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Un mare adevăr pus în lumină de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care 
țara întreagă îl confirmă prin fapte de muncă demne de anii socialismului
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Participarea responsabilă, entuziastă 
la muncă a întregului popor 

TEMELIA TRAINICĂ A PROGRESULUI 
MULTILATERAL AL ROMÂNIEI

C ->era teoretică a tovarășului 
Nk e Ceaușescu, operă de o ex- 
trao ,'Anară vastitate, concretizată in 
cele 18 volume apărute oină acum 
din seria ..România pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate", cit și în culegerile 
tematice, cuprinde numeroase dome
nii in care viziunea de excepțională 
luciditate, străină oricăror iudecăti 
simplificatoare sau apriorice a con
ducătorului partidului si statului în
scrie contribuții de o deosebită în
semnătate pentru progresul științelor 
economice. Un astfel de domeniu, de 
o primordială actualitate este cel al 
creșterii economice 
rapide, ca premisă a 
lichidării subdezvol
tării, domeniu în 
care realitatea con
temporană pune în 
lumină existența a 
numeroase probleme 
deschise, generate 
de marile prefaceri 
prin care trece epo
ca noastră.

Pentru România, 
problema ritmurilor 
accelerate de creștere a fost și este 
vitală precum aerul și apa pen
tru viată. Este bine cunoscut faptul că. 
în urmă cu trei decenii si iumătate. 
cind am pășit pe drumul prefacerilor 
revoluționare, economia românească 
se afla intr-o stare dezastruoasă. Slab 
dezvoltată și diform clădită, aceasta 
fusese ruinată de război, cit si de se
ceta îndelungată ce .i-a flîmat Anii 
de după pi-eluarea puterii politice ih 
milnile clasei muncitoare au fost ani 
de mari eforturi îndreptate cu pre
cădere . spre industrializarea tării, 
pentru făurirea unei economii puter
nice. armonioase si eficiente.

LA JUMĂTATEA DECENIULUI 
AL ȘAPTELEA A FOST INAUGU
RATĂ O ETAPĂ NOUA ÎN DESFĂ
ȘURAREA CONSTRUCȚIEI SOCIA
LISTE ÎN ROMANIA. Am progresat 
mult și constant în toti acești ani. 
Dacă vom urmări însă atent, pas cu 
pas. drumul parcurs, cu siguranță nu 
va putea trece neobservat faptul că. 
în mersul tării pe calea progresului, 
se iscă la un moment dat o zvîcnire a 
ritmului de înaintare. Momentul de' 
referință — 1965, anul în care to- 
va, ișul Nicolae Ceausescu a fost în
vestit în suprema funcție de condu

PE TEME DE ZOOTEHNIE

Aici se construiește, alături se produce-și tocmai 
de aceea ritmul lucrărilor trebuie mult intensificat

Cînd cu aproape doi ani in urmă 
constructorii bateau, la Ciulnița, pri
mii țăruși pentru unul din cele șapte 
complexe cite sint prevăzute pentru 
extinderea capacității de producție a 
Combinatului pentru producerea și 
industrializarea cărnii de porc Ialo
mița (C.P.I.C.P.), pină și cei mai 
sceptici au început să creadă în șansa 
ce li se deschide în legătură cu ter
minarea, pină la sfirșitul anului 1980, 
a cel puțin 100 din cele 132 de hale, 
cit cuprinde această importantă 
investiție. Concret, aceasta ar fi 
insemnat ca in momentul de față in- 
grășătoria de la Ciulnița să fie com
plet populată, la fel ca și complexul 
de selecție și reproducție de la Bora, 
precum și cel puțin jumătate din in- 
grășătoria de la Dragoș Vodă și din 
extinderile de la complexele din Fe
tești și Modelu.

Care este stadiul lucrărilor la zi ? 
Timp de aproape doi ani. cit s-a 
chinuit să se facă că... lucrează, con
structorul — T.C.I. București — a 
reușit marea „performanță" de a nu 
fi în stare să termine nici măcar con
strucția unei singure hale pentru in- 
grășarea porcilor. Pe șantierul de la 
Ciulnița — cel mai avansat dintre 
toate — am ajuns cu cîteva minute 
după ora 11. Era însă o oră mult prea 
întirziată, pentru că, în marea lor 
majoritate, muncitorii erau plecați 
sau gata de drum. Nu e mai puțin 
adevărat că nici noi nu am fost in
spirați alegînd pentru documentare 
tocmai o sîmbătă — zi de plată a 
retribuției. I-am explicat tovarășului 
Dumitru Andronache. șeful șan
tierului, că nu avem de gind să pu
nem concluziile noastre numai pe 
seama acestei intîmplări, cu toate că 
nu i se poate găsi nici o explicație. 
„Ei, dacă lucrurile stau așa. atunci 
discutăm altfel". Iar după ce ne-a 
fixat locul de unde să cuprin
dem mai bine cele două hale tre
cute de faza acoperișului, a tinut 
chiar să intrăm în ele pentru a putea 
aprecia mai bine lucrarea. Și trebuie 
arătat că pot fi văzute unele lucruri 
bune. Din nefericire, erau însă atît 
de puține îneît se pierdeau în imensi
tatea stîlpilor și carcaselor de beton 
din împrejurimi. Pentru că. în afara 
celor două hale, restul complexului 
se rezuma la o puzderie de stîlpi ce 
țin, deocamdată, loc viitoarelor adă
posturi. Cel mai mult avea să-l de

cere a partidului nostru. La mijlocul 
deceniului al șaptelea a fost inaugu
rată astfel o etapă nouă în desfășu
rarea operei de construcție socialistă 
în România, caracterizată prîntr-un 
profund spirit științific, rational si 
înnoitor în conducerea societății, prin 
întărirea puternică a legăturilor . cu 
masele largi populare, stimularea și 
mobilizarea energiilor lor creatoare, 
participarea entuziastă a întregului 
popor la făurirea conștientă a pro
priei sale istorii.

Anuarele statistice confirmă eloc
vent că imediat după 1965. încă in 
cursul cincinalului 1966—1970. aflat 

<5 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - 
i ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,

de puternic avînt creator în construcția socialistă

sub înriurirea hotărârilor Istorice ale 
Congresului al IX-lea, România s-a 
înscris ferm pe unul din primele 
locuri în lume în privința ritmului 
dezvoltării economice, a înregistrat o 
creștere fără precedent a capacității 
industriale, a declanșat o vastă ac
țiune de modernizare a agriculturii, 
care a dat cele mai mari producții 
din istoria lucrării pămîntului în 
această tară -- Procese însoțite de 
creșterea stabilă și tot mai substan
țială a nivelului de trai al poporului.

Momentul de mare cotitură survenit 
în evoluția economiei si vieții po
porului nostru este determinat de 
afirmarea în practica economico- 
socială de către secretarul general al 
partidului a unei noi concepții asu
pra utilizării venitului national.

ACUMULAREA — OPȚIUNE PO
LITICĂ FUNDAMENTALA. In tota
lă opoziție cu concepțiile consumato- 
riste vehiculate in acei ani. care în
demnau. în numele creșterii nivelu
lui de trai, la alocarea unei părți cit 
mai mari din venitul national pentru 
fondul de consum, lăsînd preocuparea 
pentru dezvoltarea ulterioară a tării 
exclusiv pe seama generațiilor viitoa

ranjeze pe șeful de șantier nu dezor
dinea ce se observă la tot pasul, ci 
„informațiile- eronate" de care dis
puneam cu privire la stadiul de exe
cuție foarte intîrziat al acestui obiec
tiv. „Ce oameni, domnule 1 După ce 
te angajezi să le termini lucrarea în 
devans, ei te reclamă că nu lucrezi 
cum trebuie. Asta n-o mai pot în
țelege 1“

Dar înainte de a califica, într-un 
fel sau altul, raționamentul șefului 
de șantier de la Ciulnița, să vedem 
care este stadiul lucrărilor la cele-

0 anchetă care pune 
în evidență necesitatea 
concentrării unor torțe 

sporite pe șantierele 
C.P.I. C. P.-ialomița

lalte obiective. Complexul de la Bora 
se află in diferite faze de execuție : 
hale ridicate, hale la montaj, hale Ia 
fundație etc. Practic, nici una din ca
pacități nu este încă terminată. 
La extinderea complexului de la 
Modelu sînt începute 15 hale, care 
se află în diverse stadii, iar viitorul 
complex de la Dragoș Vodă este încă 
în faza de organizare. Pină a prinde 
contur, complexul de reproducție de 
la Jegălia mai are de parcurs etapa 
sistematizărilor și mișcărilor de te- 
rasamente. Chiar din această prezen
tare sumară a stadiilor de execuție a 
celor cinci obiective se poate des
prinde și prima eroare care s-a co
mis. în condițiile in care nu avea 
asigurată întreaga bază materială și 
nici forța de muncă necesară, con
structorul. în loc să-și concentreze 
forțele spre realizarea cîtorva obiec
tive de stringentă necesitate. Ie-a dis
persat pe o mare rază de activitate, 
preferind să execute, în primă fază, 
doar lucrări simple, dar care au o va
loare mare.

Pornind de la realitățile de pe 

re, tovarășul Nicolae Ceausescu a 
dezvoltat si argumentat temeinic 
ideea potrivit căreia ieșirea grabnică 
a României din starea de tară în curs 
de dezvoltare, realizarea unei reale 
prosperități pentru întregul popor sint 
condiționate exclusiv de alocarea unei 
părți însemnate din venitul national 
pentru fondul de acumulare. Concep
ția nouă, revoluționară promovată de 
secretarul general al partidului 
ilustrează înțelegerea adincă a acelei 
legități istorice — verificabilă la scară 
universală — în virtutea căreia epo
cile de înflorire economică s-au gre
fat întotdeauna pe un intens proces 

de acumulare. Acuitatea acestei pro
bleme este și mai mare în epoca con
temporană. cînd revoluția stiintifico- 
tehnică creează atit șansa reală a 
comprimării etapelor de dezvoltare, a 
parcurgerii acestora în răstimpuri mai 
scurte, cit și riscul adîncirii decala
jelor între statele avansate și cele 
rămase în urmă economic, datorită 
tocmai, nealocării resurselor necesare 
puVnoVării noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii. Vor rămîne, fără îndoială, 
adînc încrustate în conștiința poporu
lui nostru cuvintele de adîncă sem
nificație ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : ,.In fata unei națiuni apar 
momente unice, hotărîtoare pentru 
destinul și viitorul său. Astăzi trăim 
momente de care depinde locul pe 
care îl va avea România socialistă in 
marea familie a țărilor socialiste, a 
tuturor națiunilor lumii... Orice redu
cere a acumulărilor, orice slăbire a 
ritmului de dezvoltare in condițiile 
actualei revoluții tehnico-stiintifice nu 
pot decît să condamne națiunea noas
tră la înapoiere pentru o lungă pe
rioadă de timp, să pună în pericol 
atît prezentul, cit si viitorul po
porului".

Era aceasta una dintre acele vitale 

aceste șantiere, am solicitat tovară
șului Ștefan Bubenec, directorul gru
pului de șantiere Slobozia, din ca
drul T.C.I. București, să explice ce 
cauze au generat evoluția foarte len
tă a lucrărilor ?

„Din capul locului trebuie să spun 
că această investiție a fost slab pre
gătită de către toti cei care partici
păm la realizarea ei : proiectant—be
neficiar—constructor, ne-a spus direc
torul. Din punctul nostru de vedere, 
nu împărtășim părerile după care am 
fi intîrziat cu lucrările. în documen
tul oficial de aprobare a investiției 
există fixat un singur termen : 1 no
iembrie 1981. Pină atunci mai sînt un 
an și cîteva luni, perioadă destul 
de lungă pentru a putea termina 
toate lucrările. Desigur, avem și noi 
multe lipsuri, dar problema cea mai 
grea este legată de faptul că nu s-a 
asigurat o corelare între sarcinile de 
producție pe acest an — care au 
crescut' de aproai>e 4 ori fată de 
1979 — și resursele materiale și uma
ne ce ni s-au pus la disoozitie pen
tru realizarea acestor obiective".

Acesta este răspunsul, deloc con
cludent. dacă ținem seama de stadiul 
lucrărilor, primit din partea unuia 
dintre factorii cu cea mai mare răs
pundere în construcția unor obiective 
de investiții de o asemenea însemnă
tate pentru sporirea efectivelor de 
animale, pentru însăși realizarea pro
gramului de dezvoltare a zootehniei, 
în mod surprinzător, conducerea 
grupului de șantiere afirmă chiar că 
poate dovedi cu acte in regulă că îi 
face o mare favoare beneficiarului 
terminînd în devans, in acest an. nu 
mai puțin de 52 de hale. Dar. practic, 
nu poate explica de ce din planul de 
investiții pe 1979 (de 48 milioane lei) 
nu s-au realizat decît 32 milioane lei, 
iar în primele 4 luni din acest an — 
numai ceva mai mult de jumătate din 
sarcinile stabilite !

Actuala stare de indisciplină care 
domnește în jurul realizării celor 
cinci obiective de. investiții aoartinind 
C.P.I.C.P. Ialomița este alimentată în 
mod deliberat tocmai de coordonato
rul acestor șantiere — Trustul de 
construcții industriale București — ai

Iosif POP 
_____________ Mihai V1ȘOIU 
(Continuare în pag. a V-a) 

idei, cu adînc ecou în istoria noastră, 
formulate de secretarul general ai 
partidului. Cu pilduitoarea franchețe 
Care îl caracterizează, izvorîtă dintr-o 
excepțională receptivitate fată de fe
nomenele și problemele noi, pe care le 
poate conferi numai un contact di
rect. neîntrerupt cu realitatea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat 
națiunii noastre adevărul că singura 
cale pentru lichidarea grabnică a ră- 
minerilor în urmă, pentru ridicarea 
tării la un inalt nivel de civilizație si 
bunăstare, este efortul său propriu, 
fără de care nu este de conceput nici 
un progres : „Nici o țară în lume.

nici un popor nu s-a 
dezvoltat așteptind 
ajutorul altora, nici 
o națiune nu se va 
putea dezvolta aș
teptind ca alții să 
facă eforturi pentru 
ea“ — sublinia se
cretarul general al 
partidului.

Evident, concluzia 
decurge de la sine. 
O Însemnătate prin
cipială are in acest 

Sens ideea pregnant accentuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii : „Socia
lismul nu se poate realiza fără mon
tă 1 Dealtfel nici o societate nu s-a 
dezvoltat, n-a progresat și nu va 
progresa fără muncă, fără o muncă 
intensă în toate domeniile î De a- 
ceea trebuie să se înțeleagă bine de 
către toată lumea că ridicarea nive
lului de trai material și cultural, 
dezvoltarea generală a societății sint 
strins legate de aplicarea neabătută 
a principiului socialist : „A cere de 
la fiecare după capacitatea sa și a-i 
da fiecăruia după muncă". Să apli
căm ferm principiul socialist : „Nici 
muncă fără pîine, dar nici piine 
fără muncă".

Sesizînd cu remarcabilă perspica
citate si putere .de anticipare căile 
prin care se putea asigura evoluția 
pe mai departe a României, de- 
monstrînd că toate problemele esen
țiale ale dezvoltării tării se concen
trează ca intr-un focar în corelația

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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BALȘ

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea de osii si bo
ghiuri Bals au ieșit primele zeci de 
roti de pe linia nr. 2 de foriat. Cu 
aceasta au început probele tehnolo
gice la cald la o. nouă si importantă 
capacitate de roți forjate. De notat 
că la această linie tehnologică a cres
cut considerabil ponderea utilajelor 
și subansamblelor executate în țară 
de către întreprinderea de mașini 
grele și uzina „23 August" din Bucu
rești. „Progresul"-Brăila și „Unio“- 
Satu Mare. Prin autoutilare, munci
torii. inginerii și tehnicienii de la a- 
ceastă importantă unitate construc
toare de mașini de la Balș au reali
zat cuptorul cu vatră rotativă de 33 
tone — cel mai mare cuptor de a- 
cest gen proiectat și construit in 
România — precum și cuptoarele de 
tratament termic. (Emilian Rouă).

Integrarea învățămintului cu cerce
tarea și producția reprezintă unul 
din principalele obiective ale moder
nizării învătămîntului de toate gra
dele din România. După cum se știe, 
îndeosebi in ultimii ani, rezultatele 
aplicării acestui principiu definitoriu 
pentru învătămîntul nostru devin tot 
mai vizibile datorită măsurilor adop
tate și condițiilor create de partidul 
și statul nostru, care asigură perfec
tionarea pregătirii corpului profeso
ral prin completarea preocupărilor 
sale didactice și experimentale cu 
activități de cercetare, de producție, 
pregătirea mai temeinică a studenți
lor pentru profesia căreia i s-au de
dicat, dezvoltarea personalității lor si 
fundamentarea unor puternice senti
mente de dragoste fată de patrie, 
față de partid si popor.

în Institutul de medicină și farma
cie din Tîrgu Mureș, organele si or
ganizațiile de partid, consiliile pro
fesorale acordă o atentie deosebită 
antrenării studenților și cadrelor di
dactice — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — la realiza
rea formelor de integrare prevăzute 
în planurile elaborate in acest scop. 
Prin acțiunile întreprinse s-a urmă
rit, in esență, perfecționarea forme
lor de integrare deja existente si uti
lizarea de noi posibilități pentru o 
legare mai strînsă a învătămîntului 
de cerințele activității de ocrotire a 
sănătății oamenilor muncii din tara 
noastră. Baza teoretică a procesului 
de integrare a fost asigurată prin re
vizuirea judicioasă a programelor 
analitice și elaborarea de noi cursuri 
în care aspectele legate direct de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit. joi 
după-amiază. cu tovarășul Mario 
Soares, secretar generai al Partidu
lui Socialist Portughez, care efec
tuează, în fruntea unei delegații a 
P. S. Portughez, o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Tovarășul Mario Soares a mulțu
mit din nou. cu deosebită căldură, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru invitați^ de a vizita România, 
pentru ospitalitatea de care s-a bucu
rat in tara noastră.

Totodată. secretarul general al 
P.S. Portughez a exprimat satisfacția 
in legătură cu convorbirile fructuoa
se purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în probleme privind dez
voltarea conlucrării dintre Partidul 
Socialist Portughez și Partidul Co
munist Român, a colaborării dintre 
Portugalia și România atît pe plan

Vom acționa cu răspundere comunistă 
pentru o calitate nouă, superioară 

în întreaga activitate economico-socială, 
perfecționarea continuă a conducerii 

și organizării producției, sporirea 
eficienței, pentru înfăptuirea exemplară 

a hotărîrilor Congresului al Xll-lea 
al partidului

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de plenarele 

comitetelor județene de partid cu activul
In aceste zile au avut loc plenare ale comitetelor 

județene de partid cu activul, care au dezbătut sarci
nile ce le revin din cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român,' președintele Republicii Socialiste România, la 
Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român din 29-30 mai șl la ședința 
plenară lărgită a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c.

Participanții la plenare au adoptat telegrame adre

sate Comitetului Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă aprobarea una
nimă a orientărilor și indicațiilor cuprinse în cele două 
documente, hotărirea tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — de 
a acționa pentru înfăptuirea lor exemplară, pentru 
realizarea în bune condiții a planului pe acest an și 
a întregului cincinal, pentru pregătirea temeinică a 
noului plan cincinal.

pregătirea practică sînt dezvoltate în 
mod deosebit, renuntindu-se la capi
tolele cu caracter istoric, depășit. Ca 
urmare, studenții sînt angrenați efec
tiv. alături de cadrele didactice, la 
activitatea medicală complexă din 
clinici și alte unități sanitare, estom- 

PROFESORUL ȘI STUDENTUL 
in procesul integrării învătămîntului 

cu cercetarea și producția
Prof. dr. loan LĂSZLO

rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș

pîndu-se în tot mai mare măsură 
prezenta lor formală în viata de zi 
cu zi a acestor instituții. Astăzi, ei 
participă, corespunzător pregătirii pe 
care o au. Ia îngrijirea și tratamen
tele curente ale bolnavilor internați, 
la asistenta de urgentă, desfășoară 
activitate practică în circumscripții 
sanitare rurale, dispensare de între
prindere. farmacii, laboratoare cli
nice, policlinici. Studenții din anul V 
ai Facultății de stomatologie lucrea
ză efectiv, completînd capacitatea de 
asistentă a policlinicilor stomatolo" 
gice din municipiul Tg. Mureș. 

bilateral, cît si pe arena mondială, 
precum și pentru schimbul larg de 
vederi în probleme ale vieții inter
naționale actuale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat importanta vizitei delegației 
Partidului Socialist Portughez, a 
schimbului de păreri avut cu secre
tarul general al partidului. Mario 
Soares, exprimîndu-și convingerea că 
aceasta va contribui Ia exținderea 
și întărirea continuă a bunelor rela
ții dintre cele două partide în intere
sul dezvoltării raporturilor de prie
tenie si colaborare dintre România 
si Portugalia, dintre popoarele noas
tre. în folosul cauzei păcii și coope
rării internaționale.

în cadrul întrevederii a fost mani
festată si de această dată hotărirea 
Partidului Comunist Român si Parti
dului Socialist Portughez de a acțio
na în continuare pentru extinderea 
conlucrării dintre ele. pentru întă
rirea unității de acțiune a forțelor

N-am dori ca cititorul rîndurilor 
de fată să creadă că am considera că 
în ce privește pregătirea prac
tică a viitorului medic nu mai este 
loc pentru mai bine. Am dori. în 
schimb, să subliniem cadrul deosebit 
de propice creat din inițiativa Parti- 

dului Comunist Român, a secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în perioada care s-a scurs 
de la Congresul al IX-lea. pentru 
dezvoltarea cadrului practicai învă
tămîntului medical, legat direct de 
asistenta sanitară. Putem să spunem, 
fără a greși, că studentul de azi are 
toate condițiile să se pregătească în 
așa fel incit după absolvire să nu 
fie pus în situația de nimeni dorită 
de a nu fi în stare să aplice cele stu
diate ani în șir la facultate în munca 
de medic. Sîntem datori să facem to
tul pentru a fructifica deplin cadrul 

progresiste, democratice internațio
nale. în interesul cauzei destinderii, 
păcii si colaborării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mario Soares au reafirmat 
voința celor două partide de a acțio
na tot mai intens in direcția opririi 
agravării situației internaționale, re
luării și consolidării procesului de 
destindere, soluționării prin tratati
ve a stărilor conflictuale din diferite 
zone ale lumii, edificării unei secu
rități efective și trainice în Europa 
și pregătirii temeinice a. reuniunii de 
la Madrid, adoptării unor măsuri 
concrete și eficiente de dezangajare 
militară si dezarmare, fără de care 
nu pot fi concepute pacea si secu
ritatea internațională, reducerii de
calajelor dintre state, lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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deosebit de favorabil și firesc creat 
pentru studiul din anii clinici, cind 
întreaga activitate practică a studen
tului se desfășbară Ungă patul bol
navului și din perioada externatului 
generalizat, din întreaga perioadă de 
studenție pentru o cît mai temeinica 
pregătire teoretică și practică.

Experiența demonstrează că o con
diție a realizării integrării învătă
mîntului cu cercetarea si producția 
este prezenta corpului profesoral 
deopotrivă atît la catedră, cit și în 
activitatea de cercetare și de pro
ducție. In institutul nostru lucrează 
216 cadre didactice cu pregătirea de 
bază medicală, integrarea lor fiind 
asigurată. în toate cazurile, in pri
mul rînd prin faptul că lucrează zil
nic 3—5 ore in rețeaua sanitară. Efec
tiv. două cadre didactice .suplinesc 
astfel un cadru medical din rețea, 
ceea ce. pe lingă acordarea unei asis
tente medicale de înaltă competen
tă. contribuie la realizarea unor im
portante economii, precum și la folo
sirea judicioasă a potențialului de 
care dispunem. Activitatea lor de cer
cetare se realizează conform planu
rilor. care cuprind lucrări axate pe 
tematica Ministerului Sănătății si a 
Academiei de Stiinte Medicale, vi- 
zînd aspecte prioritare ale asistentei 
medicale din tara noastră. Prin na
tura locurilor de muncă — clinici, 
policlinici, farmacii, laboratoare etc. 
— activitatea de cercetare îmbracă 
un caracter integrat. în anul , 1979 
s-au efectuat 74 lucrări care si-au 
propus rezolvarea unor probleme
(Continuare în pag. a IV-a)
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divers;
Echipa I
veteranilor

La oțelăria Siemens-Martin de I 
la „Oțelul roșu", echipa din | 
hala de turnare (schimbul III, 
la cuptorul I) este formată în ■ 
exclusivitate din... foști otelari. I 
Sint pensionari care s-au reunit • 
de bună voie la vechiul loc de 
muncă pentru patru luni de zile I 
— cit au dreptul prin lene.

Sub conducerea maistrului 
pensionar Ilie Lințu, Erou al I 
Muncii Socialiste, cunoscuta foști | 
otelari Francisc Tompoș, Gheor
ghe Vasiloaie. Petre Janțu. Va- i 
sile Dragomir. Wiliam Entele, I 
Nistor Suru. Remus Pop. Ion * 
Stefan. Nicblae Ferindescu, . 
Gheorghe Vasile s a. lucrează cu I 
hărnicia de altădată, spre a | 
menține realizările cuptorului 
nr. 1 la nivelul celor mai bune I 
cuptoare și. dacă se poate, să-l I 
ridice Pe primul loc. Ceea ce le 1 
urăm din toată inima! .

