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Intîmpinat cu sentimente de aleasă prețuire, cu căldură si entuziasm muncitoresc

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru la filatura

Întreprinderii textile „Aurora11 din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, o efectuat vineri dimineața o vizită 
de lucru la filatura întreprinderii textile „Aurora" din 
Capitală pentru a analiza modul in care se aplică mă
surile stabilite de conducerea partidului privind valo
rificarea materiilor prime și a materialelor recuperabile 
în industria ușoară.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarâșa Elena Ceaușescu, de tovarășii llie 
Verdeț, Nicolae Constantin, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan.

Muncitoarele acestei unităti bucu- 
restene intim pin ă pe secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu manifestări de dragoste si căldu
ră. exprimindu-și prin aplauze și 
urale sentimentele de prețuire și 
gratitudine pe care, alături de între
gul nostru popor, le poartă condu
cătorului partidului și statului nos
tru pentru activitatea sa neobosită 
consacrată dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, pentru preocu
parea sa constantă față de creșterea 
continuă a nivelului de trai mate
rial si spiritual al poporului.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire militară a tinere
tului pentru apărarea patriei prezintă 
onorul.

Tovarășul Nicdlae Ceaușescu este 
salutat la sosire de tovarășa Lina 
Ciobanu. ministrul industriei ușoare, 
Gheorghe Petrescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con- 
Structiiloi- de Mașini. Mihail Flores- 
cu. ministru secretar de stat Ia Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, cadre din conducerea unită
ții. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu li șe 
oferă frumoase buchete de flori in 
semn de bun venit.

Pe parcursul vizitării principalelor 
sectoare ale filaturii, specialiștii În
fățișează noile tehnologii și rezultatele 
obținute. Se arată că această filatură 
utilizează materiale recuperabile in 
proporție de 88 la sută pentru pro
ducerea firelor vigonie. realizează 
produse de bună calitate si înregis
trează o tot mai bună eficientă eco
nomică. In cele cinci luni din acest 
an. de pildă, costurile materiilor pri
me pe tona de fire au scăzut cu 
1 170 lei față de media anului 1978. 
prevederile de plan au fost îndepli
nite atit la producția fizică si netă, 
cit si la export. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că în afara 
acestei unităti. filaturi cu tehnologii 
similare funcționează si în alte loca
lități ale tării, contribuind la valori
ficarea in mai bune oondiții a mate
riilor prime.

• Secretarul general al partidului 
analizează cu multă atenție. în fie
care sector 
proceselor 
utilajelor, 
organizarea _ ______
și a muncii. în secția de 
a materialelor textile. 
Nicolae Ceausescu, apreciind 
nejudlcioasă si neeficientă 
organizare a procesului de producție, 
a cerut specialiștilor din producție, 
din cercetare si proiectare să reali
zeze pe aceleași spatii mai multe li
nii tehnologice prevăzute cu instala
ții care să asigure mecanizarea ope
rațiilor de alimentare a mașinilor, 
transportul materiilor prime, linii cu 
flux continuu. Secretarul general al 
partidului indică, de asemenea, să se 
asigure o mai bună organizare si 
utilizare a scatiului, o înzestrare teh
nică corespunzătoare a fiecăreix secții 
de producție. în contextul moderni
zării acestor secții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere conducerii Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini ca specialiștii din această ramură 
să conceapă si să realizeze o mașină 
complexă, gen combină, care să exe
cute operațiile de destrămare, cu
rățire, amestec și preparație a mate
rialului, un agregat de mare produc
tivitate, o adevărată linie tehnolo
gică. Un asemenea utilaj, concomi
tent cu sporirea productivității mun
cii, a producției și mecanizarea lu
crărilor — remarcă secretarul gene
ral al partidului — ar permite și ob
ținerea unor importante economii de 
energie, o eficiență sporită.

în secția filatură, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ii sînt prezentate 
unele din produsele realizate din lire 
vigonie de colectivul întreprinderii 
..Aurora" — țesături, cămăși, bluze, 
fețe de masă, alte articole destinate 
atit pieței interne, cit și exportului. 
Apreciind aceste produse, secretarul 
general al partidului a cerut specia
liștilor să acorde, in continuare, o 
atenție sporită finisării, imbunătățirii 
calității, diversificării gamei de mo
dele și sortimente, creșterii eficien
tei produselor destinate exportului.

La ieșirea din hală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage atenția con
ducerii întreprinderii că in incinta 
unității există suficient spațiu pentru 
ridicarea, în imediata apropiere a 
filaturii, a unei noi hale pentru pre- 
parație. Aici să fie realizată o con
strucție ușoară, etajată, care să nu 
necesite consumuri mari de materia
le. în noua hală să fie amplasate 
toate utilajele și agregatele aferente 
procesului de pregătire și preparare 
a materialelor textile pentru a fi pre
lucrate în continuare în filatură, iar 
spațiul ce devine disponibil să fie 
destinat producției.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un cuprinzător fi ana-

al unității, 
tehnologice, 
mecanizarea 
in general a

organizarea 
amplasarea . 
operațiilor, 
producției 

destrămare 
tovarășul 

ca 
actuala

lltic dialog de lu
cru cu membri ai 
conducerii Minis
terului Industriei 
Ușoare, ai altor 
ministere si insti
tuții centrale de 
sinteză și economi
ce. cu directori de 
centrale industria
le. institute de cer
cetare si proiecta
re tehnologică, cu 
specialiști din di
verse sectoare ale 
industriei ușoare, 
pe probleme pri
vind modul cum se 
foiosesc materiile 
prime si materiale
le in această ra
mură industrială.

Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
ii sînt prezentate 
de către ministrul 
de resort progra
mele de măsuri 
stabilite de minis
ter in vederea în
făptuirii hotăriri- 
lor Congresului al 
Xll-lea al partidu
lui. a indicațiilor 
date de secretarul 
general al partidu
lui cu prilejul re
centei ședințe ple
nare lărgite a 
Consiliului Națio
nal al Oamenilor 
Muncii privind a- 
sigurarea 
integrale a 
lor prime 
terialelor. 
rasului 
Ceaușescu 
menea, programul special de inves
tiții pentru realizarea capacităților 
de prelucrare a materiilor prime și 
a materialelor recuperabile. Se men
ționează că în actualul cincinal au 
fost construite 19 capacități de acest 
gen, care asigură valorificarea a 
24 000 tone materiale, iar în perioa
da 1981—1985 se prevăd alte 38 de 
capacități, permițînd o valorificare 
superioară a peste 70 000 tone mate
riale recuperabile — produse 
le, de pielărie, cauciuc, mase 
tice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu _ 
dicat factorilor de răspundere să nu 
mai fie construite capacități care fo
losesc materii prime noi, pînă nu se 
creează unitățile necesare prelucră
rii materialelor refolosibile.

Potrivit recomandărilor secretaru
lui general al partidului, în indus
tria textilă materialele recuperabile 
se utilizează în cea mai mare parte 
în.producția de fire și țesături, ele 
asigurînd obținerea unor produse de 
bună calitate. In același timp, sînt 
prezentate și unele tehnologii noi 
menite să asigure prelucrarea și va
lorificarea superioară a acestor ma
teriale. între acestea, se remarcă un 
procedeu neconvențional, original, 
care asigură realizarea firelor tip 
bumbac cu un consum de energie

£|F A
04^

folosirii 
materii* 
si ma- 

Tova- 
Nicolae 

ii este prezentat, de ase- redus cu 1.4 MWh pe tona 
o productivitate a muncii

texti- 
plas-

a in-

electrică 
de fir. _ ___________  _ ____
dublă și. ceea ce este deosebit de 
important, acest procedeu face po
sibilă valorificarea fibrelor cu o lun
gime de numai 12—14 mm. Tehno
logii similare se prevăd a fi utili
zate și in domeniul prelucrării inu
lui și linii.

Luînd cunoștință de aceste reali
zări și preocupări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția factorilor 
de răspundere prezenți că materia
lele rămase din procesele de prelu
crare industrială, cum sînt cele de 
la operațiunile de croire, de exem
plu, reprezintă materii prime și tre
buie cuprinse în plan ca atare, fiind 
necesară folosirea integrală a aces
tora. In același timp, secretarul gene
ral al partidului atrage atenția că ceea 
ce s-a prevăzut a se recupera ca 
produse uzate de la populație si in
stituții este prea puțin. Se cere în
tocmit un program care să prevadă 
mijloace si soluții pentru a se ajun
ge la refolosirea a cel puțin 50 la 
sută din tot ceea ce se livrează spre 
consum la 'populație si altor benefi
ciari — țesături, confecții. încălță
minte. articole din cauciuc, materia
le plastice etc.

S-a indicat ca Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

imnreună cu Ministerul Industriei 
Ușoare, să organizeze o mai bună 
activitate de colectare a materialelor 
recuperabile de la populație si cei
lalți consumatori.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
examinează, rînd pe rind. soluțiile, 
procedeele, programele prevăzute de 
centralele industriale de specialitate, 
vizînd folosirea integrală a materiei 
prime si creșterea gradului de recu
perare si reintroducere in circuitul 
productiv a materialelor uzate de la 
populație și alți consumatori. Secre
tarul general al partidului 
ca sarcină Comitetului de 
Planificării și Ministerului 
zionării Tehnico-Materiale

a trasat 
Stat al 
Aprovi- 

si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
•ca materialele rămase din procesele 
de prelucrare industrială, precum si 
materialele recuperabile de la popu
lație si ceilalți consumatori să fie in
cluse în balanțele de resurse ale pla
nurilor anuale si ale cincinalului ca 
sursă de aprovizionare pentru indus
tria ușoară. în acest context, se re- 
comandă. de asemenea. ca în fiecare 
județ, ne lingă filaturi, să fie ame
najată cite o secție care să asigure 
valorificarea materialelor refolosi
bile. în acest fel înlăturindu-se chel
tuielile de transport.
(Continuare in pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
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Reiulf Steen, președintele Partidului Muncitoresc Norvegian, 
ministrul comerțului si navigației al Norvegiei

/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste Romania, a primit, vineri di
mineața, pe Reiulf Steen, președinte
le Partidului Muncitoresc Norvegian, 
ministrul comerțului și navigației al 
Norvegiei, președintele părții țării 
sale in.Comisia mixtă româno-norve- 
giană de cooperare economică, indus
trială, tehnico-științifică și pentru co
merț. ale cărei lucrări s-au desfășu
rat la București.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
președintele părții române in comisia 
mixtă.

A fost de față Per Borgen, amba
sadorul Norvegiei la București.

în timpul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Norvegia s-au inserts 
in ultimii ani pe o linie mereu ascen
dentă și a fost exprimată încrederea 
că aceste raporturi se vor extinde și 
imbogăți continuu, in folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor noastre.

Oaspetele a arătat că în Norvegia 
este așteptată cu deosebit interes vi
zita pe care urmează s-o întreprin
dă în această țară șeful sfatului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a1 re
levat, la rindul său, că așteaptă cu 
plăcere vizita pe care o va face în 
Norvegia, exprimindu-și convingerea 
că ea va contribui la dezvoltarea și 
mai largă a raporturilor româno- 
norvegiene.

De ambele părți a fost manifestată, 
totodată, dorința ca relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Norvegian să se ampli
fice și să se întărească în continuare, 
in interesul general al bunelor ra
porturi dintre România și Norvegia, 
al cauzei păcii, destinderii și înțele
gerii între națiuni.

în cadrul convorbirii au fost rele
vate rezultatele pozitive înregistrate 
în planul colaborării economice, pre
cum și căile și- modalitățile menite a 
stimula și mai mult conlucrarea re
ciproc avantajoasă dintre România 
și Norvegia pe tărim economic și teh- 
nico-științific, cooperarea in ramuri 
importante ale producției materiale — 
construcțiile navale, industria chimică

și. cea metalurgică — schimburile co- ' 
merciale, valorificindu-se cit mai j 
eficient posibilitățile pe care le oferă 
în acest sens potențialul economic in • 
creștere al celor două țări. Au fost i 
apreciate rezultatele rodnice ale lu- . 
crărilor actualei sesiuni a comisiei 
mixte, care au condus Ia identificarea 
unor noi domenii și forme de coope
rare, la stabilirea de măsuri concrete 
pentru intensificarea și diversificarea 
colaborării economice româno-norve- 
giene.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de păreri in probleme actuale ale 
vieții internaționale, subliniindu-se 
necesitatea întăririi colaborării din
tre comuniști, socialiști, social-demo- 
crați și alte forțe progresiste, in lupta 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea si con
solidarea cursului spre destindere, 
pentru soluționarea exclusiv pe cale 
pașnică a stărilor de Încordare și con
flict existente in diferite regiuni ale 
lumii, pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid, astfel ineît 
aceasta să impulsioneze procesul de 
edificare a securității și cooperării 
neîngrădite pe continentul european.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Populare Revoluționare Guineea
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiaza. pe Kerfalla Cisse, ambasado

rul Republicii Populare Revoluționare 
Guineea la București, în vizită de 
rămas bun, in. legătură cu încheierea 
misiunii acestuia in țara noastră.’

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Cu patriotică răspundere pentru destinele socialiste ale patriei, vom 
acționa ferm, cu energie și devotament, pentru realizarea sarcinilor 
mobilizatoare de dezvoltare economico-socială a țării stabilite de partid 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de plenarele comitetelor județene de partid cu activul
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La Bacău a început să producă

Prima fabrică de panouri eleclropneumalice
Ieri a început la Bacău echipa

rea electrică a primelor panouri de 
automatizare, fapt ce a marcat de
butul fabricii de panouri electro- 
pneumatice. Rod al proiectantelor 
din cadrul Institutului de proiec
tări construcții de mașini (I.P.C.M.) 
București si al constructorilor de 
la Trustul de construcții indus
triale din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, noua unitate industrială, în
zestrată cu utilaje modeme, reali
zate in cea mai mare parte in tara 
noastră, prezintă un grad ridicat 
de tehnicitate și complexitate teh
nică. Referindu-se la producția care 
se va realiza aici, inginerul Sergiu

Iorga, directorul unității, preciza că 
noua fabrică va asigura în totali
tate panourile de automatizare ne
cesare întreprinderilor constructoa
re de mașini-unelte din Moldova. 
Totodată, vor fi fabricate panouri 
electropneumatice necesare unită
ților din industria chimică, precum 
și pentru agricultură. Toți cei care 
concură la fabricarea acestor pa
nouri — muncitori, ingineri, teh
nicieni — sînt oameni cu o înaltă 
pregătire, instruiți și specializați în 
cadrul întreprinderii „Automatica" 
din Capitală.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

CONSFĂTUIRI DE LUCRU 
ale cooperației de con* 
sum, cooperației meș
teșugărești, cooperației 
agricole de producție șl 
consiliilor populare pe 
probleme de mică pro
ducție și servicii către 

populație
CONSFĂTUIREA 

DE LUCRU în problemele 
creșterii și îngrășăril 

animalelor
PAGINA a n-A
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DIN INIȚIATIVATOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IERI, ÎN CAPITALĂ, AU ÎNCEPUT

Consfătuiri de lucru Consfătuirea de lucru
ale cooperației de consum, cooperației meșteșugărești, in problemele creșterii și ingrășării animalelor
cooperației agricole de producție și consiliilor populare 
pe probleme de mică producție și servicii către populație

Din inițiativa tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, presedinteie 
Republicii Socialiste România, vineri 
au început in Capitală consfătuiri de 
lucru ale cooperației de consum, 
cooperației meșteșugărești, coopera
ției agricole de producție si consi
liilor populare pe probleme de mică 
producție si servicii către populație.

