
6 PAGINI - 30 BANI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anil! XLIX Nr. 11759 Prima ediție Joi 12 iunie 1980

EXIGENTE ALE APLICĂRII NOULUI
9

MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR

BENEFICIUL- 
pentru a fi repartizat 

trebuie mai întîi realizat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

O Idee de bază care s-a desprins 
din cuvîntarea secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. este aceea 
că noul mecanism economico-finan- 
ciar presupune. Înainte de toate, 
realizarea producției, creșterea pro
ducției nete, a rentabilității si a be
neficiilor si asigurarea, pe această 
bază, de fonduri suplimentare pentru 
participarea la beneficii. „întreaga 
activitate economică — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUSESCU — 
să se desfășoare sub imperativul ob
ținerii pentru fiecare leu cheltuit a 
unui volum cit mai mare de producție 
marfă si a unor beneficii sporite — 
singura sursă de creștere a avuției 
naționale, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului". Așadar, unul din 
criteriile fundamentale de apreciere a 
eficientei cu care se desfășoară acti
vitatea productivă în fiecare între
prindere este volumul beneficiilor 
obținute în raport cu cheltuielile 
efectuate pentru realizarea producției.

Chiar dacă în general este cunoscut 
conținutul noțiunii de beneficiu, o voi 
reaminti tocmai pentru a se înțelege 
exact sensul, semnificația acestui in
dicator deosebit de important pentru 
activitatea fiecărei unităti economice. 
Concret, beneficiul este partea din 
valoarea nou creată în activitatea 
productivă a unităților economice 
constituită după repartizarea din 
producția netă a următoarelor ele
mente : prelevarea pentru societate 
a unei părți din valoarea producției 
nete, retribuțiile personalului munci
tor si alte drepturi ale acestuia, chel
tuielile de cercetare si pentru intro
ducerea tehnicii noi, impozitul pe 
fondul total de retribuire, contribuția 
pentru asigurări sociale, alte cheltu
ieli cu munca vie. Prin urmare, be
neficiul este o parte componentă a 
producției nete, iar factorii principali 
care asigură creșterea producției nete 
— realizarea unei producții fizice cit 

mal ridicate, pe bază de contracte eco
nomice, reducerea cheltuielilor mate
riale. sporirea valorii producției prin 
fabricarea unor produse de calitate 
superioară, cu caracteristici tehnico- 
funcționale înalte — determină, im
plicit. si sporirea beneficiilor.

In înfăptuirea autogestiunli eco- 
nomico-financiare, beneficiul are 
astăzi un rol esențial. Practic, nu se 
poate concepe autogestiunea decit în 
condițiile în care cheltuielile efec
tuate sînt acoperite din veniturile 
proprii, obtinîndu-se si un surplus 
de venituri, sub forma beneficiului, 
cel puțin la nivelul prevederilor din 
bugetul de venituri si cheltuieli al 
întreprinderii. Șpre deosebire de tre
cut. cînd beneficiul era repartizat în 
cea mai mare parte pentru consti
tuirea fondurilor la nivelul centrale
lor sau al bugetului de stat si, ca 
atare. întreprinderile nu erau în su
ficientă măsură interesate în reali
zarea si depășirea sarcinilor de plan 
la acest indicator. în prezent, potrivit 
noului mecanism eoonomico-financiar. 
beneficiul se repartizează pentru res
tituirea fondurilor primite de la 
societate, pentru dezvoltarea generală 
a societății si pentru constituirea fon
durilor proprii ale întreprinderii, în 
condițiile prevăzute de lege.

Am insistat asupra acestor aspecte 
pentru că. asa cum a subliniat secre
tarul general al partidului. în prac
tica unor întreprinderi, in concepția 
unor cadre de conducere se minima
lizează însemnătatea cu totul deose
bită a acestui indicator în ansamblul 
mecanismului economico - financiar. 
Este limpede pentru oricine că bene
ficiul măsoară, în ultimă instanță, spi
ritul gospodăresc al colectivului fiecă
rei întreprinderi, răspunderea cu care 
el folosește partea din avuția națio
nală încredințată de societate spre 
administrare. El caracterizează efici
ența muncii fiecărui .colectiv de în
treprindere, oglindește rezultatul e- 
conomic final al activității producti

ve, fiind un element determinant în 
stabilirea gradului de rentabilitate. 
Beneficiul reprezintă, în fond, resur
sa de bază pentru formarea fondu
lui de dezvoltare economico-soclală 
și a fondului de consum social.

Dar pentru a fi repartizat, potri
vit prevederilor legislației în vigoa
re, beneficiul trebuie mai întîi 
realizat. Din analiza rezultatelor 
din anul trecut și din primul 
trimestru al acestui an se des
prinde concluzia că, acolo unde 
problemelor majore ale creșterii 
eficienței economice li se acor
dă atenție și răspundere, unde se 
acționează stăruitor pentru reduce
rea costurilor de producție și, în 
primul rînd, a cheltuielilor materi
ale, pentru creșterea productivității 
muncii și ridicarea calității produ
selor, rezultatele obținute în crește
rea beneficiului sînt pozitive. De 
pildă, se detașează în această pri
vință întreprinderea de aluminiu din 
Slatina, întreprinderea „Laminorul 
de tablă subțire“-Galați, întreprinde
rea de tricotaje „Moldova“-Iași, 
Combinatul de celuloză și hîrtie Su
ceava și întreprinderea de prelucra
re a lemnului din Vaslui, care în pe
rioada care a trecut din acest an au 
depășit prevederile planului la be
neficii.

Există însă în unele Întreprinderi 
cadre de conducere care încearcă să 
justifice nerealizarea prevederilor la 
acest indicator prin faptul că ar fi 
prea mobilizatoare. O analiză mai pro
fundă arată că nu sarcinile sînt prea 
mobilizatoare, ci mai degrabă că 
preocupările și eforturile pentru rea
lizarea lor au fost insuficiente. Ade
văr probat și de faptul că. datorită

Dr. Decebal URDEA 
directorul Institutului de finanțe, 
circulație monetară și prețuri

(Continuare în pag. a IlI-a)

CU PLANUL CINCINAL

ÎNDEPLINIT
ARAD. în aceste zile, un nou 

colectiv de muncă arădean, cel 
de la întreprinderea de articole 
metalice pentru mobilă el binale, 
raportează îndeplinirea Înainte de 
termen a prevederilor actualului 
cincinal, ceea ce va permite ob
ținerea pînă la sfîrșitul anului 
a unei producții industriale su
plimentare în valoare de 365 milioa
ne lei. producție concretizată în fe-, 
ronerie pentru 730 000 apartamente. 
Acest succes se datorează creșterii 
continue a productivității muncii, re
ducerii cheltuielilor materiale, ca si 
reducerii la jumătate a consumului 
energetic necesar la un milion lei 
producția marfă Semnificativ este 
si faptul că in prezent prin intensi
ficarea preocupărilor pentru asimila
rea de noi produse, importul a fost 
eliminat total întreaga gamă de 
produse de feronerie pentru mobila 
fabricată in țară este realizată in în
treprindere. (M. Dorgoșan).

BOTOȘANI. Cinci unităti Indus
triale din județul Botoșani, res
pectiv întreprinderea de sticlărie 
și porțelan din Dorohoi. între
prinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Bucecea. între
prinderea mecanică pentru agri
cultură șl industrie alimentară. Fa
brica de nutrețuri combinate șl în
treprinderea viei și vinului, au rapor
tat Îndeplinirea sarcinilor planificate 
pe întregul cincinal. Tot ieri, in a- 
celasi județ au îndeplinit planul cin
cinal la producția industrială între
prinderea județeană de construcții- 
montaj, întreprinderea de plante me
dicinale, trusturile I.A.S. si S.M.A., O- 
ficiul de îmbunătățiri funciare, Uniu
nea județeană a cooperativelor meș
teșugărești. Pînă la sfîrșitul anului, 
cele 11 unități botoșănene vor realiza 
peste prevederile planului cincinal o 
producție industrială in valoare de a- 
proape 1,8 miliarde lei, întregul vo
lum de produse fiind asigurat cu con
tracte. De remarcat că pe primele 
cinci luni ale anului curent unitățile 
ca au sarcini la export, între care 
întreprinderea de sticlărie și porțelan, 
întreprinderea de plante medicinale. 
Uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești etc.. înregistrează de
pășiri și la acest indicator. De ase
menea. marea majoritate a unități
lor amintite au obținut însemnate 
economii de energie electrică, com
bustibil și metal. (Silvestri Ailenei).„

a primit pe ministrul de interne
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe 
Franțois Xavier Katali, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, ministrul de inter
ne al Republicii Populare Congo, care 
faoe o vizită oficială în tara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de Paul 
M’Bot, membru al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii.

La întrevedere a luat parte to
varășul George Homoștean. membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul de interne.

A fost de fată Laurent Mann, am
basadorul R.P. Congo la București.

Ministrul congolez a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, din 
partea tovarășului Denis Sassou Ngu- 
esso, președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele republicii, șeful statului, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
un mesaj de prietenie militantă. El a

Renașterea unui oraș 
cu vatra scobită în însăși 
matca istoriei, cum este 
Tirgoviștea, oferă o ima
gine tulburătoare oricui 
încearcă să surprindă 
proctesul devenirii așeză
rilor românești în ultimii 
cincisprezece ani. Fosta 
cetate de scaun dintre 
Ialomița și Dîmbovița 
poartă în ființa ei gloria 
unui trecut multisecular, 
dar anii din urmă i-au 
adus o înflorire fără pre
cedent, dînd urbei care 
părea să se fi resemnat 
a rămîne — pînă la vas
tul proces al ridicării 
tuturor zonelor patriei 
noastre la realul lor po
tențial economic si social 
— un orășel al pensiona
rilor. suportîndu-șl cu 
demnitate povara isto
riei, putere industrială, 
conștiință și mindrie de 
sine, restituindu-i spiritul 
civic și sădind în starea 
de spirit a locuitorilor ei 
demnitatea de a se fi vă
zut reașezați în rîndul 
făuritorilor de nou destin 
al României.

Cea mai recentă etapă 
din istoria acestui oraș a 
aparținut redimensionări- 
lor, ridicării lui la o 
treaptă superioară în toa
te domeniile vieții, dotă
rii lui nu numai cu o 
platformă industrială de 
primă mărime, ci și cu o 
nouă ființă urbanistică. 
Aceasta a făcut ca stator
nicia oamenilor să se re
așeze la proporțiile me
tropolei crescută din ea 
însăși, remodelată după 
preceptele arhitecturii și 
urbanismului contempo
ran, în care urmele vechii 
Tîrgoviște se implică în 
tripla ipostază a muni
cipiului de azi : fiziono
mia istorică, forța indus
trială și configurația edi
litară modernă.

în arhitectura din ulti
mii ani a acestui oraș s-a 
produs o adevărată des
chidere de spirit, edilii 
Tîrgoviștei, proiectanții, 
arhitecții, constructorii 

exprimat. în același timp, gratitudi
nea pentru întrevederea acordată si 
pentru invitația de a vizita România.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate. tovarășul Nicolae Ceausescu 
a adresat, la rîndul său. tovarășului 
Denis Sassou Nguesso salutul său si 
cele mai bune urări.

In timpul întrevederii s-a reliefat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre, care se dezvoltă continuu. în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
româno-congoleze la cel mai înalt 
nivel. Totodată, s-a manifestat do
rința de a se impulsiona. In conti
nuare. bunele raporturi româno- 
congoleze, în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
generale a păcii șl înțelegerii intre 
națiuni.

Schimbul da vederi în probleme 
internaționale actuale a evidențiat

învățlnd a lucra din con
știință și pasiune. Avan
tajul „întîrzierii" în sis
tematizare a oferit posi
bilitatea recreării unui 
specific local inspirat din

rilor — adevărată demon
strație a cutezanței arhi
tecturale și inginerești — 
marile artere din centrul 
orașului străjuite de clă
diri somptuoase cu ample

TÎRGOVIȘTE:

Edilul nr. 1:
Spiritul civic

arcadele și portlcele su
gerate de linia originală 
a străvechiului palat 
domnesc, execuția ambi- 
ționindu-se să ridice și 
chiar să depășească stan
dardul calitativ al proiec
telor. Astfel ni se înfăți
șează acum noile cartiere, 
vastul complex de blocuri 
din preajma sălii sportu

arcade la parter, cu bal
coane de inspirație „dom
nească", cu acoperișuri în 
pantă, ușor și armonios 
denivelate, pentru evita
rea monotoniei urbanis
tice. Sugestia intenției a 
oferit-o clădirea noului 
hotel „Valahia". operă 
arhitecturală plină de 
personalitate, însemnînd

al R. P. Congo
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor popoarelor pentru reluarea si 
întărirea cursului spre destindere, 
pace șl Independentă, pentru solutio
narea pe cale politică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict 
existente in diferite zone ale lumii, 
în conformitate cu interesele fun
damentale ale popoarelor. A fost 
reafirmată hotărîrea celor două țări 
de a conlucra tot mai strîns pe plan 
extern, de a extinde si adîncl coope
rarea multilaterală cu țările în curs 
de dezvoltare, pentru lichidarea feno
menului subdezvoltării, pentru instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale, bazată pe echitate si justiție, 
pentru înfăptuirea idealurilor de pace, 
libertate, independentă si progres ale 
tuturor popoarelor, pentru făurirea 
unei lumi mal drepte si mal bune pe 
planeta noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în centrul orașului un 
punct aparte, situat ta 
imediata apropiere, a cen
trului politic-administra- 
tiv, a cărui siluetă domi
nă fără a copleși Modu
rile modeme din jur, 
printre care s-au conser
vat cu grijă, martori ai 
trecutului arhitectural din 
vestita cetate de scaun a 
Tîrgoviștei de altădată.

Discutăm cu arhitectul 
Ion Socoleanu despre oa
menii de pe schelele Tîr- 
goviștei, cei ce au luat 
orașul din machetele 
proiectanților șl l-au ali
niat în lungul străzilor, 
pe vatra grea de amintiri 
a bătrînului oraș. Clît loc 
există pentru creație, 
pentru originalitate, pen
tru pasiune ? Tînărul ar
hitect. care de mai bine 
de zece ani și-a legat 
viața de acest oraș, 
ne răspunde : „A vorbi 
despre creație în sensul 
propriu cuvîntului în
seamnă a ne raporta la 
unicate, și Tirgoviștea are 
destule realizări tn acest 
domeniu. Asta implică 
refuzul soluțiilor de mi
nimă rezistență, al soluți
ilor -oomode». refuzul 
lipsei de autoexigență. 
Una este a lucra doar 
«conștiincios», alta a face 
totul cu pasiune. Or, ma
joritatea constructorilor 
tirgoviștenl sint oameni 
ai pasiunii. Este nevoie 
doar ca dialogul strict 
necesar dintre proiectant, 
arhitect, constructor șl 
beneficiar să se poarte ta 
termenii emulației reci
proce, elementul cataliza
tor fiind edilul, omul care 
poartă alături de ceilalți 
răspunderea fată de ca
drul de viață și de calita
tea vieții lntr-un oraș re
născut, cum este Tîrgo- 
viștea".

Ioan GRIGORESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)

f15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI -
( ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 

de puternic avînt creator in construcția socialistă

Inima Țării Moților Producția globală 
industrială.

- in milioane lei -

— Ce au însemnat cei 15 ani In 
viața economică, politică ji spi
rituală a județului Alba ?

— Asemenea patriei întregi, pen
tru strămoșestile plaiuri ale Albei, 
meleaguri pe care istoria a încrus
tat glorioase biruinti. perioada 
ultimului deceniu si jumătate a 
reprezentat o epocă de fertile rea
lizări, în care au fost identificate 
izvoare noi de forță, elanuri și 
rodnice năzuință Activitatea comu
niștilor. a tuturor oamenilor mun
cii a fost revigorată de însufleti- 
toarele perspective și mobilizatoa
rele exigente stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului nostru, de 
cutezanța si voința entuziastă — 
urmată din acel an istoric de în
tregul popor cu dragoste și min
drie patriotică — a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. conducătorul 
nostru, care prin vasta sa operă 
politică a marcat istoric această 
perioadă. Noile dimensiuni pe 
care, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu, Congresul al 
IX-lea al partidului le-a trasat e- 
dificării socialismului în tara 
noastră, noile concepte politice 
care jalonează constant această 
vastă construcție, chipul nou al pa
triei șl al muncii sînt cuceriri re
voluționare pe care generația ac
tuală a avut și are misiunea de a 
le împlini și dezvolta.

Integrate firesc în strategia de 
ansamblu a edificării socialiste 
multilaterale a tării în această e- 
tapă. ritmurile înalte de progres 
economic și social ale Albei, sta
bilite pe măsura potențialului său 
de muncă și creație, a resurselor 
de care dispune, exprimă o imagine 
exemplară a justeței politicii parti
dului și statului nostru de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor, 
orașelor și comunelor. Pilonul trai
nic al dezvoltării județului îl re
prezintă investițiile, cu un volum

DECRET
pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 40/1975 privind creșterea 
și ameliorarea animalelor

IN PAGINA A V-Â

Un nou cargou de 4500 tdw

în același 

cu inima
Convorbire cu tovarășul Nicolae HURBEAN, 
prim-secretar al Comitetului Județean Alba al P.C.R.

însumat de 26 miliarde lei în 15 
ani. crescincl în ritm dublu de la 
un cincinal la altul, începînd cu 
1966—1970. Ponderea acestora a fost 
orientată către crearea unei indus
trii moderne, judicios repartizată 
pe teritoriul județului. în zona 
Mureșului, Tîrnavelor. în Tară Mo
ților. S-au afirmat puternic vechi 
centre industriale : Cugir, Ocna 
Mureș. Zlatna; au apărut noi centre 
muncitorești: Cîmpeni, Baia de 
Aries — iar în prezent își făurește 
un destin industrial străvechiul 
tirg al Apusenilor, orașul Abrud.

Pilduitoare pentru civilizația so
cialistă. operă complexă a acestor 
ani. este dezvoltarea economico-

socială a municipiului Alba Iulia, 
anticul Apulum, care și-a aniversat 
în urmă cu cinci ani bimileniul de 
existentă, cinstind cu mindrie tre
cutul glorios, prezentul înfloritor. 
Platforme industriale puternice, 
noi unităti industriale — întreprin
derea. de utilaje. întreprinderea 
mecanică, „Porțelanul". întreprin
derea de covoare, intrată în func
țiune anul trecut — au adus mu
nicipiului un nou renume si i-a 
consolidat vocația de a fi mereu 
prezent in năzuințele epocii.

Comuniștii, locuitorii acestor me
leaguri — români, maghiari, ger
mani — autori și promotori ai 
împlinirilor la care ne referim.

ritm
tarii

poartă în inimi sentimentele cele 
mal alese de recunoștință si vie 
mulțumire tovarășului Nicolae 
Ceausescu, pentru sprijinul ne
mijlocit și orientările practice pe 
care ni le-a dai în dezvoltarea ju
dețului cu prilejul neuitatelor vi
zite de lucru efectuate in Alba, in- 
cepînd din 1966. Specific dinamis
mului insuflat întregii activități în 
intîlnirile rodnice cu oațnenii mun
cii de la orașe si sate, din nume
roase unităti economice, s-au de
clanșat noi energii, au fost stabi
lite proiecte concrete de dezvolta
re. s-au indicat soluții novatoare 
pentru rezolvarea problemelor cu

Convorbire realizată de 
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii"

La Șantierul naval Brăila a fost 
lansat cargoul de 4 500 tdw „Să- 
băreni" — al 32-lea din seria de a- 
cest tip oonstruite la șantierul brăi- 
lean. In perioada imediat următoare, 
la noul cargou se va executa mon
tajul utilajelor, aparaturii și al celor
lalte instalații, in vederea pregătirii 
acestuia pentru probele de marș la

mare. De subliniat că numai în bc- 
tuialul cincinal la șantierul naval 
brăilean au fost construite si lansate 
peste 50 de nave de diferite mărimi, 
printre care se numără primul super- 
trauler de pescuit oceanic de 5 280 
tdw — o adevărată uzină plutitoare.

(Agerpres)

Ora exactă a pasiunii

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea de 
aluminiu din Slatina. 
Puțini își mai amin
tesc astăzi momentul 
debutului, cu întîia 
salopetă, ce avea să 
cunoască adevărata 
culoare a muncii abia 
după confruntarea cu 
focul. Mă aflam acolo, 
martor la elaborarea 
acelei șarje de început, 
pe care s-a ' incrustat 
definitiv inscripția 
alurom — aluminiu ro
mânesc. Țineam să fiu 
prezent la eveniment 
și ca om al acestor 
meleaguri — și în at
mosfera cu parfum 
sărbătoresc simțeam 
cum palma mirosind a 
griu. a primei genera
ții de muncitori, se 
mulează suplu și per
fect pe maneta noilor 
răspunderi. Se năștea 
tot atunci și o nouă 
meserie, aceea de alu- 
itainist, extinsă repede, 
ca orice drum al nou
tății. in ciuda faptului 
că unele scripte o nu
meau. sec. electrome- 
talurgist.

De ce-mi vin astăzi 
toate acestea in min
te ? Pentru că astăzi, 
mai bine zis in acest 
an. la sfîrșitul semes
trului. în iunie, se îm
plinesc exact 15 ani, 
un veritabil jubileu, de 
la acel prim lingou de 
alurom, care situa 
România drept a 26-a 
tară din lume capabilă 
de o asemenea perfor
manță. Pentru că pu
terea obținerii acestui 
metal constituie un 
valoros indice de cla
sificare și comparație 
la scară mondială.

Pentru că obținerea 
aoestui neprețuit pro
dus al economiei na
ționale — fără de care 
progresul tehnic nu 
poate fi Imaginat pe 
deplin — s-a făcut cu 
forte proprii șl la în
demnul celei mai no
bile forte a poporului 
— partidul, secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

finitiv — ceasurile. In
diferent de marcă. Oa
menii aceștia, intiiî
muncitori, 
mele de 
proaspete 
palmelor.

cu mires- 
grîu încă 
în căușul 
uitind • de

recomandare — sau 
poate în graba de-a se 
întîlni mai repede cu

însemnări de
Ion ANDREIȚA

noua vocație — și-au 
păstrat la mină vechi
le ornice, după care 
măsurau vremea recol
telor. Cu toții au tre
buit să-și cumpere 
ceasuri noi, pe banii 
cîștigați ca muncitori 
industriali. Ceasuri

Dar mai este ceva 
câre mă îndeamnă să 
reflectez la acel mo
ment al debutului ; o 
intimpîare aparent o- 
bișnuită, însă cu tilcul 
ei profund. Mi-o rela
tează un bărbat in 
toată puterea vîrsiiei, 
Nicolae Răduinea, as
tăzi maistru principal. 
„Vedeți ceasul acesta ?
— imi zice — este al 
doilea pe care-1 port. 
Primul mi s-a defec
tat. s-a magnetizat 
cind am pășit intii 
și-ntîi în fabrică".

Așa cum spuneam, 
vorba are tilcul ei — 
Si nu-i deloc o glumă, 
cind ti se recomandă 
si astăzi să lași ceasul 
afară, dacă vrei să 
treci pragul halei de 
electroliză. Acolo, înă
untru, procesul tehno
logic dezvoltă un atît 
de Duternic dmn mag
netic incit derutează
— momentan, dar de 
eele mai multe ori de

care să măsoare, cu 
exactitate de metro
nom. faptele descope
ritei lor vocații, sensul 
nou al muncii și vieții 
lor. Ar fi de amintit 
aici, intre altele, dez
voltarea fără prece
dent a unității, atin
gerea purității maxi
me în ceea ce privește 
calitatea aluminiului, 
distingerea de trei ori 
a colectivului munci
toresc cu Ordinul 
Muncii clasa I si, co
rolar. acordarea înal
tului titlu de Erou al 
Muncii Socialiste în
treprinderii de alumi
niu din Slatina.

.„Și, mărturisesc, nu 
mai rețin foarte preda 
— nici n-am stăruit, 
bănuiesc, in întreba
re — dacă astăzi ei, 
oamenii, au învățat 
să-și lase ceasurile la 
vestiare sau ele. cea
surile. au Învățat să 
învingă fenomenul 
magnetismului, acomo- 
dîndu-se cu atmosfera 
spațiului industrial.
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Lelea Anna
Din comuna Micula (județul 

Satu Mare) primim o scrisoare 
de suflet. Ni se spune că aci 
trăiește o bătrină — Bileac 
Anna Turcin — in etate de HS 
de ani. Ceea ce n-ar fi ceva 
senzațional. Senzațional este 
faptul că bătrma se scoală in 
fiecare dimineață la ora 4 (cu 
precizie de ceasornic) și cit îi 
ziua de mare nu ostenește mun
cind : lucrează in grădină, adapă 
animalele, îngrijește doi străne
poți, face cite și mai cite tre
buie in gospodărie. Iar seara se 
așază. bagă singură ată in ac 
(oricît de strimtă ar fi urechea 
acului) și coase pină tirziu in 
furci'e nopții.

Bravo lele Annă ! Iți mulțu
mim de exemplul ce-l dai ține
rilor. Bravo, și să ne mai trăiești 
intru mulți ani!