C. •ine-i 
taximetrîstul?

Luni, 16 iunie. In .turul o'rei I 
17.30. o mașină „Dacia-1300" a | 
Getaxului circula în zona 
Pieței Scinteii după leai... pro- ■ 
prii. Venind dinspre Bd. Mi
riști. nu a urmat in plată sensul • 
giratoriu, ci a scurtat drumul... 
pe stingă, svrprinzlnd si revol- I 
tind pe cei care circulau corect. | 
Apoi, vrind să ajungă la „Casa 
Scinteii". n-a intrat pe aleea ■ 
cu sens unic, ci — culmea! — I 
exact Pe aleea cu sens interzis. 1 
deși panoul indicator sare în . 
ochi de vizibil ce este.

Inexplicabil cum mai pot e- I 
xista asemenea șoferi care în
calcă flagrant legile știute ale I 
circulației ziua-n amiaza mare, | 
într-o zonă cu trafic intens. în 
văzul și... spre sfidarea tuturor. • 
Cine-i taximetrîstul de ne Ge- I 
taxul roșu nr. 9-B-6857 si eine-l ■ 
aduce la realitate ?

...De la o fițuicai I
Examen la Facultatea de | 

metalurgie a Institutului poli
tehnic din București. Studenta ■ 
Nicoleta Mihai ist dă seama că I 
de data aceasta nu prea Știe: 1 
poate ar sti ceva, dar îi musai 
să ia notă mare. Șî-atunci. a- | 
pelează la fițuica salvatoare. | 
Care fițuică este găsită de exa
minator!

Fără acest accident. N. M. ar | 
fi promovat in anul III cu note 
de 8. 9 și 10. Așa Insă va sus- g 
ține un nou examen de admite- I 
re in anul I. Doi ani pierduți. • 
pentru o fițuică! Sau. altfel 
spus, o învățătură de minte nu 
numai pentru studenta în cauză! |

încă de Ia publicarea primelor ar
ticole din serialul ..Dosarul pieselor 
de schimb pentru bunurile de folo
sință îndelungată" („Scînteia" nr. 
11 702. 11 705, 11 744). aspectele sesi
zate au fost urmărite cu viu interes 
atit de cititori — care au adresat re
dacției numeroase scrisori, evocînd 
aspecte înrudite cu temele abordate — 
cit si de întreprinderile si departa
mentele de resort, care s-au preocu
pat operativ de măsuri pentru re
medierea deficientelor constatate. E 
un interes firesc, imprimat de im
portanța temei, de creșterea rapidă a 
dotării căminelor cu aparatură teh
nică reflectind progresele notabile pe 
calea creșterii nivelului de trai al 
populației, confortului din locuințe. 
Dar. firește, această creștere a dotă
rii trebuie însoțită și de o sporire 
corespunzătoare a pieselor de schimb 
necesare bunurilor tehnice de folo
sință îndelungată — altfel, perioada 
utilizării lor de către cetățean se 
poate restrînge considerabil.

Fără a-si propune o abordare ex
haustivă. ancheta noastră releva că 
absenta ori penuria, fie temporară, 
fie mai îndelungată, a unor asemenea 
piese de schimb are printre princi
palele cauze :

— neonorarea unor obligații con
tractuale datorită insuficientei pre
ocupări manifestate de comparti
mentele productive și comerciale 
din întreprinderile constructoare ;

— persistenta unor mentalități 
care pun accentul doar pe produsul 
finit, neglijind aspectul folosirii

efective de către populație ;
— preocuparea pentru realizarea 

planului valoric în detrimentul
producției fizice.

Și iată acum cîteva din — primele 
— măsuri comunicate :

Sarcini concrete, cu ter
mene ferme. De la Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești 
(UCECOM), tovarășul director adjunct 
Victor Laic ne-a transmis: ..Doresc să 
mulțumesc redacției ziarului «Scîn
teia» pentru inițiativa ciclului de ar
ticole. care ne-au fost de un real fo
los în activitatea curentă. După apa
riția primelor materiale din ziar, s-a 
organizat la UCECOM o întîlnire de 
lucru, la care au participat toți pre
ședinții uniunilor județene ale coope
rației meșteșugărești, precum si ca
dre de conducere din departamentele 
centrale cu care colaborăm. Cu acel 
prilej a fost analizată în amănunt. în 
cadrul problematicii generale a pres
tărilor de servicii, situația pie
selor de schimb și s-au stabilit sar
cini concrete, cu termene ferme de 
soluționare, pentru toti partenerii 
noștri de contracte. Ca o apreciere 
generală, putem remarca în ultimul 
timp o simțitoare îmbunătățire a mo
dului de aprovizionare a unităților cu 
piese de schimb. început pe care-1 
dorim desigur amplificat si perma
nentizat".

Grafice realiste de livrare. 
Noul director al uzinei „Electroni

ca" din Capitală, tovarășul A. Scăr- 
lătescu. ne-a comunicat : ..Deși am 
preluat conducerea întreprinderii la 
numai cîteva zile după apariția 
anchetei din «Scînteia». vă pot infor
ma că am stabilit un program con
cret. cu grafice realiste de livrare, 
pentru a recupera restantele. Dorini 
o schimbare radicală a concepției lu
crătorilor din uzina noastră în pri
vința importantei realizării pieselor 
de schimb, pornind de la cerința că 
avem răspunderea principală pentru 
asigurarea bunei funcționări a tele
vizoarelor cumpărate de cetățeni. Ne 
angajăm ca. în continuare, să ne în
cadrăm în disciplina contractuală.

te. Pentru viitor, ii asigurăm pe 4 
posesorii de frigidere că. în ceea ce * 
ne privește, nu vom mai crea greu
tăți în repararea produselor, livrînd 
integral piesele contractate cu uni
tățile service".

Răspunsul cuprinzător al mi
nisterului de resort. Spicuim, în 
continuare, din răspunsul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, în subordinea căruia se află 
majoritatea întreprinderilor ce pro
duc bunuri din categoria mențio
nată : „Ministerul nostru apreciază 
că problemele sesizate în ziar

Epilog - provizoriu 
sau definitiv?

RĂSPUNSURI CLARE, MĂSURI CONCRETE, 
PRECUM Șl EFICIENTA UNUI ARTICOL 

CARE... N-A MAI FOST PUBLICAT

incit unitățile depanatoare să dispună 
de piesele solicitate".

Cerințele vor fi acoperite in
tegral. Directorul întreprinderii de 
cinescoape din București, tovarășul 
Gh. Șerbănescu. ne-a făcut cunoscut: 
„Apreciind ca justă critica din ziar, 
am reluat producția tuburilor clne- 
scop de 65 cm, livrînd la fondul pieței 
peste 500 tuburi din contractele aces
tui an. Am stabilit, de asemenea, să 
întocmim cu UCECOM-ul grafice tri
mestriale de livrare, prin care să 
acoperim integral necesarul de ase
menea piese al unităților meșteșugă
rești. Deși aceste tuburi se obțin în 
condiții economice dificile, lucru pe 
care l-am amintit si în ancheta pu
blicată de ziarul «Scînteia». am co
municat cooperației că vom contracta 
necesarul de piese si pentru anul ur
mător, astfel incit toti posesorii de 
televizoare să-si poată repara apara
tele în cazul defectării tubului cine- 
scop".

Cantitățile restante au și fost 
expediate. De la întreprinderea de 
frigidere din Găești tovarășul direc
tor Traian Novolan ne-a comunicat : 
„Așa cum ne-am angajat prin 
discuția relatată si in «Scînteia». 
în zilele imediat următoare am 
expediat atelierelor depanatoare 
toate cantitățile de piese restan-

prezintă o importantă deosebită 
pe linia asigurării prelungirii duratei 
de funcționare a bunurilor de folo
sință îndelungată aflate în posesia 
populației și mulțumește, pe această 
cale, redacției, considerind că anche
ta a reprezentat un sprijin în munca 
noastră viitoare. Ca urmare a anche
tei apărute au fost analizate proble
mele sesizate. împreună cu factorii 
de răspundere din centralele si între
prinderile industriale vizate si s-au 
stabilit următoarele :

® întreprinderea .,Electrometal" 
Timișoara, care în primele 4 luni ale 
anului curent a avut restanțe la 7 
repere, din cele 35 contractate la 
fondul pieței, a luat măsuri de recu
perare a acestora pină la data de 30 
iunie 1980.

® Fată de prevederile din planul 
de stat (de 530 milioane lei la capito
lul piese de schimb auto). Întreprin
derile producătoare din cadrul 
M.I.C.M. au încheiat pentru acest an 
contracte cu I.D.M.S. (prin care se 
face si aprovizionarea unităților coo
perației) la nivelul de 625 mili
oane lei.

O La sortimentele de piese de 
schimb menționate în ziar, contrac
tele inițiale au fost suplimentate la 
nivelul sarcinilor prevăzute in pla
nul național unic, respectivele re
pere urmînd să fie destinate în ex
clusivitate unităților service.

® în vederea recuperării restan

țelor înregistrate la 30 aprilie a.c. 
(Ia 5 repere, din cele 15 nominali
zate în planul de stat), întreprin
derea de autoturisme din Pitești a 
întocmit grafice cu furnizorul repe
relor din cauciuc (C.A.T.C. Pitești), 
incit pină Ia sfirșitul trimestrului II 
al acestui an să se livreze toate can
titățile contractate.
• Baza de desfacere Brașov a 

emis repartiții in acest an pentru 
cantitatea de 226 500 rulmenți auto, 
cu 69 500 mai mult decît in anul 1979. 
Din cantitatea repartizată pentru 
acest an s-a livrat în primele 4 
luni cantitatea de 63 100 bucăți, dife
rența urmînd să fie asigurată con
form repartițiilor emise.

Considerăm că, în continuare, prin- 
tr-o mai strinsă colaborare între noi, 
M.C.I. și UCECOM se va satisface 
în mod corespunzător aprovizionarea 
cu piese de schimb necesare unită
ților depanatoare" — se arată în în
cheierea răspunsului.

*
Articolul devenise inutil.., 

înainte de a închide „dosarul" să no
tăm și eficienta unul articol... care 
n-a mal apărut. De ce ? Deoarece, 
chiar in timpul documentării. Minis
terul Comerțului Interior a soluțio
nat problema care forma tema arti
colului. Astfel, articolul sesiza modul 
nesatisfăcător de repartizare a tu
burilor electrice (lămpilor) — piese 
a căror montare solicită, de regulă, 
intervenția specialiștilor. Rezulta 
din datele de evidență că, în 1979 
și în primele luni din acest an, lăm
pile au fost dirijate prioritar nu spre 
atelierele service — cum era firesc, 
pentru că aici lucrează meseriașii 
depanatori — ci spre magazine. 
Această anomalie încuraja specula, 
vînzarea lămpilor prin intermediari, 
la prețuri de 3—4 ori mai mari de
cît costul real. Pentru evitarea pe 
viitor a unor asemenea practici și 
acoperirea în mai mare măsură a 
necesarului de piese al atelierelor, 
conducerea M.C.I., sesizată cu prile
jul documentării necesare elaborării 
articolului, a stabilit, imediat, ca pie
sele să fie distribuite, de acum în
colo, în proporție de 60 la sută spre 
unitățile service și numai diferența 
spre magazine. întrucit această mă
sură răspunde unor cerințe reale ale 
atelierelor de reparații și deci si 
ale cetățenilor, nu regretăm nepubli- 
carea articolului, mai ales că măsura 
respectivă a și început să fie apli
cată.

★
Considerind că un prim obiectiv 

al ciclului de articole pe tema pie
selor de schimb pentru bunurile cas
nice de folosință îndelungată a fost 
atins — lucrurile fiind „urnite" din 
Ioc și, în unele privințe, deja rezol
vate — închidem aici „dosarul". Deo
camdată. si nromitînd că vom conti
nua să urmărim pe parcurs efica
citatea și durabilitatea măsurilor 
luate.

Mihai IONESCU

Energia termică 
- mai rațional 

distribuită
în scrisoarea unui 

grup de cetățeni din 
comuna Gugesti. ju
dețul Vrancea. se sem
nala că furnizarea 
apei calde în blocul A 
în care locuiesc se 
face doar sporadic si 
că iarna trecută peri
oade mari de 
partamentele 
fost încălzite 
Semnatarii

timp a- 
nu au 
normal, 
scrisorii

sesizau, de asemenea, 
că s-au adresat orga
nelor locale, dar nu 
s-a întreprins nimic 
pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri.

Răspunsul întreprin
derii județene de gos
podărie comunală si 
locativă Vrancea. că
reia redacția i-a tri
mis spre rezolvare 
scrisoarea. confirmă 
cele sesizate, arătin- 
du-se că principala 
cauză este efectuarea 
unor renaratii si revi
zii de slabă calitate la 
centrala termică de că
tre lucrătorii I.J.G.C.L. 
Pentru îmbunătățirea
furnizării energiei ter
mice în perioadele 
următoare s-au luat 
mai multe măsuri : 
s-a montat un nou ca
zan pentru suplimen
tarea puterii instalate 
a centralei termice ; 
s-a dispus, totodată, 
punerea în funcțiune 
a încă unui cazan au
tomatizat. precum si 
montarea unui rezer
vor suplimentar de 
combustibil de 50 de 
tone: se vor revizui 
si repara instalațiile 
centralei termice nînă 
cel mai tirziu in luna 
septembrie a.c.

I Arborele mamut I
I
I
I
I
I

In localitatea 
ramureș) se află 
cat pentru nordul tării 
nume un exemplar de ..Sequoia 
gigantea". cunoscut si sub nu
mele de arborele mamut. El are 
tulpina conică, un coronament 
piramidal dens, cu frunze mici, 
solziforme. decurente pe lujeri. 
In regiunea lui de baștină — Ca
lifornia — acest arbore depă
șește vîrsta de 5 000 de ani, 
înălțimea de 150 de metri și 
circumferința de 50 de metri. Să 
vedem cit va creste al nostru...

Ardusat (Ma
un arbore uni

și a- I
I
I
I

I Naivitate ?
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La magazinul „Bucuria copii
lor" din Botoșani se prezintă, 
într-una din zilele trecute, un 
ins: „Sint locotenentul Maxim, 
de la miliție și am sarcina să 
fac de urgentă un control al în
casărilor ve ziua de azi".

Fără a, mai solicita legitimația 
organului de control, șefa uni
tății, Eugenia Manolache. i-a si 
pus la dispoziție cheile de la 
casele de marcaj. Rezultatul 
„controlului": la raionul de con
fecții se descoperă un minus 
de 80 de lei. Gestionara, asigu- 
rînd că va pune pe loc banii în 
casă. ti» face „controlorului" o 
„atenție" — pentru a fi iertată, 
că doar este la prima abatere. 
La fel procedează și gestionara 
de la raionul de încălțăminte. 
Care îi oferă cei 547 lei repre- 
zentind plusul descoperit.

Știți ce-au răspuns cele în 
cauză unui mtlitlan adevărat, 
cind au aflat că le controlase un 
escroc sadea, pe nume Gheor
ghe Bozdorog? „Naive din fire ■ 
cum sîntem, nu ne-am permis 
să legitimăm un. ditamai loco
tenent..." Uitînd, probabil, de 
constatările escrocului, care le 
găsise cu „naivitatea"... pe 
căciulă:

I
I
!
I
I
I
I
I
!
I
I

I Alcoolul! I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

E inginer clujean. Venind 
cîteva zile prin București, a lo
cuit in garsoniera unui văr 
(blocul 63 de pe strada Dristo- 
rului). rămasă liberă prin ple
carea temporară a proprietaru
lui. sportiv de performantă.

Rudele vărului s-au sesizat 
Insă că vreo cinci zile la rind 
„chiriașul" n-a dat nici un semn 
de viată, iar ușa era blocată. 
Au alertat militia si. împreună, 
au pătruns în casă. Oaspetele 
zăcea în comă alcoolică (băuse 
circa 1 ka de alcool rafinat!).

Vasile , Dulgherov — care 
tunci 
ne-a 
ne-a 
dus 
unde 
singură oră dacă 
in acea stare, ar 
tirziu".

a- 
a dat ajutor, iar ulterior 
oferit acest fapt divers — 
spus in încheiere: „L-am 
imediat la Spitalul nr. 9. 
medicii au apreciat că o 

mai era lăsat 
fi fost prea

Gheorqhe
și corespondenții „Scinteii"
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Se dezvolta rețeaua comerciala suceveana
în amplul proces de dezvoltare 

în ritm accelerat a tuturor locali
tăților județului Suceava se înca
drează armonios si continua creș
tere si modernizare a zestrei mate
riale a comerțului. Ultimele noutăti 
in această privință le-am aflat dis- 
cutind cu tovarășul Dumitru Cioba- 
nu, directorul Direcției comerciale 
județene.

— Numai în acest an. baza mate
rială a comerțului de stat din jude
țul nostru urmează să crească cu 
o suprafață de aproape 7 000 metri 
pătrati, reorezentind noi magazine, 
unităti diversificate ca profil, am
plasate îndeosebi in noile cartiere 
și ansambluri de locuințe. La Su
ceava. bunăoară, locuitorii din ma
rele cartier George Enescu au de 
cîteva luni la dispoziție două ma
gazine moderne — unul alimentar 
multiraionat cu autoservire, altul 
pentru produse nealimentare, am
bele insumînd o suprafață totală de 
1 400 metri pătrati. De un alt ma
gazin alimentar modern, recent dat 
în folosință, beneficiază oamenii 
muncii din cartierul Bogdăneasa din 
Gura Humorului, în același timp, 
în multe localități situate ne prin
cipalele trasee turistice, unitățile 
au fost reamenaiate. modernizate 
și intimizate. Exemple bune în 
acest sens ni le oferă cabana-res- 
taurant „Dumbrava minunată" si 
restaurantul „Nada Florilor" din 
Fălticeni, motelul „Arinis" din Gura

Ne adresăm lui Mușat Nelu, in în
cheierea discuției pe care am înfă
țișat-o de-a lungul serialului nostru:

— Ce crezi că s-ar fi intimplat cu 
tine, cu prietenii... ocazionali dacă nu 
găseați un Alecu C., de pildă, să vă 
cumpere lucrurile de furat ?

N u-i o întrebare grea pentru fostul 
strungar de la I.O.R. II. Pentru că și 
el și-a pus-o de zeci, de sute de ori 
in ultimele săptămini. Răspunde clar, 
concis :

— Nu am fi ajuns aici.
Aici, este arestul miliției. Mai de

parte — banca acuzării pentru a da 
socoteală, după lege, pentru actul de 
violență săvirșit. Aici, este locul unde 
miinile lui de strungar au învățat po
ziția de a fi așezate la spate, potrivit 
regulamentului sever ce se aplică oa
menilor certați cu legea.

„Nu am fi ajuns aici !...“
Posibil ca unii dintre eventualii ci

titori ai acestor rinduri să nu accepte 
această replică, înțelesul ei, mai ales. 
„Cum vine asta ? — se pot întreba^, 
desigur, cu îndreptățire. După tot ce â 
făcut, mai aruncă vina și pe alții ? 
Dar era om în toată firea, putea să 
judece și singur ce e bine și ce e 
rău !“.

Opinia noastră, deschisă, este că 
există destul adevăr in acest mod de 
a judeca lucrurile. Cu atit mai mult 
cu cit nu o dată de. stratagema asta 
uzează destui indivizi înrăiti. care, 
pentru a scăpa basma curată din cite 
un impas ce-i așază față în față cu 
legea, dau „generos" vina pe anturaj 
ori pe alcool, pe ceasul rău sau pe 
părinții care nu i-au educat din 
fașă, pe nenoroc si pe toată lumea.

Omul insă nu-i o frunză în calea 
vînturilor care bat din toate părțile, 
către toate punctele cardinale : omul 
e o „trestie ginditoare", in măsură 
să-și fixeze și singur busola vieții. 
Iar acele acestei busole, a existenței 
noastre, de azi, călăuzesc milioane de 
existențe pe un drum de muncă, spre 
edificarea unei noi orinduiri, socia
liste. si. in egală măsură, a unui om 
nou, cu o statură morală care merită 
tot respectul. A nu ajunge aici, in 
sensul semnificației date de justifică
rile lui Mușat Nelu, depinde de fie
care in parte, de drumul pe care și-1 
alege fiecare în mijlocul colectivității 
in care muncește și trăiește. Iar Mu

Humorului, noua rotiserie si alte 
trei unităti din Rădăuți etc.

Din discuție am retinut uni
tățile comerciale aflate intr-un 
stadiu avansat de execuție, care 
vor fi conectate rețelei jude
țului in a doua parte a acestui an. 
Este vorba. între altele, de un nou 
grup de magazine în cartierul Cuza 
Vodă, precum si de spatii comer
ciale insumînd 650 metri pătrati.

constind dintr-o\ alimentară si un 
restaurant, o unitate cu autoservire 
in zona gării Burduieni. in vecină
tatea blocurilor de nefamilisti. Ia 
Suceava. Cîteva unităti comerciale 
se realizează în prezent la Fălti
ceni si in alte localități sucevene. 
(Gheorghe Parascan. corespondentul 
„Scinteii").

In fotografie : Magazinul „Bu
covina" din Suceava.

Tragere excepțională 
Loto cu cîștiguri supli
mentare în excursii 

la J.O.
La tragerea excepțională Loto 

8e duminică, 22 iunie 1980, par- 
ticipanții pot obține autoturisme 
„Dacia 1300", cîștiguri în nume
rar de 50 000, 25 000, 10 000 Iei 
etc., • excursii în R. P. Polonă 
sau R. D. Germană și — în plus 
față de tragerile similare anteri
oare — excursii la apropiatele 
Jocuri Olimpice de la Moscova. 
Excursiile la J.O. se atribuie în 
cadrul unei extrageri suplimen
tare de două numere din 90. 
astfel încit se vor efectua șase 
extrageri in trei faze, cu un to
tal de 44 de numere. La extra
gerea suplimentară participă 
numai variantele simple întregi 
de 25 lei, care au totodată drept 
de cîștiguri și la celelalte faze. 
Variantele simple de 25 lei, 
care printre cele trei numere 
jucate le vor avea și pe cele 
două ale extragerii suplimenta
re, indiferent de ordinea ieșirii 
din urnă, vor ciștiga cite o 
excursie la Jocurile Olimpice de 
la Moscova ; în cazul în care, 
din anumite motive, cîștigătorul 
nu poate efectua excursia, a- 
ceasta poate fi transmisă altei 
persoane. Sîmbătă 21 iunie a.c. 
este ultima zi pentru procura
rea biletelor.

„Bună ziua 
le-am dat, belea 
mi-am căpătat"

„Sînt pensionar de 
virstă — ne scrie Ilie 
Stan din comuna Vo
luntari — si locuiesc 
pe strada Iancu Bre- 
Zeanu nr. 23. intr-o 
casă făcută din mun
ca mea cinstită de-o 
viată întreagă. Mă a- 
dresez redacției spre 
a fi ajutat să-mi pe
trec liniștit anii bătri- 
netii în gospodăria 
mea. Despre ce este 
vorba ? întrucît sint 
suferind, am fost in
ternat perioade înde
lungate în spital si am 
lipsit de acasă, locu
ind un timp. împreu
nă cu soția, la fiica 
mea. care ne îngrijea. 
La recomandarea unei 
vecine, am lăsat să lo
cuiască temporar în 
casă familia Novac 
Alexandru. compusă 
din 4 persoane, care 
urma să-$i construias
că o locuință, undeva, 
în comună. Deoarece 
întimpinau greutăți in 
găsirea terenului si 
întelegînd să-i ajutăm, 
le-am dat consimtă- 
mîntul verbal să-si 
construiască provizo
riu in curtea noastră 
o cameră si o bucă
tărie, pină vor reuși 
să-si întemeieze o gos
podărie. Dar. în loc 
de aceasta, ei și-au 
construit, fără acte le
gale. o casă mare, cu 
3 camere si hol. cu 
fundație si placă de 
beton, degradîndu-ml 
curtea si ocupîndu-mi 
abuziv terenul. Ba. 
mai mult, drept răs

plată pentru bunăvo
ința. noastră, ne șica
nează tot timpul, ne 
insultă, ne-au tăiat 
gardul, se poartă cu 
noi de parcă ei ar fi 
stăpînii gospodăriei".

în urma deplasării 
la fata locului. îm
preună cu secretarul 
Consiliului popular al 
comunei Voluntari, 
am constatat că majo
ritatea aspectelor re
latate în scrisoare co
respund realității. La 
comitetul comunal de 
partid ni s-au dat a- 
sigurări de către se
cretarul acestuia că se 
va discuta cu familia 
Novac si se vor lua și 
alte măsuri pentru ca 
liniștea soților Stan 
să nu mai fie tulbu
rată.

Dar. după cum ne-a 
sesizat din nou Ilie 
Stan, nu s-a întim- 
plat asa. șicanele con- 
tinuînd. în această si
tuație. am trimis sesi
zarea secretarului Co
mitetului comunal de 
partid Voluntari, soli
cited să pună în a- 
plicare măsurile anun
țate. în mod surprin
zător insă, la redacție 
a sosit un răspuns e- 
Vaziv. care evită să 
arate concret cum se 
va asigura solutiona
rea acestei situații. în 
spiritul eticii si uma
nismului : de aseme
nea. răspunsul ocoleș
te un aspect esențial 
al problemei, si anu
me faptul că soții 
Novac si-au construit 
ilegal, fără autoriza
ție. imobilul ne un 
teren ce nu le apar
ține.

Iată de ce conside
răm ca total nesatisfă
cător. nul si neavenit 
acest răspuns, as- 
teptind în continuare 
o rezolvare eficientă.

