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Să acționăm ferm pentru înfăptuirea sarcinilor subliniate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

ÎNALTA RĂSPUNDERE, SPIRIT COMUNIST, REVOLUȚIONAR 
IN CONDUCEREA ÎNTREGI ACTMTAH ECONOMICE

„Avem tot ce este necesar pentru realizarea planului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Hotărîtoare 
este acum munca organizatorică, luarea tuturor măsurilor pentru înfăp
tuirea în viață a acestui program".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Gurii I. Marciuk, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat 
al U. R. S. S. pentru Știință și Tehnică

Este cunoscută consecventa cu 
care urmărește conducerea parti
dului înfăptuirea neabătută a pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal actual asigurarea condiții
lor pentru realizarea sarcinilor 
economice sî sociale complexe sta
bilite de Congresul al XII-lea pen
tru progresul tot mai susținut al 
patriei noastre. Cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate în acest an 
într-o serie de unităti importante 
din economie, in cadrul analizelor 
profunde care au avut loc la Co
mitetul Central al partidului. în 
ședințe ale Comitetului Politic Exe
cutiv, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a situat permanent în centrul 
atenției o serie de probleme eco
nomice esențiale la ora actuală în 
procesul revoluționar de transfor
mare a acumulărilor cantitative în
tr-o calitate nouă, superioară : rea
lizarea producției fizice potrivit 
prevederilor planului, la ifn înalt 
nivel tehnic si calitativ, cu con
sumuri materiale si energetice mi
nime. creșterea mai accentuată a 
eficientei economice in industrie, 
agricultură, construcții. perfecțio
narea întregii activități în dome
niul inifestitiilor. folosirea raționa
lă a tortei' de muncă, ridicarea ca
lificării tehnico-profesionale, îm
bunătățirea formelor si metodelor 
de conducere, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar.

Sînt probleme fundamentale, de

i

A doua tinerețe
într-un drum de re

porter în Moldova, am 
aflat nu demult că la 
marginea orașului 
Vaslui există o iabri- 

x veche, o întreprin- 
■'•e de prelucrare a 

oii. și chiar in acea 
aipa\i-am spus „Bă- 
trinioa", pentru că ori 
de cîte ori, in peregri
nările noastre prin ju
deț, venea vorba de 
industrie se începea 
cu ea : „Noi. aici, 
n-avem altceva decît 
o fabrică de cînepa". 
Și mi-am inchipuit-o. 
Si am văzut-o fără 
încă s-o fi văzut. în
tocmai ca o bătrînică. 
Fusese, sint convins, o 
tinără vorbăreață si 
fără astîmpăr. iar a- 
cum nu mai servea 
decît ca argument fun
damental de trecere 
dintr-o epocă în- 
tr-alta. Ea existase de 
dinaintea noastră sau 
de pe cijid eram noi 
copii. în orice caz de
venise bunică, si n-a
veam cum să-i spu
nem. iar dacă-i vor
ba să scriem despre 
ea nu putem să ne-o 
imaginăm decît sculin- 
du-se dis de diminea
ță și torcind cu mii- 
nile prelungi lujerii 
osoși ai cînepii. Fiind
că aceasta este preo
cuparea ei : să melite- 
ze. Viata ei se petrece 
chiar în mijlocul lun
cii. nu departe de 
Prut, și s-ar fi zis că 
fără cinepă nici Ion 
Creangă n-ar fi putut 
exista. Viata înseam
nă muncă si toată 
munca ei a avut si are 
drept vis fuioarele de 
cinepă din care noi 
ne facem tot felul de 
lucruri, saci si cămăși.

Așadar. „Bătrinica" 
și-a dedicat intreaga 
ei viată cînepii. Topită 
în piriu și scoasă la 
soare, cînepa era folo
sită și de romani. Cine 
s-a născut la tară știe 
ce înseamnă tot soiul 
de lucruri, saci și că
măși. Topită în 
pirîu. cînepa răspîn- 
dea în jur mirosul 
sfîrsitului de vară. 
Venea, pe urmă, ma
turizarea. acea mi
reasmă pe care nimeni 
n-o poate reproduce 

pe o altă cale : apa și 
vîrsta. „Bătrânica" se 
încovoiase în ea pînă 
cînd cineva a luat-o 
în seamă.

Iată cum a fost 1
M-am dus acolo îm

preună cu președinta 
consiliului județean 
de cultură si artă, 
profesoara de geogra
fie Elena Condrea. 
Vorbisem și ni se vor
bise atit de mult des
pre cinepă si despre 
fabrica aceea străve
che incit, acum, se pă
rea că însăsi „Bătrâ
nica" venea înspre noi 
cu fruntașii ei în pro
ducție. iar cînd am a- 
juns la director, uimit

însemnări de
Vasile BĂRAN

peste măsură (cine-1 
caută, de ce-1 caută ?), 
am realizat, la modul 
propriu, culoarea opti
mismului.

Directorul se nu
mește Stamate Drăgu- 
șan și ne povestește 
foarte pe scurt condi
ția „Bunicii". S-a năs
cut... dar nu transcriu 
această dată din res
pect pentru ea. fiind
că acum, vizitind-o, 
deci văzind-6 cu ochii, 
deci fiind fată in fată 
cu ea. „Bătrânica" ara
tă foarte, foarte tină
ră. Directorul ne ex
plică : fabrica este in
tr-adevăr veche, dar 
„de vreo zece ani a 
intrat si ea in rind”.

„Bătrinica" mă duce 
deodată înapoi, intr-o 
vreme pe cînd noi, 
copiii. făceam din 
zdrențe niște sperie
tori de ciori înfipte in 
capătul ogorului. In 
plină vară ne pome
neam apoi cu o pădu
rice Pe care trebuia 
s-o tragem din rădă
cini. Cînepa nu se co
sește. nu se seceră, nu 
se taie nici măcar cu , 
vreun cosor sau vre
un cuțit, cînepa se 
smulge. Trăgeam de 
ea. smoc cu smoc, și o 
legam ca pe grâu și o 
căram spre pîrîul unde 
aveam noi locul nos

terminante pentru înfăptuirea pro
gramului de înflorire multilaterală 
a patriei, pentru creșterea bună
stării întregului popor, probleme 
situate în centrul dezbaterilor re
centei Consfătuiri de lucru de la, 
C.C. al P.C.R. Cuvintarea de o 
deosebită importantă rostită de se
cretarul general al partidului, lu
crările consfătuirii în ansamblu 
pot fi apreciate, pe bună dreptate, 
ca avind o mare insemnătate în 
viata partidului și a tării, a între
gului popor, in perfectionarea sti
lului si metodelor de muncă si ri
dicarea la un nivel superior a ac
tivității organelor de partid si de 
stat consacrate îndeplinirii sarcini
lor cantitative si calitative ale pla
nului national unic. aplicării 
neabătute a hotărîrilor de partid si 
legilor tării.

Si cu acest prilej s-a evidential 
rolul determinant, hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceausescu în 
conceperea și conducerea amplului 
proces de perfecționare a activită
ții partidului, în permanenta di
namizare a conducerii activi
tății concrete din economie, in 
ridicarea muncii în toate sectoare
le la nivelul înaltelor cerințe si 
exigente stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului pentru ac
tuala etapă de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării. Analizarea 
deschisă, cu un înalt spirit critic, 
a unor deficiente existente în in
dustrie. agricultură sau construcții 

tru. Toată valea se 
umplea de cinepă. a- 
coperită cu pietroaie: 
acolo unde era apă. 
era si cinepă îngrădi
tă cu pari din salcîmi 
și ținută acolo pină ce 
de pe lujeri se mace
ra verdeața. si cind 
scoteam de acolo sno
pii. ei ni se înfățișau 
ca niște oase vegetale 
și eu mă gîndeam la 
bătălia de la _ Valea 
Albă. Fiecare venea 
apoi să-și ia oasele 
sale, nimeni nu se 
atingea de cele ale al
tuia. Si astfel ajun
geam cu ele în bătă
tură, unde mama înțe
penea melita. în ur
mătoarea clipă. un 
lemn despicat si un 
bătător izbit cu pute
re zdrobeau cojile pînâ 
ce cînepa devenea 
soră cu lina...

Unde ti-e gindul ? 
„Bătrinica" mă duce 
înapoi, dar si înainte 
fiindcă, iată. în urmă
torul cincinal, fabrica 
aceasta de la margi
nea orașului Vaslui va 
produce mii de tone 
de fuioare, fiindcă aici 
e zonă bună pentru 
cultivarea cînepii. Și 
mă gîndesc la destinul 
ei fericit. Cînepa stă 
în snopi, asteptindu-si 
topirea. O fabrică în 
luncă. Mașinile aș
teaptă să meliteze și 
să dărăcească. Mașini 
inoi, doar tradiția e 
veche. Și o văd pe 
mama, și o văd pe 
Doica Maria lui Dutu 
bătînd cinepă. Și-mi 
văd satul meu din Ol
tenia. si mă uit la 
această fabrică din 
Moldova.

Si-mi spun : aceasț 
ta e viata. între ma
rile si modernele fa
brici ale Vasluiului de 
azi. între marile șan
tiere — obiective de 
rang republican ale 
industriei Vasluiului 
de mîine — această 
întreprindere de pre
lucrat cînepa. odinioa
ră singura din fostul 
orășel — acum cu
prinsă ea însăsi de 
febra dezvoltării — 
simbolizează, tulbură
tor. un chip al înnoi
rilor noastre socialiste. 

s-a făcut si de data aceasta cu con
vingerea că ele pot fi înlăturate, 
că peste tot. în fiecare unitate eco
nomică. în fiecare comună, oraș si 
județ, comuniștii, oamenii muncii 
sint în măsură să Învingă orice 
greutăți sau neajunsuri si să con
tribuie cu întreaga lor pricepere si 
capacitate de muncă pentru a găsi 
soluții adecvate problemelor tot 
mai complexe pe care le ridică 
mersul continuu înainte al socie
tății noastre. Rezultatele obținute 
în primele cinci luni din acest an
— prezentate în cadrul consfătuirii
— demonstrează cu putere iustetea 
politicii partidului, capacitatea crea
toare a clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii si intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care înfăp
tuiesc neabătut politica partidu
lui de dezvoltare economică și 
socială a tării, de creștere continuă 
a nivelului de trai.

Cu toată claritatea, din cu
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se desprinde că partidul 
cere acum tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, tuturor 
celor ce muncesc să asigure pre
tutindeni și permanent un caracter 
mai bine organizat și mai eficient , 
întregii activități, întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii în toate 
sectoarele. Paleta măsurilor prio
ritare, de stringentă actualitate, 
subliniate în acest sens de secre
tarul general al partidului este

DECRET
privind unele măsuri de perfecționare in continuare 
a activității consiliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste și sectoarelor unice de mecanizare
PROIECT

DECRET
privind reglementarea raporturilor dintre stațiunile 

pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole 
din cadrul consiliilor unice agroindustriale 

de stat și cooperatiste 
ln pagina a 111-a

LA SĂVINEȘTI :

O nouă instalație de producție
Pe platforma combinatului de fire 

Si fibre sintetice de la Săvinesti se 
află în curs de finalizare lucrările 
la o nouă fabrică de caprolactamă. 
Prima din oele trei instalații ale 

largă. Fie că este vorba de dezvol
tarea bazei materiale și, in primul 
rind, a celei energetice, de înche
ierea cît mai grabnică a lucrărilor 
de tipizare și normare, de reali
zarea producției fizice la toate sor
timentele și, în acest cadru, cu 
prioritate a producției pentru ex
port, de reducerea consumurilor 
materiale și energetice, de dimi
nuarea la strictul necesar a impor
turilor, de creșterea productivității 
muncii, de mai buna organizare a 
schimburilor de lucru, de concen
trarea forțelor . spre realizarea 
obiectivelor de investiții principale 
care să fie date în funcțiune în 
acest an, de stabilirea unor măsuri 
pentru sporirea producției vegetale 
și animale în agricultură — înfăp
tuirea acestor sarcini de mare în
semnătate economică reclamă un 
susținut, efort organizatoric în toa
te domeniile, în așa fel încît po
tențialul tehnic, material și uman 
de care dispunem să poată fi val6- 
rificat la nivelul maxim al posi
bilităților. Trebuie să acordăm o 
mai mare atenție bunei organizări 
și repartizări a forțelor de care 
dispunem în toate domeniile — 
sublinia secretarul general al parti
dului. Va trebui să dăm o mai 
mare atenție bunei repartizări a 
cadrelor, utilizării mai raționale, 
eficiente a forței de muncă in pro
ducție și in alte domenii. Nu se 
poate vorbi de o conducere științi-
(Continuare in pag. a Il-a)

noii fabrici, cea de producere a ci- 
clohexanonei. în fotografie, se află 
în probe tehnologice. (Constantin 
Blagovici).

Luni. 2 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Gurii I. Marciuk. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
U.R.S.S. pentru Stiintă și Tehnică, 
conducătorul delegației sovietice care 
face o vizită în țara noastră, la invi
tația guvernului Republicii Socialiste 
România.

La primire au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului National pentru Stiintă și 
Tehnologie, tovarășii Ion Ionită. 
viceprim-ministru al guvernului, si 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Stiintă și 
Tehnologie.

Au fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, precum și membri ai de
legației sovietice care ne vizitează 
tara.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
și cele mai bune urări din partea to

Din toată inima, un călduros
bun venit, pe pămintul României,

tovarășului Todor Jivkov!
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat ai Republicii 

Socialiste România, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, o 
delegație de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria, in frunte cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov s-a născut 
la 7 septembrie 1911, în satul Praveț, 
județul Sofia. în anul 1928 devine 
membru al Uniunii Tineretului Co
munist Bulgar, iar în anul 1932 este 
primit în Partidul Comunist Bulgar, 
în perioada 1934—1941, tovarășul To
dor Jivkov conduce fără întrerupere 
activitatea diferitelor organizații ra
ionale de partid din capitală și este 
membru al Comitetului județean de 
partid Sofia. în anii 1941—1944 este 
unul din conducătorii organizației de 
partid județene Sofia și ai mișcării 
de partizani din prima zonă operati
vă insurecțională (Sofia) ; 
depune o activitate intensă 
pentru organizarea luptei 
împotriva ocupantilor fas
ciști si a colaboraționiștilor 
bulgari. în zilele insurec
ției naționale armate an
tifasciste din anul 1944, 
partidul îi incredintează 
comanda unităților de par
tizani și a grupelor de lup
tă. concentrate în Sofia și 
în împrejurimile capitalei, 
care. în noaptea de 8 spre 
9 septembrie, au realizat 
cu succes lovitura decisivă 
împotriva puterii fasciste, 
asigurând victoria revolu
ției socialiste în Bulgaria.

După instaurarea puterii 
populare, tovarășul Todor 
Jivkov ocupă funcții de 
răspundere pe linie de par
tid și de stat. în perioada 
1948—1949 este prim-secre- 
jar al Comitetului orășe
nesc Sofia, al P.C. Bulgar, 
președintele Comitetului o- 
rășenesc al Frontului Pa
triei și președintele Consi
liului popular al capitalei, 
în 1945, tovarășul Todor 
Jivkov este ales membru 
supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, la Congresul al 
V-lea al P.C. Bulgar din 
1948 — membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, iar în anul 
1950 — membru supleant 
al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. în același timp este 
și secretar al Comitetului 
orășehesc și al Comitetului 
județean Sofia ale P.C.
Bulgar. Din anul 1951, tovarășul Todor 
Jivkov este membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgăr. iar din 
1945 este deputat in Adunarea Popu
lară a Bulgariei.

La cel de-al VI-lca Congres al 
P.C. Bulgar, din anul 1954, tovarășul 
Todor Jivkov este ales in inalta func
ție de prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar.

în noiembrie 1962 i se încredin
țează funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri, iar la sesiunea 
Adunării Populare, din iulie 1971, 
este ales președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

De numele tovarășului Todor Jiv
kov sint legate elaborarea și infăp- 
tuirea liniei adoptate de Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar din aprilie 1956 privind 
consolidarea cuceririlor socialiste și 
transformarea Bulgariei intr-un stat 
modern industrial-agrar, cu o știință 
și cultură înaintate, elaborarea nou
lui Program al partidului de edifi
care a societății socialiste dezvoltate,

Astăzi, în jurul orei 10,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremonia 
sosirii delegației de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria, in frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, care, la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

VASLUI :
O modernă secție 

de finisaj
La întreprinderea de vigonie 

din municipiul Birlad a intrat în 
funcțiune o modernă secție de 
finisaj, cu o capacitate de 4.5 mi
lioane metri pătrați țesături. 
Acest succes este rodul unei 
fructuoase colaborări intre con
structori. montori și beneficiar, 
pe întreg parcursul execuției lu
crării. (Vasile Văsii). 

varășului Leonid Ilici Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat să se transmită 
tovarășului L. I. Brejnev salutul său 
și cele mai bune urări de sănătate si 
succes în activitatea pe care o des
fășoară.

Exprimînd întreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, tovarășul 
Gurii I. Marciuk a relevat caracte
rul rodnic al vizitei efectuate în tara 
noastră, semnificația manifestărilor 
organizate la București cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de. la semnarea 
Acordului de colaborare tehnico-sti- 
intifică dintre România și Uniunea 
Sovietică, a convorbirilor avute. în
semnătatea măsurilor stabilite cu 
acest prilej pentru lărgirea colaboră
rii româno-sovietice pe tărâmul știin
ței si tehnologiei.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiată dezvoltarea fructuoasă a co
laborării științifice si tehnologice din
tre România și Uniunea Sovietică si 
s-au examinat aspecte ale extinderii 
și aprofundării în continuare a aces

adoptat de Congresul al X-lea, pre
cum și a noii Constituții a R. P. Bul
garia.

Pentru participarea sa activă la 
lupta împotriva fascismului și capi
talismului, la construcția socialismu
lui, tovarășului Todor Jivkov i s-au 
decernat titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", în repetate rânduri, ordi
nul „Gheorghi Dimitrov" și alte înal
te distincții de stat. în anul 1971, cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere și pentru merite 
deosebite față de partid si popor, i 
s-a decernat înaltul titlu de „Erou 

al Republicii Populare Bulgaria". 
Pentru meritele sale deosebite în 
promovarea colaborării, în anii so
cialismului, între popoarele noastre, 
în dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov a fost decorat cu înalte or
dine și medalii ale Republicii Socia
liste România.

Relațiile româno-bulgare — înte
meiate pe vechi și bogate tradiții de 
luptă comună, dusă de-a lungul vre
mii, împotriva asupririi străine, pen
tru împlinirea aspirațiilor de liber
tate. independentă si progres social, 
pentru făurirea unei vieți mai bune 
—_ s-au ridicat în anii edificării noii 
orînduiri pe o treaptă superioară, au 
căpătat noi dimensiuni.

Frecventele intilniri si convorbiri 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov constituie 
factorul dinamizator, determinant al 
adincirii si amplificării raporturilor 
dintre țările noastre. Fiecare dintre 
aceste întîlniri. devenite o practică a 
unor relații exemplare de bună ve

TULCEA : Uzina de feroaliaje în pragul intrării 
în funcțiune

Pe platforma Combinatului me
talurgic din Tulcea se pregătește 
intrarea în funcțiune a unul nou 
obiectiv economic : este vorba de 
noua uzină de feroaliaje, unde au 
început probele tehnologice la 
primul cuptor din cele cinci aflate 
în construcție. Noul cuptor de 
feromangan, intrat zilele acestea 
in probe, construit la nivelul tehni

tei conlucrări. Schimbul de vederi a 
reliefat dorința comună de a identi
fica noi domenii de cooperare, de a 
se folosi cit mai eficient experiența 
acumulată de oamenii de știință 
români și sovietici, posibilitățile pe 
care le oferă potențialul economic, 
tehnologic si de cercetare al celor 
două țări pentru a se aduce o con
tribuție tot mai însemnată la dezvol
tarea pe calea progresului economic 
și social a României și Uniunii So
vietice. S-a apreciat că promovarea 
pe scară tot mai largă a colaborării 
în domeniul stiintei si tehnologiei 
contribuie la evoluția rodnică a rela
țiilor de prietenie frățească statorni
cite între România si U.R.S.S.. intre 
poporul român si popoarele Uniunii 
Sovietice, slujește cauzei socialismu
lui și păcii.

A fost subliniat, totodată, rolul oa
menilor de stiintă. al stiintei în ge
neral. în apărarea si conservarea na
turii, civilizației umane, contribuția 
pe care trebuie să o aducă la întări
rea păcii si destinderii, la realizarea 
dezarmării în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

cinătate. hotărârile adoptate cu aces
te prilejuri sînt contribuții de seamă 
la întărirea prieteniei, deschid noi 
orizonturi în dezvoltarea colaborării 
multilaterale. în toate domeniile.'din
tre partidele si popoarele noastre. în
țelegerile convenite privind dezvol
tarea colaborării economice dintre 
cele două țări au pus bazele unor 
adevărate programe de acțiune ne 
termen lung, în vederea valorificării 
posibilităților oferite de economiile în 
plin avint ale celor două țări vecine 
și prietene, pentru progresul mai ra
pid al operei de construcție socia

listă, pentru bunăstarea și 
fericirea popoarelor noas
tre. -

Cbnvorbirile de pini 
acum dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov au pus 
în evidentă faptul câ rela
țiile dintre partidele, țările 
și popoarele noastre se des
fășoară in mod fructuos, pe 
multiple planuri, in spiritul 
Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutua
lă din noiembrie 1970, pe 
baza principiilor egalității 
in drepturi, respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și solidari
tății internaționale, consti
tuind un exemplu de relații 
între două țări socialiste.

„într-adevăr, intilnirile 
noastre — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU cu 
prilejul- vizitei din februa
rie în țara vecină și prie
tenă — au devenit o practi
că curentă în relațiile din
tre partidele și popoarele 
noastre ; ele au contribuit 
la extinderea colaborării și 
cooperării multilaterale, în 
toate domeniile, dintre cele 
două partide și țări".

