotărîriloi’ de 
partid este obligatorie pentru toată 
lumea, că nimeni, sub nici o formă 
nu se poate sustrage răspunderilor 
CE ii revin din lăăile'si din fibtă?i- 
rile de partid, disciplinei de stat 
și-ete" partid. Cu cit cineva ocupă 
o muncă de mai mare răspundere 
în sistemul statului nostru socialist, 
în societatea noastră, cu atît îi re
vin răspunderi mai mari pentru 
aplicarea neabătută a legilor și 
hotărîrilor, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei în întreaga activitate.

Este necesar să perfecționăm sti
lul și metodele de muncă ale or
ganelor noastre.de partid și de stat, 
să mutăm centrul de greutate jos, 
in organizațiile de partid, in unită
țile economice și sociale. Sa acțio
năm în strînsă legătură cu masele 
de oameni ai muncii, să ne consul
tăm permanent și să găsim împre
ună soluții, pentru a rezolva cores
punzător problemele care se ridică 
în toate sectoarele de activitate. Să 
dezvoltăm și să folosim cu mai 
mult curaj critica și autocritica, 
dar mqi cu seamă autocritica — 
unul din mijloacele importante ale 
descoperirii neajunsurilor si înlă
turării lipsurilor, ale perfecționării 
3nue a întregii noastre activi- 

Trebuie să pornim de la acle- 
l bine cunoscqLcă ne aflăm' 

-î.ntrno—etgpă~~cnr mari transformări 
revoluționare în patria noastră, în 
general într-o epocă revoluționară 
pe plan internațional, că aceasta 
presupune ca Întreaga activitate a 
partidului, a organelor noastre de 
stat să fie pătrunsă de un înalt 
spirit revoluționar, comunist. Un 
bun conducător comunist, din ori
ce sector, trebuie să fie un revolu
ționar militant care să lupte per
manent pentru înfăptuirea hotărîri
lor și legilor, să acționeze ener
gic împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat și nu mai cores
punde cerințelor noii etape de dez
voltare, să militeze cu toată fermi

tatea pentru promovarea noului în 
toate domeniile de activitate.

Tx-ebuie să avem în vedere 
că o bună conducere presu
pune obligația de a ține permanent 
seama de schimbările ce se produc 
continuu în societatea noastră so
cialistă, de asigurarea unei concor
dante cît mai depline între forțele 
de producție și relațiile de produc
ție. De asemenea, o bună conducere 
presupune obligația de a ține sea
ma de schimbările ce se produc pe 
plan internațional. Noi nu ne des
fășurăm activitatea izolați, ci în 
contextul unei comunități interna
ționale largi, al existenței țărilor 
socialiste, țărilor în curs de dezvol
tare, țărilor capitaliste dezvoltate, 
în condițiile unor mari transfor
mări revoluționare, sociale și na
ționale în întreaga lume. Iată de 
ce pentru a asigura o conducere 
științifică în activitatea noastră, în 
elaborarea politicii noastre trebuie 
să ținem neapărat seama de aceste 
schimbări și realități.

Este necesar să cunoaștem per
manent, îndeaproape, la fata locu
lui, realitățile concrete din orice 
domeniu și să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru a putea soluționa 
problemele complexe pe care le ri
dică ritmul înalt de dezvoltare a 
societății noastre și, în general, 
schimbările revoluționare care au 
loc în lume.

în acest sens este necesar să 
acordăm mai multă atenție și ac
tivității de conducere, de îndruma
re a organizațiilor de masă și ob
ștești, care trebuie să participe ac
tiv la unirea eforturilor maselor 
largi populare în vederea înfăptui
rii întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru.

De asemenea, trebuie să îmbu
nătățim activitatea z consiliilor 
populare și să asigurăm creșterea 
rolului lor în buna gospodărire a 
orașelor, comunelor și județelor.

O atenție deosebită se impune să 
acordăm activității educative, ideo
logice, de ridicare a conștiinței so
cialiste ă maselor largi populare, 
fațtor. de, o importanță deosebită 
în realizarea unei conduceri pe-mr; 
sura cerințelor actuale ale societă
ții noastre. In același timp, o bună 
conducere impune să ne preocu
păm permanent de condițiile de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii, pentru a asigura, în con
formitate cu întreaga dezvoltare, 
cu programul partidului nostru, cu 
tot ceea ce realizăm, folosirea în 
mod rațional a mijloacelor de care 
dispunem, atît pentru acumulare 
și dezvoltarea în continuare â so
cietății, cît și pentru creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Stimați tovarăți,
Avem un partid puternic, între

gul popor înfăptuiește neabătut po
litica sa internă și externă. Dispu
nem de o linie politică clară, care 
s-a demonstrat, în practică, jus
tă. realistă. Avem tot ce este ne
cesar pentru realizarea planului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-le.a, 
a Programului de făurire a socie - 
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism. Hotărîtoare este acum, 
repet, munca organizatorică, lua
rea tuturor măsurilor pentru în
făptuirea în viață a acestui pro
gram.

Fiecare comitet județean, fie
care organizație de partid, întregul 
activ de partid și de stat trebuie 
să acționeze cu cel mai înalt spi
rit de răspundere față de partid, 
față de popor, față de cauza socia
lismului ! Să facem în așa fel încît 
să asigurăm unirea tuturor efortu
rilor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, a întregului 
popor, în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pen
tru a acționa într-o singură direc
ție — a înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului de ridicare 
a tării noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Consider că problemele dezbă
tute în cadrul acestei consfătuiri 
trebuie să fie discutate cu întregul 
activ de partid și de stat, în con
ducerile ministerelor, centralelor 
și ale tuturor unităților economico- 
sociale, in viitoarele adunări n,»- 
partid, “în adunările generale ale 
oaffiehTIbr murrctFdăFA urmertză să 
aibă loc in luna iulie, pentru a 
asigura buna lor înțelegere și uni
rea eforturilor întregului nostru 
popor în înfăptuirea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
programului partidului.

Trebuie să facem totul pentru a 
lichida în cel mai scurt timp lip
surile și neajunsurile, pentru a ri
dica întreaga noastră activitate la 
nivelul cerințelor înfăptuirii pla
nului, a programului pe care îl 
avem, a hotărîrilox’ Congresului al

de tot ce este necesar 
— și sînt încredințat că toate orga
nizațiile de partid, toți comuniștii, 
toți oamenii muncii vor face totul/ 
și nu voi- precupeți nici un efort 
pentru a asigura încheierea acestui 
an cjj rezultatele așteptate.

Cu această convingere, doresc să 
închei, urind întregului activ de 
partid și de stat, vouă tuturor, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, succese tot mai mari și în
deplinirea în cele mai bune con
diții a planului ! Multă sănătate 1 
(Aplauze prelungite).

Xltlea !
Dispunem

noastre.de


PAGINA 4 SClNTEIA — duminică 1 iunie 1980

; FAPTUL;
DIVERS

(Urmare din pag. I)

ÎMBRĂȚIȘÎND COPIII ȚĂRII

| Gradină 
frumoasă

O fetită din Șimleu Silvaniei, 
Viorica Mikldsik. a ciștigat anul ■ 
trecut premiul l la concursul de I 
artă plastică organizat sub egida • 
Consiliului National al Crucii

I Roșii. Acum, cind este ..mare" — I 
peste citeva zile trece pragul cla- I 
sei a II-a — am intrebat-o ce re-

I prezintă ultimul său tablou, la I 
care ne-a răspuns :

I

I
I
I
I
I
!
I
I

I
I
I
i

— Copii, soare, grădină, jocuri I 
și pace. |

— Ce înseamnă. Viorica, pen
tru tine cuvintul pace ? I

— înseamnă o grădină mare și | 
frumoasă. O grădină cit lumea.

Tezaurul 
geto-dacic de la 
Dealul Bobului .

Specialiștii Muzeului „Dimi- I 
trie Cantemir" din Huși au des
coperit. in urma săpăturilor I 
efectuate pe locul fostei cetăti |

I
I
I
I
i
I

geto-dacice de la Dealul Bobu
lui, un tezaur alcătuit din 14 
fibule de argint, 2 inele. 6 
brățări, o pereche de cercei. 2 
coliere și alte podoabe, datind 
din secolele III—II i.e.n. Prin 
bogăția, varietatea si măiestria 
cu care au fost executate pie
sele, tezaurul, avind o deose
bită valoare istorică și docu
mentară, atestă existenta unei 
puternice civilizații a geto-dacl- 

~Tor in zona centrală a Moldo
vei.

Virilul pus 
la muncă

I
I
I
I

I
I

După cițiva ani de căutări si 
experimentări, mecanicul Adam 
Slapansky din comuna Sacoșu 
Turcesc, județul Timiș, a pus la

I
I

I 
I
I
I
I
I

lor de a trăi in pace, de a colabora, 
de a fi libere și independente".

— Vă rugăm să enunțați cîteva 
exemple privind condițiile create in 
acest glorios deceniu și jumătate 
pentru copiii țării.

— Ca rezultat al înfăptuirii obiec
tivelor înscrise in hotăririle adop
tate încă de la Congresul al X-lea 
al partidului, în ultimii ani s-a men
ținut un spor demografic normal, 
cu o creștere anuală a natalității 
cuprinsă intre 19 și 20 la mie. ceea 
ce reflectă caracterul activ al politi
cii demografice a partidului și sta
tului, integrată organic in dezvolta
rea generală economică și socială a 
țârii. Asigurarea in perspectivă a 
unui spor demografic normal creează 
premisele îndeplinirii prevederilor, 
din programul partidului și din docu
mentele celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. privind creșterea popu
lației României la 25 milioane în 
1990 și la 30 milioane în anul 2000.

Referindu-ne la condițiile superi
oare și la înlesnirile create femeii- 
mamă pentru creșterea și educarea 
copiilor, trebuie să menționăm citeva 
date de referință pentru pașii mari 
făcuți de societatea noastră în ocro
tirea mamei și a copilului. Dacă in 
1938 numai 2,2 la sută dintre copii se 
nășteau intr-o instituție sanitară, 
astăzi, 97 Ia sută vin pe lume in ma
ternități și case de naștere moderne, 
bucurindu-se de asistență medicală 
calificată și gratuită. Trebuie adău
gat la aceasta concediul pre și post
natal plătit, programul de muncă re
dus la 6 ore. cu pauze pentru alăp- 
tare pe o perioadă de 9 luni, gratui
tatea asistentei medicale, majorarea 
la 16 ani a virstei copiilor care 
beneficiază de alocația de stat. Re
țeaua de leagăne, creșe, cămine și 
grădinițe pentru copii s-a extins 
considerabil in ultimii 15 ani, astfel 
că, astăzi, în cele 13 500 grădi
nițe sint cuprinși aproape 900 000 de 
copii, iar creșele dispun de peste 
90 000 de locuri. După cum se știe, 
în actualul cincinal, alocația de stat 
pentru copii, precum și ajutorul 
pentru mamele cu mulți copii au 
fost majorate cu 30 la sută, ceea 
ce înseamnă alocarea unor fonduri 
de peste 50 miliarde lei. în viitorul 
cincinal, alocația pentru copii va 
crește cu 27 la sută.

Toate acestea au fost posibile da
torită dezvoltării impetuoase eco
nomice și sociale a țării noastre in 
acest ultim deceniu și jumătate și 
creșterii, pe această bază, a fondu
rilor alocate pentru apărarea să
nătății, pentru ocrotirea mamei și 
copilului. în prezent, fondurile des
tinate ocrotirii sănătății populației 
sint de peste 18 ori mai mari față de 
1950. o mare parte dintre acestea fiind 
destinate ocrotirii și asistenței me
dicale a mamei, copilului și tinere
tului. Efectele acestei politici, ale 
acestui efort material și social al 
societății pot fi văzute pe chipul și-n 
ochii copiilor țării. Nimic nu poate 
exprima mai limpede și mai fidel fi
zionomia unei societăți, telurile, 
politica ei, decit ochii copilului. Nu 
este o figură de stil, ci un adevăr al 
vieții de care ne convingem zilnic.

Să notăm faptul că tinerii de azi 
sint mai înalți cu patru pînă la zece 
centimetri față de generațiile ante
rioare, că pofta de joacă, de învă
țătură. de sport — intr-un cuvînt, 
pofta de viață este de necomparat cu 
a generațiilor trecute. Nu este lipsit 
de interes faptul că, din punct de 
vedere psihic, generațiile de azi sint 
mult evoluate. Copiii de 6 ani. de 
exemplu, fac față intr-un mod supe
rior programului de instruire in 
raport cu generațiile trecute, „ma
turizarea" lor neafectînd atributele 
copilăriei,

îmbunătățirile continue aduse con
dițiilor de creștere si educare a co
piilor au fost însoțite de măsuri 
de ordin legislativ, material și edu
cativ, pe care multe țări ale lumii 
ar fi fericite să le aibă. Generaliza
rea învățămintului de zece ani și 
așezarea instrucției școlare de toate 
gradele pe baze noi. asigurarea in 
mod gratuit a întregului sistem de 
studiu, a manualelor și realizarea 
unui înalt grad de competență a 
pregătirii școlare constituie doar

citeva dintre aspectele demne de re
ținut. Formarea profesională se 
desăvîrșește printr-o minunată edu
cație cetățenească. Crearea, pentru 
virstele anterioare pionieriei. a orga
nizației „Șoimii patriei", participa
rea copiilor la Festivalul „Cintarea 
României", festival al muncii și crea
ției, la marea competiție națională 
sportivă „Daciada", ambele mani
festări organizate din inițiativa și 
îndemnul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și alte asemenea 
activități, sugerează reperele clima
tului la care ne refeream și in care 
este posibilă implinirea aspirațiilor 
fiecărei mame, a fiecărei familii, de 
a avea pentru copiii lor posibili
tăți absolut egale de pregătire și 
afirmare, de a face din copilul lor 
un om de care să • se mindrească 
părinții și întreaga societate.