La lucrările consfătuirii COOPERA
ȚIEI DE CONSUM au participat to
varășii Iosif Bane, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C.  al P.C.R.. președintele Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice si So
ciale. Cornelia Fi lipas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, si Ana Muresan. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul co
merțului interior.

La lucrări au luat parte cadre de 
conducere ale Centrocoop. președinți 
de cooperative de consum.

Președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, tovarășul 
Gheorghe Roșu, a prezentat, in des
chiderea consfătuirii, un raport cu- 
prinzind rezultatele obținute de oa
menii muncii din organizațiile si în
treprinderile cooperației de consum 
pe primele cinci luni ale anului cu
rent si măsurile ce urmează a fi 
luate, in spiritul orientărilor, sarci
nilor si indicațiilor stabilite de secre
tarul general al partidului, pentru 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului pe anul în curs si pe întreitul 
cincinal actual, precum si pentru 
pregătirea realizării sarcinilor oe 
anul 1981.

Raportul a reliefat -faptul că în 
primele cinci luni ale acestui an sar
cinile de plan au fost Îndeplinite si 
depășite la productia-marfă. prestări 
servicii, la producția netă, producția 
fizică, la contractări si achiziții si 
la export. De asemenea, s-au obtinut 
rezultate bune la indicatorii de efi
cientă. depăsindu-se olanul produc
tivității muncii, planul de reducere a 
cheltuielilor materiale. Planul de be
neficii si vărșăminte la bugetul 
de stat.

S-a subliniat, totodată, că deși 
planul ne total este realizat, in struc
tură realizările sint sub posibilități. 
Astfel, planul de desfacere cu amă
nuntul. planul de prestări servicii că
tre populație si cel de investiții pe 
primele cinci luni ale acestui an nu 
s-au realizat la. nivelurile prevăzute. 
Raportul a evidențiat principalele căi 
și măsuri ce trebuie luate în conti
nuare pentru lichidarea lipsurilor și 
neajunsurilor manifestate în sistemul 
cooperației de consum.

In continuare, lucrările consfătui» 
rii s-au desfășurat pe trei secțiuni: 
„Mica producție de bunuri de con
sum. artizanală, prestări servicii că
tre populație și export", „Contractări, 
achiziții de produse agricole si pro
ducție alimentară". „Desfacerea măr
furilor cu amănuntul si alimentație 
publică".

Participantii la dezbateri si-au ex
primat in unanimitate, în numele 
colectivelor de oameni ai muncii pe 
care le reprezintă, totala adeziune 
și aprobare fată de orientările si sar
cinile cuprinse in cuvînt’rfle secre
tarului general al partidului, to
varășul Nieolae Ceausescu, la Consfă
tuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. 
si la ședința plenară lărgită a Con
siliului National al Oamenilor 
Muncii.

în cuvîntul lor. vorbitorii au făcut 
o analiză critică și autocritică asupra 
activității de pină in prezent, a po
sibilităților si rezervelor de care dis
pune fiecare unitate si întreprindere 
a cooperației de consum, pentru creș
terea producției si productivității 
muncii, pentru folosirea mai bună. în 
spirit gospodăresc, a resurselor uma
ne. materiale si financiare.

Un loc deosebit in cadrul discu
țiilor l-au deținut aplicarea noului 
mecanism economico-financiar sl mă
surile ce trebuie întreprinse pentru 
traducerea întocmai în viată a pre
vederilor acestuia. îmbunătățirea în 
continuare a activității organelor de 
conducere colectivă, intensificarea 
preocupării privind reducerea cheltu
ielilor de circulație si economisirea 
de materiale, combustibil, energie, 
organizarea recondiționării si refalo- 
slrii prin forte proprii a pieselor de 
schimb pe bază de plan. îmbunătă
țirea în continuare a activității de 
investiții pentru punerea în funcțiu
ne în termen cît mai scurt a obiecti
velor prevăzute în plan.

în vederea sporirii substanțiale a 
producției bunurilor de larg consum, 
articolelor de uz casnic si gospodă
resc. articolelor mărunte si a arti
zanatului. vorbitorii s-au angajat să 
mobilizeze în mai mare măsură o 
serie de resurse locale de materii 
prime si să valorifice mai din plin 
materialele refolosibile puse La dis
poziție de industria republicană. în 
acest scop s-a propus ca unitățile 
cooperației de consum să aibă drep
tul să se aprovizioneze direct de la 
întreprinderile industriei republica
ne cu asemenea materiale, precum si 
cu alte materiale existente iii stoc la 
întreprinderile respective.

Toți participantii la consfătuire 
Si-au exprimat hotărirea fermă de a 
nu precupeți eforturile pentru trans
punerea neabătută in practică a sar
cinilor din planul național unic de 
-dezvoltare economico-socială a tării, 
pentru Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe anul 1980, pe în
treg cincinalul 1976—1980 si asigu
rarea celor mai bune condiții pen
tru realizarea olanului pe anul viitor.

La consfătuirea de lucru a COO
PERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI au 
participat tovarășii Janos Eazekas, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprîm- 
ministru al guvernului. Richard Win
ter. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale si 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. Au luat parte președinții, vice
președinții. contabilii-sefi din uniu
nile județene ale cooperației mește
șugărești, președinții de cooperative, 
activiști ai UCECOM. reprezentanți ai 
unor ministere. organe centraie. or
ganizații de masă si obștești.

în cadrul ședinței plenare, tova
rășul Teodor Haș. președintele 
UCECOM. a prezentat Raportul Bi
roului Comitetului Executiv al 
UCECOM cu privire la îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primele cinci 
luni ale acestui an si sarcinile pri
vind îndeplinirea si depășirea planu
lui pe anul 1980.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat apoi în cadrul secțiunilor 
„Prestări servicii către populație" si 
„Producția industriei mici si artiza
nale".

Consfătuirea a dezbătut in spii-it 
Critic si autocritic, activitatea desfă
șurată de lucrătorii din cooperația 
meșteșugărească pentru dezvoltarea 
producției micii industrii de bunuri 
de consum si artizanale, valorificarea 
materialelor din resurse locale si a 
celor refolosibile. economisirea de 
combustibil și energie, creșterea pro
ducției destinate exportului, dezvol
tarea si diversificarea prestărilor de 
servicii pentru populație, aplicarea 
noului mecanism economico-finan
ciar.

■ Parti.cipantii la discuții au dat o 
înaltă apreciere indicațiilor si 'orien
tărilor cuprinse în cuvintarea tova
rășului Nieolae Ceausescu la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și la ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. documente programatice 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a patriei noastre. Vorbitorii au evi
dențiat. in spiritul îndemnurilor mo
bilizatoare adresate oamenilor mun
cii de secretarul general al partidu
lui, formele și mijloacele prin care 

. vor utiliza rezervele interne exis
tente in fiecare unitate pentru a asi
gura realizarea sarcinilor asumate, 
atît la producția internă, cit și la 
cea destinată exportului.

în dezvoltarea producției micii in
dustrii, accentul .va fi pus pe extin
derea producerii de bunuri de con
sum. pe cooperarea cu industria de 
stat, pe creșterea producției realizate 
prin munca la domiciliu, diversifica
rea producției de artă populară și ar
tizanat, cu deosebire in județele 
unde această activitate este insufi
cient dezvoltată. A fost subliniată, 
totodată, necesitatea identificării și 
valorificării mai bune a unor mate
riale și resurse locale, reducerii con
sumurilor de materiale, energie și 
combustibil prin reproiectarea pro
duselor și îmbunătățirea tehnologii
lor, mai buna folosire a spațiilor de 
producție, mașinilor și utilajelor, în
tărirea ordinii și disciplinei, aplica
rea corectă a principiilor noului_ me
canism economic. S-a arătat că, pe 
lingă produsele tradiționale pentru a 
căror realizare este necesară asigu
rarea de materiale din fondul cen
tral, sporul de producție se va -baza 
în bună măsură pe prelucrarea de 
materii prime din resursele locale și 
materiale recuperabile și refolosi
bile.

în cadrul dezbaterilor a fost rele
vată preocuparea lucrătorilor din do
meniul cooperației de a-și spori con
tribuția la îndeplinirea sarcinilor de 
export ale țării, de a valorifica in 
condiții de maximă eficiență întregul 
fond de marfă asigurat de coopera
tive, de a dezvolta și îmbunătăți ac
tivitatea de prospectare a piețelor 
externe, pentru încheierea de noi 
contracte. Subliniind rezultatele ob
ținute în creșterea volumului expor
tului realizat pe baza producției coo
perației meșteșugărești, participanții 
Ia consfătuire s-au angajat să înde; 
plinească planul cincinal cu doua 
luni mai devreme, livrînd, pină la 
sfîrșitul acestui an, beneficiarilor ex
terni un volum suplimentar de măr
furi în valoare de 18 milioane lei va
lută.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
necesitatea îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă, întăririi spiritu
lui de responsabilitate, ordinii și dis
ciplinei în toate sectoarele in care 
activează, apărării cu consecvență a 
legalității noastre socialiste.

Un loc important în cadrul dezba
terilor l-a ocupat activitatea de pres
tări de servicii pentru populație, 
participanții la discuții angajindu-se 
să depună toate eforturile pentru li
chidarea lipsurilor care se mai mani
festă în cadrul unor unități cu acest 
profil, pentru dezvoltarea și diversi
ficarea lucrărilor și serviciilor, pen
tru introducerea unor forme moderne 
de satisfacere a cererilor populației, 
introducerea unui climat de ordine și 
disciplină, creșterea solicitudinii față 
de cetățeni. Participant^ s-au anga
jat să analizeze, în fiecare localitate, 
posibilitățile de dezvoltare a rețelei 
unităților prestatoare de servicii in 
vederea creșterii și diversificării în 
cincinalul următor a volumului pres
tărilor de servicii pentru populație.

La lucrările consfătuirii PRIVIND 
activitățile industriale, de 
CONSTRUCȚII ȘI PRESTĂRI DE 
SERVICII ÎN AGRICULTURA COO
PERATISTA a participat tovarășul 
Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele U.N.C.A.P. Au 
luat parte vicepreședinți ai uniunilor 
județene ale cooperativelor agricole 
de producție, directori economici și 
șefi de compartimente pentru activi
tăți industriale și prestări de servicii 

din cadrul direcțiilor agricole județe
ne, președinți de cooperative, directori 
și contabili-șefi ai asociațiilor econo
mice intercooperatiste de profil, cadre 
cu munci de răspundere ale organe
lor centrale. La consfătuire a fost 
prezentat raportul cu privire la dez
voltarea șt rezultatele obținute in 
acest an in activitățile industriale de 
construcții și prestări servicii în agri
cultura cooperatistă, precum și sarci
nile ce revin acestui sector în 1981.

în spiritul cuvintârii tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la ședința plenară 
lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, participanții au ana
lizat critic și autocritic modul cum 
s-a acționat și se acționează pentru 
creșterea producției industriale și a 
prestărilor de servicii către populație 
in unitățile agricole cooperatiste. Re- 
levînd creșterea numărului unităților 
cooperatiste care si-au organizat sec
toare de mică producție industrială 
și servicii, sporirea numărului de 
produse realizate, necesare atit agri
culturii, cit și altor ramuri ale eco
nomiei naționale, contribuția acestora 
Ia creșterea beneficiilor și îmbunătă
țirea situației economico-financiare a 
cooperativelor și asociațiilor economi
ce intercooperatiste, participantii au 
subliniat sprijinul acordat in asigu
rarea bazei tehnico-materiale, precum 
Si in organizarea mai bună a muncii 
in acest sector.

Criticînd faptul că in unele județe 
un număr mic de unități și-au dez
voltat aceste activități, că se acțio
nează insuficient pentru punerea in 
valoare a resurselor existente in fie
care localitate, s-a subliniat necesi
tatea creșterii ■ într-un ritm mai ac
centuat a numărului produselor din 
domeniul industriei materialelor de 
consti’ucții, a industriei ușoare, pre
cum și in celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, concomitent eu 
realizarea unui volum mai mare de 
produse fizice nominalizate, economi
sirea ia maximum a materialelor 
metalurgice și înlocuirea acestora cu 
alte materiale, reducerea consumuri
lor de energie, valorificarea superi
oară a materialului lemnos existent 
pe plan local pentru realizarea unor 
produse de uz casnic și gospodăresc 
necesare fondului pieței, cit și expor
tului.

S-a arătat că anul 1980, prin reali
zările lui, trebuie să reprezinte pen
tru toate județele și unitățile coope
ratiste momentul hotăritor și o bază 
puternică pentru fundamentarea 
cincinalului 1981—1985. în acest con
text s-a relevat necesitatea de a se 
acționa în mod perseverent și orga
nizat in direcția creșterii volumului 
de lucrări de construcții destinate 
realizării cu prioritate a obiective
lor noi de investiții și modernizării 
capacităților de producție existente, 
să se contribuie din plin hi moder
nizarea și Înfrumusețarea localități
lor rurale prin executarea de lucrări 
de construcții cu caracter productiv, 
edilitar si social-cultural prevăzute 
în planurile de sistematizare a loca
lităților respective. Concomitent eu 
preocuparea continuă pentru spori
rea producției industriale, un loc 
important în cadrul dezbaterilor l-a 
ocupat diversificarea serviciilor., un 
accent deosebit punîndu-se in prin
cipal pe realizarea acestora in con
strucții, astfel incit in fiecare comu
nă și sat ele să fie executate în în
tregime de unitățile agricole coope
ratiste prin organizarea de secții 
profilate care să poată efectua o ga
mă variată de lucrări necesare 
populației din mediul rural. Para
lel, o atenție deosebită s-a acordat 
producției destinate exportului, in- 
dieîndu-se să se acționeze ferm ca 
ea să fie realizată în mod prioritar.

Relevîndu-se necesitatea aplicării 
cu hotărîre și în unitățile agricole 
cooperatiste a principiilor autogos- 
podăririi, autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, s-a evidențiat 
necesitatea reducerii cheltuielilor 
materiale și de forță de muncă, 
creșterii producției nete, a avuției 
fiecărei unități, organizării unei 
juste repartizări a veniturilor care 
se obțin in cooperative și asociațiile 
economice intercooperatiste pentru 
fondul de dezvoltare și pentru fon
dul de consum.