Legalitate 
restabilită

La o sesizare nri- 
vind unele ilegalități 
comise la șantierul nr. 
4 al întreprinderii ju
dețene de constructii- 
montai în legătură cu 
promovarea cadrelor. 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Olt ne-a comu
nicat răspunsul de 
mai jos :

în urma cercetărilor 
efectuate s-a constatat 
că Petre Fuiorea. ab
solvent al liceului teo
retic. a urmat cursu
rile de calificare la lo
cul de muncă, la șan
tierul nr. 4 al I.J.C.M.. 
obtinînd certificat de 
calificare pentru mese
ria de zidar-rOsar-ten- 
cuitor. Dună aceasta, 
el a fost încadrat in 
mod greșit într-o ca
tegorie de retribuție 
mai măre decît i se 
cuvenea si a fost tri

mis ilegal la școala de 
maiștri, curs seral, el 
neavînd vechimea în 
muncă necesară si ce
rută de lege. Consta- 
tind ilegalitățile co
mise. comitetul execu
tiv al consiliului popu
lar județean a dispus 
conducerii Liceului in
dustrial nr. 2 con
strucții Slatina să-l 
exmatriculeze ne P. 
Fuiorea de la școala 
de maiștri, iar condu
cerii I.J.C.M. să des
facă contractul de 
muncă al inspectorului 
de personal de la șan
tierul nr. 4. Victor Bâ- 
cănaru. pentru faptul 
că a modificat — de 
fant. falsificat — da
tele din cartea de 
muncă a acestuia. S-a 
hotărît ca acest caz să 
fie discutat în colecti
vul de muncă si să 
fie. totodată. trimis 
spre cercetare si orga
nelor penale. Totoda
tă, s-au stabilit înca
drarea corectă a lui 
P. Fuiorea și recupera
rea de la acesta a di
ferenței de bani înca
sate ilegal în plus.

Propunerea 
cetățenilor, 
îndeplinită 

cu concursul 
cetățenilor

Sandu Voronianu din 
municipiul Piatra 
Neamț, strada Carpati. 
blocul A 10. în nume
le mai multor locatari 
relata într-o scrisoare 
că. in toamna anului 
trecut, s-au primit din 
partea sectorului de 
arhitectură si sistema
tizare din cadrul con
siliului popular muni
cipal asigurări că se 
va realiza propunerea 
cetățenilor de a se a- 
menaia un loc de joa
că pentru copii în 
cartierul Dărmănesti 
Nord. „Cum au trecut 
de atunci opt luni si 
nu s-a întreprins ni
mic. scria el. vă ru
găm să ne sprijiniți 
pe lingă consiliul 
popular".

Comitetul municipal 
Piatra Neamț al P.C.R., 
unde a fost îndruma
tă spre soluționare 
scrisoarea, ne-a răs
puns că în urma cer
cetărilor efectuate si 
a discuțiilor purtate 
cu cetățenii din cadrul 
asociației de locatari 
nr. 30, s-a identificat 
locul potrivit, pe un 
teren rămas liber ; s-a 
si itîceput amenaja
rea lui. transportin- 
du-se pietriș, moloz si 
pămînt pentru umple
rea gropilor si nivela
rea terenului. Lucrările 
se execută cu contri
buția cetățenilor si 
sint în curs de finali
zare.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul municipal Buzău al P.C.R. : în 

conformitate cu schița de sistematizare a mi- 
croratonului 3, Episcopie, este prevăzut ca aici 
să se construiască o piață agroalimentară. Pină 
atunci se vor instala provizoriu citeva tonete in 
centrul microraionului. Și a doua propunere f< l 
cută de Ionel Nișcoveanu. semnatarul scrisorii, 
a fost reținută, și pusă în practică : astfel, s-a 
amenajat un spațiu corespunzător si s-au mon
tat utilajele necesare pentru deschiderea unui 
centru de desfacere a cărnii.
• Regionala C.F. Craiova : Ca urmare a sesi

zării trimise redacției, s-au luat măsuri ca cele 
trei vagoane încărcate cu cocs și îngrășăminte, 
ce staționau în gara Slatina din luna februarie 
a.c.. să fie descărcate în statia Balș. Cei vinovati 
de staționarea lor „pe linie moartă" au fost 
sancționați.

Gheorghe PIRVAN

șat Nelu își croise un asemenea drum 
bun înainte de deriva care l-a îm
pins. drastic, peste buza prăpastie!...

Iată-ne intorcind medalia-și cerce- 
tindu-i și cea de-a doua fată. Lîngă 
vina pe care Mușat Nelu o poartă in
discutabil pentru propria sa decădere 
din statutul demn, de om al muncii, 
de om care iși ciștiga piinea cinstit, 
pină la un moment dat, nu putem, in 
numele adevărului, să închidem ochii 
la cîțiva factori favorizariți ai acestui 
alunecuș. Ajungem astfel la compli
citatea morală, tacită ori mai puțin

masă și, văzind că sînt destui din cei 
care primesc în continuare „paharul 
în plus", ne-am exprimat nedumeri
rea față de chelnerul aflat prin 
preajmă. Replica acestuia a fost 
promptă : „Tovule, clientul comandă, 
eu servesc. Fiecare să-și cunoască 
măsura. De unde să știu eu că a in- 
trecut-o

Oare dacă atunci, la masa din res
taurant, pe locul tînărului Mușat 
Nelu se afla, să zicem, fiul ospătaru
lui „serviabil", tot așa, cu iresponsa
bilitate, ar fi turnat in pahare 7 Tot

rat. Și totuși, mina care putea să 
oprească eșuarea iremediabilă a unui 
destin nu se întinde, salvatoare. Ba, 
dimpotrivă, se spală ipocrit, precum 
Pilat din Pont : „...să se descurce 
Alecu...". Acum, Șerban Alexandru și 
Alecu C. oompar ca martori în scoate
rea la iveală a adevărului in această 
cauză penală. Dar va fi imposibil să 
nu tresară in ei fiorul vinovăției mo
rale cind vor vedea pe banca acuză
rii, între indivizii fără căpătii, nără- 
viți la traiul prin nemuncă, și pe 
fostul lor tovarăș de schimb în strun-

sprezecelea, spune ce crede, ce gîn- 
dește despre asemenea fapte repro
babile. Nu însă înainte de a-i reproșa 
lui Mușat Nelu :

„Vezi în ce treabă urîtă m-ai bă
gat ?“

„Treaba" asta nu era frumoasă nici 
in momentul cind a aflat despre ea 
Ion Nedelcu, atunci, la cămin. Dar 
„treaba" a devenit și mai urîtă prin 
tăcerea lui complice, ori lașă, ceea 
ce-i totuna. „Jena" de neînțeles de a 
da în vileag fapte reprobabile nu 
poate fi o scuză. Nu poate fi invocată

„DOAR O CLIPA DE RĂTĂCIRE"
ÎN LABIRINTUL VIEȚII... ("»
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tacită, a unor persoane evocate In 
parte in serialul nostru. Complicitate 
morală pentru condamnarea căreia 
nu există un articol de lege. Există 
însă oprobriul opiniei publice, deza
probarea severă de către aceasta,-în 
virtutea normelor morale sănătoase 
statornicite în societatea noastră.

Să rememorăm :
înaintea săvîrșirii actului de vio

lență, grupul de indivizi în care a 
fost atras și fostul strungar Mușat 
Nelu a mers mai întîi și s-a „dis
trat" la restaurant. Distrat, e un fel 
delicat de a numi starea dată de „pa
harul în plus". Chelnerul care a con
tinuat să-i servească cu zel, și in 
această stare, sînt sigur, își face cu 
același zel în continuare meseria în 
cine știe ce local. Fără să se sinchi
sească prea mult de reglementările 
clare privind interdicția de a servi 
băuturi persoanelor aflate în stare de 
ebrietate. în drumurile cerute de in
vestigațiile pe marginea acestui caz 
am călcat și noi pragul restaurantului 
„Marea Neagră", ne-am așezat la o

sloganul „clientul comandă, eu ser
vesc", ar fi debitat ? Tot mirarea 
„nevinovată" că nu este obligat să 
știe „măsura fiecăruia" i-am fi citit-o 
în ochi ? Ne îndoim că atunci nu ar 
fi avut ochii la măsura ce fusese de 
mult întrecută, cu deznodămint nedo
rit, la care se face vinovată, moral 
cel puțin, și mîna ce a umplut, har
nică, paharele...

Și pentru că tot stăruim asupra 
factorilor ce denunță fără drept de 
apel complicitatea morală a unor 
persoane implicate în acest caz supus 
dezbaterii, să revenim la o replică 
consemnată in treacăt într-o anchetă 
anterioară. Este vorba despre răs
punsul lui Șerban Alexandru, fostul 
coleg de schimb al Iui Mușat Nelu, 
care a cumpărat cojocul de furat. E 
drept, prin intermediul unui prieten, 
ce-i era dator — este vorba despre 
Alecu C. :

„Dacă cojocul era de furat — și-a 
spus Șerban Alexandru, n. r. — să se 
descurce Alecu". Așadar, exista în
doiala că ceva nu este în regulă, cu-

gărie. căruia dacă ii întindeau O mină 
de ajutor, la vreme...

Cităm dintr-o declarație aflată la 
dosar. Ea aparține strungarului Ion 
Nedelcu, aproximativ de aceeași vir
stă cu Mușat Nelu, coleg de cămin cu 
acesta pină în momentul adevărului:

„Pe la sfirșitul lui februarie 1980 
a venit la mine, la cămin, Mușat 
Nelu, cu o fată pe care spunea că o 
cheamă Magdalena. (Este vorba des
pre Maria Toma, n.r.)... La un mo
ment dat, cind Mușat nu era in ca
meră. fata a izbucnit în plîns. „Ce 
ai ?“ — am intrebat-o. Atunci mi-a 
spus că nu e bine, anturajul lui Mu
șat o forțează să ia parte la acte de 
tîlhărie etc...“.

Ce face un om în asemenea împre
jurări ? Caută să afle adevărul. Dar 
Ion Nedelcu ? Tace. închide ochii. 
Nu-și „complică" viața. Ține cu dinții 
la confortul existenței lui. Deși iși 
zicea prieten al lui Mușat ! Tace pină 
cind miliția începe cercetări. Și 
atunci, abia atunci, în ceasul al doi-

drept scuză. Ion Nedelcu nu se afla 
în fața a ceea ce numim, îndeobște, 
viață intimă, oprit de o delicatețe ex
plicabilă (uneori mai puțin explica
bilă 1) să treacă bariera, să acționeze, 
de teama de a nu intra pe un teren 
interzis. Aici era vorba despre luarea 
la cunoștință că se săvirșesc acte 
antisociale și era de datoria lui, era 
obligat de conduita sa civică să nu-și 
astupe urechile, să nu-și vire capul 
în nisip, precum struțul.

în acest proces, al complicității 
morale, ce să mai spunem despre 
gazdele îngăduitoare cu indivizii fără 
căpătii, așa cum am putut relata și 
în ancheta anterioară ? Multe dintre 
acestea se încarcă nu b dată nu 
numai cu o vină morală — pe care O 
suportă fără crize de conștiință (!) — 
ci se asociază, prin ignorarea legii de 
închiriere și subînchiriere. la fante 
reprobabile, compar, nu o dată, nu 
numai pe banca oprobriului public, ci 
și pe banca acuzării, alături de făpta
șii oblăduiți cu o ospitalitate așezată

sub semnul mercantilismului, al setei 
feroce de cîștig cu orice preț.

De ce am stăruit asupra tuturor 
acestor lucruri ? Pentru a reaminti 
încă o dată, în efortul nostru de a 
preveni, ciți factori adjuvanti și fa- 
vorizanți iși dau mina la săvirșirea 
unui act infracțional. Iată, pe scurt, 
cite verigi de vinovăție, în ochii uno
ra... nevinovată, leagă un destin eșuat 
absurd precum cel al tînărului strun
gar de la I.O.R. II. Iată tot atitea 
răscruci de existență în care s-ar fi 
putut rosti, hotărît, stop ! derivei ire
mediabile. O singură condiție trebuia 
îndeplinită pentru ca acest NU ! de
cis să fie rostit. Condiția pe care și-o 
pun și o respectă singuri mii și mili
oane de oameni, care cresc drept șl 
demn, clipă de clipă. Condiția aceasta 
poartă numele de responsabilitate in 
actul educațional. Ea implică refuzul 
comodității. Ea e născută din imensa 
încredere in capacitatea omului de a 
depăși momentele de impas, de a fi 
mai bun, de a se perfecționa și auto- 
perfecționa. Ea implică respingerea 
fermă a complicității morale, tocmai 
în numele dragostei pentru omul mai 
bun, și mai drept, și mai demn de 
stimă al societății noastre și care se 
edifică, se desăvîrșește, în acest su
perb efort, și pe sine.

Pentru desăvîrșirea omului nou 
merită orice efort, ne îndeamnă me
reu și mereu, comunistul desăvîrșit, 
exemplarul om de omenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest îndemn 
in inimă am forat pe verticala întim- 
plării înfățișate aici, nutrind ferma 
convingere că merită.

Merită să afli ce anume s-a dere
glat intr-un mecanism uman și ce-i 
de făcut pentru a-1 readuce la nor
mal. Merită să forezi in straturile de 
conștiință ale celor din jur, pentru 
a vedea cum s-a acționat în atare Îm
prejurări de viață ori, dimpotrivă, 
de ce s-a stat cu brațele încrucișate. 
Merită să facem totul pentru activi
zarea opiniei publice în opera de di
mensiuni uriașe pe care și-o propune 
Partidul Comunist Român — con
strucția nu numai a unei orînduirl 
noi, ci și a unui om nou, cu O mare.

Pentru OM, merită orice efort !

Ilie TANASACHEI
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Telegrame adresate C. C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de plenarele comitetelor județene de partid cu activul

Participanții la PLENARA COMI
TETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. CU ACTIVUL, consacrată 

' stabilirii măsurilor corespunzătoare 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor cuprinse in expunerile dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. si la ședința plenară lărgită a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, iși exprimă, in numele comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală, deplina aprobare iată 
de orientările si sarcinile trasate în 
aceste documente de o excepțională 
jrtiportantă pentru asigurarea înfăp
tuirii neabătute a mărețelor obiec
tive de dezvoltare economico-socială 
a țării stabilite de Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român — 
se arată in telegramă.

Tn contextul în care lumea con
temporană este frămintată de nume
roase probleme economice și sociale 
ca urmare a crizei economice și ener
getice ce afectează în prezent 
toate țările, expunerile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. orientările, sar
cinile și direcțiile de acțiune pe care 
le cuprind reprezintă soluții de cea 
mai înaltă rigoare științifică, în con
sens cu interesele și idealurile po
porului român, pentru dezvoltarea 
viguroasă a patriei, pentru prosperi
tatea și progresul său necontenit.

Pe deplin conștienți de însemnăta
tea și semnificațiile majore pentru 
Întreaga noastră activitate ce rezultă 
din ampla analiză făcută asupra sta
diului indeplinirii hotărîrilor Congre
sului al XÎI-lea; a sarcinilor actua
lului cincinal și a pregătirii condi
țiilor pentru cincinalul viitor, parti- 
cipanții la plenară au dezbătut cu 
înaltă responsabilitate partinică, cri
tic și autocritic, modul în care acțio
nează organele și organizațiile de’ 
partid din Capitală în vederea reali
zării, la un nivel calitativ superior, 
a prevederilor planului și angaja
mentelor asumate.

înțelegînd necesitatea întăririi exi
genței in urmărirea continuă a mo- 

. - dului in care se realizează in fiecare: 
unitate, la fiecare loc de muncă, sar
cinile și angajamentele asumate și, 
în primul rind, producția fizică și 
netă, cum se valorifică și sint gos
podărite materiile prime, materiale
le. combustibilul și energia, cum se 
acționează pentru modernizarea pro
ducției și introducerea progresului 
tehnic, pentru sporirea exportului și 
reducerea importului, ne angajăm să 
facem totul pentru rentabilizarea uni
tăților economico-sociale și creștere, 
beneficiilor, să punem mai bine in 
valoare marile rezerve de care dis
pune Capitala.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 

T. . den municipiul București, că. urmînd 
î îsuflețitorul dumneavoastră exemplu 
de muncă neobosită și dăruire co
munistă, consacrată asigurării viito
rului luminos al țării, vom depune 
toate eforturile pentru a ne îndeplini 
sarcinile și angajamentele pe care ni 
le-am asumat in acest an, realizînd 
pe întregul cincinal o producție in
dustrială suplimentară in valoare de 
peste 27 miliarde lei. concretizată in 
produse de mare însemnătate nece
sare economiei naționale.

Pentru comuniști, pentru toate co
lectivele de oameni ai muncii din 
județul Alba, orientările novatoare, 
sarcinile și măsurile practice pe care 
le-ati stabilit la Consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central al partidului 
din 29—30 mai a.c. și la recenta șe
dință plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii con
stituie, ca de fiecare dată, prețioase 
surse de învățăminte — se arată în 
telegrama trimisă de PLENARA CO
MITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. CU ACTIVUL.

Dind cîmp larg de afirmare acti
vității politico-organi7atorice. acțiu
nilor și inițiativelor muncitorești, 
menite să pună în valoare cît mai e- 
ficient resursele materiale si umane 
de care dispunem, vă raportăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
în acest an. pe primele 5 luni, am 
realizat in industrie o producție su
plimentară de 144 milioane lei. livrînd 
la export, peste prevederi, diverse 
produse în valoare de 14.7 milioane 
lei valută, preliminînd să realizăm 
planul cincinal la acest indicator cu 
5 luni mai devreme. De asemenea. în 
domeniul investițiilor am concentrat 
toate forțele la principalele obiective 
industriale, care dispun de condiții 
de realizare, astfel îneît să asigurăm 
punerile în funcțiune ale acestora la 
termenele stabilite.

în agricultură, urmind indicațiile 
dumneavoastră, am luat măsuri pen
tru a asigura buna folosire a nămîn- 
tului. inclusiv a terenurilor intravi
lane disponibile, astfel îneît. lucrind 
bine ogoarele, să livrăm la fondul 
de stat cantități sporite de produse 
agricole. Tn zootehnie, atenția princi
pală ne este îndreptată în prezent 
asupra asigurării bazei furajere, mo
dernizării adăposturilor, ameliorării 
raselor și creșterii efectivelor de a- 
nimale, atît în unitățile agricole so-' 
cialiste. cît și în gospodăriile popu
lației pentru ca. si în acest domeniu, 
activitatea să cunoască o eficientă 
sporită.

Participantii la PLENARA COMI
TETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — se arată in 
telegramă — exprimînd gindurile și 
sentimentele celor peste 77 000 de co
muniști. ale tuturor oamenilor mun
cii. transmit conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, adînca 

\ lor recunoștință si cele mai vii mul

țumiri pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășura!i. pentru devotamen
tul nețărmurit față de patrie și po
por, pentru clarviziunea, spiritul crea
tor si inalta principialitate comunistă 
eu care militați pentru binele si 
prosperitatea națiunii noastre.

Este o coincidentă fericită că lucră
rile plenarei au loc în aceste zile cind 
întregul nostru partid și popor fac, 
cu nemărginită mindrie patriotică, 
bilanțul marilor înfăptuiri ale acestor 
15 ani de istorie nouă, revoluționară, 
care s-au scurs de la Congresul al 
IX-lea, de cind dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu — 
cel mal iubit fiu al națiunii române 
— ați fost învestit in cea mai înaltă 
funcție de conducere în partid.

Analizind cu răspundere comunis
tă. in mod critic si autocritic, situa
ția îndeplinirii sarcinilor economico- 
sociale ce ne revin, comuniștii, toti 
oamenii muncii din județul Argeș se 
angajează în mod ferm ca. în spiri
tul exigentelor formulate de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, să nu precupe
țească eforturile pentru o și mai 
puternică mobilizare la înfăptuirea 
exemplară a cerințelor noului meca
nism economico-financiar. urmărind 
în mod deosebit realizarea producției 

• Orientările cuprinzătoare, științifice, cuprinse in expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., la ședința plenară 
lărgită a Consiliului Național al Oamenilor Muncii—program mobilizator de acțiune 
pentru întreaga activitate a colectivelor muncitorești, pentru realizarea planului 
pe anul in curs și pregătirea viitorului cincinal, pentru progresul multilateral 
al economiei noastre naționale

• Angajamente ferme de a transpune in viață indicațiile secretarului general, 
de a face totul pentru aplicarea neabătută a noului mecanism economico-financiar, 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan in toate sectoarele economiei

fizice, a producției nete, a planului 
de export, reducerea cheltuielilor 
materiale, valorificarea superioară a 
materiilor prime si materialelor, re
cuperarea si refolosirea resurselor 
secundare, creșterea productivității 
muncii. îmbunătățirea calității pro
duselor. materializarea1 întocmai a 
programului de investiții, de punere 
in funcțiune a noilor capacități, spo
rirea eficientei economice a întregii 
activități din industrie si agricultură.

Analizind cu simț de înaltă răspun
dere modul in care sint îndeplinite 
sarcinile de plan pe anul 1980 și ale 
actualului cincinal, în care se desfă
șoară pregătirile pentru, producția 
anului viitor, participanții la PLE
NARA COMITETULUI JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R. CU ACTIVUL 
— se arată în telegramă — expri
mînd voința comuniștilor, a oame
nilor muncii din județul Bacău, vă 
asigură» mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că iși vor În
zeci eforturile pentru a traduce 
neabătut în viață obiectivele mărețe 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Documente de o mare valoare teo
retică și practică, recentele cuvintări 
pe care le-ati rostit la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. și la 
ședința lărgită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii constituie o 
strălucită reafirmare a principialității 
și clarviziunii ce vă caracterizează, a 
capacității de a desprinde, pe baza 
unei profunde cunoașteri a realității, 
fenomenele, mutațiile calitative ce au 
loc in viata economică a tării, moda
lități concrete și eficiente de acțiune 
pentru înfăptuirea exemplară a tu
turor sarcinilor reieșite din hotăriri- 
le partidului.

Analizind în mod critic și autocri
tic realizările obținute și, mai ales, 
cauzele unor neajunsuri din activi
tatea noastră de partid și economică, 
participanții la plenară au evidențiat 
că sarcinile ce le stau în fată în acest 
cincinal, cît și în anul viitor, pot fi 
îndeplinite cu succes printr-o mai 
mare și unanimă mobilizare a forțe
lor. Sintem hotăriți ca in cele 30 de 
unități care și-au îndeplinit pînă în 
prezeht sarcinile cincinalului, precum 
și în celelalte care-și vor realiza a- 
ceste sarcini înainte de termen, să 
obținem o producție suplimentară in 
valoare de peste 8 miliarde lei.

Ne angajăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, să nu precupețim 
nici un efort, pentru a ridica activi
tatea productivă din fiecare unitate 
industrială și agricolă la nivelul înal
telor exigențe formulate de dumnea
voastră, pentru afirmarea deplină in 
viață a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

într-o altă telegramă se arată : 
Participantii la PLENARA CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. CU ACTIVUL DE PARTID 
au examinat cu un înalt spirit de 
răspundere modul cum se înfăptuiesc 
sarcinile acestui an decisiv pentru 
încheierea cu succes a cincinalului. 

au adoptat un amplu si cuprinzător 
program de măsuri in lumina ideilor 
și indicațiilor deosebit de prețioase 
cuprinse in magistralele cuvintări pe 
care le-ati rostit la Consfătuirea’ do 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai si la ședința plenară a Consiliu
lui National al Oamenilor Muncii din 
13 iunie.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că în perioada 
care a trecut din actualul cincinal 
am realizat o depășire de 4.9 mi
liarde lei la producția globală indus
trială și de peste 5 miliarde lei la 
productia-marfă. ceea ce corespunde 
unui devans de 84 zile, respectiv 98 
zile, iar pe 5 luni din acest an am 
obținut o producție suplimentară de 
aproape 300 milioane lei. concretizată 
în însemnate cantităti de produse fi
zice peste prevederi — alumină, otel, 
bauxită, mașini-unelte pentru aschie- 
rea metalelor, mașini si utilaje pen
tru industria metalurgică si industria 
materialelor de construcții, prefabri
cate din beton armat, mobilă, țesă
turi. încălțăminte si altele.

Sintem pe deplin conștienți că tn 
activitatea organelor si organizațiilor 
de partid, a colectivelor de muncă 
există încă deficiente. în unele sec
toare — in construcții, energetic, pro- 

ductia de ciment, extracția țițeiului, 
în industria chimică — nu se înfăp
tuiesc in mod corespunzător, ritmic, 
la toți indicatorii, sarcinile încredin
țate. Măsurile stabilite in plenara 
comitetului județean de partid cu 
activul se circumscriu exigentelor ne 
care le-ati formulat, indicațiile dum
neavoastră constituind si pentru or
ganizația noastră de partid, pentru 
toti bihorenii un amplu program de 
muncă si angajare comunistă.

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NA- 
SĂUD AL P.C.R. CU ACTIVUL se 
arată : întruniți pentru a dezbate în
tr-un spirit de înaltă exigentă si res
ponsabilitate comunistă măsurile si 
acțiunile ce trebuie întreprinse. în 
scopul transpunerii în viată a indica
țiilor si sarcinilor cuprinse în cuvîn- 
tările dumneavoastră rostite cu pri
lejul Consfătuirii de lucru de la C.C. 
al P.C.R. și la plenara lărgită a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, exprimînd voința unanimă, 
gindurile si .simțămintele comuniști
lor. a tînărului detașament al clasei 
muncitoare, a țăranilor, a tuturor lo
cuitorilor de pe aceste plaiuri — ro
mâni. maghiari si germani — dăm o 
înaltă apreciere conținutului acestor 
documente a căror traducere în 
viată va ridica pe un plan superior 
întreaga activitate economico-socială.