în numele generozității si răspun
derii cu care societatea noastră în
conjoară tinăra generație, al dra
gostei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
o dăruiesc copiilor, viitorul națiunii 
noastre, trebuie ca noi toți să ne 
îndeplinim cu responsabilitate toate 
sarcinile și să traducem in viață mă
surile stabilite în spiritul politicii 
partidului nostru. Consiliul Național 
al Femeilor, comitetele și comisiile 
de femei, școala și familia, ceilalți 
factori obștești sint chemați să răs
pundă acestor indemnuri adresate 
nu o dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Să acționăm cu toată 
hotărirea pentru a-i educa pe copii 
în spiritul muncii, al tradițiilor 
înaintașilor noștri, cultivîndu-le dra
gostea față de partid, față de patrie. 
Trebuie să acționăm cu toții pentru 
aplicarea întocmai a legilor și hotă- 
rîrilor de partid care asigură condiții 
dintre cele mai bune creșterii și edu
cării copiilor, tinerei generații. Și sint 
de făcut încă multe lucruri în acest 
sens. Și în domeniul asistentei sani
tare, și în domeniul învățămintului și 
educației, și în domeniul servici
ilor, și în domeniul comerțului, in 
multe alte domenii. Nimeni nu are 
dreptul să uite că tot ceea ce facem 
azi facem pentru viitor. Și toți tre
buie să muncim, să ne dăruim, pen
tru ca raportul societății noastre 

»in fața viitorului să fie așa cum ne 
cer partidul, secretarul său general.

— La Forumul tinerei generații s-a 
remarcat și prezența celor mai tineri 
dintre cei tineri, omuleți vibrind și ei 
la cuvintul și îndemnul adresate de 
la inalta tribună de însuși secretarul 
general al partidului. Li se acordă 
acestor mlădițe, reprezentanții „Șoi
milor patriei", prin simpla lor pre
zență acolo, stima și considerația 
firească de membru al unei singure 
familii a acestei țări. Ce ați adăuga 
despre această semnificație ?

— M-am referit la cuvintele ros
tite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Forumul tinerei generații. Cred 
că aceasta spune totul. Dar, reci
tind această memorabilă chemare a 
președintelui României, mă gîndesc 
la numeroasele episoade încărcate de 
emoție cind, în vizitele întreprin- 

. șe in țară de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, printre primii oa
meni care-i întimpină cu flori și cu 
zimbete se află copiii, oamenii de 
mîine. Și primele îmbrățișări le 
dăruiesc copiilor. „întotdeauna gîn
dul ineu e la copiii țării mele, la ti
neretul, la poporul meu" — spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Iar gindul copiilor țării, gîndul 
tineretului șl gîndul întregului popor 
este întotdeauna la conducătorul lor. 
la conducătorul României socia
liste. Ei văd in președintele repu
blicii personalitatea proeminentă 
care mobilizează energiile tuturor 
fiilor națiunii noastre socialiste, ii 
înflăcărează prin idee, îndemn și 
exemplu pentru infăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea, prin 
care se profilează perspectivele so
cietății de miine. pentru imnlinirea 
visurilor și aspirațiilor celor ce 
dăruiesc astăzi flori, cu candoarea și 
generozitatea copilăriei, oamenii de 
nădejde ai României viitoare.

Convorbire consemnată de 
Angela POPESCU

\

\ 
\

Feți-viteji de 
Ce frumoși acești copii, 
Bătrinei sau jucării, 
De minuțe șnur legați, 
De picioare-mpiedicați ! 
Saltă parcă trași de sfori, 
Dintr-o mină, din picior,
Risul petalat de flori 
Curcubeu e, rotitor.

oameni mari
Feți-viteji de oameni mari 
Vor din vînt să prindă cai, 
Nărăvași cum sint cei rari, 
Să ajungă Domni de plai, 
însoțiți cu Miorița 
Spicelor sub cununița 
De mireasă și crăiasă — 
țară din bătrîni aleasă,

Roditoare doar de soare
Și-n lumina din scrisoare, 
Cind o rază-n mina lor 
Scrie visul lor de dor.

Mira LUPEANU

Foto : Gh. VINTILA

Privind în
Sint veseli, se joacă și rid 
și lumea e toată a lor... 
ti știu doar ce-i pasul urcind 
spre liber și 'nalt viitor.
Tot cerul albastru se-adună 
in ochn lor calzi și vioi... 
ti nu știu ce-i nor și furtună, 
ei nu știu ce-nseamnă război.

ochii copiilor
Ei nu știu că-n lume sint răi, 
ei nu știu ce-i jaful și crima, 
ce-i globul arzind vilvătăi, 
ce-a fost și-a rămas Hiroșima 
Ei nu știu, din toate, nimic. 
Noi, insă, prea bine le știm 
și-asupra pătucului mic 
și ziua și noaptea păzim.

Căci visul din vremi de robii 
și-l vede intrinșii poporul — 
...In ochii acestor copii 
răsare, senin, viitorul.

(

*

*
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Corneliu ȘERBAN
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punct o originală instalație eolia
nă generatoare de energie elec
trică. Pe acoperișul casei, el a 
montat o rozetă din 12 palete 
care incep să se rotească la cea 
mai mică adiere a vintului. ac- 
ționind două generatoare : unul 
de 1 kW și altul de 1 kW. Ener
gia electrică produsă de gene
ratorul cel mic alimentează fri
giderul. reșoul. fierul de călcat 
și alte aparate electrocasnice. 
Energia electrică produsă de ge
neratorul cel mare urmează să 
o folosească la instalația de în
călzire centrală a locuinței. La 
efectuarea calculelor si a măsu
rătorilor. bătrinul. dar inimosul 
mecanic si-a găsit un sprijin de 
nădejde in fiul său Victor, in
giner la întreprinderea ..Electro- 
metal" din Timișoara.

„Creasta 
cocoșului"

Imaginea, surprinsă de profe
sorul loan Nădișan din Baia 
Mare, reprezintă o parte din re
zervația geologică din Munții

Cutii. Mai exact un rest din- 
tr-un crater vulcanic. Această 
stranie fortăreață naturală cu 
pereți abrupți este situată la 
înălțimea de 1 438 de metri. Spu
ne legenda că ea a fost locul 
preferat 'de veghe al lui Pintea 
Viteaza de unde putea cuprin
de cu privirea... cîtu-i Maramu- 
resu'.

Acestui monument al naturii, 
unic in tară, localnicii ii spun 
..Tifăraie" ..Țîclă" ..Piatra 
Mare". De la un timp, tot mai 
multi îl aseamănă cu o creastă 
de cocoș. Și chiar asa ii zic : 
..Creasta cocoșului". Nu vi se 
pare că seamănă ?

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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MARAMUREȘ

Sesiune omagială de comunicări
Comitetul județean de partid Ma

ramureș a organizat simbătă, la Casa 
de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare, sesiunea omagială de comuni
cări „Existență, continuitate, unitate 
și independență națională" dedicată 
împlinirii a 2 050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat 
și independent. Au prezentat comu
nicări tovarășii Gheorghe Pop. prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Maramureș, prof. univ. dr.

Hadrian Daicoviciu, directorul Mu
zeului de istorie al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, dr. Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., și cercetători 
științifici. La casa de cultură s-a 
deschis o expoziție documentară cu- 
prinzînd mărturii materiale și spiri
tuale despre epoca lui Burebista și 
statul geto-dac. (Gheorghe Susa).

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

Unii, e
După publicarea paginii cu titlul 

„Ani din viață duși odată cu fumul 
de țigară" in „Scinteia" din 13 aprilie, 
la redacție au sosit și continuă să 
sosească numeroase scrisori prin care 
cititorii își expun opiniile, expe
riența lor de viată, subliniind nece
sitatea și posibilitățile de a se renun
ța la acest viciu atit de dăunător 
sănătății.

„Am început să fumez — ne scrie 
Nitu Florin din Sibiu, bd. Mihai Vi
teazul, blocul B 42 — cind aveam in 
jur de ,15 ani și mă făleam că arătam 
mai matur cînd apăream cu țigara in 
gură. Cu timpul, ajunsesem la 35—40 
de țigări pe zi. Am fumat timp de 
aproape 20 de ani. O puternică in
toxicație tabagică, cu toate consecin
țele ei. m-au determinat să renunț la 
fumat. Prima oară m-am lăsat pen
tru cîteva luni, iar a doua oară, de
finitiv. De 12 ani nu mai fumez. 
Acum mă simt foarte bine si sint un 
adversar înverșunat al fumatului. 
Consider că trebuie diminuate supra
fețele de cultivare a tutunului."

Opinii asemănătoare sint exprimate 
și de Constantin Glorie din Iași. 
Edmund Moldovan din Clui-Napoca. 
Constantin Diaconu și Alexandru 
Remer din București, Ecaterina Bogza 
din Tg. Mureș. Eugen Olaru din Cra
iova, Paul Tudose din Pitești și alții, 
care consideră că suprafețele cultiva
te cu tutun trebuie reduse și utilizate 
pentru culturi folositoare omului.

La rîndul său. Leonte Dumitrescu 
din Ploiești, str. Buciumului nr. 10. 
ne scrie : „împlinesc in curind 79 de 
ani. Am început să fumez în adoles
centă. Am fumat cam 25 de țigări pe 
zi. fără întrerupere, pină în 1948. cind. 
constatind starea sănătății mele, care 
nu era deloc bună. medicul sef al 
dispensarului rafinăriei unde lucram 

. mi-a recomandat să nu mai fumez. 
M-am îndirjit si nu am mai pus ți
gară in gură. Totul este o chestiune 
de voință".

„Am fumat de la vîrsta de 16 ani 
— ne scrie Gheorghe A. Popa din 
Ploiești, șos. Norului 11 — si aceasta 
m-a costat, pentru că m-am îmbol
năvit grav. Cu trei ani în urmă, la 
vîrsta de 48 de ani. am fost operat 
,1a plămini. Acum sint invalid. Din 
experiența mea să învețe si alții. Ti
neretul trebuie tinut departe de 
această patimă primejdioasă".

Foarte multi cititori subliniază in 
scrisorile lor că tinerii devin fumă
tori imitindu-i pe cei maturi din

AU RENUNȚAT LA ȚIGARĂ!
drept, după o amară experiență

jurul lor. „Ne dorim cu totii — ne 
scrie Dumitru Va-sile. bd. N. Titulescu 
94, București — o tînără generație vi
guroasă și sănătoasă, dar unii încep 
să fumeze încă din școală. Măsurile 
luate împotriva fumatului sint . încă 
anemice și inconsecvent aplicate. 
Socot că ar fi bine ca in presă, la

ne scrie : „Fiind în spital, am con
statat că medicii interzic bolnavilor 
să fumeze in timpul internării. Inter
dicția e foarte bună, dar ce folos ? 
Se interzice bolnavilor să fumeze si, 
în același timp, personalul medico- 
sanitar fumează în cabinete, labora
toare, săli, camere de tratament".

Opinii ale cititorilor in legătură cu ancheta „Ani din viață 
duși odată cu fumul de țigară”

radio. Ia televiziune campania de 
combatere a fumatului să fie mult 
mai energică. Să se explice mecanis
mul îmbolnăvirilor, să se ia atitudine 
și să se aplice măsuri disciplinare si 
administrative împotriva celor care 
fumează în unităti medicale, scoli, 
mijloace de transport, birouri, la șe
dințe. în localuri publice".

Referitor la același aspect, al fu
matului in locuri unde țigara nu ar 
avea ce căuta, subliniind îndeosebi 
aspectul nocivității fumului de țigară 
pentru cei din jur, Gheorghe Vasi- 
luța din București, str. Stelarului 34,

Aproape toti cititorii care ne-au 
scris sint optimiști în ce privește suc
cesul unor campanii de combatere a 
fumatului si fac numeroase propuneri 
în acest sens. „Ca să proteiăm nefu
mătorii — ne scrie Valentin Diaco- 
nescu din Rm. Vîlcea — propun să 
se inițieze un dialog cu reprezentan
ții unor ministere și ai altor organiza
ții centrale de care depinde luarea 
unor măsuri, ca să nu se fumeze în 
localurile publice, iar în întreprinderi 
și în instituții să se stabilească spa
ții speciale pentru fumat".

Măsuri în acest sens au fost luate 
în multe locuri, dar nu se respectă!

Gheorghe Richilă din București. 
Ion Cojocaru din Buzău. Gheorghe 
Neamțu din Pitești. Pavel Toma din 
Iași, George Budacea din Hirlău și 
alții ne scriu despre accesibilitatea 
oferită de comerț tutunului, mai largă 
decit a oricărui alt produs, fiind pre
zent nu numai in tutungerii, ci și la 
cofetării, centre de răcoritoare, res
taurante, magazine alimentare — 
lucru exagerat și dăunător.

Scrisorile sosite la redacție reflectă 
limpede trista experiență a unor oa
meni care au fumat zeci de ani si 
au resimțit nocivitatea fumatului, 
fapt care i-a determinat să renunțe 
la țigări. Multi fumători și nefumă
tori propun măsuri pentru reducerea 
și îngrădirea fumatului în familie 
și în colectivități, manifestînd o 
grijă deosebită față de tineret, 
care trebuie ferit de ademeni
rile acestui viciu profund dăunător, 
în acest sens, așteptăm. în continua
re. contribuția cititorilor noștri in 
relevarea diferitelor măsuri si ac
țiuni ce se iau pentru a pune stavilă 
fumatului, pentru a completa cu noi 
file „Dosarul fumatului".

De ce sint infarctele miocardice mai frecvente ia fumători ?
Fumul de tutun — prin 

variatele sale componente 
— inclusiv nicotină, — ac
ționează prin intermediul 
mai multor mecanisme asu
pra aparatului cardiovascu
lar. Prin descărcarea in 
circulația sanguină a unor 
substanțe vaso-active. fu
matul provoacă o creștere 
a frecventei bătăilor car
diace. vasoconstrictie peri
ferică, ce se manifestă prin 
răcirea extremităților, creș
terea presiunii arteriale si 
a consumului de oxigen la 
nivelul mușchiului inimii, 
în același timp, fumatul 
produce o scădere a posibi
lității de a elibera oxigen 
țesuturilor prin blocarea a- 
cestuia într-o formă greu 
de desfăcut (carboxihemo- 
globina). Fumatul produce 
și alte modificări, cum sint 
mobilizarea de acizi grași 
liberi din țesuturi și creș
terea nivelului acestora în

sînge. modificarea funcțio
nală a trombocitelor cu 
tendința la aglutinare, agre
gare si trombozare. con
tracția celulelor endotelie- 
ne ale vaselor, oermitînd 
grăsimilor — colesterolului.

ferice si agravarea evolu
ției acestora. Fumatul unei 
țigarete echivalează. ca 
efort si ca solicitare din 
partea organismului, cu 
parcurgerea pe jos a unei 
distanțe de 1—2 kilometri !