Formularele 
formale

!n ziua de 3 iunie, fix la ora 
7.45. învățătorul Octavian Iones- 
cu — de la Școala generală Că
ința. județul Vrancea — a pri
mit un număr de formulare, la 
prețul de 3 lei bucata, pentru a 
le difuza in rindurile elevilor. 
in cadrul unui concurs „cine știe 
ciștigă" dotat cu premii. Greu 
era de inteles la ce putea folosi 
completarea acestor formulare 
din acea zi de 3 iunie — 
din moment ce in regula
mentul de pe ultima pagină 
scria negru pe alb că data maxi
mă a predării la postă este, 
obligatoriu. 1 iunie 1980 (e ade
vărat. inclusiv!). Tovarășul învă
țător ne cere nouă să elucidăm 
dile.ma. Nouă ni se pare clar : e 
un obișnuit caz de formalism și 
probabil că nu răspunsurile ele
vilor interesau, ci altceva. Ori
cum. pentru lămuriri suplimen
tare și definitive, indicăm orga
nizatorul acestui concurs : Co
mitetul județean al femeilor.
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Bunuri obștești — redate

folosinței sociale

menea, s-âu luat măsuri ca urșii 
specialiști care lucrau ca navetiști 
in unitate să domicilieze la locul de 
producție.

Rezultatele cercetărilor efectuate

-- se afirmă în încheierea răspun
sului — au . fost discutate detaliat 
în consiliul de conducere al C.A.P., 
pentru prevenirea repetării unor 
asemenea neajunsuri în viitor.

Stimularea noului in produtție

I
I

Studențească 
și nu prea

Un bucătar a încercat să
un student (care o fi făcut el 
ce-o fi făcut). Faptul, altfel des
tul de banal, este insă relatat 
cu atita umor și ironie fină de 
către Emil 
ponderitul 
dențească"). 
putut retine

I
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Mărculescu (cores- 
revistei „Viața stu- 

incit nu ne-am 
._________  să nu-l reproducem
intocmai : intr-o bună zi, bucă
tarul Sandu Șerban, de la canti
na studențească hr. 1 din bra
șov, fugea după un student prin 
cantină. Membrii grupei de ser
viciu afirmă că avea și un cuțit 
în mină Probabil, din grabă bu
cătarul a confundat carnea cu 
studentul, pe care voia să-l 
reducă la gramajul prescris !

In ce ne privește, vrem să 
știm : cine-l va readuce la or
dine Pe năbădăiosul bucătar ?

Unde nu-i cap...
Mergea pe mii'ocul drumului 

ca vodă prin lobodă. Nu-i păsa 
de nimeni și de nimic. Nici cind 
l-a claxonat un automobil să 
elibereze partea carosabilă nu 
s-a sinchisit. Ba. cind mașina a 
trecut prin dreptul lui. i-a pus 
și piciorul in fată, să vadă 
dacă-l calcă. Si l-a călcat. Acum. 
Mihai Roman (din Borșa. str. 
Dragoș Vodă nr. 10) se uită cu 
durere și regret la piciorul 
fracturat. Problema insă nu 
este numai a lui. este de interes 
public. Spunem astfel, fiindcă 
există obiceiul — mai ales ne 'a 
sate — ca lumea să meargă In 
grupuri pe mijlocul drumului, 
încurcând circulația autovehicu
lelor și atitoexpunîndu-se unor 
pericole iminente.

Confuzia fafalâ
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După ce a consumat băuturi 
plcoolice. Ioan Cataria, din co
muna Salva, a confundat sticle
le din cămară și a înghițit o 
substanță toxică. La spital a de
cedat. Sidonia Bucșa, venită din 
Petrila in vizită la o soră a sa 
din orașul Beclean. a făcui 
aceeași fatală confuzie si... dez
nodământul a fost la fel de fatal.

Oameni buni, este sezonul 
stropitului in vii. in livezi, pe 
tarlale, si pesticidele umblă» 
din mină-n mină. Sint substan
țe otrăvitoare, nu vă iucati cu 
ele. tineti-le la loc sigur, feri- 
ți-le de copii și de.... însetați !

Poșta rubricii
Primim zilnic nu două-trei. 

zeci de scrisori prin care ni
propun spre publicare fapte di
verse dintre cele mai interesau- . 
te. Mulțumind pentru aiutor ce
lor ce' ne scriu, ii asigurăm că | 
studiem cu cea mai mare aten
ție corespondentele si că rubrica | 
noastră va fi totdeauna deschisă 
publicării celor mai atractive Si 
de stringentă actualitate. .

Se simte insă nevoia să pre
cizăm că „Faptul divers" nu tre- I 
b'u;o confundat cu rubrica de 
„Mică publicitate" pe care o in
serează alte ziare. Nici profilul, 
nici spațiul rubricii noastre nu 
permit deci să publicăm anun
țuri familiale, mulțumiri perso
nale aduse medicilor sau altor 
persoane care fac semnatarilor 
diverse servicii. înștiințări des
pre datele unor viitoare întru
niri colegiale sau aniversări in- ' 
dividuale. comunicări de interes 
particular sau alte aseqienea so
licitări.

Bineînțeles. în ceea ce ne pri
vește. așteptăm în continuare 
corespondente, cit mai multe, 
care să cuprindă fapte de muncă 
și viată cu bogată încărcătură 
emoțională și cu alese valențe 
etice, fapte critice de laraă au
dientă publică. Pe acestea le 
așteptăm, pentru a le publica.
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Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii"

I

Ilie Maruslac, șofer din Timișoa
ra, arăta, intr-o scrisoare adresată 
conducerii partidului, că la între
prinderea de drumuri și poduri Ti
mișoara, mai bine de 15 autocami
oane de mare tonaj, unele aproape 
noi, altele cu un anUmit grad de 
uzură, sint lăsate la voia întâmplării, 
supuse degradării. „Stau și mă în
treb cum îi rabdă inima pe tovarășii 
din conducerea acestei unități so
cialiste să lase, de mai bine de 
2 ani, intr-un asemenea hal. mașini 
care reprezintă bunuri ale societății".

Din controlul efectuat de către 
consiliul municipal de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale la întreprinderea județea
nă de drumuri și poduri Timișoara 
s-a constatat că cele sesizate sint 
întemeiate — arată referatul de cer
cetare al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R La întreprinderea 
menționată s-au găsit 19 autovehi
cule de diferite capacități care stau 
nefolosite, intr-o stare de conser
vare necorespunzătoare, unele avind

un rulaj foarte mic, altele în aștep
tarea definitivării formalităților de 
casare. S-a constatat, dă asemenea, 
că cele 19 autovehicule sint descom
pletate, avariate, iar conducerea 
unității nu a întreprins nimic în 
vederea repunerii in circulație a ce
lor recuperabile. Răspunsul preci
zează că in maximum o lună de zile 
ee va soluționa această stare de lu
cruri prin casarea autovehiculelor 
necorespunzătoare, recuperarea pie
selor uzate și repunerea în circui
tul productiv a acelor mașini cu ru
laj mic. *

în referatul de cercetare se sub
liniază că atit tovarășii din condu
cerea întreprinderii, cit și cei din 
biroul organizației de bază au fost 
puși in discuția biroului executiv al 
consiliului municipal de control 
muncitoresc pentru 
manifestate față de gospodărirea 
avutului obștesc încredințat, iar au
torului sesizării i s-au adresat mul
țumirile de rigoare pentru sprijinul 
acordat.

neglijențele

Ordinea și disciplina repuse

in drepturi

în numele colectivului de rrțunci- 
tori de la secția mobilă I a Combi
natului de prelucrare ă lemnului 
Piatră Neamț s-a trimis președinte
lui tării o scrisoare în care ridicau 
unele probleme referitoare la retri
buția ce o primesc.

Scrisoarea a fost cercetată de 
Comitetul județean Neamț al P.C.R. 
în răspunsul primit se precizează 
că nemulțumirea colectivului de 
muncitori de la secția respectivă a 
pornit de la faptul că ih luna au
gust, anul trecut, ■ s-a introdus în 
fabricație o nouă garnitură de mo
bilă („Dana"), care necesită un con
sum mai redus de materiale și 
manoperă : nu s-au asigurat însă și 
condițiile necesare realizării sarci
nilor de producție, ceea Ce a avut 
ca rezultat neîndeplinirea lor și, im
plicit. diminuarea retribuției per
sonalului muncitor respectiv. De 
asemepea, tot în luna august 1979, 
pentru 200 garnituri de mobilă a 
fost plătită manopera de două ori. 
produeîndu-se unității o pagubă de 
circa 300 000 lei. Organele C.F.Î. ale 
combinatului au sesizat această 
neregulă și, firesc, au dispus recu
perarea pagubei de la toți cel ce au 
fost retribuiți în plus, reducindu-le 
corespunzător remunerația în lunile 
următoare — ceea ce a determinat 
unele nemulțumiri, justețea măsurii

nefiind temeinic explicată. în răs
puns se relatează că, pentru lipsa 
de răspundere în organizarea și 
conducerea activității, șefa secției, 
ing. Rodica Popescu, a fost sancțio
nată cu avertisment și schimbată 
din funcție ; Gheorghe Ciocoiu, 
maistru principal, si Stefan Corne
lia. tehnician principal, au fost re
trogradați pe timp de 3 luni. In 
adunarea generală a organizației de 
bază a fost analizat modul in care 
se realizează planul de producție și 
măsurile ce se impun a fi luate 
pentru viitor — în așa fel incit să 
nu se mai producă asemenea situa
ții, ca modernizarea producției, 
creșterea ei calitativă să afecteze 
retribuția muncitorilor, in loc să-i 
cointereseze. Participanții la discu
ții au propus, iar adunarea generală 
a aprobat măsuri Concrete privind 
mai buna organizare a producției, 
retribuirea corespunzătoare a perso
nalului muncitor. Cu această ocazie 
S-au adoptat și alte măsuri cu Ca
racter organizatoric. Toate acestea 
au contribuit ca planul de produc
ție să fie realizat începind cu luna 
martie a.c., șl ca personalul mun
citor de la secția I mobilă, la care 
se referea scrisoarea, să primească 
retribuția în proporție de 105 la 
sută.

• De la o expoziție retrospectivă la informația utilă, la zi • Ce 
noutăți vor găsi anul acesta turiștii • Importante milioane 
cheltuite pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare, serviciilor, 
agrementului • Contracte cu peste 100 de firme din 17 țări 

• Variante noi de sejur pentru turiștii români

O scrisoare adresată 
partidului în legătură 
neajunsuri in păstrarea 
ștești și in organizarea 
C.A.P. Valea Timișului 
făcut ca producția vegetală și ani
mală obținută anul trecut să nu fie 

i corespunzătoare — a fost soluțio
nată in... doi timpi.

Astfel. într-o primă fază, răspun
sul adresat conducerii partidului a 
fost considerat ca nesatisfăcător, în- 
trucit Comitetul județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R. nu făcea o analiză 
aprofundată a faptelor, a cauzelor 
care le-au generat; in ce privește 
măsurile adoptate, referatul cuprin
dea generalități de genul „cadrele 

■ de conducere au fost avertizate pri
vind răspunderea ce le revine... 
etc.“.

Ca urmare, s-a cerut comitetului 
județean de partid să reanalizeze 
scrisoarea și să precizeze măsurile 
concrete adoptate. Ceea ce s-a fă
cut, în cel de-al doilea răspuns. în 
referatul intitulat „Reanalizarăa se
sizării adresate conducerii partidu
lui" se precizează că. in bună mă
sură, sesizarea se confirmă. în adu
narea generală a C.A.P.. în ședin
țele de consiliu s-au evidențiat 
neajunsuri legate de slaba preocu
pare pentru urmărirea și înregistra
rea producției de lapte, lînă și miei. 
A reieșit, astfel, că unii ciobani au 
deținut în turma cooperativei un

S---- ...... ____________ î________

Invitație
în județul Harghita, 

cooperația de consum 
a construit și amena
jat citeva atrăgătoare 
unități turistice :

Hanul IzvOru Mure
șului. amplasat în sta
țiunea montană cu a- 
celași nume, dispune 
de camere confortabi
le cU două și trei pa
turi. cu încălzire cen
trală si confort mo
dern. precum st de uit 
restaurant si un cafe-

conducerii 
cu unele 

averii ob- 
muncii la 
— care au

mare număr de oi proprietate per
sonală, ceea ce a favorizat sustra
geri de furaje ; s-au constatat, de 
asemenea, neconcordanțe între can
titatea de brînză obținută și cea în
registrată și predată. în perioada 
recoltării porumbului au fost cazuri 
de sustrageri la loturile repartizate 
în acord global. în adunarea gene
rală a membrilor cooperatori a fost 
criticată necontrolarea activității 
șoferilor, care efectuau curse fără 
încărcături. în referat se arată apoi 
că s-au luat măsuri de recuperare 
a pagubelor produse în sectorul 
zootehnic, imputindu-se valoarea 
ovinelor, brînzei, laptelui celor vi- 
novați, precum și o serie de măsuri 
organizatorice, intre care sancționa
rea șefei fermei zootehnice cu re
trogradarea pe trei luni, a președin
telui, contabilei-șefe și a lnginerei- 
șefe cu avertisment și înlocuirea 
magazinerei. Au fost recuperate și 
pagubele produse de ciobani prin 
înlocuirea oilor sustrase și imputa
rea mortalităților și lipsurilor din 
gestiune, fiind înlocuiți ciobanii 
care săvirșiseră abateri disciplinare 
și asigurîndu-se separarea ovinelor 
cooperativei de cele proprietate 
personală, limitîndu-se numărul 
acestora la maximum 15 capete 
pentru flecare îngrijitor. Totodată, 
s-a introdus un control sever în le
gătură cu mai buna folosire a mij
loacelor de transport auto. De ase-

în județul Harghita
bar. Unitatea asigură 
turiștilor un agreabil 
loc de odihnă si re
creare într-o zonă 
montană de un pitoresc 
aparte.

La Praid. stațiune 
balneară bine Cunos
cută. cooperația de 
consum a construit o 
elegantă unitate turis
tică : Hanul Praid. 
Condițiile de cazare si 

' masă sînt dintre cele 
mai bune. Hanul Iz-

voru Mureșului si Ha
nul Praid sint deschi
se în tot timpul anu
lui. Bueureștenii pot 
retine locuri la aces
te unităti prin Agen
ția de turism a coo
perației de consum 
deschisă zilnic în ho
lul casei de bilete a 
Sălii Palatului. Tele
fon 14 52 09.

In fotografie : Ha
nul Praid.

Răspunderea să fie răspundere

și colectivi, și personală
Intr-o scrisoare adresată condu

cerii partidului se relata că ingine
rul șef al întreprinderii județene de 
construcții-montaj Vilcea nu se pre
ocupă de buna gospodărire a șantie
relor și de desfășurarea unei acti
vități eficiente. De asemenea, se 
mai semnala că unele șantiere sint 
favorizate la repartizarea utilajelor 
și materialelor.

Comitetul județean Vilcea al 
P.C.R., care a făcut cercetările de 
rigoare, precizează că aspectele se
sizate se confirmă, în parte. Astfel, 
cu ocazia controalelor și analizelor 
efectuate de către consiliul jude
țean de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale, de une
le organe centrale și locale, a re
zultat că pe șantierele de construc
ții s-au menținut unele deficiențe 
privind folosirea materialelor, a uti
lajelor, a forței de muncă și altele, 
care au influențat negativ realiza
rea indicatorilor de plan. In anul 
1979 planul valoric a fost realizat in 
proporție de 76 la sutănu au fost 
terminate 1 400 de apartamente, iar

costurile de producție au foȘt depă
șite. Aceste deficiențe au fost dez
bătute și în adunările generale ale 
oamenilor muncii, cu care ăcazie 
s-au stabilit măsuri pentru îmbună
tățirea activității.

în răspuns se subliniază însă că 
de aceste neajunsuri este răspunză
tor în ansamblu întregul colectiv de 
Conducere din întreprindere, șan
tiere și loturi și nu numai inginerul 
șef Gh. Peucea, așa cum se arăta 
în scrisoare. Se precizează, de ase
menea, că este reală afirmația po
trivit căreia a fost favorizat șantie
rul nr. 3 în repartizarea utilajelor 
și a materialelor. Această problemă 
a fost discutată in adunarea gene
rală a oamenilor muncii din acest 
an, cu prilejul căreia s-a atras aten
ția conducerii întreprinderii pentru 
a se asigura o repartizare echitabi
lă a resurselor între -șantiere.

La răspuns sint atașate progra
mele de măsuri prevăzute pentru 
îndeplinirea planului pe acest an și 
a angajamentelor asumate.

Neculai ROSCA

Indiscutabil, orice reîntîlnire cu 
litoralul este o încîntarc. O bucurie 
a sufletului. Și un prilej de justi
ficată mindrie patriotică.

Am reincercat aceste sentimente 
vizitind litoralul odată cu deschi
derea noului sezon. în pofida vre
mii, cam nestatornice la debut, per
lele litoralului românesc al Mării 
Negre și-au deschis larg și ospita
lier porțile. Iar vizitatorii n-au in- 
tîrziat să vină.

Amenajarea de către Centrala 
O.N.T. „Litoral" a unei expoziții re
trospective ne-a permis citeva com
parații... în zona incomparabilului. 
Am privit vechile imagini ale Con
stantei. Mamaiei sau Mangaliei. 
Cite un hotel-două (dar neapărat 
cu cazinou !). plaje înguste si ame
najări rudimentare. Alături (alături 
— îrl expoziție) machetele a ceea ce 
Constituie pentru milioane de ro
mâni si străini O realitate familiară; 
litoralul modern de astăzi, cu salba 
lui de hoteluri, vile si popasuri tu
ristice. Mai frumoase ca oricind. 
perlele Mării Negre și-au adăugat 
un plus de eleganță, și-au sporit 
gradul de ospitalitate. Numai pen
tru lucrări privind îmbunătățirea 
confortului spațiilor de cazare, a 
serviciilor, agrementului și distrac
țiilor s-au cheltuit circa 134 de mi
lioane de lei.

Din numărul total de vizitatori 
asteptati. aproape un milion se pre
văd a fi oaspeți de peste hotare. 
Turismul international ne litoral 
se va desfășura, anul acesta, pe 
baza contractelor de colaborare în
cheiate cu peste 100 de firme din 17 
țări, in special europene. Relațiile 
cu unele din aceste țări sint în creș
tere considerabilă fată de anii tre- 
cuti. în același timp, există con
tracte cu firme din S.U.A.. Canada. 
America de Sud si țări ale Orien
tului Mijlociu. îndeosebi pentru tu
riști individuali. în efortul de di
versificare a ofertei turistice se in
clud. de asemenea, aranjamentele 
pentru grupuri specializate: de 
sportivi, .pensionari, familii cu copii, 
vacantele combinate „mare-munte" 
și „mare-deltă". precum si sejuru
rile. intens solicitate, pentru diverse 
tratamente medicale. Oaspeților li 
se oferă, in același timp, posibilita
tea de a lua parte la 16 variante de 
excursii interne sî externe.

Anul acesta este așteptat pe lito
ral și un număr mult sporit de tu
riști români — peste 50 la sută din 
totalul celor care își vor petrece va
canța aici. Centrala O.N.T. „Litoral" 
asigură, în colaborare cu centrul 
de calcul din București, nomi
nalizarea pe hoteluri si camere a 
8 000 de locuri pe serie. Turiștii vor 
cunoaște astfel, chiar de la cumpă
rarea biletelor, unde vor locui, fiin- 
du-le evitată trecerea, care nu era 
întotdeauna plăcută, prin dispecera
tele de cazare.

Căutînd să diversifice ofertele 
adresate turiștilor si. în același 
timp, să valorifice condițiile exis
tente. organizatorii turismului ne 
litoral se străduiesc totodată să 
pună în aplicare concepția medicală 
modernă potrivit căreia sejurul în 
aceste stațiuni trebuie să aibă nu 
numai un rol de odihnă, ci să se 
și asocieze și cu rolul profilactic, 
curativ și de recuperare. Intr-o ase
menea viziune, au apărut noi va
riante de sejur. Este vorba de bile
tele de 12 zile pentru odihnă si tra
tament balnear profilactic. în sana
torii modern utilate, balneare și de 
recuperare, a căror faimă a trecut 
demult granițele țării.

Se poate aprecia că sezonul 1980 
înscrie un progres si în ceea ce pri
vește serviciile si prestațiile de 
agrement turistic, găsirea unor for
me noi. interesante si agreabile de 
folosire a timpului liber de către 
turiști. In acest Sens, a sporit zes
trea mijloacelor de agrement ne 
mare si lacuri — iole. șalupe pentru 
schi nautic si plimbări, hidrobici
clete. bărci cu rame. Dotările pentru 
agrementul pe uscat includ bici
clete. minicară. patine cu rotile, 
surprizele mult căutate „Luna 
Parc" din Mamaia si Neptun. jocu
rile mecanice si electromecanice. 
Sînt. de asemenea, mat numeroase 
discotecile. Pe lingă hotelul „Rivie
ra" din Mamaia funcționează un 
centru de gimnastică.

In dotarea cu mijloace de agre
ment turistic a intrat de astă-dată 
și Delta Dunării, unde se organi
zează. și pentru turiștii veniti pe 
litoral, excursii din cele mai fru
moase. Vor funcționa, astfel, puncte 
de agrement nautic la Maliuc. Cri- 
șan. Murighiol. Tulcea — Lacul 
Ciuperca si Sf. Gheorghe (în acest 
ultim punct, la solicitările unor gru
puri mai numeroasei, dotate cu 
bărci, cu și fără motor, veliere cu 
cite 16 locuri.

La dorință. Oaspeții litoralului pot 
participa si la excursii în București, 
precum și în alte zone ale tării : 
Valea Prahovei — Brașov — Poiana 
Brașov : Valea Teleajenulul. inclu- 
zînd stațiunile Cheia șl Slănîc Pra
hova : Sibiul și Transfăaărăsanul . 
mînăstirile din nordul Moldovei.

Si. acum, citeva „cifre-curlozita- 
te“ : in actualul sezon, unitățile de 
alimentație publică de pe litoral ur
mează să valorifice. între altele, 
peste 130 000 hi bere, peste 280 va
goane vinuri diferite și cantități 
sporite de răcoritoare. In încheiere, 
o cifră „la zi" : pe litoral se află în 
prezent peste 60 000 turiști români 
și străini, care au constatat pe pro
pria piele și căldura apei și a soa
relui.

Așadar, amfitrion generos, lito
ralul își salută oaspeții.

Maria BABOIAN

Ne-am aflat o săptămînă în preaj
ma directorului Direcției comerciale 
județene Constanța, tovarășul Pa- 
raschiv Banciu. Se-nțelege că buna 
funcționare a mecanismului compli
cat, care este comerțul constânțean, 
solicită prezența pe ieren a factori
lor de conducere din direcția comer
cială, a directorului acesteia. La toa
te se adaugă numeroasele treburi spe
cifice de birou, un volum mare de 
corespondență. Numai de la Ministe
rul Comerțului Interior se primiseră, 
de la începutul anului pină la mijlo
cul lunii aprilie, cind se realiza do
cumentarea articolului, peste 1 700 de 
diferite lucrări pe diferite teme — pe 
lingă ministerul tutelar, și alte insti
tuții centrale și locale întreținind co
respondență cu respectiva direcție.

Firește, nu pretindem că am stu
diat fiecare hîrtie, punînd în talerele 
balanței încărcătura utilă si cea de 
prisos. Probabil că multe adrese re
prezintă corespondență strict nece
sară, că au adus răspunsuri așteptate 
unor ■ probleme, aprobări, orecizări și 
îndrumări importante pentru comer
țul local. Dar un lucru rămîne cert ; 
volumul de corespondentă, căreia di
rectorul trebuie să-i consacre timp 
este mare. Și nu numai pentru el. cl 
și pentru colaboratorii săi din diferite 
compartimente, ca și pentru cei care 
le-au conceput, redactat, expediat, 
înregistrat, multiplicat, completat și, 
în cele din urmă, soluționat. Pentru 
că o adresă sau o comunicare trimisă 
de un minister nu este o simpla car
te poștală, o „vedere ilustrată" pe 
care, după lectură, o pui într-urt 
sertar. Ea cere, de obicei, o soluție, 
un răspuns, cere adeseori date statis
tice. întocmirea unor situații, adică 
se ramifică arborescent intr-un sub
stanțial volum de muncă.

In comparație cu perioadele ante
rioare, se constată in „viata" birouri
lor o diminuare a volumului de hîr- 
tii. Dacă se raportează însă aCest 
volum la sarcina de a se combate 
orice substituire a muncii reale cu 
activități birocratice, atunci sîntem 
nevoiți să recunoaștem că procesul 
de reducere a muncit cu hîrtiile este 
departe de a se fi încheiat.

Și ajungem, astfel, la întrebarea- 
cheie : in ce măsură sînt realmente 
necesare corespondențele trimise 7 
Se poate diminua, implicit, numă
rul lor 7

Dintre hîrtiile răsfoite am reținut, 
de pildă, nota telefonică nr. 2 600 și 
telexul nr. 2 509. Despre conținutul 
lor vom relata puțin mai tîrziu. De
ocamdată...