Analizind activitatea desfășurată de 
organele si organizațiile de partid, de 
toti oamenii muncii din județul 
Bistrlța-Năsăud pentru realizarea 
planului de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial. în spiri
tul exigentelor pe care le-ati expri
mat cu atita claritate, sîntem ne de
plin constienti că alături de rezulta
tele pozitive obținute în dezvoltarea 
accelerată a industriei, agriculturii, 
în realizarea programului de investi
ții. în’ celelalte domenii. în munca 
noastră se mențin încă o serie de 
neîmpliniri. de carențe, legate în 
principal de modul în care sint în
țelese si se aplică în viată princi
piile noului mecanism economico- 
financiar.

Ținînd seama de existenta acestor 
neajunsuri, de importanta covirsi- 
toare a sarcinilor si obiectivelor ce 
ne stau în fată, plenara a adoptat un 
amplu program de măsuri si sîntem 
ferm hotăriti să nu precupețim nici 
un efort, să facem totul pentru a 
perfecționa continuu activitatea de 
conducere, pentru a ridica pe un plan 
superior calitatea si eficienta muncii 
noastre.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL DE PARTID se spune : 
Plenara noastră a dezbătut, in spirit 
de înaltă exigență și răspundere co
munistă, măsurile politico-organiza- 
torice ce trebuie luate de organele 
și organizațiile de partid pentru în
deplinirea indicațiilor, orientărilor și 
sarcinilor subliniate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Con

sfătuirea de lucru de la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 29—30 mai a.c. și la recenta 
ședință plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, așa 
cpm ne-ați indicat dumneavoastră, 
am stabilit măsuri concrete pentru 
realizarea, integrală a producției fi
zice și nete, pentru sporirea canti
tăților de produse destinate exportu
lui, pentru creșterea eficienței și 
rentabilității în toate unitățile eco
nomice și sociale ale județului, pen
tru aplicarea cu fermitate a cerin
țelor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunli.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii brăileni, ne anga
jăm să îndeplinim exemplar sarcinile 
de plan pe acest an, să recuperăm 
restanțele, să livrăm In plus econo
miei naționale 250 milioane kWh 
energie electrică, 200 tone oțel. 125 
tone mașini și utilaje tehnologice, 
800 tone fire și fibre artificiale, 265 
de garnituri de mobilă, 16 milioane 
lei confecții, 14 000 tone cereale, 1200 
tone legume de cimp, să economisim 
1 236 tone de metal, 5 milioane kWh 
energie electrică. 6 434 tone combus
tibil convențional, să pregătim te

meinic îndeplinirea planului de pro
ducție pe anul 1981 și pe întregul 
cincinal următor.

PLENARA COMITETULUI JUDE
ȚEAN DE, PARTID CARĂȘ-SEVE- 
RIN CU ACțTIVUL — se spune în te
legramă — aă glas și cu acest prilej 
hotărîrii nestrămutate a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii — ro
mâni. germani, sîrbi și de alte na
ționalități — de a acționa cu răs
pundere sporită pe linia realizării și 
depășirii indicatorilor planului de 
dezvoltare economico-socială in pro
fil teritorial.

însușindu-ne pe deplin criticile pe 
care le-ati formulat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la recentele ședințe de 
lucru, sarcinile și indicațiile date, 
plenara cu activul a comitetului ju
dețean a stabilit un ansamblu de noi 
măsuri care să ducă într-un timp cît 
mai scurt la eliminarea neajunsurilor 
în organizarea si conducerea produc
ției, la recuperarea restantelor la 
producția fizică — in special la me
tal și utilaje tehnologice — precum 
și în construcții. Cu prioritate, vom 
acționa pentru îndeplinirea planului 
producției fizice si nete, astfel incit 
vom realiza suplimentar fată de an
gajamentele asumate pe acest an o 
producție netă de 25 milioane lei. 
Permiteti-ne să vă informăm, mult 
iubite tovarășe secretar general, că 
am găsit posibilități ca la unele în
treprinderi să creăm un fond de 
marfă suplimentar pentru piața ex
ternă în valoare de 25 milioane lei 
valută. De asemenea, au fost iden
tificate noi resurse de reducere su-‘ 
plimentară cu o valoare de 15 mi
lioane lei valută a imoorturilor pre
văzute pe acest an. Vom produce, 
totodată, suplimentar în acest an 8 
milioane kWh energie electrică în 
amenajările hidroenergetice proprii 
și vom economisi 5 000 tone combus
tibil conventional fată de normele a- 
probate. De asemenea, vom colecta 
peste prevederile din acest an 25 000 
tone materiale feroase. 500 tone me
tale neferoase, 2 000 tone materiale 
refractare și alte resurse de acest fel. 
Totodată, prin mai buna organizare 
și dotare a activității de reconditio- 
nare a pieselor de schimb vom re
introduce în acest an în procesul pro
ductiv piese in valoare de 125 mili
oane lei.

în aceste zile, cînd întreaga noas
tră națiune este puternic angajată in 
activitatea de îndeplinire a planului 
pe anul 1980 și pregătirea condițiilor 
optime pentru începerea cincinalului 
viitor, PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
CU ACTIVUL, în deplină concordan
tă cu voința unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, aprobă 
întru totul orientările, sarcinile si mă
surile cuprinse in cuvîntările dum
neavoastră la recenta Consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central și șe
dința plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Analizînd în spiritul unei înalte 
exigențe șl responsabilități comu
niste neajunsurile manifestate pînă 
în prezent, resursele de care dispu
nem pentru îndeplinirea indicațiilor 
și sarcinilor pe care ni le-ați dat, ne 
angajăm in fața conducerii partidului 
si statului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, să realizăm pînă la 
sfîrșitul anului o producție netă su
plimentară în valoare de 100 milioa
ne lei, să depășim planul producției 
marfă cu 300 milioane lei și șă rea
lizăm integral planul pe sortimente, 
să asigurăm livrarea suplimentară la 
export a unor mărfuri în valoare de 
100 milioane lei valută, să realizăm 
piese de schimb -noi și recondi
ționate în valoare de 130 milioane lei, 
să economisim peste 46 000 tone com
bustibil convențional.

Ne angajăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm cu întreaga noastră capaci
tate de muncă și de creație pentru 
înfăptuirea neabătută in practică a 
sarcinilor ce ne revin din hotârîrile 
Congresului al XII-lea al partidului.

Dînd expresie voinței unanime a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul județului

Dîmbovița, PLENARA COMITETU
LUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — se arată in 
telegramă — iși exprimă deplină 
adeziune față de conținutul, orientă
rile și ideile clarvăzătoare cuprinse 
în magistralele dumneavoastră cu- 
vîntări la Consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al P.C.R. din 29—30 
mai și la plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii,

Plenara comitetului județean de 
partid a analizat cu înaltă răspun
dere comunistă, în spiritul hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al parti
dului, al orientărilor și indicațiilor 
date de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid și a consiliilor oamenilor 
muncii pentru eliminarea tuturor de
ficiențelor din activitatea , noastră. 
Raportăm conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mulț iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din economia ju
dețului Dîmbovița, în frunte cu co
muniștii, acționează cu abnegație și 
devotament pentru înfăptuirea în 
mod exemplar a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului.

Totodată, lucrătorii ogoarelor dim- 
bovițene, intensifieîndu-și eforturile, 
folosind judicios toate forțele mate
riale și umane, fiecare oră bună de 
lucru in cimp, sint deciși să termine 
în timpul optim întreținerea tuturor 
culturilor, stringerea și depozitarea 
furajelor, pregătirea în bune condi
ții a campaniei agricole de. vară.

PLENARA COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL, analizind cu înaltă exi
gență și responsabilitate comunistă 
măsurile ce trebuie luate de organele 
și organizațiile de partid pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor ce 
rezultă din amplele și mobilizatoarele 
expuneri ale dumneavoastră la Con
sfătuirea de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și ple
nara lărgită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — se spune în 
telegramă — a dat o înaltă apreciere 
acestora ca strălucite documente pro
gramatice.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în pofida iernii 
lungi și grele, care a afectat unele 
sectoare de producție, ca urmare a 
eforturilor depuse de oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
pe primele cinci luni ale acestui an 
s-au obținut unele rezultate bune. 
Astfel, in această perioadă am obți
nut o producție industrială suplimen
tară de aproape 150 milioane lei, iar 
planul producției nete a fost realizat 
în proporție de 104,2 la sută, cu 
64 milioane lei peste prevederi. Din 
angajamentul actualului cincinal de 
a depăși producția industrială cu 1.7 
miliarde lei am realizat pînă în pre
zent 1.5 miliarde lei. ceea ce ne dă 
garanția că vom Îndeplini această 
sarcină de mare importantă pentru 
dezvoltarea acestor meleaguri ale pa
triei noastre socialiste, a tării în an
samblu.

în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, am analizat cu deose
bită exigență realizările de pină 
acum, dar in același timp și neajun
surile care s-au manifestat in activi
tatea noastră, stabilind măsuri ferme 
pentru perfecționarea continua a ac
tivității organizatorice și de condu
cere a tuturor sectoarelor.

în telegrama PLENAREI COMITE
TULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. CU ACTIVUL, se spune, 
printre altele : Analizind in mod 
exigent, in spirit critic si autocritic, 
activitatea desfășurată de organele si 
organizațiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii si colectivele mun
citorești pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin pe anul 1980 șl pre
gătirea condițiilor pentru realizarea 
sarcinilor planului pe 1931. a obiecti
velor stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, plenara a re
liefat importanta deosebită pe care o 
au, pentru activitatea tuturor oame
nilor muncii, orientările si sarcinile 
trasate de dumneavoastră la Consfă
tuirea de lucru din 29—30 mai de la 
C.C. al P.C.R. si ședința plenară lăr
gită a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din 13 iunie a.c.

Deplin conștienți de faptul că în 

activitatea economică. în stilul nos
tru de muncă mai există încă o serie 
de neajunsuri, de lipsuri si neîmpli
nită. vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
orientările si sarcinile trasate de 
dumneavoastră la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai a.c. și la ședința plenară lărgită 
a Consiliului National al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie s-au constituit 
și pentru noi într-un amplu program 
de acțiune pe care îl vom transpune 
neabătut in practică.

Comitetul județean de partid Hu
nedoara, activul său îsi exprimă an
gajamentul si hotărîrea fermă de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
intensificarea muncii politice si orga
nizatorice pentru a determina întă
rirea disciplinei, creșterea răspunde
rii în. muncă, precum si creșterea ro
lului organelor de conducere colec
tivă în înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție si ridicarea pe un olan cali
tativ superior a întregii activități 
economice si sociale.

întrunită pentru a analiza mo
dul in care organizațiile de par
tid, comuniștii, toți oamenii, mun
cii maramureșeni acționează pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce re- 

k vin județului în actualul cinci
nal și pentru a adopta un complex 
program de măsuri menite să asigu
re înfăptuirea integrală a prețioase
lor dumneavoastră indicații formu
late în cuvîntările rostite cu prilejul 
Consfătuirii de lucru din 29—30 mai 
a.c. de la C.C. al P.C.R. și al ședinței 
plenare lărgite a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii din 13 iu
nie a.c.. PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. CU ACTIVUL r- se 
spune în telegramă — vă ex
primă cea mai adîncă satisfacție și 
recunoștință pentru consecventa, e- 
nergia și pasiunea revoluționară cu 
care vă consacrati întreaga viată, 
toată puterea de muncă dezvoltării 
economico-sociale a patriei.

Activul de partid al Comitetului 
județean Maramureș vă încredințea
ză. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că și de această 
dată, minerii, metalurgiștii. con
structorii de mașini, forestierii, con
structorii, textiliștii, ca și cei din ce
lelalte sectoare de activitate ale ju
dețului sint constienti de marea 
răspundere ce o au pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal. Actionînd 
în deplin consens cu ideile de uriașă 
valoare teoretică si practică cuprin
se în recentele dumneavoastră expu
neri. sîntem hotăriti să facem tptul 
pentru ca in cursul lunii septembrie 
să raportăm realizarea sarcinilor ac
tualului cincinal la producția indus
trială.

în telegrama adresată de PLENA
RA COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. CU ACTI
VUL se arată: In lumina exi
gentelor si prețioaselor indicații for

mulate în magistralele dumneavoas
tră cuvintări rostite la Consfătuirea 
de lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român din 
29—30 mai a.c. și la ședința lărgită 
a Consiliului National al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c., activul Co
mitetului județean Satu Mare al 
P.C.R. a analizat cu profundă res
ponsabilitate activitatea organelor si 
organizațiilor de partid, a tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii din 
județul Satu Mare, stabilind măsuri 
și acțiuni concrete pentru perfecțio
narea întregii activități economice 
din unitățile industriale și agricole.

Scoțînd în relief o seamă de nea
junsuri în aplicarea noului mecanism 
economico-financiar. a principiului 
autoconducerii muncitorești si auto
gestiunii. dezbaterile si propunerile 
au reliefat necesitatea conștientizării 
tuturor oamenilor muncii, înarmării 
lor cu convingerea că de aportul 
nemijlocit al fiecăruia, de competenta 
sa profesională, de dăruirea și abne
gația revoluționară cu care mun
cește depind direct creșterea eficien
ței economice, accelerarea ritmului 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

însusindu-si pe deplin criticile si 
propunerile formulatb. sintetizînd ex
periența bună acumulată, activul ju
dețean de partid a adoptat un judi
cios program de măsuri a cărui în
făptuire va asigura realizarea ritmi
că si la un înalt nivel calitativ a 
sarcinilor economice ce revin județu
lui nostru din planul national unic 
de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Participanții la PLENARA COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R. CU ACTIVUL, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii — români. germani și 
maghiari — iși exprimă și cu acest 
prilej — se subliniază în telegramă 
— deplina adeziune la politica inter
nă și externă a partidului si, statului 
nostru, Ift. ideile țțe ^excepțională ya- 
loare.Teoretică .'și.ljjiiu'tipâ, desprinse 
din analizele ne care le-ati făcut asu
pra modului-Țn ejr^.yțțau îndepljnit 
sarcinile pe ultimul an .din actualul 
cincinal, al măsurilor ce trebuie 
luate pentru pregătirea planului pe 
19«1 și pe întregul cincinal.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sub 
conducerea organizației județene de 
partid, oamenii muncii din județul 
nostru, urmînd permanent minunatul 
dumneavoastră exemplu de înaltă 
dăruire, de abnegație și devotament, 
pus in slujba împlinirii celor mai 
nobile idealuri de progres și bună
stare ale poporului, au îndeplinit și 
depășit planul de producție pe pri
mele cinci luni ale acestui an cu 202 
milioane lei la producția netă, 300 
milioane lei la producția-marfă, ob- 
țlnînd economii de aproape 30 mi
lioane lei la cheltuielile materiale.

Analiza profuri’dâ a situației eco
nomice, examinarea cu înaltă exigen
ță a tuturor problemelor privind în
deplinirea planului de producție la 
toți indicatorii ne-au permis adop
tarea unui amplu și mobilizator pro
gram de acțiune, capabil să deter
mine și în continuare, în niai mare 
măsură, reducerea continuă a chel
tuielilor de producție, a consumuri
lor de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil, valorificarea su
perioară a tuturor resurselor locale, 
program menit să asigure realizarea 
noii calități pe toate planurile acti
vității economico-sociale.

în telegrama PLENAREI COMITE
TULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. 
CU ACTIVUL DE PARTID se spune: 
Analizind cu toată responsabilitatea 
și exigența activitatea desfășurată în 
vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan pe anul 1980 și pre
gătirea in cele mai bune condiții 
a producției anului viitor, în spiritul 
prețioaselor indicații date de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 29—30 mai și la ședința plenară 
lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, participanții la ple
nara cu activul au dat o înaltă apre
ciere practicii democratice instaura
te de conducerea partidului de a 
dezbate cu factorii de răspundere din 
economie stadiul realizării obiective
lor stabilite de Congresul al XII-lea, 
căile de acțiune și măsurile ce se . 
impun pentru perfecționarea conti
nuă a întregii activități economice.

în lumina orientărilor de mare pro
funzime analitică, științifică, realistă, 
cuprinse în magistralele cuvintări 
rostite la recentele întruniri cu cadre 
de partid, de stat și din economie, 
plenara noastră a dezbătut in sp’rit 
critic și autocritic activitatea desfă
șurată de organele și organizațiile de 
partid, de, consiliile oamenilor mun
cii din unitățile economice pentru 
înfăptuirea prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială a jude
țului Timiș în profil teritorial.

Atît în cadrul dezbaterilor, cît șl în 
programul de măsuri politico-organi- 
zatorice adoptate de plenară, un Ioc 
central l-a ocupat problematica pri
vitoare la necesitatea aplicării hotă- 
rîte a noului mecanism economico-fi
nanciar, accentuîndu-se asupra direc
țiilor de acțiune pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan la pro
ducția fizică și producția netă, redu
cerea substanțială a cheltuielilor ma
teriale, creșterea continuă a produc
tivității muncii, promovarea fermă a 
progresului tehnic, îndeplinirea e- 
xemplară a planului de export și 
concentrarea tuturor eforturilor pen
tru punerea în funcțiune a noilor 
obiective și capacități de producție 
prevăzute în planul de investiții pe 
anul 1980.
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ACTUALITATEA—vocația esențială a romanului

A insufla contemporanilor și urmașilor 
gîndire îndrăzneață, simțire aleasă

Cu puține si fericite excepții, ro
mancierii noștri s-au format greu, 
tn timp mai îndelungat, după ce au 
trecut prin publicistică, schiță, po
vestire sau poezie, unii după ce au dat 
romane-hibrid, lipsite de forță. Eta
pele în care apar putini romancieri, 
sau apar și nu își continuă activita
tea din motive diverse, au repercu
siuni nefavorabile asupra literaturii ' 
— iar noi am trecut printr-o aseme
nea etapă, cea a războiului. Dacă a 
debutat atunci o puternică generație 
de poeți, care s-a impus peste ani, 
în ciuda absentării unora, in dece
niul sase, din cunoscute pricini de 
coniunctură. romancierii care să 
prei'a direct poverile purtate de 
Rebreanu. Hortensia Papadat-Ben- 
gescu si Camil Petrescu au fost pu
tini. n-au ajuns Ia împlinire, unii au 
și dispărut curind din atentia noas
tră. Că romanul este o întreprindere 
grea, presupunînd maturitatea unui 
scriitor, poate si a literaturii in cau
ză. stă mărturie si făptui că între 
„Ciocoii vechi si noi“ (1863). ciclul 
Comăneștenilor (1894—1910) și „Ion" 
(1920) — aceștia mi se par a fi Pilo
nii romanului românesc — s-a scurs 
destul timp. Abia din deceniul trei 
se asigură un flux continuu, cu un 
mare număr de volume, a căror va
loare sigur că diferă. însă ansamblul 
se menține la un nivel ridicat — și 
genul se impune, definitiv. ..A tre
buit probabil să vină complicarea 
societății românești, nota Vladimir 
Streinu. ieșirea din simplicitatea ca 
și patriarhală de pînă atunci, sau 
cine știe ce altă împrejurare decisi
vă. pentru ca un autor tot de schite 
și nuvele. Liviu Rebreanu. să intu
iască deodată complexitatea de viată 
a societății românești. în devenirile 
ei. provocind în același timp pe cei
lalți confrați, fie de-o vîrstă. fie mai 
tineri, să se încerce în construcția 
epică masivă". Contextul social-po
litic de dună primul război, ambian
ta culturală favorabilă celor mai di
ferite tendințe artistice, efortul de 
primenire a mijloacelor, a uneltelor 
de lucru, a prilejuit si apariția tipu
lui de romancier-cronicar, poposind 
în mai toate mediile sociale, pornind 
de la date, de la evenimente consem
nate, îmbinînd ficțiunea cu documen
tul, într-un „paralelism, pină la iden
tificare, între realitate și artă. Jocul 
închipuirii e neînsemnat în acest re
pertoriu contemporan, predomină e- 
xaotitatea relatării, în dosul căreia 
se pierde reconstituirea artistică. Re

Un fenomen mai general se petre
ce, azi, în proză : întoarcerea la epic, 
revenirea (cînd este vorba de ro
man) la romanesc. Timp de un de
ceniu și ceva proza a încercat for
mule noi, narațiunea s-a fragmentat, 
tipologia a intrat în umbră. Noul 
roman a intenționat să arunce în aer 
structurile tradiționale ale romanu
lui, deplasînd, cum se știe, accentul 
de la scriitura unei aventuri la aven
tura unei scriituri. Romanul se în
toarce din nou la tipologie, intrigă, 
compoziție, într-un cuvînt : la ro
manesc, însă nu cu mîinile goale. 
Experiența scriiturii, propusă de noul 
roman, n-a rămas fără urmări. Ea 
a radicalizat scrisul, a modificat 
structura narațiunii și a introdus, 
definitiv, un nou element în ecuația 
operei : lectorul. Realistul din seco
lul al XIX-lea îl ignora cu amabili
tate : opera nu depindea în nici un 
fel de cultura, psihologia și timpul 
cititorului. Cititorul avea totdeauna 
timp pentru lectură, fotoliul se afla 
mereu la gura sobei și, seară de sea
ră, se petrecea - acea comuniune a- 
proape sacră între carte și. lectorul 
anonim de care vorbește si Ion Ghica 
într-o scrisoare. Acest lector a 
murit, scriitorul nu-1 mai cultivă 
comoditățile, fotoliul a fost arun
cat în aer. Lectorul, spun tex- 
tologii de azi, a devenit un personaj 
al cărții, fără el opera nu există. 
Receptarea este momentul de naște
re (adevăratul moment) al cărții. 
Cînd discutăm o operă literară tre
buie să ținem seama și de acest fac
tor necunoscut...

Noul roman a mai adus ceva : o 
conștiință estetică în interiorul roma
nului. El a promovat forma în ca
tegoria elementelor fundamentale ale 
romanului. Scriitorul se descoperă, se 
construiește pe măsură ce scrie, pro
iectul lui spiritual se modifică și se 
definește în procesul de elaborare a 
narațiunii. Au toate acestea importan
ță pentru destinul operei 7 Au, pen
tru că exprimă un ritm al conștiin
ței moderne, un mod de a fi și de 
a gindi existența. Dacă noii roman
cieri au eșuat într-o operă sau alta, 
cum se întimplă adesea în literatură, 
experiența și programul lor n-au ră
mas fără urmări. Revoluțiile în artă 
nu sînt niciodată inutile. Ele silesc 
spiritul creator să-și revizuiască mij

(Urinare din pag. I)

dintre acumulare si consum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ridicat această 
corelație, încă la Congresul al IX-lea 
al partidului, la rangul de opțiune 
politică fundamentală. înfăptuirea 
acestei politici înțelepte a avut drept

Perioada

Rata medie 
a fondului 

de acumulare

(in procente)

Sporul 
de venit 
national

(in miliarde lei)

Ritmul mediu 
anual de creștere 

a fondului 
de consuni 

(in procente)
1956—1960 16,0 27 4,5
1961—1965 24,3 51 5,3
1966—1970 28,8 66 7,0
1971—1975 34,1 150 7.5
1976—1980 33—34 248 8.0

Cită vreme rata fondului de acu
mulare s-a menținut la cote modeste 
și sporul venitului national, implicit 
ritmul mediu anual de creștere a fon
dului de consum, au fost modeste. Pe 
măsura creșterii ratei fondului de 
acumulare sporește simțitor si ritmul 
de creștere a venitului national — 
baza ridicării nivelului de trai al po
porului. Saltul se înregistrează incă in 
anii următori Congresului al IX-Iea 
al partidului cind rata acumulării a 
sporit de la 24,3 la sută Ia 28,8 la 
sută. Dacă în cele trei cincinale cu
prinse între anii 1956—1970. unei rate 
de acumulare sub 30 la sută i-au co
respuns creșteri ale venitului natio
nal de 27—51—66 miliarde lei. in anii 
1971—1975. cind rata acumulării s-a 
ridicat la peste 34 la sută, sporul de 
venit national a atins 150 de miliar

alismul descriptiv și anecdotic, amă
nuntul umil și cunoscut inspiră ro
manului un caracter pe care l-am 
putea numi sociologic. [....] romanul 
cronică domină ficțiunea" — cum 
observă Pompiliu Constantinescu pe 
marginea romanului ..întunecare" de 
Cezar Petrescu, sanctionind în ace
iași termeni si alte romane. (Poate 
că romanul-cronică. romanul zis so
ciologic. document etc., servit azi 
de nu putini scriitori, și nu numai 
de la noi — ar fi nimerit să supor
te dezbateri mai ample).

Și tot complexitatea de viată, pre
facerile de structură pe care le-a 
cunoscut societatea noastră, avînd 
urmare o nouă tipologie, rit Si ne

Nicolae ȚIC

voia de replică, de a „reconsidera" 
artisticește scene din trecut, au che
mat la datorie romancieri ca Zaharia 
Stancu, Marin Preda. Eugen Barbu, 
D.R. Popescu, Ion Lăncrănjan. Radu 
Tudoran. Constantin Chirită s.a.„. A- 
ceștia au fost, de fapt, cei ce și-au 
provocat confrații în perioada noas
tră. Abandonarea schiței și povesti
rii de către mai multi scriitori s-a 
produs cam între ’67—’70. romanul 
devenind nu neapărat o modă, mai 
degrabă o necesitate si pentru scrii
torul avînd ceva de spus despre epo
ca sa, și pentru cititor. Speranțe în
dreptățite trezesc ciclurile de roma
ne începute de Ștefan Bănulescu, 
Paul Anghel. George Bălăltă. Un bi
lanț cit de sumar nu poate să nu-i 
consemneze pe Titus Popovici (multă 
vreme cantonat în ajte zone ale 
creației), Lauren tiu Fulga. Fănuș 
Neagu. Constantin Toiu. Augustin 
Buzura, Platon Pardău, iar dintre cei 
sub patruzeci de ani pe Mircea Săn- 
dulescu, Ion Dan Nicolescu sau 
Gheorghe Schwartz.