Ne răspunde prof. dr. docent Roman VLAICU 
șeful clinicii medicale I din Cluj-Napoca

lipoproteinelor — să pă
trundă in pereții arterelor 
și să contribuie la forma
rea aterosclerozei.

Aceste modificări, persis
tente și progresive, submi
nează integritatea sistemu
lui cardiovascular, favori- 
zind apariția aterosclerozei. 
a cardiopatiei ischemice, cu 
manifestările ei de angină 
pectorală, infarct miocardic, 
a hipertensiunii arteriale, a 
arteriopatiilor cronice peri-

(fără a avea insă si urmă
rile pozitive pe care le are 
mersul pe jos). în mod 
perfid, zi de zi. fumatul so
licită. obosește si îmbolnă
vește deci aparatul cardio
vascular.

Efectele aparent favora
bile. de stimulare, de creș
tere a tonusului psihic si 
motor, resimțite la începu
tul fumatului, se realizează 
tot mai greu. Fumătorul 
face apel la tot mai multe

țigări, satisfacțiile devin 
mai rare, de mai scurtă du
rată. făcînd loc unei stări 
de oboseală nervoasă si 
fizică, deseori exprimată 
printr-o stare de super- 
excitabilitate. nervozitate, 
neastimpăr. agitație, insofn- 
nie. urmate de îmbolnăviri 
ale organismului.

într-o cercetare făcută î*  
clinica noastră am eviden
țiat faptul că singur fuma
tul. fără asocierea altor 
factori — cum ar fi hiper
tensiunea arterială, diabetul 
zaharat, hipercolesterolemia 
— poate constitui cauza in
farctului miocardic. Fuma
tul este peritulos deci și la 
persoane fări hipertensiune 
arterială, făă un nivel de 
colesterol criscut în singe, 
el singur pitind determina, 
prin mecaiismele mențio
nate mai sus, îmbolnăvirea 
gravă a injnii și vaselor.

Ulciorul nu merge 
de multe ori nici 
la... șampanie

Procesul lui Pavel Victor, fostul sef al 
secției nr. 16 șampanie din cadrul între
prinderii „Zarea", a început cu... trageri de 
timp.

La primul termen, inculpatul a susținut 
că nu i s-a pus la dispoziție actul de sesi
zare al instanței. De semnat insă, semnase 
procesul-verbal de prezentare a rechizito
riului. Chiar in prezenta apărătorului său. 
Se mai dă totuși un termen de grefă. Ter
men la care, cu un rest de ochelari in mină, 
acuzatul se scuză :

— Nu am putut studia dosarul, deoarece 
mi s-au spart lentilele de la ochelari.

O săptămină mai tirziu, schimba, in fine, 
placa :

— Nu recunosc fantele ce mi se impută 
In rechizitoriu. Nu am comis nici o infrac
țiune de abuz în serviciu. Nu recunosc nici 
infracțiunea, de instigare la fals material 
(din dispoziția sa se modificaseră 79 bonuri 
de transfer) ; nu recunosc nici infracțiunea 
de înșelăciune in dauna avutului personal 
(luase 1 500 lei de la muncitorul Gh. Iancu, 
in schimbul promisiunii de a-i procura un 
automobil Dacia 1 300 — n.n.). Nu 1 Nu ! Nu!

Nici nu era nevoie să recunoască. Totul 
avea să fie dovedit cu martori si probe. 
Indiscutabile.

Cum ar fi probele care au elucidat „con
fuzia" între sarcinile de serviciu si delapi
dare.

Pentru testarea calității șampaniei. In di
ferite faze tehnologice se recoltează probe. 
Probe care se expediază laboratorului de 
specialitate însoțite de un bon de transfer, 
în care se specifică : numărul probelor, can

titatea, poziția de unde s-au recoltat. 
Aceasta este sarcina de serviciu. în ce a 
constat delapidarea ? Pavel Victor a „re
coltat" ani de zile, pe lingă „probe", alte 
sute si sute și sute de sticle — sub pretex
tul prezentării produsului diferitilor bene
ficiari — pentru frigiderul său de la birou, 
pentru pivnița personală, pentru o listă 
lungă de invitați, vizitatori si prieteni. 
Amintim .doar cîteva nume, reținute, dealt
fel. și în instanță : Dona Gheorghe. Furtună 
Ștefan. Avramescu Dumitru. Geancărâu 
Petre. Noga Vitali. Marin Paul. Peagu Emi
lia. Sîrbu Alexandru. Manolescu Cosma- 
Artur și Popa Ion. Numărul invitatilor. vi
zitatorilor si prietenilor a fost însă mult 
mai mare. Iar o parte dintre ei veneau și cu 
mașina...

Așa se și explică de ce numai valoarea 
„probelor" recoltate in acest mod a aiuns 
la 38 790 lei.

Așadar, ulciorul nu merge de multe ori 
nici la... șampanie. Chiar dacă este vorba 
de „probe", „mostre" sau altele asemenea.

Rița, specialista 
în viitorologie

De loc din comuna Roata de Jos. iudetu! 
Ilfov. Catalan Rita se pripășește prin apri
lie anul trecut in Capitală, ocazie cu care 
iși descoperă vocația pentru descifrarea vii
torului. N-am vrea'să se înțeleagă de aici 
că se dedică futurologiei. Nici vorbă. Puți
nătatea instrucției de orice fel. interesul 
pentru ciștigurile imediate și, pe cit posi
bil, fără multe eforturi o pun în afara unei 
asemenea bănuieli. Ea ghicea in cârti. Cui ? 
Cui vrei si cui nu vrei. Dezamăgitilor, a 
căror solitudine o consola cintîndu-le în 
strună, indrăgostitilor dispuși, contra cost, 
să afle cît de mult se iubesc unul pe altul. 
Oriunde : in parcuri, pe stradă, tn maga

zine, în holul unui cinematograf sau la 
restaurant,

Tariful varia în funcție de culanta, mij
loacele și mai ales naivitatea victimei. A 
început de la 5 lei si a ajuns chiar la vreo 
10 900 (în bunuri).

La această „performanță", escalada pre
țului se fringe brusc, in urma sesizării or
ganelor de miliție de către mama celei mai 
naive dintre victimele sale : o elevă. ■

Recomandările le făcuse o vinzătoare de 
la mezelăria din b-dul Mărășești nr. 42, 
clientă statornică a Riței. Rita nu s-a lăco- 
mit : a cerut 15 lei. 15 lei i s-a dat. A doua 
oară la fel. A treia tot asa. A încercat să 
urce prețul. Nu i-a mers. Atunci, in aceleași 
condiții de preț, face o ofertă de diversifi
care și îmbunătățire a prestației :

— Mincați-aș gura ta. frumoaso ! Adu la 
mine bulendrele sâ le vrăiesc. Să vezi 
atunci pricopseală de noroc la examene, in 
familie si în viata matale.

Fata a adus o haină de blană, un inel de 
aur, 7 pulovere de lină si o scurtă din imi
tație de piele.

Pe rind. Pină cind, mama fetei s-a sesi
zat de „vraja" dispariției lucrurilor.

...Si n-a mai fost pricopseală de noroc nici 
pentru elevă, nici pentru Rita de la viito
rologie.

Cățeluș 
cu pârul creț...

Greu de crezut că într-o caracterizare 
pentru uzul instanței de judecată poate fi 
loc de glumă. Sau de ironie măcar. Si to
tuși, iată cum a găsit de cuviință condu
cerea întreprinderii „Antefrig" să-1 „încon
deiere" pe măcelarul Dumitru Marin, incul
pat în dosarul nr. 7 800/79 al Judecătoriei 
sectorului 4 din Capitală : „Este un munci
tor cu putere de muncă, cunoaște meserie

și își aduce aportul Ia realizarea planului 
de producție. în ultimele 6 luni a înregis
trat o zi si 2 ore absente nemotivate".

Acum să vedeți ce urmează :
„în atelierul de tranșare, in afara sarci

nilor de producție, este preocupat de găsirea 
unor soluții prin care să poată sustrage car
ne pentru el sau pentru a face schimb cu 
băutură A fost urmărit de maistru si pre
paratorul locului de muncă, a fost prins cu 
carne (Atenție !) de citeva ori și (Deznodă- 
mintul ?) de fiecare dată a fost obligat să 
ducă carnea inapoi in secție. (S-au luat insă 
si măsuri : educative — n.n.). Pentru aceste 
lipsuri s-a stat de vorbă cu, dînsul de mai 
multe ori, însă fără rezultat, motivînd că ia 
carne pentru consum" (???!!!).

Aproape ca în poezioara cu care ne-am 
exersat, fiecare memoria. în cea mai fra
gedă pruncie. Vă mai aduceți aminte : „Că
țeluș cu părul creț..."

Nu-i de mirare că asa stînd lucrurile — 
nu avem nici un motiv să punem la în
doială sinceritatea celor care semnează ca
racterizarea lui D. M. — gurmandul a prins 
„curai". Curaj care l-a dus pină la urmă in 
fata instanței de iudecată.

...Intr-o bună zi. D. M. înșfacă o pulpă de 
porc și, fără să se Sinchisească de cei din 
iur. pleacă cu ea sore subsolul secției de 
legume-fructe. Cu ce intenții, nu s-a sta
bilit exact : la comisia de iudecată s-a re
ținut „ideea" de a o schimba pe băutură : 
un martor bănuia că ar fi vrut să o vindă 
unor muncitori care făceau niște reparații : 
măcelarul a tinut-o pe-a lui : voia să o 
„consume" și atita tot. Dar toate acestea 
contează mai puțin. Pentru instanță, mai 
important a fost ce s-a intimolat mai de
parte. D. M. a intrat în secția de legume- 
fructe si a ascuns carnea într-o navetă 
goală. A fost văzut de colega lui. Dumitru 
Dumitra, care, cu toată identitatea de nume, 
n-a avut nici un pic de înțelegere pentru 
năravul lui Dumitru Marin si i-a luat car
nea pentru a o aduce înapoi în secție. Mă
celarul nu s-a lăsat... preiudiciat — ca să 
fim si noi în tonul „caracterizării". începe

o adevărată luptă in urma cfeia. dună un 
croșeu de dreapta. Dumitru Dumitra este 
făcută K.O.. iar Dumitru Rarin... dispare. 
Cu pulpă cu tot.

A reapărut in fata instanfi de iudecată. 
unde fapta sa a fost califktă tilhârie în 
dauna avutului obstesc.

Ceea ce nu s-ar fi intimiat, dacă facto
rii educaționali din întreortdere ar fi răs
plătit din timp si asa cum e cuvenea acti
vitatea lui care, „in ateliiul de tranșare, 
era preocupat, in afara s’cimlor de pro
ducție, să găsească soluții pentru sustra
gerea de carne".,.

Din caetul 
grefienlui

„Motive" de divorț :
„Cit am fost împreună m f°st 14 ani fu

mător. dar nu știu dacțni-a cumpărat in 
acest răstimp 5 pachetele țigări. Nu știu 
dacă mi-a cumpărat 3—sticle de vin sau 
4—5 lame de ras de cirsintem împreună. 
Nu a fost deloc atentă . mine, nu a inte
resat-o decit persoana '•

(Din Dosarul nr. 259'1979, Judecăto
ria sectorului 4 Euresti).

„Speranța mea s-a ruit încă din primele 
zile ale căsniciei. de<ece mama piritei a 
manifestat o repulsie tală fată de mine si 
meseria ce o oractic*firmînd  că fiica sa 
este de familie „bunpi merită un sot „ti
trat", nu un ins cars'1 urcă pe stilpl ne- 
avind pregătire scol,"-

(Din dosarul 1,514/1980, Judecătoria 
sectorului 4 Biresti).

Floi CIOBANESCU
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CELUI DE-AL V-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

Cu prilejul acestui eveniment important in viata partidului dumneavoas
tră. ne este plăcut să adresăm, in numele Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, delegator la lucrări, 
tuturor membrilor partidului, oamenilor muncii sirieni un c. I salut tovă
rășesc. împreună cu sentimentele noastre de prietenie și solidaritate mi
litantă.

Tn tara noastră este binecunoscută luota partidului dumneavoastră. îm
preună cu alte forte naționale democratice și progresiste care doresc propă
șirea patriei, consacrată apărării și consolidării independentei și suverani
tății naționale, promovării intereselor fundamentale ale maselor muncitoare 
siriene, inițierii unor transformări Înnoitoare și dezvoltării de sine stătă
toare a Siriei pe calea progresului economic și social, pentru implinirea 
idealurilor de prosperitate, pace, securitate si colaborare ale poporului sirian 
prieten.

Pornind de la imperativul eliminării focarelor de încordare si conflict 
in viata internațională. împiedicării revenirii' La politica războiului rece, re
glementării diferendelor și litigiilor dintre state prin mijloace pașnice, ex
cluderii definitive a folosirii forței și, amenințării cu forța. P.C.R. s-a pro
nunțat si se pronunță constant pentru solutionarea pe cale politică, prin l 
tratative, a problemelor din Orientul Mijlociu. Milităm activ pentru reali
zarea unei păci globale, juste și durabile, care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1937, înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la consti
tuirea unui stat propriu independent, la asigurarea' independentei și suvera
nității tuturor statelor din zonă.