— Nu vi se pare Încă excesiv nu
mărul de hîrtii ? — l-am întrebat pe 
tovarășul Miron Olteanu, directorul 
direcției alimentației publice din Mi
nisterul Comerțului Interior.

județ a pus deîndată mîna pe te
lefon și i-a alertat pe cei de la 
I.C.S.A.P., I.C.S. mixt Medgidia. Cen
trala O.N.T. „Litoral" și U.J.C.C. pen
tru a le dicta întregul șir de întrebări 
cerute de tabel. Alți oameni, și ei 
cu diverse ocupații, au lăsat deoparte 
treburile de zi cu zi ale alimentației 
publice pentru a se ocupa de datele 
cerute atît de insistent.

La I.C.S. Medgidia, de pildă, cu re
zolvarea „problemei" a fost învestit 
șeful serviciului comercial.
— Dacă nu ar fi fost așa mare zor, 

ne-a spus el. as fi obiectat că... le-am

420 de kg, o cantitate cît să ne ajungă 
pentru cel mult trei săptămîni. Deci, 
nu o rezolvare definitivă. Acum avem 
bioxid de carbon, dar n-avem bere. 
Fabricile spun că n-au destule bu
toaie.

Cornel Oprea, șeful restaurantului 
„Dobrogea" — unul dintre cei ches
tionați pentru completarea situației 
cu pricina, ne-a spus cu năduf : 
„Ne tot cer să adunăm capsule, 
să raportăm cîte am colectat, iar 
noi stăm cu circa 500 de kilo
grame de capsule pe care fabrica nu 
vine să le ridice 1“

iajorului întreprinderii „Bijuteria", 
care ne vizitează, cum se obișnuiește, 
cu valiza de mostre.

După cum se vede, ceea ce face 
un simplu voiajor cu valiza lui este 
mai folositor, mâi eficient decît o 
întreagă corespondență, al cărei efect 
real poate fi apreciat și mai bine 
gindindu-ne că respectivul telex nu 
a fost expediat unei singure direcții 
comerciale, ci și în alte județe, poate 
in toate.

Desigur, s-ar putea obiecta la cele 
de mai sus spunîndu-se că în activi
tatea atît de bogată si de intensă a

SCM CROAZIERĂ PE m FLUVII/ AL CIRCULARELOR

— Eu sînt un dușman al hîrtillor, 
ne-a spus dinsul. Anul acesta am tri
mis doar două. Ghinionul meu că... 
pe acelea le-ați găsit. (Nu erau două, 
ci 10, toate semnate chiar de mîna 
sa — n.n.). Utilitatea lor este indis
cutabila. Sint demersuri operative 
pentru soluționarea problemelor sem
nalate din rețea.

Am luat din nou trenul spre Con
stanța, dar am coborit la... Medgidia. 
Păstram vie în memorie starea de 
agitație a merceologului de resort al 
direcției comerciale județene. învestit 
cu rezolvarea notei telefonice nr. 
2 600. Cu numai două zile înainte so
sise. pe aceeași temă, cu același con
ținut și un telex. Dar iată conținu
tul pe scurt, parafrazat ; Comunicați 
f. f. urgent numărul unităților dotate 
a vinde bere la halbă. Cită bere la 
halbă s-a vîndut în trimestrul I. în 
prima decadă a lunii aprilie, ce can
titate de capsule de sticle a fost co
lectată. de cîte chei de decansulat C 
nevoie, cîte chei de decapsulat au fost 
comandate, care este situația distri
buitoarelor. care este situația doza
toarelor...

Cum spuneam, merceologul de la

mai înaintat de două ori. In ianuarie 
și in martie.

E posibil ca la prima solicitare de 
date caracterul „urgent" să fi fost 
justificat. Dar repetarea aceleiași 
cereri peste două luni arată că-i 
vorba, totuși, de o practică. . Dar să-l 
ascultăm in continuare pe respecti
vul merceolog : „Am profitat de oca
zie și am arătat nu numai cîte do
puri am numărat, ci și ce probleme 
reale și serioase întimpinăm".

— Există, deci, și probleme mai 
serioase în legătură cu desfacerea 
berei la halbă 7

— Da. Ne zbatem pentru fiecare 
gram de bioxid de carbon, fără de 
care berea la halbă nu poate fi vîn- 
dută. I.J.L.F. Constanța, cu care 
avem contract, ne livrează doar dacă 
îi dăm in schimb... păcură. Dar noi 
nu folosim păcură, așa că nu am 
primit nici bioxidul de carbon nece
sar. Singurul lucru util cu care ne-am 
ales din tot acest schimb de hîrtii 
este o repartiție pentru CO2 tocmai 
la „Centrala berei" din București. 
După trei deplasări acolo, după multe 
stăruințe și rugăminți, am obținut

Nu mai puțin elocvent s-a dovedit 
telexul 2 509. Sub mențiunea „UR
GENT" citim : „Broșe, medalioane, 
mărgele, coliere, garnituri, cordoane, 
lănțișoare, cercei, clipsuri, brățări, 
brelocuri, inele, agrafe, biluțe-cozi, 
verighete, butoni ș.a.m.d. Să se co
munice necesarul estimat pentru se
mestrul doi".

Pentru a comunica la minister cîte 
Inelușe, mărgelușe și brătărușe va 
cumpăra clientela în semestrul ce 
vine, telexul cu pricina a declanșat o 
adevărată vijelie : Vreo 40 de rînduri 
bătute la mașină, multiplicate în 7 
exemplare, din care unul s-a pus la 
dosar, la direcția comercială a ju
dețului, iar celelalte au fost trimise 
către cele 6 întreprinderi comerciale 
interesate. Inclusiv la I.C.S. Medgi
dia. unde a fost înregistrată sub nr. 
3 729 și repartizată merceologului de 
specialitate, Ștefania Lupu. La rîndul 
ei. Ștefania Lupu s-a sfătuit cu Ion 
Nichifor. șeful depozitului, care ne 
spune :

Am dat o cifră... pentru că nî 
s-a cerut. Dar nu cred că un ase
menea „necesar" era realmente... ne
cesar. Noi facem comenzi lunare vo-

unei instituții centrale mai „scapă" si 
cîte-o hirtie inutilă. Dar tocmai acest 
lucru dorim și noi să-1 subliniem : 
necesitatea unei exigente sporite, a 
unui control mai ferm, mai riguros 
pentru a se restringe tot mai mult, 
pas cu pas, terenul de acțiune al 
birocratismului, pentru a se pune 
stavilă formularisticii inutile. pen
tru ca orice hirtie expediată dintr-o 
instituție centrală să aibă o funda
mentare riguroasă, să exprime o ne
cesitate reală, să ducă. în final, la 
îmbunătățirea muncii si nu la com
plicarea ei artificială.

In întreg procesul de perfecționare 
a conducerii vieții economico-sociale 
se afirrrta tot mai mult principiul 
creșterii răspunderii organelor locale, 
întreprinderile de profil, ca să nu 
mai vorbim de direcțiile comerciale 
județene, sînt investite cu competen
te tot mai largi si au. efectiv, capa
citatea de a rezolva probleme impor
tante. îneît nu apare necesar ca o 
instituție centrală, încărcată cu atîtea 
mari răspunderi, să se ocupe direct 
de halbe, robinete, stângi, medalioa
ne, cordoane, clipsuri, brelocuri, agra
fe, biluțe etc. Aceste în aparentă ne

vinovate hîrtii se transformă într-un 
fel de „arbore" cu multiple ramifi
cații prin care, în loc de sevă, adică 
comunicare de substanță Vitală 
(am numi experiența pozitivă si 
îndrumarea concretă), circulă doar 
cifre seci si vorbe goale.

Pe planul activității concrete, ase
menea practici îngreunează conside
rabil munca oamenilor din unitățile 
subordonate, răpește mult din timpul 
ce ar trebui consacrat treburilor conJ 
crete, impiedică soluționarea proble
melor curente, contribuie la „seden- 
tarizarea" oamenilor. în locul con
tactului viu. nemijlocit, cu terenul, cu 
realitatea. Intr-un cuvînt. deși se 
dorește un mijloc de dinamizare a 
activității, constituie, de fapt un 
factor de frinare a ei.

Excesul de corespondentă, formu- 
laristica inutilă creează în același 
timp distante artificiale intre fo
rurile de conducere și teren. înlocuind 
contactele directe între reprezentanții 
ministerelor și factorii locali cu cir
culare sau adrese. Toate acestea li
mitează inițiativa și spiritul de răs
pundere al organelor locale, care se 
obișnuiesc să aștepte „de la centru" 
rezolvarea unor chestiuni ce Intră în 
competenta lor.

In sfîrșit. nu arareori, corespon
denta excesivă, formularistica inuti
lă favorizează umflarea la dimen
siuni nerationale a aparatului admi
nistrativ. servește ca motivare, ca 
pretext la existenta unor servicii 
inutile, creează un simulacru de acti
vitate. Cine vede agitația de prin 
birouri, mulțimea de hîrtii ce se ex
pediază si se primesc, poate fi im
presionat de ea. Dar — atunci cind e 
vorba de asemenea hîrtii. de aseme
nea adrese —- atunci nu este, de fapt, 
un simulacru de activitate 7 La ce 
ajută în realitate 7

Cele inserate în rindurile de mai 
sus sint tot atîtea motive ca atunci 
cind se pregătește exoedierea unei 
note, a unui telex. înainte de a se 
pune semnătura finală și stampila cu 
girul instituției, să se pună între
barea : sînt ele cu adevărat necesare ?

Rodica SERBAN
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de puternic avînt creator în construcția socialistă^

„De ce nu «importați» aceste 
strunguri... de la Arad ?"

JUDEȚUL ALBA

O reprezentanta nouă a construcției de mașini - întreprinderea mecanică Alba lulla

(Urmare din pag. I) 
care ne confruntăm. Ca urmare a
indicațiilor secretarului general al 
partidului. Țara Moților a devenit 
în ultimii patru ani o zonă indus
trială cu un profil distinct, unde, 
alături de minerit si prelucrarea 
lemnului, s-au construit industrii 
noi. de confecții la Baia de Arieș, 
de tricotaje la Cimpeni si în 
scurtă vreme de filatură la Abrud. 
Tot aici, la Roșia Poieni se află in 
execuție una dintre cele mai mari 
investiții din juaet — Combinatul 
minier al cuprului.

în acești ani rodnici, de eroic 
avînt în muncă, industria județu
lui a crescut de 4,6 ori. Această 
industrie nouă — iată încă o sugesti
vă comparație — realizează astăzi în 
5,2 zile întreaga producție a anu
lui 1938. Ritmurile nu definesc doar 
volumul unei creșteri, ci portreti
zează convingător un întreg ev de 
istorie nouă, de cutezător avînt re
voluționar. Alba si-a redimensio- 
nat poziția si ponderea în econo
mia națională, realizînd în prezent 
întreaga producție de mașini de cu
sut de uz casnic. 91,8 la sută la ma
șini de spălat rufe. 23,9 la sută la 
produse sodice. 31 la sută la anti- 
dăunători, 28 la sută la P.F.L. și 
porțelan, 27 la sută la ciorapi etc. 
Un fapt inedit pentru industria ju
dețului : începînd din acest an jude
țul Alba a intrat în rindul produ
cătorilor de energie electrică, odată 
cu punerea în funcțiune a hidrocen
tralei Gilceag, de pe riul Sebeș, cu 
o capacitate instalată de 150 MW.

Sint multe. multe încă faptele 
care evidențiază dezvoltarea impe
tuoasă a județului în ultimele trei 
cincinale. Afirmindu-se plenar in
dustria, a crescut, cum era și firesc, 
numărul celor angajați in ramurile 
economice neagricole. S-au creat 
62 000 noi locuri de muncă. Poate 
că, în sine, această cifră nu dezvă
luie totul. Ea poate și trebuie să 
fie completată de faptul că, rapor
tat la totalul populației ocupate, 
numărul celor care lucrează în ra
murile neagricole deține ponderea 
covîrșitoare, crescînd de la 41,3 la 
sută în 1965. la 71.5 la sută în 1979. 
Se poate vorbi astăzi despre Alba 
ca despre un județ preponderent in
dustrial. O industrie in care ramu
rile de vîrf. construcțiile de ma
șini și chimia, reprezintă peste 50 
la sută din producție.

De unde au venit noii lucrători 
din industrie ? Răspunsul — cea 
mai mare parte din agricultură — 
ne implic^ în centrul schimbărilor 
intervenite în această importantă 
ramură economică. Sporind forța 
de mecanizare a agriculturii (su
prafața arabilă pe un tractor a scă
zut de la 196 hectare in 1965 la 77 
hectare in 1979), au crescut produc
țiile de griu și secară cu 35 la sută, 
porumb — 50 la sută, sfeclă de 
zahăr — 69 la sută, cartofi — 93 la 
sută. Au sporit, de asemenea, efec
tivele de animale.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei județului. în această perioa
dă, a industriei si agriculturii, con
strucțiilor și transportului trebuie 
înțeleasă în întreaga ei substanță, 
în contextul complex al multiple
lor mutații specifice civilizației 
socialiste. Creșterea ponderii celor 
care lucrează în ramurile neagrico
le a determinat, evident, un susți
nut proces de urbanizare : popu

lația orășenească a crescut, rapor
tată la totalul locuitorilor județu
lui, de la 32 la sută în 1965, la 46,1 
la sută în 1979, urmînd să dobîn- 
dească ponderea în cincinalul vi
itor. Iată de ce o atenție deosebită 
a fost acordată construcției de lo
cuințe. Au fost construite peste 
26 000 apartamente, cartiere întregi 
la Alba Iulia, Cugir, Aiud. Blaj, în 
toate cele nouă orașe ale județului 
nostru.

Orientările novatoare, de hotar, 
promovate de Congresul al IX-lea, 
dezvoltate calitativ de congresele

Creșterea volumului 
investițiilor

- in milioane lei - 
I

care au urmat, indicațiile clarvăză
toare, științifice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încărcate de 
substanța vieții și a unei ardente 
activități revoluționare, au dat o 
direcție • practică, clară și precisă 
activității consacrate bunăstării și 
fericirii celor ce muncesc. Rapor- 
tindu-ne la județul Alba, fără a 
epuiza evantaiul larg al realizărilor 
din domeniul social, reținem pen
tru ultimii 15 ani cîteva compara
ții edificatoare : creșterea cu 300 la 
sută a volumului de mărfuri desfă
cute prin unitățile ■ comerțului, du
blarea numărului de paturi în spi
tale. triplarea numărului de locuri 
în grădinițe, extinderea de 14 ori 
a capacității de cuprindere a copi
ilor în creșe, electrificarea a 288 
sate etc. S-au construit și dat în 
folosință case de cultură, cinema
tografe, cluburi, hoteluri ș.a.

Dezvoltarea largă, autentică a 
democrației socialiste, participarea 
efectivă lă conducere și decizie a 
oamenilor muncii reprezintă, de 
asemenea, una dintre uriașele 
realizări care își au izvorul in anii 
in care la cirma destinelor națiunii 
noastre se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înflorirea personalității 
umane evidențiată plenar de Festi
valul național „Cîntarea României". 

în care județul Alba înscrie o pres
tigioasă participare, marchează 
pregnant această epocă de avînt 
revoluționar.

— Dacă ar fi sd alegeți esenția
lul din multitudinea realizărilor, 
faptelor, marilor sarcini pe care 
le-a avut de soluționat organizația 
județeană de partid și care au con
figurat biografia dinamică a acestei 
perioade, viața ji activitatea oa
menilor, la ce idei, la ce fapte, la 
ce momente cu semnificație deo
sebită v-ați referi cu precădere ?

— In întreaga activitate ne-am

Creșterea numărului 
de apartamente

preocupat să dăm eforturilor noas
tre dimensiunea și eficiența care să 
garanteze, în 'orice domeniu, înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și angajamentelor, a programu
lui de dezvoltare economico-socială 
a județului. în acești ani am învățat 
mai mult ca oricînd, urmînd pilda 
conducătorului partidului și țării, ce 
înseamnă demnîtăfea efortului pro
priu, răspunderea revoluționară a 
muncii, satisfacția Împlinirii nă
zuințelor. Am avut mereu în vede
re, urmărind realizarea obiectivelor 
fiecărei perioade, înfăptuirea a- 
cestora cu forțe proprii, prin efort 
constant, bine organizat, dirijat in 
permanență in direcțiile prioritare- 
de acțiune, exigențe pe care secre
tarul general al partidului le-a sub
liniat din nou cu hotărîre la' , re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. Organizația județea
nă de partid, punînd în valoare po
tențialul de care dispune, a căutat 
să mobilizeze elanul în muncă al 
tuturor locuitorilor la înfăptuirea 
sarcinilor. Muncind astfel. Alba s-a 
situat în anii 1S78 și. 1979 pe. locul 
II pe țară în întrecerea dintre ju
dețe în industries, fiind distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa a Il-a. Și in 
acest an, pe primele cinci luni am 
realizat o producție industrială su

plimentară de 144 milioane lei. Ac- 
ționind cu hotărîre pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite de con
ducerea partidului, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, am 
adoptat în unități sarcini suplimen
tare de sporire a exportului, livrînd 
in acest an. pe 5 luni, peste preve
deri produse in valoare de 14,7 mi
lioane lei-valută. Dealtfel, în urma 
unor analize recente pe care le-am 
efectuat, a reieșit că pe ansamblul 
județului vom realiza actualul plan 
cincinal la export cu 5 luni mai de
vreme.

Căutînd să ne valorificăm forțele 
proprii, adoptînd măsuri pentru so
luționarea tuturor problemelor, în 
anul trecut, pe baza unui program 
de colaborare între unități, îndeo
sebi între cele constructoare de ma
șini, am realizat piese de schimb 
și utilaje tehnologice pentru inves
tiții in valoare de peste 300 milioa
ne lei. Pe această cale, în acest an 
importul a fost diminuat cu 7,5 mi
lioane lei-valută, producind pe plan 
local 191 de produse care se procu
rau pe valută.

La nivelul organizării industria
le, în condițiile autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, urmărim 
să punem in valoare spiritul gos
podăresc, de economie, specific lo
cuitorilor Albei. în acest an, in in
dustrie, cheltuielile materiale pla
nificate la o mie de lei producție 
marfă au fost diminuate cu 6,6 lei, 
economisindu-se însemnate cantități 
de metal, lemn, celuloză și alte 
materii prime. în domeniul ener
giei și combustibilului s-au econo
misit, pe ansamblul județului, 
17 000 MWh energie electrică și 3 
milioane mc gaz metan.

Am adus în prim plan aceste fap
te de muncă pentru a ilustră răs
punderea patriotică cu care oa
menii Albei, păstrind și amplificind 
o nobilă tradiție, se străduiesc 
să dea împlinire cerințelor majore 
ale prezentului. în acest sens, se 
pot menționa și alte exemple. Bu
năoară. în unitățile de industrie u- 
șoară din județ, în coțnbinatele de 
prelucrare a lemnului, au fost create 
sectoare și activități pentru recicla
rea resturilor tehnologice, care re
alizează in acest an o producție de 

. 12 milioane lei.
Prin relevarea succeselor prezente 

putem evalua mai bine înfăptuirile 
crescînde din ultimii 15 ani. Exi
gențele calitative actuale ne ajută 
să înțelegem drumul epocal, istoric, 
pe care l-a parcurs, călcînd parcă 
peste veacuri, moțul cioplitor în 
lemn pentru a deveni muncitor in
dustrial la întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Cimpeni. Pu
tem aprecia și bucuria soției . mi
nerului din Baia de Arieș. care a 
părăsit orizontul îngust al ogrăzii 
devenind muncitoare la întreprin
derea de confecții .din comuna ce 
va fi miine oraș. Putem, desigur, 
evalua ce înseamnă prinosul de 
civilizație pe care îl dăruiește unei 
întregi zone a județului amenajarea 
hidroenergetică a rîului Sebeș.

Am prezentat cîteva date statis
tice care înglobează activitatea în- 
suflețitoare, faptele de viață și de 
muncă prin care se desăvîrșește 
portretul unei epoci istorice pe care 
județul Alba, laolaltă cu țara, o 
străbate învățînd din succese, ln- 
vingind dificultățile cu exigență și 
răspundere comunistă față de viitor.

Dacă uitam pentru o clipă că am 
Intrat pe ușa Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, am fi putut 
crede că ne aflăm la un adevărat tirg 
internațional. Era ziua cînd repre
zentanții centralelor industriale din 
cadrul ministerului .analizau, printre 
altele, cererile de import ale unor 
unități economice. Altfel spus, tre
buia să se confirme că mașinile și 
utilajele solicitate nu se produc in 
țară și, deci, pot fi importate, adică 
să se dea așa-numita „negație". Ne 
alăturăm specialiștilor din cadrul 
centralelor industriale. Cererile pre
zentate de delegații unităților econo
mice sînt pline cu nume de firme din 
cele mai diferite colțuri, ale lumii. 
Este de apreciat precizia' cu care se 
menționează nu numai firmele pro
ducătoare, ci și caracteristicile tehni
ce de amănunt ale utilajelor solicitate 
din import. Ai impresia că se. cu
noaște și, dacă era necesar, s-ar fi 
trecut pe cereri chiar și culoarea uti
lajelor pe care le fabrică firmele 
străine de unde se dorește să se facă 
importurile respective. Iată niște oa
meni bine informați — ne spuneam. 
Nu e rău. Este chiar foarte bine 
să cunoști plnă la 
cel mai mic a- 
mănunt posibilii 
parteneri.

Dar judecind 
lucrurile dintr-un 
alt punct de ve
dere — de fapt, 
esențial — buna 
apreciere scade 
pînă ce se trans
formă în opu
sul ei.

— De ce soli
citați strunguri 
paralele și revol
ver din import, 
cînd producem și 
noi, tn tară 7 — 
întrebă tovarășul 
Dan Ojog. repre
zentantul Cen
tralei industria
le de mașini-u- 
nelte. mecanică 
fină si scule.

— Da. dar avem 
nevoie de strun
guri de mare precizie, răspunde to
varășul Dorin Tanasiciuc, delegatul 
întreprinderii de cercetare și produc
ție pentru piese turnate și forjate din 
București.

— întreprinderea de strunguri din 
Arad produce toate tipurile de strun
guri pe care le solicitați. Nu vă pot 
da negație (adică nu-i confirmă că 
utilajul nu se poate procura din țară 
și trebuie, deci, adus din import). De 
asemenea, mașini de mortezat fabri
căm la IMUAS Baia Mare ; de ce le 
solicitați din import 7

Și dialogul continuă cam în același 
fel o bună perioadă de timp, iar lista 
cu utilaje solicitate din import se 
subțiază în mod vizibil. Exemplul la 
care ne-am referit nu este, din păca
te, singular. O zi întreagă am urmă
rit activitatea comisiei de acordare a 
„negațiilor" și am notat numeroase 
asemenea cazuri. Am putut constata 
in felul acesta cu cită ușurință se so
licită uneori utilaje din import, deșt 
ele se produc și în țară. Astfel, într-o 
cerere a Consiliului popular al jude
țului Constanța se solicitau din im
port automacarale, de 16 tone și ma- 
carale-turn pentru construcții de lo
cuințe. Evident, nu s-a acordat viză 
de import deoarece aceste utilaje se 
produc la I. M. Timișoara și, respec
tiv, I.C.M. Bocșa. Reține însă atenția 
mentalitatea unor cadre de .condu
cere și specialiști care apelează' la im
porturi. O ușurință greu de' înțeles, 
ținînd seama de pregătirea și de răs
punderea lor. O mentalitate păgubi
toare, o situație aflată în flagrantă 
contradicție cu posibilitățile actuale 
ale industriei noastre. Este cu totul 
anormal să se solicite din import ma
șini de rectificat și frezat universale, 
strunguri și chiar truse de scule pen
tru o nouă capacitate de producție la 
I.U.P.S. „9 Mai" din Lugoj, care va 
fi pusă în funcțiune în anul 1982, cînd 
aceste utilaje se fabrică în prezent în 
țara noastră, la un nivel calitativ 
competitiv pe plan mondial. Și sîn- 
tem în anul 1980.

Fiind cu gîndul numai la Impor
turi, unele cadre de răspundere din 
întreprinderi nu fac nici măcar efor
tul minim de a se informa unde, la 
ce întreprindere din țară se produc 
utilajele de care au nevoie. Comodi
tate 7 Lipsă de încredere ? Slabă or
ganizare a informării la nivelul cen
tralelor și ministerelor ? Credem că 

toate acestea șl altele își dau mîna și 
din nefericita lor contopire rezultă 
practica atit de păgubitoare pentru 
economia națională, de a se recurge 
la importuri pentru utilaje și dispozi
tive pe care industria noastră le pro
duce în condiții tot atit de bune ca 
și firmele străine. Industria noastră 
a crescut mult, dar unii au rămas la 
mentalitatea anilor ’60, dacă nu chiar 
mai în urmă. „Nu știam că producem 
în țară asemenea utilaje" — încerca 
să găsească o scuză delegatul unei 
întreprinderi. Este ciudat cum de se 
știe că firma „Balzers" din Elveția 
produce exact trusa de scule de care 
va avea nevoie peste doi ani între
prinderea din Lugoj și nu se știe că 
asemenea truse se realizează la 
I. S. Rîșnov.