La rândul său. cu același 
prilej, tovarășul TODOR 
JIVKOV, relevind că hotă
rârile adoptate in timpul 
vizitei sale in România, in 
octombrie 1979, se înfăptu
iesc cu rezultate bune, sub
linia, referindu-se lâ con
vorbirile purtate în februa

rie cu conducătorul partidului și sta
tului român, că „acestea sint orienta
te spre o colaborare mai strânsă intre 
Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România in toate 
sferele — și in domeniul economiei, 
și al culturii, și in relațiile dintre cele 
două partide ale noastre, intre cele 
două popoare ale noastre".

Nutrind profunda convingere că si 
actuala intilnire la nivel inalt va con
stitui un nou aport la dezvoltarea tot 
mai intensă a colaborării dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre, 
va înscrie o nouă pagină luminoasă 
în cronica relațiilor româno-bulgare. 
în interesul accelerării constructlei 
noii orînduiri în România si Bulga
ria. al cauzei socialismului, păcii si 
colaborării internaționale, poporul 
român, animat de profunde senti
mente de stimă și prețuire, adresează 
înaltului oaspete bulgar un călduros 
și tradițional „Bun venit pe pămîn- 
tul românesc !“.

cilor actuale de virf. are capacita
tea de producție dublă față de 
cuptoarele de feromangan aflate 
în momentul de fată in producție la 
Tulcea. Punerea în funcțiune a noii 
uzine de feroaliaje' la intreaga ca
pacitate va conduce la eliminarea 
în totalitate a importurilor de fero
aliaje. (Neculai Amihulesei).
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ÎNDEPLINIREA exemplară
A SARCINILOR ECONOMICE -
criteriu esențial de apreciere a muncii secretarului de partid

Înaltă răspundere, spirit

comunist,
(Urmare din pag. I)

revoluționar

' Călărețul dac
Intre obiectele de o deosebită

• valoare descoperite in urma si- 
I păturilor arheologice de la Ră- 

cătiu — Bacău (despre care am 
mat scris in rubrica noastră) se 
afli ti un vas de mari proporții 

Ies mai multe reprezentări in re
lief. Dintre toate, eea mai va
loroasă este aceea care înfăți- 

Ișează un oștean călare. Specia
liștii muzeului iudețean de is
torie apreciază că este vorba de 

Iun călăreț dac realizat de un 
meșter local din zona Șiretului 
mijlociu. La ora actuală, .xălă- 
rețul dac" colindă țările Europei 

Iln cadrul unei, expoziții Itine
rante sub genericul ..Civilizația 
geto-dactcă in perioada clasică".

I Bucuroși 
| de oaspeți

I 
I
I
I
I
I
I
I
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Cîțiva porumbei au poposit în 
incinta Complexului muzeal de 
științele naturii din Constanta. 
Aici au găsit nu numai hrană 
din belsuo de la masa celorlalte 
orătănii, ci si ocrotirea muzeo
grafilor, care le-au amenajat 
citeva cuști. In fiecare an insă, 
cuștile s-au înmulțit, odată cu 
porumbeii In momentul de fată, 
se află pe cuibare, la clocit, 
peste 200 de perechi, ceea ce în
seamnă că in curind numărul 
porumbeilor va ajunge la 900. 
Un punct, in plus de atracție 
pentru vizitatorii Delfinariului 
Si Planetariului. întrucit porum
beii sînt atît de blinzi si priete
noși incit îți ciugulesc grăuntele 
din mină sau ți se asază pe 
umăr, minări nevoie mare, in- 
soțlndu-te. bucuroși de oaspeți, 
ca niște ghizi, de parcă ți-ar 
spune să te simți... ca la ei 
acasă.

Vînâtorul norocos
Paznicul de vînătoare Ion Pi- 

riian din comuna Topircea. ju
dețul Sibiu, este cunoscut ca un 
neobosit ocrotitor al fondului 
cinegetic Pe care îl ore in pri
mire. In plus, i s-a dus vestea 
că e un mare ochitor al răpitoa
relor. Intr-un timp record, el a 
doborit nu mai puțin de 40 de 
lupi și vulpi. Tot el este si cel 
mai ..norocos" vinător din partea 
locului în capturarea puilor de 
lup. Zilele acestea, el a capturat 
nu mai puțin de nouă pui de 
lup. Tot atîtea viitoare spaime 
pentru cerbi si căprioare.

Un act huliganic
Multi dintre posesorii de auto

turisme care au parcat simbătă. 
31 măi. in spațiul dintre Gara 
de Nord si Policlinica C.F.R., 
din București, au constatat cu 
stupoare, cină s-au intors. că li 
s-au dezumflat rotile cu înțepă
turi de cuțit sau șurubelniță, că 
li s-au scrijelit caroseriile... Au
torii faptelor : unii șoferi de pe 
troleibuzele liniei SI, sub pre
textul că sint incomodați la exe
cutarea virajului la cap de linie. 
E posibil si fie așa. Dar soluția 
aleasă se numește huliganism.
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Iată o întrebare pe care ar trebui 
să și-o pună zilnic toți cei care au 
fost investiți cu răspunderea de a 
conduce activitatea organizațiilor de 
partid : cit de productiv este timpul 
de muncă al secretarului de 
partid ? De ce ? Pentru că timpul de 
muncă al secretarului de partid, 
atunci cind este bine drămuit, cind 
este folosit cu chibzuință și pe deplin, 
are o importantă inrîurire asupra re
zultatelor muncii sale și, implicit, ale 
colectivului din care face parte. 
Evident, timpul de muncă al secre
tarului de partid nu se măsoară rigid, 
in unități fizice, dar se măsoară prin 
ceea ce lasă zilnic în urma sa. prin
— ca să ne exprimăm mai exact — 
randamentul muncii de partid.

Răsfoind agenda de lucru dintr-o 
săptămină a citorva secretari de par
tid din unități industriale reprezenta
tive ale municipiului Drobeta-Tumu 
Severin, am desprins citeva aspecte 
care aduc in atenție atît experiențe 
bune, cit și situații care îndeamnă la 
o reevaluare a stilului de muncă. In
tr-un cuvînt. tot atîtea temeiuri de 
reflecție pentru a face ca timpul de 
muncă al secretarului de partid — 
așa cum este folosit — să repre
zinte pentru toți colaboratorii un 
model de organizare a muncii 
proprii de conducere a activită
ții de partid. t Iată, examinind 
programul săptaminal de lucru 
al tovarășului Ilie Zorliu — pentru 
că secretarul de partid de la combi
natul pentru prelucrarea lemnului iși 
întocmește un asemenea program — 
ne atrage atenția, in mod deosebit, un 
fapt. El iși începe întotdeauna ziua 
de muncă cu ceea ce numește „un 
tur prin secții la prima oră a zilei*'  
(în ziua documentării noastre l-am 
întilnit la ora 6,45 în secția mobilă). 
Pe ore și zile, în săptămină care a 
făcut obiectul investigației ' noastre, 
agenda lui de lucru prezintă citeva 
aspecte concludente. De pildă, activi
tatea de birou — viztnd elaborarea 
unor materiale, rezolvarea probleme
lor curente ale muncii comitetului — 
a însumat în medie 2 ore și jumătate 
pe zi. Participarea la adunările ge
nerale ale celor șase organizații (se
cretarul de partid n-a lipsit de la nici 
una) — 15 ore. Alte 10 ore au fost re
zervate analizării — in dubla sa ca
litate de președinte al consiliului oa
menilor muncii și secretar de partid
— a unor importante probleme eco
nomice și sociale privind creșterea 
calificării profesionale a tinerilor dm 
secția mobilă, reducerea stocurilor 
șupranormative din secțiile cu pon-

x
dere mare în activitatea combinatu
lui, îmbunătățirea activității de ser
vire a meniurilor la cantină ș.a. Cele 
8 ore care au mai rămas din sâptă- 
mîna de muncă la care ne referim 
au fost întrebuințate pentru ținerea 
audiențelor, convorbiri cu diverși ac
tiviști și delegați veniți cu treburi în 
combinat, pentru alte activități ne
prevăzute.

Din „fotografia" acestei săptămini 
din munca secretarului de partid se 
impune totuși o observație : volumul 
de muncă afectat contactului direct 
cu organizațiile de partid, ajutorului 
nemijlocit acordat acestora, nu poate 
fi considerat incă satisfăcător atita 
vreme cit el reprezintă cu puțin pes
te 50 la sută din timpul său total de

cată. Pe de o parte, normele de con
sum la abur tehnologic și la energie 
se mențin depășite de multă vreme 
în această secție. Pe de alta, clima
tul de disciplină și activitatea de 
partid prezintă și ele suficiente la
cune. Modul in care s-a desfășurat 
respectiva analiză n-a creat însă nici 
pe departe condiții pentru redresarea 
lucrurilor. Activul de partid a fost 
convocat la ora 7 nu acolo unde defi
ciențele erau evidente și unde s-ar fi 
putut stabili concret, la fața locului, 
măsuri pentru înlăturarea lor, ci in
tr-o sală de ședințe aflată la un kilo
metru de centrala electrică și termi
că. „V-am invitat să ne consultăm 
împreună — a spus tovarășul Anghel 
Bărbuț, secretarul comitetului de

O *Ț

lucru. Deși nu sint ..goluri" în folo
sirea timpului de muncă, prin orga
nizarea mai judicioasă a propriei ac
tivități, prin antrenarea permanentă 
la îndeplinirea sarcinilor a tuturor 
membrilor comitetului de partid, 
„productivitatea" timpului destinat 
nemijlocit muncii de partid de către 
secretarul de aici ar putea fi, fără 
îndoială, și mai mare.

Pe bază de program șăptămînal își 
desfășoară activitatea și secretarul de 
partid de la combinatul de celuloză 
și hirtie. Folosirea timpului de mun
că are in mare măsură aceeași „dia
gramă" ca și in cazul secretarului de 
partid de la C.P.L. Cu două deosebiri. 
Prima : fondul de timp afectat acti
vității de birou și indeplinirii atribu
țiilor de președinte al consiliului 
oamenilor muncii es*te  — după cum 
împreună am constatat, — mai încăr
cat cu 10 la sută decît al colegului 
său. A doua : calitatea muncii desfă
șurate pentru îndeplinirea programu
lui stabilit. în ziua documentării 
noastre — ca să ne referim la un 
exemplu „pe viu" — era programată 
o .„analiză cu activul de partid de la 
centrala electrică Și termică privind 
realizarea planului de abur tehnolo
gic și energie electrică, încadrarea 
în normele de consum". înscrierea 
acestui important obiectiv în progra
mul de lucru al secretarului comite
tului de partid era pe deplin justifi

partid — asupra a ceea ce trebuie 
făcut pentru imbunătățlrea muncii". 
O precizare foarte exactă a scopului 
acțiunii. Dar nici n-a apucat să-l 
enunțe bine și secretarul comitetului 
de partid a și uitat de el. Consulta
rea s-a transformat într-un monolog, 
într-un „interogatoriu"; activul a fost 
convocat să asculte, nu să-și spună 
cuvintul. Recolta de propuneri, de 
sugestii a fost astfel minimă. Ase
menea „analize" (cea la care ne re
ferim) sint, fără îndoială, o pierdere 
de timp și pentru inițiatorii ei și 
pentru participanți.

Secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de construcții na
vale și prelucrări la cald, Ion Șt. Po
pescu, nu obișnuiește să-și întoc
mească un program de activitate 
șăptămînal. „Tot ce îmi propun să 
fac. notez pe calendarul de birou". Și 
din descifrarea acestui calendar re
zultă că peste 60 la sută din timpul 
de muncă al secretarului s-a consu
mat, în săptămină la care ne refe
rim, în ședințe și convorbiri cu di
verși tovarăși de la municipiu, județ 
și minister, veniți cu treburi în în
treprindere, că folosirea acestuia se 
face in mod improvizat, pe bază de 
„ce apare de la o zi la alta", fapt 
ce conduce adeseori la un contact re
dus, sporadic, cu activitatea organi
zațiilor de partid, a comuniștilor.

Situația întilnită la întreprinderea

de vagoane este, credem, de-a drep
tul paradoxală. în timp ce din cauze 
obiective și subiective (să numim nu
mai două din ele : întreprinderea nu 
are nici acum asigurate contracte 
pentru întreg anul 1980, iar starea de 
disciplină lasă mult de dorit) planul 
nu a fost realizat la nici un indica
tor, în săptămină la care ne referim, 
secretarul de partid a luat parte — 
pentru a înfățișa situația, a da ex
plicații — la ședințe și convorbiri cu 
diverși tovarăși sosiți în întreprin
dere, care au însumat peste 30 de 
ore. Mult prea mult timp consumat 
pentru a fi „ghidul" celor care, veniți 
din afara întreprinderii. ..doresc să 
cunoască realitățile uzinei". Acest 
„consum de timp" neeficient se da- 
torește nu numai faptului că tovară
șul Gh. Ileanu. secretarul comitetului 
de partid, manifestă o dorință fireas
că de a cunoaște cit mai bine pro
blemele economice ale întreprinde
rii. ci și faptului că atît condu
cerea întreprinderii, cit și unii 
tovarăși de la municipiu și județ, su- 
prasolicitind capacitatea de muncă și 
conștiinciozitatea secretarului de aici, 
îl încarcă cu tot felul de sarcini mai 
mult administrative.

Evident, s-ar putea aduce ca ar
gument faptul că o singură săptă
mină nu este concludentă, că ea re
prezintă o parte redusă din volumul 
de muncă al unui secretar de partid. 
Dar chiar dacă am lua in considera
re asemenea opinii, semnificațiile 
acestui sondaj pun in evidență con
cluzii cu deplină valoare. Mai există 
numeroase disponibilități pentru ca 
printr-o organizare mai judicioasă a 
propriei munci, printr-o mai fermă 
înlăturare a unor preocupări de na
tură administrativă, a excesului de 
ședințe și instructaje, secretarii co
mitetelor de partid din întreprinderi 
să-și concentreze eforturile — așa 
cum rezultă și din cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ultima 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — spre orientarea muncii de 
partid, a comuniștilor, asupra latu
rilor decisive ale activității între
prinderilor — îndeplinirea exempla
ră, în condiții de calitate și eficiență 
maxime, a sarcinilor economice. 
Aceasta este adevărata unitate, de 
măsură în care se reflectă sintetic 
calitatea întregii activități organiza
torice și politice desfășurate de. orga
nizațiile de partid, de'secretarii aces
tora.

Constantin PRIESCU 
Vircjiliu TĂTARII

FIECARE PRAȘILĂ ADUCE UN SPOR DE RECOLTĂ IN HAMBARE
Pretutindeni să fie făcută bine și la timp!

L*  Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
s-a subliniat necesitatea indeplinirii riguroase a 
programelor de măsuri stabilite in domeniul 
agriculturii pentru realizarea integrală a preve
derilor planului pe acest an. un accent deosebit 
punindu-se acum pe întreținerea Ia timp și in 
eele mai bune condiții a culturilor. Cu atît mai 
imperioasă este această sarcină cu cit. odată cu 
Încălzirea vremii in aproape întreaga tară, plan

tele prăsitoare au intrat într-o fază de creștere 
intensă ; dar. concomitent, s-au inmuitit și 
buruienile care, dacă nu sint stirpite la timp, 
dijmuie recolta.

Ținînd seama că in multe județe lucrările de 
întreținere a culturilor sint întîrziate, este ab
solut necesar ca. în aceste zile, organele județene 
de partid și agricole, consiliile unice agroindus
triale si conducerile unităților agricole să ac

ționeze energic pentru mobilizarea si mai pu
ternică a cooperatorilor si mecanizatorilor, a 
tuturor locuitorilor de la sate la efectuarea în 
ritm susținut si de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere. Aeuni, fiecare zi, fiecare oră sint 
prețioase si. tocmai de aceea, pretutindeni tre
buie să se lucreze bine organizat, după programe 
precise, întrucit fiecare prasilă făcută la timp 
este deosebii de importantă pentru obținerea 
recoltelor sporite prevăzute in acest an.

| Pe malul 
| de la Ciric

Ion Zlăvog. din comuna Aro- 
Ineanu. de Itnai Iași, a zăbovit 

cam multișor la restaurantul de 
lingă lacul Cirie. „Intru pentru 

Iuna mică" — »i-a zis el. A in
trat pentru una mică, dar a ieșit 
de-acolo pe trei cărări. Chiar 

Iașa. în echilibrul precar în care 
se afla, s-a luat la ceartă cu 
prietenut său Neculai Butnaru 
si, dintr-o lovituri, l-a aruncat 

I tn apă. acesta fiind gata-aata să 
se înece. Dar si Zlăvog a intrat 
la apă. instanța de judecată con- 

Idamnindu-l la șapte luni închi
soare.

| ...Și li s-a fâcut 
de petrecanie

De la ferma zootehnică a coo
perativei agricole Ticusul Vechi, 

I județul Brașov, au dispărut pa
tru cai. Cu toate cercetările 
făcute, nu s-a putut da de nici Io urmă. Caii parcă intraseră in 
pământ. Un lucrător de miliție 
a avut ideea sd facă o „vizită" 
la tiroul de animale din comuna 

IMărtiniș, județul Harghita. Idee 
inspirată. In rindul „vinzători- 
lor“ se aflau ti patru indivizi din 

I comuna Ticusul Vechi, certați 
cu munca si eu cinstea, care 
încălecaseră cei patru cai si se 

I duseseră să le facă de petreca
nie. N-au mai apucat. Au făcut 
cale întoarsă sub pază.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

BRĂILA: Unde este bună organizare, 
răspunde prezent tot satul

fică a activității fără o bună orga
nizare și fără o repartizare judi
cioasă — în raport cu cerințele 
diferitelor sectoare de activitate — 
a forțelor de care dispune socie
tatea la un moment dat.

f^Ășa cum s-a arătat la Consfă- 
I tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 
I multe din neajunsurile existente in 
' activitatea economică se datorează 

unor neajunsuri privind stilul de 
muncă al unor organe de partid si 

I de stat, manifestărilor de lipsă de 
răspundere, de formalism si biro
cratism, încercărilor de ocolire a ho
tăririlor și legilor-, tendinței de a a- 
duce fel de fel de justificări pentru 
nerealizarea întocmai a acestora. 
După cum bine se știe, dispunem de 
un cadru democratic, unic în felul 
său, care asigură exercitarea în prac
tică a muncii și conducerii colective. 
Avem organe de conducere colecti
vă in întreprinderi, centrale și mi
nistere. Esențial este ca, pretutin
deni. aceste organisme să iși exer
cite in fapt autoritatea și capacita
tea lor, să se dovedească a fi pe 
deplin capabile să conducă eficient 
activitatea economică. în activita
tea lor. unele ministere și întreprin
deri. deși elaborează măsuri judi
cioase vizind perfecționarea activi
tății in diferite sectoare, nu acțio
nează cu fermitate pentru ca aces
tea să treacă proba practică. Este 
o dovadă a faptului că intre con
ducerea colectivă, manifestată cu 
eficientă în faza de elaborare 
a măsurilor si răspunderea pen
tru înfăptuirea acestor măsuri exis
tă o nesincronizare, o discontinuita
te. Nimeni nu trebuie să se ascun-

—dă după activitatea colectivă, după 
hotăririle organelor colective pen
tru a-și justifica inactivitatea sau 
incapacitatea. Pentru a fi cu adevă
rat eficientă, conducerea colectivă 
incumbă, pretutindeni, o riguroasă 
repartizare a sarcinilor și întărirea 
răspunderii personale pentru înfăp
tuirea lor. Numai așa forța gindirii 
colective va putța fi fructificată cu 
efecte utile pentru îmbunătățirea 
activității concrete.

Desigur, nu trebuie să uităm nici 
un moment — așa cum s-a subliniat 
la consfătuire — că o bună condu
cere impune creșterea continuă a 
țolului conducător al partidului 
in toate sectoarele de activitate. 
Aceasta constituie o legitate a dez
voltării societății noastre, o cerință 
cu atit mai imperioasă in etapa ac
tuală, cind sarcinile economice si so
ciale devin tot mai complexe. Rea
lizarea in practică a rolului condu
cător al partidului presupune îm
bunătățirea activității fiecărei orga
nizații de partid, a fiecărui comu
nist, care trebuie să-și îndeplineas
că in condiții tot mai bune sarci
nile încredințate, fie că se află in
tr-un sector direct productiv sau 
intr-o funcție de conducere. Munca 
de partid nu poate fi concepută ca 
un scop in sine, ci> avind un ca
racter concret, o finalitate precisă, 
măsurată prin capacitatea de a în
făptui hotăririle partidului și legile 
țării, prin contribuția adusă la reali
zarea programului de dezvoltare 
economică și socială a țării. Creș
terea rolului conducător al partidu
lui înseamnă, in fond, ridicarea și 
perfecționarea muncii, creșterea 
răspunderii fiecărui comunist, a fie
cărui organ de partid, a fiecărei or
ganizații de partid, întronarea unui 
stil de muncă comunist, revoluțio
nar. de înaltă responsabilitate si 

^exigență în întreaga activitate.

O atenție deosebită a fost acor
dată in cadrul consfătuirii proble
melor aplicării corecte a principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar in fiecare unitate economică. 
Noul mecanism — sublinia secre
tarul general al partidului — presu
pune autoconducere muncitorească 
și autogestiune. presupune. înainta 
de toate, realizarea producției, creș
terea producției nete, a rentabilității 
și beneficiilor și asigurarea, pe 
această bază, de fonduri suplimen
tare pentru participarea la beneficii. 
Or, multi au înțeles că problemele 
mecanismului economic se reduc 
numai la participarea la beneficii. 
Trebuie să înțelegem și să acționăm 
cu toții, în mod unitar, pentru apli
carea principiilor foarte importante 
ale noului mecanism, care trebuie 
să joace un rol activ în mobilizarea 
eforturilor oamenilor muncii în ve
derea 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 con
ducerea fiecărei întreprinderi, adu
narea generală a oamenilor muncii 
pot acționa pentru a obține maxi
mum de eficientă economică, o re
ducere substanțială a cheltuielilor 
materiale și de producție, creșterea 
substanțială a producției nete, a be
neficiilor, a rentabilității în gene
ral — și, pe această bază, să se cre
eze și mijloacele necesare atît pen
tru fondul de dezvoltare, cit și pen
tru fondul de consum. Trebuie să 
înțelegem bine că nu putem să con
sumăm mai mult decit producem. 
Sau mai exact, nu putem să con
sumăm tot ce producem. Aplicarea 
corectă a noului mecanism nresk ■ 
ne implicarea fiecărui om al mv ii 
— de la muncitor la director si Pi îă 
la ministru — în solutionarea efec
tivă a tuturor problemelor pe care 
le ridică, la ora actuală, buna des
fășurare a producției, creșterea în 
ritm tot mai susținut a eficienței 
economice — fie că este vorba de 
diminuarea costurilor de producție, 
sporirea mai accentuată a producti
vității muncii, înnoirea și moder
nizarea produselor, ridicarea nive
lului lor calitativ și competitiv, spo
rirea exportului, reducerea substan
țială a importurilor. Sau, altfel spus, 
ca să consumăm mai mult trebuie, 
mai

' mai 
este 
tere
conducerii muncitorești și a auto- 
gestiunii.