Nu putem ocoli o ciudățenie : teo
retic. în ultimele trei decenii s-a dat 
bătălia pentru afirmarea romanului 
realist (si realist-socialist, cîndva) : 
practic însă, la apariție, într-o pe
rioadă nu prea îndepărtată, cele mai 
mari piedici le-a întîmpinat romanul 
realist. Nu puține romane au fost 
deviate din matca lor de .către sfă
tuitori bine intenționați, dar nepri- 
ceputi. sau apărînd și impunînd 
puncte de vedere ooniuncturale. de 
care, mai apoi, se lepădau cu zîm- 
betul pe buze. Mai limpede spus, ro

întoarcerea la epic
loacele și să regîndească relațiile lui 
cu obiectul creației. Suprarealismul a 
răsturnat o retorică și a silit poezia 
să inventeze altă retorică, mai apro
piată de sensibilitatea estetică a vea
cului nostru.

Intorcîndu-ne la proză, observăm că 
întoarcerea la epic nu înseamnă în
toarcerea la epicul tradițional. Scrii
torul de azi gindește in alt mod re
lația dintre individ și istorie. Indi
vidul însuși nu mai este,, pentru pro-, 
zatorul de la sfîrșltul secolului al 
XX-lea, ceea ce era pentru scriito
rul de acum o sută de ani. Am dis
cutat (și eu și alții) pe larg despre 
noua definiție a omului și despre 
consecințele ei în roman. Cum se 

Eugen SIMION

plasează romanul românesc față de 
aceste probleme ?

Revenirea la epic este, repet, un 
fenomen răspîndit în literaturile con
temporane. Explozia romanului sud- 
american, de care se vorbește des, 
nu este un aspect izolat. în Franța, 
după Alain Robbe-Grillet și Claude 
Simon, romanul (prin Michel Tour
nier. Mondiano si alții) revine la ro
manesc, un romanesc, în cazul din
ții, mitic și psihanalitic, prin Mircea 
Eliade și Ștefan Bănulescu proza 
românească se afirmă într-o direc
ție similară de recuperare a mituri
lor, pornind de la fabulosul popular 
și de la fantasticul filozofic. Celă
lalt roman — realist, psihologic, ana
litic — și-a înnoit și el, în ultimul 
deceniu, temele și tipologia. Să luăm 
ca punct de reper ultimul roman al 
lui Marin Preda : Cel mai iubit din
tre pămînteni. Un uriaș efort de 
creație, un mare roman, indiscutabil. 
L-am numit, intr-un articol, un ro
man total, un roman, cu alte cuvinte, 
care tinde să exprime o istorie nrin- 
tr-un destin si să îmbrățișeze toate 
formele de existentă ale unui indi
vid : de la dragoste la politică. Pro
zatorul de azi nu mai poate face ab
stracție de aceste legături, omul in
tră. voit sau nu. în marele mecanism, 
și chiar dacă sentimentele Iui nu sînt 
determinate de elementul politic, po
litica i le poate marca. Marin Preda 

rezultat sporirea. în ultimul deceniu 
si jumătate, a ratei acumulării de la 
circa 24 la sută la o treime din tota
lul venitului național.

Opțiunea națiunii s-a arătat plină 
de roade. Iată ce dezvăluie datele de 
mai jos : 

de lei, adică cu mult mai mult dectt 
se obținuse în 15 anî anteriori. In 
cincinalul actual, cînd se menține 
același nivel al acumulării, scontăm 
pe o creștere și mai însemnată a ve
nitului national — de aproape 250 de 
miliarde lei. adică cu peste 65 la sută 
mai mult ca în cincinalul precedent.

Este limpede ca lumina zilei că nu
mai alocarea unei părți însemnate 
din venitul national pentru dezvoltare 
asigură temelia trainică a unei înain
tări din ce în ce mai rapide, fapt re
levat deopotrivă de evoluția ritmului 
mediu anual de creștere a fondului 
de consum : de la 4,5 la sută în ani; 
1956—1960 și 5,3 la sută în perioada 
1961—1965, la 7,0 la sută, respectiv 7,5 
la sută în cincinalele 1966—1970 și 
1971—1975 ; menținerea unei rate de 
acumulare ridicate si în cincinalul 

manul realist era confundat cu un ma
nual de educație cetățenească, de 
istorie, de maniere elegante. Mă
car pe Călinescu îl crezusem ferit 
de intemperii. Volumul „Scrisori și 
documente" dezvăluie peripețiile 
cam tragi-comice de care-a avut 
parte, cind cu „Scrinul negru". Teo
riile erau frumoase, practica a per
mis cu decenii in urmă încălcarea 
normelor specifice de creație, spre 
paguba literaturii române. Dar. mai 
cred, stridențele, aspectele false, 
„aranjamentele" din romanul „realist" 
depun mărturie nu numai despre ano
malii de ordin literar-cultural, ci și 
social. Cei puțini și aleși, știind nu 
numai să scrie, dar și să-și apere și 

să-și impună creația, au izbutit să dea 
opere mari și în deceniul șase, pe care 
greu le-au mai egalat — „Des
culț", „Moromeții", „Groapa", „Bie
tul loanide". „Setea". Este de obser
vat însă că dintre acestea numai 
„Setea", se inspira din realitățile 
noastre noi. axîndu-și povestea pe 
reforma agrară. Cu romanele ...des
pre trecut" „referentii literari" erau 
mai înțelegători, concentrîndu-si e- 
fortul asupra celor de actualitate, nu 
cumva ele să nască nedumeriri, 
confuzii. Această stare de lucruri a 
frînat într-o oarecare măsură dez
voltarea și modernizarea romanului 
românesc contemporan.

într-o discuție particulară (să fi șl 
scris-o, între timp ?), unul din criti
cii noștri spunea că pentru a scrie 
romane trebuie să al „oase de ro
mancier", eu prioepînd că este vorba 
de vocație, de forță, de rezistență, 
de fermitate si de curajul de-a te 
lega de masa de lucru. De scris ro
mane printre picături, ca într-o a 
doua meserie de timp liber rămas 
după treburile de serviciu și cele 
gospodărești, la un colt de masă, 
este mai greu, iar șansele de victorie 
sînt. adesea, minime. Munca roman
cierului pretinde continuitate de pre
ocupări pînă la obsesie. Cred că ro
mancierul trebuie să se afle într-un 
permanent rond, de zi șl de noapte, 
pe întreg cuprinsul societății. Lungi 
etape de acumulări, de cunoaștere 
și limpezire se pot concretiza în pa
gini scrise intr-un timp reoord. Mi 
se pare că una din frumoasele cărți 
sadoveniene a fost așternută pe hîr- 

a scris un roman de dragoste gî. în 
interiorul Iui, un roman de meditație 
morală și Un roman politic, profund 
și curajos (estetic). Un roman, așa
dar. total prin amplitudinea si for
mele narațiunii, total prin viziunea 
lui asupra existentei unul individ. 
Total n-are nimic de-a face cu „tota
litarismul". A lega cele două noțiuni 
văzînd în formula folosită de critică 
un reflex al totalitarismului este o 
eroare. Inutil de dovedit că între 
cele două concepte nu poate să exis
te nici un raport : unul (romanul to
tal. complet, polifonic sau stereofonic 
— cum îi zice Roland Barthes) este 
un concept estetic (sau naratologic). 
celălalt este un concept politic, si nu 

dintre cele mai pozitive. Tendința ro
manului total, sub forma romanului 
monografic (romanul unui mare eve
niment, romanul unei familii, al unei 
clase sociale sau chiar al unei epoci 
istorice) este' mai veche în proza ro
mânească. Ea s-a dezvoltat în anii 
’50 șl a fost înlocuită, în deceniul ur
mător. de romanul individului, cu o 
mutare semnificativă de accent. în 
discuție este. în fond, aceeași relație 
(istorie-lndivid), numai că prozato
rul nu mai dă dreptate. în chip ne
condiționat. istoriei și n-o mai fla
tează. Romanul total recuperează cî- 
teva din ambițiile nerealizate în 
cărți de acum două decenii, punînd 
în centrul analizei existenta individu
lui și valorile lui fundamentale. Este, 
evident, o problemă de viziune asu
pra existentei, de înțelegere (mai 
adecvată) a istoriei, este insă. în grad 
maxim, si o problemă de ordin este
tic. Cel mai iubit dintre păminteni 
are un succes enorm de public pen
tru că publicul a găsit aici o confe
siune autentică. lucidă, exprimată de 
un mare prozator. Un prozator care 
nu vrea să ia ochii cititorului înfă- 
tișîndu-i doar laturile întunecate ale 
istoriei, ci vrea să-l facă să înțe
leagă. prin intermediul epicului, efec
tele pe care o istorie le poate avea 
asupra unui om care crede cu obsti
nație în valorile spiritului.

întoarcerea la epic înseamnă. în

actual asigură un ritm mediu anual 
de creștere a fondului de consum si 
mai înalt — de circa 8 Ia sută. Iată 
confirmarea matematică a ideii pen
tru care nu a încetat nici o clipă să 
militeze secretarul general al parti
dului precum că alocarea unei părți 
substanțiale din venitul național pen
tru fondul de acumulare nu numai că 
nu afectează consumul, ci dimpotrivă 
asigură o trainică temelie creșterii 

TEMELIA TRAINICA A PROGRESULUI 
MULTILATERAL AL RUMANIH

continue si din ce in ce mai consis
tente a fondului de consum Si. pe 
această bază, a nivelului de trai al 
intregului popor.

Numai datorită faptului că s-a 
mers neabătut pe această cale. în po
fida unor greutăți survenite de-a 
lungul anilor, s-a reușit finalizarea 
unor ample măsuri care au duș în 
cursul actualului cincinal Ia reali
zarea unui autentic salt prin înfăp
tuirea Programului suplimentar de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai.

S-a vădit astfel o altă caracteristică 
definitorie a concepției secretarului 
general al partidului despre creșterea 
economică. înțeleasă ca un proces di
namic. Nu o dată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atentia că. în limi- 

tie în numai vreo două săptămînî. 
Dar. cine știe, poate că tocmai la 
acea carte procesul de acumulare și 
de limpezire să fi fost mai îndelun
gat si mai chinuitor. Scriitorul mun
cește continuu la opera sa. își are 
lumea spirituală, tipologiile si medi
ile care dau marca scrisului său.

Dacă scrisul nu este o meserie su
perioară altora, să recunoaștem fără 
umbre și ezitări că este egală cu ce
lelalte Cine practică scrisul cu pa
siune (sînt si excepții, firește) face 
o muncă grea, ca in orice altă mese
rie. cerînd efort la limită si presu
punînd. nu o dată, riscuri, inclusiv 
riscul eșecului, cel mai dureros. 
Dacă ar fi să dau un exemplu de 
muncă grea, l-aș da pe Alexandru 
Ivasiuc : în numai vreo zece ani. pe 
lingă o publicistică susținută, și de 
ținută, a scris si publicat nu mai pu
țin de nouă cărți, dintre care șapte 
romane de valoare, contribuind, la 
vremea sa. la revigorarea genului. 
Marea ambiție a scriitorului, și în 
primul rînd a scriitorului romancier, 
este să cunoască si să cuprindă cît 
mai mult din epoca pe care o străba
te. din istoria veacurilor trecute, 
si-apoi să spună ce a văzut si simtit 

.în așa fel. incit să trezească în con
temporani si urmași gîndire îndrăz
neață și simțiri alese. Să spună.cît 
mai mult, din punctul său de vedere, 
ca un judecător sensibil și lucid.. Am 
ascultat în vara lui 1957 povata unui 
prozator român : „înainte de a înce
pe să scrii ieși din casă, ieși în larg, 
umblă si tot umblă, deschide ochii si 
întreabă-te : Cum Îmi place mie lu
mea asta ? Ia să vedem, cum îmi 
place ? Și-abia cînd răspunsul începe 
să te chinuie. pune mîna pe condei". 
Povețe asemănătoare ne-au dat. prin 
scris, ori prin viu grai, multi dintre 
marii scriitori. Cel la care mă refer 
acum a ieșit din casă, a umblat si 
s-a întrebat și a scris, iar literatura 
română îl așază în rindul marilor 
ei creatori.

Impunerea unor romancieri de 
prim rang, autorii cărților ce adesea 
se smulg din mină, a fost posibilă 
numai într-un climat Social-cultural 
prielnic, cum este climatul timpului pe 
care-1 trăim, care să permită sondaje 
mai adinei în realitate, nestînjenite. 
să permită întrebări, dar si răspun
suri pe măsura lor. Mai presus de 
orice, a fi tu însuti, a fi și a rămîne 
scriitor — mi se pare condiția prin
cipală a reușitei. Condiție asigurată 
azi creatorului român.

tre altele. întoarcerea Ia o tipologie 
memorabilă. Am citat. în altă parte, 
cazul unor prozatori tineri (Mircea 
Nedelciu. între ei) care redescoperă 
povestirea, schița odată cu ele. tipo
logia. comedia limbajului, surpriza 
epică, aventura. Cîteva bune romane, 
apărute de curînd, me?g în aceeași 
direcție. Bujor Nedelcovici publică o 
carte, „Zile de nisip", cu o temă 
camusiană (înstrăinarea. culpabi- 
lizarea individului inocent ca e- 
fect al agresiunii morale exer
citate de alti indivizi, dominați, 
aceștia din urmă, de un complex al 
forței), o carte serioasă, zic. bine 
scrisă, cu o intrigă polițienească. Epi
cul. bogat, imprevizibil, trage după 
sine mica temă morală si o pune în 
evidentă. O mișcare epică rapidă 
aflăm șl în romanul lui Mlrcea Săn- 
dulescu („Tratat despre oaspeți"), un 
roman. în esență, analitic, deschis 
spre formula eseului romanesc. însă 
analiza, eseul angajează multe ele
mente de senzațional, romanul res
piră prin aceste mici narațiuni în 
care faptele, întîmplările vin în pri
mul plan.

Se spune deseori că redescoperind 
epicul, proza își redescoperă publicul. 
Este un aspect important, dar nu uni
cul. Redescoperind formele epicului, 
proza redescoperă. în fond. în primul 
rînd, posibilitatea de a întări forța 
creației. întoarcerea la epic înseam
nă, uneori, și o întoarcere la real, la 
istorie, la tipologie. Nu este vorba *de 
a elimina analiza si a pune semne 
de interogație în fata prozei de in
trospecție, de .pildă, sau a eseului 
romanesc. Formulele coexistă, trebuie 
să coexiste, într-o literatură. Acolo 
unde există o proză realistă puter
nică trebuie să existe si o proză fan
tastică. mitică, pentru că una des
chide calea celeilalte.

Să nu uităm apoi un amănunt: o 
carte de literatură trebuie să si pla
că. Un roman care nu stimește cu
riozitatea (plăcerea) cititorului, nu 
ajunge la tintă. întilnirea aceea care 
transformă cititorul într-un personaj 
si un interpret al cărții, iar cartea 
dintr-un pachet de foi moarte într-un 
corp spiritual. întilnirea aceea n-are 
loc. Unul dintre parteneri întîrzie ne- 
nermis de mult. Cine renunță la epic 
elimină una dintre posibilitățile mari 
de seducție a spiritului.

tele venitului national evaluat la o 
anumită dată, un fond de consum mai 
ridicat se poate realiza nrintr-o re
ducere a fondului de acumulare. Evi
dent. creșterea fondului de consum 
realizată în asemenea condiții este 
temporară, efectele pozitive resim- 
tindu-se doar o perioadă relativ 
scurtă de timp. Rata scăzută a acu
mulării duce treptat la îngustarea ba
zei de creștere a venitului national și.

odată cu aceasta, la creșterea tot mai 
lentă a fondului de consum. în schimb, 
rata înaltă a acumulării, imprimind 
la început o limitare a consumului, 
asigură ulterior o creștere mai rapidă 
a venitului national și o sporire din ce 
în ce mai mare a fondului de consum. 
Deci, dacă politica de acumulare înal
tă este abordată in cadrul unei pe
rioade de timp mai largi, creșterea 
fondului de consum nu numai că nu 
vine in contradicție cu acumularea, 
cu interesele de perspectivă ale eco
nomiei. ci. dimpotrivă, impune obli
gatoriu o acumulare susținută.

O CONFIRMARE ELOCVENTA DE 
CĂTRE REALITĂȚILE INTERNA
ȚIONALE. Realitățile din viața in
ternațională atestă cu putere acest

Consfătuirea conducătorilor de arhive 
din țări socialiste a luat sfirșit

Ieri s-a încheiat în Capitală cea de-a 
Vil-a consfătuire a conducătorilor 
de arhive din țări socialiste. Partici
panta la lucrări, specialiști din Bul
garia. Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, 
Cuba. R.D. Germană. Mongolia, Po
lonia. România. U.R.S.S., Ungaria, 
Vietnam, au examinat probleme re
feritoare la teoria și practica arhi
vistică. stadiul cercetării științifice 
în domeniul arhivisticii si altele.

Rugat să ne vorbească despre Pro
blematica reuniunii si despre activi
tatea arhivistică din tara noastră, to
varășul dr. Vasile Arimia, director 
al Arhivelor Centrale din Direcția 
generală a Arhivelor Statului, ne-a 
spus :

— A vorbi de fondul arhivistic na
tional înseamnă a vorbi de memoria 
poporului român, de documentele is
torice. indiferent de suportul pe care 
sînt scrise, de limba în care sînt re
dactate. locul unde se păstrează și 
vechimea pe care o au. Instituțiile 
cu rol de administrare, păstrare, con
servare si folosire a acestor izvoare 
de informații din tara noastră acordă 
o atentie deosebită atît documentelor 
vechi devenite „memoria istoriei", cît 
si celor care se creează astăzi, iar 
mîine vor deveni arhive. Iată de ce 
una din problemele ce ne preocupă 
permanent, si care dealtfel a Consti
tuit un subiect de dezbatere la cea 
de-a Vil-a Consfătuire cu conducă
torii de arhive din tari socialiste, a 
fost aceea a reglementărilor adopta
te. îndeosebi a legislației vizînd or
ganizarea. administrarea, păstrarea si 
conservarea documentelor.

Marcată de profunde transformări 
revoluționare, epoca socialismului a 
însemnat înmulțirea si diversificarea

LA PLOIEȘTI S-A DESCHIS

Expoziția „Creația științifică și tehnică 
In sprijinul

în cadrul manifestărilor Festiva
lului național „Cintarea României", in 
holul mare al Palatului culturii din 
Ploiești s-a deschis expoziția : „Cre
ația științifică și tehnică în sprijinul 
producției".

Expoziția prezintă în sugestive 
grafice, date comparative, fotografii, 
panouri, exponate etc. activitatea ce 
se depune în Întreprinderile indus
triale prahovene pentru introducerea 
tehnicii noi, modernizarea și diver
sificarea produselor, a unor tehnolo
gii de vîrf. care să determine creș
terea productivității muncii, reduce
rea importului, lărgirea posibilități
lor de export. Pe un panou sînt pre
văzute sarcinile mobilizatoare în 
acest domeniu ale colectivelor tn

PROFESORUL Șl STUDENTUL
(Urmare din pag. I)

prioritare de sănătate și cercetare a 
mediului, puner ea la punct a unor 
tehnologii noi de elaborare a medir 
camentelor. realizarea de noi medi
camente, valorificarea resurselor na
turale din țara noastră, reducerea 
importurilor. De exemplu. în cadrul 
laboratorului de microproductie al 
Oficiului farmaceutic Tg. Mureș se 
realizează în mod curent peste 10 
produse medicamentoase ne baza 
unor formule (aprobate de Comisia 
medicamentului) elaborate de cadre
le didactice ale Facultății de farma
cie, cum sînt Hepatobil, indicat în co- 
Iecistopatii. Hiporib — cbntra hipo- 
tensiunii arteriale, suspensii pentru 
uz intern cu antibiotice pentru copil, 
preparate cu polivitamine etc. S-a 
realizat electrodul cu picătură de 
mercur tip Kemula, avînd peforman- 
te identice cu cele din import. S-au 
valorificat 3 specii de plante medi
cinale pentru medicamente utilizate 
în acțiuni. hepato-biliare. s-a creat un 
prototip de înregistrări magnetice 
EKG ortogonale etc.

Un aspect care trebuie relevat este 
acela al efectuării cercetării pe bază 
de contract, modalitate prin care ca
drele didactice, institutul contribuie 
la rezolvarea unor nevoi directe ale 
producției. în perioada 1977—1980 s-au 
încheiat 27 contracte, în valoare 
de 2 285 463 lei, cu combinatul chi
mic „Azomureș" și întreprinderea 
„IMATEX" din Tirgu Mureș pe 
teme privind refolosirea anei in
dustriale de rărire, dozarea pen- 
tasulfuril de fosfor din atmo
sfera zonei de muncă, stabilirea 
duratei optime a schimbului ne me
serii în scopul urmăririi randamen
tului profesional, precum și cu Cen
trul de chimie Timișoara. Spitalul 
din Simleul Silvaniei. Universitatea 
„Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. pri
vind studiul efectului antialgic al ex
tractelor purificate din Helleborus, 
îmbunătățirea metodelor de control 
enzimatic al calității Ulcosilvanilu- 
lui. elaborarea unei metode de ana
liză a comprimatelor de Meclofeno- 
xat ș.a.

imperativ. în acești ani de intensă 
acumulare, cînd tara noastră a cu
noscut un simțitor progres oe calea 
dezvoltării economico-sociale. țările 
slab dezvoltate sau in curs de dez
voltare care nu au avut mijloacele 
necesare sau nu au alocat o parte 
însemnată din venitul national în 
scopul dezvoltării nu numai că nu au 
progresat, nu numai că nu au mic
șorat decalajele fată. de țările avan
sate din punct de vedere economic, 
dar în ciuda „deceniului dezvoltării" 
acest decalaj s-a adîncit și mai mult. 
Experiența proprie, cit și practica 
mondială confirmă, așadar, că singura 
cale pentru ridicarea fiecărei națiuni 
la un grad inalt de civilizație este 
efortul propriu.

Acest efort trebuie să fie cu atît 
mai susținut cu rit chiar țările dez
voltate din punct de vedere economic, 
sub impulsul desfășurării revoluției 
știintifioo-tehnice contemporane, nu 
pregetă să aloce o cotă importantă 
din venitul national pentru dezvol
tare. în ultimii ani acestea au alo
cat constant intre 25—30 la sută din 
venitul national, si uneori chiar si 
peste aceste limite, cotă deosebit de 
Înaltă dacă avem in vedere mărimea 
absolută a venitului national la care 
este raportată. Tocmai opțiunea parti
dului nostru pentru o rată înaltă de 
acumulare a permis stabilirea pe ba
ze realiste, științifice a obiectivului 
Înscris în Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate — de 
a ridica România într-o perioadă re
lativ scurtă, pînă la jumătatea dece
niului nouă. în rindul țărilor cu un 
nivel mediu de dezvoltare economică.

Profunda gîndire economică a 

activităților ce se desfășoară in stat 
și. implicit, creșterea enormă a can
tității de documente. Din marele vo
lum de documente acumulate, arhi
vele trebuie să retină numai pe cele 
ce conțin informații de care istoria 
are nevoie. La aceasta contribuie o 
serie de factori dintre care fac parte, 
în primul rînd. reglementările legale, 
apoi pregătirea cadrelor și a condi
țiilor de păstrare, probleme discuta
te în cadrul întîlnirii noastre.

Arhivele statului din România se 
prezintă cu bune rezultate atît sub 
aspectul legislației, cit și al muncii 
de selecționare, păstrare si conserva
re a documentelor, rezultate eviden
țiate și apreciate de participants la 
consfătuire. în munca noastră ne bu
curăm de un larg sprijin din partea 
partidului si statului. în perioada ul
timilor 15 ani. Arhivele Statului au 
beneficiat de importante .investiții 
destinate lărgirii și moderniză
rii bazei tehnico-materiale. Di
recția generală a Arhivelor Statului 
din România a prezentat o comuni
care in acest sens, urmată de inter
vențiile celorlalte delegații, prilej de 
cunoaștere a diverselor stadii de in
troducere si folosire a calculatorului 
electronic în prelucrarea si regăsirea 
informațiilor.

Prin tematica dezbătută, consfătui
rea a contribuit si contribuie la ge
neralizarea experienței bune, la cu
noașterea preocupărilor si rezultate
lor din fiecare tară. în același timp, 
întilnirea își aduce contribuția Ia în
tărirea legăturilor de prietenie si 
colaborare dintre arhivari, la conlu
crarea dintre țările noastre. '

Gabriela BONDOC

I

producției"
acest an. Așa de pildă, sînt Prevă
zute spre rezolvare aproape 7 000 de 
teme de tehnică nouă (o bună parte 
au si fost rezolvate), să se aplice pes
te 700 de tehnologii noi și îmbunătă
țite, să se realizeze prin autoutilare 
utilaje, mașini, agregate de înaltă 
tehnicitate în valoare de aproape 
165 milioane lei. Aceste prevederi și 
altele, a căror realizare va fi susți
nută printr-o largă muncă politică, 
vor crea colectivelor industriale pra
hovene posibilitatea să crească ex
portul și să reducă importul cu 45 
milioane lei.