Folosim acest prilej pentru a reafirma hotărirea noastră de a dezvolta, 
In continuare, in interesul ambelor partide și popoare, legăturile de prie
tenie si solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Sirian. întemeiate pe respectul reciproc, pe principiile egalității și neames
tecului în treburile interne si ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
independent linia politică, strategia si tactica revoluționară, conform con
dițiilor în care acționează. Avem convingerea că aceste raporturi pot și tre
buie să aducă o contribuție activă, pozitivă, la amplificarea și diversificarea 
raporturilor de colaborare prietenească, pe multiple planuri, dintre Repu
blica Socialistă România si Republica Arabă Siriană, dintre popoarele ro
mân si sirian, la succesul cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii 
internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Se înfăptuiește cu consecvență programul

de creștere a nivelului de trai stabilit

pentru actualul cincinal
A» '- Incepînd de astdzi, 1 iunie

Se majorează retribuțiile celor ce 
muncesc in industria hirtiei și celulozei

începind cu data de 1 iunie se a- 
plică majorările prevăzute pentru 
etapa a doua din actualul cincinal si 
celor ce produc hîrtia, materia primă 
pe care se tipăresc ziare și cărți, de 
scoală sau de literatură, albume de 
artă, tratate științifice și tehnice, fără 
de care întregul proces de instruire 
Si educație, propriile noastre biblio
teci ar fi de neconceput.

încă din prima etapă, oamenii 
muncii din întreprinderile de specia
litate au beneficiat de o substanțială 
sporire a veniturilor, cu 17.4 Ia sută, 
urmind ca. pină la sfirșitul actualu
lui cincinal, să se înregistreze o creș
tere totală a retribuțiilor de 34,7 la 
sută. Etapa a doua de aplicare a pre
vederilor din Programul de creștere 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc in perioada 1976—1980 va aduce 
o nouă creștere a retribuțiilor și ce
lor ce fabrică hîrtia și celuloza. Cu
antumul mediu ăl acestei majbrări ’ 
este de 14,7 la sută.

Iată. în cele ce urmează, cîteva 
exemple care ilustrează modul in 
care această nouă majorare se va re
flecta în veniturile realizate de dife
rite categorii ale personalului mun
citor din respectiva ramură indus
trială. Un preparator de pastă. înca
drat in categoria 3. treapta a Il-a, 
care avea, inainte de această majo
rare. o retribuție de 1 724 lei. va 
primi, după 1 iunie. 2009 lei. cu 285 
lei mai mult. Dacă luăm în calcul și 
sporul pentru vechimea neințreruptă. 
5 la sută, de exemplu, precum si suma 
cuvenită muncii în acord, de 4 la 
sută, rezultă că respectivul prepara
tor va realiza. în plus. 310 lei lunar. 
Un fierbător de celuloză, încadrat in 
categoria 6, treapta a Il-a, care pri
mea 2091 lei retribuție tarifară netă, 
va beneficia de un spor de 367 lei. 
retribuția lui ajungind la 2458 lei. 
Adăugind sumele corespunzătoare

cinema
• Mireasa din tren : STUDIO — 
10: 12; 14; 16; W; 20. GLORIA — 
9: 11.15; 13.30: 14,45; 18; 20.15.
• Cind dragostea se Întoarce :
CAPITOL — 9: 11.15: 13,30; 16.45:
IU; 20.16,
■ Femeia dispărută : PATRIA — 
9: 11: 13; 16; 18: 20. floreasca
— 9: u; 13: 15.30: vi.4.5: 20.
• Copilărie întrerupta: CENTRAL
— 9: 12: 16; 19.
• Proba tocului și a apei : TIM
PURI NOI — 13; 16; 17; 19. DA
CIA — 9: 11,15; 13.30; 1I5..45: 18; 20.
• Detectivul Tona : FESTIVA!.
— 9: 11.15: 13,30; 15.45: 13: 30.15.
CULTURAL — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 
18: 20.15. la grădină — 20,45. GRA
DINA CAPITOL - 21.
• Drumul oaselor : SCALA — 9: 
11.45; 14,30: 17,15: 20. FAVORIT — 
9; 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20 15. ME
LODIA — 9; 1A.15: 13.30; 15.45: 18;
30.15.
• Detașament cu misiune specia
la : VICTORIA — 10; 12: 14: 16- 
18; 20.
• Omul-păianjen : LUCEAFĂRUL
— 9: 111.15; 18,16: 16.15: 17.30: 19.45. 
1a grădină — 20.45. BUCUREȘTI
— 9.15: 11.30: 13.45; 16: 18.15: 20.15,
EXCELSIOR — 9: 11.15: 18.30;
16.45: 18 : 20.15.
• Bietul Ioanide : GIULEȘTI — 
10: 13; 16: ia. TOMis — 9: 12; 
16: 19. .volga — 9: 12: 16: 19.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9 ; 10,30 : 11,45 : 13.
• Naufragiul : DOINA — 14: 16: 
18: 20:, FERENTARI — 15.30; 17,30;
19.30.
• Adincurile : FEROVIAR — 9: 
11.30: 14.16: 17: 19.45. AURORA — 
9; 11.30; 14.15; 17; 19.46. la grădină 

unui spor de vechime de 7 la suță 
și 6 la sută pentru munca în acord, 
diferența în plus, fată de luna mai. 
se ridică la 415 lei. Un alt muncitor 
— un albitor de pastă. încadrat în 
categoria 5, treapta a Il-a, începînd 
din luna iunie va încasa o retribuție 
tarifară de 2275 lei. cu 347 lei mai 
mult decit pină la această dată. Cal- 
culind cu același spor de vechime si 
acord, mărite și ele corespunzător 
noii retribuții, rezultă că. în final, 
creșterea efectivă de care se va bucu
ra acest muncitor se ridică la 392 
lei.

Cadrele de conducere, specialiștii 
vor beneficia, la rindul lor. de o în
semnată majorare a veniturilor. De 
pildă, un maistru principal. încadrat 
în gradația 5. clasa 25. care avea o 
retribuție tarifară de 2 760 lei. după 
majorarea prevăzută in cea de-a 
doua etapă va încasa -3 050 lei, creș
tere ins'umind' mai mult cu 290 lei. A- ’ 
ddnindu-se sporul de vechime de 10 
la sută, precum și acordul de 8 la 
sută calculate la noua retribuție, un 
asemenea maistru va primi in mină 
cu 343 lei mai mult. Un șef de secție, 
a cărui retribuție este in prezent de 
4 220 lei, va ajunge, după majorare, 
la 4 670 lei, sumă la care se adaugă, 
proportional, sporul de vechime de 
10 la sută, incit va rezulta o dife
rență in plus de 495 lei.

Exemplele de mai sus sînt, cre
dem. edificatoare. Ele reflectă, ne
gru pe alb (pe... albul hirtiei fabri
cate chiar de beneficiarii acestei ma
jorări). grija pe care partidul și sta
tul o acordă tuturor celor ce mun
cesc. ridicării necontenite a bunăstă
rii lor, aplicării consecvente a mă
surilor cuprinse în Programul de 
creștere a nivelului de trai al oa
menilor muncii in actualul cincinal.

Rodica ȘERBAN

— 20.45, FLAMURA — 9: 11.30;
14,15: 17': 19.45.
• Blestemul pămintului. blestemul 
iubirii : GRIVIȚA — 9: 14: 18.
• Aventura in Arabia : EFORIE
— 9; 11.16: 13.30: 15.45: 18 : 20.15, 
MODERN — 0: 11.15; 13.30: 15.4'5; 
18: 20. la grădină — 20,45.
■ întoarcerea lui Vodă Lâpușnea- 
nu : BUCEGI — 15,30: 18.30.
o Nu-mi furați copilul : HLI
ZEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20. la 
grădină — 20.45.
• Proba de microfon : ARTA — 
9: 11,15: 13.30: 15.45: îs; 20. la gră
dină — 20.30
• Bizonul alb : LIRA — 16: 18.15;
20.15. la grădină — 20. "0. FLACA- 
RA — 16.30:-16.30 : 20.30. la grădină
— 21.
• Ultima noapte de dragoste : 
COTROCENI — 14.30: 17: 19.30.
• Mesaj din spațiu : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18: 20
• Matinee pentru copii : LIRA —
10: FLACARA — 9.30: 11.30: 18,30: 
PACEA — 10.30: FERENTARI — 
10,30; MUNCA — 10: COSMOS
— 10.

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Aiexandru Lăpușneanu — 10: In
fernalul mecanism — 15; Generoa
sa fundație — 20; (sala Atelier) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : „Ziua interna
țională a copilului". Festival „Mo
zart". Dirijor : Petru Andriesei — 
11; (sala mică) : „Copiii și mu
zica". Recital dedicat „Zilei inter
naționale a copilului" — 17.
• Opera Română : Coppelia — 11; 
Cavaleria rusticană, Paiațe — 19.

A apărut, în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la deschiderea 

Forumului tineretului
5 MAI 1980

Editura politică

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pătan, vlceorlm-mi-' 

nistru al guvernului. președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă 'de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică, a primit, sîmbătă dimineața, 
pe Adolf Hynek, adjunct al ministru
lui metalurgiei și construcțiilor de. 
mașini grele din R.S. Cehoslovacă,; 
care a făcut o vizită in țara noastră-■

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de inițierea unor noi

! n t î I n i r i
Simbătă dimineața a avut loc. la 

Giurgiu, o întîlnire de lucru intre 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini din Republica 
Socialistă România, și Toncio Ciaki- 
rov, ministrul construcțiilor de ma
șini din Republica Populară Bul
garia.

In spiritul hotărîrllor și înțelegeri
lor convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, cei doi 
miniștri au examinat noi posibilități 
de extindere si adîncire a colaboră
rii economice dintre România si Bul
garia. in special în domeniul construc
țiilor de mașini. A fost analizat, tot
odată. stadiul înfăptuirii programu
lui de producție al întreprinderii de 
mașini și utilaje grele Giurgiu-Ruse 
și cel al livrărilor de echipamente 
pentru Complexul hidroenergetic 
Turnu Măgurele—Nicopole. De ase
menea. au fost identificate noi căi de 
dezvoltare a cooperării în construcția 
de mașini-unelte si utilaje pentru in
dustria alimentară.

în cadrul întîlnirii de lucru, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, tovără
șească, miniștrii loan Avram și Toncio 
Ciakirov au semnat Convenția gene
rală de colaborare complexă în do
meniul masinilor-unelte. oină în anul 
1990, și Convenția de specializare in 
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acțiuni de colaborare, cooperare eco
nomică si țehnica-știipțifică. menite 
să contribuie la diversificarea conlu
crării dintre România si Cehoslova
cia in domeniul metalurgiei.

A luat parte Gheorghe Deliu, ad
junct al ministrului industriei meta
lurgice.

A fost prezent Vladimir Vaclavik, 
însărcinat cu afaceri ad-ințerim al 
Cehoslovaciei la București.

(Agerores)

de lucru
producția de utilaie pentru industria 
alimentară.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent Petâr Danailov. ambasado
rul R.P. Bulgaria la București.

★
în perioada 26—31 mai la București 

a avut loc ședința Grupei de lucru 
româno-cehoslovace pentru colabora
re economică și tehnico-științifică în 
domeniul metalurgiei, Sîmbătă. tova
rășul Neculai Agachi. ministrul in
dustriei metalurgice, a avut o între
vedere cu conducătorul delegației 
cehoslovace, A. Hynek. în aceeași zi, 
la Ministerul Industriei Metalurgice 
a fost semnat un protocol, care pre
vede lărgirea în continuare a acțiu
nilor de cooperare și specializare în 
producție, dezvoltarea schimburilor 
de produse, precum și adîncirea 
colaborării tehnico-știintifice dintre 
cele două țări în domeniul metalur
giei.

★
Sîmbătă. tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe 
All Abdel Matlub Yunis, secretarul 
Comitetului Popular ai Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

(Agerpres)

lovit ca de o stîncă de apărarea 
noastră, în frunte cu Nicolae Mtin- 
teanu. Poate că cele 10 goluri înscrise 
de extraordinarul nostru inter Vasile 
Stingă (8 numai in repriza; iutii !) • 
ne îndeamnă să-4 considerăm* * * jvwâVoe- 
rul nr. 1 -al meciului. Acordindu-fr-Wi ’ 
Stingă meritele mari care sînt ale 
lui. să spunem totuși că jocul în 
apărare al întregii noastre echipe a 
fost determinant în dobîndirea succe
sului la asemenea limpede scor.

Ieri, la Oradea, echipa României a 
obtinut una dintre cele mai nete 
victorii din șirul lung de meciuri cu 
vechea ei rivală, echipa R.D. Ger
mane: .19—14 (11—7). Ceea ce dă mai 
multă importantă acestui succes nu 
este atit faptul că partida a. avut loc 
în perioada preolimpică imediată, cît 
acela că formația noastră, cu destule 
indisponibilități de marcă — Radu 
Voina, Drăgăniță, Penu și Mironiuc
— a întrecut detașat, ca scor, un ad
versar redutabil, cu rîndurile relativ 
complete, adică într-o asemenea al
cătuire a echipei cum foarte probabil 
va arăta ea și la turneul de la 
Moscova.

în pofida diferenței de goluri din 
final — și trebuie să subliniem că la 
un moment dat avantajul echipei 
noastre era chiar mai mare (14—7!)
— jocul a avut o desfășurare echili
brată in majoritatea timpului. A fost 
tehnic, dinamic, dar și nervos, dur 
pe-alocuri. o îrtclestare între adevâ- 
rati campioni, cam cum s-au petre
cut lucrurile in celebra finală de la 
Berlin din 1974. Așa cum ati putut 
constata din teletransmisiune. atacul 
în forță, dezlănțuit de oaspeți, s-a

• Teatrul de operetă : Băiatul si
paiele fermecate — 10,30: Silvia
19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 10.30: 19.30:
(sala Grădina Icoanei) ': Cum se 
numeau cei patru Beatles ? —
10.30: Elisabeta I — 19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 10; Nu sînt Tumul Eiffel
— 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 11; Stop pe autostradă
— 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10.30: Don Juan — 19.30
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 10: Sfintui 
Mitică Blajinul — 19.30: (sala Stu
dio) : Cinci romane de amor — 
10,30; Sentimente și naftalină
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : ...Eseu — 10: Totul în gră
dină — 19.30: (sala Giulești) : O- 
plnia publică — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
tecul păunului de aur — 11: Iubiri
— 18.30.
• Teatrul satlrie-muzlcal „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 11: 19.30: (sala
Victoria) : Idolul femeilor — 16; 
19,30: (la Sala Palatului) : Idolul 
femeilor — 10.
• Teatrul ..Ion Vasllescu" : Ucu- 
Uitucu — 10; Dar nu e nimic se
rios — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10.30; 
Trei grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 11.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 10: 
16: 19.30.
• Studioul de teatru al l.A.T.C. : 
Ultima răpire — 15; lJ-a.le carna
valului — 19.30.