Se știe că supremul criteriu al 
eficacității tuturor hotăririlor sînt 
măsurile practice. Iar in prezent, in 
spiritul înaltelor exigențe formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., aceste măsuri trebuie să vi
zeze realizarea cu succes a planului 
și a angajamentelor asumate pe 
acest an, pentru a încheia cu bune 
rezultate acest cincinal și, a asigura 
o bază de pornire trainică pentru 
realizări și mai importante în. cinci
nalul viitor. Iată de ce, in cele șapte 
luni care au rămas din acest an, în 
centrul preocupărilor colectivelor de 
oameni ai muncii, organelor și or
ganizațiilor de partid trebuie să se 
situeze tocmai măsurile practice ce 
se impun pentru realizarea planului 
la toți indicatorii cantitativi și ca
litativi, de eficientă în fiecare uni
tate, in strinsă concordanță cu ne
cesitățile economiei naționale, în 
interesul creșterii susținute a avu
ției naționale, progresului mai ra
pid al patriei noastre socialiste.

întii, să producem mai mult, 
bine și mai eficient. Aceasta 
singura ordine logică, cu pu- 
de lege, in exercitarea auto-

| Ca din gură |
| de șarpe |

Lăcătușul Dumitru Micu, de la

I întreprinderea „Oțelul Roșu" din | 
localitatea cu același nume, și-a | 
sărbătorit un eveniment de fa-

I miile servindu-si colegii de |
muncă de la laminor, in pauza de I 
masă. cu bomboane „Mocca". *
Oamenii au servit și i-au mul- -

Ițumit. Deodată, lăcătușul Ion I
Drăgan a scos un țipăt ca din I
gură de șarpe. O sirmă de oțel

Imai dur decît cel de la... „Oțe- I 
Iul Roșu" era gata-gata să-i I 
s.fărime măselele. *

De îndată ce ploile au încetat, in 
marea majoritate a unităților agricole 
din județul Brăila lucrările de Între
ținere a culturilor prăsitoare au fost 
reluate într-un ritm si mai intens. 
Ca urmare, pînă la 1 iunie, prima 
prașilă mecanică a fost executată pe 
114 550 hectare. Această lucrare s-a 
Încheiat la floarea-soarelui. iar la 
porumb s-a efectuat pe 85 la sută 
din suprafață- Au fost prășite manual 
95 la sută din suprafețele cu floarea- 
soarelui și 40 la sută din cele cul
tivate cu porumb.

Am urmărit. în citeva consilii unice 
agroindustriale din județ, cum se 
acționează pentru a se realiza si de
păși ritmul de lucru la prăsit, pentru 
a se efectua numai lucrări de bună 
calitate. Mai mult ca orieînd. întreți
nerea exemplară a culturilor este 
acum hotărîtoare pentru realizarea 
recoltelor prevăzute în acest an. 
Tocmai intelegînd această cerință, 
agricultorii harnici nu amină lucră
rile de pe o zi pe alta. în unitățile 
consiliului unic agroindustrial însu
răței. de exemplu, controlîndu-se ceas 
de ceas starea terenului, s-au putut 
identifica suprafețele zvîntate. asigu- 
rîndu-se o distribuire judicioasă a 
tortelor mecanice si umane la prăsit. 
Pe una din solele C.A.P. Grivita 
roșie, peste 300 oameni executau 
prima prasilă la floarea-soarelui. 
„Astăzi — ne spune Marin Alexan
dru. președintele unității — încheiem 
prima prașilă manuală la floarea- 
soarelui. Cele mai mari forte sint 
concentrate la orășitul porumbului, 
urmărind ca această importantă lu
crare s-o încheiem în următoarele 3— 
4 zile pe toate suprafețele cultivate", 
în același mod. demn de urmat, se 
lucrează și în unitățile agricole- din 
consiliile unice agroindustriale Ciresu 
și Dudești.

Timpul favorabil nu a stimulat Insă 
peste tot accelerarea lucrărilor de în

treținere a culturilor. Sînt. desigur, 
excepții nedorite, care contrastează 
cu activitatea intensă ce se desfășoară 
in aceste zile in multe unităti din 
județ. Ne. referim la C.A.P. Ianca. 
Aici, pe cimp nu se afla nici un om 
la prăsitul culturilor, deși solul era 
zvîntat, iar plantele erau năpădite, pe 
alocuri, de buruieni. L-am invitat pe 
președintele unității. Vechiu Tudor, 
pe două sole — una cultivată cu 
floarea-soarelui. cealaltă cu porumb. 
Ne-a confirmat că. intr-adevăr, se 
putea lucra. „N-am știut că se poate 
intra la prăsit" — a Încercat că se 
justifice președintele cooperativei. 
Așadar, președintele n-a știut. Dar. 
ne Întrebăm, cine trebuia să urmă
rească. oră de oră, starea terenu
lui ? Se așteaptă cumva «ă vină 
altcineva din afară ca să ia mă
suri pentru impulsionarea lucrări
lor ? Oricum, stadiul întlrziat al 1U-

crărilor de întreținere a culturilor 
din această unitate reclamă acut o 
intervenție imediată din partea di
recției agricole /județene.

Indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. de a ac
ționa ferm în vederea executării la 
timp a lucrărilor de întreținere pen
tru a obține producții bune la toate 
culturile au găsit un puternic ecou in 
rindul oamenilor muncii de pe ogoa
rele județului Brăila. Cu sprijinul 
comitetului județean de partid se ac
ționează pentru mobilizarea la pră
sit a tuturor forțelor mecanice și 
manuale. Așa cum ne spunea 
tovarășul Radu Becleanu. direc
tor al direcției agricole, sînt con
diții pentru ca prima prașilă ma
nuală și mecanică să se încheie in 
citeva zile, urmlnd să se treacă 
apoi, cu aceeași intensitate, la exer 
cutarea celei de-a doua prasile — lu
crare care, de fapt, a început în mul
te unităti agrioole.

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scinteii"

SATU MARE: Hărnicia sătenilor se vede 
după starea lanurilor

Din ‘datele furnizate de Direcția 
agricolă a județului Satu Mare reiese 
că la 2 iunie situația lucrărilor de 
intretinere a culturilor se prezenta 
astfel : s-a încheiat prima prasilă 
mecanică și manuală pe cele 6 000 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr; 
din cele 6 300 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui. 71 la sută au fost 
prășite mecanic ; la" porumb prima 
prașilă mecanică a fost executată în 
proporție de 34 la sută, iar manual 
— 13 la. sută.

Pentru recuperarea întirzierilor la 
prășit, concomitent cu mobilizarea 
tuturor forțelor umane si mecanice, 
deoșebit de utilă se dovedește folosi
rea prăsitoarelor cu tracțiune anima
lă. O experiență bună in acest sens

oferă cooperativa agricolă „Someșul" 
Satu Mare, unde la cultura porum
bului se efectuează 8—9 prasile ; 3—4 
cu prăsitoare trase de cai și 4—5 me
canice. Pînă acum, aici au fost în
cheiate primele 2 prasile cu trac
țiune animală la porumb. Acest mod 
de a lucra Ia întreținerea culturilor 
explică în mare măsură producțiile 
bune obținute, an de an. de această 
unitate, media ultimilor cinci ani 
fiind de peste 10 000 kg porumb 
boabe la hectar.

Există insă si unităti unde întreți
nerii culturilor nu i se acordă toată 
atenția, unde se scapă din vedere ce
rința de a se asigura o densitate op
timă a plantelor la hectar. La coo
perativele agricole Botiz, Odoreu, La-

zuri. Vezendiu am constatat că. la 
prăsitul manual al sfeclei de zahăr, 
multe plante erau tăiate odată cu 
buruienile. Nu era normal si nece
sar oare ca buruienile de pe lingă 
plante să fie smulse cu mina. în loc 
să fie eliminate neglijent cu sapa ? 
Indiscutabil, asa era firesc. Dar în 
cimp nu am văzut nici un șef de 
fermă sau specialist din cooperati
vele respective care să îndrume pe 
cooperatori si să supravegheze cali
tatea lucrărilor. Tot in absenta spe
cialiștilor la cimp. dar și a pregăti
rii corespunzătoare a utilajelor, 
mecanizatorii de la C.A.P. Moftinu 
Mare făceau altă ispravă. Deoarece 
cuțitele de la cultivatoare nu erau 
prevăzute cu discuri de protecție, 
cum era normal, odată cu spargerea 
crustei de pămînt unele fire de sfe
clă mai firave erau acoperite cu bul
gări. ceea ce va diminua densitatea 
plantelor.

Acum, la lucrările de întreținere a 
culturilor este nevoie de participarea 
tuturor forțelor umane de la sate. 
Or. din acest punct de vedere există 
incă situații care contrastează puter
nic de la o unitate la alta. Să ne 
referim, bunăoară, la două unităti din 
consiliul unic agroindustrial Satu 
Mare. La C.A.P. Doba. in sprijinul 
membrilor cooperatori. la fiecare 
sfirșit de săptămină. peste 100 de 
muncitori navetiști își ajută familii
le la prășit. Nu același lucru se face 
la cooperativa agricolă din satul Oar.

— De ce nu au fost mobilizați la 
cimp toți oamenii din sat ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Alexandru 
Gulyas, secretarul organizației de 
partid din cooperativa agricolă.

— Ce să facem — ne-a răspuns 
acesta. Cei 220 de navetiști ai noștri 
s-au dezobișnuit să mai muncească 
la cimp. Soțiile lor. în schimb, sînt 
harnice. Ele lucrează la grădină, la 
prășitul sfeclei si al porumbului.

Nu ne îndoim de hărnicia lor. dar 
acum toti locuitorii satelor trebuie să 
participe la întreținerea culturilor.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

COMERȚUL TULCEAN - 
PREZENT Șl PERSPECTIVĂ

în Tulcea. Babadăg, 
Măcin. Sulina. Isaccea, 
Mahmudia. Jurilovca, 
în alte orașe si comu
ne din acest tinut al 
Deltei se Înaltă noi 
magazine. iar oele 
vechi se modernizează. 
Numai în acest an se 
preconizează o crește
re a desfacerilor de 
mărfuri. în județ, cu 
12,3 la sută. Sporul cel 
mai mare se înregis
trează la mărfurile 
nealimentare — 16.5 la 
sută — ceea ce repre
zintă produse în va
loare de 74 milioa
ne lei.

Aproape # jumătate 
din totalul desfaceri
lor de mărfuri indus
triale se face prin su- 
permagazinul ..Diana" 
din Tulcea. cea mai 
modernă unitate co
mercială din județ. In 
acest an. magazinul 
„Diana" și-a reînceput 
activitatea complet
modernizat. Vitrarea 
efectuată în timpul 
renovării îi conferă o 
înfățișare ce se înca
drează armonios în li
nia arhitectonică a 
centrului civic al ora
șului. Au sporit si 
spatiile sale comer
ciale. care sînt acum

de peste 5 500 mp. Cele 
30 de raioane, bine 
aprovizionate în toate 
perioadele anului, sînt 
organizate acum con
form cerințelor comer
țului modern, majori
tatea functionind pe 
sistemul autoservirii 
și al expunerii libere 
a mărfurilor.

Pe strada 23 August 
din Tulcea se află 
în construcție o nouă

Diată agroindustrială. 
Ea va intra in circui
tul comercial spre 
sfirsitul acestui an. 
Prin darea în folosin
ță a unor magazine la 
parterul noilor blocuri, 
suprafața comercială 
în județul Tulcea spo
rește în acest an cu 
încă 3 000 mp. (Necu- 
lai Amihulesei).

în fotografie : ma- • 
gazinul „Diana".

cinema
Ilon Hurtupan. care ne sesi- I 

seacă cazul, ne-a trimis restul I 
de bomboană, cu sirma respecți- '

Ivă. pe care-l păstrăm la dispo- . 
ziția fabricii „Kandla" din Timi- I 
soars, cu semnalmentele de re- • 
Cunoaștere rapidă : „Simbolul

Iechipei-ST. data fabricației — I 
14 februarie 1980".

Rubrica realizată de 
Petre POPA 
sl coresDondentii „Scinteii*

• Rețeaua „S* 4 : SCALA — 8.15; 
1L30: 13,45: 16: 18.15: 20,30.
• Rocky II : CAPITOL — 8.45: 11; 
13.15; 15,30: 18: 20.15. la grădină

— 20,45, FAVORIT — 9: 11.15; 13.30: 
15.45: 18; 20.15.
• Ion — Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii : PATRIA — 10: 
14,30; 1».
• Detectivul Torni t LUCEAFĂ
RUL — 8; 11,15; 13,15: 15,15; 17.30; 
19.45. la grădină — 21. FESTIVA \
— 8; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. 
MELODIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 
1«; 20.15.

• Substituirea : CENTRAL — 9; 
11,16; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Drumul oaselor : BUCUREȘTI
— 9: 1'1,15; 13,30; 15.46: 18: 20.15,
GLORIA — 9; 11,15: 13 30: 15.45:
18; 20,15. CULTURAL — 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18; 20,15.
• Castele de gheată. — 10: 12; 14; 
16. Prima mea vară — 18; 20 : CI
NEMA STUDIO.
• Adîncurile J VICTORIA — 9; 
1130: 14.15: 17: 19.45, floreasca
— 10; 13; 16: 19. TOM1S — 9; 11,30: 
14.15: 17: 19 45.
• Bietul Ioanide : TIMPURI NOI
— 9: 12; 16; 19.
• Mica sirenă — 9; 10.45; 12.30; 
14, Duios Anastasia trecea — 16: 
18: 20 : DOINA.
• Omul-păianjen se întoarce t 
FEROVIAR — 9; 11,15: 13.30; 15.45:

18: 20,15. AURORA — 9: 11,15:
13,30; 15.45; 18; 20. la grădină — 
21. MODERN — 9: 11.»: 13.30;
15,45; 18; 20.15, la grădină — 21.
• Mireasa din tren : GRIVITA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. EFO
RIE — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18:
20.15.
• Femeia dispărută: EXCELSIOR 
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15, 
FLAMURA — 9; 11: 13.15: 15,30: 
17.45: 20.
• Cine mă strigă ? : DACIA — 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.
• Proba focului și a apei ; DRU
MUL SARn — 16: 18: 20.
• Taina oralului : BUCEGI — 16; 
18: 20.
• I se spunea „Buldozerul* 4 : 
BUZEȘTI — 10; 12: 14; 16; 18; 20, 
la grădină — 20.45.

• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : FERENTARI — 16; 19.
• Aventură în Arabia : LIRA — 
16: 18,15; 20,30, la grădină — 20.45.
• Proba de microfon : COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19.30.
• Șapte zile din ianuarie : VOL
GA — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18:
20.15.
• Rug și flacără : PACEA — 15: 
17.15: 19.30.
• Fugi... te iubesc : VIITORUL
— 15.30; 17.30: 19.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : MIORIȚA — 9; 11..15: 13.30;
15.45: 18; 20
• Speranța ; POPULAR — 15.30; 
17.30; 19.30.
• Colosul din Rhodos ; GIULEȘTI
— 9: 12: 16; 19.
• Cînd dragostea se întoarce ;

COSMOS 16,30; 17.30; 19,30,
GRADINA CULTURAL - 21.
• Caută vîntul : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Un frate formidabil : FLACAr 
RA — 16; 18; 20.
• Sîberiada : ARTA — 10; 14: 18.
• Copilărie întreruptă : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Mesaj din spațiu : GRADINA 
ARTA — 20,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 19,30; (sala Atelier) : 
Zoo — 19.

• Radiotelevlziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
Orchestra de Studio și Orchestra 
simfonică Ploiești. Ciclul „Compo
zitori români contemporani : Ana- 
toi Vieru“. Dirijor : Anatol Vieru. 
Soliști : Natalia Gutman, Oleg Ka
gan (U.R.S.S.), Florian Popa, Ian- 
cu Văduva — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19; (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera 
(premieră) — 20.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19.30.

• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Casa Bernarda Alba — 
19.30: (sala Studio) : Inele, cercei, 
beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Echipa de zgomote — 19,30; 
(sala Giulești) : Opinia publică — 
19.30.
• Teatrul safiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Re
velion la baia de aburi — 19,30.
a Teatrul ..Ion Creangă" : In- 
șir-te mărgărite — 17.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 
19.30.

i Studioul, de teatru al I.A.T.C. : 
•rivește înapoi cu mînle — 19,30.
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VIZITA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV IN FRUNTEA DELEGAȚIEI DE PARTID

In timpul vizitei protocolare

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Urmare din pag. I) 
nultiple planuri dintre țările noas- 
re. Sint încredințat că noua noastră 
ntilnire. înțelegerile la care vom a- 
unge vor asigura dezvoltarea și mai 
mternică a colaborării și conlucrării 
lintre țările și partidele noastre, in 
nteresul construcției socialiste in 
lomânia si Bulgaria, al cauzei ge- 
lerale a socialismului și păcii in 
urne.

Dragă tovarășe Jivkov,
Vizita dumneavoastră ne nrileju- 

ește un schimb larg de păreri cu 
>rivire la problemele internaționale, 
a căile întăririi în continuare a con- 
ucrării țărilor noastre pe arena mon- 
lială.
Astăzi, situația internațională este, 

lupă, cum se știe, deosebit de com- 
)lexă. Pe de o parte, are loc o in- 
ensificare a luptei popoarelor pen- 
ru dezvoltare liberă și independen- 
iă. iar pe de altă parte, ca urmare a 
politicii imperialiste de dominație si 
dictat, asistăm la o accentuare a În
cordării. care pune in pericol liber
tatea si securitatea popoarelor, pacea 
întregii lumi. Iată de ce considerăm 
că imperativul cel mai arzător al 
prezentului este unirea si conlu
crarea tot mai strînsă a tutu
ror popoarelor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni pentru împiedicarea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere. Viața demon
strează că cerința esențială a destin
derii și păcii este respectarea ri
guroasă, de către toate statele, a 
dreptului fiecărui popor de a fi 
liber și independent, de a-și hotărî 
de sine stătător destinele, calea dez
voltării economico-sociale..

Pornind de la aceste realități și ce
rințe ale epocii noastre, România 
participă activ la viața internațională, 
la eforturile pentru soluționarea con
structivă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea. Acționăm consec

(Urmare din pag. I) 
întăririi unității țărilor socialiste 
frățești, în interesul păcii mondiale.

Tovarășe și tovarăși.
Munca creatoare a poporului .bul

gar și a poporului român pentru 
făurirea societății noi in țările noas
tre se desfășoară într-o situație in
ternațională destul de acută. Am în 
vedere înainte de toate asaltul între
prins de forțele imperialiste șl reac
ționare împotriva cursului de destin
dere și a reazemului lui principal — 
Uniunea Sovietică și celelalte țâri so
cialiste frățești — hotărîrea N.A.T.O. 
de a spori cheltuielile militare și de 
a amplasa noi tipuri de arme ra- 
cheto-nucleare americane cu rază 
medie de acțiune in Europa occi
dentală. Aceste acțiuni, care repre

Ieri la sosirea delegației de partid și de stat a R.P. Bulgaria

vent pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru întărirea conlucră
rii și unității lor, considerînd că 
aceasta constituie un factor primor
dial al întăririi forțelor progresului 
și păcii. în mod deosebit, acordăm o 
mare importanță dezvoltării relațiilor 
cu țările socialiste vecine, participăm 
activ la colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., dezvoltăm larg relațiile eco
nomice cu toate statele socialiste. în
tărim. de asemenea, colaborarea și 
solidaritatea cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, iar în spiritul 
coexistenței pașnice promovăm rela
ții economice, tehnico-științifice și 
culturale, dezvoltăm colaborarea in 
general cu țările capitaliste dezvolta
te. cu toate statele lumii.

Situăm ferm la baza tuturor rela
țiilor noastre cu alte țări principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc si mi
lităm activ pentru generalizarea lor 
în viața internațională.

Acordăm o atenție de prim ordin 
securității europene, înfăptuirii in 
viață a documentelor Conferinței de 
Ia Helsinki consacrată păcii și co
laborării pe continent. Considerăm 
necesar ca toate statele continentului 
să conlucreze activ în vederea bunei 
pregătiri a reuniunii de la Madrid din 
toamna acestui an. Apreciem. în a- 
cest sens, că propunerile constructi
ve cuprinse în Declarația adoptată 
recent de statele socialiste partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia con
stituie o bază temeinică pentru des
fășurarea unor acțiuni concrete me
nite să contribuie la impulsionarea 
eforturilor spre întărirea securității 
pe continent, spre dezangajare mi
litară și dezarmare.

Considerăm că o importanță deo
sebită pentru climatul european au 
dezvoltarea colaborării în Balcani, 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii șl bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și baze militare străi- 

Toastul tovarășului Todor Jivkov
zintă un mare pericol pentru viito
rul planetei, sînt în contradicție cu 
interesele vitale ale popoarelor, cu 
dezvoltarea obiectivă progresistă a 
civilizației omenirii.

De aceea, Republica Populară 
Bulgaria, împreună cu celelalte țări 
socialiste frățești, cu toate forțele 
progresiste și iubitoare de pace, de
pune și va depune eforturi pentru a 
nu admite reînvierea situației de 
ură și de neîncredere pe continentul 
european, unde se află țările noas
tre, unde trăiesc și muncesc popoare
le noastre.