Există și un alt mod de a gîndi : 
dacă am importat odată un utilaj și 
mai avem nevoie de încă unul, tre
buie să-l aducem și pe acesta tot din 
import. Așa, de pildă, întreprinderea 
județeană de construcții-montaj Gorj 
solicită să i se aprobe să importe din 
Elveția utilaje pentru determinarea 
rezistentei betonului. De ce din 
Elveția 7

Un reporter al „Scînteii“ - prezent 
o zi la activitatea comisiei de avizare 
a importurilor de la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini - a notat fapte, 
situații care confirmă că, deși industria 
noastră a făcut mari progrese, unele 
cadre din întreprinderi au rămas cu 
mentalitatea de acum 20 de ani

— Pentru că mai avem un aseme
nea utilaj importat tot din Elveția, ne 
spune tovarășul Ion Tirui, delegatul 
întreprinderii.

— Dar v-ațl interesat dacă nu se 
produc asemenea utilaje în țară ?

— Nu.
împreună cu delegatul întreprinde

rii consultăm un catalog al C.N.S.T., 
din care rezultă că întreprinderea de 
microproducție și lucrări experimen
tale de construcții din București 
execută un utilaj asemănător.1 „Am 
să mă duc să văd dacă utilajele fa
bricate aici corespund cu cerințele 
noastre, spune delegatul întreprinde
rii. Numai că eu nu mă ocup direct 
de această problemă și nu știu cum 
am să mă descurc".

Nu am aflat cum s-a descurcat de
legatul venit de la Tîrgu Jiu la Bucu
rești pentru a obține o aprobare de 
import din Elveția, dar care nu se 
ocupă direct de această problemă. 
Cazul în sine, nici acesta singular, 
dovedește însă modul superficial in 
care se întocmesc fișele tehnice ale 
utilajelor solicitate din import, lipsa 
oricărei preocupări pentru a vedea in 
primul rînd dacă asemenea instalații 
nu se realizează în țară. Unele din 
dialogurile la care am asistat sea
mănă cu replicile dintr-o piesă ab
surdă :

— Pentru ce are nevoie întreprin
derea „Metalul roșu" din Cluj-Napo- 
ca de o mașină de alezat cu două 
capete și o lungime de alezare de 
5 000 mm 7 — întreabă reprezentan
tul unei centrale industriale.

— Dacă scrie în fișa tehnică, în
seamnă că are nevoie, răspunde to
varășul Dumitru Rădulescu, delega
tul Institutului de proiectări pentru 
construcții de mașini.

— Bine, dar un asemenea utilaj 
Se folosește pentru alezarea unor 
piese cu. totul speciale. Or, la „Me
talul roșu" nu văd de ce ar fi ne
cesar.

— Dați negație sau nu 7
— Nu. Pînă cînd nu motivați ne

cesitatea unui asemenea utilaj nu 
vă dau negație.

Intervenim : sîntețî proiectant și 
nu puteți spune de ce ați prevăzut 
importarea unui asemenea utilaj ? 
„Știți, eu de fapt am venit în locul 
unui coleg care se ocupă de această 

investiție, dar care este bolnav" — 
răspunde delegatul I.P.C.M.-ului.

Ce fel de fundamentare a cererii 
de import este aceasta dacă delega
tul unității — chiar dacă nu răspun
de direct de investiție — nu poate 
răspunde la o întrebare elementară 7 
Cererea de import și deci angaja
rea fondurilor întreprinderii, a valu
tei statului nu poate fi lăsată la la
titudinea unei persoane sau a cîtor- 
va, răspunderea pentru asemenea 
acte, pentru asemenea cheltuieli tre
buie să o poarte consiliul oamenilor 
muncii, dator să analizeze, să ceară 
cadrelor tehnice dovezi, argumente 
care să justifice importul. Renunța
rea la importurile inutile trebuie 
să pornească din fiecare întreprin
dere, iar primul organism chemat să 
pună ordine în această problemă este 
consiliul oamenilor muncii.

„Nu este singurul caz de acest fel, 
ne spune tovarășul Anghel Nicules- 
cu, șef de serviciu în M.I.C.M. In
tr-adevăr, nici sistemul de informa
re a întreprinderilor și institutelor 
de proiectare nu este bine pus la 
punct. Uneori nici noi, cei care tre
buie să dăm negații, nu cunoaștem 

ultimele produse 
asimilate de o se
rie de întreprin
deri. De aceea, 
sîntem nevoiți să 
cerem o confir
mare în plus din 
partea unităților 
producătoare. Nu-i 
mai puțin adevă
rat însă că și lis
tele de importuri, 
se întocmesc a- 
deseori cu mare 
ușurință. 'Este su
ficient ca o uni
tate să aibă un 
prospect de la o 
firmă străină pen
tru a solicita de 
acolo utilajul de 
care are nevoie. 
Din aoeastă cau
ză se pierde mult 
timp cu acorda
rea negațiilor, 
delegații între
prinderilor sînt 
puși pe drumuri".

Altfel spus, unii specialiști preferă 
să piardă timpul mergind de la o 
centrală la alta, de la o unitate la 
alta, în speranța că vor obține o ne
gație, în loc să caute să valorifice 
propriile posibilități de asimilare a 
unor produse. Dar tocmai pentru a 
se evita importarea unor utilaje care 
pot fi realizate în țară, legea preve
de obligativitatea analizării cererilor 
de import și de către Institutul cen
tral de cercetări pentru construcții 
de mașini.

întrebăm : sînt cazuri cînd refuzați 
cereri de import și în această etapă?

— Desigur, noi ținem seama de 
negațiile date de centralele și între
prinderile producătoare, ne spune 
tovarășul Adrian Lozanu. cercetător 
științific principal în cadrul institu
tului. Dar sînt și cereri de import pe 
care nu le aprobăm.

— In ce situații ?'
— Uneori, întreprinderile producă

toare dau negații pe motivul că nu 
au suficientă capacitate . de produc
ție. în aceste cazuri, nu . sîntem tde 
acord cu importul : informăm con
ducerea ministerului pentru a lua 
măsurile necesare. De asemenea, 
împreună cu specialiștii din cadrul 
ministerului și alte institute de cer
cetări am întreprins o serie de ac
țiuni pentru asimilarea în fabricație 
a produselor care sînt solicitate cu 
o anumită frecvență din import. Pe 
de altă parte, în special în cazul pie
selor de schimb, căutăm să facem o 
anumită tipizare a importurilor. Re
venind însă la prima întrebare, țin 
să arăt că refuzăm o serie de cereri 
de import, deși au negația centrale
lor industriale. De aceea, cred că 
este necesar ca și unitățile de pro
fil să dea negații cu mai multă făsr 
pundere. De regulă, ciclul de import 
este lung și adeseori un utilaj poate 
să fie asimilat în țară pînă cind să 
fie adus din străinătate.

★
Sînt doar cîteva situații care sub

liniază puternic necesitatea de a se 
acționa hotărît și cu răspundere. în 
lumina indicațiilor date de secreta
rul general al partidului la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., pentru reducerea mai accen
tuată a importurilor. Asupra altor as
pecte vom reveni.

Ion TEODOR

PREGĂTIREA UTILAJELOR AGRICOLE PENTRU SECERIȘ IN JUIHEȚUL BUZĂU

Unii au inceput probele, alții probează... 
propriile neglijențe

în apropiata campanie de recoltare, 
pe ogoarele județului Buzău vor lu
cra, alături de utilajele care au exis
tat pină acum în dotarea S.M.A., 160 
combine „Gloria", primite de curind 
de La „Semănătoarea" București, pre
cum și 14 mașini de adunat în căpițe, 
livrate de I.M.U. Medgidia. Avînd în 
vedere creșterea dotării tehnice a 
agriculturii, biroul comitetului jude
țean de partid a stabilit ca secerișul 
griului să se încheie în 9—10 zile 
bune de lucru, iar al orzului — în 
2—3 zile. Pentru încadrarea în 
aceste limite de timp se cere ca 
utilajele care vor lucra în campa
nia de vară să fie revizuite și repa
rate cu răspundere. Deși această ac
țiune era prevăzută să fie finalizată 
pînă la 10 iunie, totuși pînă la a- 
ceastă dată combinele au fost re
parate in proporție de 90 la sută, iar 
presele de balotat — de 98 la sută.

„în prezent, mai avem de reparat 
85 combine, deci destul de multe — 
ne-a spus tovarășul Ștefan Iordache, 
inginerul-șef al trustului S.M.A. Slnt 
mai multe cauze care au determinat 
această situație. Este vorba atît de or
ganizarea nesatisfăcătoare a activită
ții în unitățile noastre, cit și de faptul 
că unele centre de reparații din țară 
au restanțe Ia repararea motoarelor. 
La centrul de reparații Romanu, ju
dețul Brăila, avem un mare număr de 
motoare I.F.A. Dintre acestea, 24 au 
fost aduse în județ pentru a fi repa
rate cu forțe proprii, dar au mai ră
mas încă 52. Alte 14 motoare se află 
la centrele de reparații Ștefănesti si 
Roșia din județul Ilfov. In plus, ne 
lipsesc unele piese de schimb, cum 
sînt, de pildă, arborele și discul pri
zei de forță, axul primar de la cutia 

de viteze, pe care nu ni le-a asigu
rat baza județeană de aprovizionare 
pentru agricultură din Buzău".

Există, într-adevăr, dificultăți în ca 
privește primirea motoarelor pentru 
combine și asigurarea unor piese de 
schimb. Asemenea dificultăți nu au 
ocolit nici stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii Mihăilești. Dar 
această unitate a terminat repararea 
combinelor și a preselor de balotat 
încă de la sfîrșitul lunii mai. Acum, 
aici se fac ultimele verificări și re
glaje, au început probele cu boabe și 
paie. Ing. Constantin Doban, directo
rul stațiunii, ne descrie cum a fost 
posibil acest lucru : „Am declanșat 
din timp acțiunea de reparare a uti
lajelor, a.sigurn+1 o repartizare judi
cioasă a formațiilor de lucru. Meca
nizatorii, mecanicii și cadrele tehnice 
au început în fiecare zi munca mai 
devreme și au încheiat-o seara tîrziu. 
Am recondiționat o bună parte din 
piesele de schimb, fără a aștepta să 
ne sosească de la bază".

In toate secțiile de mecanizare ale 
S.M.A. Mihăilești, combinele, presele, 
celelalte utilaje sînt pregătite pentru 
a lua startul în campania de recol
tare. Starea lor tehnică, așa cum am 
constatat la secțiile de mecanizare 
nr. 1 și 2, relevă răspunderea cu care 
se acționează pentru pregătirea te
meinică a secerișului, certifică buna 
calitate a lucrărilor. Cu aceeași răs
pundere au fost pregătite utilajele și 
la S.M.A. Măgura, unde s-a Încheiat, 
de asemenea, repararea combinelor.

în alte stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii din județ — Rușețu, Glo- 
deanu-Siliștea și Gălbinași — repara
rea combinelor este mult rămasă în 
urmă. Pa lîngă neasigurarea motoa

relor șl a unor piese de schimb, lu
crările au întîrziat și pentru că nu 
au fost incepute din vreme, nu au 
fost judicios organizate. La secția de 
mecanizare nr. 1 a S.M.A. Rușețu, 
abia săptămina trecută s-a acționat 
mai insistent pentru repararea com
binelor. Cu sprijinul unor mecanici 
de la atelierul central al S.M.A., pînă 
In prezent s-au reparat 5 din cele 10 
combine prevăzute. Ele nu pot însă 
intra în lan intrucît uneia îi lipsește 
o roată, două nu au montate sitele, 
iar nici una nu este măcar gresată. 
Presele „s-au învîrtit", după cum ni 
se spune, dar uneia îi lipsește o roată, 
alta are un capac legat cu sirmă.

O situație asemănătoare — șl la 
secția de mecanizare nr. 3 Lunca a 
aceleiași stațiuni. Din 13 combine, 
practic nici una nu e reparată cores
punzător. Șeful acestei secții de me
canizare, Constantin Chilă, acuză lip
sa motoarelor și a pieselor de schimb. 
Despre modul în care a fost organi
zată repararea utilajelor nu ne poate 
spune decît că „am Început tlrziu, 
nu prea avem oameni".

în legătură cu situația Intllnită la 
S.M.A. Rușețu, inginerul-șef al trus
tului S.M.A., Ștefan Iordache, ne-a 
informat că au fost stabilite măsuri 
pentru a sprijini concret această uni
tate, astfel incît repararea utilajelor 
să se Încheie cît mai grabnic. Dar 
nu numai aici, ri pretutindeni unde 
pregătirea campaniei de vară este ră
masă în urmă se impune intervenția 
promptă a conducerii trustului 
S.M.A., a cadrelor din direcția agri
colă județeană.

Dumitru DĂNAILA
corespondentul „Scînteii"

BE
(Urmare din pag. I)
Inconsecvenței In aplicarea unor mă
suri vlzind creșterea eficienței eco
nomice, perpetuării unor neajunsuri 
tn gospodărirea materiilor prime, 
materialelor 'și energiei, într-un șir 
de unități Industriale — Combinatul 
chimic Făgăraș, Combinatul petro
chimic Pitești, „Semănătoarea"- 
București, întreprinderea de autotu
risme Pitești, întreprinderea do 
strunguri Arad, Combinatul de o- 
țeluri speciale Tîrgovișta ș.a. — nu

— In milioane Iei —
Plan Realizat Diferențe

1. Valoarea producției fizice livrate
și încasate 120 140 +20

2. Cheltuieli materiale totale 70 73 + 3
— cheltuieli materiale la 1 000 lei

producție (in lei) 583,3 521,4 —61,9
3. Valoarea producției nete. 50 67 +17

din care :
a) retribuții și alte drepturi ala

personalului muncitor 35 40 + 5
— fond de retribuire la 1000 lei

producție (în lei) 291,6 285,7 — 5,9
b) alte elemente ale valorii îiro-

, ducției nete 7 7 —
c) beneficiu 8 20 +12

Ce concluzii practice se desprind 
din analiza acestor indicatori 7 In 
primul rînd, este vorba despre fap
tul că valoarea producție! nete este 
determinată in mod hotărltor de doi 
factori — și anume : valoarea pro
duselor fizice livrate pe bază de con
tract șl Încasate și nivelul cheltuie
lilor materiale. Depășirea planului 
de producție și obținerea acesteia cu 
cheltuieli materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă mai reduse determină 
depășirea valorii producției nete pla
nificate. în al doilea rînd, se cuvine 
relevat că prin sporirea productivi
tății muncii s-au obținut economii 
la fondul de retribuire calculat la 
1 000 lei producție, care contribuie, 
de asemenea, la creșterea beneficiu-

NEFICIUL
s-au realizat integral prevederile pla
nului de beneficii. Și este vorba de 
nerealizări de zeci și zeci de milioane 
de lei, care au avut repercusiuni ne
gative atît asupra situației financiare 
a unităților respective, cit și pe un 
plan mai larg, cel al economiei na
ționale.

Care sînt de fapt căile prin care 
se poate asigura creșterea beneficii
lor 7 Să recurgem la un exemplu 
ipotetic. Să presupunem că o între
prindere și-a realizat sarcinile de 
plan în modul următor : 

lui. în al treilea rînd, este evident 
că depășirea beneficiului planificat 
s-a obținut pe căi economice, atît 
prin depășirea olanului de producție, 
cit șl prin economiile obținu
te la cheltuielile materiale și la 
fondul de retribuire. în a) patrulea 
rînd, este de sublinia! că prin de
pășirea beneficiului pe căile arătate, 
s-au creai condiții ca din beneficiul 
pesta plan să se asigure suplimen
tarea fondului de participară la be
neficii a oamenilor muncii din în
treprindere.

Așadar, beneficiul este numai și 
numai rezultatul unei activități eco
nomice eficiente. desfășurate cu 
înaltă răspundere și spirit gospodă
resc. Potrivit principiilor noului me

canism economico-financiar. benefi
ciul joacă un rol esențial în consti
tuirea unor fonduri proprii ale între
prinderii. care se utilizează pentru 
autofinanțare, pentru cointeresarea 
materială a personalului muncitor 
sau pentru necesități sociale ale co
lectivului de oameni al muncii.

Cît privește fondul de participare a 
oamenilor muncii la beneficii, acesta 
constituie o formă directă de legare 
a veniturilor oamenilor muncii de 
rezultatele efective obținute de fie
care om al muncii si de cele obținute 
pe ansamblul unității In care lu
crează. El se constituie, în principal, 
dintr-o cotă de pînă la 3 la sută, în 
medie, pe economie, din beneficiul 
realizat în cadrul prevederilor pla
nului, cotă care se stabilește dife
rențiat, prin planul anual, pentru fie
care minister. Deci, o primă condiție 
pentru a se forma Integral acest 
fond este ca Întreprinderea să-si 
realizeze beneficiile cel puțin la ni
velul planificat. în mod firesc, uni
tatea care nu a obținut cel puțin be
neficiile planificate nu are dreptul 
să-și constituie integral fondul de 
participare la beneficii.

De asemenea, pentru stimularea 
depășirii sarcinilor planificate la be
neficii, din beneficiile obținute peste 
plan se repartizează cote mai' mari 
pentru fondul de participare la bene
ficii după cum urmează : o cotă de 
pînă ]a 25 la sută dir. beneficiul pes
te plan obținut prin reducerea chel
tuielilor materiale și a celorlalte 
cheltuieli de producție ; o cotă de 
pînă la 14 la sută din beneficiul peste 
plan obținut prin depășirea valo
rii producției nete, ca urmare a 
depășirii producției fizice ; o cotă de 
pînă la 10 la sută din Întregul bene
ficiu realizat peste plan, proporțional 
cu depășirea exportului — și care se 
determină în limita unei cote de pînă 
la 1.5 la sută dir, valoarea exportului 
realizat peste plan.

Reglementările legale In vigoare 
prevăd că fondul de participare la 
beneficii se utilizează potrivit urmă

toarelor destinații : o cotă de cel pu
țin 85 la sută pentru întregul perso
nal muncitor al unității ; o cotă de 
pină la 5 la sută pentru .stimularea 
fruntașilor in întrecere și a celor cu 
o contribuție deosebită la obținerea 
beneficiilor peste plan ; o cotă de 
pînă la 5 la sută pentru acoperirea 
costului excursiilor colective organi
zate în străinătate, în cadrul fondu
rilor în valută alocate pentru persoa
nele care au adus o contribuție deo
sebită la realizarea și depășirea sar
cinilor de export ; o cotă de pînă la 
5 la sută pentru completarea fondu
lui destinat acțiunilor sociale.

Modul de constituire și utilizare a 
fondului de participare ,a oamenilor 
muncii la beneficii reflectă limpede 
faptul că nu putem consuma tot ceea 
ce producem și, ca atare, este rațio
nal ca beneficiul obținut să fie fo
losit pentru interesele generale ale 
economiei, pentru constituirea fondu
rilor proprii ale întreprinderii, pre
cum și pentru stimularea colectivelor 
de oameni ai muncii în raport de 
contribuția adusă la realizarea bene
ficiilor. Singura resursă de reparti
zare a unei părți din beneficiu pen
tru participarea personalului munci
tor la beneficii o constituie îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
la producția netă și fizică, la export 
și beneficii.

Constituirea șl utilizarea fondului 
de participare la beneficii nu sînt un 
drept automat, ci efectul, consecința 
firească a unei activități eficiente, 
din care au rezultat beneficii cel pu
țin la nivelul planificat. Iar fondul de 
participare este cu atît mai mare cu 
cit planul de beneficii este mai sub
stanțial depășit, prin creșterea pro
ducției nete și a producției fizice, 
prin reducerea mai accentuată a chel
tuielilor de producție și, îndeosebi, a 
celor materiale, prin realizări supli
mentare la export. Este cit se poate 
de limpede că cu cît vor fi mai mari 
producția netă, beneficiile, cu atît vor 
crește mai mult venitul național, 
avuția societății, cu atît vor spori ji 
veniturile realizate de fiecare om al 
muncii, de întreg colectivul din care- 
face parte.
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DOUĂ SECOLE DE LA NAȘTEREA LUI TUDOR VLADIMIRESCU

Neînfricat in apărarea celor multi, 

a drepturilor țării
Sînt în istoria popoarelor personalități care, prin înălțimea gînduluî, 

prin rodnicia faptei inchinate ridicării neamului lor. își așază adine pece
tea asupra epocii in care trăiesc, descătușează mari energii creatoare ce 
sălășluiesc în mulțime, lumintnd, deopotrivă, drumul înainte al genera
țiilor viitoare. O asemenea personalitate este in istoria noastră Tudor Vla
dimirescu, de la a cărui naștere se împlinesc două sute de ani.

Gindul său s-a nutrit din dragostea adincă pentru aceste meleaguri 
și pentru oamenii lor, s-a identificat cu cele mai fierbinți năzuințe ale 
celor mulți și asupriți. Cei mulți, pe care ii socotea a alcătui adevărata pa
trie, cei mulți, pe care îi socotea adevărații făuritori ai avuției sociale, 
trebuiau, in concepția sa, să aibă dreptul de a participa la ocirmuirea tre- 
bilor țării și, totodată, să se 'împărtășească din „folosul cel de obște".

„Domnul Tudor" a năzuit fierbinte la „cîștigarea dreptăților țării", ca 
neamul românesc să se poată guverna așa cum dorește, să înlăture do
minația străină ce-i frina ascensiunea pe calea progresului social-economic. 
Cu o limpede conștiință a unității românilor de pretutindeni, Tudor a vă
zut in acțiunea unită a celor „de un neam și o lege", in conjugarea efortu
rilor țănlor-surori chezășia triumfului justelor lor idealuri naționale.

Citeva dintre ideile social-politice ale conducătorului revoluției de la 
1821, precum și mărturii ale modului cum s-a răsfrint personalitatea sa în 
conștiința unor mari oameni politici și de cultură, în mișcarea noastră 
revoluționară, sint reunite în grupajul de față.

„Averile cele rău agonisite să se 
jertfească"

„...Fraților locuitori ai Țării Românești, veri de 
ce neam veți fi I Nici o pravilă nu oprește pre 
om de a întîmpina răul cu rău I Șarpele, cînd 
îți iasă înainte, dai cu ciomagul de-l lovești, ca 
să-ți aperi viiața, care mai de multe ori nu să 
primejduiește din mușcarea lui. Dar pe bălaurii 
care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, 
atît cele bisăriceștl, cit și cele politicești, pînă 
cînd să-i suferim a ne suge sîngele din noi ? 
Pină cînd să le fim robi ?...

Și iar să știți că niminea dintre noi nu este 
slobod, ca să să atingă măcar de un grăunți, 
de binele sau de casa vreunui neguțători, oro- 
șan sau țăran sau de al vreunui lăcuitori, decît 
numai binele și averile cele rău agonisite ale 
tiranilor boieri să să jărtfească".

Din Proclamația de la Padeș, 23 ianua
rie 1821

„Știindu-mă poporul un adevărat 
fiu al patriei mele, m-a luat chi- 
vernisitor pentru binele tuturor"

„Nemaiputînd (norodul — n.n.) suferi arzimea 
focului care ne-au pus peste capete, cu toții 
într-un gînd s-au unit și au hotărît ca să se 
scoale cu mici, cu mari și să să adune la orașul 
cel dă căpetenie al țării... Și știindu-mă norodul 
pe mine dintr-alte vremi că sint un adevărat fiu 
al patriei mele... m-au luat a le fi și la această 
vreme chivernisitor pentru binele și folosul tu
turor".

Din Răspunsul Iui Tudor Vladimirescu 
la o scrisoare a divanului țării, 4 fe
bruarie 1821

„Patrie se cheamă poporul, 
iar nu tagma jăfuitorilor”

„Văz că toate pornirile cele vrăjmășăști ale 
mai marilor noștri care le-au pornit asupra pa
trii le grămădești asupră-mi, ca cînd eu aș fi 
făcut sau aș face vre un rău patrii mele I ci 
păsemne dumneata pă norod, cjj al cărora sînge 
s-au hrănit și s-au poleit tot neamul boieresc, 
îl socotești nimic și numai pă jăfuitori îi numeri 
patrie...

Dar, cum nu socotiți dumneavoastră că patrie 
să cheamă popolul, iar nu tagma jăfuitorilor

• Din Scrisoarea lui Tudor Vladimirescu
către N. Văcărescu, 11 februarie 1821

„Uniți, să lucrăm pentru drepturile 
, noastre"

„Fraților I cîți n-ați lăsat să se stingă în Ini
mile dv. sfînta dragoste cea către patrie, adu-

„începutul istoriei moderne 
a României"

„Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vla
dimirescu marchează începutul istoriei mo
derne a României, un moment de cotitură în 
lupta pentru libertate și dreptate socială, 
pentru scuturarea jugului dominației străine 
și afirmarea drepturilor naționale ale poporu
lui român. Deși infrintă, ea a zdruncinat pu
ternic vechea orînduire, vestind transformările 
revoluționare viitoare".

Programul Partidului Comunist Romăn 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism, 1974.

OMAGIUL POSTERI
„RIDICAREA LUI TUDOR FU DEȘTEPTAREA

NAȚIUNII". „Revoluția de la 1821 a strigat drep- 
• tate și a vrut ca tot românul să fie liber și egal, 

ca statul să se facă românesc. Ea fu o revoluție 
democratică. ...Ridicarea lui Tudor fu deșteptarea 
națiunii".

Nicolae Bălcescu

„PENTRU NEVOILE TARII Șl ALE CLASELOR 
DEZMOȘTENITE". „Tudor Vladimirescu revendică 
drepturile nu numai ale țării, dar și ale clase
lor dezmoștenite. El ia arma nu numai în contra 
fanarioților, dar și în contra boierilor sau despu- 
ietorilor norodului".