Timpul probabil pentru zilele de 2,
3 și 4 iunie. In țară : Vreme in general 
instabilă. Cerul va fi temporar no ros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mat frecvente în prima parte 
a intervalului. Vînt moderai, cu inten* 
sificări locale de scurtă durată. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 18 și 26 de grade, local 
mai ridicate. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vreme în general 
instabilă, cu cerul temporar noros. 
Ploaie sub formă de aversă, însoțită de 
descărcări electrice. Vînt moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar 
maximele între 23 și 25 de grade, mai 
ridicate în a doua parte a intervalului.

In ziua de 30 mai 1980 s-a stins 
din viată Matei Socor, compozitor și 
dirijor, membru al Uniunii compo
zitorilor. membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, personalitate de frunte' a 
muzicii românești, membru al Parti
dului Comunist Român din anul 1934.

Matei Socor s-a născut in anul 19Q8 
la Iași. După ce și-a făcut studiile 
universitare muzicale, a activat in 
domeniul cercetării etnologice si dia- 
lectologice al muzicii, particinind cu 
dăruire, prin concerte, prelegeri, ar
ticole și studii, emisiuni radiofonice, 
la promovarea valorilor culturii 
noastre.

Intelectual patriot, cu vederi demo
cratice. Matei Socor s-a apropiat de 
mișcarea muncitorească, a devenit 
membru al Partidului Comunist Ro
mân in ilegalitate, a participat activ 
la luota condusă de partid pentru 
drepturi si libertăți democratice. îm
potriva fascismului si dominației hi- 
tlefiste. După 23 August 1944. a ac
tivat pe tărîmul artei si culturii, a 
fost președinte' al Comitetului de 
Radiodifuziune, președinte al Uniu
nii compozitorilor, sarcini pe care 
le-a îndeplinit cu răspundere si de
votament comunist.

Desfăsurind o vastă activitate in 
domeniul muzicii, el s-a afirmat ca 
un prestigios slujitor al culturii ro

Atacul formației noastre a avut și 
el multe reușite tactice (deși jocul 
pe aripi suferă încă) în acest meci, 
mai valabil ca test preolimnic decit 
oricare altul din turneul pentru 
„Trofeul Carpati".

Astăzi, echipa tricoloră a României 
se va întrece, la Oradea, cu alt vechi 
și cunoscut rival sportiv — echipa 
R.F. Germania.

V.M.

Campionatele 
internaționale de atletism 
Adrian Proteasa — săritură 

record
în prima zi 'a campionatelor in

ternaționale de atletism ale Româ
niei ce se desfășoară pe Stadionul 
Republicii din Capitală. Adrian Pro
teasa a stabilit un nou record al tării 
noastre la săritura în înălțime (în aer 
liber), cu rezultatul de 2,23 m (vechiul 
record era de 2,22 m).

Alte rezultate : Feminin : .disc : 
Florența Tăcu 64,66 m : 1 500 m : Fita 
Lovin 4’03"6/10 ; lungime : Gabriela 
Ionescu 6.37 m : 400 m : Niculina La- 
zarciuc 52,58 m ; masculin : 1 500 m : 
M. Aidet (Algeria) 3’44”2/10 : 400 m : 
Horia Toboc 46”98/100 ; triplu salt : 
B. Bedrosian 16,44 m.

„Cupa României" 
la fotbal

Finala se joacă azi: 
Steaua — Politehnica

Sub genericul „Daciadei", astăzi, de 
la ora 16.30. pe stadionul „23 August" 
din Capitală, va avea loc finala celei 
de-a 42-a ediții a ..Cupei României" 
la fotbal, în care se întîlnesc echipele 
Steaua București si Politehnica Timi
șoara. în acest meci formațiile echi
pelor vor fi următoarele ; Steaua : 
Iordache, Anghelini. Sameș. FI. Ma
rin. Vigu. Dumitru. Stoica. Iordănes- 
cu. Aelenei, M. Răducanu. Adrian 
Ionescu. Politehnica Timișoara : Su- 
ciu, Nadu. Vișan. Păltinișan. Sonda, 
Dembrovschi, Manea. T. Nicolae. An- 
ghel. Nedelcu II. Cotec.

Partida va fi arbitrată de N. Rai- 
nea și va fi transmisă de posturile 
noastre de radio si televiziune.

în deschidere (de la ora 14.30) se 
va juca finala „mică", cea a campio
natului național de juniori, ediția 
a XXXV-a, între echipele Dinamo 
București și Corvinul Hunedoara.

PROGRAMUL I

8,30 Frumoasă nl-i copilăria.
9.00 Film artistic : ..Amintiri din copi

lărie". (Ecranizare după Ion Crean
gă)

10.15 Viața satului
11.30 Gala copiilor (I)
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
14.20 Gaia UNICFF -- Viena
15.15 Secvențe italiene
15.30 Film serial • ..Război și pace". 

Ultimul episod
16.30 Telesport « Fotbal Finala ..Cupei 

României" : Steaua — Politehnica 
Timișoara * Handbal masculin : 
România. — R.F. Germania

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 Copiii, viitorul tărți
19.30 Gala copiilor (II). Spectacol de

dicat Zilei internaționale pentru 
apărarea copilului

20.45 Film artistic : ..prețul succesului* 1 
Premieră pe țară. (Producție a stu
diourilor franceze)

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

10.00 Concert educativ
11,00 Muzică populară românească
11.20 Țeleșcoală
12.20 Reportaj „T"
12.35 Din muzica și dansurile popoare

lor
12,53 Fauna Terrel (II).
13.40 Bucureștiul ieri, azi. mrine
14,00 Caleidoscop muzical
lo.OO Muzee și expoziții
15,2'5 întîlnire cu opereta
16.15 Teatru TV : ..Tren de plăcere", 

de I. L. Caragiale
17.05 Videoteca muzicală
17.40 Desene animate
18 05 Bucuriile muzicii...
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 întîlnire cu Bulgaria (film docu

mentar)
20.20 Serată muzicală TV
21.10 Emisiune literară
21.40 Jaz
22.15 Telejurnal

LUNI. 2 IUNIE
PROGRAMUL I

16.00 Emisiune în Umba maghiară
18.30 Panoramic de pe Vitoșa. (Repor

taj realizat in Republica Populară 
Bulgaria)

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Dosarul energiei
19,45 Cadran mondial
20.15 Tinerețea operetei
20.35 Orizont tehnico-științific
21.15 Roman-foileton : Bastardul.
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Muzică ușoară
17.00 De pretutindeni : Jamaica
17.25 Melodii populare
17.50 Triumful visătorilor, de Ion Ho- 

bana. Cucerirea adîncurilor
18,05 Treptele afirmării
18.50 100.1 de' seri
19.00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
20.50 Un fapt văzut de aproape
21.10 Profil componistic : Tiberlu Olah 
22,05 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 mai 1980
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1 71962 83 50 000
1 49864 89 50 000
1 20036 136 40 000
1 91966 91 40 000
1 25781 56 40 000
1 39073 108 30 000
1 39582 96 30 000
1 70323 80 30 000
1 74500 63 30 000
1 64577 88 25 000
1 86401 02 25 000
1 82355 120 25 000
1 52056 98 25 0001 29311 143 25 000
1 63550 123 20 000
1 56309 122 20 000
1 60709 09 20 000
1 79965 93 20 0001 07496 111 20 0001 24387 11 20 000
1 21464 117 15 000
1 05341 56 15 000
1 93283 62 15 0001 01559 32 15 0001 67316 25 15 000
1 63668 74 15 000
1 23317

Iernii 
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

55 15 000

100 016 45 5 000
100 641 110 3 000
100 752 68 3 000

1 000 27 104 1 000
1 000 62 44 800
1 000 51 40 800
1 000 13 19 800
1 000 56 150 800
1 000 49 16 800
1 000 39 15 800
1 000 80 06 800
1 000 04 55 800
1 000 08 51 800
1 000 17 145 800

11 327 TOTAL : 10 790 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
prinse între 81—150. la confruntarea 
cu lista oficială primul zero de la se
rie nu se ia in considerare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

TUNISIENE

Excelentei Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS
Aniversarea Zilei Victoriei, sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene, 

imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului roman și al 
meu personal, calde felicitări si cele mai bune urări de sănătate si fericire, 
de pace, bunăstare si progres pentru poporul tunisian prieten.

Folosesc aoeastă ocazie pentru a-nii exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și conlucrare dintre tarile noastre se vor dezvolta necontenit, 
pentru binele popoarelor român și tunisian, in folosul cauzei înțelegerii, 
destinderii si colaborării in lume, al instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă primului ministru al Repu
blicii Tunisiene, Mohamed Mzali. cu 
prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Tunisiene, prin care adre

Cunoscut port la 
Mediterana. Bizerta 
este, cu cei 52 000 de 
locuitori ai săi. al trei
lea oraș ca mărime al 
Tunisiei, un important 
centru economic și co
mercial. a cărui dez
voltare se confundă cu 
cele mai semnificative 
momente din istoria 
modernă a acestei tari, 
în urmă cu un sfert 
de veac, aici a fost dat 
semnalul luptei pentru 
dobîndirea indepen
dentei naționale, care 
avea să fie încununată 
prin marea victorie de 
la 1 iunie 1956 ; dună 
secole de dominație 
străină. Tunisia deve
nea stăpină pe desti
nele sale, inaugurind 
o etapă de adinei pre
faceri economice si so
ciale. ale cărei rezul
tate pot fi constatate 
In însăși înfățișarea 
Bizertei. Dacă în tre
cut localitatea era cu
noscută mai mult câ 
principală poartă ma
ritimă a tării, astăzi 
ea se afirmă ca un 
puternic pol al dezvol
tării industriale. Pe 
cuprinsul său au fost 
înălțate un combinat 
siderurgic, o rafinărie, 
instalații portuare, tre- 
cîndu-se. în ultimul

timp, la construirea de 
alte importante obiec
tive. ca. de pildă, o 
uzină de laminate și o 
fabrică de ciment.

Schimbări importan
te au avut loc și in 
înfățișarea celorlalte 
localități ale Tunisiei. 
După proclamarea in
dependenței au fost 
construite numeroase 
întreprinderi indus
triale (in special în 
sectoarele textil, mi
nier și al materialelor 
de construcții), fără a 
se neglija insă agri
cultura, in care conti
nuă să lucreze majo
ritatea populației tării, 
în cadrul actualului 
plan de cinei ani 
(1977—1981). totalul in
vestițiilor se ridică la 
4.2 miliarde dinari, din 
care două treimi sint 
puse la dispoziția ra
murilor productive.

în. spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu lupta 
popoarelor arabe pen
tru consolidarea inde
pendentei. pentru în
făptuirea aspirațiilor 
lor de progres și bu
năstare. tara noastră 
wmărește cu viu inte
res succesele obținute 
de poporul tunisian pe 
calea făuririi unei vieți

A apărut revista 
PRESA NOASTRĂ 

Numărul 5 

vremea

MATEI SOCOR

CONSILIUL CULTURII ACADEMIA REPUBLICII
SI EDUCAȚIEI SOCIALISTE SOCIALISTE ROMANIA

UNIUNEA COMPOZITORILOR 
ȘI MUZICOLOGILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

sează felicitări sincere și cele mal 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de succes poporului tu
nisian pe calea dezvoltării economice 
și sociale independente a patriei 
sale.

noi. între România și 
Tunisia s-au .statorni
cit relații de prietenie 
si colaborare, care cu
nosc un curs ascen
dent. O dovadă eloc
ventă a acestei evo
luții pozitive o oferă 
rezultatele rodnice ale 
cooperării econom ice. 
Pe ogoarele tunisiene 
pot fi intilnite astăzi 
sute de tractoare ro
mânești. iar specialiști 
din tara noastră au 
Înălțat Împreună cu 
cei tunisieni mo
dernul complex de la 
M’Răta pentru extrac
ția. prelucrarea și 
transportul minereuri
lor de fosfați.

Momente de cea mai 
mare importantă in 
istoria relațiilor romii- 
no-tunisiene le-au con
stituit vizitele si con
vorbirile purtate la 
București și Tunis 
de președinții Nicolae 
Ceausescu si Habib 
Bourguiba. Acordurile 
și înțelegerile realiza
te cu aceste prilejuri 
au dat un puternic 
impuls conlucrării bi
laterale. in avantajul 
celor două tari și po
poare. al cauzei păcii 
Si înțelegerii interna
ționale.

De la I.D.M.S.
Prin magazinele de speciali

tate puteți cumpăra motoreta 
MOBRA SUPER și motoreta 

* MINÎ'MOBRA. intV-o . gamă var 
riată de 'cufori. MOÎ3RA SU
PER transportă două persoane, 
este un mijloc rapid, atinge vi
teza de 60 km oră și are un 
consum de benzină de 2,5 litri 
la suta do km. MINI MOBRA 
atinge o viteză de 40 km/oră. 
consumă 1,8 litri benzină ia 
suta de km și poate fi folosită 
și ca bicicletă., Pe distanța de 
100 km. transportul cu MOBRA 
SUPER costă numai 17 lei, iar 
cu MINI MOBRA — 12 lei. 
MOBRA SUPER și MINI MO
BRA pot fi cumpărate atit cu 
plata integrală de 7 800 lei și, 
respectiv, 4 900 lei, cit și în 
rate lunare. cu un avans 
de 30 la sută.

mânești. Matei Socor a realizat crea
ții memorabile. în diferite genuri, in- 
spirindu-se din tematica de luptă a 
poporului nostru, din actualitatea so
cialistă a patriei. Opere muzicale 
cum sint poemul vocal-simfonic 
„Mama". Concertul pentru vioară si 
orchestră. Rapsodia pentru orches
tră „Cîntarea României". Sextetul 
pentru suflători, opera „Cbnu Leo
nida". precum și numeroase cînteqe 
dedicate patriei si partidului s-au în
scris in repertoriul permanent al arț- 
samblurilor si soliștilor noștri, au in
trat in patrimoniul muzicii roma
nești.