Țara noastră, împreună cu celelalte 
țări socialiste — membre ale Orga
nizației Tratatului de la Varșovia, in 
Declarația recentei Consfătuiri a Co
mitetului Politic Consultativ, care a 
avut Ioc la Varșovia, a afirmat hotă
rîrea sa de a continua lupta pentru 
consolidarea securității și pentru dez

ne. în această direcție România și 
Bulgaria, conlucrînd tot mai strîns, 
pot aduce o contribuție deosebită. în 
ce o privește, țara noastră este ferm 
hotărîtă să facă totul pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor sale 
bune cu toate țările din Balcani, pen
tru a contribui, și pe această cale, 
la cauza păcii și destinderii.

în actualele împrejurări internațio
nale este necesar să se intensifice 
eforturile pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai pe calea tratativelor pașnice, 
pentru renunțarea la folosirea forței, 
la amenințarea cu forța, pentru a 
pune capăt cu desăvîrșire amestecu
lui imperialist în treburile interne 
ale altor state.

Este necesar să se intensifice efor
turile pentru realizarea unei păci 
globale în Orientul Mijlociu, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967, la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian prin crearea unul stat inde
pendent propriu, Ia asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă.

După cum se știe, în lume sînt 
încă multe probleme complicate și 
multe conflicte. De aceea, considerăm 
că trebuie făcut totul pentru soluțio
narea acestora numai pe calea trata
tivelor, atît în Africa. în Asia, cit 
și în orice altă zonă a lumii. A- 
ceasta corespunde intereselor gene
rale ale destinderii și păcii, ale pro
gresului economic și social al po
poarelor.

Una dintre problemele fundameh- 
tale ale lumii de astăzi este dezar
marea, și în primul rind dezarmarea 
nucleară. în mod deosebit considerăm 
că trebuie să facem totul pentru a 
împiedica amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa. Trebuie să ac
ționăm cu fermitate, cu între
gul spirit de răspundere pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor, pentru 
a trece la reducerea cheltuielilor mi
litare, pentru folosirea minunatelor 
cuceriri ale științei și gîndirii umane, 

voltarea colaborării în Europa, 
pentru libertatea și independența 
popoarelor, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare, 
pentru pace în lume.

Scumpi prieteni români,
Vizita noastră este la începutul ei. 

Iar începutul este bun. Ne vom în- 
tîlnl cu oamenii muncit vom vizita 
diverse obiective și regiuni din tara 
dumneavoastră. Vom face cunoștin
ță la fata locului cu succesele noi 
ale poporului român.

Vă rog să primiți urările membri
lor delegației de partid si de stat 
bulgare, urările mele personale pen
tru realizări și mai mari în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru transpunerea în viată 
a hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 

în scopul progresului, Independenței 
și păcii.

Ca tară socialistă în curs de 
dezvoltare, România acordă o glare 
însemnătate luptei popoarelor în ve
derea lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale. în această privință o 
importantă deosebită are participa
rea activă la lucrările Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te consacrate noii ordini economica 
Internationale.

Dar dat fiind caracterul deosebit de 
complex al problemelor ce confruntă 
omenirea, solutionarea lor nu poate 
fi asigurată decit cu participarea în 
condiții de deplină egalitate a tuturor 
statelor — fie ele mari, mijlocii sau 
mici — fără deosebire de orînduire 
socială. Apreciem că trebuie să creas
că rolul și contribuția Organizației 
Națiunilor Unite și a altor organisme 
la democratizarea relațiilor interna
ționale, la soluționarea problemelor 
complexe, în interesul destinderii, 
independenței naționale și păcii.

Doresc să exprim convingerea că 
România și Bulgaria, ca țări socialis
te vecine, vor conlucra strîns și în 
viitor — Împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu popoarele care se pro
nunță pentru destindere și pace — pe 
arena mondială. în slujba cauzei des
tinderii și păcii, a înțelegerii si 
colaborării internaționale.

încredințat că vizita pe care o fa
ceți în România, înțelegerile și docu
mentele pe care le vom adopta vor 
deschide noi perspective colaborării 
româno-bulgare, atît pe plan bilate
ral, cît și pe arena mondială, doresc 
să toastez :

— pentru prietenia și colaborarea 
rodnică dintre partidele, țările și po
poarele noastre !

— pentru bunăstarea și prosperi
tatea poporului Bulgariei prietene !

— în sănătatea tovarășului și prie
tenului nostru drag, tovarășul Jivkov!

— în sănătatea celorlalți tovarăși 
prieteni bulgari, a tuturor celor pre
zentă la acest dineu ! (Vii aplauze).

Mulțumindu-vă încă o dată pentru 
căldura și ospitalitatea manifestată 
fată de noi. propun să toastăm :

— pentru prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România, dintre 
cele două popoare frățești 1

— pentru prosperitatea sî noi 
succese ale poporului român — fău
ritor al societății socialiste multila
teral dezvoltate 1

— pentru pace, si colaborare paș
nică între popoare !

— în sănătatea prietenului meu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu I

— în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu !

— in sănătatea tuturor celor pre- 
zenți 1 (Vii aplauze).

Imagini ale prieteniei româno-bulgare.

Tovarășul Todor Jivkov si tovarășa Liudmila Jivkova 
au făcut o vizită protocolară 

tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu’ V » » ,
Tovarășul Todor Jivkov și tovarășa 

Liudmila Jivkova au făcut, în cursul 
după-amiezii, la Palatul Consiliului 
de Stat. o " vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 
niștri. președintele părții bulgare In 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, Petăr Diulgherov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, Dimităr 
Metodiev si Niko Iahiel, membri ai 
C.C. al P.C. Bulgar, consilieri ai pri
mului secretar al C.C. al P.C. Bulgar 
și președintelui Consiliului de Stat, 
Petăr Danailov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, ambasadorul Bulgariei 
la București, Hristo Dorcev, director 
în M.A.E.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat — și cu acest prilej — tova
rășului Todor Jivkov, in numele con
ducerii de partid și de stat, un 
călduros bun venit în România, ex- 
primîndu-șî convingerea că noua în- 
tîlnire va reprezenta un moment im
portant în dezvoltarea colaborării 
rodnice dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

în numele delegației de partid și 
de stat a R.P. Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov a mulțumit călduros 
pentru invitația de a vizita din nou 
România, manifestîndu-și, la rindul 
său, încrederea că atît convorbirile, 
cît șl înțelegerile ce vor fi stabilite 
vor impulsiona și mai puternic con
lucrarea fructuoasă, multilaterală, 
bulgaro-română.

în cadrul acestei prime runde a 
convorbirilor româno-bulgare, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au informat reciproc des
pre mersul construcției socialiste în 
România și Bulgaria, despre activita
tea desfășurată pentru încheierea cu 
succes a planurilor cincinale 1976— 
1980 în cele două țări. In acest con
text, au fost relevate realizările ob
ținute de popoarele român și bulgar 
în dezvoltarea economiei, științei, 
invățămlntului și culturii, in ridica

Au participat tovarășii Ilie Verdeț 
și Stanko Todorov.

întrevederea a decurs într-o am
bianță deosebit de caldă, relevînd cu 
pregnanță relațiile strînse, priete
nești. dintre cei dod conducători de 

rea nivelului de trai, precum șl 
în perfecționarea conducerii demo
cratice a societății. De asemenea, au 
fost subliniate o serie de probleme 
care stau în atenția organelor de 
partid și de stat din cele două țări, 
în vederea trecerii, în bune condiții, 
la viitoarele planuri de cinci ani, 
pentru perioada 1981—1985.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat modul în care se acționează în 
România pentru transpunerea în ‘via
ță a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român. La rindul său, tova
rășul Todor Jivkov a relevat pregă
tirile ce se fac în Republica Popu
lară Bulgaria în vederea celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar, care urmează să aibă 
loc în anul viitor.

în continuare. în cadrul convorbi
rilor. cei doi conducători de partid și 
de stat au examinat modul cum se 
înfăptuiesc hotărârile convenite cu 
prilejul convorbirilor anterioare, pen
tru dezvoltarea mai intensă a cola
borării economice româno-bulgare. 
Informările prezentate în acest scop 
de președinții celor două părți în Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică si tehnico-stiin- 
tifică au relevat că. In perioada care 
a trecut de la ultima întilnlre din
tre tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Todor Jivkov — care a 
avut loc Ia Ruse și Voden, în fe
bruarie anul acesta — s-au obtinut, 
prin transpunerea în fapt a înțelege
rilor stabilite, noi progrese In extin
derea si adîncirea conlucrării multi
laterale dintre partidele, țările si 
popoarele noastre. S-au amplificat si 
aprofundat în continuare relațiile 
economice, politice, tehnico-stiintifi- 
ce, culturale si în alte sfere de acti
vitate. pe baza deplinei egalități, sti
mei, respectului reciproc si Întraju

partid și de stat, bunele raporturi 
româno-bulgare, care se dezvoltă și 
întăresc continuu, în deplină concor
danță cu interesele și aspirațiile ță ■ 
rilor și popoarelor noastre, vecine și 
prietene.

torării tovărășești. S-a apreciat că 
potențialul în creștere al economiilor 
socialiste ale României si Bulgariei, 
precum si planurile lor de dezvolta
re pe următorii ani asigură premise 
dintre cele mai favorabile pentru pro
movarea la un nivel tot mai ridicat 
a colaborării și cooperării româno- 
bulgare. De ambele părți a fost ex
primată voința de a valorifica cît 
mai deplin și eficient aceste posibi
lități. în vederea intensificării si di
versificării cooperării in ramuri prio
ritare ale celor două economii na
ționale — cum sint construcția de 
mașini, chimia, metalurgia, electroni
ca. energetica, agricultura, cercetarea 
tehnico-știintifică. a realizării. în 
bune condiții, a marilor obiective 
industriale ce se construiesc cu efor
turi comune — Uzina de utilaje si 
mașini grele Giurgiu — Ruse. Com
plexul hidrotehnic Tumu Măgurele 
— Nioopole — forme superioare de 
colaborare între țări socialiste vecine 
și prietene.

Apreciind activitatea desfășurată 
pînă acum pe linia promovării co
laborării si cooperării româno-bulga
re. cei doi conducători de partid și 
de stat au evidențiat necesitatea de 
a se acționa în continuare pentru a 
se pune si mai larg în valoare mari
le posibilități care există in aceste 
domenii, astfel ca volumul schim
burilor economice reciproce să cu
noască. In perioada următoare, o 
nouă și substanțială creștere.

A fost exprimată convingerea că 
aprofundarea continuă a relațiilor 
româno-bulgare este în folosul si 
spre binele celor două țări si po
poare. al progresului și prosperității 
lor. in interesul cauzei generale a 
socialismului si păcii.

Convorbirile au loc într-o atmo
sferă de caldă prietenie. Înțelegere 
și stimă reciprocă.
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Atelier 
meșteșugăresc 
din secolul 
al XVI-lea

I
I
I

I

I
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Ultimele cercetări arheologice 
efectuate pe raza comunei Tg. 
Trotus (Bacău) au dus la des
coperirea unui atelier meșteșu
găresc datind din secolul al 
XVI-lea. Unelte de lucru: to- 
porașe. străpungătoare, dornuri. 
Obiecte finisate sau aflate in 
lucru : inele, cercei, brățări. 
Toate atestă că este vorba de 
un atelier de prelucrare a auru
lui. Specialiștii de la Muzeul 
județean de istorie si artă Bacău 
apreciază că această descoperire 
are o importantă Istorică si do
cumentară deosebită, relevind 
dezvoltarea economică si socială 
a acestei localități de ne valea 
Trotușului, așezată pe drumul 
comercial de largă circulație 
spre Si dinspre Brasov.
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Pentru fiii 
leu seni lor

Ne scrie tovarășul Vasile 
Venter, primarul comunei Voro- 
na. din județul Botoșani: „Co
muna noastră, una dintre cele 
mal mari din județ, a dat tării 
multi oameni de vază. Adresele 
unora ' le cunoaștem, ale altora 
nu. De aceea, vă rugăm să pu
blicați informația că in zilele de 
2S și 29 iunie a.c. satul Icușeni, 
din comuna Vorona. va sărbători 
500 de ani de existentă. $1 tare 
am fi bucuroși dacă la această 
sărbătorire ar participa toți fiii 
Icușenilor. tn ce ne privește, ii 
asigurăm de pe acum că le vom 
oferi, nu puține surprize plă
cute".

Adresonti cu adresa necunos
cută. primiți invitația 1
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I Cu cintec
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și nu prea
Aflindu-se in comuna Coroesti- 

Vaslui, doi muzicanți din Bir- 
lad, Gică si Costică, s-au gindit 
să dea un „spectacol" de pomi
nă. Că, vorba ceea, tot se aflau 
el in... ■ turneu !

Au început ..reprezentația" cu 
cintece de pahar si au înche
iat-o cu țipete ca-ntr-o secvență 
cu Tarzan in junglă. Pe scurt, 
ceartă și încăierare Cu cițiva pe
trecăreți. tn de-l privește pe p 
muzicanți, care au dat ■ „tonul", • 
a ieșit cu... cintec. Care cintec 
numai la ei si la alții ca ei să 
fie !
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Atenție 
la bicicliști!

...Iuliana Păcurar, din Arad, a 
virat bicicleta spre stingă, fără 
să se asigure, fiind accidentată 
grav de un autoturism.

...Circulind cu bicicleta pe mij
locul drumului, in comuna Mof- 
tinul Mare, județul
S. Iosif a virat brusc 
ta si s-a lovit de un

A venit sezonul 
odată cu el. sporește 
bicicliștilor pe drumurile publi
ce. in localități și in afara aces
tora. Este dreptul lor. Dar si 
obligația de a cunoaște si res
pecta și ei. întocmai, regulile de 
circulație. Altfel...

I
I
I
ISatu Mare, 

spre dreap- 
autoturism. 
estival si, 

numărul
I
I
I
II Ca un adevărat

pionier
Ne relatează M.I. din Capitală: 

■ „Duminica trecută, la ștrandul 
! Snagov-sat mi-am uitat ceasul 
’ de mină lingă spălătorul in aer 
I liber. Am observat abia după 

vreo oră și am revenit acolo asa, 
intr-o doară, fără nici o speran
ță. Niște copii se jucau impre- 

Ijur. Vă așteptăm cam demult, 
nene — mi-a zis unul, inapoin- 
du-mi ceasul. Apoi, mi-a expli- 

Icat că special au prelungit jocul, 
Că doar, doar s-0 întoarce păgu
bașul. Copilul se numește Mir
cea Iacobescu. este pionier si 

Ielev in clasa a V-a la Școala 
generală nr. 164 București.

| Nu-i plăcea 
■ munca.

Acum...
I Deși se află in plină putere, I 

lui Nicolae Mesteacăn din Brad
— Hunedoara nu-i place munca. I 
/I suferit mai multe condamnări. I 
După fiecare condamnare pro- 1 

Imitea că se va face ..băiat de
treabă". Dar ..băiatul" uita ce I 
promitea si pornea la drum. Cu | 
trenul. Prin toată tara. De 16 ori

Ia fost prins fără bilet de cală- I 
torie. Acum i s-a schimbat... | 
rufa pentru un an de zile.

I Cind să treacă
j puntea... |

S-a înttmplat în comuna Blsb- .

Iea. județul Buzău. Constantin I 
Lungu s-a dus deunăzi la postul i 
de miliție pentru a-Si schimba

I buletinul de identitate. După ce I 
și-a schimbat buletinul, a zăbo- I 
rit mult decit ist pusese în

igind la un pahar. Nu se știe pre- i 
cis cit a băut. Cu precizie s-a | 
aflat însă ce-a urmat. La intoar-

Icerc spre casă trebuia să treacă | 
o punte. Pe la mijlocul ei s-a | 
clătinat, s-a dezechilibrat și a

I căzut in apă. N-a mai putut fi I 
salvat. 5

Rubrică realizată de 
Petre POPA
ți corespondenții „Seinteii

In cursul lunii pe care am înche
iat-o problemele construcției econo
mice au format obiectul unei apro
fundate și exigente examinări de că
tre conducerea de partid și de stat, 
vădindu-se astfel, din nou. preocupa
rea stăruitoare pentru mobilizarea tu
turor forțelor in vederea indepliniril 
integrale a sarcinilor de plan pe a- 
cest. an — ultimul din actualul cinci
nal. a trecerii in cele mai bune con
diții la realizarea noului cincinal 
1981—1985. a programului vast de dez
voltare economico-socială a patriei 
adoptat de Congresul al XII-lea.

In acest context, se cuvine relevată 
Însemnătatea deosebită a indicațiilor 
și orientărilor trasate de secretarul 
general al partidului și a hotăririlor 
adoptate in cadrul ȘEDINȚEI CO
MUNE A COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., 
CONSILIULUI DE STAT ȘI GU
VERNULUI, precum și a analizei, 
in spiritul acestor orientări, a unor 
probleme ale activității economice 
șt ale creșterii colului organelor de 
partid și de stat in conducerea ști
ințifică a tuturor sectoarelor de ac
tivitate la CONSFĂTUIREA DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R. cu pri
mii secretari și secretarii cu proble
mele economice și agrare ai comite
telor județene de partid, desfășurată 
sub președinția secretarului general 
al partidului.

Concluziile desprinse, pe baza unei 
atente șl exigente examinări a sta
diului îndeplinirii planului, magistral 
sintetizate în CUVÎNTAREA ROSTI
TA ÎN ÎNCHEIEREA CONSFĂTUI
RII DE LUCRU DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU vizează an
samblul problemelor de care depinde 
realizarea integrală a tuturor obiec
tivelor prevăzute in plan — de la 
restringerea investițiilor neproducti
ve sau insuficient pregătite și con
centrarea forțelor in vederea reali
zării obiectivelor și capacităților de 
mare importanță care au toate con
dițiile pentru a fi puse în funcțiune 
In acest an sau in anul viitor, și pină 
la reducerea mai accentuată a con
sumurilor de materii prime, materi
ale, combustibili și energie ; de la 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
export și aplicarea fermă a noului 
mecanism economic, pină la întreți
nerea la timp și în cele mai bune 
condiții a culturilor, folosirea fiecă
rui metru pătrat de pămînt din pe
rimetrul localităților sau pregătirea 
temeinică a apropiatei campanii de 
vară. Capacitatea de a investiga a- 
profundat realitățile si a desluși fe
nomenele și procesele esențiale in 
dezvoltarea economico-socială, neîm- 
păcarea cu vechiul, cu manifestă
rile de lipsă de răspundere, de 
formalism și birocratism, cu tot ceea 
ce frinează mersul înainte, înalta re
ceptivitate fată de nou, trăsături atît 
de caracteristice gîndirii secretarului 
general al partidului, și-au pus am
prenta și asupra cuvîntării rostite 
la consfătuire, care oferă astfel ac
tivului de partid și de stat, specia
liștilor, tuturor colectivelor din eco
nomie o perspectivă clară asupra a 
ceea ce au de făcut, asupra direc
țiilor in care trebuie să-și concen
treze eforturile.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, dispunem de tot 
ceea ce este necesar pentru realiza
rea în bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an, pentru temeinica 
pregătire a viitorului cincinal, me
nit să determine noi împliniri pe 
drumul ascendent al României spre 
făurirea societății socialisto, multila
teral dezvoltate. Esențial este ca 
pretutindeni, in fiecare unitate, in 
fiecare loc de muncă, să se acțio
neze energic, cu inițiativă, cu înaltă 
răspundere.

Lună mai a marcat un moment de 
mare însemnătate în vasta acțiune 
politică ce are loc în întreg partidul 
de preschimbare a documentelor de 
partid : după discuțiile individuale 
ale birourilor organizațiilor de bază
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Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. întreținerea exemplară a 
culturilor, acum cind au intrat intr-o fază intensă de 
creștere, este sarcina cea mal urgentă a oamenilor 
muncii din agricultură, de aceasta depinzind in mă
sură hotăritoare obținerea de recolte bune în acest 
an. Potrivit datelor furnizate’ de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pină luni. 2 iunie, la 
sfecla de zahăr prima prasilă mecanică a fost exe
cutată pe 87 la sută din suprafață, iar cea manuală 
— pe 61 la sută. Floarea-soarelui a fost prăsită me
canizat in proporție de 87 la sută, iar manual — 60 
la sută. Prima prașilă la porumb a fost executată pe 37 
la sută din suprafețe mecanic și pe 20 la sută manual.

In condițiile acestei primăveri umede și răcoroase, 
buruienile se dezvoltă mai puternic decit plantele cul
tivate și, tocmai de aceea, lucrările de întreținere a 
culturilor sint acum la ordinea zilei, nu pot fi ami
nate sub nici un motiv. Iată de ce este imperios necesar 
ca organele județene de partid si agricole, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile unităților agricole 
să acționeze stăruitor pentru ca mecanizatorii, coope
ratorii. toți locuitorii satelor să lucreze fără între
rupere la prășit. Cum se desfășoară lucrările de între
ținere a culturilor ? Iată ce relatează în acest sens 
corespondenții noștri din județele Ilfov și Bistrița- 
Năsăud.

Prășitul florii-soarelui la C.A.P. Brănești-llfov

ILFOV Cuvmtul de ordine: lanuri fără buruieni!
In primăvară. în timpul semănatu

lui. am străbătut un traseu pe ogoa
rele Ilfovului. Notam atunci aspecte 
din munca mecanizatorilor si specia
liștilor din consiliile agroindustriale 
Chirnogi. Chiselet. Ulmeni. Minăsti- 
rea Si altele, eforturile deosebite pe 
care le depuneau pentru ca. în con
dițiile grele în care s-a lucrat, cali
tatea semănăturilor să nu sufere. 
Presați de timpul înaintat, mecaniza
torii au pregătit terenul și au semă
nat adesea in sol umed, au erbicidat 
chiar șl cind era vint. De îndată insă 
Ce au răsărit culturile, lanurile au 
fost cercetate cu atenție. Acolo unde 
au apărut rtnduri lipsă, unde au fost 
crovuri. cu sapa sau cu semănătoa
rea au fost completate, astfel ca den
sitatea să fie uniformă. In raport cu 
starea lanurilor s-a trecut masiv la 
prășit pe terenurile neerbicidate. Pe 
Celelalte suprafețe se intervine cu o 
prașilă de corecție numai aoolo unde, 
din cauza condițiilor atmosferice ne
prielnice din primăvară, au apărut 
vetre de buruieni.