Pornind de la răspunderile care le 
stau în față pe linia dezvoltării mi
cii producții industriale la sate, s-au 
stabilit măsuri pentru înființarea de 
secții și sectoare, in fiecare coope
rativă agricolă de producție, iar in 
fiecare județ să existe cel puțin o 
asociație economică intercooperatis- 
tă cu profil industrial în care să se 
valorifice resursele materiale din 
zonă ; întocmirea de programe care 
să cuprindă activitățile, sortimente
le și volumul producției fizice și ne
te ce se vor executa in fiecare uni
tate, concomitent cu asigurarea ma
teriei prime necesare, a utilajelor și 
a forței de muncă existente, astfel 
ca în fiecare unitate cooperatistă să 
se realizeze o producție industrială 
de cel puțin 5 000 lei pe fiecare coo
perator, începînd chiar din acest an. 
De asemenea, s-a cerut să se inten
sifice preocupările pentru dezvolta
rea activităților de exploatare și 
producere a materialelor de con
strucții, pentru asigurarea întregu
lui necesar destinat nevoilor proprii 
ale unităților agricole, pentru popu
lația rurală. S-â cerut ca în perioada 
următoare să se acorde o atenție 
deosebită dezvoltării producției de 
artizanat și artă populară. înființă
rii de ateliere și secții pentru prelu
crarea legumelor și fructelor care 
nu sint contractate cu statul în ve
derea realizării de semiconserve, di
versificării produselor de panifica
ție, realizării numai do produse ne
cesare atit pentru producția agrico
lă, cit și pentru alte sectoare, pen
tru populație, cu desfacere imediată, 
în condiții de eficiență maximă.

Participanții Ia dezbateri s-au an
gajat să indeplinească integral sar
cinile de plan pe anul 1980 și între
gul cincinal, sarcinile suplimentare 
de cinci sute milioane lei pe anul 
în curs și astfel să se asigure de
rularea în bune, condiții a planului 
pe anul 1981, să contribuie la trans
formarea activității din agricultură I 
într-o variantă a muncii industriale, 
la sporirea producției acestui sector, 
la creșterea nivelului de trai al po
porului. la transpunerea în viață a 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului.

La lucrările consfătuirii CONSI
LIILOR POPULARE privind acti
vitățile industriale si de prestări 
servicii pentru populație a participat 
tovarășul Ludovic/Eazekas. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. președinte
le Comitetului peniru Problemele 
Consiliilor Populare. Au luat parte 
prim-vicepreședinți si vicepreședinți 
ai comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, directorii între
prinderilor județene de resort, cadre 
de conducere din ministere si alte 
instituții centrale.

In cadrul consfătuirii a fost pre
zentată o informare privind reali
zarea prevederilor de plan pe pri
mele cinci luni din acest an. sarci
nile ce revin consiliilor populare, in 
continuare, pentru dezvoltarea indus
triei mici și a prestărilor de servi
cii pentru populație, precum si mă
surile ce trebuie luate pentru înfăp
tuirea integrală a obiectivelor de plan 
pe anul in curs.

Participantii la dezbateri au dat 
o inaltă apreciere inițiativei tovară
șului Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, de a organiza 
această consfătuire, care constituie 
o nouă expresie a preocupării cort- 
ducerii partidului si statului nostru 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
democrației socialiste si participării 
active a oamenilor mdneii la condu
cerea vieții economico-sociale a pa
triei. Vorbitorii au subliniat că. lu
crările consfătuirii prilejuiesc un larg 
si util Schimb de experiență in do
meniul activităților industriale și 
prestărilor de servicii pentru popu
lație.

Intr-o atmosferă de lucru, de inal
tă responsabilitate, participantii au 
analizat modul cum au acționat con
siliile populare pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe perioada care 
a trecut din acest an. evidențiind 
măsurile întreprinse în vederea reali
zării producției fizice și nete, creș
terii productivității muncii, valorifi
cării superioare a materiilor prime 
si materialelor, recuperării si refolo- 
sirii resurselor secundare. îndeplinirii 
programelor de investiții, sporirii 
eficientei întregii activități econo
mice. De asemenea, a fost sublinia
tă. importanta realizării în cele mai 
bune condiții a ^angajamentelor asu
mate fată de beneficiarii externi, 
sarcină prioritară ce trebuie să stea 
in atentia tuturor colectivelor de 
muncă.

Relevind rezultatele obținute pină 
în prezent, vorbitorii au scos in evi
dentă. in mod critic si autocritic, o 
serie de deficiente existente în sec
toarele analizate, exprimind hotărirea 
fermă de a lua măsuri energice pen
tru înlăturarea lor. tu acest context 
s-a subliniat necesitatea acordării 
unei atentii sporite micii producții 
industriale si dezvoltării serviciilor, 
aplicării în toate județele a unor mă
suri eficiente cu privire la lărgirea 
gamei de produse ce se realizează 
din materiale si materii prime exis
tente pe plan local. în scopul satis
facerii în mai mare măsură a cerin
țelor populației si la export.

în cadrul dezbaterilor au fost fă
cute numeroase propuneri menite să 
contribuie la ridicarea De noi trepte 
a întregii activități, la îmbunătățirea 
stilului si metodelor de muncă ale 
consiliilor populare în acest dome
niu. in scopul realizării integrale a 
sarcinilor ce le revin din olanul unic 
de dezvoltare economico-socială ne 
anul 1980. cit si din programele adop
tate pe olan local.

Un accent deosebit a fost dus oe 
necesitatea soluționării onerative a 
problemelor legate de înlăturarea 
greutăților care anar în aprovizio
narea cu. materiale, utilaje si niese 
de schimb, pentru a asigura înde
plinirea ritmică a sarcinilor de plan 
și executarea la termen a obiective
lor de investiții.

S-a propus, de asemenea, să se 
acorde mai multă atentie asimilării 
și producerii în tară a unor instala
ții si utilaje de mare randament, in
clusiv a aparatelor de măsură si 
control al consumurilor, precum si a 
pieselor de schimb necesare activi
tăților de gospodărie comunală. Tot
odată. s-a accentuat necesitatea gă
sirii unor procedee si tehnologii per
fecționate pentru valorificarea com
plexă și completă a reziduurilor me
najere si stradale din localitățile ur
bane. S-au făcut propuneri ca mi
nisterele. celelalte organe centrale si 
locale care au în subordine unităti de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică. proiectare si producție să in
tensifice procesul de proiectare, ti
pizare. asimilare si fabricare a tutor 
instalații si utilaje folosite pentru în
călzitul locuințelor, care să conducă 
la reducerea consumului de energie 
si combustibil si la creșterea randa
mentului de utilizare a acestora.

în încheiere, participantii s-au an
gajat să acționeze cu fermitate în 
spiritul indicațiilor si orientărilor 
secretarului general al partidului, 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin din 
planul national unic de dezvoltare 
economico-socială. in vederea dezvol
tării si înfloririi iudetelor. munici
piilor. orașelor, a tuturor comunelor 
patriei noastre.

Din inițiativa tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. vineri a început in 
Capitală Consfătuirea de lucru in 
problemele creșterii și ingrășării 
animalelor. La lucrări au parti
cipat tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. si 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R. Au luat parte secretarii comi
tetelor județene de partid cu proble
me agrare, directori și -alte cadre de 
conducere de la organele agricole ju
dețene. directori si specialiști din 
complexele de ingrâșare a porcine
lor, bovinelor, complexele avicole și 
complexele pentru creșterea vacilor 
de lapte, conducători ai organelor 
agricole centrale din unități de cer
cetare și învățămint superior de spe
cialitate, precum și invitați din orga
nele centrale de sinteză, activiști de 
partid și ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Raportul prezentat de tovarășul 
Angelo. Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, a reliefat că 
această consfătuire convocată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, are menirea de a analiza 
și dezbate problemele actuale ale 
producției animaliere și să stabilească 
măsurile ce trebuie adoptate imediat 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor de plan pe anul 1980 și pregătirea 
bazei materiale pentru producția 
anului 1981.

în raport se subliniază că, prin 
creșterea continuă a producției vege
tale și animale, agricultura a asigu
rat satisfacerea. in tot mai bune con
diții, a cerințelor de consum ale 
populației, necesarul de materii pri
me pentru industrie, precum și alte 
nevoi ale economiei naționale. Aces
te realizări, concretizate in creșterea 
producției globale agricole de ?,2 ori 
în 1979 față de 1962 — agricultura în- 
registrind în această perioadă un ritm 
mediu anual.de 4.8 la sută — confir
mă justețea politicii agrare a parti
dului și evidențiază superioritatea 
agriculturii noastre socialiste.

Raportul subliniază. că. în cadrul 
dezvoltării de ansamblu a agriculturii 
românești, accelerarea ritmului de 
creștere a producției zootehnice con
stituie un obiectiv deosebit de impor
tant al politicii partidului nostru, 
ponderea acestui sector de bază ur- 
mind să reprezinte 50 la sută din to
talul producției agricole. Sprijinită, 
puternic de partid și de stat, zooteh
nia s-a dezvoltat continuu pe baza 
concepției moderne de concentrare și 
specializare a producției. Un element 
edificator in acest sens il reprezintă 
volumul însemnat al investițiilor alo
cate pentru dezvoltarea și moderni
zarea acestui, sector. Numai fn actua
lul cincinal volumul investițiilor se 
ridică la 37 miliarde lei. Aceasta a 
permis construirea de obiective zoo
tehnice noi și modernizarea fermelor 
existente, s-au întreprins ample ac
țiuni pentru îmbunătățirea pajiștilor 
naturale, a avut loc o puternică me
canizare a procesului de producție 
din zootehnie.

Raportul semnalează, totodată, nea
junsurile și lipsurile existente in 
acest sector, in activitatea ministeru
lui și organelor sale, subliniind că re
zultatele obținute pină acum nu co
respund eforturilor mari pe care le 
face economia națională pentru asi
gurarea agriculturii cu baza tehnico- 
materială necesară.

Nerealizarea efectivelor de anima
le in acest cincinal a avut drept con
secință neindeplinirea producțiilor 
prevăzute la carne, lapte, ouă și 
lină. Neindeplinirea sarcinilor de 
plan pentru producția de carne de 
bovine se datorește in special neasi- 
gurării efectivelor pentru ingrășăto- 
rii, pierderilor mari prin mortalități 
și sacrificări de necesitate, nereali- 
zării greutății medii de tăiere și de
ficiențelor de asigurare a . bazei 
furajere. S-a menționat că elimina
rea grabnică a acestor neajunsuri 
impune stabilirea unor programe 
științifice de furajare, folosirea mai 
rațională a pășunilor. organizarea 
unor formații specializate, îmbună
tățirea activității sanitar-veterinare 
în vederea eliminării mortalitătilor 
si sacrificărilor de necesitate. Mi
nisterul de resort va trebui să ia 
măsuri pentru asigurarea efectivelor, 
astfel ca toate îngrăsătoriile să fie 
populate la capacitatea maximă.

Analizînd activitatea. desfășurată 
în sectorul creșterii porcilor, rapor
tul a subliniat că, deși acesta este 
domeniul în care s-au obținut rezul
tate bune, mai ales în unele com
plexe mari de tip industrial, sarci
nile pe primele cinci luni ale anului 
curent nu au fost realizate integrai. 
Principala lipsă o constituie încă e- 
xistenta unor deficiente in organi
zarea proceselor tehnologice în une
le unităti și. în special, in cele din 
sectorul de reproducție. Ca urmare, 
programul de producere a purceilor 
nu a fost realizat în primele cinci 
luni ale acestui an. Se menține, tot
odată. un procent ridicat de pierderi 
prin mortalități și sacrificări, stare 
de lucruri determinată de neajunsu
rile in furajare. în organizarea ac
tivității de producție, in selecția ma
terialului de prăsilă. în raport se a- 
rată că se mențin deficiente în 
asigurarea și folosirea nutrețurilor 
combinate, ceea ce duce la un con
sum specific ridicat, la nerealizarea 
sporurilor de creștere în greutate.

Criticînd neajunsurile mari ce se 
manifestă in sectorul producției de 
carne de pasăre și de ouă, raporto
rul a arătat că nerealizările sint de
terminate de intîrzierile în punerea 
în funcțiune a noilor capacități, dar 
mai ales de preocuparea insuficientă 
a specialiștilor în asigurarea unui 
efectiv-matcă. precum si nerespectă- 
rii normelor sanitar-veterinare.

Referindu-se la producția de lapte 
de vacă, în raport se arată că rezul
tatele obținute in acest an sint ne
satisfăcătoare. Nu au fost îndeplini
te nici planul la efective și nici pro
ducțiile medii de lapte prevăzute. 
Printre cauzele care au dus la aceas
tă stare de fapt se numără : scăde
rea efectivului-matcă. intîrzierile In 
dezvoltarea tineretului do reproduc
ție, natalitatea scăzută, slaba preo
cupare din partea factorilor de răs
pundere în asigurarea furajelor, in 

creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, in organizarea producției 
și a muncii.

în ceea ce privește asigurarea fu
rajelor de volum pe acest an. s-a 
arătat că deși producțiile medii la 
hectar au crescut intr-o oarecare mă
sură. ca urmare a aplicării mai 
corecte a tehnologiilor de cultură și 
folosirii unor plante valoroase, pro
gramul de recoltare și insilozare a 
furajelor nu s-a realizat integral.

Pentru recuperarea răminerilor în 
urmă la acțiunile de recoltare si in
silozare si pentru asigurarea integra
lă a balanței furajere, este necesar 
să se ia măsuri ferme pentru : ur
gentarea strîngerii si transportului 
intregii producții de furaje existen
te in cîmp : organizarea acestei ac
țiuni permanente, pină la începerea 
iernii : organizarea mijloacelor me
canice de recoltat si transport in for
mații specializate — pentru creșterea 
productivității si mărirea rulajului. 
De asemenea, se impun stringerea 
si depozitarea tuturor cantităților de 
paie de orz si griu ; insilozarea lor in 
amestec cu furaje verzi : limitarea 
consumului de furaje din stoc in 
timpul verii si folosirea pe scară lar
gă a furajelor verzi de ne pajiști —- 
prin păsunat — inclusiv a furajelor 
existente in pădurile păsunabile. O 
importantă deosebită prezintă elibe
rarea terenului de paie si insămin- 
tarea concomitentă a suprafețelor 
programate cu porumb pentru boabe 
si porumb pentru siloz si masă- 
verde ; asigurarea condițiilor teh
nologice necesare in vederea 
creării siguranței in reușită a 
culturilor duble — și anume : ferti
lizare, pregătirea optimă a patului 
germinativ, condiții de irigare ; pu
nerea în aplicare a măsurilor și sar
cinilor stabilite de conducerea parti
dului cu privire la insâmintarea și 
reinsămințarea pajiștilor din zona de 
șes și deal o dată la 3—4 ani. Tot
odată. s-a subliniat necesitatea in
ventarierii tuturor suprafețelor pro
gramate la reinsâmințare ; întocmi
rii planului de exploatare ; devizelor 
de lucrări și costurilor ; determinării 
planului de venituri și cheltuieli al 
fiecărui trup de pășune ; .organizării 
— pe lingă fiecare fermă-— a unei 
suprafețe de pajiști' semănate, care 
să asigure necesarul de masâ-verde 
pe toată perioada pășunatului ; orga
nizării timpurilor pentru producerea 
seminței superelită și elită și dimen
sionării suprafețelor de loturi semin- 
cere — la întreprinderile de pajiști 
și întreprinderile agricole de stat — 
pentru înmulțirea I. și a II-a, mai 
ales pentru lucerna, trifoi roșu și alb.