Pentru meritele sale deosebite, 
pentru valoroasa sa activitate în do
meniul culturii si pe tărîm social, 
Matei Socor a fost distins cu ordine 
si medalii ale Republicii Socialiste' 
România, a primit Premiul de, Stat, 
titlul de Maestru Emeitit al Artei si 
a fost ales membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Prin încetarea din viată a lui 
Matei Socor, cultura romaneasca su
feră o grea pierdere. Amintirea lui 
va dăinui in inimile celor care l-au 
cunoscut, ale iubitorilor' de muzică.

★
Adunarea de doliu va avea loc 

marți, 3 iunie, ora 12.00, la Cremato
riul Cenușa.

• AVION SOLAR. Pri- 
mul avion din lume fiincțio- 
nind cu ajutorul energiei so
lare va fl prezentat săptâmina 
viitoare la Los Angeles. El va 
efectua primul său zbor in 
cursul lunii iunie. Această in
teresantă realizare tehnică a 
fost anunțată ioi de către echi
pa de constructori condusă de 
dr. Paul Maccready. care a ți
nut să precizeze că noul aparat, 
denumit „Gossamer penguin", 
constituie un prim pas spre fo
losirea energiei solare in aero
nautică. Avionul are o greutate 
de 22.6 kg. o anvergură a aripi
lor de 22 m. Este echipat cu ce
lule solare ce totalizează o su
prafață de 1.85 mp și care vor 
alimenta un motor electric ca
pabil să pună in mișcare, la 
rindul său. o elice. Prototipul 

este conceput să zboare la joa
să altitudine, circa 5 km. cu o 
viteză de 24 km pe oră. El va 
fi pilotat de Janice Brown. în
vățătoare in virstă de 31 de 
ani. Al doilea aparat, realizat 
de aceeași echipă, se află în 
curs de construcție și este mai 
puternic, zborul său inaugural 
fiind programat pentru toamna 
acestui an.

• ARBORII Șl CLI
MA. După părerea experțllor, 
conținutul de anhidridă carboni
că al atmosferei se va dubla 
pină la mijlocul secolului viitor, 
antrenind o schimbare a climei, 
care va deveni mai caldă cu 
2—3 grade. Aceste mutații, afir
mă prof. Klaus Meyer-Abich 
(R.F.G.), vor afecta în special 
țările în curs de dezvoltare, si

tuate în regiunile meridionale, 
unde se așteaptă să aibă loc o 
reducere a cantității de precipi
tații și deci o deteriorare a con
dițiilor de viață. Pentru prein- 
tîmpinarea acestei situații, sa
vantul vest-german propune o 
serie de măsuri. între care plan
tarea unui mare număr de ar
bori (de ordinul sutelor de mi
lioane, dacă nu chiar al miliar
delor), capabili să absoarbă an
hidrida carbonică.

• DEPISTAREA DIN 
TIMP A FURTUNILOR. 
Pentru a preveni efectele nefas
te ale furtunilor, oameni de ști
ință din Berlinul occidental au 
pus la punct o stație de alarmă 
specială care depistează din 
timp apariția unui astfel de fe

nomen natural. Această Insta
lație se compune, între altele, 
dintr-o gonio-antenă cu ajuto
rul căreia se poate stabili direc
ția în care va bate furtuna. 
Pentru a determina distanța, se 
măsoară impulsurile electrice și 
magnetice emise, ținind seama 
de faptul că acestea devin tot 
mai slabe pe măsură ce distanța 
crește.

• CAMPANIE DE IN
FORMARE ASUPRA PE
RICOLELOR OTITEI. °«- 
ta. o afecțiune considerată be

nignă, poate avea consecințe 
grave in cazul cind este prost 
tratată, in special poate antre
na tulburări cronice ale auzului 
— a declarat un specialist, prof. 
Michel Portman, in cadrul unui 
simpozion, organizat cu prilejul 
centenarului Școlii de otorino- 
laringologie din Bordeaux, ce a 
reunit peste o mie personalități 
medicale. La simpozionul res- 
bectiv a fost lansată o campanie 
de informare asupra otitei și 
tratamentului său, destinată cu 
deosebire părinților, care adesea 
nu acordă atenția1 cuvenită a- 
cestei maladii, contractării ei de 
către copii.

• CURA RADICALA 
DE SLĂBIRE. Este vorba 
nici mai mult nici mai puțin 
decit de... sudura maxilarelor. 
Tehnica este simplă : un fir de 
metal incercuiește dinții de sus, 
iar altul pe cei de jos. Apoi, 
puțin ciment sau un alt fir, de 
cupru. sudează aceste două 
fire. Un spațiu de circa 5 mm, 
in fată, este lăsat liber pentru 
a permite introducerea „paiu
lui". prin care amatorul de a 
slăbi se va hrăni, totuși : un re
gim strict limitat la 800 calorii 
zilnic. Tratamentul durează șase 
luni, cu vizite lunare obligatorii 
la medic și dentist. în S.U.A., 
unde se practică această bizară 
metodă. 19 obezi au ales-o pen
tru a deveni supli : 9 dintre ei 

au rezistat 6 luni și au pierdut 
între 65 și 85 kg. iar 5 au cerut 
să fie... desudați după numai 48 
de ore.

• CĂUTĂTORI MO
DERNI DE AUR. 10 firme 
autohtone si străine au obtinut 
din partea autorităților din Pa
nama licențe pentru extragerea 
aurului din subsolul tării. Tn 
timp ce unele lucrări de explo
rare se desfășoară in ținuturi 
rncă necercetște, alte societftti 
s-au fixat asupra minelor de 
aur părăsite. Documentele din 
perioada colonială menționează 
existenta unor zăcăminte de aur 
în Panama, in special în pro
vincia centrală Veraguas. pen
tru care conchistadorii nu au 
manifestat insă un interes de 
durată, probabil descoperind in 

Peru, Venezuela si Columbia fi
loane mai bogate sau cel puțin 
mai promițătoare.

• LUPUL REAPARE ÎN 
ȚĂRILE SCANDINAVE. 
Pină acum cițiva ani se consi
dera că lupul nu mai face parte 
din fauna norvegiană, deoarece 
dispăruse pur si simplu, Studii 
Întreprinse recent in Norvegia 
arată nu numai că el a supra
viețuit. dar în mod surprinzător 
reapariția lupilor indică, in gene
ral. o creștere a numărului ani
malelor sălbatice in țările nor
dice. Astăzi, in Suedia. Finlanda 
și Norvegia există, pe lingă circa 
1 000 de urși, un număr de lupi 
răspinditi in zonele mai izolate si 
care atacă adeseori, izolat sau in 
haite, turmele de oi.



România-deplin solidară cu lupta poporului 
namibian pentru cucerirea independentei

STOCKHOLM; Inaugurarea Centrului 

românesccultural
încheierea sesiunii plenare a Consiliului Națiunilor 

Unite pentru Namibia
' ALGER 31 (Agerpres). — La Alger se desfășoară lucrările sesiunii

i , plenare a Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia, din care face parte 
j , și România — organ desemnat de O.țLU. să se ocupe de problemele aces- 
j tei țări pină la obținerea independentei. Consiliul analizează situația ac

tuală din Namibia in vederea determinării acțiunilor pe care O.N.U. tre- 
' bute să le întreprindă in continuare pentru a asigura înfăptuirea neîntâr

ziată a independenței naționale a poporului namibian.

în cadrul dezbaterilor a luat cuvfn- 
tul reprezentantul tării noastre. Petre 
Tănăsle, director In Ministerul Afa
cerilor Externe, care a subliniat so
lidaritatea, militantă a poporului 
român cu lupta dreaptă a poporului 
namibian pentru cucerirea indepen
dentei naționale, reafirmarea con
stantă a acestei solidarități de către 
conducerea slupreniă a tării, de pre
ședintele Nicolae Ceausescu perso
nal. sprijinul permanent, activ și 
multilateral pe care România l-a 
acordat și îl acordă poporului nami
bian, reprezentantului său legitim. 
Organizația Poporului din Africa de

Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Reprezen
tantul român a arătat că în contextul 
actualei agravări a situației interna
ționale. asigurarea independentei Na
mibiei devine una din cele mai ur
gente probleme de care depind 
pacea si colaborarea în Africa si în 
întreaga lume. El s-a pronunțat pen
tru acțiuni ferme din partea O.N.U. 
în sprijinul luptei de eliberare a po
porului namibian. conduse de 
S.W.A.P.O., pentru intensificarea efor
turilor necesare înlăturării regimului 
de ocupație din Namibia si făurirea 
unui stat national unitar si inde
pendent.

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
La Stockholm a fost inaugurat Cen
trul cultural românesc, a cărui în
ființare este menită să contribuie 
la satisfacerea interesului tot mai 
mare manifestat in Suedia pentru 
cunoașterea realităților din tara 
noastră, tn cadrul centrului îsi va 
desfășura activitatea permanentă 
Asociația de prietenie Suedia-Ro- 
mânia ti Galeria de artă „Româ
nia".

Centrul cultural românesc va or
ganiza o gamă largă de acțiuni — 
reuniuni in cadrul cărora vor fi 
prezentate expuneri privind istoria 
și cultura tării noastre, dezvoltarea 
economică și socială, politica exter
nă a României. Vor fi organizate

expoziții de artă si fotodocumenta- 
re, seri culturale românești sau 
romăno-suedeze dedicate aniversă
rii unor evenimente importante, 
audiții muzicale întâlniri cu perso
nalități care ne-au vizitat tara. De 
asemenea, vor fi difuzate informații 
si materiale documentare despre 
România.

Activitatea Centrului cultural ro
mânesc a fost inaugurată prin pre
zentarea expoziției fotodocumentare 
„De la Burebista pină în secolul 
XX", organizată in cadrul manifes
tărilor prilejuite de aniversarea a 
2 050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent. In prezent. Centrul cultu
ral românesc aăzduieste o expozi
ție a pictorului Semproniu Iclozan.

Deschiderea lucrărilor 
Congresului 

P. C. Luxemburghez 
LUXEMBURG 31 (Agerpres). — 

Sîmbătă s-au deschis lucrările celui 
de-al 23-lea Congres al Partidului 
Comunist Luxemburghez. Timp de 
două zile, participanții vor analiza 
evoluția politică, economică și socia
lă în actuala fază a crizei capitaliste 
și, totodată, vor stabili sarcinile co
muniștilor luxemburghezi în lupta 
pentru progres social și democrație, 
pentru pace și dezarmare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ITALIENE

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, am deosebita plăcere 

să vă transmit din partea mea si a poporului român calde felicitări si cele 
mai bune urări de bunăstare si prosperitate poporului italian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
fructuoasă româno-italiene se vor dezvolta tot mai mult spre binele celor 
două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Accentuarea stării de tensiune în Africa de Sud
• Valul de proteste antiapartheid este în creștere • Demon
strații de forță ale guvernului • Noi Incidente în orașele 

locuite de populația neagră și metișă
JOHANNESBURG 31 (Agerpres). — 

Starea de tensiune s-a accentuat în 
Africa de Sud, unde autoritățile ra
siste și-au exprimat vineri hotărîrea 
de „a restabili" cu orice preț „or
dinea". ordinea apartheidului spriji
nită printr-o desfășurare masivă a 
forțelor de poliție. „Vineri — relevă 
agenția France Presse — a fost or
ganizată, în zece orașe ale R.S.A., 
cea mai importantă desfășurare de 
material militar văzută vreodată. 70 
de vehicule blindate și transporturi 
de trupe antimine au străbătut pe 
străzile Johannesburgului, pornind 
de la baza Doornkop, situată -sim
bolic» la porțile marelui oraș locuit 
de populația de culoare — Soweto". 
Această desfășurare de forțe a fost 
calificată de mai mulți comentatori 
ca regretabilă, acum cînd Africa de 
Sud cunoaște o nouă stare de ten
siune după uciderea de către for
țele de poliție a doi elevi metiși,

într-o 'localitate din apropiere de 
Capetown — subliniază agenția ci
tată.

Valul de proteste antiapartheid este 
în creștere. Mii și mii de elevi de 
culoare de la liceele din întreaga 
țară boicotează cursurile de peste 
șase săptămîni, în semn de protest 
împotriva sistemului educațional di
ferențiat la albi și negri, împotriva 
apartheidului. Vineri, noi incidente 
cu forțele de poliție s-au înregistrat 
în orașele locuite de populația nea
gră și metisă. Cu lovituri de bastoa
ne de cauciuc, poliția a dispersat 
manifestanții la Noordgesig, în apro
piere de Johannesburg, la Lenasia, 
în apropiere de Soweto, și în alte 
orașe.

Primul ministru al guvernului ra
sist al R.S.A., Pieter Botha, vorbind 
în fața studenților de la Universita
tea Rand (Johannesburg), a declarat 
că nu va ezita să facă uz „de toate 
puterile statului" împotriva opoziției.

Piața comună după negocierile-maraton 
de la Bruxelles

Reacții contradictorii în presa vest-europeană
După cum s-a anunțat. Consiliul Ministerial al C.E.E. a ajuns recent 

la un compromis privind spinoasa problemă a contribuției britanice la 
bugetul comunitar, de a cărei soluționare depindea acceptarea de către 
guvernul britanic a noilor prețuri agricole pentru campania 1980—1981. în 
urma acestui compromis. Marea Britanie va beneficia în acest an de o re
ducere de 730 milioane lire sterline, iar în 1981 de 875 milioane lire 
sterline.

Presa din diverse țări vest-europene comentează pe larg compromisul 
de la Bruxelles, menit să scoată din îndelungatul impas Piața comună.

„Prinși în capcana diplomației 
britanice, «cei opt» au plătit o răs
cumpărare ridicată" — scrie „LE 
FIGARO", adăugind că „satisfăcuți 
sau nu, «cei nouă» vor trebui să stu
dieze o reformă profundă a meca
nismelor de finanțare a «Europei 
verzi», căci compromisul la care s-a 
ajuns nu este valabil decit pină in 
1982". Mai nuanțat în aprecierea re
zultatelor Consiliul Ministerial al 
C.E.E., „LE QUOTIDIEN DE PARIS" 
notează că acordul din capitala 
belgiană „încheie șase luni de târgu
ieli și certuri".