Am revenit ieri pe aceleași locuri. 
Un prim popas — ferma nr. 3 Măgu

cu membrii de partid, pentru anali
zarea, in spiritul exigenței comunis
te, a întregii lor activități politice și 
profesionale și dezbaterea în adună
rile generale de partid a concluziilor 
acestor discuții, s-a trecut la în- 
minarea noilor carnete de partid, 
în mod firesc, CARNETUL CARE 
POARTA NUMĂRUL 1 I-A FOST 
ÎNMlNAT TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, solemnitatea prileju
ind o vie manifestare a sentimente
lor de înaltă stimă, admirație și re
cunoștință pe care comuniștii, ca și 
toți oamenii muncii le nutresc față 
de secretarul general al partidului 
pentru neobosita sa activitate, con
sacrată slujirii intereselor vitale ale 
patriei, împlinirii celor mal înalte 
năzuințe ale poporului de libertate, 
dreptate, bunăstare, pace și progres, 
în secretarul general al partidului, 
țara întreagă vede modelul suprem 
al luptătorului revoluționar, al co
munistului de omenie, întruchipind 
cele mai înalte virtuți ale poporului.

Este semnifica
tiv faptul că în
suși momentul 
solemn al inmi- 
nării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
a noului carnet 
de membru de 
partid a dobindit 
un pronunțat ca
racter de lucru, 
potrivit stilului a- 
tit de caracteris
tic'activității sale 
cotidiene. Din 
cuvintarea pe ca
re a rostit-o, a 
rezultat cerința 
ca înmînarea noi
lor carnete de 
partid să reprezinte pentru fie-» 
care comunist un eveniment de 
seamă, o reconfirmare a calității 
de membru al partidului, un prilej 
de apreciere a activității depuse 
pentru înfăptuire^ politicii partidu
lui și aplicarea prevederilor Statu
tului, a contribuției aduse la dezvol
tarea patriei. De asemenea, primi
rea noului carnet de partid trebuie 
să constituie prilejul unui angaja
ment al fiecărui comunist de a munci 
mereu mai bine, a-și îndeplini exem
plar sarcinile încredințate, a acțiorta 
în orice împrejurare în spirit revo
luționar, a milita cu hotărire împo
triva a tot ceea ce este învechit, de
pășit de viață, pentru promovarea 
noului în toate domeniile. Este o 
cerință impusă de însuși rolul exer
citat de partid în societatea noastră, 
ca forță politică conducătoare, rol ce 
se afirmă cu atît mai puternic, cu 
cit este mai înalt nivelul activității 
sociale a tuturor comuniștilor, cu cît 
ei se manifestă ca elemente dinami
ce, fruntașe ale vieții sociale, acțio- 
nind in strinsă unitate, împreună cu 
partidul, cu întregul popor pentru 
împlinirea neabătută a idealurilor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste.

LUCRĂRILE FORUMULUI TINE
REI GENERAȚII, reunind Congresul 
al XI-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, Conferința a XH-a a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și a IV-a Confe
rință Națională a Organizației Pio
nierilor, AMPLA CUVINTARE ROS
TITA LA DESCHIDEREA LUCRĂ
RILOR DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU au pus cu putere în 
lumină grija, atenția și Încrederea 
.deosebită, pe care partidul, secreta
rul său general le acordă tineretului, 
statornica preocupare pentru forma
rea milioanelor de tineri și copii in 
spiritul patriotismului, al celor mai 
înalte idealuri de muncă și viață ale 
socialismului și comunismului. Prin 
bogăția de idei, prin orientările larg 
cuprinzătoare și foarte clare pe care 
le trasează, cuvintarea secretarului 
general al partidului se constituie 
intr-un veritabil document progra

• în agricultură, sub semnul urgenței

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!
9

ra a I.A.S. Chirnogi. Cultura e cura
tă și nu are nevoie de sapă sau cul
tivator. După cum ne-a spus ingi
nerul Ion Oancea. directorul unității, 
pe 2 000 de hectare din cele 3 000 se
mănate cu porumb, erbicldele au 
avut un efect puternic, distrugind bu
ruienile. Pe restul suprafeței se lu
crează diferențiat. în funcție de sta
rea culturilor. Acolo unde a apărut 
pălămida. s-au administrat erbiclde 
corespunzătoare: iar acolo unde au 
fost greșuri la erbicidat și au apărut 
buruieni se prășește manual. în zona 
de dig. pe terenurile cu soia ale ace
leiași unități, au apărut pilcuri de 
buruieni — teișori și zirnă. Combate
rea lor s-a făcut pe jumătate din su
prafață. Foarte curată este si floa- 
rea^soarelui pe cele 400 hectare, unde 
s-a executat o prașilă manuală de 
corecție.

Lucrările de întreținere a culturi
lor se desfășoară intens și tn coo
perativele agricole din consil.iul 
agroindustrial Chirnogi. Prăși la ma
nuală a fost aplicată diferențiat, in 
raport de gradul de imburuienare a 
culturilor, pe întreaga suprafață de 

matic, menit să călăuzească efortu
rile atit ale organizațiilor de tineret, 
cit și ale organizațiilor de partid, 
ale tuturor factorilor învestiți cu 
răspunderi în domeniul educării ti
neretului, pentru ridicarea nivelului 
activității lor, pentru atragerea tot 
mai activă a întregului tineret la în
făptuirea cu spirit revoluționar și 
abnegație comunistă a Programului 
partidului, la realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea.

Firul conducător al acestor efor-*  
turi trebuie să-1 constituie formarea 
atitudinii responsabile a tineretului 
față de muncă, față de interesele 
generale ale societății, dezvoltarea 
spiritului militant, revoluționar, în
treținerea mereu vie a flăcării ro
mantismului revoluționar, care de
parte de a-și fi epuizat valențele în 
epocile trecute, găsește în societatea 
noastră liberă, in opera de edificare 
a socialismului și comunismului cîm- 
pul cel mai larg, condițiile optime 
de manifestare.

CRONICA LUNII MAI

Tn planul vieții științifice, luna pe 
care am incheiat-o înscrie ca un eve
niment marcant INTÎLNIREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU REPREZENTANȚI AI OAME
NILOR DE ȘTIINTA DIN DOME
NIUL ISTORIEI. Sublinierea de că
tre secretarul general al partidului 
a sarcinilor ce revin istoricilor ro
mâni în cadrul pregătirilor ce au loc 
pentru al XV-lea Congres interna
țional de științe istorice a prilejuit 
o cuprinzătoare expunere a concep
ției partidului nostru privind meni
rea istoriei in lumea de azi ; o con
cepție științifică, străbătută de un 
profund umanism, în măsură să po
tențeze rolul istoriei în descifrarea 
adevărului, în cunoașterea și prețui
rea reciprocă dintre popoare, în dez- 
voltAea conlucrării și prieteniei din
tre națiuni, în făurirea unei lumi a 
păcii și colaborării, în care indepen
dența, integritatea teritorială, drep
tul fiecărui popor la existență de 
sine stătătoare să-și afle unanimă 
recunoaștere și respect.

★.
In mai, vremea a fost nefavorabilă 

nu numai din punct de vedere meteo
rologic ; climatul politic internațional 
a continuat să fie rece, mohorit, ce
rul lumii — să fie acoperit de nori 
întunecați, prevestitori de furtună. 
Faptul că nu ș-au înregistrat progre
se in reglementarea unor probleme 
vechi și mai ales în stingerea foca
relor de criză apărute recent în re
lațiile internaționale, că persistă mă- 
nifestări ale politicii de forță și ame
nințare cu forța creează grave pri
mejdii pentru pacea, securitatea și in
dependența tuturor popoarelor.

în aceste împrejurări, care impun 
cea țnai înaltă, răspundere pentru 
destinele umanității, România, prin 
glasul cel mai autorizat al președin
telui NICOLAE CEAUȘESCU, a 
chemat, de la tribuna forumului tine
rei generații, ca și intr-un șir de alte 
cuvintări, rostite in cursul acestei luni, 
parlamentele, guvernele să se abțină 
de la orice ar putea deteriora și mai 
mult situația internațională, să facă 
totul pentru reglementarea disputelor

5 892 hectare de porumb, Iar cea me
canică — pe 50 la sută. Floarea- 
soarelui a tost prășită manual pe 
toate cele 1 680 hectare. Cooperativa 
agricolă Căscioarele are terenuri 
unde a plouat mai puțin. „Am con
centrat acolo, in tarlalele Obaia, Ra- 
dovanca și Dospina. 10 echipe de la 
ferma de cîmp cu 300 de cooperatori 
șl 4 echipe de la vie, condusă de 
șeful de fermă Petre Dumitru" — 
ne-a spus tovarășa Alexandra Mun- 
teanu, primarul comunei. Coopera
torii din Chirnogi nu pot lucra, te
renul e foarte umed. „In zona 
Curcani, unde avem 200 hectare mai 
zvintate, prășim cu două utilaje — 
ne-a spus inginerul-șef al unității. 
Ștefan Tuhar. Șl in Lunca Argeșului 
există exces de umiditate. Acolo se 
află echipe care scot apa de pe cul
turile de soia, porumb și griu“. 
Chiar și în aceste condiții, în aceas
tă unitate, din cele 949 de hectare 
de porumb mai sint de prășit 150 de 
hectare, care au fost semănate mai 
tirziu în l unca Argeșului.

Cu toate că in sudul județului 

dintre state exclusiv pe căi pașnice, 
prin tratative, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere și 
colaborare, clădită pe unicul funda
ment solid — acela al respectării 
dreptului fiecărei .națiuni de a-și ho
tărî destinele in mod independent, 
fără amestec din afară. Unind vorba 
cu fapta, România a desfășurat in 
același timp o intensă activitate in
ternațională. multiplicind contactele 
la nivel inalt și la alte niveluri, nja- 
nifestind inițiative și venind cu pro
puneri — toate îndreptate ferm spre 
conjugarea eforturilor statelor, ale 
celor mai largi forțe sociale, ale po
poarelor în vederea apărării păcii, 
promovării destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Ținind seama de faptul că Europa 
este continentul cel mai înarmat, că 
aci persistă un șir de factori de in
securitate — baze militare, trupe pe 
teritorii străine, cele două blocuri mi
litare opuse — dobîndesc o importan
ță hotăritoare pentru viitorul po
poarelor continentului, pentru pacea 

întregii lumi intensificarea eforturi
lor pentru EDIFICAREA SECURITĂ
ȚII EUROPENE și, în acest sens, 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid, astfel ca ea să dea un pu
ternic imbold transpunerii in viață a 
Actului final de la Helsinki, să ser
vească destinderii și securității ge
nerale.

Hotărîrea fermă a României de a-și 
aduce Întreaga contribuție la cauza 
securității europene, la buna pregă
tire a reuniunii amintite și-a găsit 
o nouă expresie concludentă la șe
dința comună, din 22 mai. a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Guver
nului. Forurile de conducere ale 
partidului și statului nostru au 
aprobat în unanimitate și au dat o 
înaltă apreciere activității desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul delegației române la lu
crările Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, modului strălucit 
in care a expus poziția țării noastre 
în problemele abordate la consfătui
re. A fost exprimat, totodată, acor
dul deplin cu conținutul Declara
țiilor adoptate, care, prin propu
nerea de a se organiza o reuniune Ia 
cel mai înalt nivel a conducătorilor 
statelor din toate regiunile lumii în 
scopul înlăturării focarelor de încor
dare și a prevenirii războiului, ca și 
prin propunerile privind dezangaja
rea militară și dezarmarea in Euro
pa, inclusiv reafirmarea poziției pri
vind desființarea concomitentă a 
NATO și Tratatului de la Varșovia, 
reprezintă contribuții îndreptate spre 
cauza destinderii și păcii în Europa și 
în lume.

Deosebit d« grav ește faptul că fe
nomenele de încordare internațională 
au Ioc pe fundalul cursei înarmărilor, 
care manifestă noi tendințe de esca
ladare. Cu atît mai mult se impune 
să se desfășoare tratative serioa
se, constructive, în vederea opririi 
acestei curse frenetice, adoptării de 
MASURI EFECTIVE DE DEZARMA
RE, IN PRIMUL RÎND DE DEZAR
MARE NUCLEARA. In această pri
vință, răspunsul guvernului român 
privitor la obiectivele celui de-al doi

Ilfov a plouat. în unitățile din 
consiliile agroindustriale Ulmeni, 
Minăstirea. Chiselet si altele, la 
întreținerea culturilor se lucrează 
pe parcelele care s-au zvîntat. 
Oamenii muncii din agricultu
ra Ilfovului, care in condiții de
osebit de grele din primăvară

bistrița-năsăud Ordinea și disciplina - între afirmațiile
din birou și realitatea de pe teren

Am urmărit împreună cu tovarășul 
Emilian Giurgiu, inginer principal la 
Trustul județean S.M.A. Bistrița-Nâ- 
săud, cum se desfășoară lucrările de 
întreținere a culturilor în unitățile ce 
fac parte din consiliul agroindustrial 
Teaca, care deține mari suprafețe cu 
culturi prăsitoare. Dar mai intii cite- 
va precizări referitoare la stadiul a- 
cestor lucrări : pină luni, 2 iunie, a 
fost prășită întreaga suprafață cul
tivată cu sfeclă de zahăr, iar 
Ia porumb — din cele 2 413 hec
tare aflate în cultură — au fost 
prășite mecanic 995 hectare, iar 
manual 270 hectare. Rezultă că 
prășitul porumbului este întîrziat. 
S-ar putea acredita ideea că plan
tele n-ar fi încă prea dezvoltate 
si. de aceea, n-ar fi oportună inter
venția omului. Specialistul care ne 
insoteste precizează însă că prașilele 
pot și trebuie executate cit mai repede.

După afirmațiile tovarășului Daniel 
Magdaș, președintele consiliului unic 
agroindustrial, suprafețele cultivate 
cu prăsitoare au fost repartizate pe 
mecanizatori și cooperatori, astfel in
cit fiecare știe ce are de făcut, in ce 
termen trebuie să încheie lucrările. 
Intrucit există diferențe în ce pri
vește atit răsărirea și dezvoltarea 
plantelor, cît și gradul de imburuie
nare a unor terenuri, au fost luate 
măsuri de întrajutorare intre forma
țiile de muncă. In cele mai multe fer
me și unități agricole se muncește in
tens, folosindu-se in mod chibzuit 
orele și zilele bune de lucru. Vom 
insista mai mult asupra unor aspecte 
care trebuie să dea de gindit organi
zațiilor de partid și consiliilor de con
ducere din anumite unități. Este vor
ba, înainte de toate, de slaba mobili
zare la lucru a forțelor umane. •

Să exemplificăm. La C.A.P. Ocnița, 
abia la ora 10,30 numeroși coopera
tori, cu sapele la umăr, se îndreptau 
spre tarlalele cu sfeclă de zahăr sau 
porumb. Această constatare am 
adus-o la cunoștința tovarășului Mi
hai Hector, inginer-șef al cooperativei 
agricole. Ne-a spus că nu-șl face pro
bleme, deoarece, in ziua respectivă, 
se va încheia prășitul sfeclei de za
hăr, urmind ca a doua zi forțele să 
fie concentrate la porumb și, in nici 
un caz, termenul stabilit pentru în

lea Deceniu al O.N.U. pentru dezar
mare, m spiritul programului susținut 
permanent de țara noastră propune 
un ansamblu de măsuri urmărind de
clanșarea unui proces autentic de 
dezarmare și înfăptuirea de pași con- 
creți in această direcție, între care, 
ca o măsură parțială de primă urgen
ță. înghețarea și reducerea cheltuieli
lor militare — problemă în legătură 
cu care România, împreună cu Sue
dia au și prezentat un document de 
lucru in fața Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, care-și ține in pre
zent lucrările la New York.

Promovarea cursului spre destin
dere și colaborare, soluționarea pro
blemelor securității și dezarmării pre
supun și reclamă intensificarea și 
aprofundarea schimbului de păreri în
tre factori de răspundere ai statelor, 
identificarea în comun a unor soluții 
reciproc acceptabile și, ca atare, via
bile. Pe acest plan, se poate spune că 
activitatea României, a președintelui 
ei a fost deosebit de bogată în cursul 
acestei luni.

Participarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la fu
neraliile tovară
șului Iosin Broz 
Tito a dat ex
presie omagiului 
profund pe care 
întregul nostru 
popor l-a adus 
memoriei ilustru
lui dispărut, per
sonalitate pro
eminentă a lu
mii contempora
ne, mare prieten 
al poporului ro
mân. solidarității 
frățești cu po
poarele iugoslave în 

dorinței sincere, exprimate și in con
vorbirea cu conducători de partid și 
de stat ai R.S.F.i., ca prietenia 
româno-iugoslavă să se întărească și 
mai mult.

Cu prilejul prezenței la funeralii, 
la ' care au participat factori politici 
de răspundere din peste 100 de state, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
întilniri și convorbiri cu reprezen
tanți la nivel înalt ai R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, S.U.A., Pakistanului, 
Bulgariei, Indiei, Marii Britanii, Ban
gladeshului, Siriei, Zimbabwe, Spa
niei, Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — convorbiri care au relie
fat voința comună de a dezvolta bu
nele relații bilaterale, de a conlucra 
mai activ pe arena internațională in 
interesul destinderii și păcii. Ulterior, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
pe pămintul României numeroase în
tilniri și convorbiri cu șefi de state 
și guverne, cu miniștri de externe și 
alți membri ai guvernelor unor state, 
cu reprezentanți ai O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale, cu marcan
te personalități politice și culturale 
din diferite state.

Recentul dialog dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Guofeng, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a marcat, prin înțelegerile convenite 
in domeniul dezvoltării legăturilor 
bilaterale, prin acordul de a colabora 
mai strins pe arena mondială pentru 
promovarea politicii de pace și inde
pendență națională, o contribuție de 
seamă la întărirea prieteniei și co
laborării dintre partidele, statele și 
popoarele României și Chinei. Vizita 
in țara noastră a tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președinte
le R. P. D. Coreene, convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu înal
tul oaspete au dat expresie hotăririi 
comune de a amplifica și adinei le
găturile de trainică prietenie și co
laborare româno-coreene, au reafir
mat solidaritatea deplină a poporului 
nostru față de aspirațiile legitime ale 
poporului coreean de reunificare paș
nică a patriei sale, au evidențiat 
voința celor două partide și state de

au realizat lucrări de calitate 
ia semănat, se străduiesc acum 
să mențină lanurile fără buruieni. 
Și in acest scop folosesc foate mij
loacele pe care le au la indemină. 
Reținem între altele faptul că in 
trei cooperative din consiliul agro
industrial Hotarele — Herăști, Izvoa

cheierea acestei lucrări — 5 iunie — 
nu va fi depășit. Ciudată optică a 
unui specialist agricol care are cel 
dinții datoria să determine grăbirea 
lucrărilor, pentru că nu se știe cum 
va evolua timpul !

Mergem apoi pe ogoarele coopera
tivei agricole din Teaca. Și aici, la 
prășitui porumbului nu lucrau decit 
puțini oameni. Pe o solă de 25—30 
hectare erau doar 5 cooperatori. Pri
mul cultivator a intrat in lan în ju
rul orei 12. Nu este necesară inter
venția oamenilor ? Din contră, ea este 
reclamată cu cea mai mare stringență 
deoarece unele porțiuni de teren sint 
năpădite de pir. La cooperativa agri
colă Galații Bistriței observăm, că 
porțiunile prășite alternează cu altele 
unde nu au fost executate lucrările 
de întreținere. Inginerul-șef al uni
tății, tovarășul Emil Baciu, ne spu
nea supărat că a trebuit să dea aver
tizări acelor cooperatori care nu și-au 
prășit porțiunile cu sfeclă de zahăr ce 
le-au fost repartizate. Mai nimerit 

Intre buruieni : — Fii liniștită, soro I cu el trăim mult și... bine I...
Desen de St. COCIOABA

a intări colaborarea cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, progre
siste, antiimperialiste in lupta pentru 
progres, colaborare și pace. De ase
menea, întilnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, a reafirmat 
hotărîrea comună de a amplifica și 
aprofunda continua conlucrare dintre 
partidele și țările noastre, de a con
tribui la crearea unui climat de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere 
in Europa, în Africa și în întreaga 
lume, la lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale.

O deosebită semnificație au și re
zultatele vizitei de prietenie efectuate 
în U.R.S.S. de primul ministru al gu
vernului român, măsurile convenite, 
în spiritul înțelegerilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, in vederea adîncirii re
lațiilor de prietenie și dezvoltării 
colaborării economice dintre cele 
două țări, corespunzător intereselor 
reciproce, ale cauzei socialismului, 
destinderii și păcii în lume.

Se cuvin menționate, de asemenea, 
vizitele efectuate de ministrul de 
externe al României în R.F.G., de 
delegația Marii Adunări Naționale in 
S.U.A., de alți reprezentanți ai țării 
noastre în diverse țări, participarea 
delegației române la Conferința in
terparlamentară de la Bruxelles — 
acțiuni care ilustrează amploarea și 
dinamismul relațiilor României cu 
alte state, fără deosebire de orînduire 
socială, dau expresie hotăririi ei de 
a-și spori contribuția la cauza destin
derii, păcii și colaborării internațio
nale.

Atenția opiniei publice internațio
nale a fost reținută în această lună 
și de EVENIMENTELE DIN CO
REEA DE SUD. împotrivirea popu
lației față de regimul de dictatură 
din această țară a luat amploarea 
unei revolte cu caracter de masă. Nici 
legea marțială, nici tancurile, nici re
presiunile poliției și forțelor armate, 
care au făcut sute de victime, nu 
izbutesc să stăvilească demonstrațiile 
populare, care cer cu energie liber
tate, democrație, reunificarea pașnică 
a țării. In aceste condiții apare și mai 
evidentă însemnătatea eforturilor de
puse de R.P.D. Coreeană in mod 
permanent, inclusiv la actualele tra
tative de la Panmunjon, pentru reali
zarea marelui ideal al întregului 
popor coreean — reunificarea pașnică 
și democratică a țării.