Mihail Kogălniceanu

„SUFLUL UNOR VREMURI ÎNNOITOARE". „Cu 
anul 1821 se începe istoria modernă a Româ
niei, cu anul 1821 se curmă veacul nostru de 
mijloc..., cu anul 1821 se redeșteaptă din du
reroasa letargie conștiința națională a ramurii 
de pe țărmul Dunării".

Bogdan Petriceicu Hașdeu

„OM DIN POPOR CE-A SCRIS CU SABIA 
DREPTURILE ACESTUIA". „Tudor fu întîiul băr
bat care-și puse încrederea in însăși națiune și 
cu puterile ei proprii încearcă ca s-o mîntuie de 
umilirea în care căzuse. Mișcarea națională din 
1821 mai are încă o însemnătate : ea a arătat 
clasei stăpînitoare că poporul român nu mai 
voește a fi condus de bici și despotism, și că în 
sinul lui răsar la nevoie oameni qa Tudor Vladi
mirescu, cari scriu cu sabia drepturile omenirii 
călcate în picioare".

Grigore Tocilescu

„CE-AR FI VOIT TUDOR VOM ÎMPLINI NOI". 
„Ce făcu Tudor față cu această nedreptate știți ; 
ce ar fi voit Tudor să mai facă vom încerca să se 
împlinească. (...) Noi voim ca cel ce produce să 
posede, cel ce posedă să producă".

„Dacia viitoare”, 1883

„PENTRU CA IN VIAȚA Șl DEZVOLTAREA 
ROMÂNIEI SA FIE INTERESAȚI ADINC CEI MAI 
MULȚI DINTRE FIII El". „Viața acelor care au

Amintind de frămintările din 
„Acești îngeri triști", „Mireasa din 
tren" aduce în atenție un grup de 
tineri, foști colegi de școală, foști 
sau actuali colegi de muncă, și vor
bește despre aspirația lor de a-și 
împlini existența.

Filmul se adaugă unei bogate 
serii de creații cinematografice 
românești cy și despre tineri. Ca
racteristicile cele mai importante 
și discutabile, totodată, ale acestui 
film țin de originalitatea viziunii, 
dar mai ales a convenției artistice 
pe care o propune. Convenția unui 
scenariu ce prelucrează cu fantezie, 
ce dezvoltă imaginativ datele con
crete ; a unei realități, la limite 
verosimile, dar mai ales purtă
toare a unei semnificații ideatice si 
morale mai subtile, mai grave, mai 
Importante ; convenția unui realism 
— cînd „banal", de o luciditate tă
ioasă. cînd poetic, cînd ironic, cînd 
satiric — cel mai adesea simbolic.

Metafora care dă nu numai titlul, 
ci chiar indică cea mai surprinză
toare modalitate stilistică a filmu
lui, șocantă la început, este chiar 
cea inițială. Cineva rostește din 
„off“ versuri despre viață, clipă, 
bucurie. în fața noastră, fără nici 
o pregătire prealabilă, apare o pe
reche îmbrăcată — el, Mihu, în 
frac, ea, Carolina, în rochie de mi
reasă și cu cunună de lămiiță, care 
circulă dezinvolt, dis-de-dimineață 
printre navetiștii ce se duc Ia 
muncă. O vedem pe mireasă, pur- 
tîndu-și rochia lungă, cu firească 
aitevolnță — pe drumurile colbuite 
ce pornesc de la gară. Vedem apoi 
perechea pornind într-o cavalcadă 
ca de basme, sau western, prin 
orașul cu înguste străzi medievale 
și furnale semețe. îl vom surprin
de, mai tîrziu, pe băiat, cerind „o 
bere pentru calul meu". Scene cam 
bizare, imagini mai puțin obișnui
te traduc, exprimă un joc al feri
cirii si. totodată, al sfidării confor
mismului monoton, lipsit de spec

ceți-vă aminte că sînteți părți ale unui neam ; 
și că, cîte bunătăți aveți, sînt resplătiri din par
tea neamului către strămoșii noștri pentru sluj
bele ce au făcut. Ca să fim și noi vrednici aces
tei cinstiri a neamului, datorie netăgăduită avem 
să uităm patimele cele dobitocești și vrăjbile 
care ne-au defăimat atît, îneît să nu mai fim 
vrednici a ne numi neam. Să ne unim dar cu 
toții, mici și mari, și ca niște frați, fii ai uneia 
maici, să lucrăm cu toții împreună, fieștecare • 
după destoinicia sa, cîștigarea și nașterea a 
doua a dreptăților noastre I".

Din Proclamația lui Tudor Vladimi
rescu către locuitorii din București, 20 
martie 1821

„Pentru acest pămînt românesc, 
intru care am strămoșeasca 

naștere"
„Am hotărît, dind cel întîi semn de bun patriot 

într-acest pravoslavnic pămînt românesc, întru 
care am strămoșasca naștere să ocîrmuesc pre 
toți cei ce au încins arme din partea a tot no
rodului, spre zdrobirea și încetarea vericăruia 
jaf și nedreptate ce ați cercat pînă acum... 
Iar cea mai de temei hotărîre a mea însoțită 
cu glasul norodului, iaste ca nici într-un chip 
să nu încetez din cererea dreptăților țării, pre 
care și de nu le voi vedea dobîndite printr-acele 
destonice cuvinte care s-au făcut cunoscute pînă 
acum pă unde s-au cuvenit, vă făgăduiesc su
fletește că să vor dobîndi negreșit prin vărsare 
de sînge împotriva vericăruia vrăjmaș să vă arăta 
călcătoriu acestor dreptăți, de care întîi voi aveți 
să vă bucurați".

Din Proclamația Iui Tudor Vladimires
cu către locuitorii județelor. 20 martie 
1821

„Muntenia fiind la un gînd și în
tr-un glas cu Moldova, să cîști- 
găm împreună dreptățile acestor 

principate"
„Mai cu dinadins trebuința urmează să aveți 

corespondențe cu dumnealor boieri moldoveni, 
ca unii ce sîntem de un neam, de o lege... 
Așadar, urmează să știm cele ce să fac 
acolo și să le vestim ceste de aici ca, fiind ia 
un gînd și într-un glas cu Moldova, să putem 
ciștiga deopotrivă dreptățile acestor prințipaturi 
ajutorîndu-ne unii pe alții!'.

Dintr-o Scrisoare a Iui Tudor Vladi
mirescu, 5 aprilie 1821

TAȚII
jucat un mare rol în istoria neamului lor se ur
mează și după ce s-a încheiat în marginile-i 
pămîntești. Se urmează prin tot ce e faptă por
nită prin fapta lor și se deslușește prin fiecare 
pecete a vremii care se rupe lărgind perspectiva 
gîndului lor. Și „domnia" lui Tudor, care a plă
tit cu chinurile robiei și ale morții năpraznice, 
triumful intrării în București, urmat de oastea lui 
țărănească, e ca un simbol al lucrurilor care vor 
trebui să vie pentru ca în viața și dezvoltarea 
României să fie interesați adine cei mai mulți 
dintre fiii ei".

Nicolae lorga

„NE CHEAMA LA LUPTA SINGELE VLADIMI- 
RESCULUI". „Ne cheamă la luptă sîngele lui 
Doja, Horia și Tudor Vladimirescu. Ne cheamă 
la luptă dragostea de această țară pe care nu 
vrem s-o vedem sfîșiată și cotropită, dragostea de 
acest popor pe care nu-l vrem îngenuncheat și 
robit".

Manifest al C.C. al P.C.R., 1938

taculos. Ne aflăm. din păcate, 
nu numai în fața unui joc, 
ci a unui joc al aparențelor și al 
iluziei. Un joc dramatic prin lipsa 
de perspectivă pe care o ascunde 
premisa, dar mai ales sfîrșitul lui. 
Un joc cu focul periculos atita 
vreme cit mimarea unor acte fun
damentale se poate întoarce ca un 
bumerang Împotriva celor care 
l-au aruncat greșit. Căci asa cum 
ni se arată, în scurt timp, exis
tenta celor doi va cunoaște o 
bruscă răsucire. Poezia iluziei va 
ceda locul aspirației către o poezie

tățile, sensul vieții, al iubirii, al 
prieteniei, al muncii, al integrării 
sociale. Fapt adevărat nu numai in 
cazul eroului cel mai pozitiv, Fi- 
limon, care și el. Ia yn moment 
dat, simte nevoia „să stea strimb 
și să judece drept", ori aceea de 
„a nu mai judeca omul doar după 
fapte". Fapt adevărat și in ceea ce 
îl privește pe Mihu, băiatul „cu 
profesionala", care iși părăsește 
munca și tovarășii de muncă și se 
cațără pe „zidul morții" pentru a 
avea, zice el, iluzia libertății și a 
unei „vieți de artist", a unei miș-

fericirii pe care o propunea. O mo
rală care include credința în natu
ră. în adevăr, responsabilitatea față 
de îndatoririle sociale, a propriei 
existente, consecventa (pînă la u- 
milință !) față de propriile senti
mente și convingeri, dar, totodată, 
și ideea de luptă, de ofensivă îm
potriva minciunii, falsurilor, a ilu
ziilor ce alienează.

„Mireasa din tren" are poezie, 
culoare si atmosferă, lirism si haz 
trist, dar mai ales un autentic dra
matism. Cea mai mare calitate a 
filmului este finețea sa analitică și

„MIREASA DIN TREN"
mai reală și chiar către proza unei 
vieți adevărate. Voluptatea lui „a 
ti altfel" va face loc dorinței de 
„a trăi ca toată lumea". Nevoia de 
existență și împlinire autentică își 
va spune cuvîntul. Cel de-al trei
lea, care va întrerupe jocul de-a 
fericirea al cuplului nu va fi o 
apariție accidentală. Filimon va 
întruchipa necesitatea însăși, re
simțită mai acut de femeie cu in
stinctul ei caracteristic, căci el va 
aduce — mai puțin spectaculoasă, 
mai puțin șocantă, aparent mai 
mediocră — posibilitatea unei exis
tențe autentice.

Pecetea lui D. R. Popescu con
tinuă a se face evidentă pe tot 
parcursul filmului. Mai întîi în 
tipologie : eroii pitorești pur și 
simplu (precum tatăl, care îl as
cultă pe Zavaidoc), ori pitorești — 
cu tîlc : eroi aparent trăsniți, su
perficiali. construiți pe o domi
nantă. în fond — oameni gravi, 
complecși și chiar „filozofi" — cu 
acute frămîntări privind posibili-

cări necontenite și pentru a se 
acorda, mai zice el, schimbării 
lumii.

Ciudati. iesiti din comun sînt si 
ceilalți tineri — Scarlat, Pașa, An
ton, și în primul rînd Șovăgău, 
contrabasistul docil în a da sere
nade pe culoarele unui bloc, pen
tru uzul altuia, prieten de nădejde, 
muncitor capabil și dăruit activi
tății și, totodată, deținătorul unei 
interesante filozofii privind căile 
libertății spirituale. Numai că hazul 
acestor personaje e cam silit. în
săși legătura lor cu eroii principali 
și problema lor, semnificația lor 
în economia scenariului rămin for
țate. Ei ar fi alte fațete ale înțe
legerii lucide ale vieții (Șovăgău), 
sau dimpotrivă, ale situării în mie
zul unui alt tip de mistificări 
(Anton) — aflăm din cîte o pro
poziție explicativă.

Nu numai formula, convenția ar
tistică sînt originale In „Mireasa 
din tren", ci aș spune și felul in 
care filmul moralizează și morala

•ubsumarea ei continuă unor tri
miteri generalizatoare.

Regizorul Lucian Bratu fructifică 
cu talent — sprijinit de Nicu Stan, 
autorul imaginii, și Laurențiu Pro- 
feta (muzica) — datele scenariului : 
modul de a demara, de a relata alt
fel. mai enigmatic, mai tensionat o 
poveste; de a sonda și desconspira 
(dincolo de intîmplări. Resturi, fap
te vizibile cu ochiul liber) stări in
terioare. dispoziții sufletești, rela
ții umane ; de a revela (dincolo de 
măști) chipurile adevărate si de a 
face din discuții aparent obișnuite, 
purtate tn ambiante cotidiene, dia
loguri ale sufletelor, ale fră- 
mîntărilor obsesive și obscure ale 
fiecărui personaj, dar și o bătălie a 
unor principii contradictorii ale e- 
xistentei noastre morale si sociale.

Greul filmului apasă pe inter
pret!. Lucian Bratu i-a ales inspi
rat si cu cert curai in dinamitarea 
canoanelor mai vechi de frumusețe 
si înlocuirea lor cu canoane mai 
noi. In locul perfecțiunii staruri

BACAU e In municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dei s-au 
desfășurat „Zilele culturii căli- 
nesciene". Aflată la cea de-a 
12-a ediție, această manifestare 
a debutat cu un colocviu pe 
tema „Umanismul culturii socia
liste". Au urmat o sesiune de 
comunicări și referate pe tema 
„Specificul național în istoria 
literaturii române", recitaluri ele 
poezie lirică si patriotică, întil- 
niri ale scriitorilor cu oameni ai 
muncii din întreprinderi si din 
satele învecinate, un spectacol 
de versuri si muzică intitulat 
sugestiv „Poetul în cetate". (Gh. 
Baltă).

CLUJ-NAPOCA • La Cîmpia 
Turzii a fost inaugurat primul 
teatru muncitoresc din județul 
Cluj, cel al muncitorilor de la 
Combinatul metalurgic, format 
în majoritate din oțelari. lami- 
noriști. electricieni, lăcătuși etc. 
Ei au prezentat spectacolul cu 
piesa „Cuibul" sau („Paradis de 
ocazie"), de Tudor Popescu, și un 
colaj intitulat „Păpuși lumești", 
pe texte de Vasile Alecsandri și 
I.L. Caragiale. (Al. Muresan).

VÎLCEA • In cadrul mani
festărilor de propagandă tehni- 
co-științificâ, sub genericul „In- 
formatehnica ’80". la Casa de 
cultură a sindicatelor din Rm. 
Vîlcea si sala de festivități a 
căminului de nefamilisti al 
I.J.C.M. Vîlcea au avut loc trei 
simpozioane pe temele „Meto

dologia organizării cercetărilor 
tehnologice de Întreprindere in 
lumina documentelor de partid". 
„Performanțe în domeniul elec
tronicii românești" si „Contribu
ția lui Henri Coandă Ia dez
voltarea aviației românești". 
• Căminele culturale din con
siliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste Galicea si 
Orlești au găzduit o suită de 
gale de filme în cadrul „Deca
dei filmului documentar-științi- 
fic". (Ion Stanciu).

HARGHITA • La Miercurea 
Ciuc au luat sfirsit manifestările 
prilejuite de prima ediție a 
Festivalului muzicii vechi. Timp 
de trei zile, pe scena casei de 
cultură, pe scena în aer liber 
din curtea cetății Miko si în 
aula bisericii din Șumuleu-Ciuc 
(vechi monument istoric si arhi
tectonic) au răsunat concertele 
susținute de prestigioase forma
ții corale din țară, printre care 
amintim „Muzica rediviva" din 
București. „Muzica antiqua" din 
Cluj-Napoca. „Vox humana" din 
Sf. Gheorghe. precum si ale for
mațiilor de muzică veche din 
Cărei. Odorheiu Secuiesc și 
Miercurea Ciuc. (I. D. Kiss).

ARGEȘ • La Casa de cultu
ră a sindicatelor și Muzeul de 
artă din Pitești au fost vernisa
te expoziții cuprinzînd lucrări 
de creație tehnică și pictură ale 
pionierilor și școlarilor din 
județ. • Un simpozion pe tema 
„2050 de ani de la formarea sta
tului dac centralizat si inde
pendent condus de Burebista ; 
15 ani de istorie nouă, revolu
ționară in România socialistă" a 
avut loc la Casa de cultură din 
Curtea de Argeș. • Casa de 
cultură din comuna Domnești a 
găzduit spectacolul folcloric 
„Fiii Argeșului își cîntă împli
nirile". (Gh. Cirstea).

SUCEAVA. • La casele de 
cultură, căminele culturale, in 
școli și instituții, continuă suita 
manifestărilor politico-educative 
dedicate aniversării a 2 050 de ani 
de la constituirea primului stat 
dac centralizat și independent, 
sub conducerea lui Burebista. 
Pe stadionul din Gura Humoru
lui, sub genericul „Tară legenda
ră", a avut loc un amplu specta
col cultural-sportiv, la care și-au 
dat concursul peste 1 600 inter
pret! și au asistat aproape 3 000 
de oameni ai muncii cu fami
liile lor. La liceul pedagogic 
„Emil Bodnăraș" din Suceava 
s-a organizat simpozionul 
„Continuitatea și unitatea popu
lației autohtone si a vieții sta
tale pe teritoriul carpato-danu- 
biano-pontic. (Gheorghe Pa- 
rascan).

lor traditionale, mal reprezentative 
pentru oamenii obișnuiti, apar : 
chipuri colțuroase, asimetrice, cape
te lunguiețe sau pătrate., nasuri 
turtite sau proeminente, fete roșco
vane. Alături de priviri pătrunză
toare. fascinante, priviri apoase, a- 
lunecoase ; alături de freze impe
cabile. podoabe capilare, sărace sau 
răvășite. Singura care se sustrage 
categoric aceste» „estetici" rămine 
Aurora Leonte (Carolina). Plăcută, 
cu o certă personalitate, ea se do
vedește un talent promițător. O 
compoziție interesantă. în tușe fine, 
realizează și Radu Vaida (Șovăgău). 
Gheorghe Vlsu (Mihu) se afirmă în 
„Mireasa din tren" ca unul dintre 
cei mai talentati. expresivi actori 
ai generației sale. El cucerește nu 
numai prin firescul și mobilitatea 
atitudinilor (bravează cu eleganță, 
se apără cu ironie, cucerește cu 
gingășie și imaginație), prin susți
nere interioară a jocului, ci și prin 
inteligenta si căldura aparte, nota 
personală a rostirii replicilor și tim
brul plăcut al vocii. Calități de a- 
celasi tip relevă si Radu Gheorghe, 
interpretul lui Filimon. cu tăceri 
și priviri expresive, adîncl. al cărui 
chip păstrează mereu o trăsătură 
de reflexivitate, neliniște și tris
tețe.

Prin refuzul iluzionării de orice 
fel. prin apelul la cunoașterea șl 
judecarea oamenilor conform esen
țelor si individualității fiecăruia, 
prin apelul său la realism si exis
tentă autentică. „Mireasa din tren" 
continuă valoroasa problematică a 
ultimelor noastre filme de actuali
tate. Prin factura sa artistică, ieși
tă din comun, filmul realizat în 
regia lui Lucian Bratu invită, pe 
mai departe, la Înnoirea, la diver
sificarea modalităților artei noastre 
cinematografice.

Natalia STANCU

Medicina în ofensivă 
pe frontul

V V •• V V I V I • •apararn sanatatn
In București au avut loc, recent, lucrările a două manifestări știin

țifice de interes deosebit : cea de-a Xll-a Conferință națională de tu
berculoză și cel de-al 29-lea Congres al Asociației internaționale de 
bronhopneumologie. Au participat reputați specialiști din țară (circa 400) 
și peste 80 din Algeria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Indonezia, Italia, Iugoslavia, Japonia, Po
lonia, Portugalia, Ungaria, U.R.S.S., Republica Arabă Yemen.

Ambele manifestări au prilejuit, în spiritul politicii noastre de coope
rare științifică internațională, un schimb util de opinii și comunicarea celor 
mai recente rezultate in cadrul ședințelor de lucru.

Despre importanta celor două re
uniuni și contribuția școlii medicale 
românești de specialitate ne-a vorbit 
prof.- dr. Constantin Anastasatu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele comitetului de organizare a 
ambelor reuniuni.

— Cele trei tematici majore dez
bătute în cadrul conferinței au fost : 
integrarea luptei antituberculoase 
în activitatea re
țelei sanitare, pro
blemele actuale 
ale chimioterapi- 
ei antituberculoa
se, iar în cadrul 
unei mese rotun
de s-au prezentat 
aspecte actuale 
ale imunologiei 
In tuberculoză.

In toate pro
blemele menționate au adus con
tribuții valoroase atît cercetătorii 
români, cit și participanții din alte 
țări. De pildă, s-au bucurat de o 
largă apreciere și interes rezulta
tele experimentului-pilot efectuat în 
ultimii 5 ani de Institutul de ftiziolo- 
gie din București in cadrul oolaboră- 
rii cu Organizația Mondială a Sănă
tății. rezultate care arată că siste
mul actual organizatoric din tara 
noastră, care folosește deopotrivă atit 
cadrele de specialiști, cit și rețeaua 
de medicină generală, este sistemul 
cel mai adecvat din punct de vedere 
economic și oel mai eficace sub as
pect tehnic si operațional. Progra
mul nostru național de prevenire si 
combatere a tuberculozei pe termen 
lung, bazat tocmai pe integrarea ac
țiunilor de prevenire si de combate
re a bolii in activitatea întregii rețele 
sanitare, sub îndrumarea unităților 
de specialitate, este menit să ducă 
la o supraveghere și o rezolvare mai 
bună a cazurilor.

— Ce a adus nou chimioterapia în 
acest domeniu 7

— Dintre numeroasele rezultate 
prezentate, de un interes deosebit 
s-au bucurat experimentele făcute la 
noi in legătură cu tratamentele de 
scurtă durată, formula oea mai ac
tuală în chimioterapia tuberculozei. 
Aceste experimente au demonstrat 
că este posibilă si eficace scurtarea 
tratamentelor de la 9—12 luni la 6 
luni, rezultatele terapeutice fiind la 
fel de bune. în plus, tratamentele 
scurte sînt mai bine tolerate de orga
nism și dau mai puține reacții adver
se, ceea ce îndreptățește perspectiva 
extinderii acestei formule în toată

Specialiști din 18 țări 
într-o amplă dezbatere 
științifică organizată 

în țara noastră

țara. Rezultatele cercetătorilor noștri 
se situează printre primele de acest 
fel in lume.

In cadrul unei mese rotunde, spe
cialiștii s-au ocupat de cele mai noi 
cercetări privind investigația imuno- 
logică in tuberculoză si interpretarea 
unor fenomene legate de rezistenta 
organismului.

In ce privește congresul interna
țional. el a adus contribuții impor

tante cu privire 
la precizarea is
toriei naturale a 
bronhopneumopa- 
tiei obstructive 
cronice și stabili
rea unor metode 
de diagnostic 
funcțional al sta
diului incipient al 
acestei boli. Nu
meroși specia

liști au prezentat rezultate intere
sante in legătură cu influenta fuma
tului asupra macrofagelor alveolare, 
celulele cele mai importante din sis
temul de apărare locală, pulmonară 
Si a organismului. In fine, s-a pre
zentat o experiență deosebit de va
loroasă în tratamentul chirurgical al 
malformațiilor toracice.

Referindu-se la lucrările acestor 
reuniuni, prof. dr. Henri Coudreau, 
președintele Comitetului executiv al 
Uniunii internaționale de comba
tere a tuberculozei, aprecia : ..Cer
cetările și rezultatele specialiștilor 
din România constituie un exem
plu pentru toate țările europene. Ei 
au studiat cel mai bine chimiotera
pia de scurtă durata și apreciem că 
rezultatele lor vor constitui un aju
tor și pentru alte țări, cum sint de 
pildă cele în curs de dezvoltare. Al 
doilea lucru care m-a impresionat a 
fost originalitatea sistemului pe care 
îl propun specialiștii români, prin 
integrarea luptei antituberculoase în 
activitatea rețelei sanitare : ftiziolo- 
gul își asumă responsabilitatea, el 
este consultantul medicului din re
țea și organizează acțiunile de com
batere".

în toate aceste domenii, alături de 
contribuția specialiștilor români s-a 
remarcat aportul oamenilor de 
Stiintă din alte țări. Conclu
ziile celor două manifestări vor 
avea, desigur, un ecou pozitiv asupra 
cunoașterii și stăpinirii mai eficace 
a unor fenomene cu implicații in te
rapia si profilaxia tuberculozei si al
tor boli pulmonare.

Elena MANTU

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Vacanța de vară a elevilor
• 1 350 000 preșcolari și elevi in colonii, tabere de odihnă și pe profile 
științifice, artistice, sportive, în excursii și expediții. • Un bogat program 
de acțiuni educative și recreative. • Prezență activă a tineretului școlar în 
Festivalul național „Cintarea României" și in competiția sportivă națională 

„Daciada"

Tradiționalele serbări școlare — 
care vor avea loc in ziua de 22 iu
nie pentru elevii din învătămintul 
primar și gimnazial și în ziua de 
15 iulie pentru elevii din învătămîn- 
tul liceal — vor marca, inceputul „va
cantei mari". O vacantă care se a- 
nuntă. ca în fiecare vară, bogată in 
acțiuni politico-educative ți recrea- 
tiv-distractive in aer liber, menite să 
contribuie la întărirea sănătății ele
vilor. la reconfortarea lor fizică și 
intelectuală. Acestea se vor desfășu
ra sub semnul marilor evenimente 
politice și aniversare ale anului, al 
angajării ferme a elevilor pentru în
făptuirea hotărîrilor Forumului tine
rei generații.