La rîndul său. „LE MATIN" este 
de părere că diferendul dintre 
Marea Britanie si „cei opt" a dat o 
lovitură fundamentului „Europei 
verzi" — regulamentul financiar 
conceput de „cei șase" în 1962.

Spre deosebire de presa pariziană, 
ce*  londoneză. în majoritatea ei. în- 
tîmpină favorabil proiectul privind 
reglementarea contribuției britanice 
la bugetul comunitar și aplicarea 
acordului asupra preturilor agricole.

„TIMES" consideră că. „una peste 
alta, este un mare succes pentru gu
vernul britanic și că acesta va fi in 
mod cert interpretat ca o confir
mare a faptului că cea mai bună 
manieră de a negocia în Piața co
mună este aceea de a fi dur și ferm". 
„GUARDIAN" notează că. pe lîngă 
acest succes, mai degrabă politic. 
„pentru Marea Britanie există. to
tuși, un preț de plătit, un preț ridi
cat. care va fi resimțit prin scum
pirea produselor alimentare".

în sfîrșit, presa vest-germană 
adoptă o poziție oarecum de mijloc. 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG" subliniază, de pildă, că 
„soluția găsită pare să fie rezonabilă 
in comparație cu riscul dezintegrării 
Pieței comune din cauza disputei 
asupra participării financiare brita
nice". „DIE WELT", după ce afir
mă că „era de mult vremea ca 
Piața comună să regăsească calea 
rațiunii", își exprimă speranța că 
guvernele țărilor membre nu vor 
respinge compromisul realizat de 
miniștrii de externe" (Agerpres)

Regimul dictatorial de la Seul 
intensifică represiunile antipopulare

Formarea unei țunte militare cu „fațadă" civilă
SEUL 31 (Agerpres). — Regimul 

dictatorial de la Seul intensifică mă
surile represive împotriva popu
lației, care cere cu insistentă înlocu
irea actualului sistem politic și acor
darea de libertăți democratice. înă
bușirea de către armată a răscoalei 
populare din orașul Kwangju nu a 
determinat cîtuși de puțin reducerea 
la tăcere a maselor, care continuă 
să-și manifeste cu fermitate voința 
de a se opune actualei forme de or
ganizare politică și socială a Coreei 
de sud.

Revendicărilor legitime ale popu
lației. grupul de generali de la cîrma 
tării, vechi colaboratori ai dictato
rului asasinat Pak Cijan Hi. le 
răspunde cu o brutalitate dezapro
bată uneori chiar și de sprijinitorii

occidentali ai regimului sud-coreean. 
După cum relatează agențiile occi
dentale de presă, la Seul s-a anunțat, 
sîmbătă, formarea unei junte mili
tare, denumită „Comitetul special 
pentru măsuri de securitate națio
nală", menită să conducă treburile 
în Coreea de sud, în condițiile decre
tării legii marțiale. Deși este prezi
dat de „președintele" civil Choi Kyu 
Hah, noul organism este alcătuit din 
25 de membri, dintre care 14 sînt 
generali activi și 3 în retragere. Este 
clar că militarii și-au asigurat con
trolul deplin, în timp ce cabinetul 
propriu-zis are, așa cum remarca 
agenția Associated Press, rolul de 
marionetă în procesul dictat de mi
litari.

PRAGA

Consfătuire în domeniul 
științelor sociale

PRAGA 31 (Agerpres). — în zilele 
de 26—31 mai a avut loc la Praga 
și Bratislava consfătuirea vice
președinților academiilor de științe, 
coordonatori ai științelor sociale din 
unele țări socialiste. Au participat 
delegații ale academiilor din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și delegația Comi
tetului pentru științe sociale din 
R.S. Vietnam.

Delegația română a fost condusă de 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, prietenească.

Conducătorii delegațiilor au fost 
primiți la Praga de J. Havlin, secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
M. Lucan, vicepreședinte al guver
nului federal cehoslovac, iar la Bra
tislava de J. Lenart, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, de V. Salgovic, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, 
președintele Consiliului național 
slovac.
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EXPOZIȚIE DE PICTURA ROMANEASCA LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNITE. 

In prezența unei numeroase asistențe, la sediul O.N.U., de la New York, 
s-a deschis o expoziție de pictură românească. Sînt expuse lucrări reprezen
tative ale pictorilor Ion Gheorghiu, Viorel Mărginean, Ion Pacea și Con
stantin Piliuță. La vernisaj au participat Kurt Waidheim, secretarul general 
al O.N.U., șefi de misiuni și alți diplomați ai țărilor membre, funcționari 
superiori din Secretariatul O.N.U., reprezentanți ai presei internaționale. 
Expoziția a fost inaugurată de reprezentantul permanent al țării noastre la 
O.N.U., ambasadorul Teodor Marinescu.

EXTINDEREA COLABORĂRII 
I SOVIETO—VEST-GERMANE. La

Bonn a avut loc sesiunea Comi- 
i siei mixte a U.R.S.S. și R.F.G. da 
I colaborare economică și tehnico- 
1 științifică. DuDă cum relatează a- 

genția T.A.S.S.. s-a constatat că 
scopul pe care și l-au propus păr- 

I țile, de a dubla comerțul bilateral 
în perioada 1976—1980, se va rea- 

Iliza. Comisia a aprobat proiectul 
programului pe termen lung cu- 
prinzînd direcțiile principale de 

. colaborare în domeniile economic 
și industrial.

REUNIT ÎN SESIUNE EX
TRAORDINARĂ. Comitetul Central 

I al M.P.L.A. — Partidul Muncii din
Angola a însărcinat organele exe- 

Icutive să procedeze la revizuirea 
structurilor guvernamentale, pre
cum și la alte modificări pe care 

. situația economică si financiară a 
tării le impune. Se are. de aseme
nea. în vedere acordarea de sprijin 

| centrelor rurale prin elaborarea u- 
| nui program capabil să răspundă 

necesităților populației în vederea 
I ridicării nivelului de trai.

CONSULTĂRI JTALO-SPANIO- 
LE. Președintele Republicii Italiene, 
Alessandro Pertini, și-a încheiat vi
zita oficială întreprinsă în Spania, 
in cursul căreia a conferit cu regele 
Juan Carlos și cu președintele gu
vernului, Adolfo Suarez. în cursul 
întrevederilor, relevă agenția 
A.N.S.A., președintele a reafirmat 
necesitatea unui angajament comun 

•al Italiei și Spaniei în favoarea unei 
destinderi în raporturile dintre țări
le din Europa.

DEFICIT COMERCIAL NIPON. 
Japonia a înregistrat în aprilie un 
deficit lunar record de 5,376 mi
liarde dolari, relevă datele statis
tice publicate la Tokio.

COOPERARE CHINO-FRANCE- 
ZĂ. La Beijing au fost semnate 
contracte privitoare la explorarea 
în comun și dezvoltarea resurselor 
petroliere marine ale Chinei in
tre Corporația petrolieră chineză și 
două companii franceze — Societe 
National Elf Aquitane (S.N.E.A.) 
și, respectiv. TOTAL. Potrivit ter
menelor contractelor, partea chi
neză contribuie cu 51 la sută din 
investiții, iar firmele franceze cu 
49 la sută.

RECOLTA MONDIALA DE GRIU, 
Condițiile meteorologice favorabile 
în diferite zone producătoare vor 
face ca recolta mondială de grîu a 
acestui an să se ridice la aproxi
mativ 456 milioane tone, cu peste 30 
milioane tone mai mult fată de re
zultatele anului 1979, se arată în da
tele unui studiu publicat la Roma 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). Recolta totală de cereale 
boabe a anului 1980 este estimată de 
specialiștii de la F.A.O. la aproxi
mativ 765 milioane tone.
ALBERT EINSTEIN PENTRUDECERNAREA PREMIULUI

PACE. Cunoscuta militantă suedeză pentru dezarmare, Alva Myrdal, 
reprezentantă a Suediei in perioada 1962—1973 în Comitetul pentru dezar
mare de la Geneva, a primit, la New York, Premiul Albert Einstein 
pentru pace, acordat pentru prima dată in acest an. Acest premiu este 
acordat personalităților care, într-o perioadă îndelungată de timp, au 
contribuit în mod semnificativ la evitarea declanșării unui război 
mondial, țn alocuțiunea rostită cu acest prilej, laureata, care este in 
virstă de 78 de ani, a evidențiat necesitatea creării unei „mișcări de 
rezistență a opiniei publice împotriva propagandei de război".

PE FĂGAȘUL RODNIC AL PRIETENIEI
Prietenie. înțelegere, sprijin re

ciproc... Iată elementele definitorii ale 
relațiilor româno-bulgare. cu vechi 
tradiții istorice si cu puternice certi
tudini ale prezentului socialist. Lupta 
împotriva dominației străine, pentru 
apărarea ființei naționale a cristali
zat popoarelor vecine român și bulgar 
conștiința unor puternice interese si 
aspirații comune, ce si-au găsit expre
sie de-a lungul veacurilor în multiple 
acțiuni de solidaritate si întrajutorare 
pentru înfăptuirea nobilelor idealuri 
de libertate si o viată mal bună. Mai 
aproape de vremurile noastre. îndeo
sebi în secolul trecut, un mare număr 
de bulgari, prigoniți de asupritorii 
străini in propria lor tară, au găsit 
adăpost de nădejde în România, unde 
au desfășurat o bogată activitate în 
sprijinul renașterii naționale a po
porului lor. Un moment de seamă în 
istoria relațiilor dintre cele două 
popoare l-a constituit participarea 
ostașilor români și a voluntarilor 
bulgari. împreună cu armatele ruse, 
la războiul din 1877—1878. singele văr
sat pe cimpurile de bătălie pecetluind 
si mai puternic prietenia româno- 
bulgară.

Tradițiile acestei prietenii strînse 
aveau să-si găsească continuarea 
peste decenii In strînsa colaborare 
dintre forțele politice revoluționare, 
dintre partidele comuniste din cele 
două țări, în lupta împotriva reactiu- 
nii si fascismului, fiind considerabil 
îmbogățite si ridicate pe o treaptă 
calitativ superioară în anii luminoși 
ai socialismului.

Apropiata vizită pe care, la invi
tația C.C. al P.C.R. si a Consiliului 
de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o va efectua în România 
delegația de partid si de stat a R.P. 
Bulgaria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov. constituie pentru comuniștii 
români, pentru întreaga noastră opi
nie publică un prilej fericit de a-si 
exprima profunda satisfacție pentru 
dezvoltarea continuă a acestor ra
porturi de trainică prietenie si co
laborare multilaterală, care se afirmă 
cu putere ca un exemplu de legături 
între două țări socialiste vecine. Pe 
temelia de nezdruncinat a fantelor, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
arăta în acest sens : „în anii făuriri! 
noii orin'duiri, prietenia și colaborarea

româno-bulgară s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, au dobindit noi 
dimensiuni, fundamentindu-se trainic 
pe principiile marxist-leniniste ale 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței si suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc șl 
întrajutorării tovărășești, în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și
asistentă 
Socialistă 
Populară

Revine,

mutuală intre 
România si 

Bulgaria".
fără îndoială.

Republica 
Republica
partidelor

comuniste care conduc destinele na-

ențâ extrem de favorabilă asupra 
dezvoltării relațiilor reciproce intre 
cele două partide, țări si popoare ale 
noastre".

Nu încape îndoială că. sub aceste 
auspicii atît de favorabile, pornind de 
la nivelul înalt la care au aiuns rela
țiile noastre, de la voința celor două 
partide de a valorifica posibilitățile 
crescînde pentru extinderea si diver
sificarea colaborării, pe care le creea
ză dezvoltarea forțelor de producție, 
în cele două țări, noul dialog dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Todor 
Jivkov va îmbogăți si mai mult con-

zarea în producție, prin eforturile 
comune ale celor două țări ridicîn- 
du-se obiective de mare însemnătate 
economică, mărturii grăitoare ale 
forței creatoare a popoarelor român 
si bulgar, a colaborării și întrajutoră
rii lor in mărețul efort de edificare a 
noii orinduiri. Complexul hidroener
getic în construcție Turnu Măgurele- 
Nicopole este. în acest sens, o su
gestivă expresie a nivelului înalt al 
cooperării noastre economice. Asigu- 
rind valorificarea a peste 50 la sută 
din potențialul energetic al Dunării 
pe porțiunea care alcătuiește granița

Cursul mereu ascendent al colaborării 
multilaterale româno-bulgare

tiunilor noastre marele merit de a fi 
înscris amplificarea si diversificarea 
continuă a relațiilor româno-bulgare 
ca una din preocupările lor majore, 
unul dintre obiectivele permanente 
ale politicii lor externe. în acest ca
dru. cu deosebită putere se impune a 
sublinia rolul determinant al întilni- 
rilor si convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov. 
care s-au constituit într-o practică 
sistematică si întotdeauna rodnică. 
Desfăsurîndu-se în atmosfera de 
caldă prietenie, stimă si înțelegere 
reciprocă ce caracterizează ansam
blul relațiilor româno-bulgare. ele 
s-au soldat, de fiecare dată, prin 
depistarea unor noi căi de extindere 
si aprofundare neîntreruptă a co
laborării reciproc avantajoase. în 
acest sens, tovarășul TODOR JIVKOV 
arăta : „Doresc să subliniez, în mod 
deosebit, influenta fructuoasă pe care 
o au asupra întregii dezvoltări a rela
țiilor româno-bulgare întâlnirile noas
tre traditionale cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cadrul cărora facem schimb de opinii 
atit asupra relațiilor bilaterale, cît și 
in probleme internaționale actuale... 
Intilnirile noastre exercită o influ-

lucrarea româno-bulgară, pe cele mal 
diverse planuri, deschizîndu-i noi si 
ample perspective.