O retrospectivă cît de sumară a lu
nii încheiate cere să se menționeze, 
de asemenea, ca un element caracte
ristic. EXTINDEREA MIȘCĂRILOR 
SOCIALE care au avut loc in această 
perioadă intr-un șir de țări occiden
tale. Ca urmare a persistenței feno
menelor de criză economică, în Fran
ța, Belgia, Italia s-au desfășurat am
ple demonstrații împotriva creșterii 
șomajului. In Suedia — țară dată de 
exemplu pentru menținerea „păcii 
sociale" — s-a desfășurat cea mai 
mare acțiune revendicativă din ul
timii 70 de ani. Forțele democratice 
din Italia și Spania protestează îm
potriva noului val de violență, căruia 
i-au căzut victime atiția oameni ne
vi novați.

★
Evenimentele Interne, cit și cele in

ternaționale care au avut loc în 
cursui lunii mai relevă o dată mal 
mult justețea orientărilor și hotjrîri- 
ior Congresului al XII-lea, în dome
niul politicii interne și externe a 
României, necesitatea de a se face 
totul pentru transpunerea lor neabă
tută în viață — aceasta corespunzind 
pe deplin intereselor fundamentale 
ale poporului român, ca și aspirații
lor vitale de pace șl progres ale în
tregii omeniri.

Ada GREGORIAN 
Ion FINTÎNARU

rele și Hotarele — s-au prășit cite 
50 de hectare cu prășitoarea cu cat, 
economisindu-se în acest fel moto
rină pentru consumul pe 2 zile.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Seinteii*

era dacă inginerul. Împreună cu 
membrii consiliului de conducere și 
biroul organizației de partid ar fi dis
cutat cu oamenii și i-ar fi convins că, 
in spiritul prevederilor legale, au o- 
bligația să execute neîntirziat lucră
rile de întreținere. Pentru că, în ulti
mă instanță, nu mustrările formale, 
ci prașilele făcute la timp vor umple 
sacul cu porumb la toamnă.

Stadiul actual al lucrărilor de între
ținere dintr-un șir de unități agricole 
din consiliul agroindustrial Teaca im
pune ca biroul executiv al consiliului, 
împreună cu organizațiile de partid 
și conducerile unităților respective să 
acționeze cu răspundere pentru în
tronarea spiritului de ordine, răs
pundere și disciplină in muncă, ast
fel incit prașilele să fie executate la 
timp și bine, așa cum a cerut condu
cerea partidului la recenta Consfă
tuire de lucru de lâ C.C. al P.C.R.

Gh. CRIȘAN
corespondentul „Seinteii*
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind unele măsuri de perfecționare în continuare 
a activității consiliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste și sectoarelor unice de mecanizare

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste Romania decretează :

Art. 1 — în vederea perfecționării 
!n continuare a activității consiliilor 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste și sectoarelor unice de me
canizare ale agriculturii, se supune, 
spre dezbatere publică, proiectul de

PROIECT

DECRET
privind reglementarea raporturilor dintre stațiunile 

pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează :

Art. 1 — Stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii răspund. împreu
nă cu unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, de realizarea integrală 
a planului de producție agricolă, in 
care scop încheie contracte de coope
rare pentru executarea mecanică a 
lucrărilor agricole prevăzute în teh
nologii. inclusiv transportul produc
ției obținute și eliberarea terenului.

Contractele de cooperare se în
cheie de stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii cu fiecare unitate 
agricolă in parte.

în vederea obținerii producțiilor 
planificate, stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii răspund fată de 
unitățile agricole de executarea la ter
menele optime și de bună calitate 
a lucrărilor mecanizate, de realizarea 
lucrărilor de irigații și chimizarea 
culturilor agricole, de aplicarea teh
nologiilor prevăzute in contracte, co
respunzător normelor stabilite de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

Unitățile agricole de stat si coope
ratiste răsound la rindul lor. față 
de stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii. de executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor manuale și 
a celorlalte obligații ce le revin din 
tehnologii, potrivit prevederilor con
tractuale. precum și de realizarea 
producțiilor agricole ca urmare a 
executării acestor lucrări.

Art. 2 — Pentru folosirea raționa
lă a potențialului productiv al pă* * 
mintului. in scopul creșterii produc
ției agricole, pe intreg teritoriul de
ținut de unitățile componente ale 
consiliului unic agroindustrial de 
stat si cooperatist se organizează a- 
solamente. cu terenurile grupate pe 
sole cu dimensiuni optime pentru 
exploatarea mecanizată, independent 
de deținătorii terenurilor respective.

Timpul probabil pentru zilele de 4, s
• iunie. In țară : Vreme în general ră
coroasă și instabilă, cu cerul schimbă
tor. Vor cădea averse locale de ploaie,

Cea de-a XlX-a ediție a „Trofeu
lui Carpati" la handbal masculin — 
desfășurată timp de 6 zile la Oradea 
— a stabilit următorul clasament fi
nal :
1. România (10 puncte, neînvinsă)
2. R.D. Germană (8 puncte)
3. Cehoslovacia (5 puncte)
4. Spania (4 puncte)
5. R. F. Germania (3 puncte)
6. România tineret (zero puncte).

Premiile acestei ediții au fost atri
buite după cum urmează : „Trofeul 
Carpați" : echipa României ; Cel mai 
bun jucător al turneului : Vasile 
Stingă ; Golgeterul turneului : Vasile 
Stingă (32 de goluri) : Cel mai bun 
portar : Wieland Schmidt (R.D. Ger
mană) ; Cele mai puține eliminări : 
echipa Cehoslovaciei.

A luat sfîrsit concursul internatio
nal de caiac-canoe desfășurat la Tata 
(Ungaria). Tn ultima zi. sportivii ro
mâni au obtinut 3 victorii : în pro
bele de caiac dublu feminin (Elisa- 
beta Băbeanu — Agafia Buhaev) — 
l’58”4/10, caiac dublu — 1 000 m mas
culin (Gheraslm Munteanu — Gheor
ghe Titu) — 4T3” și caiac 4 — 1 000 
m (Zafiu, Geantă, Dîba, Ciobanu) — 
3’21”9/10. în proba de caiac simplu —, 
1 000 m. dștlgată de iugoslavul Janlcl

întreaga activitate de producție ve
getală a unităților agricole din con- 
. iliu se realizează pe baza progra
mului stabilit prin proiectul de or
ganizare și exploatare agricolă, pen
tru fiecare asolament. solă și cultură 
In parte-

Art. 3 — Pentru executarea me
canizată a lucrărilor agricole, stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
organizează formații mari de meca
nizare. care vor răspunde de exe
cutarea tuturor lucrărilor mecanice 
prevăzute în tehnologii, pentru un 
număr de sole și culturi. Acestea lu
crează în cadrul fermelor de pro
ducție agricolă din subordinea uni
tăților componente ale consiliului 
unic.

Art. 4 — Formațiile mari de me
canizare vor fi conduse de către 
specialiști agricoli, care organizează 
activitatea acestora și răspund. Îm
preună cu mecanizatorii, de execu
tarea lucrărilor prevăzute in norme
le tehnologice. pentru fiecare cul
tură. de aplicarea programelor de 
chimizare si irigații si de obținerea 
producțiilor planificate pe solele si 
culturile repartizate. precum si de 
folosirea economică a tractoarelor si 
mașinilor agricole, de respectarea 
normelor de consum de carburanți si 
lubrifianti si de realizarea venituri
lor si cheltuielilor ce revin atit pen
tru planul fermei respective, cit si al 
formației de mecanizare.

Art. 5 — Activitatea fermei si for
mației de mecanizatori se desfășoară 
pe baza unui plan comun de produc
ție. a bugetului de venituri si chel
tuieli. care vor cuprinde. în mod uni
tar. sarcinile ce revin fermei si for
mației din planurile de producție și 
din bugetele de venituri și cheltuieli 
ale unității agricole si respectiv ale 
stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii. «

Specialistul șef de fermă angajea
ză executarea acestui plan și obți
nerea rezultatelor de producție si 
economice atit fată de conducerea 
unității agricole, cit si fată de stațiu
nea pentru mecanizarea agriculturii.

Art. 6 — Realizarea producției a- 
gricole se angajează în acord global, 
de către fiecare specialist. pentru 
ferma și formația de care răspunde, 
atit cu stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii, cit si cu unitatea agri
colă unde îsi desfășoară activitatea.

în contractele de acord' global se 
vor prevedea volumul si termenul de 
execuție a tuturor lucrărilor mecani
ce. nivelul producțiilor planificate, 
suma cuvenită drept retribuire, pre
cum si indicii de calitate prevăzuti 
in normele tehnologice elaborate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Șefii de fermă, șefii de sectoare șl 
formațiile de mecanizatori răspund 
de executarea lucrărilor si realizarea 
producțiilor angajate, in acord glo
bal. pentru suprafețele respective, 
chiar dacă în unele perioade de virf 
au fost ajutate de alte formații. 

decret privind reglementarea rapor
turilor dintre stațiunile pentru me
canizarea agriculturii și unitățile 
agricole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale de stat și coopera
tiste.

Art. 2 — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, împreună cu 
Uniunea Națională a Cooperativelor

Art. 7 — Toți specialiștii care lu
crează în unitățile de producție din 
cadrul consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist sint • subordo
nați acestuia.

Specialiștii lucrează în unitățile de 
stat sau cooperatiste, ca reprezen
tanți ai statului, răspunzînd direct 
de realizarea sarcinilor de producție 
și economice ce le revin.

în toate unitățile agricole. în afara 
cadrelor repartizate în conducerea a- 
cestora ca directori. președinți de 
cooperative agricole de producție sau 
ingineri-șefi. toți ceilalți specialiști 
agricoli răspund direct de activita
tea unei ferme sau sector de produc
ție. de realizarea producției și obți
nerea rezultatelor economice plani
ficate.

Art. 8 — Planul de producție agri
colă se repartizează de către direcția 
generală pentru agricultură si indus
tria alimentară, pe fiecare consiliu 
unic agroindustrial de stat și coope
ratist.

Direcțiile generale pentru agricul
tură și industria alimentară județene 
vor repartiza pe consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste, 
odată cu sarcinile de producție, si baza 
tehnico-materială cuvenită unităților 
agricole componente.

Biroul executiv al consiliului unic 
agroindustrial de stat si cooperatist 
va defalca planul de producție cores
punzător grupării solelor pe ferme și 
a acestora pe unități și va stabili sar
cinile de producție ce revin fiecărei 
unități agricole de stat și cooperatiste, 
diferențiate in funcție de potențialul 
productiv al bămîntului si dotarea 
tehnico-materială.

Planul se va supune spre aprobarea 
adunării generale a consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist.

Cheltuielile necesare efectuării lu
crărilor pe fiecare solă se suportă, in 
execuție, de unitatea agricola, respec
tiv ferma care are în primire tere
nul acesteia și răspunde de realiza
rea producției pentru cultura res
pectivă.

După încheierea recoltării șl livră
rii producției, cheltuielile si venitu
rile realizate de unitatea agricolă care 
a efectuat lucrările se decontează 
proporțional cu terenul detinut de fie
care unitate in cadrul solei.

Art. 9 — Unitățile agricole sint ti
tulare de plan, cu gestiune economi- 
co-financiară și răspundere contrac
tuală proprie, primesc sarcini de pro
ducție și livrare și răspund de reali
zarea acestora, pentru toate culturile 
și activitățile agricole.

Art. 10 — Secțiile de mecanizare 
ale stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii vor asigura asistenta teh
nică și remedierea operativă a defec
țiunilor pentru formațiile de mecani
zare, precum și executarea de lucrări 
de reparații, montaj și prestații pen
tru unitățile agricole socialiste și gos
podăriile populației.

Art. 11 — Pentru executarea lucră
rilor de montaj utilaje și instalații 
zootehnice, asistență tehnică, confec
ții metalice, activitatea de service, 
reparații capitale ale utilajelor speci
fice și instruirea personalului cuprins 
inactivitatea de producție zootehnică, 
în cadrul fiecărui iudet. se vor specia
liza centre subordonate și conduse 
direct de către trusturile de mecani
zare a agriculturii, irigații, transpor
turi și producția de utilaje pentru 
agricultură și industria alimentară.

Art. 12 — Plata drepturilor cuveni
te stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii pentru lucrările execu
tate mecanizat in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, inclusiv a celor 
privind irigarea culturilor, înscrise în 
contractele de cooperare, se face pe 
baza tarifelor de plată pe unitatea de 
produs agricol, proportional cu pro
ducțiile realizate de fiecare unitate 
agricolă.

Pentru lucrările si serviciile prevă
zute în anexă plata se face pe bază 
de tarife fixe potrivit normelor legale 
în vigoare.

Art. 13 — Lucrările executate de 
stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii. in acțiuni de întrajutorare, se 
plătesc acestora la tarifele fixe co
respunzătoare lucrărilor respective, 
de către stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii pe raza căreia s-au reali
zat lucrările și care are angajată 
activitate în acord global. Drepturile 
cuvenite mecanicilor agricoli pentru 
aceste lucrări se achită integral, pe 
baza documentelor de recepție, la 
sfirșitul lunii.

Art. 14 — Lucrările agricole execu
tate de stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii la unitățile agricole de 
stat se plătesc în bani, iar cele ce se 
execută la unitățile agricole coopera
tiste, se plătesc în bani sau în na
tură. potrivit prevederilor legale în 
vigoare.

Pentru lucrările la care plata se 
face In bani, unitățile agricole plătesc 

Agricole de Producție și consiliile 
populare județene și al municipiului 
București vor supune, spre aproba
re, pînă la 30 iunie a.c., proiectul de 
decret prevăzut la art. 1, îmbunătățit 
pe baza propunerilor și observațiilor 
oamenilor muncii.

Art. 3 — Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare va lua toate 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în timpul anului, la termenele stabi
lite potrivit legii 80% din suma 
cuvenită, pe baza tarifelor aferente 
lucrărilor executate.

Pentru lucrările cu plata în natură, 
unitățile agricole cooperatiste vor 
preda în timpul recoltării, la între
prinderile cu sarcini de preluare, in 
contul stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii. 8O°o din cantitățile sta
bilite pe baza tarifelor corespunză
toare lucrărilor executate, cu excep
ția uiumului care se predă integral 
în funcție de producția recoltată.

Drepturile cuvenite stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii pentru 
lucrările cu plata în natură se vor 
preda de unitățile agricole coopera
tiste. în cantităti utile. înaintea altor 
obligații către stat, cu excepția dato
riilor pentru semințe si a produselor 
împrumutate din fondul central.

în cazul preluării produselor cuve
nite stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii in altă ordine decît in cea 
prevăzută în alineatul 1. întreprinde
rile cu sarcini de preluare vor plăti 
acestora penalități de 0,05% pentru 
fiecare zi de intîrziere. calculate la 
valoarea produselor neîncasate, stabi
lită pe baza preturilor de decontare 
a acestora.

Art. 15 — în cel mult 20 de zile de 
la încheierea lucrărilor de recoltare a 
fiecărei culturi, drepturile cuvenite 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii se recalculează. în ceea ce 
privește tariful pe unitatea de pro
dus, in funcție de suprafața însămjn- 
tată, de lucrările efectiv executate' si 
de producția realizată. în cantităti 
utile.

La stabilirea drepturilor ce se 
cuvin stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii se va lua în calcul si pro
ducția nerealizată ca urmare a unor 
calamități recunoscute de ADAS si 
pentru care unitatea agricolă coope
ratistă a primit desnăeubiri.

Pentru culturile agricole calamitate 
ca urmare a acțiunii negative a unor 
factori naturali, unitățile agricole de 
stat vor plăti lucrările executate de 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, conform legislației în vi
goare.

Unitățile agricole vor plăti stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii, 
în termen de 25 zile de la încheierea 
recoltării, diferența în bani sau în 
natură față de drepturile cuvenite. în 
cazul în care cooperativele agricole 
de producție nu mai dispun de can
titățile de produse la cultura respec
tivă pentru plata diferenței, acestea 
vor preda în echivalență produse la 
unitățile cu sarcini de preluare, ast
fel Incit stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii să-și Încaseze in În
tregime drepturile cuvenite în na
tură.

în cazul în care unitățile agricole 
de stat și cooperatiste nu plătesc la 
termen contravaloarea lucrărilor me
canizate cu plata în bani, stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii vor 
introduce in bancă dispoziții de în
casare care se vor deconta din contul 
acestor unităti.

La culturile la care drepturile cu
venite stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii sint mai mici decît înca
sările efective, diferența se va com
pensa cu drepturile cuvenite pentru 
alte culturi sau se va restitui din pri
mele încasări unităților agricole res
pective de către stațiunile pentru me
canizarea agriculturii în termen de 
25 de zile de la încheierea recoltării 
culturii respective.

Stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii care nu dispun de fonduri 
pentru restituirea sumelor încasate 
în plus peste drepturile cuvenite in 
raport cu producțiile realizate de 
unitățile agricole vor putea primi 
credite speciale, în condițiile legii, 
pină la nivelul sumelor de restituit.

La sfirșitul anului se face regula
rizarea definitivă a diferențelor in ra
port cu gradul de realizare a pro
ducțiilor obținute.

LISTA
lucrărilor agricole și serviciilor

bază de tarif fixce se plătesc pe
1 — Recoltat (la culturi la care

plata se face în cote procen-
tuale)

2 — Treierat
3 — Greblat
4 — Balotat paie
5 — Eliberat terenul de coceni si

tocatul acestora
6 — încărcat sau colectat baloti
7 — Tasat siloz
8 — Tocat furaje
9 — Bătut porumb

10 — Măcinat
11 — Scarificat
12 — Afinat solul
13 — Desfundat
14 — Defrișat 

măsurile pentru asigurarea condiții
lor de aplicare a prevederilor cuprin
se In Decretul privind reglementarea 
raporturilor dintre stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii și unitățile 
agricole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale de stat și coope
ratiste, începînd cu anul agricol 
1980—1981.

Art. 16 — Mecanicii agricoli și ce
lălalt personal din formațiile pentru 
mecanizarea agriculturii vor fi retri- 
buiți în acord global, potrivit legii, 
cu tarif pe tona de produs, nelimitat, 
în raport cu producția obținută pe 
fiecare cultură de către formația din 
care fac parte, independent de pro
ducția realizată de celelalte formații 
sau pe ansamblul unităților servite.

în cazul cînd nu sînt create con
diții pentru aplicarea formei de re
tribuire în acord global, mecanicii 
agricoli și celălalt personal din for
mații vor putea lucra și in sistemul 
de retribuire cu plată pe lucrare, 
hectar, tonă etc., nrimind lunar, sub 
formă de avans, 80% din drep
turile cuvenite pentru lucrările exe
cutate. Diferența se va acorda după 
recoltare, in raport cu gradul de rea
lizare a producției planificate, dar nu 
mai mult de sută la sută.

Forma de retribuire în acord glo
bal sau cu plata pe lucrare se va sta
bili la începutul anului și se va 
aplica unitar pe întreaga formație.

Art. 17 — Pentru economiile Ia 
consumul de materiale, combustibil, 
energie, față de normele stabilite, 
personalul din formații, secții de me
canizare sau ateliere poate beneficia 
de premii in cursul anului, conform 
prevederilor art. 62 (1) din Legea 
nr. 57/1974.

Art. 18' — Principalii indicatori in 
raport cu care se acordă retribuția 
pentru personalul din conducerea 
stațiunilor pentru mecanizarea agri- 
culturii sint realizarea planului va- 

' loric al producției vegetale din unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
deservite și .a volumului total plani
ficat ai lucrărilor.

Art. 19 — Cooperativele agricole de 
producție și unitățile agricole de stat 
pot vinde, după acoperirea obligații
lor la fondul de stat, personalului 
muncitor din formații, secții si sec
toare de mecanizare, la cererea aces
tuia, în condițiile prevăzute de lege 
pentru membrii cooperatori, o canti
tate de 120—150 kg grîu și circa 150 kg 
porumb de fiecare persoană ; aceleași 
cantităti se vor putea vinde și pentru 
fiecare copil sub 16 ani, numai unuia 
dintre părinți.

Art. 20 — Unitățile agricole de stat 
vor lua măsuri pentru a asigura con
tra cost hrană caldă pentru persona
lul muncitor din secțiile și formațiile 
de mecanizare.

Prevederile alineatului 1 se reco
mandă a fi aplicate fi de unitățile 
agricole cooperatiste.

Art. 21 — Cooperativele agricole de 
producție pot atribui lot în folosință, 
în condițiile prevăzute de statut, me
canicilor și celorlalți muncitori care 
au calitatea de membru al coopera
tivei și lucrează în formațiile sau 
secțiile de mecanizare organizate în 
cadrul fermelor întreprinderilor agri
cole de stat.

Mecanicii agricoli și ceilalți munci
tori care execută lucrări de exploa
tare și întreținere a utilajelor agrico
le care nu sint membri ai cooperati
velor agricole de producție pot primi 
de Ia unitatea agricolă de stat în care 
lucrează un lot în suprafață de pînă 
la 0,10 hectare.

Art. 22 — Consiliile unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste. Îm
preună cu cooperativele agricole de 
producție, vor lua măsuri pentru con
centrarea terenurilor din cimp re
partizate ca loturi in folosință perso
nală in sole special organizate in 
apropierea satelor, asigurîndu-se. con
tra plată, executarea mecanizată a 
principalelor lucrări agricole.

★
NOTA : Observațiile și propunerile 

la proiectul de decret supus dezbate
rii publice pot fi înaintate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare sau la Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție.

15 — Lucrări în plantații neintrate
pe rod (pomi, vii. căpșuni, 
coacăze etc.)

16 — Lucrări executate la culturi
furajere care nu se recoltează 
mecanizat

17 — Lucrări pe pășuni
18 — Lucrări de încărcare-descărcare
19 — Transporturi
20 — Lucrări staționare
21 — Lucrări cu cupe screper
22 — Săpat gropi
23 — Format digulete
24 — Sortat cartofi
25 — Sfărîmat îngrășăminte chimice
26 — Lucrări de asistentă, tehnică

(întreținere, reparații, montaj 
utilaje si instalații etc.).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost mișcat de amabilul mesaj de felicitare pe care ați binevoit să 

mi-1 adresați cu prilejul sărbătorii naționale a țării mele.
Mulfumindu-vă sincer, vă rog, la rindul meu, să acceptați urările mele 

de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul român, 
pentru consolidarea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare existente 
Intre țările noastre, pentru fericirea celor două popoare ale noastre și 
pentru cauza păcii, destinderii și justiției în lume.