în zilele ce urmează, în cadrul 
expoziției vor avea loc întîlnirl între 
specialiști, proiectanti. cercetători, se 
vor organiza schimburi de experien
ță etc. (Constantin Căpraru).

La activitatea de cercetare sînt an
trenați și studenții. Numărul lor este 
în creștere; ei participă în colective 
mixte la rezolvarea unor cercetări 
din planul institutului. în anul 1979, 
la cercetările pe bază de contract au 
fost antrenați 50 de studenti. Activi
tatea de cercetare a 'Studenților- se 
desfășoară îd nâod* Organizat îri ca
drul cercurilor științifice și metodolo
gice. primele abordînd cercetări cu 
caracter practic desprinse din pla
nurile de cercetare ale disciplinelor. 
Pe lingă aproape toate disciplinele 
funcționează asemenea cercuri : pen
tru anii inferiori, cu caracter metodo
logic, iar pentru anii superiori cu 
caracter de cercetare efectivă. în 
anul 1979, în munca de cercetare știin
țifică au fost antrenați 519 studenți, 
grupați în 62 cercuri științifice. Un 
număr de 448 studenti au participat 
în cadrul a 118 colective mixte de 
cercetare alături de cadrele didac
tice.

Valorificarea cercetării științifice a 
studenților se realizează si prin lu
crările științifice pe care le elabo
rează sub îndrumarea cadrelor di
dactice. în cadrul sesiunii de comu
nicări a studenților din 10 mai 1980 
au fost prezentate 199 lucrări în ca
drul a 10 secții, din care 74 au fost 
premiate, unele evidentiindu-se prin 
aportul lor deosebit la rezolvarea 
unor probleme de aplicabilitate prac
tică din planul de cercetare al 
institutului. Majoritatea lucrărilor 
de diplomă de la Facultatea de 
medicină și aproape în totalita
te cele de la facultățile de sto
matologie și farmacie au fost 
elaborate ne baza unor teme din 
planul științific al institutului, avind 
de asemenea o aplicabilitate practi
că imediată.

Sînt citeva experiențe si rea
lizări ale institutului nostru. Și 
tot atîtea premise de a fruc
tifica și mai bine în viitor condi
țiile create pentru integrarea învăță- 
mintului medical cu cercetarea și 
asistența sanitară, „producția" medi
cilor. care reflectă politica partidului 
de modernizare a învățămintului din 
patria noastră.

secretarului general se relevă preg
nant sl prin atentia acordată modului 
in care sint folosite fondurile desti
nate dezvoltării economice. De fie
care dată cînd demonstra că trebuie 
să facem eforturi mai mari pentru 
acumulare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrăgea atentia că aceste 
fonduri trebuie să fie cheltuite cu 
cea mai înaltă eficientă. Și acest im
perativ se înfăptuiește sistematic. 
Dacă în anii 1966—1970 a fost necesar 
să se aloce 3,93 puncte din cota de 
acumulare pentru creșterea cu 1 la 
sută a venitului national. în cinci
nalul 1971—1975 au fost necesare circa 
2,8 puncte pentru un procent ; în ac
tualul cincinal acest raport este sim
țitor îmbunătățit tocmai ca urmare a 
multiplelor măsuri initiate de partid 
pe linia bunei utilizări a capacităților 
de producție, a materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor și energiei. 
Această evoluție pozitivă a procesu
lui de aeumulare se inscrie ca o la
tură esențială a trecerii la o nouă 
calitate in economie.

Astăzi, cînd tara se înaltă demnă, 
independentă și suverană, cînd pe în
treg cuprinsul ei se ridică moderne 
cetăți ale industriei, orașe sl sate în
floritoare. trăim din plin sentimentul 
că ideile curajoase și realiste ale 
secretarului general al partidului au 
deschis calea tuturor izbînzilor noas
tre. că fără ele nu am fi fost ceea ce 
sîntem azi. nu am fi îndrăznit să 
aspirăm la bunăstarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Din 
această realitate isi trage seva marea 
dragoste pe care o poartă celui mai 
iubit fiu al său — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — întregul popor.

CONSTANTA • Constanta 
găzduiește în aceste zile nu
meroase expoziții de artă plas
tică. La Galeriile de artă, pic
torul Gheorghe Firi că prezintă 
numeroase lucrări in ulei, Ni
colae Fleisig — sculptură, iar 
Ion Tițoiu, Aurel Bulacu și 
Alexi Nicolae — grafică. Con
comitent. Muzeul de artă din 
Constanta prezintă publicului 
în afara colecțiilor proprii, 
două expoziții, una a pictoriței 
dobrogene Wanda Sachelarie- 
Vladimirescu si alta cu lucrări 
de gravură semnate de englezul 
David Hockney. De asemenea, 
in holul Teatrului de Stat ex
pune numeroase peisaje si com
poziții pictorul Nicolae Ca- 
minski. (George Mihăescu).

IALOMIȚA • La Slobozia a 
avut loc simpozionul „Aplicații 
practice ale matematicii in a- 
gricultură". Acad. Nicolae Teo- 
dorescu a susținut comunicarea 
„Necesități si priorități in cer
cetarea științifică din Româ
nia"; conf. dr. Emilia Andreescu 
a vorbit despre „Aplicarea 
funcțiilor de producție în stabi
lirea dozelor optime de azot si 
fosfor în cultura porumbului". 
Atit celelalte comunicări, rit si 
dialogul purtat între prestigioșii 
oameni de știință si specialiștii 
din agricultura județului Ia
lomița s-au bucurat de un de
osebit interes. în cadrul acestei 
manifestări a avut loc si o vi
zită Ia stațiunea pentru cerce
tări în culturi irigate Mărcu- 
lesti, unde s-a desfășurat un 
schimb de idei cu cercetătorii, 
privind transpunerea in practi
că a cunoștințelor matematice. 
(Mihai Vișoiu).

• în unitățile Uniunii 
județene a cooperativelor mește
șugărești din Iași se desfășoară 
„Decada culturii si educației șo 
cialiste". Activitățile cuprif^ 
expuneri si dezbateri. con
cursuri și simpozioane ne teme 
cultural-stiintifice și de omaJ 
giere ă împlinirii a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac 
centralizat si independent, șe
zători. și medalioane literare, 
precum și spectacole susținute 
de formații artistice de amatori 
din cadrul cooperativelor meș
teșugărești • La casa de Cul
tură a tineretului si studenților 
din Iași s-a deschis expoziția 
de creativitate tehnico-stiintifir 
că cu realizările obținute de u- 
nitătlle industriei ieșene în asi
milarea de produse care să în
locuiască importurile si în in
troducerea progresului tehnic 
prin forte proprii. Expoziția re
unește peste 600 de repere, ma
șini si subansamble de înaltă 
tehnicitate, dispozitive, niese de 
schimb, scule și verificatoare, 
instalații și echipamente, noi 
produse farmaceutice, chimice 
și coloranti. materii nrime si 
materiale, sisteme electronice si 
de calcul etc. (Manole Corcari).

SATU MARE • Cu Prilejul 
închiderii anului de învăță- 
mînt, la cursurile universității 
cultural științifice, la Satu Mare, 
în fata cursantilor si absolven
ților s-a desfășurat un simpo
zion cu tema „Formarea con
cepției științifice despre materie, 

. univers și societate a maselor 
‘largi de oameni ăi muncii" 
• Pe scena Teatrului de Nord 
din Satu Mare, colectivul acto
ricesc al secției maghiare Dre- 
zintă în aceste zile o suită de 
spectacole cu noua premieră pe 
tară „Carieră de pușcăriaș", a 
dramaturgului finlandez Tauno 
Yliruusi (Octav Grumeza).

HUNEDOARA • în orașul 
Lupeni s-a desfășurat un pro
gram al manifestărilor cinema
tografice cu tema: „Pentru o 
nouă calitate în activitatea po
litică și cultural-educativă de 
masă cu filmul românesc în re
țeaua cinematografică hunedo- 
reană". în acest context, la în
treprinderea minieră Lupem a 
avut loc o manifestare pe tema 
„Modalități de încadrare a fil
mului si a altor mijloace de in
formare în acțiunea de introdu
cere a tehnicii noi în ramura 
minieră" in cadrul căreia au 
avut loc expuneri, au rulat fil
me documentare. La întreprin
derea „Vîscoza". în sala cine
matografului „Cultural". la 
Clubul sindicatelor din Lupeni 
s-au desfășurat apoi concursul 
„Cine știe... răspunde". ne 
tema: „File din eponeea na
țională oglindite în film" și o 
sesiune de comunicări. (Sabin 
Cerbu).

MEHEDINȚI • „Partidului — 
inima și ghidul" —- sub acest 
generic s-a desfășurat o seară 
de poezie patriotică la căminul 
cultural din Simian. La Casa de 
cultură din Baia de Aramă si la 
căminul cultural din Hlnova 
s-au organizat medalioane lite
rare cu tema ..George Căli
nescu — omul și opera". Corul 
„Doina" a prezentat în sala 
casei municipale de cultură un 
concert simfonic educativ dedi
cat fruntașilor în producție, iar 
teatrul popular din Drobeta- 
Tutnu Severin a susținut spec- 
tacolul-evocare „Burebista". La 
Casa de cultură din Vtnju 
Mare s-a deschis expoziția 
„Realizări românești de excep
ție în domeniul tehnico-stiinti- 
fic". (Virgiliu Tătarul.

tv
PROGRAMUL 1
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba german*
18,25 Tragerea loto
18.35 La volan
18.50 1004 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Reflector
19,40 Film artistic: „Leii oel tineri" — 

premieră pe tară. Producție a 
studiourilor engleze.

21,55 In pași de dane
22.15 Telejurnal
PROGRAMUL »
16,00 Ansambluri folclorice
16.20 O viață pentru o idee
16.50 Tineri pianiști-compozltorl
17.30 Blocnotes
17.50 Dicționar cinematografic — Paul 

Newman
18.30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Stelele de la amiază — documen

tar artistic
80.35 Concertul Filarmonicii „Georga 

Enescu"
32.15 Telejurnal
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A apărut volumul SESIUNEA CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Creșterea rolului femeii în viața 
economică și social-politică 

a României socialiste
Editura, politică

încheierea
lucrărilor COMUNICAT

Cronica zilei

La Praga s-au încheiat, joi după- 
amiază. lucrările celei de-a XXXIV-a 
ședințe a ' sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la. care 
au participat delegații din țările > 
membre ale C.AU.R., precum și o 
delegație din R.S.F. Iugoslavia.

în calitate de invitați au luat parte 
delegații din Afganistan, Angola, E- 

' " R.D.P. Ye-

cu privire la ședința a XXXIV-a a sesiunii

noi posibilități de extindere si diver
sificare a relațiilor economice si co
merciale româno-norvegiene. a con
lucrării industriale în diferite dome
nii de interes reciproc. îndeosebi în 
ramuri cum sînt construcțiile navale, 
industria chimică si cea metalurgică.

La lucrări participă Ion Neamtu, 
însărcinat cu afaceri ad-.interim al 
României la Oslo, si Per Borgen. 
ambasadorul Norvegiei la București.

re-
aceste sectoare. 
Borgen. amba- 
Bucuresti.

Primire la Consiliul de Mi
niștri. T°vară?uL Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. a primit, joi. pe Reiulf Steen, 
ministrul comerțului și navigației al 
Norvegiei, președintele pârtii țării 
sale la lucrările sesiunii Comisiei 
mixte româno-norvegiene de coope
rare economică, industrială, tehnico- 
stiintifică și pentru comerț, ce se 
desfășoară la București. Ap fost a- 
bordate probleme privind colaborarea 
dintre cele două țări în economie și 
industrie, în domeniile tehnicii, știin
ței si comerțului, posibilitățile extin
derii si diversificării relațiilor 
cinroc avantajoase în

A fost prezent Per 
sadorul Norvegiei la

★
Joi, ministrul afacerilor externe, 

Stefan Andrei, a avut o întrevedere 
cu Reiulf Steen, ministrul comerțu
lui și navigației al Norvegiei, pre
ședintele părții tării sale la lucrările 
sesiunii Comisiei mixte româno-nor
vegiene de cooperare economică, in
dustrială. tehnico-stiintifică si pentru 
comerț, ce se desfășoară la București. 
A avut loc un schimb de vederi cu 
priviri « .extinderea în continuare a 
relații! -^'romano-norvegiene pe di
verse planuri : politic, economic, teh- 
nico-știintific si cultural. De aseme
nea. au fost abordate probleme de 
interes comun referitoare la evoluția 
situației internaționale. în acest con
text, un accent deosebit s -a pus ne 
buna pregătire a reuniunii de la 
Madrid, pentru ca aceasta să dea un 
Impuls real procesului de înfăptuire 
a Actului final de la Helsinki. în 
direcția edificării securității si dez
voltării cooperării pe continent.

Lucrările sesiunii Comisiei 
mixte româno-norvegiene. La 
București au început, joi, lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-norvegiene de coope
rare economică, industrială, tehnico- 
științifică și pentru comerț.

Delegația română este' condusă de 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. iar delegația norvegiană 
de Reiulf Steen, ministrul comerțu
lui și navigației, președinții celor 
două părți în comisie.

Sesiunea examinează rezultatele 
obținute în domeniile cooperării eco
nomice si tehnico-stiintifice. precum 
și al schimburilor comerciale bilate
rale. Sînt. de asemenea, examinate

Incheierea sesiunii Comi
siei mixte româno-senegale- 
Iq S-au încheiat lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-senegaleze pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale si cooperării eco
nomice si tehnice, care a avut loc 
la București. în zilele 
iunie a.c.

în timpul convorbirilor, 
delegații. conduse de 
Cioară, ministrul energiei electrice, 
președintele părții române în comisie, 
și Louis Alexandrenne. ministrul 
planului si cooperării, președintele 
părții senegaleze în comisie, au ana
lizat. în spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, rezultatele 
obținute îri dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a colaborării economice, 
tehnico-știintifice si culturale dintre 
cele două țări si au stabilit noi mă
suri pentru lărgirea si: diversificarea 
cooperării românoTsenegaleze in sec
toare de interes reciproc, precum si 
pentru extinderea în continuare a 
schimburilor comerciale.

★
Joi după-amiaZă ă avut loc la 

București semnarea Programului de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Democrate Coreene, pe anii 
1980—1981.

Documentul, semnat de Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, si de ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București. Sin In 
Ha. prevede dezvoltarea și adîncirea 
colaborării în domeniile științei, in- 
vătămîntului. culturii, sănătății, pre
sei si radîoteleviziunii. constituind o 
nouă contribuție la mai buna cu
noaștere și. apropiere între cele două 
țări si popoare prietene.

Au fost de față Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți. ai 
Ministerului Educației si învățămîn- 
tului. precum si membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

de 16—19

cele două 
Gheorghe

delegații 'din Afganistan, 
tiopia. Laos.
men.

Delegația 
România la 
de tovarășul _____ __
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

La încheierea lucrărilor âu fost 
adoptate documente în problemele 
ce s-au aflat pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXIV-a ședințe 
a sesiunii C.A.E.R.

Conducătorul delegației române, 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, a semnat „Convenția privind 
specializarea și cooperarea interna
țională multilaterală în elaborarea și 
producția de noi mijloace ale tehnicii 
de calcul în vederea creșterii livră
rilor reciproce".

Tovarășul Paul Niculescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al. 
guvernului, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia în C.A.E.R., a semnat „Conven
ția generală privind colaborarea in 
scopul creșterii însemnate a gradu
lui de prelucrare a țițeiului".

★
Secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, tovarășul 
Gustav Husak, a oferit, joi seara, 
o recepție în cinstea delegațiilor 
participante la lucrările celei de-a 
XXXIV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

Au luat parte delegația română, 
condusă de tovarășul Ilie Verdeț. 
Celelalte delegații.

Mozambic si

SocialisteRepublicii
sesiune a fost condusă 
Ilie Verdeț, membru al

ÎNTOARCEREA
PRAGA

Pe teme de i zootehnie
(Urmare din pag. I)

cărui reprezentanți sînt, de fapt, cei 
de la care a pornit ciudata optică cu 
privire la existența unui singur ter
men de punere în funcțiune a unui 
număr atît de mare de obiective. 
Oare să nu știe conducerea trustului 
bucureștean că scopul major urmărit 
prin materializarea acestor investiții 
este tocmai acela ca, la sfirșitul anu
lui 1982. in acest combinat să se 
crească un milion de porci ? Să nu 
fi înțeles oare că pentru realizarea 
acestui efectiv trebuie să se meargă 
din etapă în etapă î De neînțeles este 
și refuzul repetat al reprezentanților 
trustului de a semna graficele de exe
cuție a lucrărilor pe acest an.

întirzierea lucrărilor pe șantierele 
viitoarelor obiective zootehnice ale 
C.P.LC.P. Ialomița are consecințe 
deosebit de dăunătoare asupra desfă
șurării normale a procesului de pro
ducție pe ansamblul combinatului. 
Pornindu-se de la sarcina ca pînă la 
finele anului 1982 capacitatea de pro
ducție a combinatului să ajungă la 
un milion de porci. începînd din vara 
anului 1978 s-a trecut la elaborarea 
unui program special pentru sporirea 
treptată a efectivelor. Cum e normal, 
scontîndu-se pe terminarea unui anu
mit număr de adăposturi, s-a trecut 
la extinderea loturilor de scroafe 
pentru țeproductie ; în acest an s-au 
și obținut peste 300 000 de purcei, iar 
la ora actuală în complexele de aici 
se cresc cu peste 100 000 mai multe 
capete față de capacitatea normală 
a acestora. Suprapooularea a dus 
la creșterea procentului de mor
talitate a purceilor, care depă
șește cu mult limita maximă admisă. 
Iar căldurile din vară ar putea ridica 
și mai mult pierderile de purcei. 
Pentru a preveni o asemenea situa
ție s-a trecut la transformarea unor 
îngrășătorii în hale pentru creșterea 
tineretului. Rezultatul : într-o boxă 
cu o capacitate de 28 capete se în
grașă acum între 50—55 de porci. Ne

avînd deci asigurate Condițiile nece
sare. animalele nu mai înregistrează 
sporurile de creștere în greutate pre
văzute și, de aceea, se prelungește 
perioada de îngrășare. Dar reproduc
ția ce se realizează în acest an con
stituie tocmai baza materială pentru 
anul .1981, cînd în combinat urmează 
să se îngrașe circa 750 000 de porci. 
Iar începînd din acest an și. mai. cu 
seamă din anul viitor, trebuie pregă
tită producția anului 1982, pentru a 
se putea realiza un milion de porci. 
Or, aceasta necesită punerea în apli
care a programului de selecție și 
ameliorare stabilit, înmulțirea ani
malelor de mare productivitate — ac-. 
țiuni ce urmează a se realiza tocmai 
în spațiile prevăzute a fi construite 
în acest an. Deocamdată însă, ele 
nu există.

Supunem atenției Ministerului Con
strucțiilor Industriale — forul de re
sort al trustului bucureștean — și 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare — titularul investiției, 
stările de lucruri cu totul inadmisi
bile care s-au creat în legătură cu 
această investiție, fiind încredințați 
că pe baza unei analize serioase, la 
fata locului — in spiritul exigente
lor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Consfătuirea de lucru 
din 29—30 mai de la C.C. al 
P.C.R. și la recenta Ședință plenară 
lărgită a Consiliului National al Oa
menilor Muncii — se vor trage toate 
învățămintele pentru curmarea nea
junsurilor si se vor lua măsuri ener
gice pentru concentrarea de forte spo
rite de constructori si asigurarea ma
terialelor necesare pentru accelerarea 
ritmului de lucru ne aceste șantiere. 
O asemenea intervenție imediată si 
hotărîtă este impusă de stadiul neco
respunzător al lucrărilor si. mai pre
sus de orice, de faptul că acest com
binat este de mare interes national, 
urmînd să aibă un rol deosebit In 
aprovizionarea populației cu carne de 
porc.

Și

A DELEGAȚIEI ROMÂNE
Delegația Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, care a 
luat parte la lucrările celei de-a 
XXXIV-a ședințe a sesiunii ■ Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
desfășurată la Praga, s-a înapoiat, 
joi seara, în Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

; al P;C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, repre
zentantul permanent al României în 
C.A.E.R., Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Stan Măgureanu, secretar al Consi
liului de Miniștri, Iulian Tudosie, ad
junct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, Ștefan Stancu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Gheorghe Stoi
ca, locțiitorul reprezentantului per
manent al României în C.A.E.R., ■ 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Vasile Bulucea, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Ceterchi, ministrul 
persoane oficiale.

Au fost prezenți 
ambasadorul R.S.
București, și membri ai ambasadei.

Ion
justiției, de alte

Lumir Hanăk, 
Cehoslovace la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 iunie a.c. In țară: Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea averse locale de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente in nordul țării și zonele de 
deal și de munte. Vîntul va sufla slab

ptnă la moderat, prezentlnd Intensifi
cări de scurtă ’ ,
minime vor fi cuprinse intre 6 și 16 
grade, iar cele maxime intre 18 și 28 
de grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești: Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii sub 
formă de averse Îndeosebi după-amia- 
za. Vînt slab’ pină la moderat. Mini
mele vor fi cuprinse intre 13 și 16 
grade, iar maximele între 24 șl 27 de 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

durată. Temperaturile

★
La plecarea din Praga, pe aero

portul Ruzyne, delegația română a 
fost salutată de Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului federal al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Josef Kempny, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Vaclav Hula, vice
președinte al guvernului, președinte
le Comisiei de Stat a Planificării, 
Josef Simon, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-ceho- 
slovacă, L. Supka, ministrul federal 
pentru problemele dezvoltării tehni
co și investițiilor, de alte persoane 
oficiale cehoslovace, precum și de 
Nikolai Faddeev, secretar al C.A.E.R.

Au fost de față Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga, și 
membri ai ambasadei.

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
între 17—19 iunie 1980 a avut loc 

la Praga. capitala Republicii Socia
liste Cehoslovace, ședința a XXXIV-a 
ordinară a Sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. conduse de : S. Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria ; L. 
Strougal. președintele Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace ; C. R. 
Rodriguez. vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba ; W. Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane ; J. 
Batmunh. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mon
gole ; E. Babiuch. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone ; I. Verdeț, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România ; G. Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare ; A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor^ So
vietice Socialiste ; Fam Van 
prim-ministru al Guvernului 
blicii Socialiste Vietnam.

în conformitate cu convenția . 
C.A.E.R. și Guvernul R.S.F. Iugosla
via. la ședința sesiunii a participat 
delegația R.S.F.I.. condusă de B. Iko- 
nici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal.

La lucrările sesiunii au participat, 
ca observatori, delegați din : Repu
blica Democratică Afganistan. Repu
blica Populară Angola. Etiopia Socia
listă. Republica Democrată Populară 
Laos. Republica Populară Mozambic, 
Republica Democrată Populară Ye
men.

La ședința sesiunii au fost prezenți 
președintele Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul activi
tății de planificare, reprezentanți ai 
comisiilor permanente si ai altor or
gane ale C.A.E.R.. precum si repre
zentanți ai organizațiilor economice 
internaționale ale țărilor socialiste.

Ședința a fost prezidată de L. 
Strougal. conducătorul delegației Re
publicii Socialiste Cehoslovace, pre
ședintele Guvernului R.S.C.

Sesiunea a ascultat rapoartele cu 
privire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc între șe
dințele a XXXIII-a și a XXXIV-a 
ale sesiunii și cu privire la realizarea 
practică a direcțiilor principale ale 
perfecționării in continuare a organi
zării colaborării multilaterale a ta
rilor membre ale C.A.E.R. si a activi
tății consiliului 1 prezentate de R. 
Rohlicek, președintele Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., raportul cu pri
vire la desfășurarea coordonării pla
nurilor economice ale țărilor., mem- , 
bre ale C.A.E.R. p^ perioada 1981—, 
1985. realizarea Programelor speciale 
de colaborare pe termen lung. și sar-. 
cinile viitoare în acest domeniu, pre
zentat de N. K. Baibakov. Președin
tele Comitetului C.A.E.R, pentru co
laborare în domeniul activității de 
planificare, precum si comunicarea 
cu privire la problema convocării ce
lei de-a XXXV-a ședințe a sesiunii 
C.A.E.R.. prezentată de N. V. Fad
deev, secretarul Consiliului, de Aju
tor Economic Reciproc,

Sesiunea s-a întrunit în perioada 
în care țările membre ale C.A.E.R. 
Încheie înfăptuirea planurilor lor 
economice cincinale ne perioada 
1976—1980. într-o serie de țări au 
avut loc congresele partidelor comu
niste și muncitorești care au stabilit 
direcțiile principale ale dezvoltării 
economico-sociale pentru cincinalul 
următor și pe o perspectivă mai în
delungată. iar în alte țări se fac pre
gătiri intense pentru desfășurarea 
congreselor partidelor, se definesc 
obiectivele viitoare ale construcției 
socialiste și comuniste.

Perioada care a trecut după șe
dința a XXXIII-a a sesiunii C.A.E.R. 
a fost marcată de evenimente im
portante. In țările membre ale 
C.A.E.R. și în organele consiliului 
s-au aniversat pe larg 110 ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin, conducător 
al proletariatului mondial, întemeie
tor al primului stat socialist din lu
me, și 35 de ani de la marea victo
rie asupra fascismului.

Realizările țărilor membre ale 
C.A.E.R. în construcția socialistă și 
comunistă și experiența colaborării 
lor reciproce confirmă forța vitală 
și însemnătatea nepieritoare a idei
lor marxism-leninismului, care se 
aplică in mod creator în condițiile 
fiecărei țări, exercită o influență 
crescîndă asupra mersului dezvoltă
rii mondiale.