în raportul prezentat, o atenție 
deosebită s-a acordat realizării pro
gramului de investiții, care are me
nirea de a pregăti baza materială a 
anilor viitori. Semnalindu-se că iu 
acest domeniu există încă serioase 
lipsuri atît in pregătirea, cit și in 
executarea lucrărilor la obiectivele 
cuprinse in plan, s-a arătat că este 
necesar să se treacă de urgență la 
examinarea amănunțită a fiecărui 
obiectiv și să se concentreze forțele 
umana și materiale la acelea care 
au posibilități mai mari de punere 
in funcțiune in acest an. S-a indi
cat să se organizeze asociații eco
nomica intercooperatiste de con
strucții care, pe baza devizului ge
neral, să preia în acord global exe
cuția obiectivelor și să aligure pre
darea lor la termenele planificate.

în incheiere. raportul Insistă a- 
supra măsurilor ce trebuie . luate 
pentru eliminarea lipsurilor și defi
ciențelor și asigurarea condițiilor in 
vederea îndeplinirii sarcinilor ce re
vin acestui sector pe semestrul II al 
anului în curs, precum și in vederea 
realizării programului de pregătire 
a producției pentru anul 1981. Ac
centul principal se pune pe realiza
rea efectivelor și creșterea produc
țiilor medii de carne, lapte, lină și 
ouă, pe stringerea și depozitarea co
respunzătoare a furajelor, in vederea 
asigurării în întregime a hranei ani
malelor in întreaga perioadă de sta- 
bulație.

în continuare, lucrările consfătuirii 
s-au desfășurat pe următoarele sec
țiuni : secțiunea pentru producerea 
cărnii de porc : secțiunea pentru 
producerea cărnii de bovine : secțiu
nea pentru producerea cărnii de ovi
ne ; secțiunea pentru producerea de 
carne de pasăre si ouă ; secțiunea 
pentru creșterea vacilor de lapte.

Participantii la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere sprijinului acordat 
de conducerea partidului si statului, 
personal de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea si mo
dernizarea zootehniei, a intregii agri
culturi pentru creșterea producției 
animaliere în vederea satisfacerii în 
tot mai bune condiții a cerințelor de 
consum ale populației, asigurării ne
cesarului de materii prime pentru in
dustria prelucrătoare, precum si pen
tru acoperirea altor cerințe ale eco
nomiei naționale.

în cadrul dezbaterilor s-a reliefat 
faptul că* baza tehnico-materială a 
zootehniei s-a dezvoltat continuu si 
au fost adoptate o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii.

în cuvîntul lor. participantii la 
dezbateri au subliniat că sarcinile ce 
revin zootehniei pot fi realizate prin 
eforturile susținute ale celor ce lu
crează in acest domeniu si prin a- 
doptarea unor măsuri operative atit 
în ce privește îmbunătățirea bazei 
tehnico-materiale. organizarea pe 
baze științifice a producției si a mun
cii. cit si aplicarea consecventă a 
sistemului de cointeresare materială 
,a lucrătorilor din unitățile zooteh
nice.

Dezbaterea problemelor actuale alo 
zootehniei, a sarcinilor deosebite ce 
rezultă din documentele de partid si 
programul national de dezvoltare a 
creșterii animalelor, pentru reali
zarea planului de producție la carne, 
lapte, lină și ouă pe anul 1980. pre
cum și asigurarea bazei materiale 
pentru anul 1981. a prilejuit eviden
țierea unor bune metode de muncă 
si a experienței ce trebuie generali
zată. precum si analiza exigentă, cri
tică a lipsurilor.

Un număr însemnat de participantă 
s-au referit la măsurile întreprinse? 
pentru asigurarea capacităților de 
producție, realizarea efectivelor si 
concentrarea acestora în unităti spe
cializate. respectarea disciplinei teh

nologice si organizarea judicioasă a 
muncii, ca o condiție de prim ordin 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de livrare a produselor anima
liere la fondul de stat.

în spirit critic si autocritic, multi 
vorbitori s-au referit la deficientele 
existente, la cauzele nerealizării pro
ducțiilor planificate, livrărilor la 
fondul de stat, a producțiilor medii 
și a efectivelor de animale sțabilite.

’ Problema asigurării furajelor a fost 
amplu dezbătută, formulindu-se nu
meroase critici asupra modului neco- 
respunzător în care se folosesc su
prafețele de teren destinate culturi
lor de plante de nutret. S-au.propus 
măsuri concrete în vederea înlătu
rării pierderilor la recoltare si con
servare. Participantii la dezbateri au 
făcut numeroase propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea radicală a ac
tivității celor 618 complexe zooteh
nice. la realizarea producțiilor plani
ficate si la îndeplinirea sarcinilor de 
livrare la fondul de stat.

Un mare număr do propuneri 
zează asigurarea spatiilor de pro
ducție. realizarea programului de in
vestiții si punerea în funcțiune a ca
pacităților planificate. concomitent 
cu folosirea unor posibilități de ex
tindere a spatiilor in mod sezonier, 
în soproane. padocuri sau tabere de 
vară pe pășuni. Numeroși partici- 
panti au făcut propuneri privind îm
bunătățirea si folosirea potențialului 
productiv al animalelor. între care 
contractarea în timp util a întregu
lui efectiv pentru ocuparea spatiilor 
existente : contractarea fermă a dis
ponibilului de la gospodăriile popu
lației. mai ales a tineretului femei 
taurin și ovin la care să se practi
ce preturile pentru material de re
producție ; aplicarea tehnicilor de in
tensificare a reproducției la anima
le, în special la ovine, pentru obți
nerea a trei fătări in doi ani : îm
bunătățirea activității în fermele de 
selecție si. profilarea unor fabrici de 
nutrețuri combinate pentru produce
rea rețetelor speciale necesare aces
tor unităti ; acordarea suprafețelor de 
teren in relație cu nivelurile de pro
ducție superioare "din;; aceste ferme, 
suplimentarea acestor suprafețe pen
tru producerea furajelor, concentrate 
necesare fermelor de taurine si ovi
ne. încadrarea unităților cu' un spe
cialist in genetică si ameliorare, co
interesarea materială a personalului 
muncitor pentru obținerea animale
lor cu potențial genetic superior, di
ferențierea tehnicii de selecție în 
funcție de obiectivul principal al a- 
meliorării. nominalizarea unor sar
cini de plan specifice acestor uni
tăți. ' .

AnalMndu-se critic și autocritic si
tuația pierderilor„ de animale, prin 
mortalități si, t$ie.ri. de necesitate si 
situația sanilară’ a unor efeclive. În
deosebi vaci de labte; 'păsări si; por
cine. s-au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea sortimentului de medica
mente si produse biologice, ca nu
măr de eficientă terapeutică, crearea 
unor laboratoare veterinare proprii 
de diagnostic în unitățile foarte 
mari, a căror dotare să permită chiar 
producerea de vaccinuri din surse 
locale.

Majoritatea participantiîor au scos 
în evidență lipsurile proprii, cît și ' 
dificultățile întîmpinate in asigu
rarea necesarului de furaje. S-a pro
pus ca acordarea suprafețelor de te
ren afectate fermelor zootehnice să 
se coreleze cu nivelurile de produc
ție planificate si să se asigure pă
șuni în apropierea fermelor de tau
rine. conducerile unităților si fer
melor vegetale să asigure stringerea 
si depozitarea integrală a resurselor 
furajere, a întregii producții secun
dare a culturilor agricole ; să se .îm
bunătățească condițiile de depozita
re si conservare a materiei prime fo
losite în industnă nutrețurilor com
binate. să se creeze stocurile nece
sare la fabricile de nutrețuri com
binate care să permită menținerea 
constantă a rețetelor furajere cel pu
țin pe durata unui semestru ; să se 
respecte preturile furajelor combina
te. determinate de materia primă 
livrată de unităti în contul fabricilor 
de nutrețuri combinate pină la epui
zarea acestor cantităti. indiferent de 
materia primă folosită de către fa
brici ; să se asigure prin planurile de 
cultură necesarul de proteină, întrucît 
deficitul de proteină al rațiilor de
termină un consum exagerat de fu
raje energetice si este cauza princi
pală a rezultatelor necorespunzătoa
re în producția de carne, lapte si ouă.

Subliniindu-se necesitatea asigură
rii forței de muncă și importanța 
deosebită a creșterii productivității 
muncii, s-au propus extinderea me
canizării proceselor de muncă, diver
sificarea tipurilor de mașini si uti
laje. îmbunătățirea randamentului si 
calității acestora, asigurarea pieselor 
de schimb la nivelul necesarului si 
să se continue producerea acestora 
pentru o perioadă stabilită pe tipurile 
de utilaje scoase din fabricație : sâ 
se proiecteze si să se producă utilaje 
cu tracțiune animală pentru lucrări 
de întreținere a pajiștilor, recoltarea 
și transportul furajelor, să se asi
gure utilajul mărunt necesar in .acti
vitatea zootehnică : să se revină asu
pra deciziei de a nu se construi gar
duri pentru delimitarea parcelelor de 
pe pășuni.

Pentru asigurarea si permanenti
zarea forței de muncă s-au făcut 
propuneri privind îmbunătățirea re
tribuirii personalului muncitor din u- 
nitătile de creștere a animalelor si 
a sistemului de cointeresare, perfec
ționarea sistemului de calificare a 
lucrătorilor din zootehnie.

Au fost făcute propuneri privind 
îmbunătățirea sistemului de contrac
tare si achiziționare a animalelor si 
produselor animaliere ce se pot pre
lua in acest scop de la gospodăriile 
populației pe bază de certificate de 
calitate ; să se aprobe creșterea în 
gospodăriile personale ale membri
lor cooperatori a vițeilor proprietate 
obștească.

Dezbaterile au scos in evidență 
hotărirea fermă, unanimă a specia
liștilor. cadrelor de conducere din 
fermele si complexele de creștere a 
animalelor, a celorlalți participantl de 
a munci cu pasiune pentru îndepli
nirea sarcinilor olanului de stat pe 

,1980 și pregătirea bazei tehnico-ma
teriale necesare realizării planului pe 
anul 1981.

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

Participanta la PLENARA COMI
TETULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — se sublinia
ză în'telegramă — au analizat si 
dezbătut, in spirit de înaltă exigentă 
si responsabilitate, indicațiile si 
orientările date cu prilejul consfătui
rii de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
mai a.c„ precum sl la recenta plena
ră lărgită a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii, stabilind, totodată, 
măsuri concrete pentru realizarea in 
acest an s producției fizice, a produc
ției nete, a producției de export, a 
tuturor indicatorilor de eficientă eco
nomică. pentru punerea in funcțiune 
a obiectivelor si capacităților de pro
ducție prevăzute în plan. îndeplinirea 
sarcinilor stabilite în programul su
plimentar. precum si pregătirea co
respunzătoare a planului pe 1981.

Evidențiind sarcinile specifice ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului, partici- 
panții la această plenară isi exprimă, 
totodată. înalta lor apreciere fată de 
preocuparea permanentă a conduce
rii partidului si îndeosebi a dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar 
general, de a vă întilni cu activul de 
partid, cu oamenii muncii, cu spe
cialiștii. cu masele largi si de a 
stabili împreună cele mai bune mă
suri politico-organlzatorice, cele mai 
eficiente căi de soluționare a pro
blemelor esențiale economico-sociale.

Vă informăm cu satisfacție, stimate 
tovarășe secretar general, că, in cei 
15 ani ce au trecut de Ia Congresul 
al iX-lea al Partidului Comunist 
Român, eveniment de importantă is
torică in viata partidului si a po
porului nostru — alături de întreaga 
națiune, oamenii muncii din iudetul 
Arad, fără deosebire de naționalitate, 
au simțit din plin roadele politicii 
științifice, umaniste a partidului, prin 
realizările fără precedent obținute in 
toate domeniile vieții economico-so
ciale si spirituale. în această perioa
dă. pțoductia industrială a județului 
nostru a crescut de 4,3 ori. iar cea 
agricolă de 2,8 ori.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că noi am trecut 
în mod operativ la materializarea in
dicațiilor dumneavoastră, stabilind 
noi măsuri pentru înțelegerea si apli
carea in practică a noului mecanism 
economico-financiar. pentru cunoaș
terea temeinică de către fiecare om 
al muncii si înfăptuirea exemplară a 
îndatoririlor profesionale ce-i revin.

într-o altă telegramă se spune : 
PLENARA COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R. CU ACTI
VUL dă o înaltă apreciere indicațiilor 
și orientărilor cuprinse in cuvintătile 
rostite la consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român din mai a.c. și ședin
ța plenară lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din luna 
iunie — evenimente politice de mare 
însemnătate pentru realizarea progra
mului de dezvoltare economică și so
cială a tării.

Luînd in dezbatere sarcinile ce ne 
revin pentru aplicarea in viață a 
acestora, participanții la plenară au 
evidențiat din nou rolul hotărîtor al 
dumneavoastră in perfecționarea în
tregii activități economico-sociale. în 
analiza cu înaltă exigență a modului 
cum se înfăptuiesc hotărîrile de par
tid și legile țării, in îmbunătățirea 
continuă a conducerii economiei, a în
tregii munci de partid. Prin prețioa
sele orientări și indicații date, cuvân
tările rostite de dumneavoastră con
stituie un program concret de acțiune 
pentru activul de partid si de stat, 
pentru specialiști, pentru toate colec
tivele din economie, oferind o per
spectivă clară asupra direcțiilor în 
care trebuie să-și concentreze efor
turile,

în vederea îndeplinirii si depășirii 
planului pe 1980, pe întregul cincinal, 
ne vom concentra toate forțele și vom 
realiza suplimentar, pînă la sfirșitul 
anului, o producție industrială in va
loare de 240 milioane lei, cu 20 la 
sută mai mult față de angajamentul 
inițial. Vom acorda o atenție deose
bită creșterii productivității muncii, 
organizării mai bune a schimburilor, 
extinderii poliservirli la cel puțin 500 
de mașini, asimilării a 150 de produse 
noi, asigurării unor piese de schimb 
și subansamble necesare întreținerii 
și reparării utilajelor în valoare de 
260 milioane lei.