Primiți, vă rog. domnule președinte și scump prieten, asigurarea stimei 
mele celei mai înalte.

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului argentinian, precum și al meu perso
nal, vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ati binevoit să-l trimiteti 
cu ocazia sărbătorii noastre naționale.

Vă adresez, la rindul meu. cele mai bune urări de prietenie și colaborare 
pentru stringerea legăturilor care unesc cele două țări ale noastre.

General - locotenent (r) 
, JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii Argentiniene

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a avut o intilnire de lucru cu delegația 

sovietică, condusă de acad. Gurii I. Marciuk
Tovarășa academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, director ge
neral al Institutului central de chi
mie. a avut. luni, la sediul institu
tului. o intilnire de lucru cu delega
ția sovietică, condusă de acad. Gurii
I. Marciuk. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al U.R.S.S. pentru 
Stiintă și Tehnică, aflată în vizită în 
tara noastră.

Au luat parte tovarășii Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
National pentru Știință și Tehno
logie. Gheorghe Caranfil. minis
trul industriei chimice, membri 
ai conducerii Institutului central de 
chimie.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășei Elena Ceaușescu. din partea 
oamenilor de știintă sovietici, un 
călduros salut împreună cu urări de 
noi succese în multilaterala și pres
tigioasa activitate pe care o desfă
șoară.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
oamenilor de știintă sovietici un 
cordial salut împreună cu urarea ca 
legăturile de colaborare dintre oa
menii de știintă români și sovietici 
să se dezvolte in continuare cu 
succes.

întilnirea. desfășurată tntr-o at

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL FRANȚEI 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ 1N TARA NOASTRĂ 

vizită oficială în Republica Socia
listă România, în perioada 8—9 iunie 
1980.

—., . invitația ministrului aface
rilor externe, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Jean Francois-Poncet, va efectua 0

Cu prilejul apropiatei inaugurări a Expoziției 

industriale bulgare de la București 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul apropiatei inaugurări a 

Expoziției industriale bulgare de la 
București, la Complexul expozitional 
din Piața Scinteii a avut loc, luni di
mineața, o conferință de presă la care 
au participat reprezentanți ai unor 
ministere economice și întreprinderi 
românești de comerț exterior, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine acreditați în tara noastră.

Au fost prezenti Petăr Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
Si membri ai ambasadei.

Conferința de presă a fost deschisă 
de ing. Ion Constantinescu, președin
tele Camerei de comerț si industria 
a Republicii Socialiste România.

în expunerea sa. Dimităr Costa- 
dinov, președinte adjunct al Camerei 
de comerț si industrie, a Republicii 
Populare Bulgaria, directorul gene
ral al întreprinderii de tirgurl si ex
poziții internaționale, a evocat bu
nele relații existente între Bulgaria 
șl România In domeniul economic, 
dezvoltarea lor continuă în ansam
blul raporturilor traditionale de prie
tenie și colaborare bulgaro-române. 
El a subliniat că un rol hotărîtor In 
extinderea conlucrării dintre cele 
două țări pe multiple planuri îl au 
intîlnirile și convorbirile dintre to
varășul Todor Jivkov și tovarășul

vremea 

ȘTIRI SPORTIVE

mosferă caldă, tovărășească, a pri
lejuit un amplu schimb de păreri 
privind preocupările actuale și de 
perspectivă în domeniul cercetării 
științifice și tehnologice din cele două 
țări. A fost evidențiat cu satisfacție 
cursul ascendent al colaborării rod
nice statornicite între oamenii de 
stiintă români și sovietici ce se în
scrie în ansamblul cooperării multi
laterale dintre țările șl popoarele 
noastre. Subliniindu-se rezultatele 
bune obținute în cadrul .acestei co
laborări. în domeniile chimiei, pe
trochimiei și in alte sfere de activi
tate. s-a apreciat faptul că rezulta
tele și experiența acumulată creează 
noi posibilități pentru o largă con
lucrare menită să contribuie la dez
voltarea economiilor celor două țări.

Cu acest prilej a fost manifestată 
dorința reciprocă de a diversifica și 
aprofunda colaborarea bilaterală în 
domeniul cercetării științifice si dez
voltării tehnologice și de a extinde 
conlucrarea între oamenii de știintă 
din România si U.R.S.S., cu convin
gerea că aceasta contribuie la evolu
ția rodnică a relațiilor de.prietenie 
frățească statornicite între țările și 
popoarele noastre.

După intilnire. oaspeții, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat expoziția de produse, amena
jată în incinta Institutului central de 
chimie, realizate pe baza tehnologii
lor elaborate de specialiștii din uni
tățile care compun acest prestigios 
institut de cercetare științifică româ
nească.

Nicolae Ceaușescu. în cadrul cărora 
s-au stabilit măsuri importante pen
tru impulsionaiea cooperării econo
mice în domenii de interes reciproc, 
pentru sporirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri.

Expoziția de la București, căreia 1 
s-a rezervat o suprafață de 4 500 me
tri pătrati. ilustrează progresele în
registrate de economia bulgară in ul
timii ani. succesele obținute în do
menii de virf ale tehnicii, in special 
în construcțiile de mașini, chimie, 
electronică si electrotehnică, aducind 
in prim plan cîteva dintre produsele 
bulgărești bine cunoscute și apreciate 
pe piața mondială și caracterizate 
printr-un înalt nivel calitativ.

Expoziția, deschisă in perioada 
4—13 iunie a.c.. va contribui la mai 
buna cunoaștere de către specialiștii 
români și publicul larg a nivelului 
atins de industria bulgară, lnscriin- 
du-se ca un nou aport la îmbogăți
rea și dezvoltarea formelor de cola
borare economică reciproc avanta
joasă dintre cele două țări, la adîn- 
cirea specializării si cooperării in 
sfera producției si cercetării științi
fice. la creșterea volumului si lăr
girea nomenclatorului schimburilor 
comerciale.

(Agerpres)

mai ales în estul țării. în rest, averse 
izolate. Vînt moderat, cu intensificări 
în zona de munte și estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar valorile maxime vor 
oscila între 14 și 24 de grade, izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. Izolat, 
condiții de grindină. în București : 
Vreme în general instabilă șl răcoroasă 
la început, apoi în încălzire '-ușoară.

— 4’29”7/10. concurentul român Ion 
Geantă s-a clasat pe locul doi. cu 
4’32”5/10. După cum s-a mai anuntat, 
în prima zi Vasile Dîba cîștigase 
proba de canoe simplu la 500 m.

★
în cadrul concursului international 

de caiac-canoe de la Brandenburg 
(R.D. Germană), proba de canoe du
blu (500 m) a fost cîștigată de spor
tivii români Ivan Patzaichin si Petre 
Capusta. cu timpul de l’45”6/10. Pro
ba de canoe dublu (1 000 m) a reve
nit echipajului României (Gheorghe 
și Toma Simionov). cu rezultatul de 
3’41”l/10.

La arena „Roland Garros" din Pa
ris, unde se desfășoară campionatele 
internaționale de tenis ale Franței, 
în sferturile de finală ale probei de 
simplu femei jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o în două 
seturi, cu 6—2. 6—0 pe Wendy Turn
bull (Australia). Ruzici. relatează 
corespondenții agențiilor Internatio
nale de presă, s-a calificat în semi
finale. după o partidă în care a ju
cat un tenis de înaltă clasă. Adver
sara Virginiei Ruzici în semifinale 
va fi tînăra jucătoare australiană 
Dianne Fromholtz. care a eliminat-o 
cu 6—1, 6—4 pe Billie Jean King.

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 

a Republicii Italiene
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări La București, Ernesto Mario Bo- 
lasco, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. re
prezentanți ai altor ministere si in
stituții centrale, oameni de artă si 
cultură, generali, ziariști.

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

(Agerpres)

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 10,30 — Transmisiu
ne directă : Ceremonia sosirii de
legației de partid și de stat a Re
publicii Populare Bulgaria, in 
frunte cu tovarășul Todor Jlvkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia
PROGRAMUL 1

15,00 Tenis : Turneul Internațional de 
la Roland Garros. Transmisiune 
directă de la Paris

16.30 Teleșcoală
16.50 Almanah pionieresc
17.15 Clubul tineretului 
18,00 întrebări și răspunsuri 
18,25 Din țările socialiste
18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
10.30 Dosarul resurselor refolosibile 
10,45 Concursul și festivalul cînteculul

popular ,,Maria Tănase"
20.15 Ancheta TV : ,.Tn goană după.w 

trai ușor"
20,40 Teatru TV : ..John Gabriel Bork- 

man“ de Henrik Ibsen. Producție 
a Televiziunii din Norvegia

22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16.30 Tenis. Turneul international de la 
Roland Garros. Transmisiune di
rectă de la Paris

18.35 Album coral
18.50 10O1 de seri 
19.00 Telejurnal
10.30 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
19,4-5 Moștenire pentru viitor
30.15 Tinere talente la Festivalul de la 

Rîmnicu Vîlcea (III)
21,06 Viața economică a Capitalei
21.35 „Cîntă, lăutare, cîntă !“ Melodii 

lăutărești și cîntece de voie bună
22,10 Telejurnal

Cronica zilei
La invitația Consiliului National 

al Societății de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România, o dele
gație a Crucii Roșii din R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Nedeljko Gabric, 
membru al prezidiului societății, 
președinte al Crucii Roșii din Repu
blica Bosnia și Herțegovina, a făcut 
o vizită de schimb de experiență în 
țara noastră între 30 mai — 2 iu
nie a.c.

Delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie Române privind activi
tățile și preocupările celor două or
ganizații și dezvoltarea colaborării 
lor bilaterale. De asemenea, a vizitat 
unele obiective economice și social- 
culturale din municipiul București 
și din județul Mureș, luînd cunoș
tință de diverse aspecte ale activi
tății Crucii Roșii Române.

★
Cu prilejul comemorării lui Hris- 

to Botev, ambasadorul R. P. Bul
garia la București. Petăr Danailov, 
a depus, luni dimineață, o coroană 
de flori la monumentul poetului re
voluționar bulgar, din Parcul He
răstrău.

Au participat Silvestru Vîrtosu, 
secretarul Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, reprezentant! ai Ministe
rului Afacerilor Externe, alte per
soane oficiale. Au fost de fată mem
bri ai ambasadei, precum și nume
roși turiști bulgari aflati în Capitală.

★
Medicii promoției 1960. a Facultă

ții de medicină din București au or
ganizat o adunare festivă cu prilejul 
sărbătoririi a 20 de ani de la absol
vire.

în telegrama adresată cu această 
ocazie tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se spune, intre 
altele :

„Sîntem puternic mobilizați de no
bilele idealuri de umanism si solida
ritate umană, de dragoste pentru om 
și înfăptuirea aspirațiilor lui de li
bertate, paxîe si prosperitate, de Înțe
legerea și cooperarea între ponoare 
pe care dumneavoastră le promovat! 
strălucit și ne străduim să fim la 
înălțimea înaltelor comandamente ale 
profesiei noastre, să contribuim la În
florirea scumpei noastre patrii, la 
transpunerea In fapt a prevederilor 
Congresului al XlI-lea al P.C.R. cu 
privire la perfecționarea si dezvol
tarea ocrotirii sănătății, asistentei 
medicale și ridicării nivelului de 
trai.

Avînd ferma convingere că pre
zenta dumneavoastră în fruntea 
partidului si a tării reprezintă cheză
șia de granit a înaintării neabătute 
pe calea progresului si bunăstării, a 
socialismului și comunismului, a edi
ficării unei lumi mai drepte si mai 
bune, vă dorim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. viată lungă si 
multă sănătate, spre propășirea scum
pei noastre patrii. România".

★
Luni a început la Bîrlad cea de-a 

4-a ediție a Colocviului regizorilor 
din teatrele dramatice, manifestare 
științifică și cultural-artistică orga
nizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Vaslui. Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale 
din România, împreună cu Teatrul 
de stat „Victor Ion Popa" din loca
litate.

Programată tn cadrul fertil al 
muncii și creației, generat de Festi
valul național „Cîntarea României", 
actuala ediție a colocviului reunește 
personalități de seamă ale artei tea
trale românești, regizori, dramaturgi, 
critici și istorici de teatru, sceno
grafi, precum și un număr de nouă 
colective artistice, teatrale profesio
niste din București, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Iași, Sibiu, Pitești, Oradea, 
Ploiești și Bîrlad, care vor prezenta 
spectacole cu caracter competitiv, 
reprezentative pentru arta regiei.

în prima zi. Teatrul de stat „Vic
tor Ion Popa" a prezentat in premieră 
spectacolul cu piesa „Iluzia optică" 
de Dumitru Solomon, în regia lui 
Cristian Nacu și scenografia Delilel 
Ioaniu.

(Agerpres)



în sprijinul independenței 
și suveranității Namibiei 

Documente adoptate de reuniunea de la Alger
ALGER 2 (Agerpres). — Consiliul 

Națiunilor Unite pentru Namibia a 
cerut Întrunirea Consiliului de Secu
ritate in cadrul unei reuniuni de 
urgență in vederea decretării de 
„sancțiuni globale și obligatorii" 
împotriva Republicii Sud-Africane, 
dat fiind refuzul regimului de Ia 
Pretoria de a evacua Namibia.

In Programul său de acțiune, 
consiliul lansează un apel către 
toate țările lumii pentru „intensifi
carea eforturilor îndreptate în di
recția izolării totale și efective a 
Africii de Sud" și condamnă cu 
fermitate activitățile duse în numele 
intereselor străine, economice și de 
altă natură, în Namibia.

El reafirmă sprijinul acordat 
SWAPO (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest), „singurul 
reprezentant autentic al poporului 
namibian", și solidaritatea cu „ță
rile din prima linie" limitrofe Na
mibiei și Africii de Sud.

încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. Luxemburghez

LUXEMBURG 2 (Agerpres). — La 
Luxemburg au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al XXIII-lea Congres al P.C. 
Luxemburghez. Au fost adoptate re
zoluțiile „Cu privire la situația eco
nomică", „împotriva politicii de li
mitare a drepturilor oamenilor mun
cii. pentru progres social si econo

„Niciodată altă Hiroșimă!"

La 6 august se împlinesc 35 de ani de la lansarea bombei atomice 
asupra Hiroșimei. Pentru ca această tragedie să nu se mai repete 
niciodată, partizanii păcii din Japonia au inițiat marșuri care urmează 
să-i reunească pe participanți la 6 august în orașul martir, venind 
din toate regiunile țării. Aceste marșuri ale păcii se desfășoară sub 
lozinca scoaterii în afara legii a tuturor armelor atomice, ca deziderat 
arzător al tuturor popoarelor lumii, ca o cerință fundamentală a păcii 

, mondiale.
V----------------------------------------------------------------------J

Consiliul, care constituie „auto
ritatea administrativă legală" în 
Namibia din 1967, cheamă statele 
membre ale O.N.U. să nu recu
noască nici o reglementare internă 
în problema Namibiei care ar fi 
pusă la punct de Republica Sud- 
Africană și se pronunță pentru 
„independența și integritatea te
ritorială a Namibiei, inclusiv a 
zonei Walvis Bay".

LUSAKA 2 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiei — Lusaka — au în
ceput luni lucrările reuniunii la ni
vel înalt a statelor africane „din pri
ma linie" — Angola, Botswana, Mo- 
zambic, Tanzania, Zambia — precum 
și tînărul stat independent Zimbab
we. Este prezent, de asemenea, pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma. 
La reuniune ia parte pentru prima 
oară Robert Mugabe, primul minis
tru al Republicii Zimbabwe. întîl- 
nirea de la Lusaka este consacrată 
examinării situației din Namibia.

mic" și „Pentru o politică activă de 
pace". Au fost alese noile organe de 
conducere.

La prima plenară a noului Comi
tet Central, Rene Urbany a fost rea
les președinte al P.C. Luxemburghez, 
iar Dominique Urbany — președinte 
de onoare al partidului.

După acordul de la Bruxelles

Controverse

comunitar 
autorizate 
duminică

în Piața comună
PARIS 2 (Agerpres). —Controversa 

suscitată în cercurile guvernamentale 
vest-germane de compromisul de la 
Bruxelles al miniștrilor de externe ai 
C.E.E. in privința totalului contribu
ției britanice la bugetul 
a determinat cercurile 
franceze să-și precizeze, 
seara, poziția față de acordul respec
tiv — transmite Agenția France 
Presse. Acestea și-au exprimat uimi
rea că delegația vest-germană a ac
ceptat prea ușor, săptămîna trecută 
la Bruxelles, o soluție privind con
tribuția engleză care depășește cu 
mult propunerile franco-vest-germa- 
ne în acest sens prezentate reuniunii 
la nivel înalt a „celor nouă" ținută în 
luna aprilie la Luxemburg și pe care 
Marea Britanie le-a respins categoric. 
„Din grija de a se evita un nou eșec 
cu grave consecințe pentru viitorul 
C.E.E., afirmă cercurile autorizate, 
Franța a acceptat vinerea trecută 
compromisul de la Bruxelles in mă
sura în care toate celelalte state vor 
accepta în ansamblu termenii săi". 
La sfîrșitul săptămînii trecute se con
sidera. în general, că acordul de la 
Bruxelles, care punea capăt uneia din 
cele mai grave crize opmunitare, va 
fi aprobat de către toți și mai ale» 
de guvernele de la Londra și Bonn, 
ale căror poziții definitive sint încă 
așteptate. Or, ministrul vest-german 
al finanțelor, Hans Matthofer, și-a 
manifestat duminică opoziția față de 
compromisul de la Bruxelles, 
mina căruia R.F.G. va trebui 
porte esențialul noilor poveri finan
ciare, ca urmare a concesiilor 
Marii Britanii. Matthofer, care dispu
ne de un drept de veto în adoptarea 
deciziei pe care o va lua guvernul 
vest-german, a cerut ca efortul fi
nanciar suplimentar la care va tre
bui să consimtă R.F.G. să fie acope
rit prin reducerea altor capitole bu
getare, și nu pe baza unui nou îm
prumut de stat, oare ar spori defici
tul bugetului federal.

Așadar, ar putea exista surprize în 
legătură cu compromisul de la Bru
xelles, care nu a fost încă aprobat de 
către toate guvernele țărilor mem
bre.

in lu- 
să su-
făcute

Sărbătoarea ziarului 
„Neues Deutschland11
Simbătă si duminică s-a desfășurat, 

la Berlin, festivalul presei din R.D.G. 
— sărbătoarea ziarului „Neues Deut
schland", organul central de presă al 
C.C. al P.S.U.G. Manifestare tradițio
nală, ediția din acest an a festivalu
lui s-a desfășurat sub semnul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării țării 
de sub jugul fascist si a pregătirilor 
care se fac pentru întîmpinarea Con
gresului al X-lea al P.S.U.G., care va 
avea loc anul viitor. Pe scenele și 
estradele amenajate în minunatul 
decor natural al parcului „Friedrich- 
sheim" s-a organizat un variat si 
bogat program cultural-artistic si 
sportiv, care s-a bucurat de un deo
sebit succes. Și-au dat concursul 
4 000 de interpret!. artiști profesio
niști si amatori, au fost organizate 
expoziții de artă plastică si decora
tivă. s-au desfășurat numeroase 
concursuri, jocuri sportive ș.a.

La manifestările prilejuite de a- 
ceastă sărbătoare au participat ca in
vitați reprezentanți ai ziarelor comu
niste si socialiste din mai multe țări 
ale lumii, printre care si România. 
(Florin Ciobănescu).

r. p. chineză întrevederi ale delegației Opinii în favoarea continuării politicii de destindere
de activiști »

BEIJING 2 (Agerpres). — Ulanhu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze, a primit delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de Ion 
Sirbu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului • jude
țean Argeș al P.C.R., aflată într-o vi
zită de schimb de experiență în 
R. P.' Chineză.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele României, a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost transmis to
varășului Hua Guofeng, președintele 
Comitetului Central al P. C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi, un căl
duros salut și cele mai bune urări 
de sănătate și succese, iar poporului 
ehinez — urări de succese în înfăp-

Convorbiri economice româno-iraniene
TEHERAN 2 — Trimisul Ager-' 

preș, Victor Martalogu, transmite T 
Delegația economică română, con
dusă de Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a avut la Teheran convorbiri cu mi
nistrul iranian al comerțului. Reza 
Sadr, și cu adjunctul acestuia, Shoja- 
Eddin Fattahi. Au fost analizate sta
diul relațiilor economice și comercia

Vizita delegației
HAVANA 3 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei oficiale de prietenie 
în Cuba a delegației de partid și de 
stat a R. D. Germane, condusă de 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat, a fost dat publicității 
un comunicat. în care este exprimată 
dorința celor două părți de a dezvolta 
și intensifica relațiile și cooperarea 
pe multiple planuri. Cele două părți 
— se relevă în comunicat — consideră

Doi primari din Cisiordania ținta unor atentate
Vii reacții de

TEL AVIV 2 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile Internatio
nale de presă, luni, primarii pales
tinieni ai orașelor Ramallah.— Ka
rim Khalaf, și Nablus — Bassam 
Chakaa (din Cisiordania) au fost 
ținta unor atentate. Internat într-o 
stare gravă, primarului orașului Na
blus i s-a amputat un picior, iar Ka
rim Khalaf a fost supus de urgență 
unei intervenții chirurgicale.

In semn de protest față de aten
tatele comise împotriva celor doi 
primari palestinieni. Rashid Ei Sha- 
wa, primarul orașului Gaza, si între
gul consiliu municipal au prezentat 
o demisie colectivă guvernatorului 
israelian al teritoriului Gaza. în scri
soarea de demisie se subliniază că 
„politica de forță aplicată de guver
natorul militar a permis elementelor 
extremiste să acționeze in acest mod".

Totodată. în semn de protest față 
de aceste acte provocatoare, comer- 
cianții din Nablus au declarat luni 
o grevă totală. închizindu-și magazi
nele. In fata spitalului unde se afla 
primarul localității Nablus a fost or
ganizată o manifestație de simpatie. 
Politia israeliană a folosit grenade cu 
gaze lacrimogene pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți, anunță postul de 
radio israelian.

ai P.C.R.
tuirea obiectivelor de modernizare a 
Chinei, prosperitate și bunăstare.