La ședința sesiunii s-a relevat că, 
în cei 25 de ani care au trecut de 
la semnarea Tratatului de la Varșo
via, statele participante la acesta 
alianță defensivă, în colaborare* cu 
alte țări, cu toate forțele iubitoare 
de pace, soluționează sigur și efici
ent sarcinile de importanță vitală de 
a nu admite declanșarea unui război 
în Europa, de a contribui pe toate 
căile Ia întărirea păcii, slăbirea în
cordării internaționale, dezvoltarea 
unei colaborări pașnice, egale in 
drepturi între state.

Sesiunea a subliniat importanța 
declarațiilor adoptate la 15 mai 1980 
de statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, care conțin un program 
amplu de acțiune pentru întărirea

Dong, 
Repu-

dintre

păcii și colaborării între popoare, 
continuarea politicii de destindere 
și completarea acesteia cu dezanga
jarea militară, încetarea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru reglementarea pe cale pașni
că a litigiilor și eliminarea politicii 
de forță din relațiile internaționale, 
pentru întărirea securității, și inde
pendenței popoarelor.

Delegațiile țărilor membre ăla 
C.A.E.R. au subliniat din nou atașat 
mentul față de principiile și preve
derile Actului final de la Helsinki 
și necesitatea pregătirii active și te
meinice pentru desfășurarea con
structivă a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeană, în 
scopul continuării și adîncirii pro
cesului destinderii și asigurării secu
rității pe continentul european, dez
voltării în continuare a colaborării 
în toate domeniile pe bază de ega
litate între popoarele țărilor euro
pene.

Munca plină de abnegație a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății din țările membre ale C.A.E.R., 
sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, precum și dezvolta
rea și adîncirea colaborării recipro
ce în toate domeniile, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și so
lidarității internaționale, egalității 
în drepturi, respectării independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, au asigurat creșterea în 
continuare a potențialului economic 
și tehnico-științific al acestor țări, 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al populației. Volumul 
venitului național în 1979 a crescut 
în tarile membre ale C.A.E.R.. în an
samblu, față de anul 1975, cu 19 la 
sută, iar producția industrială cu 23 
la sută. în majoritatea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. s-au dezvoltat în rit
murile cele mai înalte ramurile care 
determină progresul tehnic și care 
asigură eficiența producției.

Volumul mediu anual al producției 
agricole în 1976—1979, comparativ cu 
1971—1975, a crescut în țările mem
bre ale C.A.E.R. cu 9 la sută.

Sesiunea a relevat dezvoltarea cu 
succes a legăturilor economice 
externe ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. In 1979, schimburile lor 
comerciale au crescut, comparativ cu 
anul anterior, cu 12,7 la sută și au 
atins 196 miliarde ruble, din care 
schimburile reciproce de mărfuri în
tre țările membre ale C.A.E.R. au 
reprezentat 111 miliarde ruble. Li
vrările reciproce au acoperit partea 
principală a necesarului de import al 
majorității țărilor membre ale 
C.A.E.R. la cglemaj importante tipuri 
de combustibili,- materii prime, mate
riale, precum și la mașini și utilaje.

Sesiunea'a aprobat activitatea Co
mitetului' Executiv privind conduce
rea lucrărilor organelor C.A.E.R. și 
a constatat cu satisfacție că. în pe
rioada care a trecut de la ședința a 
XXXIII-a a sesiunii consiliului, ac
tivitatea sa a fost îndreptată spre 
traducerea cu succes în viață a înțe
legerilor realizate la întîlnirile con
ducătorilor partidelor și statelor fră
țești, membre ale C.A.E.R., a Pro
gramului complex al adîncirii și per
fecționării în continuare a colaboră
rii și dezvoltării integrării economice 
socialiste, precum și spre realizarea 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung, spre transpunerea 
lor intr-un sistem de convenții con
crete. S-a constatat că, în acest an, 
se încheie practic îndeplinirea celor 
mai importante acțiuni din planul 
convenit al acțiunilor multilaterale 
de integrare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1976—1980.

S-a relevat că lucrările privind 
coordonarea planurilor pe cincinalul 
viitor, iar pentru unele probleme și 
pe o perioadă mai, îndelungată, se 
află în stadiu de finalizare. Rezulta
tele preliminare ale coordonării ara
tă că, în cursul acestor lucrări, au 
fost soluționate. în linii generale, o 
serie de probleme complexe ale co
laborării economice și tehnico-științi- 
fice. Aceasta creează premise pentru 
pregătirea de către țările membre 
ale C.A.E.R. a planurilor lor de dez
voltare economico-socială pe urmă
toarea perioadă de cinci ani.

La sesiune s-a convenit ca orga
nele naționale de planificare și Co
mitetul C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planificare să 
intensifice eforturile pentru accele
rarea finalizării lucrărilor de coordo
nare a planurilor, pentru sa
tisfacerea mai deplină a necesaru
lui economiilor naționale ale țărilor 
de combustibil, materii prime, ener
gie; mașini si utilaje, precum si creș
terea volumului comerțului reciproc 
și îmbunătățirea condițiilor trans
portului international.

Sesiunea a examinat activitatea 
desfășurată in organele C.A.E:R. pri
vind dezvoltarea si adîncirea specia
lizării si cooperării în DrOductia 
celor mai importante tipuri de ma
șini si utilaje, menite să asigure în 
țările membre ale C.A.E.R. progresul 
tehnic si creșterea producției în com
plexul energetic, de combustibil și 
materii prime. în construcțiile de 
mașini, electrotehnică, radioelectro- 
nică. chimie, transporturi, agricultură.

două 
total

sub-

Pînă în prezent. în domeniul specia
lizării si cooperării în producție se 
derulează peste 120 de convenții mul
tilaterale si peste 660 bilaterale. Nu
mai în construcțiile de mașini sînt 
cuprinse în specializare peste zece 
mii de denumiri de produse. Volumul 
exportului de produse specializate 
ale construcțiilor de mașini în livră
rile reciproce ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. creste de aproximativ 
ori mai repede decîfr exportul 
de mașini si utilaje.

în același timp, la sesiune s-a
liniat că obiectivele care stau în fata 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul intensificării producției socia
le. al introducerii accelerate a re
zultatelor progresului tehnico-stiinti- 
fic reclamă îmbunătățirea în conti
nuare a activității legate de specia
lizarea si cooperarea internațională 
în producție. Pornind de la faptul că 
activitatea privind dezvoltarea plani
ficată a specializării si cooperării in
ternaționale în producție ne termen 
lung constituie cea mai importantă 
direcție a creșterii eficientei colabo
rării viitoare a țărilor membre «le 
C.A.E.R. în deceniul următor, sesiu
nea a preconizat măsuri pentru ridi
carea acestei activități la un nivel 
calitativ nou. S-a atras atentia asu
pra necesității concentrării colaboră
rii privind specializarea si coopera
rea asupra problemelor care au o im
portantă economică deosebită, accen
tuării complexității acestei colaborări 
prin corelarea cercetărilor, elaborări
lor tehnice, creării, asimilării si pro
ducerii de tehnică, organizării ser- 
vice-ului. asupra necesității extinde
rii' dimensiunilor specializării Inter
nationale pe subansamble si piese 
unificate. în scopul optimizării pro
ducției de produse finite.
. A fost, de asemenea, subliniată ne
cesitatea dezvoltării în continuare a 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. in producția de materiale 
de înaltă calitate pentru satisfacerea 
necesităților acestor țări în princi
palele ramuri ale industriei.

în timpul ședinței sesiunii, condu
cătorii delegațiilor țărilor membre 
ale C.A.E.R. au semnat Convenția 
privind specializarea Si cooperarea 
internațională multilaterală în elabo
rarea si producția de noi mijloace 
ale tehnicii de calcul. Părțile au ex
primat hotărirea lor de a majora în 
cincinalul următor, pe baza acestei 
convenții, volumul livrărilor reciproce 
de tehnică de calcul modernă de 
aproximativ două ori fată de 
1976—1980.

Sesiunea a relevat influenta mereu 
crescîndă asupra dezvoltării econo
mice a țărilor membre ale C.A.E.R. 
a problemelor aprovizionării econo
miilor lor cu energie, combustibili si 
materii prime si odată cu dezvol
tarea colaborării privind valorificarea 
prin eforturi comune de noi resur
se. a.. subliniat importanta economi
sirii. pe toate căile, a resurselor de 
combustibili, materii prime energeti
ce și a altor resurse materiale. S-a 
hotărît să se sporească atentia țață 
de problemele colaborării în folosirea 
cea mai rațională a acestora.

In același timp, au fost adoptate 
hotărîri privind extinderea colaboră
rii în efectuarea de prospecțiuni geo
logice în zonele de perspectivă ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. și în 
asigurarea creșterii rezervelor pros
pectate si livrărilor reciproce de 
combustibili si alte tipuri importante 
de materii prirye minerale,'în dotarea 
ramurilor extractive si consumatoa
re de combustibil cu utilaje moderne 
de înaltă productivitate sî economi
coase. precum si în folosirea de re
surse de energie noi, suplimentare. 
S-a prevăzut ca în următorii ani să 
se organizeze elaborarea prognozei 
tehnico-știintifice a soluționării pro
blemelor de combustibili și energe
tice oină in anul 2000.

In timpul lucrărilor sesiunii a fost 
semnată Convenția generală intergu- 
vemamentală privind colaborarea ță
rilor membre ale consiliului în scopul 
creșterii însemnate a gradului de 
prelucrare a țițeiului, pe calea intro
ducerii de tehnologii mai perfecțio
nate, pe baza specializării si coope
rării în producția de instalații si

utilaje pentru procesele de prelu
crare secundară a țițeiului.

Sesiunea a relevat activitatea im
portantă desfășurată în conformitate 
cu Programul complex și programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung în domeniul colaborării tehnico- 
știintifice. în direcția asimilării de 
noi tipuri de producție si perfecțio
nării tehnologiei, creșterii calității si 
nivelului tehnic al produselor fabrica
te. în perioada dintre ședințele a 
XXXIII-a și a XXXIV-a ale sesiu
nii consiliului au fost încheiate 
27 de convenții multilaterale de co
laborare tehnico-stiintifică. în cadrul 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică s-au elaborat 
direcțiile principale ale colaborării 
tehnico-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 1990.

S-a relevat că țările membre ale 
C.A.E.R. au continuat să acorde spri
jin Republicii Socialiste Vietnam, 
Republicii Cuba si Republicii Popu
lare Mongole în accelerarea dezvoltă
rii și creșterea eficientei economiilor 
lor, în accelerarea progresului teh- 
nico-științific. în perioada lucrărilor 
ședinței sesiunii s-a semnat Conven
ția generală privind colaborarea țări
lor membre ale C.A.E.R. pentru reali
zarea planurilor de dezvoltare acce
lerată a științei și tehnicii Republicii 
Cuba.

Sesiunea a constatat dezvoltarea 
cu succes a colaborării Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc cu sta
tele nemembre ale C.A.E.R. și cu or
ganizațiile internaționale.

S-a adîncit și s-a perfecționat co
laborarea C.A.E.R. cu R.S.F. Iugo
slavia. In prezent, Iugoslavia parti
cipă la lucrările organelor C.A.E.R. 
în 22 . domenii de colaborare, este 
participantă la peste 70 convenții și 
acorduri de specializare și cooperare 
multilaterală în producție, de colabo
rare tehnico-științifică.

A continuat colaborarea cu succes 
a Consiliului de, Ajutor Economic 
Reciproc cu Republica Finlanda. S-a 
înfăptuit, de asemenea, colaborarea 
cu Republica Irak și Statele Unite 
Mexicane.

Conducîndu-se după principiile in
ternaționalismului, țările membre ale 
C.A.E.R. acordă asistență, atit pe 
bază bilaterală, cit și multilaterală, 
tinerelor state care au pornit pe ca
lea dezvoltării socialiste, precum șl 
altor țări în curs de dezvoltare, in 
scopul accelerării progresului lor e- 
conomic, consolidării independenței 
politice și economice. în prezent, ță
rile membre ale consiliului acordă 
sprijin economic și tehnico-științific 
unui număr de 90 de țări în curs 
de dezvoltare din Asia, Africa și A- 
merica Latină.

în anul 1979, țările interesate 
membre ale C.A.E.R. au încheiat 
peste 100 convenții pe termen lung 
privind colaborarea economică și 
tehnică cu 39 țări în curs de dez
voltare.

A fost reafirmată solidaritatea ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu năzu
ința legitimă a statelor în curs de 
dezvoltare de a obține independen
ța economică deplină și de a înlătura 
exploatarea de către monopolurile 
imperialiste, de a se elibera de ine
galitate și de asuprirea unor state 
de către altele, de a înfăptui drep
tul fiecărui popor de a dispune de 
bogățiile naturale naționale în inte
resul înfloririi țării sale.

Sesiunea a subliniat năzuința con
stantă a țărilor membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
de a dezvolta colaborarea cu cele
lalte state in interesul adîncirii di
viziunii internaționale a muncii pe 
baze echitabile, de‘egalitate in drep
turi și avantaj reciproc, precum și 
dorința C.A.E.R. de a extinde rela
țiile de colaborare cu țări nemembre 
ale consiliului și cu organizații eco
nomice internaționale, în interesul 
păcii și progresului.

In legătură cu solicitarea Guver
nului Republicii Democratice Afga
nistan. sesiunea a adoptat hotărirea 
privind participarea părții afgane la 
lucrările C.A.E.R. ca observator.

Ședința a XXXIV-a a sesiunii 
Consiliului d* Ajutor Economic Re
ciproc s-a desfășurat în spiritul una
nimității. deplinei înțelegeri recipro
ce și colaborării tovărășești.

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.
Joi a avut loc la Praga ședința a 

96-â a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
la lucrările căreia au participat re
prezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, mi-

nistrul finanțelor, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România Ia C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme și a adoptat hotărîri legate 
de organizarea lucrărilor privind în
făptuirea hotărîrilor celei de-a* 
XXXIV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul activității

© DIAGNOSTIC PEN
TRU MONUMENTE 
„BOLNAVE". Pentru a re
pera exact locul și gravitatea 
deteriorării unui monument al 
antichității, specialiștii' italieni 
utilizează în uh.ma vreme o ca
meră TV cu sensibilitate in 
spectrul infraroșu. Aparatul de
pistează diferențe Pricit de mici 
de temperatură, care indică, de 
fapt, prezența unei alterări. Pe 
ecran apare imaginea punctelor 
nevralgice redată în nuanțe de 
diferite intensități. Unul din 
primele obiective la care a fost 
utilizată noua metodă este Co
lumna lui Traian. Asupra aces
tui celebru monument, repre- 
zentînd scene din războaiele da-

co-romane, scurgerea vremii, in
temperiile, poluarea, trepidațiile 
provocate de traficul intens au 
lăsat serioase urme. De mai mul
tă vreme columna este ascunsă 
privirilor de rețeaua de schele, 
experții italieni promițînd să 
oprească procesul de deteriorare.

DE PRETUTINDENI

• PRIMA SCRISOARE 
DIN LUME TRANSMISĂ 
PRIN SATELIT a necesitat un 
minut pentru „a trece Atlanti
cul" între Londra si Toronto 
(Canada). Posta britanică a i- 
naugurat marți acest serviciu, 
care transmite crin satelit co
respondenta, destinatarul pri
mind un facsimil al mesajului 
expeditorului. Președintele poș
tei britanice este cel ce a tri-

mis colegului său canadian 
prima „scrisoare prin spațiu". 
Tariful acestui gen de curier 
poștal este însă ridicat — 4 lire 
sterline pentru o pagină.

• PROGRAM DE DEZ
VOLTARE A APICULTU
RII. Bulgaria se numără prin
tre marii producători și expor
tatori de miere din lume. 80 000 
de apicultori, organizați în 1 300 
de cooperative și asociații, îngri
jesc 620 000 colonii de albine. 
Două treimi din cele aproape 
10 000 tone de miere, extrase 
anual din fagurii stupilor, sînt

destinate exportului. în ultimul 
timp, apicultura se dezvoltă în 
Bulgaria potrivit unui program 
național, care prevede exploata
rea industrială a plantelor meli- 
fere, creșterea numărului de al
bine „matcă", satisfacerea din 
producția internă a întregului 
instrumentar necesar muncii 
apicultorilor.

® SISTEM DE IRIGA
ȚIE MAYAȘ. Operațiunile 
de testare a noului sistem radar 
S.A.R. (Synthetic Aperture Ra
dar). pus la punct în cadrul 
N.A.S.A.. au prilejuit o impor
tantă descoperire arheologică. 
Valorificarea imaginilor luate 
din avion în cursul zborurilor 
deasupra îunglei guatemaleze a 
dezvăluit existenta unor impre-

•sionante canale de irigație 
mayașe. ascunse timp de peste 
un mileniu- de abundenta vege
tației. precum si de stratul com
pact de nori ce acoperă mai tot 
timpul cerul acestei regiuni. Sis
temul de irigație a fost con
struit între 250 î.e.n. — 900 e.n.

• ZIARE TELEVIZATE. 
Specialiștii polonezi au realizat 
și prezentat la Tîrgul internațio
nal de la Poznan un sistem de 
transmitere a paginilor de ziar 
către abonați prin intermediul 
televiziunii. Prin acest sistem 
vor putea fi recepționate infor
mațiile publicate de ziare, bule
tinele meteorologice, repertoriile 
teatrelor și cinematografelor. 
Primele emisiuni de acest fel 
vor începe in luna septembrie 
1980.

La 19 iunie 1980 a avut loc, la 
Praga, ședința a 23-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, la care 
au participat 
membre ale I 
slaviă.

Delegația 
de tovarășul 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

reprezentanții țărilor
și R.S.F. Iugo-C.A.E.R.

română 
Nicolae

a fost condusă 
Constantin, vi-

Comitetul 
îndeplinirea 
XXXIV-a a 
de finalizarea coordonării planurilor 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1981—1985 și de accele
rarea înfăptuirii acțiunilor incluse in 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
intr-o 
lucru.

a adoptat măsuri pentru 
hotărârilor ședinței a 

sesiunii C.A.E.R., legate

atmosferă prietenească de

★
PRAG A 19 (Agerpres). — Tovară

șii Paul Niculescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul finanțelor, reprezen
tantul permanent al României la 
C.A.E.R., Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv ăl C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu-

*
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. au avut. în zilele celei de-a 
XXXIV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R., 
întilniri de lucru cu omologii lor din 
țările membre ale C.A.E.R.. precum 
si cu reprezentanți ai țărilor invi
tate la lucrările sesiunii C.A.E.R.

In cadrul acestor întilniri. desfășu
rate într-o atmosferă caldă, priete
nească. au fost examinate probleme 
ale adîncirii colaborării șl cooperă
rii. lărgirii schimburilor comerciale, 
au fost analizate posibilitățile de 
extindere. în cincinalul viitor, a re
lațiilor economice bilaterale.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi să exprim mulțumiri cordiale oamenilor muncii români și 

dumneavoastră personal pentru felicitările adresate cu ocazia realegerii mele 
ca președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.

Sint ferm convins că dezvoltarea colaborării prietenești multilaterale 
dintre cele două partide și țări ale noastre va continua spre binele popoarelor 
cehoslovac și român, în interesul edificării socialismului, unității țărilor 
comunității socialiste și al consolidării păcii și securității în lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii 'Socialiste Cehoslovace

Primul ministru al guvernului român 
s-a intilnit cu președintele 

guvernului cehoslovac

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit, joi, dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Chou Hui, membru al C.C. al P.C.C., 
prim-secretar al Comitetului regiuniî 
autonome Mongolia Interioară al 
P.C.C., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în tara noas
tră, în perioada 5—19 iunie a.c.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele, popoare
le și țările noastre, care se dezvoltă 
permanent, în baza hotărîrilor și în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Hua Gudfeng, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze. Au fost înfățișate 
oaspeților chinezi unele preocupări 
actuale și activitatea desfășurată

pentru transpunerea în viată a hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., succesele obținute de poporul 
român in opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

La convorbire, care a decurs în- 
tr-o ambianță caldă, prietenească, au 
participat Lucian Drăguț, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze. la București.

★
Cu prilejul vizitei în tara noastră, 

delegația de activiști , ai P. C Chinez 
a. avut întîlniri și convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. la comitetele județene de 
partid Sibiu, Alba, Mureș și Harghi
ta. Oaspeții au vizitat întreprinderi 
industriale, unități agricole și obiec
tive soclal-culturale din Capitală și 
județe, luind cunoștință de realiză
rile și experiența poporului român in 
diferite domenii de activitate.

PRAGA 19 (Agerpres). — Tovară
șul Ilie Verdet. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit joi cu tovarășul Lubomir 
Strougal. membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia. președintele Guvernului fede
ral al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

La întîlnire au participat tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării. Gheor- 
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, si IorJel Diaeo- 
nescu, ambasadorul României la 
Praga.

Au fost prezenți tovarășii Vaclav 
Hula, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte 
al guvernului federal, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării. Josef 
Simon, vicepreședinte al guvernului

federal, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno-cehoslova- 
că. alte persoane oficiale.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie din
tre România si Cehoslovacia, dintre 
poporul român si poporul cehoslovac 
și a fost exprimată satisfacția fată 
de dezvoltarea colaborării româno- 
cehoslovace pe. multiple planuri. Au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare a colaborării si cooperării ro- 
mâno-cehoslovace, ' exprimîndu-se 
dorința reciprocă de a adinei aceste 
relații si de a găsi noi căi peniru 
diversificarea lor. în interesul celor 
două țări și popoare, in spiritul înțe
legerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Gustav Husak. secretai- ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică, 
științifică și tehnică româno-franceză

Președintele părții române în Comisia mixtă primit 
de premierul francez

Ministrul român al 
de mașini primit

industriei construcțiilor 
de premierul indian

Conferința de presă 
a tovarășului Mario Soares, 
secretar general al Partidului Socialist Portughez
Joi după-amiază, secretarul general 

al Partidului Socialist Portughez, 
tovarășul Mario Soares, s-a intîlnit, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
cu ziariști români și corespondenți 
ai presei străine acreditați La Bucu
rești.

Cu acest prilej, oaspetele a făcut o 
declarație și a răspuns întrebărilor 
adresate de ziariști.

Secretarul general al Partidului So
cialist Portughez și-a exprimat deo
sebita satisfacție pentru noua posibi
litate pe care a avut-o de a se întîlni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl a evidențiat 
semnificația profundă pe care o atri
buie convorbirilor cu conducătorul 
partidului și statului nostru, apre
cierea înaltă de care se bucură în 
Portugalia și în întreaga lume poli
tica externă pe care o promovează 
România, activitatea prestigioasă pe 
care șeful statului român o desfă
șoară pe plan internațional.

Am avut posibilitatea — a declarat 
Mario Soares — să facem cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu un larg 
schimb de impresii, foarte sincere, 
asupra situației din cele două țări, 
asupra relațiilor reciproce dintre 
Portugalia și România și. in sfirșit, 
asupra situației internaționale, in 
mod special a celei europene.

Reliefind raporturile de prietenie 
dintre cele două partide. Mario 
Soares a arătat că acestea au cunos
cut un curs ascendent chiar de la în
ceputul revoluției portugheze din 
aprilie 1974, adincindu-se permanent, 
în special ca urmare a contactelor la 
nivel înalt.

„Am apreciat întotdeauna — a de
clarat oaspetele — pozițiile pe care 
s-a situat în probleme de politică ex
ternă președintele Nicolae Ceaușescu. 
Pentru mine a fost extrem de im
portant si cred că mi-a ajutat foarte 
mult faptul că am putut să vorbesc 
îndelungat de data aceasta cu pre
ședintele Ceaușescu. Dialogul a abor
dat probleme ale vieții internaționale 
si mi-au plăcut foarte mult profun
zimea si originalitatea analizei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Am 
putut să cunosc punctul de vedere al 
guvernului român și al Partidului 
Comunist Român, intr-un mod mai 
aprofundat decit îl cunoșteam pînă 
acum, și aceasta este întotdeauna 
foarte util între conducătorii politici".

Subliniind permanența și continui
tatea contactelor și vizitelor repre
zentanților celor două partide, Mario 
Soares a spus : „Aceasta demonstrea
ză că relațiile dintre partidele noas
tre se dezvoltă și că există o cunoaș

tere din ce in ce mai profundă intre 
conducătorii celor două partide, ceea 
cș se traduce prin relații din ce în ce 
mai bune între cele două țări". în 
context, referindu-se la influența 
binefăcătoare a contactelor dintre 
partidele politice din cele două țări 
pentru asigurarea unui curs ascen
dent al raporturilor bilaterale in cele 
mai, variate domenii, vorbitorul a 
subliniat : „Cred că relațiile dintre 
Portugalia și România trebuie să se 
dezvolte, în special în domeniile eco
nomic și cultural. în ce privește con
lucrarea noastră în viața internațio
nală, așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
țările mici și mijlocii trebuie să aibă, 
din ce în ce mai mult, o greutate mai 
mare in lume. Și faptul că sintem 
angajați în diminuarea încordării, în 
lupta pentru dezarmare și pentru 
pace, are o importanță considerabilă 
pe planul cooperării politice interna
ționale", „Atît președintele Ceaușescu 
cit și eu considerăm că reuniunea de 
la Madrid are o mare importantă 
și ar trebui pregătită de către statele 
participante cu cea mai mare grijă, 
pentru ca această reuniune să aibă 
rezultate concrete, și nu numai re
zultate platonice, pe linia întăririi 
păcii și securității în Europa. Pe de 
altă parte, este evident că din punc
tul de vedere al păcii mondiale, secu
ritatea europeană are un rol esen
țial. Mă gîpdesc, de asemenea, că în
treaga politică dusă de guvernul ro
mân în favoarea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale și 
toată importanța care se acordă vii
toarei sesiuni a Organizației Națiu
nilor Unite ce va fi consacrată aces
tei probleme sînt fapte extrem de po
zitive, pe care Partidul Socialist Por
tughez le apreciază la justa lor va
loare". „Personal, apreciez mult efor
turile guvernului român și ale pre
ședintelui Ceaușescu în favoarea 
securității europene, a păcii și a 
independenței tuturor popoarelor, a 
neamestecului unor țări in proble
mele interne ale altor țări".