Colectivele de muncă din unitățile 
economice se angajează să ofere su
plimentar. spre a fi contractate la 
export, produse in valoare de 100 mi
lioane lei valută, asigurind reducerea 
importurilor cu cel puțin 60 milioane 
lei valută.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R, CU AC
TIVUL se reliefează : Anallzînd mă
surile care trebuie întreprinse de că
tre organele si organizațiile de par
tid. de consiliile oamenilor muncii și 
conducerile unităților pentru a tra
duce integral în viată prețioasele in
dicații date de dumneavoastră la re
centa consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al Partidului si Ia 
plenara lărgită a Consiliului National 
al Oamenilor Muncii cu privire ia 
perfecționarea eonducerii si planifi
cării vieții economico-sociale. la 
aplicarea cu consecvență a noului 
mecanism economic, la Îndeplinirea 
prevederilor planului și a angaja
mentelor asumate pe 1980 și Ia pre
gătirea condițiilor pentru realizarea 
ritmică a planului pe 1981, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii clujeni — români, maghiari si 
de altă naționalitate — plenara dă o 
înaltă apreciere si susține cu entu
ziasm și mindrie patriotică politica 
internă și externă a partidului si sta
tului nostru, orientările si măsurile 
elaborate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
pentru Înfăptuirea istoricelor hotăriri 
adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

întelegînd necesitatea obiectivă a 
obținerii unei producții mai mari de- 
cît consumul, a sporirii aportului la 

\ creșterea avuției țării si venitului na

țional, comuniștii s-au angajat să 
lege organic munca de partid, acti
vitatea politico-ideologică și organi
zatorică de realizarea exemplară a 
producției fizice și nete planificate, 
de sporirea productivității muncii, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime si materialelor, reducerea con
sumurilor de energie și combustibil, 
recuperarea și refolosirea materiale
lor secundare, punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților de producție și 
darea în folosință a tuturor locuințe
lor planificate. îndeplinirea integrală 
a planului pentru expopt si reduce
rea importurilor, creșterea eficientei 
întregii activități economice.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe mereu înnoitoarele meleaguri dol- 
jene — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — au luat 
cunoștință cu viu si legitim interes 
de istoricele cuvintări rostite de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general. Ia consfă
tuirea de lucru de la Comitetul Cen
tral al P.C.R. din zilele de 29 si 30 
mai a.c. si la ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c.. adevărate 
evenimente politice în viata partidu
lui si patriei noastre.

Diversitatea aspectelor reliefate în 
cuvintările dumneavoastră, analizarea 
deschisă cu un inalt spirit critic a 
unor deficiente manifestate în indus
trie. agricultură. în construcții si 
transporturi, precum sl în activitatea 

• Unanimă și profundă hotărire a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de 
a înfăptui neabătut și exemplar indicațiile secretarului general al partidului 
date la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. și la ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor Muncii

• Pretutindeni — ample măsuri politico-organizatorice pentru creșterea puternică 
a producției fizice și a producției nete, pentru înfăptuirea neabătută a prin
cipiilor noului mecanism economico-financiar, pentru ridicarea nivelului calita
tiv al întregii activități productive

de conducere a unor sectoare ale 
economiei, elaborarea unor soluții 
viabile, cu largi deschideri pentru 
viitorul României socialiste, clarifi
carea unor probleme ce vizează apli
carea fermă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, per
fectionarea stilului de muncă al or
ganelor si organizațiilor de partid, al 
tuturor comuniștilor — constituie 
elemente dinamizatoare ale procesu
lui revoluționar de transformare a 
acumulărilor cantitative intr-o cali
tate nouă, superioară, a înaintării 
României spre comuniste culmi.

în criticile si recomandările for
mulate de dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, ne regă
sim și noi, doljenii, și sîntem conști
ent! de necesitatea trecerii imediate 
la acțiuni ferme, la eliminarea defi
cientelor ce frînează bunul mers al 
activității economico-sociale. Vă asi
gurăm și cu acest prilej, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că prin eforturi 
sporite, prin continua ridicare a ni
velului politico-ideologic al oameni
lor muncii, in raport cu dezvoltarea 
economico-socială, mai buna orga
nizare si întărirea controlului înde
plinirii sarcinilor, eliminarea forma
lismului și combaterea birocratismu
lui. prin întărirea răspunderii perso
nale. toti oamenii muncii din iudetul 
nostru, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid, vor dovedi 
prin fante că au înțeles sensul maior 
al indicațiilor dumneavoastră.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AI, P.C.R. CU 
ACTIVUL DE PARTID se spune : 
Activul de partid din industrie, con
strucții. transporturi si agricultură 
din iudetul Galati. întrunit în cadrul 
plenarei lărgite a comitetului jude
țean de partid, a analizat intr-un spi
rit de înaltă exigentă si responsabili
tate comunistă modul în care orga
nele si organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii acționează 
pentru traducerea in viată a sarcini
lor de mare răspundere ce ne revin 
din - documentele Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Vă raportăm că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid 
marea majoritate a unităților eco
nomice gălâtene și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe primele cinci 
luni ale anului 1980. iar 19 din
tre acestea au realizat integral 
prevederile actualului cincinal. Tot
odată. comparativ cu anul precedent, 
producția industrială a înregistrat 
un spor de 6,5 la sută, producția- 
marfă de 4,4 la sută, iar cheltuielile 
materiale s-au redus în acest an cu 
3,1 lei la mia de lei productie-marfă. 
Fată de aceeași perioadă, s-a execu
tat un volum de investiții mai mare 
cu 29 la sută, iar la lucrările de mon
taj, cu peste 50 la sută. De aseme
nea, lucrătorii din agricultura jude
țului Galați au terminat pînă în pre
zent prașila I la culturile de porumb, 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr, 
au realizat și depășit programul pe
rioadei de recoltare și însilozare a 
furajelor.

în lumina prețioaselor indicații pe 
care dumneavoastră ni le-ati dat. 

participantii la plenară au analizat 
în spirit critic si autocritic deficien
tele din propria noastră activitate, 
care au condus la nerealizarea unor 
indicatori ai producției, reasigurarea 
condițiilor optime de aplicare a nou
lui mecanism economico-financiar.

Sîntem hotărîți, iubite tovarășe se
cretar general, să imprimăm în toate 
sectoarele si unitățile economice ale 
județului Galați un stil de muncă 
dinamic, revoluționar, să stimulăm 
inițiativa, astfel incit să ne realizăm 
in mod exemplar sarcinile ne care 
le avem. Totodată, ne angajăm So
lemn ca, în cinstea zilei de 23 August, 
să terminăm lucrările de montai si 
să începem probele la furnalul nr. 6. 
convertizorul nr. 2, melaniorul de 
1 500 tone si mașinile de turnare con
tinuă nr. 1 și 2 de la otelăria nr. 3 
din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați.

Examinînd în spirit critic si auto
critic munca politică și organizato
rică desfășurată de organele si or
ganizațiile de partid pentru înfăp
tuirea sarcinilor politice si econo
mico-sociale ce ne revin din hotărî
rile Congresului al XII-lea al 
P.C.R.. PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R, CU 
ACTIVUL — se reliefează în tele
gramă — dă o înaltă apreciere cu- 
vîntărilor de excepțională valoare 
teoretică și practică rostite de dum
neavoastră la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. și la recenta șe
dință plenară lărgită a Consiliului

Național al Oamenilor Muncii. Ele re
prezintă pentru noi un model de 
analiză creatoare, in viziune revolu
ționară. a problematicii economico- 
sociale a etapei pe care o parcurgem.

în lumina indicațiilor date de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, am analizat cu dis- 
cernămînt și răspundere, in spirit 
de înaltă combativitate, neajunsurile 
existente in industrie, investiții si 
agricultură. în munca organizatorică 
și politico-educativă și s-au relevat 
căile și măsurile concrete care să 
conducă la aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar. realizarea neabătută a pro
ducției fizice și nete, a producției 
pentru export, reducerea consumului 
de materii prime, energie și combus
tibil, gospodărirea resurselor mate
riale de orice fel. la formarea con
științei socialiste a maselor.

Vă raportăm că întregul activ de 
partid, cadrele de conducere si toti 
oamenii muncii din unitățile miniere 
si-au intensificat preocupările pentru 
.sporirea eficientei extracției de căr
bune — ceea ce s-a concretizat în ri
dicarea nivelului mediu al producții
lor zilnice la peste 80 000 tone lignit. 
Beneficiind de sprijinul conducerii 
de partid si de stat, de grija deose
bită ce o purtați minerilor din Gorj, 
sîntem hotărîti să realizăm. în pe
rioada următoare, o producție de 
85 000—90 000 tone zilnic si să asigu
răm condiții pentru ca în trimestrul 
IV să depășim media zilnică de peste 
110 000 tone cărbune.

Organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din Ilfov dau o 
înaltă apreciere expunerilor dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea din 29—30 
mai si la plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii din 
13 iunie — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R. CU ACTIVUL - in care 
sint stabilite orientări și măsuri de 
importantă fundamentală pentru 
realizarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. Dezbaterile din 
plenară, analizînd su «xigentă și răs
pundere, in spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată în industrie, 
agricultură și construcții, au fost 
călăuzite de orientările și indicațiile 
stabilite in aceste cuvintări cu clar
viziunea și capacitatea creatoare ce 
vă caracterizează, reprezentind pen
tru comuniști, pentru toți cei ce mun
cesc și trăiesc în orașele și satele 
Ilfovului un amplu și mobilizator 
program de acțiune și muncă de înal
tă calitate și eficiență, 0 generoasă 
sursă de Învățăminte.

Participanții la plenară se angajea
ză in fața partidului, a dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
înlăture cu hotărire neajunsurile 
existente în stilul și metodele de 
muncă ale unor organe de partid șl 
de stat, manifestările de lipsă de răs
pundere, formalism și birocratism, în
cercările de ocolire a hotărîrilor și le
gilor, ca și tendințele de justificare a 
nerealizărilor, militînd pentru o ri
guroasă repartizare a sarcinilor și 
întărirea răspunderii personale în ca
drul conducerii colective, pentru afir

marea rolului conducător al organi
zațiilor de partid, pentru ordine, dis
ciplină și înaltă responsabilitate in 
întreaga noastră activitate.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în cadrul ple
narei am adoptat. măsuri pentru a 
asigura organizarea, științifică a pro
ducției și a muncii, realizarea unor 
produse de înaltă calitate, competi
tive pe piața mondială, depășirea 
sarcinilor la export și diminuarea im
porturilor, creșterea productivității 
muncii, reducerea continuă a cheltu
ielilor de producție, a consumurilor 
de materii prime, materiale, energie 
și combustibil, organizînd largi ac
țiuni pentru recuperarea, refolosirea 
și recondiționarea materialelor și pie
selor de schimb.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se spune in telegrama adresată de 
PLENARA COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL — iși exprimă șl cu acest 
prilej totala adeziune față de întrea
ga politică internă si externă a 
partidului și statului nostru, la ela
borarea și înfăptuirea căreia vă adu
ceți o contribuție hotărîtoare. de nu
mele și personalitatea dumneavoas
tră fiind strîns legată cea mai fer
tilă și prodigioasă perioadă de dez
voltare din toată istoria patriei noas
tre.

Trăim satisfacția si mindria patrio
tică de a munci intr-un județ care, 
beneficiind de grija dumneavoastră 
permanentă și deosebită, cunoaște o 

dezvoltare fără precedent, cu o in
dustrie tinără, dar viguroasă, ce va 
da anuț acesta o producție cu 32 la 
sută mai mare față de anul 1979, rea- 
lizind o producție globală industrială 
de 10 miliarde lei. iar valoarea pro
ducției agricole din mănoasa cîmpie 
a Bărăganului va creste cu 31 la sută, 
punînd pe masa tării roade tot mai 
bogate.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că planul la export a fost rea
lizat pe primele 5 luni ale anului cu 
un procent de 105 la sută, că măsu
rile stabilite in plenara lărgită a co
mitetului județean de'partid vor con
duce la o mai bună organizare a 
muncii în industrie, transporturi si 
pe șantierele de construcții, iar în 
agricultură — unde ne aflăm în plină 
campanie de întreținere a culturilor 
— estimăm că vom obține la orz și 
grîu producții superioare anului tre
cut.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că sîntem hotărîti să acționăm 
cu toată fermitatea pentru perfec
ționarea continuă a stilului si meto
delor noastre de muncă, pentru întro
narea ordinii și disciplinei in toate 
domeniile de activitate. în vederea 
înfăptuirii neabătute a sarcinilor și 
obiectivelor ce ne revin din hotărî
rile Congresului al XII-lea si Pro
gramul partidului, conștienti fiind că 
numai astfel ne sporim contribuția 
la înflorirea și propășirea patriei 
noastre socialiste.

Reliefînd importanta deosebită a 
consfătuirii de lucru din 29—30 mai 
de la C.C. al P.C.R. și a ședinței ple
nare lărgite a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 13 iunie 
a.c., participantii la PLENARA CO
MITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — se arată în 
telegramă — au subliniat că aceste 
acțiuni, organizate din inițiativa și 
sub conducerea dumneavoastră, se 
înscriu in practica promovată ferm 
de conducerea partidului nostru de 
a dezbate periodic problemele fun
damentale ale dezvoltării economico- 
sociale a aatriei și de a asigura 
participarea ’ntregului popor la con
ducerea societății.

Vă raportăm cu acest prilej, mult 
Iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că !n urma eforturilor de
puse de colectivele de muncă, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, județul Neamț și-a 
realizat planul pe primele cinci luni 
ale anului 1980 cu o depășire a pro
ducției industriale de 157 milioane 
lei, în condițiile îndeplinirii pro
ductivității muncii în proporție de 
101,7 la sută, iar la investiții cu o 
depășire de 62 milioane lei. Vă ra
portăm. de asemenea, că am înde
plinit programul stabilit la construc
țiile de locuințe, am reușit să recu
perăm o bună parte din restantele la 
export, iar în agricultură se acțio
nează cu toate forțele la buna desfă
șurare a lucrărilor de sezon.

Analizînd activitatea de pînă acum 
în spirit critic, prin prisma exigen
țelor formulate de dumneavoastră, 
plenara noastră de astăzi a scos în e- 
vidență, totodată, existența a nume
roase deficiente, ce se manifestă în 

industrie, agricultură $1 construcții, 
posibilitățile și rezervele existente in 
aceste domenii și a exprimat hotări- 
rea activului de partid si de stat 
din economia județului de a acțio
na pentru înlăturarea lipsurilor e- 
xistente, pentru traducerea in viată 
a măsurilor indicate de dumnea
voastră privind concentrarea efortu
rilor în direcția realizării producției 
fizice șl nete, aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar. 
realizarea prioritară și in cele mai 
bune condiții a planului de export.