Cu deosebită grijă va fi organi
zată vacanta pe plan local. în toa
te localitățile din mediul rural, in 
orașe și municipii, in școlile care 
dispun de bază materială corespun
zătoare. în casele pionierilor și șoi
milor patriei, in casele și cluburile 
tineretului, in cămine culturale si 
baze sportive vor funcționa cluburi 
de vacantă, cu un profil variat, care 
vor asigura continuarea activităților 
din cercurile tehnico-aplicative. cul- 
tural-artistice si sportive ale elevi
lor si vor organiza noi cercuri în 
funcție de interesul și vîrsta copii
lor si tinerilor. De asemenea, șe vor 
amenaja noi sate de vacantă. în 
programul cluburilor de vacanță, ca 
și al taberelor, vor fi incluse vizi
te la muzee si in unități economice, 
expuneri, spectacole și manifestări 
artistice, acțiuni de muncă patrio
tică. drumeții de sfirsit de săptămî- 
nă. se vor iniția acțiuni pentru în
vățarea de cintece patriotice _ și re
voluționare etc. Săptăminal. în toa
te localitățile se va organiza „Ziua 
activităților cultural-sportive", la ma
nifestările căreia vor lua parte nu
meroși elevi.

Un capitol plin de atractivitate din 
agenda apropiatei vacante il consti
tuie coloniile și taberele, organizate 
pe litoralul Mării Negre, la munte si 
în alte zone pitorești, excursiile și 
drumețiile. De remarcat, profilul va
riat al taberelor școlare : de odihnă, 
pe profiluri științifice, artistice, de in
struire, sportive, de muncă patriotică 
etc. Intre acestea, taberele cu profil 
istoric — initiate în majoritatea ju
dețelor. cu sprijinul filialelor Socie
tății de științe istorice si a muzeelor 
județene — în care vor avea loc ma
nifestări deosebite dedicate împlinirii 
a 2 050 de ani de la constituirea pri
mului stat centralizat dac sub Bure
bista : evocări, seri de poezie patrio
tică si revoluționară întilniti cu ac
tiviști de partid si de stat, concursuri, 
vizionări de filme Istorice etc. Itine
rarelor drumețiilor trimestriale din 
timpul anului școlar li se vor adăuga, 
in lunile de vară, altele la fel de in
teresante. care vor include locuri șl 
monumente evocatoare ale luptei glo
rioase a poporului nostru, ale luptei 
partidului, pentru libertate si inde
pendență, importante obiective eco
nomice si social-culturale înălțate în 
anii socialismului. Elevii din diferite 
zone ale tării care vor veni în ex
cursie la București vor vizita Muzeul

de istorie al Republicii Socialis
te România și Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare si democratice din 
România, unde se vor organiza pen
tru ei expuneri și vizionări de filme 
documentare. Si o cifră edificatoare 
pentru larga audientă a tineretului 
școlar la aceste acțiuni : in colour 
tabere de odihnă și de profil, excurs 
si expediții vor fi cuprinși 1350 000 
preșcolari și elevi.

Vacanta pionierilor va debuta prin- 
tr-un amplu program de manifestări 
politico-educative dedicate „Zilei pio
nierilor" — 22 iunie. între 15—22 iu
nie se va desfășura faza de masă a 
acțiunii de educare patriotică „Tot 
înainte", in cadrul căreia se vor or
ganiza activități de muncă patriotică, 
tehnico-aplicative. cultural-artistice, 
sportive, turistice, de pregătire pen
tru apărarea patriei, vizite si evo
cări la muzee si locuri istorice, vizi
te in intreprinderi economice si agri
cole etc. Acestea vor continua și in 
perioada vacantei de vară,. finalizîn- 
du-se. in preajma zilei de 23 August, 
prin spectacole si evocări la locuri 
si monumente istorice, la marile edi
ficii ale construcției socialiste. •

Numeroase și diverse concursuri de 
creație științifică si tehnică, expozi
ții de artă plastică, manifestări cul
tural-artistice ale elevilor se vor 
desfășura în cadrul larg stimulativ al 
fazei de masă a Festivalului national 
„Cintarea României". între acestea, o 
nouă ediție a festivalului pionieresc 
si școlar „Copiii lumii doresc pacea" 
— Năvodari. 20—24 iulie. Sub auspi
ciile competiției naționale „Daciada", 
cei mai tineri sportivi din cluburile 
școlare se vor- întrece în diferite 
discipline sportive.

Vacanța în „haine de lucru" din 
această vară va oferi tineretului șco
lar posibilități diverse de participare, 
cu entuziasmul si hărnicia specifice 
vîrstei. la realizarea unor obiective 
economice și social-culturale de larg 
interes local si național. Zeci de mii 
de elevi, in salopete albastre, vor lu
cra ne șantierele naționale si locala 
ale tineretului, la înălțarea unor con
strucții economice și social-culturale. 
vor da o mină harnică de ajutor în 
campaniile agricole, la recoltarea 
plantelor medicinale si a fructelor de 
pădure, la recuperarea ambalajelor 
de sticlă si a materialelor refolosibi- 
le. vor contribui la pregătirea școlilor 
pentru noul an de învățămint, la îm
bogățirea edilitară ți înfrumusețarea 
localităților natale etc.

Vacanta de vară, acest „al IV-lea 
trimestru școlar", cu milioanele de 
„beneficiari" ai programelor comple
xe de manifestări politico-educative 
si cultural-sportive, trebuie să se afle
permanent în atentia forurilor cen
trale si locale de învățămint. a orga
nizațiilor U.T.C. și de pionieri. Sub 
îndrumarea și cu sprijinul activ al 

% organelor de partid, acestea au dato
ria să valorifice cu maximă eficientă 
condițiile de care dispun pentru a 
asigura tineretului școlar o vacantă 
cu adevărat recreativă, reconfortantă.

Florica DINULESCU
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DECRET
pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 40/1975 privind creșterea 

și ameliorarea animalelor

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a intilnit CU dr. Fawaz 
Saygh, membru al Comandamentului 
Național, șeful Secției relații exter
ne a Partidului Baas Arab Socialist, 
care se află în vizită in tara noastră.

întilnirea, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
prilejuit un schimb de păreri asupra 
preocupărilor actuale ale celor două 
partide, exprimîndu-se dorința de a 
dezvolta continuu raporturile dintre 
Partidul Comunist Român si Parti

dul Baaa Arab Socialist, dintre țările 
și popoarele noastre, in spiritul în- 
tilnirilor si înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialis
te România, și Hafez Al-Assad, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene.

Au fost abordate unele aspecte ale 
situației internaționale.

La tntîlnlre a participat Walid Al 
Moualem. ambasadorul Republicii 
Arabe Siriene la București.

A REPUBLICII FILIPINE

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează :

Articolul I. — Legea nr. 40 1975 
privind creșterea și ameliorarea a- 
nimalelor se modifică și se comple
tează după cum urmează :

1. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 7. — Pentru creșterea con
tribuției gospodăriilor populației la 
sporirea producției agricole vegetale 
și animale și asigurarea nevoilor 
proprii de consum cu carne și alte 
produse animaliere, toți locuitorii din 
mediul rural și urban care dețin te
renuri agricole sint obligați să le 
cultive și să crească animale și pă
sări.

Terenurile agricole nu pot fi deți
nute decit de persoanele fizice care 
le cultivă și cresc animale și păsări, 
în condițiile prevăzute de lege.

Producția vegetală și animală ob
ținută in gospodăriile populației va 
fi folosită pentru nevoile de hrană 
ale producătorilor și membrilor de 
familie ai acestora, iar cantitățile 
disponibile vor putea fi valorificate, 
în condițiile prevăzute de lege, la 
piață sau prin contractări și achizi
ții pentru fondul de stat“.

2. După articolul 7 se introduc 
art. 7*  — 77, care vor avea urmă
torul cuprins :

..Art. 7*.  Comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare 
răspund de folosirea integrală si efi
cientă a terenarilor agricole, precum 
și de realizarea planului de efective 
de animale și păsări la gospodăriile 
populației, de crearea resurselor de 
produse animaliere necesare acoperi
rii nevoilor consumului propriu al 
populației din raza lor de activitate, 
precum și de realizarea sarcinilor de 
plan de contractare Si livrare la fon
dul de stat de animale, păsări. Lapte, 
ouă si celelalte produse animaliere.

Art. 7’. Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene si al 
municipiului București vor repartiza 
și transmite anual birourilor si comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare comunale, orășenești si munici
pale indicatorii de plan privind efec
tivele de animale ce trebuie crescute 
de gospodăriile populației.

Pe baza sarcinilor de plan primite, 
birourile și comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, orășe
nești și municipale vor întocmi pro
grame de creștere a animalelor si 
păsărilor pentru fiecare gospodărie 
de pe raza, administrativ-teritorială. 
astfel Incit flecare să poată realiza 
obligația de a creste animale si pă
sări.

Numărul de animale șl păsări ce 
pot fi crescute de fiecare gospodărie 
pentru nevoile proprii, vinzare la 
piață sau pentru contractări ori achi
ziții este nelimitat.

Birourile și comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale, 
orășenești si municipale vor cuprin
de în programe sarcini concrete pen
tru fiecare gospodărie, ne baza con
sultării largi a cetățenilor, stabilind 
numărul de animale si păsări, pro
ducția si livrările de produse anima
liere la fondul de stat. în corelare

cu sarcinile de dezvoltare economico- 
sociale ale unității teritorial-adminis- 
trative. In mod corespunzător se vor 
stabili și sarcini de cultivare a tu
turor suprafețelor, de plantare cu 
pomi și arbuști fructiferi, producția 
agricolă ce se va obține si livrările 
de legume, cartofi, fructe si alte pro
duse agricole la fondul de stat.

Programele de dezvoltare a efecti
velor de animale și de păsări se su
pun dezbaterii adunărilor generale ale 
locuitorilor din comune și devin obli
gatorii pentru toti locuitorii din me
diul rural, după adoptarea lor de că
tre consiliile populare.

Art. 73. Birourile și comitetele 
executive ale consiliilor populare vor 
acorda gospodăriilor populației spri
jinul necesar dezvoltării bazei lor de 
producție și vor urmări asigurarea 
condițiilor necesare îndeplinirii sar
cinilor stabilite acestora, pentru spo
rirea producției agricole vegetale și 
animale, pentru realizarea livrărilor 
la fondul de stat.

In acest scop, birourile și comitetele 
executive ale consiliilor populare vor 
lua următoarele măsuri :

a) terenurile aflate în proprietatea 
sau folosința locuitorilor si cele din 
administrarea birourilor sau comite
telor executive ale consiliilor popu
lare vor fi cultivate in întregime cu 
legume și cartofi, plantate cu pomi 
și arbuști fructiferi, cultivate cu 
plante de nutreț sau alte culturi agri
cole, potrivit programelor stabilite ;

b) pajiștile naturale administrate 
de birourile și comitetele executive 
ale consiliilor populare, precum Și te
renurile pășunabile din fondul fores
tier vor fi repartizate, potrivit legii, 
cu prioritate cetățenilor care contrac
tează livrarea de animale si produse 
animaliere la fondul de stat.

Membrii cooperativelor agricole de 
producție beneficiază, in afara măsu
rilor prevăzute la alineatul precedent, 
de înlesniri stabilite de adunarea ge
nerală a cooperativei agricole, pre
cum :

a) acordarea cu prioritate a furaje
lor de volum și suprafețelor de teren 
pentru producerea de furaje în cul
tura a doua, contractanților de ani
male și de produse animaliere ;

b) atribuirea suprafețelor de finețe 
pentru recoltarea cu plata în natură, 
numai contractanților de animale ier- 
bivore sau de produse animaliere de 
la acestea.

Art. 74. Pentru unitățile agricole 
socialiste se vor stabili, in cadrul pla
nului, sarcini distincte pentru creș
terea de purcei și pui, ce urmează să 
fie vinduți crescătorilor de animale 
care contractează livrarea de animale, 
produse animaliere și păsări 1a fon
dul de stat.

Unitățile agricole socialiste sint 
autorizate să organizeze, suplimentar 
față de sarcinile lor de plah, produc
ția de pui, purcei și iepuri de casă 
pe care*  să-i predea. impreună cu 
unele cantități de furaje, pentru creș
tere și îngrășare, pe bază de contract, 
unor producători din gospodăriile 
populației care au condiții de spațiu, 
anumite posibilități de furajare și 
dispun de forța de muncă necesară.

NICOLAE

Retribuirea muncii producătorilor 
se va efectua pe bază de tarife stabi
lite la greutatea animalelor îngrășa
te sau crescute, care au fost livrate 
la fondul de stat în contul unității 
agricole respective, la greutățile pre
văzute prin contract.

Art. 75. Unitățile cooperației de 
consum vor participa la realizarea 
sarcinilor de creștere a efectivelor de 
animale în gospodăriile populației, 
prin organizarea unor ferme de re
producție pentru scroafe și pui de o 
zi, in vederea obținerii de produși 
care sa fie vinduți crescătorilor de 
animale.

Art. 7’. Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare vor lua 
măsurile necesare pentru a asigura 
gospodăriile populației cu semințe și 
material săditor, cu Îngrășăminte 
chimice, cu animale de rasă pentru 
montă și cu asistență zooveterinară ; 
de asemenea, acestea vor crea posi
bilități pentru închirierea sau cumpă
rarea, de către gospodăriile popu
lației. a inventarului agricol si a 
unor mașini agricole cu tracțiune ani
mală și vor asigura deservirea cu 
tractoare și mașini agricole pentru 
efectuarea mecanizată a lucrărilor 
necesare pe terenurile folosite de 
aceste gospodării.

Art. 7’. Unitățile socialiste pe 
lingă care funcționează cantine, uni
tățile dfe alimentație publică, cabane
le turistice și alte asemenea unități 
sint obligate să organizeze activități 
anexe pentru creșterea animalelor și 
păsărilor, prin valorificarea tuturor 
resturilor menajere și a altor resurse 
disponibile, pentru acoperirea, în ca
drul normelor de consum stabilite, a 
nevoilor proprii, precum și pentru 
valorificarea surplusului la fondul de 
stat11.

3. La articolul 26, după litera „C" 
se Introduce litera „C* “, care va avea 
următorul cuprins :

„O*  Vițelele se vor reține in to
talitate și Crește pentru reproducție.

Unitățile zootehnice pentru crește
rea vacilor vor lua măsuri pentru 
asigurarea. In cadrul spațiilor exis
tente. a unor sectoare pentru crește
rea și îngrijirea separată a vițelelor 
și junincilor pină la montă.

Pentru toate junincile se vă asigura 
monta cu rase corespunzătoare, spe
cifice zonei respective, si numai după 
tătare în raport de rezultatele obți
nute la primul ciclu de producție se 
va face selecția acestora pentru re
producție ori pentru reformă.

în cazuri cu totul excepționale, da
torită unor afecțiuni incurabile, care 
le fac inapte pentru reproducție, Vi
țelele vor putea fi sacrificate numai 
cu aprobarea inspectoratului sanitar 
veterinar11.

Articolul II. Legea nr. 40/1975 pri
vind creșterea și ameliorarea anima
lelor, cu modificările si completările 
aduse prin prezentul decret, se va 
republica în Buletinul Oficial al Re
publicii Socialiste România, dindu-se 
articolelor o nouă numerotare.

CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

„Zilele Varșoviei" la București
„Zilele Varșoviei11 la București au 

p .ontinuat miercuri cu inaugurarea, la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România, a expozițiilor de ta
piserie artistică și de grafică polo
neză. Sub genericul „Țesătura con
temporană poloneză11. în expoziții 
sint prezentate 35 de lucrări reali
zate de creatori, membri ai Acade
miei de arte frumoase din capitala 

. poloneză.
La festivitatea de deschidere au 

roștit alocuțiuni Alexandru Cebuc, 
directorul Muzeului de artă al re
publicii. și artista plastică poloneză 
Yolanta Owidzka. care au subliniat 
importanta acestei noi manifestări 
expoziționale de la București, con
tribuția sa la mai buna cunoaștere 
a valorilor artistice ale poporului po
lonez.

La vernisaj au participat Ladislau 
Hegedus. secretar de stat la Con
siliul Culturii si Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Uniunii artiștilor plas
tici. Comitetului de cultură si edu
cație socialistă al municipiului Bucu

rești. alti oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Jerzy Kusiak. am
basadorul Poloniei la București, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la București, precum si de
legația poloneză de oameni de artă 
și cultură aflată în tara noastră.

★
Miercuri după-amiază. programul 

„Zilelor Varșoviei11 la București a cu
prins concertul Orchestrei cte came
ră poloneze, sub bagheta lui Jerzy 
Maksymiuk. care a avut loc la Sala 
mică a Palatului. Artiștii oaspeți, a- 
vînd ca solist pe Jan Stanienda. au 
interpretat lucrări camerale semnate 
de Witold Lutoslawski. Vivaldi și 
Paul Constantinescu.

★
Pentru midi spectatori, pe scena 

teatrului „Țăndărică11 a fost pre
zentată piesa lui Alexandru Popescu 
„Magazinul cu jucării11. în interpre
tarea Teatrului de păpuși „Lalka" 
din Varșovia.

(Agerpres)

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Ion Cotot a fost numit în calitatea 
de ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Indonezia, In locul 
tovarășului Theodor Ditulescu care a 
fost rechemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Marii 

Britanii, miercuri după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea si Asociația de prietenie Româ
nia—Marea Britanie. După un cuvînt 
introductiv rostit de Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, președin
tele Asociației de prietenie Româ
nia—Marea Britanie, dr. Alexandru 
Duțu a prezentat impresii de călă
torie din Anglia. A fost proiectat 
apoi un film documentar britanic.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consl-

ȘTIRI SPORTIVE
-> țv

Vizita președintelui Adunării Naționale 
a Republicii Liban

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
avut miercuri o întrevedere cu Ka
mel Al-Assad, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Liban, care, în
soțit da Ihsan Abou Khalil, secretar 
general al Adunării Naționale, face o 
vizită in tara noastră.

tn cadrul convorbirii a fost eviden
țiată cu satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor româno-libaneze. cara 
s-au dezvoltat in spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Liban, 
in anul 1974.

întrevederea a prilejuit, totodată, 
un schimb de vederi cu privire la ac
tivitatea parlamentarilor din cele 
două țări, șubliniindu-se rolul lor im
portant In întărirea relațiilor bilate
rale și în activitatea internațională, 
în vederea accelerării procesului de 
destindere în lurhe, promovării cu 
consecvență a spiritului de înțelegere 
și apropiere între popoare. în acest 
context a fost exprimată dorința re
ciprocă de a amplifica în continuare 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Marea Adunare Națională și 
Adunarea Națională a Republicii Li
ban, in interesul popoarelor celor 
două țări, al cauzei cooperării și pă
cii în lume.

La întrevedere, care ș-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al M.A.N., Iuliu Fejes, secre
tar al Comisiei pentru politică ex

ternă șl cooperare economică inter
națională a M.A.N.

A participat, de asemenea, Chehade 
Mouallem, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Liban in țara 
noastră.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a oferit un dineu in onoarea 
președintelui Adunării Naționale a 
Republicii Liban. In timpul dineului 
s-a toastat tn sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Elias Sarkis, 
pentru dezvoltarea continuă a legătu
rilor de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare.

♦
în cursul aceleiași zile, oaspeții li

banezi au vizitat Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.

★
Ministrul afacerilor externe. Ște

fan Andrei, a primit, miercuri, pe 
Kamel Al-Assad, președintele Adu
nării Naționale a Republicii Liban, 
care, la invitația Biroului Marii A- 
dunări Naționale, efectuează o vizită 
în tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme referitoare la dez
voltarea raporturilor intre cele două 
state, precum și aspecte privind e- 
volutia vieții internaționale. în prin
cipal. situația din Orientul Mijlociu.

(Agerpres)

Vizita directorului executiv al Fondului Națiunilor Unite 
pentru activități in domeniul populației

La invitația Comisiei Nationals 
pentru Demografie, dr. Rafael M. 
Salas directorul executiv a! Fondului 
Națiunilor Unite pentru activități in 
domeniu] populației (UNFPA), a efec
tuat. în intervalul 6—11 iunie, o vizită 
tn tara noastră. Ir. încheierea vizitei, 
dr. Rafael M. Salas a fost primit de 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

în numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu. ministrul român a înminat 
oaspetelui Ordinul „Meritul Științific 
clasa I". pentru activitatea depusă 
în domeniul cercetării si susține
rii programelor privind dezvoltarea 
populației.

Exprimind vii mulțumiri fată de 
conducătorul statului român, oentru 
distincția acordată, dr. Rafael M. 
Salas a scos In evidentă rolul Orga
nizației Națiunilor Unite in domeniul 
demografiei, orecum si bunele rapor
turi româno-filipineze.

★
în timpul șederii tn tara noastră, 

directorul executiv al UNFPA a fost 
primit de tovarășa Lina Ciobanu. 
vicepreședinte al Comisiei Naționale 
de Demografie, șl s-a intilnit cu 
membri ai Biroului Executiv al aces

teia. Oaspetele a luat cunoștință de 
măsurile întreprinse in vederea ridi
cării continue a nivelului de trai 
material ■ si spiritual al ponorului 
nostru, pentru consolidarea familiei, 
precum și de acțiunile desfășurate 
pe linia aplicării recomandărilor cu
prinse în Planul mondial de acțiune, 
adoptat la Conferința mondială a 
populației, care a avut loc la Bucu
rești.

Dr. Rafael M. Salas a fost primit, 
de asemenea, de Aneta Spornic, mi
nistrul educației și învătămîntului. si 
de Suzana Gâdea. președintele Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. și a vizitat Academia de studii 
economice din București si obiective 
economice si social-culturale din 
județele Argeș si Vîlcea.

★
în cursul zilei de miercuri, direc

torul executiv al UNFPA a avut o 
intilnire cu reprezentanți ai presei 
centrale si radioteleviziunii române.

în aceeași zi. oaspetele a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

zilei
llului Culturii si Educației Socialiste, 
I.R.R.C.S., oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai ambasadei.

La Cluj-Napooaau început, miercuri, 
lucrările celui de-al II-lea Simpozion 
național de tensometrie. manifestare 
științifică organizată sub egida Con
siliului Național pentru Știință si 
Tehnologie, Ministerului Educației si 
învătămîntului si Ministerului Trans
porturilor si Telecomunicațiilor.

La lucrări participă, alături de nu
meroși specialiști din tara noastră, si 
specialiști din Austria. Bulgaria. Ce
hoslovacia, Elveția. Franța. Grecia, 
R.D. Germană, R.F. Germania. Italia. 
Turda. Uniunea Sovietică si Ungaria.

Cu prilejul simpozionului a fost 
deschisă o expoziție de aparatură 
tensometrică.

(Agerpres)

• A DOUA VICTORIE LA HAND
BAL. Selecționata României a obținut 
a doua victorie consecutivă in turneul 
internațional masculin de handbal 
de la Valladolid (Spania), ciștigînd cu 
scorul de 23—19 (13—8) meciul dis
putat în compania reprezentativei 
Spaniei. Cei mai buni jucători ai 
echipei române au fost Birtalan (7 
goluri), Boroș (6 goluri) și Dumitru 
(4 goluri).

Echipa Iugoslaviei a Învins cu 
scorul de 28—17 (12—7) pe cea a El
veției.

TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI EUROPEAN DE FOT
BAL. Miercuri, la Roma, a început 
turneul final al' campionatului euro
pean de fotbal. In primul meci s-au 
intilnit echipele Cehoslovaciei, deți
nătoarea titlului european, și R. F. 
Germania (grupa I). Jocul s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor vest-germani. 
Unicul punct a fost marcat in minu
tul 55 de Rummenigge.

PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : Bastardul.
11,50 Telex
16.00 Școala la școala noii calități
16,20 Curs de limba rusă
16.40 Reportaj : Manila
17,00 Viața culturală
18,10 Film documentar. Marea Britanie
18,35 Desene animate : Sindbad mari

narul
10,00 Telejurnal
19.25 La zi în agricultură
19.40 Ora tineretului

SO.N Concursul și festivalul elnteculul 
popular „Mari*  Tănase"

M,M Tudor Vladlmlrescu. Film realizat 
cu prilejul aniversării a MO de ani 
de la nașterea marelui patriot șl 
revoluționar

11,M Jurnalul științelor șl al călătorii
lor

22.10 Telejurnal

PROGRAMUL I

17,30 Radar pionieresc
17.50 Film serial : „Război șl pace".
18.50 Cîntă corul Regionalei Căi Ferate 

din Brașov
19.00 Telejurnal
19,2S Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Concert simfonic
21,40 Peșteri din Gruzla
22.10 Telejurnal

Excelenței Sale Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Filipine, vă 

adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres poporului filipinez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și conlucrare dintre România și Filipine vor cunoaște o dezvoltare 
continuă. în interesul celor două țări și popoare, al întăririi păcii și 
colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

„Țara miilor de insule", cum este 
numită Republica Filipine. sărbăto
rește azi 82 de ani de la proclama
rea independenței, eveniment me
morabil — succedînd numeroaselor 
bătălii, purtate de-a lungul a'patru 
secole, pentru scuturarea jugului 
colonial — care marca, în același 
timp, apariția primului stat liber 
din sud-estul Asiei. Procesul desă- 
vîrșirii independenței avea însă să 
fie incheiat după alte patru decenii 
și mai bine, odată cu obținerea 
independentei politice.