în încheiere, referindu-se la impre
siile legate de noua sa vizită in țara 
noastră, Mario Soares a spus : Am 
avut posibilitatea să cunosc România 
și poporul său încă din anul 1975. O 
constatare care sef impune imediat 
este aceea că de atunci au avut loc 
progrese, foarte evidente. Aș vrea o 
dată in plus să dau expresie senti
mentelor de prietenie și solidaritate 
fată de poporul român și Să mulțu
mesc președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru invitația care mi-a fost făcută, 
pentru primirea călduroasă, priete
nească ce ne-a fost rezervată în 
România".

DELHI 19 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, l-a 
primit pe loan Avram, ministrul in
dustriei, construcțiilor de mașini, aflat 
intr-o vizită în India.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise premierului Indiei cele 
mai bune urări de sănătate și succe
se, precum și urări de prosperitate 
pentru poporul indian prieten. 
Mulțumind, Indira Gandhi a rugat să 
se transmită președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
sănătate, precum și urări de succese 
și prosperitate poporului român.

Primul ministru al Indiei a dat o 
înaltă apreciere recentei întîlniri 
avute cu președintele României la 
Belgrad, exprimind hotărîrea guver
nului indian de a depune toate efor

turile pentru întărirea bunelor re
lații de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

în cadrul convorbirii s-au subliniat 
cu satisfacție posibilitățile existente 
pe linia intensificării colaborării și 
cooperării industriale româno-indie- 
ne, a creșterii în continuare a schim
burilor comerciale in avantajul am
belor popoare.

La întîlnire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească, a parti
cipat ambasadorul României la Delhi, 
dr. Dumitru Niculescu.

★
Ministrul român al industriei con

strucțiilor de mașini a avut convor
biri de lucru cu Pranab Kumar Muk
herjee, ministrul comerțului și si
derurgiei din India. Au fost examina
te unele proiecte d« colaborare indus
trială, precum și aspecte legate de 
intensificarea schimburilor comer
ciale între cele două țări.

PARIS 19 (Agerpres). — Joi s-au 
încheiat, la Paris, lucrările celei de-a 
XI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că. științifică si tehnică româno-fran- 
ceză.

Președinții celor două părți în Co
misia mixtă. Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Jean Flranțols Deniau. ministrul 
comerțului exterior, au semnat pro
tocolul sesiunii, care consemnează 
evoluția continuu ascendentă a schim
burilor comerciale si cooperării eco
nomice dintre România si Franța, 
concretizată. între altele. în aceea că 
obiectivul dublării lor. prevăzut pen
tru sfîrșitul anului 1980, a fost deja 
înfăptuit. Protocolul stabilește noi 
modalități pentru dezvoltarea si 
aprofundarea în continuare, pe baze 
echilibrate, a schimburilor si coope
rării economice bilaterale, si pe terte 
piețe.

La ceremonia semnării au fost 
prezenți Corneliu Mănescu. ambasa
dorul României la Paris, precum și 
membrii celor două delegații.

După semnarea protocolului, pre
ședinții celor două părți în Comisia 
mixtă au avut o nouă întrevedere. 
A fost exprimată satisfacția reciprocă 
pentru încheierea sesiunii a XI-a cu 
hotăriri concrete, menite să conducă 
la impulsionarea si mal susținută, a 
schimburilor comerciale si cooperării 
economice româno-franceze. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

PARIS 19 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Raymond Barre, 
a primit, joi, pe tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă guvernamen
tală de cooperare economică, științi
fică și tehnică româno-franceză.

Șeful guvernului francez a folosit 
acest prilej pentru a sublinia că 
partea franceză așteaptă cu multă 
plăcere apropiata vizită pe care o

vor întreprinde la Paris președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. la in
vitația președintelui Republicii Fran
ceze. Valery Giscard d’Estaing, și a 
doamnei Anne-Aymone Giscard d’Es
taing.

Relevînd importanta pe care gu
vernul său o acordă dezvoltării 
multilaterale a conlucrării fructuoase 
româno-franceze. primul ministru 
și-a exprimat convingerea că vizita 
distinselor personalități române, con
vorbirile si înțelegerile ce vor fi 
perfectate cu această ocazie se vor 
constitui într-o contribuție de cea 
mai mare însemnătate Ia propulsarea 
pe mai departe a schimburilor si 
cooperării pe toate planurile dintre 
cele două țări.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
rugat pe primul ministru francez să 
transmită din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros salut si 
cele mai bune urări președintelui 
Valery Giscard d’Estaing si doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

Totodată, el a transmis primului 
ministru Raymond Barre salutul 
amical și urări sincere, din partea 
primului ministru al’ guvernului 
român, tovarășul Ilie Verdet.

în timpul întrevederii a. fost sut>- 
liniată importanta rezultatelor celei 
de-a XI-a sesiuni, a Comisiei mixte 
în contextul pregătirii vizitei la cel 
mai înalt nivel în Franța, pentru 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
româno-franceze, pentru sporirea și 
diversificarea schimburilor bilaterale, 
pe baze echilibrate și intr-o structură 
corespunzătoare posibilităților de 
care dispun economiile celor două 
țări.

La. convorbiri a fost prezent Cor
neliu Mănescu. ambasadorul Româ
niei in Franța.

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

Președintele Republicii 
Peru l-a primit 

pe ambasadorul României
LIMA 19 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Peru, general de di
vizie Francisco Morales Bermudez 
Cerrutti. l-a primit ne ambasadorul 
României la Lima. Ion Comănescu, 
cu prilejul încheierii misiunii sale in 
această tară. Președintele Republicii 
Peru a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. călduroase urări de sănătate și 
fericire personală. Totodată, el și-a 
exprimat satisfactiĂ fată de cursul 
ascendent al relațiilor româno-perua- 
ne si încrederea că acestea se vor 
dezvolta continuu si in viitor.

Manifestări peste 
hotare consacrate 

țării noastre
In diferite țări ale lumii continuă 

să aibă loc manifestări dedicate îm
plinirii a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat 
și independent.

La librăria prestigioasei edituri 
„Kaktos“ din centrul Atenei s-a des
chis o expoziție permanentă de carte 
românească. Printre exponatele pre
zentate figurează, la, loc de frun
te, lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. De asemenea, 
sint prezentate volume de istorie, li
teratură beletristică, politică, științi
fică.

In capitala Ciprului — Nicn 'a — 
a fost organizată o gală de do
cumentare românești.

In cursul unei manifestări stthilare 
organizate la Ambasada României 
din Beirut, ambasadorul tării noastre 
in Liban a vorbit despre importanta 
acestui eveniment in istoria patriei, 
despre lupta dusă de-a lungul veacu
rilor pentru eliberarea națională și 
socială a tării, evidențiind, totodată, 
marile realizări obținute de poporul 
român in anii construcției socialiste.

(Agerpres)

Azi, alegeri în Irak
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Ieri, în localitatea Olimpia

A fost aprinsă flacăra olimpică
ATENA 19 (Agerpres). — Flacăra 

olimpică, simbolul continuității mari
lor serbări sportive cvadrienale, a 
fost aprinsă joi la amiază in decorul 
evocator al străvechii localități gre
cești Olimpia, leagănul Jocurilor 
antice. Au fost prezenți reprezentanți 
ai Comitetului internațional olimpic, 
ai Comitetului olimpic elen și ai Co-r 
mitetului de organizare a celei de-a 
XXII-a ediții a J.O. de vară de la 
Moscova.

Potrivit tradiției, ceremonia s-a 
desfășurat in apropierea vestigiilor 
templului Herei, loc ales de fondato
rul Olimpiadelor moderne, Pierre de 
Coubertin, a cărui inimă este îngro
pată în pămintul Olimpiei. „Focul 
sacru" a fost aprins de la razele soa
relui de către actrița Maria Moscoliu, 
care oficiază acest rol începînd din 
anul 1964. A fost recitată oda „Lu
mina Olimpiei", amintind de cuvin
tele memorabile ale lui Pierre de 
Coubertin : „Prin sport spre pace", 
care stau și astăzi la baza mișcării 
olimpice.

ÎN CÎTEVA
• în ultima zi a turneului inter

național feminin de volei de la Iași, 
selecționata României a intîlnit for
mația Bulgariei, in fața căreia a cîș- 
tigat cu scorul de 3—1 (15—8. 15—13, 
11—15, 15—6). Rezultate înregistrate 
în celelalte trei partide : Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0 ; R.P. Chineză — 
Polonia 3-0 ; U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 3—2.

Iată clasamentul final al competi
ției : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană ; 
3. România ; 4. Bulgaria ; 5. R.P.

în aplauzele mulțimii, atletul grec 
Athanasios Cosmopoulos a pornit cu 
flacăra în primul schimb al uriașei 
ștafete care va purta focul olimpic 
de-a lungul a 5 000 km, trecînd prin 
Grecia, Bulgaria, România și U.R.S.S. 
Purtătorii torței olimpice, atleți, ci
cliști și călăreți, se vor schimba la 
fiecare kilometru. Flacăra olimpică 
va ajunge în capitala Uniunii Sovie
tice la 18 iulie, iar a doua zi va fi 
aprinsă pe stadionul de la Lujniki, 
unde va arde pînă la 3 august, în tot 
timpul desfășurării întrecerilor olim
pice.

în România, flacăra olimpică va 
trece în perioada 1—5 iulie, pe tra
seul Giurgiu — București — Ploiești
— Buzău — Focșani — Bacău — Iași
— Albita, județul Vaslui. La punc
tul de frontieră podul Albita — Leu- 
seni. torta olimpică va fi preluată de 
sportivii sovietici, gazdele celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară'.

RÎNDURI
Chineză ; 6. Ungaria ; 7. Polonia ; 8. 
Cehoslovacia ; 9 Cuba (tineret).
• S-au încheiat meciurile din cele 

două grupe ale turneului final al 
campionatului european de fotbal. 
Duminică, la Roma, in finala compe
tiției se vor întâlni echipele R. F. 
Germania și Belgiei. Meciul va fi 
arbitrat de arbitrul român Nicolae 
Rainea. ajutat la tușe de alti doi ar
bitri români. O. Anderco și V. Tatar. 
Sîmbătă, la Neapole. meciul pentru 
locul trei : Italia — Cehoslovacia.

Convorbiri româno-sovietice CORESPONDENTA 
DIN BAGDAD

„În interesul opririi agravării situației 
internaționale și continuării politicii 

de destindere, securitate în Europa 
și pace în lume"

Comunicatul și apelul publicate la încheierea lucrărilor întîlniri! 
reprezentanților parlamentelor statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
MOSCOVA 19. — Trimisul Ager

pres, Gh. Ciobanu, transmite : La 
Minsk, capitala Republicii Sovietice 
Socialiste Bieloruse, s-au încheiat lu
crările întîlnirii reprezentanților 
parlamentelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La întîlnire au luat parte delegații 
de parlamentari din R.P. Bulgaria — 
condusă de Vladimir Bonev. pre
ședintele Adunării Populare. R.S. 
Cehoslovacă — condusă de Alois 
Indra, președintele Adunării Federa
le, R.D. Germană — condusă de 
Horst Sindermann, președintele Ca
merei Populare. R.P. Polonă — con
dusă de Stanislaw Gucwa. mareșalul 
Seimului. Republica Socialistă Româ
nia — condusă de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, R.P. Ungară — condusă de Imre 
Katona, secretar al Consiliului Prezi
dențial. U.R.S.S. — condusă de A. P. 
Șitikov. președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Sovietului Suprem, al R.S.S. Bieloruse.

în cursul întîlnirii a avut loc un 
schimb de păreri privind unele as
pecte ale activității internaționale a 
parlamentelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, de la a 
cărui semnare au trecut 25 de ani. 
Si în legătură cu sarcinile actuale ale 
parlamentelor acestor țări în lupta 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale. continuarea politicii de 
destindere șl securitate în Europa, 
pentru consolidarea păcii generale si 
dezvoltarea colaborării internaționale.

La încheierea întîlnirii a fost dat 
publicității un comunicat, în care se 
exprimă acordul deplin al partici- 
panților cu concluziile și aprecierile 
conținute în declarațiile adoptate la. 
Varșovia Ia consfătuirea Comitetului’ 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Participanții la întîlnire sprijină în 
unanimitate propunerile constructive 
cuprinse in aceste documente referi
toare la oprirea accentuării încordă
rii internaționale, reluarea si conti
nuarea politicii de destindere și cola
borare. pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid a reprezentanți
lor statelor participante la Conferința 
general-europeană pentru securitate 
și cooperare. încetarea cursei înar
mărilor. trecerea la dezangajare mi
litară și dezarmare. în primul rînd 
dezarmare nucleară, eliminarea fon
tei din relațiile internaționale si so
luționarea ne cale pașnică a litigiilor 
dintre state. întărirea păcii, inde
pendentei si securității popoarelor.

A fost adoptat, de asemenea, prin 
consens, un apel adresat parlamente
lor și parlamentarilor din statele din 
Europa si din lume, in care se expri
mă îngrijorarea fată de încordarea 
situației Internationale, fată de in

tensificarea nestăvilită a cursei înar
mărilor si restrîngerea colaborării 
internaționale pașnice si se adresea
ză chemarea ca toate parlamentele 
și toți parlamentarii să aducă o con
tribuție eficientă la normalizarea si
tuației internaționale. Se exprimă 
speranța că inițiativele lansate de 
recenta consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia vor 
găsi un ecou constructiv în rîn- 
dul tuturor țărilor europene, al tu
turor țărilor lumii. Particinantii la 
întîlnire se pronunță pentru respec
tarea neabătută a tuturor principiilor 
și prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Eurqpa. pentru desfășurarea 
cu succes a reuniunii de la Madrid 
a reprezentanților statelor participan
te la această conferință, pentru con
vocarea conferinței de dezangajare 
militară si dezarmare in Europa, 
pentru ca nivelul confruntării mili
tare pe continentul european să nu 
crească, ci. dimpotrivă, să se reducă.

Parlamentele si parlamentarii sînt 
chemați să-si aducă contribuția la 
realizarea de înțelegeri în toate pro
blemele încetării cursei înarmări
lor. la ratificarea înțelegerilor deja 
încheiate. inclusiv a Tratatului 
privind limitarea armelor strate
gice (S.A.L.T.-2), la reluarea negocie
rilor in acele direcții in care ele au 
încetat sau au fost întrerupte.

Este extrem de important — se 
arată în apel — ca in interesul opririi 
agravării situației internaționale si 
continuării politicii de destindere să 
se asigure reglementarea pașnică, 
trainică a situațiilor conflictuale. re
nunțarea la folosirea forței si la ame
nințarea cu forța în relațiile dintre 
state, să se limiteze și să se reducă 
nivelul prezentei si activității mili
tare în regiunile prin care trec cele 
mai importante comunicații maritime 
Internationale, să se desfășoare tot 
mai larg lupta pentru pace, libertate, 
independentă națională' si progres 
social.

După ce se arată că procesul des
tinderii trebuie extins asupra tuturor 
regiunilor lumii, anelul reafirmă soli
daritatea parlamentelor respective cu 
cerințele juste ale popoarelor care 
luptă pentru pace, dezvoltare inde
pendentă. pentru dreptul de a fi pe 
deplin stăpine asupra soartei lor. de 
a-și realiza liber năzuințele de pro
gres politic, economic si social.

în final, este reafirmată disponi
bilitatea parlamentelor statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia de 
a examina și alte propuneri privind 
întărirea păcii si procesului destinde
rii; oprirea cursei înarmărilor. înfăp
tuirea dezarmării, dezvoltarea cola
borării internaționale egale in drep
turi.

S.UA.: Campanie în favoarea politicii 
de destindere și pace

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Comitetul prietenilor americani în 
slujba societății — influentă organi
zație a quakerilor din Statele Unite 
— a anunțat începerea unei largi 
campanii, la scară națională, pentru 
promovarea destinderii mondiale, eli
minarea pericolului de război și în
sănătoșirea climatului internațional.

în cadrul acestei campanii, o delega
ție a acestei organizații urmează să 
înmîneze președintelui Carter un 
mesaj în favoarea unei politici de 
destindere, pace și colaborare inter
națională. Membrii delegației au fost 
primiți, la Washington, de membri ai 
guvernului și ai Congresului S.U.A.

MOSCOVA 19. — Trimisul Ager
pres transmite : Tovarășul Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul minelor, petro
lului si geologiei, aflat într-o vizită 
în U.R.S.S., a avut convorbiri cu B.F. 
Bratcenko, ministrul industriei căr
bunelui. S.A. Orudjev. ministrul in
dustriei gazelor, și N.A. Malțev. mi
nistrul industriei petrolului.

Cu acest prilej au fost analizate 
stadiul și noile posibilități de dez
voltare a colaborării și cooperării în
tre cele două țări în domeniile car
bonifer. al gazelor naturale si al in
dustriei petrolului.

La convorbiri a participat ambasa
dorul țării noastre în U.R.S.S.. Traian 
Dudas.

întrevederi româno - italiene
ROMA 19 (Agerpres). — Tovarășul 

Aurel Duma, ministru secretar de 
stat ; la' M.A.E., a avut convorbiri cu 
Giulio Andreotti, președintele Comi
siei de politică externă a Camerei 
Deputaților, Giuseppe Zamberletti și 
Aristide Gunnella, subsecretari de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe

italian. Cu acest prilej au fosț abor
date probleme referitoare la diversi
ficarea și amplificarea relațiilor ’ ro- 
roâno-italierie pe multiple planuri, în 
conformitate cu înțelegerile conveni
te la nivel înalt, precum și unele as
pecte actuale ale vieții internaționa
le. A participat Ion Mârgineanu, am
basadorul țării noastre în Italia.

Conferința miniștrilor invățămintului din țările europene
Cuvîntul conducătoarei delegației române

Pentru prima dată in ultimii 25 
de ani, poporul irakian este chemat 
la urne pentru a desemna pe cei 
250 de deputați ai Adunării Națio
nale. In capitală, ca și in celelalte 
orașe ale tării, afișe cu portretele * 
candidaților. lozinci cheamă alegă
torii să-și dea votul pentru politica 
de dezvoltare economică și socială 
a Irakului, inaugurată prin revolu
ția din 14 iulie 1958 și ridicată pe o 
treaptă superioară odată cu prelua
rea puterii de către Partidul Baas 
Arab Socialist în 1968. „După un 
marș de 12 ani, marcat de mart în
făptuiri — scrie ziarul „Al Țhawra" 
— Irakul pășește intr-o etapă noâO 
a dezvoltării sale, in care lărgirea 
democrației a devenit o necesitate 
fundamentală. Adunarea Națională 
ce va fi aleasă va constitui in 
această privință o dovadă semnifi
cativă a participării poporului la 
luarea deciziilor politice de ordin 
intern și extern". Presa, radioul și 
televiziunea acordă spații largi des
fășurării adunărilor electorale, în- 
tîlnirilor dintre conducătorii ira
kieni și alegători.

Nicolae N. IUPU
SOFIA 19 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a treia Conferințe 
a miniștrilor invățămintului din țări
le europene, organizată de UNESCO, 
au început dezbaterile pe marginea 
problemelor privind cooperarea re
gională și internațională în domeniul 
educației în anii ’80.

Luind cuvîntul, conducătoarea de
legației române, Aneta Spornic, mi
nistrul educației și invățămintului, a 
relevat contribuția țării noastre la 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
invățămintului și sprijinul acordat de 
România pregătirii de cadre pentru

țările în curs de dezvoltare, in con
textul acțiunilor destinate edificării 
noii ordini economice internaționale. 
S-a subliniat, de asemenea, că inten
sificarea cooperării europene în do
meniul invățămintului reprezintă o 
contribuție la transpunerea în viață a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, la pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid. A fost evocat 
totodată rolul Centrului european al 
UNESCO pentru învățămînt superior, 
cu sediul la București, în favorizarea 
schimbului de experiență și informa
ții în acest domeniu intre țările 
membre.

Pentru lichidarea politicii de discriminare
rasială și

GENEVA 19 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 66-a sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Muncii a 
fost pus în dezbaterea plenarei ra
portul special al directorului general 
al Biroului Internațional al Muncii 
privind aplicarea Declarației cu pri
vire la politica de apartheid a Repu
blicii Sud-Africane.

Reprezentanții români Valeriu Tu
dor. delegat guvernamental, si Ion 
Tănăsoiu, reprezentant al U.Q.S.R., 
au arătat că Republica Socialistă 
România acordă întregul său sprijin

apartheid
luptei oamenilor muncii și popoare
lor din Africa de Sud si Namibia, 
pentru lichidarea politicii de discri
minare rasială si apartheid, pentru 
dezvoltarea lor liberă si independen
tă. S-a subliniat că programul adop-r 
tat de conferința O.I.M. tre
buie să joace un rol mai mare 
în procesul de eliminare a colonialis
mului și politicii de apartheid și, în 
acest sens, să acorde întregul său 
sprijin forțelor care duc această 
luptă în Africa de Sud și Namibia.

întrevederi 
americano -iordan»

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
în cadrul unei vizite oficiale la 
Washington, regele Hussein al Iorda
niei a avut convorbiri cu președin
tele Jimmy Carter si cu alte oficia
lități americane.

Cei doi șefi de stat — transmite 
agenția U.P.I. — au recunoscut că 
intre cele două țări persistă o serie 
de deosebiri de vederi „asupra teh
nicilor și procedurilor de urmat" pen
tru realizarea unei păci globale în 
Orientul Mijlociu, dar. după cum a 
declarat președintele Carter, părțile 
„au căzut de acord asupra obiective
lor finale, respectiv soluționarea pro
blemei palestiniene in toate aspecte
le sale, dreptul palestinienilor la au
todeterminare, securitatea Israelului 
și o pace cuprinzătoare și justă în 
regiune".

Regele Hussein a declarat că „o 
pace cuprinzătoare și justă in Orien
tul Mijlociu poate fi realizată numai 
ca rezultat al unei reglementări a 
problemei palestiniene, care să recu
noască poporului palestinian drepturi 
pe teritoriul său, autodeterminarea, 
libertatea de expresie, dreptul la 
pace, demnitate și securitate".

iGEIXITIlLE DE PRESA
pe scurt

DISTINCȚII PRIMITE IN ELVEȚIA DE VN ANSAMBLU FOLCLO
RIC ROMAN. Marele premiu al Festivalului folcloric internațional desfă
șurat in orașul Bulle. din Elveția, a revenit în acest an ansamblului 
român de cîntece și dansuri „Borcea", din orașul Fetești. La festivitatea 
decernării premiului au participat prefectul cantonului Fribourg și pri
marul orașului Bulle. Ansamblul român a mai obținut trofeele orașelor 
Moutier. Chatel și St. Denis.

LA BIBLIOTECA ROMANA DIN 
ROMA a avut loc o manifestare 
culturală. în cadrul căreia prof. dr. 
Fausta Gualdi Sabatini, de la Uni
versitatea din Roma, a prezentat 
conferința „Frescele exterioare 
mînăstirilor din Moldova".

teritoriale, independentei naționale 
și suveranității Libanului.

ale

CONGRESUL MONDIAL DE
1 LIDARITATE CU LUPTA 
. PORULUI LIBANEZ și-a încheiat 

lucrările la Paris. Au fost adoptate
I documente care cheamă opinia pu

blică mondială să acționeze în fa
voarea unei soluții pașnice a crizei 
libaneze, pentru normalizarea situa
ției pe baza respectării integrității

SO- 
PO-

Falanga So- 
de extremă 

mai

ACȚIUNI ALE ELEMENTELOR 
EXTREMISTE ÎN BOLIVIA. Ele
mente extremiste inarmate apar- 
ținind partidului 
cialistă Boliviana,
dreapta, au ocupat temporar 
multe puncte strategice din centrul 
orașului Santa Cruz, transmit agen
țiile U.P.I. și A.F.P. La intervenția 
armatei boliviene, elementele ex
tremiste au fost nevoite să aban
doneze pozițiile. Forțele democra
tice din Bolivia au condamnat ac
țiunea elementelor extremiste.

I

ATENTAT. La 19 iunie, în orașul 
Kitakyushu din Japonia, un indi
vid a atacat, folosind 
pe secretarul general 
lui Central Executiv 
Socialist din Japonia.
gaya, anunță agenția T.A.S.S. Aten
tatorul a fost reținut de poliție. 
Observatorii din capitala Japoniei 
leagă acest atentat de activizarea 
elementelor de extremă dreapta.

o armă albă, 
al Comitetu- 
al Partidului 
Shinnen Ta-

ACCIDENT. După cum anunță 
agenția P.A.P.. la șantierele navale 
din Gdansk, intr-una din calele 
interioare ale unui pescador aflat 
în construcție, s-a produs o explo
zie în timpul lucrărilor de dera
pare a metalului cu ajutorul unui 
solvent. 9 persoane și-au pierdbt 
viata, iar alte 19 au fost spitalizate. 
Potrivit cercetărilor preliminare, 
explozia s-ar datora unei manipu
lări imprudente a substanței deca- 
pante.
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