Comuniștii, toii oamenii muncii din 
județul nostru, alături de întregul 
popor — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R. CU ACTIVUL — 
dau o înaltă, apreciere expunerilor 
magistrale prezentate de dumnea
voastră la consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 29—30 mai a.c. 
și la recenta ședință plenară lărgită 
a Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, care fac o analiză aprofun
dată și multilaterală a activității des
fășurate în economie, a muncii or
ganelor de partid și de stat.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii , mun
cii din județul nostru, sub directa 
conducere a organelor și organiza
țiilor de partid, beneficiind per
manent de îndrumările și sprijinul 
dumneavoastră oretios. au obtinut o 
serie de rezultate pozitive în înde
plinirea sarcinilor de plan in indus
trie. construcții, transporturi și agri

cultură, în traducerea în viată a pre
vederilor programului de dezvoltare 
economico-socială în profil terito
rial.

Plenara noastră cu activul de 
partid și de stat a dezbătut cu exi
gență și răspundere comunistă mă
surile ce se impun pentru cunoaște
rea aprofundată și transpunerea in 
viată a hotărîrilor de partid si de 
stat privind aplicarea noului meca
nism economico-financiar. in acest 
scop, problemele cuprinse în recen
tele dumneavoastră expuneri consti
tuind obiectul central al preocu
părilor actuale ale intregului partid 
și popor. însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră adresate intregului 
popor, oamenii muncii din județul 
Prahova iși majorează angajamentele 
asumate in. întrecerea socialistă ne 
acest an la: 42 000 tone cărbune: 
12 500 tone benzine; 80 000 tone mo
torine; 20 milioane lei mașini-unelte; 
650 mii metri pătrati geamuri lami
nate, precum și la export 30 milioane 
lei valută piese de schimb pentru 
utilajul petrolier.

în agricultură, prin mobilizarea 
superioară a forțelor de care dis
punem, vom asigura peste sarcinile 
de plan din acest an: 3 000 tone 
fructe; 3 500 tone porumb: 4 000 tone 
sfeclă de zahăr.

în telegrama PLENAREI COMI
TETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R. CU ACTIVUL se subli
niază : „Comuniștii, toți oamenii 
muncii, români și maghiari, care 
trăiesc si muncesc într-o deplină 
unitate și frăție pe meleagurile stră
vechiului Sălaj, au primit cu deose
bit interes și deplină aprobare cu- 
vîntările dumneavoastră la consfătui
rea de lucru de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român din 
29—30 mai și de la plenara lărgită h 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din 13 iunie a.c.. apreciind cu 
justificată mindrie patriotică rolul 
determinant pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general. îl 
aveți în perfecționarea întregii activi
tăți economico-sociale, exigenta și 
spiritul revoluționar, clarviziunea și 
analiza profund științifică cu care 
conduceți destinele scumpei noastre 
patrii.

în lumina indicațiilor și orientărilor 
date de dumneavoastră în rele două 
cuvintări. activul de partid din ju
dețul nostru a analizat Intr-un spirit 
de inaltă exigență comunistă modul 
in care oamenii muncii din Sălaj ac
ționează pentru îndeplinirea planului 
de producție la toti indicatorii, stabi
lind, totodată, măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea producției fizice și 
nete, pentru creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, ridicarea 
continuă a calității produselor, pen
tru aplicarea noului mecanism eco
nomico-financiar in toate unitățile 
economice din județ.

Avînd în permanență drept exem
plu impresionanta dumneavoastră pu
tere de muncă, înțelepciunea, perse
verența și totala dăruire, comuniștii, 
toti oamenii muncii din acest stră
vechi colt de țară si-au înzecit efor

turile, reușind ca, in cei 15 ani ce 
s-au scurs, de la Congresul al IX-lea 
ai partidului, să ridice Sălajul pe noi 
trepte de progres și civilizație. Ast
fel, fată de anul 1965, valoarea pro
ducției industriale din 1980 este de 
aproape 20 ori mai mare, întreaga 
producție industrială pe care o obți
nea județul nostru in 1968, anul reîn
ființării sale, realizindu-se in acest 
an în numai 23 de zile.

Participanții la PLENARA COMI
TETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. CU ACTIVUL — se subliniază 
in telegramă — apreciază ultimele 
dumneavoastră două expuneri ca 
ample și mobilizatoare programe de 
muncă pentru întregul partid. pentru 
toti oamenii muncii, orientările, sar
cinile și măsurile cuprinse in ele pu- 
nind din nou in evidență principiali
tatea și clarviziunea, gindirea și ati
tudinea revoluționară, capacitatea 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. rolul determinant 
pe care il aveți în perfectionarea conti
nuă a întregii activități de conducere 
a societății, pentru înfăptuirea sarci
nilor economico-sociale la un nivel 
calitativ superior.

Raportăm cu acest prilej conduce
rii superioare de partid și de stat, 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te conducător, că oamenii muncii din 
industria județului, în frunte cu co
muniștii, au realizat sarcinile de plan 
pe primele 5 luni ale anului cu 4 zile 
mai devreme, obținînd, suplimentar, 
pină la finele lunii mai, o producție 

industrială în valoare de 174 milioa
ne lei, o producție netă de 74 mili
oane lei, o creștere a productivității 
muncii calculată pe baza producției 
nete de 630 lei pe persoană, o redu
cere a cheltuielilor materiale de pro
ducție cu peste 28 milioane lei și un 
beneficiu de 9 milioane lei.

Puternic mobilizați de sarcinile ce 
ne revin din cuvintările dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă încredințăm că ne vom 
însuși temeinic și vom aplica cu fer
mitate principiile noului mecanism 
economico-financiar. că eforturile 
noastre intensificate vor viza perma
nent ridicarea pe un plan superior a 
luptei pentru o nouă calitate, pentru 
creșterea eficientei întregii activități 
economice, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini în mod 
exemplar planul pe acest an. de a 
realiza în plus, in actualul cincinal, 
o producție Industrială in valoare de 
aproape 4 miliarde lei, asigurind ast
fel o temelie trainică înfăptuirii 
obiectivelor cincinalului viitor.

în spiritul de înaltă exigentă 
partinică ne care dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.’ îl imprimați în
tregii activități din tara noastră — 
se spune in telegramă — participan
tii la PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
CU ACTIVUL au dezbătut pe larg 
sarcinile de mare importantă ce ne 
revin din cuvintările dumneavoastră 
rostite in cadrul consfătuirii de lucru 
de la C.C. al P.C.R. si plenarei lăr
gite a Consiliului National al Oa
menilor Muncii

Militînd cu fermitate pentru 
traducerea în viată a. indicațiilor 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. vom 
acționa cu consecventă pentru reali
zarea producției fizice la toate sorti
mentele. respectarea normelor de 
consumuri materiale si energetice, 
recuperării și refolosirii materiale
lor. înfăptuirea prevederilor privind 
creșterea productivității muncii. în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan la export.

în agricultură vom milita cu per
severentă pențru gospodărirea mai 
bună a bazei tehnico-materiale spo
rirea continuă a oroductiilor agricole, 
dezvoltarea si modernizarea sectoru
lui legumicol si a zootehniei pentru 
participarea mai largă a membrilor 
cooperatori la fondul de dezvoltare. 
Vă raportăm că în prezent lucrătorii 
ogoarelor desfășoară o activitate in
tensă pentru recoltarea orzului. în
treținerea culturilor. valorificarea 
produselor din sectorul legumicol.

Acționînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. al indicațiilor 
date de dumneavoastră, pentru trans
formarea cantității intr-o nouă cali
tate. oamenii muncii din județul 
Tulcea, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid — se subli
niază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL — au obtinut pe primele 
cinci luni ale acestui an rezultate în
semnate în toate domeniile de acti

vitate. Astfel, cheltuielile Ia 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse cu 
9,2 lei. productivitatea muncii calcu
lată pe baza producției globale a fost 
realizată în procent de 100,8 Ja sută, 
producția globală industrială fată do 
aceeași perioadă a anului trecut, este 
mai mare cu 18,0 la sută, punîndu-se. 
totodată, in funcțiune importante 
capacități de producție si obiective 
sociale.

Urmare a măsurilor stabilite, a ac
țiunilor întreprinse și eforturilor co
lectivelor de oameni ai muncii, au 
fost realizate peste plan importanta 
produse fizice, cum ar fi : feroaliaje, 
cupru, zinc si plumb in concentrate, 
calcar siderurgic, cuarțită. stuf, con
serve din came, țesături din lină si 
alte produse necesare economiei ira
ționale și consumului populației. 
Concomitent, au fost obținute impor
tante realizări pe linia reducerii con
sumurilor materiale, de energie si 
combustibil, de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile.

Puternic mobilizați de îndemnurile 
și indicațiile date de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central si la recenta 
plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, comuniștii 
din județul nostru sint ferm angajați 
pentru aplicarea neabătută a noului 
mecanism economico-financiar. pen
tru recuperarea restantelor și reali
zarea prevederilor de plan la produc
ția fizică, gospodărirea rațională șî 
eficientă a materiilor prime si com
bustibilului. a materialelor și ener
giei electrice, creșterea productivită
ții muncii. îndeplinirea indicatorilor 
producției nete și a beneficiului.

Examinînd cu maximă exigență șl 
răspundere comunistă activitatea 
desfășurată pentru realizarea sarci
nilor și obiectivelor din planul de 
stat pe anul 1980 șl măsurile ce se 
impun pentru trecerea la viitorul 
plan cincinal. PLENARA COMITE
TULUI JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. CU ACTIVUL DE PARTID 
— se subliniază în telegramă — dă 
o înaltă apreciere expunerilor dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din 
29—30 mai și de la ședința plenară 
lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din 13 iunie 1980, 
care au făcut o profundă analiză 
științifică a activității economice, a 
fenomenelor principale ce se mani
festă în prezent In viata economică 
a tării și pe plan mondial, stabilind 
orientări și măsuri de importanță 
excepțională în vederea înfăptuirii 
istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din industria județului au în
deplinit planul pe primele 5 luni din 
anul 1980 la producția globală in 
proporție de 100,1 la sută, la produc- 
ția-marfă de 100,3 la sută, iar la pro
ductivitatea muncii de 1013 la sută.

în agricultură, cu toate condițiile 
deosebite în care se realizează lu
crările de întreținere, mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, specialiștii depun 
eforturi pentru întreținerea culturi
lor și pregătirea în bune condiții a 
campaniei agricole de recoltare a pă- 
ioaselor.

Cu inimile vibrînd de înălțătoare 
sentimente patriotice, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că vom acționa cu 
hotărire pentru eliminarea neajun
surilor relevate și criticate in cuvîn- 
tările dumneavoastră la consfătui
rea de la C.C. al P.C.R. și la plenara 
lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, neajunsuri ce se re
găsesc șl in activitatea noastră, ac
ționînd pentru creșterea continuă a 
rolului de conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, a organelor 
de conducere colectivă din unitățile 
economice ale județului, pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor lor 
de muncă în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în cadrul 
întrecerii socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. CU 
ACTIVUL se arată : Plenara cu 
activul a comitetului județean de 
partid, comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul nostru si-au însușit 
cu înaltă exigentă si responsabilitate 
comunistă orientările si indicațiile 
de excepțională valoare teoretică si 
practică, de covirșitoare însemnătate 
practică pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
le-ati dat întregii națiuni la recenta 
consfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al P.C.R. si la ședința plenară 
lărgită a Consiliului National al Oa
menilor Muncii, inestimabil tezaur 
de idei revoluționare, strălucit pro
gram de acțiune pentru transpunerea 
in viată a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, a prevederilor cuprinse în 
Programul partidului de edificare so
cialistă si comunistă a scumpei noas
tre patrii.

Analizîndu-ne întreaga activitate 
în lumina indicațiilor dumneavoastră, 
sîntem ferm hotărîti să milităm cu 
înaltă răspundere, cu spirit comu
nist. revoluționar, pentru perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă 
ale organelor si organizațiilor de 
partid, de masă si obștești, ale 
organismelor de conducere colectivă, 
pentru ridicarea la un nivel superior 
a întregii noastre activități.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, că orga
nele și organizațiile de partid, co
muniștii. toti oamenii muncii din 
județul nostru vor acționa cu abne
gație și dăruire pentru realizarea rit
mică și de calitate a producției fizice 
Si nete — condiție de bază a sporirii 
venitului national pentru creșterea 
productivității muncii, ridicarea nive
lului tehnic al produselor, realizarea 
integrală a sarcinilor ce ne revin 
export.
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Din vatra cetății
Petre Diacu. din Macin (Tul- 

cea). are o pasiune: istoria. De
ține date, informații — unele 
inedite — despre foste, cetate 
romană Arrubium. De citiva ani 
adună tot felul de obiecte găsite 
in vatra fostei cetăți: o bucată 
dintr-o conductă de ană de. 
pe timpul romanilor, amfo
re. obiecte de podoabă etc. A 
strins, de asemenea, un număr 
însemnat de costume populare 
din această zonă. „Toate aceste 
obiecte — ne spunea — sper să 
constituie, nu peste mult timp, 
piese ale viitorului muzeu din 
Macin".

I
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„Decanul 
de virsta"

I
al copacilor

I
I

Maramu- 
excelent 

specii de 
originari 
globului, 
arborilor 
parte a 
cei mai

I
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Natura generoasă a 
resului constituie un 
mediu pentru diverse 
arbori cu viată lungă, 
din alte regiuni ale 
„Decanul de virstă" al 
seculari din această 
tării, si unul dintre 
bătrini din tară, este castanul 
comestibil 
pe Dealul 
localitatea 
de peste 
superb si

I
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(Castanea Satina) de 
Bodoaiei. la nord de 
Tăutii de Sus. Înalt 
25 de metri, acest 

_ „__ „ falnic exemplar de
pășește virsta de 500 de ani, 
făcind parte dintre arborii ocro
tiți.

...De la pietroiul 
din șosea

Nu o dată. Pe fisia de asfalt 
a arterelor de circulație se află 
aruncate ori pierdute diverse 
obiecte care pot pune in pericol 
viata celor de la volan ori a 
pietonilor. Uneori, pe partea 
carosabilă rămin pietroaie care 
au căzut din basculantele ne
glijent încărcate. Stimuli șoferi, 
nu vă grăbiți, opriți mașina sî 
inlăturați-le de pe sosea. Fiind
că. altfel, se pot intimpla grave 
accidente, ca acela din Siliștea 
de Sus — unde o autobascu
lantă a trecut cu rotile veste un. 
pietroi si l-a proiectat in par
brizul unei autodubfte (21-MM- 
1346), ce venea din urmă. Șo
ferul lanos Iereb — ametit de 
izbitura pietroiului trecut prin 
parbriz •— a pierdut 
volanului, iar mașina 
turnat. Aflată lingă 
soția șoferului si-a 
viata.