In prezent. Republica Filipine 
este angajată intr-un efort susți
nut de infăptuire a unui amplu 
program de extindere a producției 
industriale și agricole, de punere în 
valoare a resurselor energetice na
ționale. Prezentînd acest program, 
președintele Ferdinand Marcos 
aprecia crearea bazelor industriei 
grele drept „piatra unghiulară a 
politicii economice a guvernului fi
lipinez pentru anii ’80“. Totodată, 
pentru a se reduce dependența ță
rii de petrolul achiziționat în străi
nătate, producția de cărbune ur
mează să fie extinsă la 6 milioane 
tone pe an ; in paralel sint in curs 
de valorificare bogatele resurse de 
energie termică (Republica Filipine, 
aflată în regiunea „centurii de foc" 
a Pacificului, are în perimetrul său 
numeroși vulcani activi). în 1981, 
celor șase centrale electrice, bazate

pe aceste resurse, urmînd să li se 
adauge alte 68 de obiective similare.

In același timp se acordă atenție 
îmbunătățirii condițiilor de trai ale 
populației, context în care se în
scrie și „Programul de așezări U- 
mane și servicii al Noii Societăți" 
(„BLISS"), menit să răspundă in 
mod mai adecvat necesităților de 
hrană, îmbrăcăminte, locuință, 
locuri de muncă, apă, electricitate, 
educație și asistență medicală ale 
populației, în special în localitățile 
urbane : cu timpul. „BLISS" va 
cuprinde în sfera lui de activitate 
și regiunile rurale.

Animate de sentimente sincere de 
prietenie și prețuire reciprocă, po
poarele român și filipinez, deși afla
te la mari distanțe geografice unul 
de altul, întrețin relații tot mai 
strînse de colaborare și conlucrare. 
Această evoluție ascendentă a fost 
puternic stimulată de vizita efec
tuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în țara prietenă, de con
vorbirile purtate cu președintele 
Ferdinand Marcos, Declarația so
lemnă comună, celelalte documente 
semnate cu acel prilej statornicind 
temelii trainice și deschizind per
spective largi pentru extinderea pe 
mai departe a raporturilor bilate
rale în cele mai diverse sectoare, 
în interesul ambelor popoare, al 
edificării unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

Întrevedere la marea adunare națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a avut, miercuri, 
o întrevedere cu Adalberto Ovalle, 
președintele Camerei reprezentanți
lor din Columbia, precum și cu un 
grup de deputați columbieni.

în timpul convorbirii s-au relevat 
bunele relații existente între Româ
nia și Golumbia, subliniindu-se, cu 
satisfacție, evoluția ascendentă a ra
porturilor bilaterale in spiritul înțe
legerilor convenite cu ocazia întilni- 
rilor și convorbirilor la nivel înalt 
româno-columbiene.

întrevederea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de vederi in cadrul 
cărora s-a evidențiat necesitatea spo

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iunie. în tară : Vremea va fi 
tn general frumoasă în sud-vestul tării. 
In celelalte regiuni va fi instabilă cu 
precădere tn zonele de deal si de mun
te, unde aversele de ploaie însoțite de 
descărcări electrice vor fi mal frecven
te. Vîntul va sufla moderat cu intensi

Edilul nr. 1:
(Urmare din pag. I)

La toate acestea, un In
giner tîrgoviștean, cu înde
lungat stagiu In munca de 
proiectare și construcții, »- 
daugă : „De pasionați avem 
nevoie, de oameni care să 
nu se mulțumească doar să 
stea în „banca" lor șl să-și 
facă porția de treabă. Și 
avem astfel de oameni. 
Constructori care consideră 
că execuția trebuie să se 
ridice șl chiar să depășeas
că standardul calitativ al 
proiectului. Iarna aceasta a 
fost o iarnă grea pentru 
constructori, cu geruri as
pre, cu zăpezi mari, cu vis
cole, de se lipea mina de 
fierul gol, și țurțurii 
ne creșteau ca stalacti
tele pe schele. Trebuia 
să-i fi văzut pe oamenii de 
pe șantierul lui Mircea Bîr- 
loiu. Pe ger, pe ninsoare, 
pe viscol, toate echipele la 
lucru. Și zidarii lui Ionică 
Stere, și tîmplarii lui Mă- 
rășescu, și instalatorii lui 
Marin Stere, și electricienii 
lui Niculae Iancu. Ii găsiți 
și acum pe șantierul blocu
lui A-I de lingă Cinema
scop. Vor rămîne acolo oină 
cînd ii vor preda „la chele". 
Execuția lui, ca a atîtor 
construcții care le-au tre
cut prin mină acestor oa
meni pasionați de munca 
lor, este exemplară".

Bînt peste 3 000 de oameni 
ai muncii pe șantierele de 
construcții de locuințe ale 
Tirgoviștei. Printre ei, o 
mie de comuniști. Lasă in 
urm*  lor clădiri mîndre, 
executate cu fala meseriei 
și cu pasiunea dragostei 
față de orașul care din pal
mele lor a crescut. în urma 
lor vin camioanele cu lucru

rile noilor locatari. Oameni 
care abia se cunosc, adese
ori tovarăși de muncă in 
aceleași Întreprinderi, alte
ori necunoscut!, familii ti
nere, abia invătînd să-și 
identifice vecinii. Dar nu 
vin la „de-a gata". Multi 
au pus umărul încă din 
faza trasării construcțiilor, 
au lucrat la degajarea te
renurilor. la croirea spatii
lor verzi, la amenajarea 
viitorului lor cadru de via
tă de care el aveau să be
neficieze cei dinții.

Unul dintre cel mal 
proaspeți locatari ai celui 
mai tînăr cartier tirgoviș- 
tean, „Micro XI". își căuta 
vecinii, încercînd să-i cu
noască, și punindu-le tutu
ror aceeași problemă : 
„cum să ieșim, unii față de 
ceilalți, din anonimat. Cum 
să ne cunoaștem mai bine, 
pentru a dezbate si a ho
tărî, ca între membrii unei 
mari familii, ce avem de 
făcut laolaltă? Vedeți, omul 
in întreprinderea lui poar
tă un ecuson, este știut, cu
noscut de toți, deci el nu-și 
poate permite să fie un 
«nimeni» in cartierul său. 
Fiecare are personalitatea 
lui, gîndurile lui. Ideile lui. 
planurile lui care poate 
că-i privesc pe toti. Și in 
fiecare bloc din aceste a- 
proape șaizeci de blocuri 
cite vedeți aici, au primit 
apartamente noi cel puțin 
cite 20 de fruntași în pro
ducție, adică oameni pri
ceput! la treabă, buni spe
cialiști in meseria lor. gos
podari, cu grijă fată de tot 
ce le este Încredințat spre 
îndeplinire. Altfel, cum să 
ajungi în frunte ? Ei bine, 
trebuie să facem în asa fel

ririi contribuției parlamentelor șl 
parlamentarilor la mai buna cunoaș
tere și apropiere între popoare, la so
luționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale, la realizarea 
unui climat de pace, destindere și 
securitate în lume.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a participat am
basadorul Columbiei la București, 
Gloria Gaitan.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a oferit. în aceeași zi. o masă 
în onoarea parlamentarilor colum
bieni.

ficări de scurtă durată în estul țării. 
Temperaturile minime vor fi. cuprinse 
între 8 și 18 grade, maximele între 18 
și 28 de grade, Izolat mai ridicate în 
sudul țării. în București : Vremea va 
fi în general instabilă, îndeosebi în a 
doua parte a intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 13 și 16 gra
de, Iar cele maxime între 25 și 28 de 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

spiritul
Incit tocmai el să fie și 
fruntași în spiritul cetățe
nesc. Nu, n-o să ne punem 
„ecusoane" de colocatari, 
dar muncind și trăind ală
turi, va trebui să ne simțim 
umărul aproape". Iniția
tive sint destule. N-am 
greși deloc văzînd tn fie
care om o sursă de idei 
care i-ar putea interesa pe 
toti ceilalți. A capta aceste 
initiative, a le canaliza, a 
le transforma intr-un po
tential cetățenesc mereu 
activ constituie poate cea 
mai rodnică menire a fiecă
ruia in cadrul colectivității. 
Prin alte părți se vorbește 
despre fenomene de aliena
re. de însingurare, de izo
lare în însuși sinul mulți
milor. La noi.l tocmai parti
ciparea constituie efectul 
vizibil a ceea ce o co
lectivitate umană unită de 
aceleași idealuri își pro
pune să realizeze spre bi
nele ei, spre instaurarea 
unei adevărate calități a 
vieții în existența tuturor.

Frînturi din dialogul re
porterului cu oamenii ce 
zidesc orașul :

„Vorbim despre posibilită
țile de recuperare a fierului 
vechi de pe șantiere, arătînd 
că numai in întreprinderea 
județeană de constructii- 
montaj s-ar putea obține 
anual o „recoltă" de cel 
puțin 500 de tone : „Înmul
țiți cantitatea asta cu 40, 
cite astfel de Întreprinderi 
avem în tară, și totalul se 
va impu'ne de la sine. Cum 
să se facă asta ? Prin „co
lectori" ? Nu. ci prin spirit 
gospodăresc, prin inițiativă, 
prin sensibilizarea oameni
lor fată de o problemă 
care, fie șl „indirect", ne

civic
privește pe toți. Si nu este 
vorba numai de fier vechi, 
ci de foarte multe materia
le valoroase care înseamnă 
bani grei". întreb : „Și 
cine să facă sensibilizarea 
aceasta ?“. Ni se răs
punde : „Toți ! Și nou și 
voi care țineți o pană în 
mină ! Să ne împărțim 
„porția". Nu. nu mă gindesc 
la cîntece cu refrene des
pre fierul vechi, ci la tot 
ceea ce înseamnă procesul 
conștientizării cetățenești 
fată de avutul tuturor, fată 
de spiritul gospodăresc, 
fată de propriul nostru bu
zunar. Căci risipa nu loveș
te în „alții", ci în noi în
șine !“.

O discuție cu tîrgovlștenii 
este o discuție despre 
permanente. Despre pro
bleme abordate la tem
peratura momentului, cu 
participare vie. cu replică 
promptă, cu soluții imedia
te. Există în această stare 
de spirit a tîrgovisțenilor 
un lucru care transpare din 
tot ce poate reprezenta ati
tudinea lor proprie fată de 
viată : dragostea pătimașă 
de urbea lor, mîndria de a 
și-o fi văzut înăltîndu-se 
de la un an la altul. într-o 
perioadă relativ scurtă în 
comparație cu vîrsta bătri- 
nului lor oraș răsărit pe 
matca istoriei, redimensio- 
nat la proporțiile si profun
zimile de suflet ale unui 
timp ce le aparține prin tot 
ce le-a adus mai semnifi
cativ : dreptul de a fi ei 
înșiși în deplină demnita
te, de a visa si înfăptui, de 
a urma cu devotament și 
încredere arhitectul noii 
vieți de pe cuprinsul patriei 
— partidul comuniștilor.

I

• SPORTUL Șl LON
GEVITATEA. Alergarea e 
cea mai bună retetă pentru 
longevitate, susține indianul 
Djinarban Navik. încercind să-și 
convingă concetățenii de eficien
ta rețetei, el a pornit recent în
tr-o cursă de alergare de 6 835 
kilometri, din nordul Indiei 
pină la extremitatea ei sudică, 
scontând că va realiza acest 
supermaraton în opt luni, in
clusiv cele 28 de zile destinate 
odihnei. După primii 1 000 de 
kilometri, vajnicul alergător, în 
vîrstă de... 74 de ani, se simte 
excelent.

• STEA ULTRAFIER- 
BINTE. Astrofizicienii ameri
cani Summer Starfield și John

Munroe, de la Upiveraitatea sta
tului Arizona, au descoperit o 
nouă stea, cea mai fierbinte, 
după cum afirmă ei. din toate 
stelele cunoscute pină acum. Cei 
doi oameni de știință consideră 
că steaua respectivă nu se va 
putea menține mult timp atît de 
strălucitoare și fierbinte, ci va 
intra curind intr-un proces de 
răcire, reflectat in ritmul pulsa
țiilor sale. Observațiile asupra 
astrului descoperit, care ar putea 
dura 5—10 ani, vor permite să 
se verifice unele din teoriile 
contemporane asupra evoluției 
stelelor.

• ETNA DĂ SEMNE 
DE NELINIȘTE. Autorități
le din Sicilia au interzis catego
ric turiștilor și' locuitorilor

băștinași să escaladeze versanțil 
vulcanului Etna, cel mai activ 
din Europa. De curind, în zona 
din preajma vulcanului s-au 
simțit puternice zguduiri succe
sive, după ce in septembrie 
trecut, o erupție a îngropat sub 
lavă și pietre un grup de turiști.

• RAVAGIILE AL
COOLISMULUI. AlcooUs- 
mul face astăzi ravagii in În
treaga lume, consumul anual pe 
locuitor, relevă Buletinul de in
formații al Organizație! Inter
naționale a Muncii, a crescut cu 
30—500 la sută în ultimii ani, 
potrivit datelor obținute din sta
tisticile efectuate în 25 de țări. 
Specialiștii consideră că sporirea 
criminalității este datorată tn 
proporție de 50 la sută alcoolu

lui. Excesul de alcool este cauza 
principală a unui important pro
cent de accidente de circulație, 
în uzine șe produc trei acciden
te de muncă din zece ca urmare 
a consumului de alcool. Bugetele 
naționale sint greu grevate de 
consecințele alcoolismului. Cos
tul toțal anual al cheltuielilor 
medicale, sociale este apreciat 
la aproximativ 25 miliarde de 
dolari în Statele Unite și la 1.1 
miliarde dolari în Australia. Mi
nisterul Sănătății al S.U.A. 
consideră că 7 la sută, adică 10 
milioane de americani adulți, și 
19 la sută din tineri între 14 și 
19 ani suferă de tulburări alcoo
lice.

• IN MEMORIA LUI 
FEDERICO GARCIA 
LORCA. Primul monument 
public ridicat in Spania tn me
moria lui Federico Garcia Lor
ca. împușcat de franchistl la în
ceputul războiului civil, a fost 
inaugurat in satul natal al poe
tului. Fuentevagueros. La cere
monie au participat numeroa
se personalități spaniole și stră
ine din lumea politică, artistică 
și literară. Monumentul este 
opera sculptorului Cayetano 
Anibal si a fost realizat prin 
subscripție publică.

• FILTRU PENTRU 
LACUL BAIKAL. P9 lacul 
Baikal s-au încheiat experien
țele cu un nou filtru automat 
de foarte mare capacitate, des
tinat epurării apelor reziduale. 
Filtru] asigură o epurare irepro
șabilă. Iar reziduurile captate 
pot fi prelucrate șl folosite. 
Producția in serie a unor ase
menea filtre se va organiza in 
cadrul uzinelor „Progress" din 
Berdicevo (R.S.S. Ucraineană).

• PRECIZĂRI LA O 
IPOTEZĂ. Cercetători fran
cezi au descoperit pe păm intui 
Africii, in Niger, rămășițele unui 
crocodil, foarte asemănătoare 
cu altele găsite in 1951 ir. nord- 
estul Braziliei Și intr-un ca? și

in altul, vîrsta reptilelor a fost 
apreciată la 110 milioane de ani. 
Fiind vorba de o varietate de 
crocodil de uscat, care deci nu 
putea traversa oceanul, cercetă
torii au conchis că Africa și 
America de Sud s-au separat 
mai tîrziu decit se credea pină 
acum.

• RESTAURAREA 
CASTELULUI VERSAIL
LES. Cunoscut ca unul din cele 
mai renumite edificii ale arhi
tecturii franceze, castelul Ver
sailles este obiectul unor ample 
lucrări de restaurare, zare au 
început acum zece ani și se des
fășoară pe baza unui plan mi
nuțios conceput pentru a cărui 
realizare au fost alocate 139 mi

lioane de franci. La acest efort 
al statuliii. arată agenția France 
Presse. s-au adăugat donațiile 
a numeroși cetățeni particulari.

• MANUSCRIS AL 
LUI EINSTEIN. Intr'“ 
„safe" vechi, aflat mulți ani in 
subsolul unei clădiri din New 
York, a fost descoperit manuscri
sul cărții despre teoria unitară a 
cîmpului, apartinînd lui Albert 
Einstein, lucrare publicată pen
tru prima oară la Berlin, în 
1930. Se presupune că manuscri
sul a ajuns în S.U.A. în prima 
jumătate a anilor ’30, cînd 
marele fizician. pentru a se 
salva de persecuțiile hitlerismu- 
lui, a fost nevoit să părăsească 
Germania și să se stabilească 
peste ocean.



ALGER

Schimb de mesaje prietenești intre 
președintele Nicolae Ceausescu 

si președintele Chadli Bendiedid
ALGER 11 (Agerpres). — întră 

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si președintele 
Republicii Algeriene Democratice sî 
Populare, secretar general al Fron
tului de Eliberare Națională. Chadli 
Bendiedid. a avut loc un schimb de 
mesaje de prietenie cu prilejul pri
mirii de către șeful statului algerian 
a lui Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, trimis special al șefului 
statului român.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Chadli Bendiedid a ru
gat să se transmită șefului statului 
român și tovarășei Elena Ceausescu 
calde urări de sănătate si fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului român, precum si înalta sa 
apreciere pentru activitatea deose
bită desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru întărirea păcii si 
colaborării în lume.

Propuneri prezentate de România 
la Congresul mondial al educației pentru dezarmare

PARIS IX (De la trimisul nostru 
special, Valentin Păunescu). — La 
sediul UNESCO continuă lucrările 
primului Congres mondial al educa
ției pentru dezarmare, care are ca 
obiectiv stabilirea celor mai adecvate 
mijloace și forme pentru realizarea 
unei educații in spiritul păcii și coo
perării internaționale. Totodată, în 
acest cadru se acordă o deosebită 
atenție rolului mijloacelor de comu
nicare în masă în formarea si mobi
lizarea opiniei publice mondiale, a 
forțelor susceptibile să acționeze pen
tru o dezarmare generală și totală, 
în primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân, prof. Dumitru Chițoran, pro
rector al Universității din București, 
a expus poziția de principiu a tării 
noastre, arătînd că înfăptuirea dezar
mării constituie un obiectiv constant 
și de cea mai mare importanță al 
politicii externe românești. România, 
acționînd în acest spirit, a prezentat,

Activitatea organi
zațiilor teroriste a 
cunoscut o puter
nică recrudescen
ță în timpul recen
tei campanii elec
torale din Italia, 
făcind noi victime. 
In fotografie : as
pect de Ia o impu
nătoare demonstra
ție care a avut loc 
Ia Genova — unul 
din orașele cele 
mai afectate de ac
țiunile bandelor 

teroriste

1

__________

SOLUȚIONARE A TUTUROR PROBLEMELOR LITIGIOASE EXCLUSIV PE CALE PAȘNICĂ, 
PRIN TRATATIVE-POZIȚIE CONSECVENTĂ, PRINCIPIALĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE

„Calea pe care trebuie mers în rezolvarea oricăror probleme și 
litigii dintre state, oricît de complicate ar îi acestea, nu este aceea a 
înfruntărilor și ciocnirilor militare, ci numai și numai calea tratati
velor, a discuțiilor politice, calea pașnică".

NICOLAE CEAUȘESCU

Analizînd activitatea delegației ro
mâne la lucrările Consfătuirii state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central, Consiliului de Stat și guver
nului a dat o înaltă apreciere modu
lui strălucit în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a expus poziția țării noas
tre in problemele discutate. în acest 
cadru, pomindu-se de la-importanța 
soluționării exclusiv pe cale pașnică a 
tuturor problemelor litigioase — po
ziție neabătută a politicii externe a 
României socialiste — comunicatul 
ședinței comune a forurilor de 
conducere ale partidului și sta
tului a subliniat că, in actuala 
situație internațională, cind se 
accentuează tendințele de reveni
re la politica războiului rece, „tre
buie făcut totul pentru oprirea agra
vării vieții internaționale, pentru so
luționarea problemelor conflictuale 
numai și numai pe calea tratativelor, 
pentru reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere, colaborare și pace, 
bazată pe respectul neabătut al in
dependenței și suveranității naționa
le a tuturor popoarelor".

Constanța cu care România socia
listă militează pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictelor și litigiilor 
dintre state, poziția sa fermă in fa
voarea soluțiilor politice prin nego
cieri — poziție reafirmată recent de 
secretarul general al partidului și în 
cuvîntarea rostită la marele miting 
al prieteniei româno-bulgare — iși 
au temeiurile obiective în însăși ex
periența istorică, în cerințele vitale 
ale păcii și interesele primordiale ale 
popoarelor. „Cind vorbesc armele — 
spuneau anticii — muzele tac", dar, 
de fapt, glasul armelor reduce la tă
cere nu numai artele, ci amenință în
treaga civilizație, negînd, în forma

Din însărcinarea președintelui 
României au fost prezentate conside
rente și propuneri cu privire la in
tensificarea și diversificarea relațiilor 
româno-algeriene de prietenie și co
laborare pe multiple planuri, precum 
și în legătură cu unele probleme 
internaționale de interes comun.

Cu acest prilej. într-o atmosferă de 
cordialitate, a fost reafirmată dorința 
comună a conducătorilor celor două 
state de a extinde contactele și con
sultările. de a acționa în continuare 
pentru dezvoltarea prieteniei si co
laborării dintre cele două țări, în in
teresul popoarelor lor. al păcii si 
destinderii în lume.

De asemenea. Vasile Pungan a 
avut o întrevedere cu Mohamed 
Benyahia, ministrul afacerilor ex
terne al Algeriei. ■ '

A participat ambasadorul român la 
Alger, loan Lăzărescu.

în ultimele două decenii, la O.N.U. și 
în alte foruri internaționale, propu
neri concrete, menite să ducă, prin 
măsuri parțiale, la realizarea obiecti
vului final : dezarmarea generală și 
totală și, în primul rînd, cea nucleară.

Arătînd că, în concepția tării noas
tre, educația maselor largi, a tinere
tului, în primul rînd, este o condiție 
fundamentală pentru asigurarea pă
cii. securității și cooperării în lume, 
reprezentantul român a propus ca 
UNESCO, împreună cu celelalte orga
nizații și organisme interesate, să ini
țieze un program de măsuri concrete 
în acest sens. în cadrul acestui pro
gram. Centrul european UNESCO de 
la București ar putea să acționeze ca 
promotor și coordonator al schimbu
lui de informații și materiale privind 
educația și cercetarea în domeniul 
dezarmării, între universitățile de pe 
continentul nostru.

Propunerea română a trezit intere
sul participgntilor la congres.

în consens cu interesele destinderii și păcii în lume

cea mai brutală, aspirația fundamen
tală a omului : dreptul la pace, la 
viață, la progres și dezvoltare inde
pendenți Mult bătătorită de-a lun
gul istoriei, calea armelor s-a dove
dit profund nefastă pentru omenire : 
imense pierderi de vieți omenești — 
apreciate, după calcule evident apro
ximative. la peste 3,5 miliarde de vic
time în peste 14 000 de războaie, mai 
mari sau mai miei, de-a lungul a 
cinci milenii — pe lingă inestimabile 
distrugeri materiale, o risipă uriașă 
de resurse, un cortegiu nesfîrșit de 
suferințe.

Mai mult decit orice, experiența 
istoriei a demonstrat că înfruntarea 
armelor, ciocnirile și ostilitățile mi
litare nu pot, în nici un caz, să ducă 
la rezolvarea problemelor în suspen
sie. Dimpotrivă, ele provoacă numai 
agravarea și complicarea acestor pro
bleme, îndepărtează rezolvarea lor 
reală. Experiența istoriei a arătat că 
și atunci cînd într-o împrejurare o 
țară reușește să impună, prin forță, o 
soluție folosind puterea militară, pon
derea economică sau influența poli
tică, această soluție nu poate fi de
cit provizorie, deoarece orice schim
bare a raportului de forțe va implica 
reizbucniri ale conflictului, reîncer- 
cări de soluționare pe alte baze. „Re
zolvarea" pe calea forței a conflic
telor dintre state generează în 
permanență pericolul reluării aces
tora, alimentează nemulțumirile păr
ții ale cărei drepturi au fost 
frustrate prin deciziile bazate pe 
forță. Pe bună dreptate, eminentul 
diplomat și jurist român Nicolae Ti- 
tulescu xarăta în urmă cu aproape 
jumătate de secol : „Războiul nicio
dată, dar absolut niciodată nu va în
semna rezolvarea unui conflict. tn 
cel mai bun caz intr-un război vic
torios se vor schimba numai datele

EXTINDEREA COLABORĂRII ECONOMICE
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 

11 iunie au luat sfîrșit, la Budapesta, 
convorbirile privind coordonarea pla
nurilor economiilor naționale ale 
României și Ungariei pe perioada 
1981—1985. Protocolul încheiat cu 
acest prilej a fost semnat din partea 
română de Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al. Pla
nificării, iar din partea ungară de 
Istvan Huszar, vicepreședinte al

În legătură cu situația din Coreea de Sud
Scrisoarea ministrului de externe al R.P.D. Coreene 

adresată miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate
PHENIAN 11 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.C.T.C., 
ministrul de externe al R.P.D. Coree
ne. Hă Dam. a trimis omologilor săi 
din țările nealiniate o scrisoare refe
ritoare la situația din Coreea de Sud.