Mulțumind pentru urări, tovarășul 
Ulanhu a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
președintelui Hua Guofeng, a vice
președinților Ye Jianying și Deng 
Xiaoping, cordiale salutări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, iar 
poporului român — urări de noi suc
cese în opera de construire a socia
lismului.

In cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost subliniată importan
ța vizitelor pentru schimb de expe
riență între P.C.R. și P.C.C., care aju
tă la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la întărirea prieteniei și a colaborării 
între cele două partide, țări și po
poare. A fost prezent Florea Dumi
trescu, ambasadorul țării noastre la 
Beijing.

le dintre Romania și Iran și perspec
tivele de dezvoltare, diversificare și 
adîncire a acestora. Au fost trecute 
în revistă problemele care fac obiec
tul negocierilor în domenii de inte
res comun. De ambele părți a fost 
exprimată dorința de a extinde și 
intensifica raporturile bilaterale pe 
baza avantajului reciproc. La con
vorbiri a participat ambasadorul 
României la Teheran, Nicolae Ștefan.

R. D. G. în Cuba
că limitarea și Încetarea cursei înar
mărilor și dezarmarea constituie pro- 
blema-cheie a relațiilor internaționale 
actuale. Ele apreciază că încetarea 
producției de arme nucleare de toate 
tipurile și reducerea treptată a aces
tora, pînă la distrugerea completă, re
prezintă o sarcină urgentă pe calea 
spre înlăturarea pericolului unui 
război nuclear. Documentul sublinia
ză deosebita stringență a înlăturării 
confruntării militare în Europa.

condamnare
Mișcarea israeliană „Pace acum" 

a acuzat mișcarea religioasă anexio
nistă „Gouch Emounim" de a fi la 
originea atentatelor a căror victime 
au fost primarii palestinieni din Ra
mallah și Nablus.

AMMAN 2 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Al Sharif 
Abdul Hamid, a făcut responsabile 
autoritățile israeliene pentru atenta
tele comise împotriva primarilor din 
Ramallah și Nablus. Premierul ior
danian a precizat, pe de altă parte, 
că aceste acțiuni sint „o consecință 
a politicii autorităților de ocupație 
care continuă programul de Implan
tări și de agresiune împotriva cetă
țenilor arabi".

DAMASC 2 (Agerpres) 1 — La în
cheierea unei reuniuni extraordinare 
a Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., a condam
nat noile acțiuni criminale comise 
de forțele extremiste israeliene îm
potriva conducătorilor din teritoriile 
arabe ocupate. anunță agențiile 
France Presse si U.P.I., citînd agen
ția palestiniană W.A.F.A. Rezistența 
palestiniană face responsabil pentru 
aceste acte guvernul israelian. preci
zează W.A.F.A.

BONN 2 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la congresul de la Hanovraal 
organizației social-democrate de ti
neret „Tinerii Socialiști". Willy 
Brandt, președintele P.S.D.. a apre
ciat că R.F. Germania trebuie să-și 
pună într-o măsură mai mare în 
balanță prestigiul ei în favoarea pă
cii și să-și aducă contribuția la so
lutionarea crizelor acute.

Vorbitorul a relevat că propunerea 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia cu privire la o confe
rință de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa trebuie să fie 
examinată cu bunăvoință. El a evo
cat pericolul ca omenirea să se înar
meze „literalmente pînă la moarte", 
pericol ce nu a fost încă înlăturat și 
a subliniat că trebuie cîntărite toate 
posibilitățile în vederea unor trata
tive rationale.

Președintele P.S.D. a salutat rezul
tatele obținute în ultimii ani în po

Ministrul francez de externe despre stadiul
relațiilor interoccidentale

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Universitatea Wes
leyan, din Hartford (S.U.A.), minis
trul francez de externe, Jean Fran- 
COis-Poncet. reafirmînd angajamen
tele Franței fată de aliatii săi, a ți
nut să definească și condițiile indis
pensabile menținerii unei „veritabile 
solidarități occidentale", ce „nu poate 
fi sinonimă cu uniformitatea" — 
transmite agenția France Presse. 
Această solidaritate, a spus el. nu-și 
dobîndește sensul ei deplin decît 
dacă sint îndeplinite trei condiții : 
„practicarea deliberată, de o parte 
si de alta a Atlanticului, a unei con
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I PROTOCOL ROMANO-UNGAR.
La Budapesta a avut loc intilnirea 

' împutemicitilor guvernelor Repu
blicii Socialiste România si Repu
blicii Populare Ungare pentru sem- 

I narea protocolului de prelungire a 
valabilității Convenției intre cele 

Idouă țări privind reglementarea 
problemelor hidrotehnice referitoare 
la apele ce formează frontiera sau 

I sint întretăiate de frontieră, sem
nată la Budapesta la 3 noiembrie 

I 1969, a cărei valabilitate expiră la
16 iunie 1980.

LA SOFIA a avut loc ședința a
13-a a Consfătuirii conducătorilor 

I organelor pentru preturi din țările
membre ale C.A.E.R. In timpul 

• ședinței a fost marcată aniversarea
a 110 ani de la nașterea lui V. I.
Lenin. Delegația română a fost con- 

I dusă de Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 

I pentru Preturi. Consfătuirea a 
I adoptat raportul privind îndeplinl- 
1 rea programului lucrărilor efectua

te în perioada 1978—1980 și direc
țiile activității viitoare a consfâ- 

| tuirii, în anii 1981—1985.
I CONFERINȚA NAȚIONALA A

P. C. PORTUGHEZ, desfășurată la 
* Porto și avind ca temă „Portuga- 
Ilia și Piața comună", a adoptat o 

serie de documente în care se 
arată că intrarea Portugaliei în 
C.E.E. „este incompatibilă cu prin- 

| cipiile constitutionale ale dezvol

litica de destindere, apreciind faptul 
că actualele crize nu au dus la un 
mare război și ca un rezultat al co
laborării ce s-a instituit în Europa 
și care, cu toate lipsurile ei. nu a 
rămas fără efecte.

în documentele adoptate la con
gresul de la Hanovra, „Tinerii So
cialiști" se pronunță în favoarea 
destinderii, pentru dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate cu țările 
socialiste.

HELSINKI 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Valăry Giscard 
d’Estaing, a 6osit, luni, la Helsinki, 
într-o vizită oficială. In alocuțiunile 
rostite la ceremonia sosirii pe aero
portul din capitala finlandeză, pre
ședinții Urho Kekkonen și Valery 
Giscard d’Estaing au subliniat că 
eforturile vizînd consolidarea păcii 
reprezintă o prioritate a politicii ță
rilor lor, relatează agenția France 
Presse.

certări autentice între partenerii 
occidentali, functionînd de aceeași 
manieră în ambele sensuri ; accep
tarea și respectarea diferentelor de 
opinii pe care unii sau alții dintre 
aliat! pot să le aibă asupra marilor 
probleme ale momentului; recunoaș
terea rolului specific — și mondial 
— pe care aspiră în mod legitim să-1 
joace Europa occidentală, a cărei so
lidaritate cu Statele Unite nu exclu
de independenta".

Șeful diplomației franceze a arătat, 
de asemenea, că această solidaritate 
a țărilor occidentale nu se reduce 
pur și simplu la alianța N.A.T.O.

tării economice a tării și contra
vine intereselor sale naționale".

ARESTĂRI IN AFRICA DE SUD. 
Agenția France Presse menționează 
arestarea a șase studenți negri de 
la Universitatea de la Fort Hare, ale 
cărei cursuri au fost suspendate ca 
urmare a acțiunilor protestatare 
desfășurate aici, precum și a patru 
cadre didactice de la Universitatea 
din Capetown, frecventată de me
tiși. Totodată, la Bleomfontein au 
fost arestați trei lideri ai Organiza
ției Poporului din Azania (AZOPO).

CHELTUIELILE MILITARE ALE 
S.U.A. întrebat, într-un interviu a- 
cordat rețelei de televiziune 
„C.B.S.", dacă Statele Unite, care 
acum se . străduiesc să-și echilibreze 
bugetul federal, n-ar putea econo
misi unele fonduri prin retragerea 
unor trupe din Europa și reduce
rea părticipării lor la N.A.T.O.. 
președintele S.U.A.. Jimmy Carter, 
a declarat că nu va propune re
tragerea unei părți din cei circa 
300 000 militari americani din Eu
ropa.

ARESTĂRI în CHILE. 12 per
soane au fost arestate în portul 
chilian Antofagasta și puse la dis
poziția autorităților judiciare, sub 
învinuirea de apartenență la una 
din organizațiile Partidului Comu
nist din Chile (interzis) ce acționa 
în localitatea Corvallis din Anto
fagasta.

Pe țărmul românesc și pe cel bulgar al Dunării -

Un edificiu industrial comun,
un dialog al colaborării prietenești

In urmă cu cîțiva ani — vă amin
tiți, desigur — pe Un mal și pe altul 
al Dunării, la Giurgiu — în Româ
nia. și la Ruse — în Bulgaria, cei 
doi conducători de partid și de stat 
ai României și Bulgariei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
au dezvelit împreună cite o placă de 
marmură, marcind începutul de drum 
în construcția unei întreprinderi 
româno-bulgare constructoare de 
mașini și utilaj greu — o nouă ex
presie concretă a continuității unei 
vechi prietenii, a amplificării unor 
durabile relații de colaborare.

Pe lingă imaginile impresionantei 
ceremonii, am putut vedea atunci 
cîteva prime secvențe de muncă : 
buldozere ce nivelau pămintul în 
care urmau să fie implantate noile 
construcții. Pe aceleași locuri poate 
fi admirată astăzi priveliștea unor 
siluete industriale masive — spații 
populate de mașini și instalații noi 
și puternice, animate de mulțimea 
muncitorilor.

Partea română a acestei întreprin
deri — uzina de la Giurgiu — pro
duce. Parțial intrată în funcțiune, a 
început încă din aprilie—mai 1979 să 
livreze primele loturi de produse 
(instalații de foraj seismic „PS1 B“ 
și instalații pentru prospecțiuni geo
logice) către beneficiari din Tirgo- 
viște și Sibiu. Prin scrisori adresate 
atît de tînărului colectiv de la Giur
giu, ei se arătau încintați de pro
dusele primite și mulțumeau pentru 
ele. Asimilarea produselor a avansat 
treptat, pe măsură ce mereu noi ma
șini și utilaje erau montate și puse 
în funcțiune în imensa hală mono
bloc și pe măsură ce noi formații 
de lucru se închegau și iși începeau, 
nerăbdătoare, activitatea. Au fost, 
în felul acesta, fabricate aici, inte
gral. capete hidraulice și pompe de 
noroi pentru instalațiile de foraj asi
milate, apoi macaralele cîrlig, turle 
de foraj și, în cele din urmă, re
morcile „T 50“ pentru instalații de 
foraj. Din acest ultim produs s-au 
și livrat 16 bucăți, care au marcat 
contribuția uzinei de la Giurgiu la 
producția de export a României.

Sigur însă, uzina e încă șantier, 
chipul șl structura ei se desprind și 
se limpezesc pe încetul din magma 
activității constructorilor, așa cum se 
eliberează o statuie din trupul in
form al blocului de marmură. Cu 
partea deja finită, uzina muncește, 

în bună măsură, pentru a se construi 
pe sine. Prin autoutilare. Iși produce 
singură standuri de probe, contei- 
nere. transfercare, diverse alte in
stalații, scule și dispozitive și parti
cipă intens, alături de constructorii 
propriu-ziși, la activitatea de montaj.

Uzina număl'ă acum aproximativ 
1 500 de oameni. Va trebui să cu
prindă. în finalul primei etape, peste 
5 000. In etapa a doua — cincinalul 
1981—1985 — totul se va dubla.

In fața unei remorci „T50" aflate 
în stadiu ultim de construcție. în 
imensa hală a secțiilor instalații de 
foraj și prelucrări mecanice, discu
tăm cu Marin Pavel, secretarul co
mitetului de partid. Pe plăcuta 
ce va purta numărul de circulație

însemnări de reporter de la Giurgiu și Ruse

al remorcii muncitorii au scris cu 
cretă inițialele uzinei : „I.C.M.U.G.
Giurgiu". „Aveți deja o marcă de 
fabricație ?“ „Bineînțeles, răspunde 
secretarul de partid Marin Pavel. Și, 
cum se vede, muncitorii noștri sint 
foarte minări de ea. Mai cu seamă 
cei originari din Giurgiu si care, con
stituie majoritatea au sentimente 
deosebite față de uzina aceasta. Pen
tru că este prilejul unui salut foarte 
concret pe care-l adresează, ca ro
mâni. locuitorilor bulgari de peste 
Dunăre, față de care nutresc o foar
te veche si trainică prietenie. Ei știu 
si simt că e minunat lucru atunci 
cind două popoare vecine si prietene 
se pot saluta colaborînd. muncind în 
comun pentru bunăstarea lor. Au mai 
avut prilejul s-o facă si atunci cind 
a fost construit „Podul prieteniei" de 
veste Dunăre, de aici, de la Giurgiu. 
Tot asa cum părinții și strămoșii noș
tri si-au salutat vecinii de peste Du
năre prin ajutorul concret pe care 
l-au dat poporului bulgar in lupta sa 
pentru eliberarea de sub stăpîniri 
străine."

„Vorbiți-ne despre colaborarea de 
acum, în construcția acestei între
prinderi comune".

„Colaborăm deocamdată pentru 
construcția propriu-zisă a întreprin
derii. Ca si pentru pregătirea produc
ției. Am elaborat, de exemplu, docu
mentația pentru unele mașini Si uti

laje ce se vor fabrica în uzina de 
la Ruse. In același timp, 70 de mun
citori si tehnicieni bulgari au venit 
la noi si i-am primit cu multă dra
goste. pentru a se specializa in uni
tăți similare ale centralei industriale 
din care facem parte. Am partici
pat si la elaborarea proiectelor pen
tru construcția părții bulgare a între
prinderii si livrăm acolo anumite ele
mente pentru construcția în sine".

Colaborare strînsă, un salut con
cret pe care și-l adresează. prin 
muncă, două țări socialiste, două po
poare vecine care s-au aflat dintot- 
deauna în cele mai bune și mai prie
tenești relații. „Vrem să organizăm, 
pentru muncitorii noștri, cursuri de 
limba bulgară — mai spune Marin

Pavel. Nu cunoașteți cumva un pro
fesor bun ?“

ir
Reporterul se folosește aici de pri

lejul unei călătorii pe care a făcut-o. 
nu de mult. în R.P. Bulgaria si al că
rei itinerar a inclus și partea bulgară 
a întreprinderii amintite, pentru a 
rememora ceea ce a întîlnit acolo. 
Mai întîi o discuție cu directorul ge
neral al uzinei de la Ruse. ing. Marin 
Manolov. El vorbea, ca tehnician — 
iar ceea ce a spus atunci își păstrea
ză actualitatea — despre laturile con
crete ale colaborării, fără să-i scape 
însă și remarci asupra semnificațiilor 
acestei colaborări :

„Se nasc aici, pe malurile Dunării, 
două uzine gemene, părți din același 
trup al unei întreprinderi comune, 
prin care țările noastre asază încă 
o temelie solidă la relațiile frățești 
ce ne leagă de multă vreme. Să în
cepem cu începutul: proiectele. Pro
iectantul nostru principal, din Ruse, 
lucrează in strinsă legătură cu insti
tutul de specialitate din București, 
care are o bună experiență în proiec
tarea uzinelor de mașini grele. De a- 
ceea, uzinele noastre vor semăna și 
fizic, cu fațade asemănătoare, cu o 
structură asemănătoare, cu condiții 
similare de muncă. Realizăm si 
schimburi de materiale de construc
ție. Trimitem la Giurgiu elemente de 
fațadă, țevi din otel armat vretensio- 

nat, plăci de etemit si altele. 
$i primim din România con
strucții metalice grele. Colaborăm 
Si pentru dotarea cu instalații 
Si utilaje. Primim strunguri carusel 
mari si freze, portal românești, vom 
primi si documentația pentru cup
toare termice si băi de tratament ter
mic. documentații pentru o parte din 
viitoarele noastre produse și livrăm 
depozite mecanizate, poduri rulante 
Si mașini de ebosat. Am pus în func
țiune cite o secție. Uzina din Giur
giu a si început producția unor insta
lații de foraj — producție în care 
țara dumneavoastră deține o foarte 
bună experiență".

„Ati fost la Giurgiu ?“.
„Dacă am fost la Giurgiu? Nu 

mai am loc de vize în pașaport. Se 
întîmplă să merg acolo și de cite 
două ori pe zi".

Intr-adevăr, două uzine gemene, 
două ramuri ale aceluiași arbore vi
guros al bunei vecinătăți. La uzina 
din Ruse, printre scheletele metalice 
ale viitoarelor hale de producție, 
am văzut o clădire aflată în stadiu 
finit — sculăria. Seamănă perfect cu 
hala secției de sculărie pe care am 
văzut-o, zilele, trecute, la Giurgiu, 
îndată ce pătrunzi în spațiul halei 
în care te intîmpină zumzetul ma
șinilor în mers, ceva, un agregat 
uriaș, atrage în primul rînd atenția. 
O uriașă freză portal. Pe frontonul 
ei se poate citi inscripția „Titan**  
(I.M.U.A.B.). Este rodul muncii unei 
mari uzine din București. Ce ne 
spune maistrul Alexi Alexiev : „Du
nărea? O legătură între Bulgaria si 
România. Acuma sintem legați de 
România nu numai printr-un fluviu 
care ne-a unit mereu, ci si printr-o 
legătură a colaborării industriale. 
I-am cunoscut aici pe specialiștii 
români care au venit la montarea si 
revizia frezei portal si s-a născut 
între noi o foarte frumoasă priete
nie. Prietenie adevărată, bazată pe 
muncă".
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In hala sculăriei de la Giurgiu 

(aflată acum la Ultimele retușuri) se 
pot vedea. în multitudinea de ma
șini românești și cîteva strunguri 
fabricate în Bulgaria. Sînt în curs 
de montare. Intre ele. un strung au
tomat în jurul căruia njuncesc cîtiva 
oameni în salopete noi.’Totul e nou 
aici, totul degajă atmosfera de ca6ă

La uzina din Ruse, o uriașă freză portal cu inscripția „Made in Roumanie"...

...iar la uzina din Giurgiu, strunguri fabricate în Bulgaria. Simboluri ale 
colaborării și bunei vecinătăți

nouă, un sentiment sărbătoresc. Un 
maistru tînăr. Anton Neguț, înconju
rat de foarte multi tineri (si mai 
tineri ca el), le vorbește : „Va tre
bui să ne mutăm aici, acolo unde lu
crăm acuma sintem provizoriu. O să 
avem aici un atelier pe cinste. Tre
buie să punem mina si să ni-l 
aranjăm".

Ce gindește maistrul Negut despre 
momentul actual al uzinei : „Se naș
te aici ceva foarte frumos. Am venit 
de la șantierul naval tocmai pentru 
că vreau să ajut aici la formarea 
unor muncitori foarte buni. E mult 
de muncă, dar merită. Muncesc de 
dimineața pînă seara, îi învăț. îi su

praveghez pe acești băieți. Pe fie
care în parte, dar nu mă simt 
obosit".

E un fel de a gîndi pe care l-am 
întîlnit la multi alți muncitori din 
această uzină. Ei produc, dar și con
struiesc. învață, dar si ajută, în 
timpul liber, la vopsit, la curățenie... 
Ca în orice casă nouă.

O casă nouă, o uzină nouă. O uzi
nă. pe malul românesc al Dunării, o 
uzină care privește peste fluviu, 
către sora ei geamănă, și o vede ca 
pe propria ei, reflecție în apa ce 
poartă luminile unei adînci prietenii.

Miha! CARANFIL

Conferință pe tema: 
„Socialismul - umanismul 
real al epocii noastre*
BERLIN 2 (Agerpres). — In ora

șul Erfurt din R.D. Germană a air.it 
loc o conferință teoretică pe tema 
„Socialismul — umanismul reât u' 
epocii noastre", organizată de,'C.C. al 
P.S.U.G. și consacrată împlinirii a 
100 de ani de la apariția lucrării lui 
Friedrich Engels „Dezvoltărea so
cialismului de la utopie la știință".

Conferința a prilejuit, un schimb 
de experiență si opinii în legătură 
cu afirmarea socialismului in condi
țiile contemporane, construirea noii 
orînduiri in țările socialiste, necesi
tatea unirii tuturor forțelor revolu
ționare. progresiste si democratice în 
slujba cauzei păcii, progresului și 
colaborării internaționale.

Au participat reprezentanți ai 
peste 30 de partide comuniste si mun
citorești din Europa. America si 
Asia. Din partea P.C.R. au participat 
prof. univ. dr. Constantin Vlad, di
rectorul Institutului de științe poli
tice si de studiere a problemei na
ționale din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", si Constantin Rădu- 
cu. activist la Secția propagandă a 
C.C. al P.C.R.

IRAN

Reuniune consacrată 
folosirii forței de muncă

TEHERAN 2 (Agerpres). — La Is
fahan s-au desfășurat, timp de trei 
zile, lucrările conferinței naționale a 
Consiliilor muncitorești islamice din 
Iran, la care au participat peste 430 
reprezentanți ai acestor organisme 
din întreaga tară. Conferința a dez
bătut proiectul noii legi a muncii. în 
lumina recentelor mutatii sociale In
tervenite în tară.

Delegații la conferință au adoptat 
o rezoluție în care cer ca elaborarea 
definitivă a legii muncii să se facă 
în colaborare cu muncitorii înșiși, să 
se procedeze la clarificarea statutu
lui fabricilor expropriate si să se 
deschidă anchete cu privire la ave
rile foștilor industriași si magnați co
merciali. Rezoluția se pronunță pen
tru eliminarea discriminării dintre 
muncitori si funcționarii administra
tivi în ce privește programul de 
muncă, salariile minime, asigurările 
și repartizarea beneficiilor. Docu
mentul aprobat de reprezentanții 
consiliilor muncitorești solicită înfi
ințarea unor centre pentru plasarea 
brațelor de muncă, alocații în favoa
rea șomerilor, controlarea preturilor 
la bunurile de consum.