O imagine bogată si deosebit de 
îmbucurătoare prezintă colaborarea 
economică dintre țările noastre. Di
namismul schimburilor comerciale 
este elocvent ilustrat de dublarea lor 
de la un cincinal la altul, pe întreg 
parcursul ultimilor 15 ani. Iar în 
actuala perioadă de cinci ani. acest 
ritm se dovedește si mai dinamic, 
schimburile de mărfuri, al căror vo
lum creste de 2,2 ori. fată de cinci
nalul precedent, urmînd să depășească 
1.2 miliarde de ruble. O caracteristică 
a comerțului româno-bulgar. reflec- 
tînd prefacerile ce au loc în econo
miile naționale ale celor două țări, o 
constituie creșterea indicilor calita
tivi ai schimburilor, ponderea livrări
lor reciproce de mașini si utilaje 
ajungînd în actualul cincinal la peste 
50 la sută, fată de 40 la sută în 
perioada 1971—1975. în aceeași ordine 
de preocupări. în elaborarea noului 
acord comercial pentru viitorul cin
cinal s-a pornit de la obiectivul du
blării. încă o dată, a schimburilor 
economice si îmbunătățirii neconte
nite a structurii acestora.

Asa cum se știe, o puternică extin
dere cunosc cooperarea și speciali-

româno-bulgară. facilitînd Irigarea 
unor întinse suprafețe agricole si 
intensificarea navigației, construirea 
unei noi linii de cale ferată si a unei 
noi șosele între cele două țări. în 
sfîrsit. creînd condiții pentru ame
najarea pe țărmurile vastului lac de 
acumulare a unor stațiuni de odihnă 
— acest mare complex va înrîuri în 
modul cel mai favorabil înfăptuirea 
unor obiective de mare însemnătate 
ale economiilor noastre naționale.

O importantă deosebită pentru ope
ra de făurire a socialismului în cele 
două țări prezintă, de asemenea, con
struirea în comun, la Giurgiu și Ruse, 
a întreprinderii de mașini si utilaie 
grele, care va concentra în faza fi
nală munca a 10 000 de muncitori si 
specialiști. în această etapă, muncito
rii și specialiștii români și bulgari 
îsi intensifică eforturile pentru a 
îndeplini exemplar sarcinile trasate 
cu prilejul vizitei efectuate în fe
bruarie anul acesta de tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov 
pe marele șantier, privind accele
rarea ritmurilor de construcție si de 
dare în folosință a tuturor secțiilor.

Spre satisfacția reciprocă, si în alte 
domenii cooperarea se extinde con
tinuu. Astfel, tn ultimele luni au fost 
întreprinse măsuri pe linia coordonă-

<rii activității ce se desfășoară în 
România si Bulgaria pentru asigu
rarea cu materii prime de bază defi
citare si economisirea acestora. In 
acest scop este constituit un organism 
comun special. Se studiază, totodată, 
posibilitățile de construire în comun a 
unor unități pentru producerea alumi
nei. în domeniul tehnicii de calcul, a 
unor materiale electroizolante etc., con- 
venindu-se. de asemenea, constituirea 
unei societăți mixte româno-bulgare 
de cooperare economică si comercia
lizare. O evoluție ascendentă cu
noaște și colaborarea oe plan tehnico- 
Stiintific. programul stabilit în acest 
domeniu pentru următorul deceniu 
deschizind ample posibilități pentru 
solutionarea, prin eforturi comune, a 
numeroase probleme tehnologice.

în același timp, extinderea si di
versificarea colaborării culturale, 
schimburile de expoziții si colective 
artistice, organizarea de zile ale fil
mului. activitatea amplă de traduceri 
din literatura social-politică si be
letristică s.a. răspund dorinței celor 
două popoare de a se cunoaște tot 
mai bine si a se apropia tot mai 
strîns. întăresc prețuirea lor re
ciprocă.

Acelorași nobile scopuri le sluieste 
extinderea schimburilor de experi
ență pe linia organelor si organiza
țiilor de partid, a organizațiilor de 
masă si obștești în cele mai variate 
domenii ale construcției socialiste.

Pregătindu-se să întîmpine cu toată 
căldura, cu tradiționala sa ospitalitate 
pe înaltii soli ai ponorului bulgar 
prieten, poporul român nutrește 
convingerea că noile convorbiri din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Todor Jivkov vor marca o treaptă 
superioară în dezvoltarea neîntreruptă 
a legăturilor frătesti româno-bulgare. 
vor duce la adîncirea si extinderea si 
mai puternică a rodnicelor relații de 
prietenie si colaborare dintre parti
dele. țările si popoarele noastre, 
înscriind o nouă contribuție de seamă 
la accelerarea edificării orînduirii 
socialiste în România si Bulgaria, la 
afirmarea politicii de bună vecinătate 
la întărirea păcii si conlucrării în 
Balcani. în Europa si în întreaga 
lume.

Al. CÂMPEANU

Poporul italian săr
bătorește astăzi împli
nirea a 33 de ani de 
la proclamarea repu
blicii. Continuare di
rectă si încununare a 
luptei de rezistentă a 
forțelor populare si 
patriotice împotriva 
dictaturii fasciste si a 
ocupației naziste, pen
tru libertate si pro
gres. proclamarea Re
publicii Italiene a re
prezentat un moment 
de cotitură în istoria 
modernă a acestui po
por străvechi, care a 
avut de-a lungul vea
curilor o contribuție 
din cele mai însemna
te la dezvoltarea cul
turii si civilizației uni
versale. Anii trecuti de 
la memorabilul eveni
ment au reprezentat o 
perioadă de intense 
eforturi materializate 
într-un șir de reali
zări ce au permis Ita
liei să se situeze astăzi 
printre țările cu o in
dustrie dezvoltată ale 
lumii. Procesul dez
voltării este confruntat 
însă si cu o seamă de 
dificultăți. între care 
acuitatea deosebită a 
repercusiunilor crizei, 
persistenta decalajelor 
între regiunile din 
nord si cele din sud. 
ca si valul de terorism, 
solutionarea acestor 
probleme figurînd ca

obiective prioritare ale 
forurilor oficiale.

Pentru opinia publi
că democratică și pro
gresistă italiană, evo
carea evenimentului 
de acum 33 de ani re
prezintă un prilej de a 
sublinia din nou în
semnătatea întăririi si 
consolidării unitătil 
tuturor forțelor de 
bază ale poporului 
italian, pentru a asi
gura înaintarea Italiei 
pe calea democrației, 
deschisă de rezistentă 
și de republică.

în înfăptuirea aces
tor teluri, poporul ita
lian se bucură de în
treaga simpatie a po
porului nostru, pentru 
care aniversarea de 
astăzi constituie o 
nouă ocazie de a evo
ca tradiționalele rela
ții de prietenie dintre 
România si Italia, pu
ternic stimulate de ve
chimea tradițiilor, de 
originea latină comu
nă. de afin’tătile de 
limbă si cultură.

Așezate oe temelia 
trainică a principiilor 
respectării indepen
dentei si suveranității 
naționale, egalității în 
drepturi, neamestecu
lui în treburile interne 
si avantaiului reci
proc. legăturile româ
no-italiene cunosc o 
continuă si rodnică

dezvoltare în toate do
meniile. Mărturie în 
acest sens stau puter
nica amplificare a co
laborării economice, in
clusiv extinderea unor 
forme superioare, cum 
sînt societățile mixte 
de producție și desfa
cere în ramuri impor
tante (metalurgie, 
construcții de mașini, 
chimie si petrochimie, 
minerit etc.), lărgirea 
necontenită a schim
burilor în domeniile 
științei si tehnicii, al 
culturii. învătămîntu- 
lui si turismului.

Un moment de în
semnătate istorică în 
evoluția raporturilor 
româno-italiene l-a 
marcat vizita efectua
tă în Italia de tovară
șul Nicolae Ceausescu 
în primăvara anului 
1973. Convorbirile Ța 
nivel înalt. Declara 1 
solemnă comună. c< - 
lalte documente - 
nate cu prilejul vi i- 
tei. precum si înte. e- 
gerile intervenite în 
cursul altor contacte 
la nivel înalt realiza
te ulterior au avut un 
rol determinant în im
pulsionarea conlucrării 
dintre cele două țări, 
constituind o contri
buție importantă la 
întărirea păcii, secu
rității si înțelegerii In 
Europa si în lume.

londra: Propuneri 
prezentate de Partidul 
laburist privind politica 

economică și cea externă
LONDRA 31 (Agerpres). — La 

Wembley. în aoropiere de Londra, a 
avut loc sîmbătă o conferință extra
ordinară de o zi a Partidului Labu
rist din Marea Britanie. Participant!! 
au dezbătut un document, prezentat 
de Comitetul executiv national al 
partidului, dominat de reprezentan
ții stîngii laburiste, cuprinzînd o se
rie de propuneri privind politica eco
nomică si cea externă a unui even
tual cabinet laburist.

Printre propunerile prezentate se 
află naționalizarea activităților pe
troliere din Marea Britanie. reduce
rea cheltuielilor militare, respingerea 
proiectului de amplasare pe terito
riul Marii Britanii a rachetelor de 
croazieră, precum și creșterea rolului 
statului în principalele ramuri indus
triale. Agenția Reuter menționează că 
o parte din aceste propuneri fac notă 
discordantă cu politica urmată de 
laburiști în timpul cabinetului con
dus de James Callaghan.

TURCIA

Apel pentru întărirea 
unității naționale

ISTANBUL 31. — Trimisul Ager
pres, Venera Anghel, transmite : 
Președintele Senatului turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil, care deține func
ția de șef al statului pînă cînd Parla
mentul va alege un nou președinte 
al țării, a conferit, la Ankara, cu pri
mul ministru Suleyman Demirel.

Principală problemă abordată a 
fost evoluția situației interne, în 
contextul menținerii dezacordului 
parlamentarilor turci în ceea ce pri
vește alegerea noului șef al statului 
și, pe de altă parte, al intensificării 
acțiunilor teroriste.

într-o declarație făcută Ia înche
ierea convorbirilor, Suleyman Demi
rel a lansat un apel către întreaga 
populație a Turciei, cerîndu-i să 
sprijine eforturile pentru „salvgarda
rea unității naționale, pentru asigu
rarea păcii, calmului și pentru res
pectarea ordinii", astfel incît să fie 
create condițiile pentru a se putea 
face față dificultăților politice și e- 
conomice cu care este confruntată 
țara.
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Justiție și Istorie
Fiind legată la ochi, i se poate scuza faptul că uneori merge cam 

încet și întîrzie. Esențial este că, pînă la urmă, ajunge. Și că reușește 
să țină balanța drept. Așa-i Justiția.

Și nu numai ea in definitiv Istoria nu are aceleași trăsături - parcă 
ar fi surori gemene? Nu pare și ea legată la ochi, de parcă nu ar 
vedea nimic înaintea sau în urma ei, nu are citeodată întîrzieri, dar, 
pină la sfîrșit, nu pronunță, totuși, sentințele adevărului ?!

In principiu lucrurile erau cunoscute, acum este vorba doar de 
o confirmare, se pare definitivă. Ceea ce nu au reușit anatomiști, 
stomatologi, specialiști în medicină legală, antropometrie și crimina
listică - a reușit un om de serviciu.

Pe nume Heinz Linge, avînd grad de locotenent SS și slujindu-l 
pe Hitler ca valet personal din 1935, el a scris o carte intitulată „Bis 
zum Untergang" - adică „Pînă la prăbușire", în care descrie ultimele 
zile ale viermuielii naziste din bunkerul de 40 de camere de sub fosta 
cancelarie a Reichului, și cu senzaționala confesiune : „eu am ars ca
davrul lui Hitler".

Se destramă mitul unei supraviețuiri enigmatice și nebuloase, a 
Reichsfuhrerului intr-o criptă verde din desișurile vreunei dictaturi latino- 
americane, în așteptarea ceasului cînd peste soare s-ar așterne o 
eclipsă înzvasticată și cind în loc de gongul istoriei vor suna trompetele 
Nibelungilor readunînd strigoii legiunilor naziste...

Spre sfișietoarea îndurerare a nostalgicilor, Linge povestește pînă în 
cele mai mici detalii cum s-a împușcat Hitler și cum s-a otrăvit cu 
cianură Eva Braun, cum le-a strîns corpurile înfășurîndu-le în pături 
cenușii, cum le-a stropit cu benzină, cum le-a dat foc cu un șomoiog 
de hîrtie din Buletinul*  personal de știri ai fuhrerului, cum au ars pînă 
spre înserat, cum a ars apoi și unele obiecte din bunker - covorul 
pătat de singe, uniforma, documentele personale etc.

Așa s-a mistuit in foc cel ce a incendiat lumea. E adevărat, 
fuhrerul n-a sfîrșit într-un crematoriu, asemeni celor șase milioane de 
victime, concubina lui nu a inhalat gazul otrăvitor „Ciclon B", totuși, 
pînă la urmă, otrava, glonțul și flacăra au avut parte de cei ce hără
ziseră omenirii otrăvuri, gloanțe și flăcări. Istoria și sora ei geamănă, 
Justiția, întîrzie uneori, dar pînă la urmă cintăresc drept.

Din păcate, flăcările s-au dovedit un cauterizant prea anemic, 
odată cu Hitler n-a fost pus pe foc și fascismul. Iar omenirea n-a 
reușit decit să lichideze variola, vărsatul negru - nu și ciuma brună.

...La Frankfurt pe Main, inculpatul Henry Beier a declarat arogant 
în fața instanței că revista pe care o edita, „Das braune Bataillon" - 
Batalionul brun - avea ca scop reconstituirea partidului hitlerist. 
Nici nu trebuia să se deranjeze prea mult, există deja un partid 
neonazist, plus un flecușteț de aproape alte două sute de organizații 
fasciste; de tipul lui „Wikingjugend" moștenitoarea lui Hitlerjugend, 
sau al „Grupurilor de sport și apărare", la care s-a găsit un ma
terial sportiv inedit - în loc de haltere, tancuri și mitraliere grele. In 
Spania și Italia, atentatele organizate de „Fuerza Nueva" sau „Miș
carea Socială Italiană" sînt foarte inocente, nu produc decit victime, 
în Austria, candidatul partidului neonazist la alegerile prezidențiale 
s-a declarat pentru reeditarea Anschlussului.

...Căci nu numai Justiția — și Istoria - sint legate la ochi, ci și 
unii oameni. E drept, pînă la urmă ajung să vadă.

Prețul întîrzierii poate fi însă teribil.
N. COREU
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