Scrisoarea relevă că. după asasi
narea lui Pak Cijan Hi, în condițiile 
în care dictatura a fos.t menținută, 
populația sud-coreeană ș-a ridicat la 
lupta sacră pentru libertate, mișca
rea de rezistență răspîndîndu-se trep
tat în întreaga Coree de Sud. în 
continuare sînt evocate acțiunile 
viguroase declanșate de largi pături 
sud-coreene la Seul și în alte regiuni, 
mai ales în orașul Kwangju. Drept 
răspuns — se relevă — militarii 
aflati la putere au intensificat siste
mul dictatorial si au exercitat. o re
presiune masivă. Recent a fost creat 
un pretins „Comitet special pentru 
măsuri de securitate națională", com
pus aproape în întregime din militari.

Reactivarea administrației militare 
va atrage o tragedie sîngeroasă de si

COMUNICATUL REUNIUNII MINISTERIALE A 0. P. E. C.
FRANCE PRESSE: „Majorarea prețului petrolului va agrava 
dificultățile economice atît ale țârilor industrializate, cit și ale 

celor în curs de dezvoltare"
ALGER 11 (Agerpres). — Comuni

catul final al reuniunii de la Alger 
a miniștrilor petrolului din cele 13 
țări membre. ale Organizației țări
lor -exportatoare de petrol lasă în
treaga libertate fiecărui' membru al 
O.P.E.C. să majoreze sau nu prețul 
țițeiului extras în tara sa. indicînd nu
mai că nivelul prețului de referință 
este de 32 dolari barilul. Primele ce 
vor fi adăugate prețului de referin
ță nu vor putea depăși „în nici un 
caz“ — se precizează — 5 dolari per 
baril. Noile preturi intră în vigoare 
la 1 iulie. în prezent, tariful de re
ferință pentru majoritatea țărilor or
ganizației este de aproximativ 30 
dolari barilul. Conferința — se arată 
în document — „reafirmă hotărîrea 
țărilor O.P.E.C. de a alinia preturile 
gazelor naturale la cele ale petrolu
lui brut, pentru a înfăptui o politică 
de comercializare coerentă a hidro
carburilor lor“.

Principalul producător al O.P.E.C., 
Arabia Saudită — care realizează o 
producție de 9,5 milioane barili din 
totalul de 29 milioane barili al întregii 
organizații — și Emiratele Arabe 
Unite au făcut cunoscut că nu ma
jorează prețul petrolului lor.

Majorarea prețului petrolului — 
comentează agenția France Presse — 
va agrava dificultățile economice atît 
ale țărilor industrializate, cît si ale 
celor în curs de dezvoltare, pentru 
care factura petrolieră s-a îngreunat 
foarte mult.

Pe de altă parte, conferința l-a 
însărcinat pe ministrul saudit al pe
trolului, șeicul Yamani. să facă re
comandări asupra „planului de ac
țiune pentru strategia pe termen lung 
a O.P.E.C.".

în cursul unei conferințe care va 
avea loc în toamna acestui an și la 
care vor participa miniștrii petrolu
lui, ai finanțelor și ai afacerilor ex
terne din țările membre. O.P.E.C. va 
studia noua structură a prețului pe

problemei: nemulțumitul de miine 
este substituit nemulțumitului de, azi. 
Unui război purtat în numele drep
tății ii va urma un alt război in nu
mele dreptății. Si asa mereu, fără, 
sfirșit. Cu ce preț ? Cu un preț ne
închipuit de mare pe care trebuie să-l 
plătească toată omenirea pentru inte
resele personale ale unuia sau mai 
multora dintre membrii ei".

întreaga desfășurare a istoriei a- 
testă ca o concluzie de neocolit că nu 
există decît această alternativă : ori 
război, ori tratative. Cu atît mai mult 
astăzi, în condițiile cînd există ar
senale ticsite de arme nucleare 
și alte arme de distrugere în masă, 
cind întreaga lume este suprasatura
tă de arme, alternativa devine și mai 
inexorabilă : ori se recurge la trata
tive. ori se creează riscul pieirii în
tregii civilizații.

Evoluțiile recente de pe arena in
ternațională reprezintă un argument 
în plus pentru opțiunea consecventă 
a tării noastre în favoarea rezolvării 
exclusiv prin tratative a oricăror pro-' 
bleme litigioase, ca o condiție funda
mentală si o garanție pentru menți
nerea păcii generale, pentru asigura
rea dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta în mod liber și independent. 
Așa cum arată președintele Nicolae 
Ceaușescu, în ultimul timp pe plan 
international are loc . o agravare tot 
mai accentuată a încordării, ca ur
mare a acumulării unor probleme 
nerezolvate si a apariției altora noi, 
a ascuțirii contradicțiilor dintre une
le state și grupări de state, a politi
cii de consolidare sau reîmpărțire a 
zonelor de influentă. Este cum nu se 
poate mai clar că în aceste condiții 
necesitatea tratativelor devine si 
mai mare, se impune cu si mai mul
tă tărie ca unica modalitate de rezol
vare a problemelor în suspensie. Nu 

Consiliului de Miniștri, președintele 
Oficiului Național al Planificării.

Documentul prevede o extindere 
importantă a schimburilor economice 
dintre cele două țări în intervalul 
1981—1985, față de acordul comercial 
de lungă durată pe perioada actuală 
de cinci ani, ceea ce va contribui la 
dezvoltarea și adîncirea în continuare 
a relațiilor bilaterale.

La semnare a fost prezent Victor 
Bolojan, ambasadorul* * României la 
Budapesta.

Pe întinderile înspumate ale Mă
rii Nordului au apărut, într-o pe
rioadă de numai dtiva ani. insolite 
uzine plutitoare. care forează 
adîncurile și aduc la suprafață im
portante cantităti de petrol si gaze 
naturale. Noul „Eldorado" — cum 
au numit în mod sugestiv unele 
ziare londoneze acest sector al 
Mării Nordului — n-a solicitat doar 
eforturi materiale si umane : el a 
prilejuit o veritabilă „cursă contra 
cronometru" a științei și tehnologici 
britanice de' a concepe și realiza 
utilajele necesare forării și extrac
ției petrolului. Iar industria brita
nică — vechiul „atelier al lumii" — 
și-a vădit și de data aceasta capa
citatea de a se adapta cu rapidita
te cerințelor celor mai complexe, 
intr-un interval deosebit de scurt 
Marea Britanie reușind să pro
ducă 80 milioane tone de petrol a- 
nual (cifră ce urmează în curînd să 
fie depășită), ceea ce a făcut ca țara, 
pînă nu de mult importatoare, să-și 
poată acum satisface necesarul de 
„aur negru" din producție proprie.

în contextul existenței unor re
surse limitate de combustibili fo
sili. Marea Britanie — paralel cu 
extinderea operațiilor de forare și 
exploatare a petrolului și gazelor de 
sub apele mării — își îndreaptă a- 
tentia spre diversificarea surselor 
energetice, spre descoperirea altora 
noi.

în același timp, pe un plan mal 
larg se manifestă preocuparea pen
tru extinderea în continuare a le
găturilor economice cu toate țările. 
Este un teren pe care Marea Bri
tanie și România se întîlnesc, știut 
fiind că tara noastră își afirmă 
prezenta tot mai activă în viața 
economică internațională. Fără în
doială. nivelul ridicat al industriei

I SESIUNEA ADUNĂRII FEDE- 
I RALE A R. S. CEHOSLOVACE. La

Praga a avut loc sesiunea Adunării 
I Federale a R. S. Cehoslovace. Se

siunea a dezbătut raportul guverna
mental privind executarea bugetu- 

Ilui de stat al tării pe anul 1979. în 
dezbateri, deputății au făcut o serie 
de propuneri în vederea creșterii 
rentabilității întreprinderilor indus- 

] triale și agricole pe baza creșterii 
| productivității muncii, economisirii 

de materii prime și de energie.
I ÎN SCOPUL RELUĂRII CON-
• VORBIRILOR INTERCIPRIOTE.

Javier Perez de Cuellar, secretar ge- 
f neral adjunct al O.N.U. pentru pro- 
| bleme politice speciale, a avut con

vorbiri cu ministrul turc de exter- 
I ne, Hayrettin Erkmen. Au fost exa

minate, în principal, probleme pri
vind reglementarea situației din 

I Cipru, inclusiv reluarea convorbiri
lor intercomunitare. Anterior, Perez 
de Cuellar a vizitat Ciprul, unde a 
avut convorbiri cu reprezentanții 

| comunităților cipriote, greacă și 
turcă. De la Ankara, el se va de
plasa la Atena pentru a conferi în 

. această problemă și cu oficialitățile 
elene.

REFERENDUM CONSTITUȚIONAL 
i IN URUGUAY. Un decret preziden- 
I țial apărut la Montevideo anunță 

că, la 30 noiembrie, va avea loc 
I în Uruguay un referendum consti- 
| tuțional. Cu acest prilej va fi su

pus votului consultativ popular pro- 
Iiectul noii Constituții a țării, elabo

rat de Consiliul de Stat, organ cu 
caracter legislativ. După aprobarea 

I noii legi fundamentale a țării_ vor 
I fi organizate alegeri prezidențiale, 

ia 29 noiembrie 1981.
CONVORBIRI SIRIANO—LIBA-

I NEZE. Ministrul libanez al afaceri
lor externe, Fuad Boutros, a efec-

I tuat o scurtă vizită la Damasc, unde

„In momentul cînd in lume 
își fac apariția semne profund în
grijorătoare de război, cind pacea 
planetei este amenințată, noi. ti
neri și vîrstnici, indiferent de con
vingerile politice care ne animă, ne 
adresăm oamenilor de pretutindeni 
chemîndu-i să-și ridice glasul și 
să-și unească forțele în lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru pace 
și înțelegere între toate popoarele", 
lată mesajul pe care cei peste 
20 000 de participanti la marșul ‘pen
tru pace și dezarmare desfășurat 
recent la Assisi (Italia) l-au adre
sat națiunilor lumii.

Timp de șase ore. o mare de oa
meni. veniti din toate colturile tă
rii, au invadat străzile vestitului 
oraș medieval, de unde nu o dată, 
de-a lungul secolelor, s-au ridicai 
glasuri împotriva războiului bar
bariilor și injustițiilor Copii tineri, 
vîrstnici Comuniști socialiști repu
blicani democrat-creștini reprezen
tanți ai organizațiilor foștilor com
batanți. precum și ai unor organi
zații sindicale.. Toți animați de a- 

\ceeași dorință, de același crez al

mai mâri proporții în Coreea de Sud, 
va agrava situația ei și confruntarea 
dintre Nord și Sud, va ridica mari ob
stacole în calea reunificării Coreei — 
se spune în scrisoare. De asemenea, 
sînt relevate amestecul S.U.A. în 
Coreea de Sud si răspunderea ce re
vine Statelor Unite în legătură cu 
situația de acolo, cerîndu-se retrage
rea trupelor si armamentului ameri
can de pe teritoriul sud-coreean.

în încheiere, scrisoarea subliniază 
imperativul abrogării legii marțiale, 
necesitatea eliberării persoanelor 
arestate arbitrar si a democratizării 
vieții sociale, se evidențiază solidari
tatea manifestată pe plan internatio
nal cu lupta dreaptă a populației sud- 
coreene. De asemenea, este exprimată 
speranța că tarile nealiniate vor ma
nifesta sprijinul si solidaritatea cu 
lupta dusă de populația sud-coreeană 
pentru contracararea terorii, pentru 
democratizarea societății si reunifi- 
carea patriei.

trolului. Sînt prevăzute, de aseme
nea, două reuniuni ale O.P.E.C. pen
tru pregătirea raportului strategiei pe 
termen lung, raport ce va fi supus 
reuniunii la nivel înalt, care va mar
ca a 20-a anivfersare a organizației 
și care va avea loc la Bagdad. între 
4 și 6 noiembrie. Acest raport, ale că
rui linii principale au fost adoptate, 
la 8 mai. la Taef. urmărește îndeosebi 
instituirea unui sistem de indexare 
trimestrială a prețului petrolului brut 
și întărirea relațiilor O.P.E.C. cu 
țările în curs de dezvoltare.

Parlamentul bolivian a respins 
propunerea de amînare a alegerilor
LA PAZ 11 (Agerpres). — Parla

mentul bolivian și principalele ,forte 
politice și sindicale din tară au 
anuntat că resping propunerea for
mulată de reprezentanții fortelot ar
mate privind amînarea cu cel puțin 
un an a*  alegerilor prezidențiale si 
parlamentare din Bolivia. progra
mate pentru 29 iunie.

Inițiativa forțelor armate a apărut 
în contextul intensificării. în ultima 
perioadă, a activității grupărilor ex
tremiste. care au recurs chiar la asa
sinate împotriva candidatilor la 
funcția supremă în stat. împotriva 
altor personalități politice, a accen
tuării procesului de fărîmitare a for
mațiunilor politice (și-au anuntat 
participarea la alegeri peste 70 de 
organizații politice și sindicale).

Reprezentanții forțelor armate bo- 
liviene au reclamat formarea unui 
guvern „de uniune națională", con
dus de actualul șef al statului, adop- 

ar fi deloc just să se considere 
că aceste noi focare de încordare 
și tensiune iși vor găsi solutio
narea de la sine sau perseverindu-se 
și mai mult pe calea forței și esca
ladării măsurilor de forță. în concep
ția țării noastre, multiplicarea proble
melor. acute, creșterea tensiunii ca 
urmare a manifestării politicii de 
forță fac imperios necesare menți
nerea și multiplicarea dialogului, a 
contactelor dintre state, intensificarea 
eforturilor îndreptate spre soluțio
narea, exclusiv pe cale pașnică, a 
problemelor litigioase. Tocmai în acest 
sens acționează România, depunînd ea 
însăși eforturi susținute pentru a nu 
se lăsa lucrurile să degenereze, pen
tru a se renunța definitiv ]a recurge
rea la forță, pentru rezolvarea pașni
că, prin tratative, a oricăror di
ferende.

Așa cum a relevat nu o dată țara 
noastră,, rezolvarea prin mijloace po
litice, la masa tratativelor, a diferen
delor internaționale, înlocuirea „dia
logului armelor" cu „armele dialogu
lui" nu constituie un deziderat de 
natură subiectivă, ci. dimpotrivă, 
sînt o necesitate obiectivă a dez
voltării contemporane, izvorăsc din 
marile prefaceri petrecute pe a- 
rena mondială, din structura și 
caracterul noilor relații ce se 
cer înscăunate în lumea con
temporană. în condițiile în care, 
ca rezultat al dezvoltării istorice, lu
mea de azi oferă imaginea unei mari 
diversități de state, diferite ca di
mensiuni. orînduire social-politică, 
nivel de dezvoltare economică, este 
imperios necesar ca între toate aces
tea să se instaureze relații de bună 
conviețuire, de înțelegere si colabo
rare — aceasta reprezentînd o Cerință 
de prim ordin a coexistenței, pașnice. 
Iar suportul acestor relații îl constituie 
stricta respectare a principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
egalității- în drepturi, integrității te
ritoriale. neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță si la ame
nințarea cu forța, afirmării dreptului 
imprescriptibil al fiecărui popor de a 
fi deplin stăpîn pe destinele proprii 
și bogățiile sale naționale. Din înseși

„O.I.M. poate avea 
o contribuție activă 

la îmbunătățirea 
climatului internațional**
GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările celei de-a 
66-a sesiuni a Organizației Interna
tionale a Muncii (O.I.M.). în cadrul 
dezbaterilor generale pe marginea 
raportului directorului general, consa
crat problemelor formării profesiona
le și activităților O.I.M. în 1979, a luat 
cuvîntul șeful delegației române. Ion 
Păcuraru, director general în Minis
terul Muncii, care a subliniat rolul și 
contribuția determinantă a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu la ela
borarea și transpunerea în viată a 
politicii țării noastre privind for
marea cadrelor, rolul acestora în 
politica de dezvoltare si edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Vorbitorul a scos în evi
dentă necesitatea întăririi contribu
ției O.I.M. în sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare în do
meniul pregătirii cadrelor naționale 
și a amintit că tara noastră participă 
activ la acest proces, prin instruirea 
în instituțiile sale de învătămînt a 
peste 20 000 de cadre, din care marea 
majoritate provin din țările în curs 
de dezvoltare. El a arătat, de ase
menea. că O.I.M. poate avea o con
tribuție activă la îmbunătățirea cli
matului international si la promo
varea cooperării între state în ve
derea soluționării problemelor com
plexe ale dezvoltării economico- 
sociale, lichidării subdezvoltării in 
vederea, instaurării noii ordini eco
nomice internaționale.

R. SA.

Noi acțiuni represive 
împotriva populației 

de culoare
PRETORIA 11 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și acțiunile represive împo
triva populației de culoare, poliția 
sud-africană a procedat la numeroa
se arestări, acestea căpătînd propor
ții pe măsură ce se apropie 16 iunie, 
dată care marchează împlinirea a 
patru ani de la tragicele evenimente 
de la Soweto. Numai în ultimele trei 
zile, relatează agenția France Presse, 
poliția și unitățile militare speciale 
au arestat 1 270 de persoane și sînt 
semnalate noi acțiuni de acest gen, 
mai ales în rindurile militanților și 
liderilor populației de culoare.

tarea unui program social-economic 
de urgentă și revizuirea instituțiilor 
juridice si a sistemului electoral, 
înainte de desfășurarea scrutinului 
prezidențial si parlamentar. Ei au 
cerut, totodată, respingerea oficială, 
de către puterea executivă, a orică
rui amestec străin în treburile inter
ne ale tării.

Președintele interimar al Boliviei, 
Lidia Gueiler. a initiat o serie de 
consultări cu reprezentanții forțelor 
armate, partidelor politice si organi
zațiilor sindicale din tară, în vederea 
analizării evoluției situației politice 
interne și a gășirii 'căilor si mijloa
celor 'adecvate de acțiune pentru de
pășirea dificultăților apărute în pro
cesul de democratizare a tării. Pînă 
în prezent, puterea' executivă nu a 
adoptat nici o hotărîre în legătură cu 
pozițiile diferite exprimate de forțele 
armate, partidele politice si orga
nizațiile sindicale din tară.

aceste principii decurge corolarul 
folosirii metodei tratativelor, a discu
țiilor directe, ca unica metodă ra
țională și posibilă de soluționare a 
problemelor litigioase si diferendelor 
dintre state.

Căile pașnice de rezolvare a dife
rendelor dintre state n-au înlocuitori, 
ele constituie unica alternativă la fo
losirea forței și amenințării cu for
ța din viata internațională, singurul 
mijloc eficient și realist .de aborda
re rațională, lucidă a problemelor, în 
interesul vieții și viitorului po
poarelor. în mod stăruitor tara noas
tră a subliniat necesitatea ca aceste 
tratative să se desfășoare în spirit 
constructiv, de stimă și respect re
ciproc, să se manifeste receptivitate 
și comprehensiune fată de punctul 
de vedere al partenerului, să se dea 
dovadă de bunăvoință, deoarece nu
mai astfel se poate ajunge la rezol
vări reciproc acceptabile. Chiar 
dacă problemele în suspensie nu-și 
pot găsi solutionarea dintr-o dată, 
chiar dacă drumul înțelegerii conti
nuă să fie presărat de dificultăți, 
interesele generale ale păcii cer ca 
părțile să dea dovadă de spirit con
structiv, răbdare și perseverență, să 
meargă neabătut numai și numai pe 
calea tratativelor.

Evidențiind misiunea de înaltă 
răspundere a statelor, a guvernelor, 
a forțelor sbcial-politice celor mai 
largi, a popoarelor însele, de a nu 
precupeți nici un efort pentru eli
minarea definitivă a războiului din 
viața societății, pentru lichidarea 
stărilor de încordare și conflict, a 
atmosferei de animozitate și neîn
credere între state, pentru generali
zarea tratativelor politice, România 
este hotărîtă să acționeze și de acum 
înainte în mod neabătut — așa cum 
se arăta în comunicatul ședinței co
mune a forurilor conducerii de 
partid și de stat — pentru renunța
rea la forță și la amenințarea cu 
forța, pentru dezvoltarea neîngrădită 
a colaborării dintre state, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

Radu BOGDAN

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
PALATUL BUCKINGHAM — LONDRA

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului britanic prieten.

îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre vor continua să se dezvolte pe o linie ascendentă spre 
binele tarilor și popoarelor noastre, al păcii și conlucrării in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

. ■

Poate intr-o zi

și tehnicii britanioe. cit șl poten
țialul în plină dezvoltare al Româ
niei oferă posibilități ample de lăr
gire oontinuă a cooperării între cele 
două țări, care în ultimii ani a cu
noscut o certă intensificare. 
Bucurîndu-se de o frumoasă tradi
ție — recent s-au aniversat 100 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice între cele două țări — legă
turile dintre România si Marea 
Britanie cunosc un curs mereu as
cendent. fiind puternic impulsiona
te de întîlnirile Si convorbirile la 
nivel înalt de la București șl Lon
dra și în mod deosebit de vizita de 
stat efectuată în 1978 de președin
tele Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie, 
la invitația reginei Elisabeta a Il-a 
și a ducelui de Edinburgh. Adîn
cirea si diversificarea relațiilor ro- 
mâno-britanice demonstrează. în 
mod concludent, că este pe deplin 
posibil ca între țări diferite ca orîn
duire socială, potential si grad de 
dezvoltare să se statornicească ra
porturi bune, de colaborare reciproc 
avantajoasă, atunci cînd se porneș
te de la dorința comună’ d^_ a se 
acționa în acest sens, cînd la teme
lia raporturilor interstatale se a- 
șază principiile egalității în drep
turi. respectului suveranității si a- 
vantajului reciproc.

Cu prilejul recentei întîlniri din
tre președintele Nicolae Ceausescu 
si primul ministru Margaret That
cher a fost reafirmată dorința 
României și Marii Britanii de a 
adinei pe mai departe bunele re
lații. de. a conlucra totodată activ 
pe arena internațională, inclusiv de 
a-si aduce contribuția la temeinica 
pregătire a reuniunii de la Madrid, 
la promovarea țelurilor generale 
ale păcii și înțelegerii.

. . . .

I

a purtat convorbiri cu oficialități 
siriene, în special asupra eforturilor 
depuse pentru punerea în aplicare I 
a principiilor de înțelegere naționa
lă în Liban și asupra situației din ■ 
lumea arabă, anunță agenția de știri I 
S.A.N.A. Ministrul a fost primit de • 
președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
căruia i-a remis un mesaj din paf- | 
tea șefului statului libanez. Elias | 
Sarkis. în cadrul întrevederii, pre
ședintele Assad, menționează agen- | 
ția S.A.N.A., a reafirmat „sprijinul I 
Siriei pentru orice efort depus în 1 
vederea realizării înțelegerii națio- . 
nale în Liban".

COMITETUL DE DECOLONI
ZARE AL O.N.U. a adoptat, prin | 
consens, o rezoluție prin care își I 
exprimă profunda sa preocupare 
fată de recentele evenimente des- . 
fășurate în teritoriul Insulelor Noile I 
Hebride și invită puterile adminis- I 
trânte — Franța și Marea Brita
nie — să ia, în consultare și în J 
cooperare cu guvernul ales al arhi
pelagului, toate măsurile necesare 
pentru restabilirea ordinii publice. . 
De asemenea, puterilor adminis- I 
trânte li se cere să asigure integri- ' 
tatea teritorială a Noilor Hebride. 
precum și respectarea datei de 30 I 
iulie 1980, stabilită de toate părțile | 
interesate, pentru obținerea inde
pendenței. I

PLENARA C.C. AL P. C. PE- • 
RUAN. La Lima a avut loc plenara , 
C.C. al P. C. Peruan, care a făcut | 
un bilanț al activității comuniștilor I 
în campania pentru alegerile prezi
dențiale și parlamentare din 18 mai. I 
Luind cuVintul în plenară, -Jorge | 
del Prado, secretar general al 
P.C.P., a relevat importanța ini- ■ 
tiativei partidului de stringere a 
rîndurilor coaliției de stingă. El a ' 
arătat că senatorii și deputății de 
stingă vor milita în sprijinul trans- I 
formărilor realizate în ultimul an în j 
tară.

luptei împotriva războiului. „Popoa
rele lumii au ales această cale : a 
păcii, dezarmării, democrației" — se 
putea citi pe o pancartă purtată de 
un grup de tineri de la Uzinele me
talurgice din Terni. Un copil de 5 
sau 6 ani purta deasupra capului o 
lozincă scrisă de mină : „Stimați 
oameni mari, nu vrem să fim vic
timele războiului". Semnează : „Co
piii voștri din întreaga lume". Lin
gă el. un muncitor din Milano de
clara unui ziarist : „Muncitorii con
structori vor să construiască case 
și nu refugii atomice".

Sus, pe stînca ce domină orașul, 
participanta la marș s-au oprit. La 
umbra înserării, o imensă orches
tră, de peste 1 500 de persoane, a 
interpretat, în premieră absolută, 
lucrarea cunoscutului compozitor 
italian Luciano Șerpia: „Poate In
tr-o zi.„“ Mesajul simbolic al aces
tui imn dedicat păcii, ca dealtfel al 
întregii manifestări de la Assisi : 
speranța că într-o zi oamenii vot 
putea sâ trăiască fără amenințarea 
războiului că într-o zi acest cuvtnt 
nu va mai fi evocat decît ca o amin
tire. (B. Radu)
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