I

controlul 
s-a răs- 
sotul ei, 

pierdut

întrebare
I
I
I
I
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„arzătoare"
Fabrica de mobilă din orașul 

Tăsnad. Executind lucrări de 
sudură pe o mașină in apropie
rea căreia se aflau reziduuri de 
lacuri. Vasile Szarner. Octavian 
Glatz si Paul Merk au iscat si 
scinteile care au provocat un in
cendiu. Cei trei. împreună cu 
Vasile Rotariu setul formației 
civile de pompieri, au fost 
sancționați contravențional si 
obligați să suporte contravaloa
rea pagubelor — ceea ce era 
firesc si legal.

Nefirești ni se par insă negli
jenta Si indiferenta conducerii 
fabricii, care a tergiversat lua
rea măsurilor de prevenire a in
cendiilor. cil toate că organele 
de control specializate i-au atras 
atenția. în situații similare, in 
mai multe rânduri. întrebarea 
„arzătoare" este : totuși, au luat 
măcar acum măsuri?
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Cinstea e cinste!
Nită Gheorghe din București 

(strada Olaa Bancic nr. 17) ne 
aduce la cunoștință următoa
rele: nepoata sa — S.P.V. — a 
făcut un împrumut de 23 000 lei. 
In ziua de 5 iunie a.c. a plecat 
cu acești bani la C.E.C.. să ia 
obligații de toată valoarea res
pectivă. Acolo, deșt i s-au nu
mărat toate obligațiile, ea a 
luat numai 15 in valoare de 
200 lei fiecare, uitînd restul, 
probabil din arabă. Casiera — 
pe nume Răducanu Melania —. 
de la filiala C.E.C. sectorul 1, 
Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1 — 
foarte cinstită, a pus deoparte 
obligațiile uitate (rețineți: in 
valoare de 20 000 lei), le-a prins 
intr-o banderolă si le-a înapoiat.

„Cinstea omului e cinste, chiar 
dacă e vorba de 20 000 de lei“ 
— a răspuns casiera păgubașei, 
care, deși mirată, nu mai 
cum să-i mulțumească.

știa
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Una a promis, 
alta a făcut
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în ampla serie a manifestărilor omagiale grupate sub 
genericul „Eminescu 130“, Muzeul literaturii romane 
a organizat, ieri, avanpremiera editorială a volumului 
IX, Mihai Eminescu — „Opere", realizat de un colec
tiv al Muzeului in colaborare cu Editura Academiei 
Republicii Socialiste România.

Au participat numeroși iubitori ai literaturii, profe
sori de limba și literatura română (in cadrul colabo
rării cu Inspectoratul școlar al municipiului București) 
si studenți ai Facultății de ziaristică a Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

Despre semnificațiile acestei initiative editoriale prin 
care se începe editarea științifică a gazetăriei politice 
a marelui poet au vorbit: Al. Oprea, directorul mu
zeului. D. Vatamaniuc, istoric literar. Constantin Jalbă, 
din partea Editurii Academiei, profesorul Edgar Papu 
și scriitorul Paul Anghel. în cuvintul lor. din care 
publicăm scurte fragmente, vorbitorii au subliniat im
portanta deosebită a cuprinzătoarei acțiuni de editare 
a intregii opere eminesciene desfășurată in anii noștri 
pentru mai deplina cunoaștere a moștenirii culturale, 
a devenirii spirituale a poporului nostru.

Paul ANGHEL
„Ce se întîmpla dacă Eminescu ră- 

mînea numai jurnalist ?
Confundarea cu evenimentul, ab

sorbirea totală in diurnul faptului 
politic care colorează devenirea so
cială si istorică, l-ar fi împins din
tr-o dată pe poetul nostru sub sem
nul efemerului, aruneînd proza lui la 
zi. încă din epocă, in muzeul gazetă
riei ? Prin materia lor. total perisa
bilă. editorialele eminesciene n-ar fi 
avut altă soartă ? Cele mai multe 
dintre articolele risipite în „Timpul" 
si în alte publicații urmăresc atît de 
strict geografia zilei. îneît cititorul 
de azi nu se mai poate mișca fără 
ghid. Paginile sînt inconprehensibile 
nu numai prin numele proprii, prin 
datele si evenimentele dezbătute, ci 
Si prin unghiul de abordare care tine 
în asemenea măsură de dialectica 
specială a evenimentului incit, fără 
cheia secundei — sancțiune, aprobare, 
denunț — par de neînțeles. Eveni
mentul ca atare, cel care percutează 
declanșarea ziaristică, e tentacular 
(prin vastele sale implicații istorice), 
labirintic (prin incapacitatea contem
poranilor de a se orienta in el), dis- 
parent pentru o minte ardentă si lu
cidă cum este aceea a gazetarului. 
Urmărite cronologic sau considerate 
in parte, paginile gazetarului Emi
nescu conturează un insolubil al zi
lei. un simbure tragic, ne care ooej 
tul il va lua cu sine oină în zoneli 
cele mai pure, acolo unde cotidianul 
nu mai există nici prin cenușă.

Rar om să fi primit mai direct con
temporaneitatea ne nervi, piele, me
ninge decit acest Eminescu gazetar, 
ne care ora si ziua insolubile păreau 
a-1 fi secătuit cu fiecare articol in 
parte, dar care renăstea surprinzător 
si demiurgic la fiecare nouă somație 
a zilei, cu o frenezie unică.

Nu. Eminescu nu e un condamnat 
pe teritoriul gazetăriei, ci un împăti
mit al ei. Nici un rind rămas de la 
el nu e scris de serviciu, nici o pro
blemă din cele dezbătute nu-i este 
străină, nici una dintre dușmăniile 
sau fobiile sale nu sînt de invenție, 
oi răspund unui element doctrinar 
dintr-o sistemă, care e tare si puțin 
flexibilă ca si coloana vertebrală a 
unui neam.

Din trecutul cel mai îndepărtat. 
Eminescu vine spre prezent. Din viitor. 
Eminescu se întoarce spre prezent, 
Putini au mai avut o asemenea con
știință. Poate doar doi oameni : Has- 
deu si Kogălniceanu — amîndoi prac
tică o polemică asemănătoare lui 
Eminescu. Este mai puțin familiară 
gazetăria lui Kogălniceanu : este 
vorba de un gen aparte, de cores
pondența diplomatică a lui Kogălni
ceanu si despre circularele diploma
tice din epoca 1876—1877—1878. Aici 
se observă identitatea de gindire 
dintre cei doi. chiar dintre cei trei.
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Locomotive care cer... schimbarea 
macazului spre „linia solicitudinii"

Deunăzi (sîmbătă, 7 
iunie a.c.) cind acce
leratul 242 (Deva— 
București, via Tg. Jiu 
— Craiova) a oprit în 
gara Tintăreni. impie
gatul de mișcare, aflat 
pe peion doar pentru 
a-i da- trecere liberă, 
ca și călătorii din 
trenul respectiv, n-au 
știut ce s-a întimplat. 
In noul mers al trenu
rilor, ca și în to'ată is
toria acestei mici gări 
de cimpie, la Tînțăreni 
nu era consemnată 
oprirea. tTeunui acce
lerat. Dar cum se mai 
întimplă, citeodată sau 
de mai multe dâti, 
s-a defectat locomoti
va. încercările meca
nicilor de a o repara 
au fost zadarnice.

S-a apelat atunci, 
pentru o nouă locomo
tivă, la gara cea mai 
apropiată (5 km). Fi- 
liași. Călătorii sperau 
că vor relua drumul 
cit mai repede. Răbda
rea insă le-a fost pusă 
la grea încercare : abia 
după trei sferturi de 
oră. trenul (cu noua lo

I

comotivă) a pornit mai 
• departe.

Ghinionul călătorilor 
din acceleratul 242 nu 
s-a redus în acea, zi 
doar la atît ; pînă la 
Craiova, trenul a mai 
oprit pentru alte citeva 
zeci de minute, în plin 
cîmp. pentru că... lo
comotiva „împrumuta
tă" s-a defectat si ea. 
Asa că. una peste 
alta, acceleratul Deva- 
Bucuresti a sosit in 
Gara de Nord cu 
peste două ore întîr- 
ziere !

Din păcate, călătorii 
pe C.F.R. au frec
vent posibilitatea să 
constate (și să suporte 
consecințe dintre cele 
mai diferite) de pe 
urma întârzierilor. De
sigur, explicații se pot 
găsi nenumărate. Dar 
de ce — se întrebau în 
acea zi și călătorii din 
,.242“ — nu se inter
vine cu operativitate 
maximă și cu răspun
dere deplină ori de 
cîte ori se ivește vreo 
defecțiune în mersul 
trenurilor ? Personalul

VOLUMUL IX

Dar Eminescu era cel mai tinăr. Ia o 
distantă de 30—40 de ani fată de cei
lalți. Ca să tii în cumpănă si să fii 
axul acestei balanțe — Hasdeu si 
Kogălniceanu — să tii ne umeri cu
getarea românească intre asemenea 
poli de tensiune, fiind simplu redac
tor la „Curierul de Iași", cred că este 
suficient să dea dimensiunea geniu
lui lui Eminescu".

Al. OPREA
„Prin acest volum al IX-lea înce

pem publicarea integrală a gazetăriei 
iui Eminescu care va fi prezentată în 
trei volume : IX. X si XI. Gazetarul 
Eminescu a fost mai puțin cunoscut, 
fiind obiectul unor culegeri care a- 
păreau doar ca niște spicuiri, cu ti
tluri care nu aparțineau autorului. 
Peste trei pătrimi din articolele vo
lumului de fată au rămas în paginile 
unor publicații, iar unele chiar în 
manuscris. în întreaga noastră ac
țiune a trebuit să se pornească de la 
descifrarea manuscrisului, de acolo 
să se preia gindul generos al lui E- 
minescu. de acolo să se arate că Emi
nescu se contopea cu un popor, vor
bea in numele unei națiuni.

Gîndirea lui Eminescu este o gîn- 
dire istorică. Cea mai istoricistă gin- 
dire din cadrul personalităților ro
mânești. Cînd vorbea despre națiune 
poetul vorbea, de fapt, despre patrie, 
intr-un moment cînd era amenințată 
ființa ei. în numele dragostei ne
țărmurite fată de patrie, el scria ful
minantele sale articole. De aici vio
lenta pamfletară, nimicitoare a arti
colelor lui. de aid acel patos al poe
tului.

în momentul cînd se va încheia 
publicarea gazetăriei lui Eminescu, 
la care s-a angajat un colectiv de 
cercetători ai Muzeului literaturii ro
mâne in colaborare cu Editura Aca
demiei. vom avea la dispoziție un 
imens material de reflecție, care va 
pune mai bine în lumină geniul emi
nescian. uriașa lui capacitate de a 
milita cu mijloacele gazetarului pen
tru binele patriei sale".

D. VATAMANIUC
„Volumul IX. care va apărea în cu- 

rînd. adună articole din publicistica 
eminesciană, scrisă in perioada 1870— 
1877, pînă in luna octombrie. Sint cu
prinse toate articolele apărute in 
„Federatiunea". „Albina". „Familia", 
„Curierul de Iași" oină cind. in 
București, intră in redacția ziarului 
„Timpul". Foarte interesantă ne a- 
nare publicistica din perioada noiem
brie 1876 — octombrie 1877, un ade
vărat jurnal al războiului sîrbo-hWn- 
tenegrean împotriva imperiului oto
man si. în general, unde discută as
pecte din Balcani.

Articolele le publicăm în ordine

9,55 Muzică populară
10.05 Teleclnemateca (reluare) 
12,05 Concert educativ.
13.00 Mozaic cultural-artistic
13,35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Călătorie prin tara mea...

din gări, ca și însoțito
rii acceleratului — 
deloc șocați de inciden
tul amintit — nu s-au 
sfiit să spună că „așa-i 
ordinea la C.F.R. ; 
totul este dirijat 
strict ; locomotivele 
trec de la un tren la 
altul numai după în
tocmirea unor formali
tăți foarte exacte".

Normal ar fi ca, în 
astfel de situații, cei 
puși și plătiți să asigu
re bunul mers al tre
nurilor să dea dovadă 
de promptitudine în 
intervențiile pentru 
care sînt solicitați. 
Cum s-ar spune, să 
schimbe macazul către 
„linia solicitudinii". 
Regulamentele, ordi
nea și disciplina sînt. 
desigur. obligatorii 
pentru pasageri. în 
tren nu te poți urca 
oricum și oriunde, iar 
cei ce se abat de la 
normele de călătorie 
suportă consecințele. 
Ar fi insă eronat să se 
considere că obligațiile 
sînt unilaterale, că nu 
există și in această 

strict cronologică. Dacă în același 
număr, de exemplu, din „Curierul de 
Iași" sînt mai multe articole, le dăm 
conform topografiei paginii. Volumul. 
prefațat de Al. Oprea, cu un amplu 
aparat critic, va cuprinde si un mare 
număr de reproduceri după manu
scrise. Prin acest volum sperăm să 
oferim publicului o lucrare de tinută 
științifică, necesară oricărei cerce
tări fundamentale".

Constantin JALBA
„Editarea operei lui Eminescu nu a 

fost niciodată un lucru ușor. Ne-am 
luat sarcina de a duce mai departe 
opera durată cu atîta pasiune de 
Perpessicius. în munca noastră nu 
am fost scutiți de bariere, de atitu
dini hirocratice. Orice piedică pusă in 
cale am înlăturat-o și nu dăm înapoi 
pentru a restitui conștiinței publice și 
criticii valori ale. editurii naționale. 
Pentru că Eminescu este Eminescu 
prin textul său integral, prin critica 
sa. prin editorii săi chiar. Trebuie să 
restituim posterității pe acela care 
este contemporan cu noi în plenitu
dinea sensului si care va fi contem
poran cu toate generațiile care vor 
urma după noi. De aceea, nici un 
efort nu este inutil dacă ne gîndim 
că avem datoria să lăsăm posterită
ții o ediție Eminescu de înaltă cali
tate. Aceasta este poziția științifică, 
ideologică si civică a celor care ne-am 
angajat în această acțiune editorială. 
Sînt convins că „dulcei Românii" îi 
vom da pe Eminescu la adevăratului 
dimensiune. Nu vom precupeți nimic 
ca să avem la îndemînă întreaga o- 
■peră a lui Eminescu. Cel care într-o 
viată atît de scurtă ne-a dat atît de 
mult, cel care a fost animat de o 
dragoste nețărmurită pentru acest 
pămînt al nostru, moștenit, trebuie 
redat în coordonatele sale specifice".

Edgar PAPU
„Generațiile viitoare au de împăr

țit mulțumiri acestei echipe de edi
tori. de entuziaști, pentru ceea ce fac. 
Ei duc mai departe ceea ce a început 
mai de mult Perpessicius. O uriașă 
muncă de redare circulației publice 
a genialei opere a celui ce-a fost 
. omul integral" al mintii si spiritu
lui românesc. Rămînem uimiți de 
tot ce a gîndit si creat acest om. 
in. acest scurt interval de timp. Lon
gevitatea este un fel de cîriă oe care 
se sprijină geniul. Or. Eminescu nu 
a avut această cîriă 1

De aceea apariția volumului IX din 
publicistică constituie un moment 
solemn în istoria culturii românești 
si răminem cu recunoștința noastră 
si a urmașilor noștri pentru această 
muncă prin' care se oferă un ade
vărat monument nepieritor culturii și 
poporului nostru".

19,45 Teleenciclopedia
20,35 Film serial: Dallas — Compania 

petrolieră Ewing
21.25 Meridianele cinteculul și dansu

lui.
22,30 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2
19.0» Telejurnal

privință reciprocitate
— respectiv îndatori
rea de a se asigura

Dilema ambalajelor?
Nu! Dilema neglijențelor.

în aceste zile, unele 
străzi din Ploiești sînt 
pur și simplu blocate 
de mii de sticle și bor
cane. de navete goale, 
depozitate la intrările 
magazinelor alimenta
re. ale restaurantelor, 
bufetelor. Am discutat 
cu citiva din respon
sabilii unităților co
merciale si toti ne-au 
spus că nu știu- ce să 
mai facă. Pe lingă fap
tul că aceste ambalaje 
le blochează spatiile, 
nepreluarea lor duce, 
implicit, la o proastă 
Si neritmică aprovizio
nare cu mărfuri imbu- 
teliate. Maria lonescu, 
responsabila magazi
nului alimentar 191, 
din cartierul Vest, 
avea peste 2 000 de 
sticle goale așezate in 
navete. Nu venise ni
meni însă de la 
I.C.R.A. Ploiești să le 
ridice.

— Fată de fluxul 
mare de cumpărători — 
spunea ea — trebuie 
să vină mașina să-mi 

condiții corespunzătoa
re pe tot timpul călă
toriei. inclusiv sosirea

ridice ambalajele de 
două ori pe zi. Am se
sizat neconcordanta, 
dar degeaba. Vine, in 
continuare, o singură 
dată.

— Nici eu nu știu ce 
se întimplă la I.C.R.A. 
Ploiești — spunea to
varășa Maria Vlăscea- 
nu. de la restaurantul 
alăturat, care de ase
menea are blocate 
toate intrările cu peste 
1 000 de sticle neridi
cate.

Am trecut prin car
tierul de sud al muni
cipiului. Aici aceeași 
situație. în fata ma
gazinului „Orizont" se 
ridicau stive înalte de 
ambalaje. Practic, nu 
mai puteăi. intra înă
untru. Pînă si pe tro
tuarul din dreptul ma
gazinului „Aroma",
chiar in fata sediului 
consiliului popular 
municipal, zac mor
mane de navete cu sti
cle goale.

Am relatat această 
situație directorului

2050 de ani de la crearea 

primului stat dac 

centralizat și independent

Sesiuni omagiale
Sub auspiciile Comitetului județean 

Bihor al P.C.R. și ale Comitetului ju
dețean de educație și cultură socia
listă, vineri a avut loc la Oradea o 
sesiune științifică omagială consa
crată aniversării a 2 050 de ani de 
la întemeierea primului stat dac cen
tralizat si independent sub condu
cerea lui Burebista. Au luat parte 
activiști de partid și de stat, isto
rici și cercetători de la Institutul de 
studii istorice si soeial-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Institutul de 
istorie „Nicolae Iorga" din București, 
cadre didactice universitare din 
Cluj-Napoca, Timișoara si Oradea, 
rectori ai școlii inter județene de 
partid din localitate, profesori care 
predau științele sociale, muncitori 
fruntași, ofițeri.

Luind cuvintul în plenul, sesiunii, 
tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a prezentat expunerea 
„Dezvoltarea economico-socială a ju
dețului Bihor în anii socialismului". 
Vorbitorul a reliefat profundele 
transformări petrecute în „Tara Cri- 
surilor", pe plan economic si edilitar- 
social.

★
O sesiune de comunicări, consa

crată aceluiași eveniment, a fost or
ganizată și la Deva, sub egida or
ganizației județene Hunedoara a A- 
sociatiei juriștilor din Republica So
cialistă România. Au luat parte ca
dre didactice universitare de la A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" și de la 
Facultatea de drept din Cluj-Napoca. 
juriști, economiști, asesori populari, 
președinți de comisii de judecată, se
cretari ai unor consilii populare mu
nicipale. orășenești si comunale, pre
cum și invitați din județele Alba, 
Arad, Cluj. Gorj. Mureș. Neamț. Si
biu, Timiș și din municipiul Bucu
rești. -

Deschiderea lucrărilor a fost mar
cată de expunerea tinută de tovarășul 
loan Ciucu. prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean; intitulată „Realități si perspec
tive ale județului Hunedoara în lu
mina. documentelor Congresului al 
XII-lea al P.C.R.".

Participantii au vizitat apoi cetă
țile dacice din zona munților Orăstiei 
și alte monumente istorice.

(Agerpres)

Manifestări 
politico-educative 
în unități militare

în unități si comandamente. în in
stituții de învătămînt și de cultură 
aparținind Ministerului Apărării Na
ționale continuă seria manifestărilor 
consacrate împlinirii a 2050 de ani de 
ia crearea primului stat dac centrali
zat și independent.

Astfel. Casa centrală a armatei a 
organizat o suită de prelegeri 
insotite de proiecții documentare 
pe teme cum sint : „Patrimoniul cul
tural național — mărturie a perma
nentei noastre'pe meleagurile stră
bune", „Vetue. gelo-dacice -ț- dovezi 
ale unor strălucite civilizații pe teri
toriul tării noastre". „Originea, ca
racterul și locul civilizației dacice în 
antichitatea europeană". Si-au dat 
concursul istorici, cercetători, muzeo
grafi și arheologi.

De asemenea, manifestări similare 
au fost organizate și în garnizoana 
Timișoara, la Casa armatei din Tg. 
Mureș, precum și la Brașov.

19,25 Recital de muzică românească
19.40 Cetatea Bran documentar
29.55 Seară de muzică de jaz
20,35 Orizont tehnico-știintific
21,20 Maeștrii artei interpretative con

temporane
22,00 Potsdam — orașul frumuseții.
22,30 Telejurnal * Sport

la destinație cu punc
tualitate l (Ion Dumi- 
triu).

adjunct al I.C.R.A. 
Ploiești. Petre Pîrvu. 
Din cele relatate am 
înțeles că există unele 
cauze obiective. Am 
retinut insă si faptul 
că situația ar putea fi 
mult mai bună dacă 
organizarea muncii ar 
fi mai judicioasă. De 
pildă, mașinile încăr
cate cu mărfuri, deși 
au sarcină să trans
porte la plecare amba
laje. oleacă goale sau 
aproape goale. La în
cărcatul si descărcatul 
lor există un ritm de 
melc, datorită nesortă- 
rii navetelor. Asa că. 
în loc de cinci curse, 
cit este planificat, se 
realizează zilnic doar 
două-trei. Există unele 
neînțelegeri care și ele 
încetinesc ritmul de 
preluare a ambalaje
lor. Un exemplu : 
cine preia borcanele, 
I.C.R.A. sau I.L.F.-ul ? 
Dar oină se va lămuri 
dilema. ambalajele 
inundă orașul. (Con
stantin Căpraru).

Un bilanț al ingeniozității creatoare, al hărniciei elevilor
Bilanțului anului de 

învățătură, întocmit a- 
cum, Ia încheierea 
cursurilor școlare, îi 
este asociat, firesc, 
bilanțul muncii pro
ductive a elevilor 
în ateliere-școală sau 
direct în producție. în 
cuprinsul unor bogate 
si reprezentative expo
ziții sint prezentate 
roadele ingeniozității 
creatoare, ale hărni
ciei viitorilor munci
tori și tehnicieni : uti
laje tehnice si piese 
de folos imediat. în 
procesul de producere 
a bunurilor materiale, 
instalații si aparate

pentru autodotarea ca
binetelor și laboratoa
relor școlare, produse 
de larg interes public.

Asemenea expoziții, 
organizate sub generi- 
:ul „învătămint-eerce- 
tare-productie" — de 
fapt principiul funda
mental al scolii noas
tre de toate gradele, al 
pregătirii prin muncă 
pentru muncă a tine
rei generații — sint 
deschise în majorita
tea sectoarelor Capi
talei. ca si în întreaga 
tară. Fotografia în
fățișează aspecte din 
„Expo-școala ’80", a- 
menaiată la Liceul

Azi vă informăm despre:

CONSTRUCȚIA 
Șl VÎNZAREA DE LOCUINȚE 

Intrucît la redacția ziarului „Scînteia" au sosit mai multe scrisori prin 
care cetățenii ne-au solicitat să-i informăm în legătură cu îmbunătățirile 
aduse construcției și vînzării de locuințe, l-am rugat pe tovarășul inginer 
Horia lacob Teiușan, director în Comitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, să ne furnizeze relațiile necesare.

— Reglementările în vigoare per
mit oamenilor muncii din tara noas
tră să' dobindească locuințe proprie
tate personală în principal pe urmă
toarele două căi : a) prin contracta
rea construcției pe bază de credite si 
execuție acordate de stat și b) prin 
cumpărarea locuințelor pe care le 
dețin în calitate de chiriași ai unități
lor de administrare a fondului loca
tiv aflat în proprietatea statului.

Conducerea partidului si statului, 
venind în sprijinul populației, a 
adoptat, în ultimii ani, o serie de 
măsuri atit pentru îmbunătățirea 
structurii si calității locuințelor, cit 
și pentru simplificarea modalităților 
de cumpărare a apartamentelor pe 
care cetățenii le. dețin in calitate de 
chiriași.

— In că constau îmbunătățirile 
aduse ?

— După cum se știe. începînd din 
1976 s-a stabilit ca toate locuințele 
ce se execută in tara noastră să aibă 
un singur grad de confort — confor
tul îmbunătățit. De asemenea, struc
tura locuințelor planificate a fi exe
cutate în actualul cincinal a fost 
adaptată cerințelor actuale ale popu
lației. pentru a fi în concordantă cu 
creșterea ponderii familiilor cu multi 
copii și cu asigurarea unei funcționa
lități ridicate a locuințelor. în același 
timp s-âu luat măsuri pentru o mai 
bună repartizare a acestora în teri
toriu — in apropierea locurilor de 
muncă, in zone centrale si in vecină
tatea acestora. în reședințele de județ, 
ca și in celelalte orașe — astfel incit 
toti cetățenii interesați să aibă posi
bilitatea să-și construiască. în funcție 
de nevoi, o locuință proprietate per
sonală.

Dar să argumentez cu citeva cifre. 
De pildă, s-a stabilit prin plan ca 
circa 50 la sută din totalul locuințe
lor planificate a fi construite in ac
tualul cincinal — respectiv 900 000 
de apartamente — să fie puse la dis
poziția populației pentru a fi cum
părate. De asemenea, s-a stabilit ca 
apartamentele cu 3—4 camere, desti
nate familiilor cu copii mulți, să re
prezinte peste 50 la sută din plan. O 
altă orientare in domeniul construc
ției do locuințe prevede ca ponderea 
apartamentelor construite în apropie
rea zonelor industriale, și din care 
o bună parte sint destinate vînzării, 
să se ridice la peste 60 la șută din 
totalul planului.

Aceste orientări și îmbunătățiri, 
menite să stimuleze omul pentru a-și 
construi o locuință proprietate per
sonală. sint întregite de o serie de 
înlesniri. De pildă, nu numai că sta
tul acordă celor ce își exprimă do
rința să-și construiască locuințe pro
prietate personală importante credi
te, care sint rambursate intr-o lungă 
perioadă de timp, dar asigură și exe
cuția lucrărilor prin unități de con
strucții specializate. Intre avantajele 
acordate do stat celor care își con
struiesc locuințe proprietate perso
nală trebuie reținute și altele. In 
primul rind. apartamentele proprie
tate personală pot avea suprafețe 

de matematică-fizică 
„Gheorghe Slncai" din 
sectorul 4. Expozi
țiile „învătămint-cer- 
cetare-productie" din 
București consemnează 
si o cifră edificatoare 
pentru rodnicia mun
cii productive a elevi
lor : aproape 200 mili
oane lei. Dincolo de 
aceste rezultate mate
riale. demn de men
ționat este „cîstigul" 
in planul devenirii 
profesionale si umane, 
al educației muncito
rești a tineretului șco
lar bucureștean. (Flo- 
rica DinuJcscu).

Foto : S. Cristian

majorate față de cele executate pen
tru fondul de stat, ajungindu-se pînă 
la 37 mp suprafață utilă nentru o ca
meră. 55 mp pentru 2 camere. 80 mp 
pentru 3 camere, 95 mp pentru 4 ca
mere și 110 mp pentru 5 camere. în 
al doilea rind, s-a majorat plafonul 
creditelor acordate. Solicitantii pot 
beneficia, in funcție de numărul de 
camere ale apartamentelor, de 41 500 
lei pentru locuințe cu o cameră. 64 000 
lei pentru cele cu 2 camere. 81 000 lei 
nentru 3 camere. 91 500 lei pentru 4 
camere si 105 000 lei nentru 5 camere. 
Important este si faptul că dobinda 
nentru creditul acordat este diferen
țiată în funcție de retribuția tarifară, 
nensia sau venitul mediu brut lunar, 
iar nentru creditul care depășește 
50 000 lei dobânda, este de; 6 la sută, 
indiferent de retribuția tarifară sau 
de venitul mediu brut lunar.

— Apelează multi cetățeni la acest 
sistem de a-și construi locuințe ?

— în primii patru ani și actualului 
cincinal, cetățenii și-au construit, 
prin întreprinderile do contractare și 
vinzare a locuințelor, peste 205 000 
apartamente. Fată de avantajele crea
te do stat, ritmul nu poate fi apre
ciat în întregime corespunzător. A- 
oest lucru se datorește atit consi
liilor populare, cit și modului în care 
acționează pentru aplicarea prevede
rilor legii consiliile oamenilor mun
cii din unele întreprinderi șl instltu». ’ 
ții. Conform legii, organele de con
ducere colectivă din întreprinderi au 
obligația să stabilească pe cei îndrep
tățiți să-și construiască apartamente 
proprietate personală cu credite și 
execuție acordate de stat, să defini
tiveze. în funcție de criteriile prevă
zute, ordinea de prioritate a soli- 
citanților. Or, experiența arată că nu 
toate aceste organe dovedesc preocu
parea necesară pentru a aduce la în
deplinire întocmai prevederile legale, 
valorifică insuficient posibilitățile pe 
care le au do a rezolva, și pe această 
cale, cererile de locuințe ale oame
nilor muncii.

— Dar vînzarea locuințelor ne care 
le dețin cetățenii cu chirie cum se 
desfășoară ?

— în primii patru ani ai cincinalu
lui au fost vindute populației aproa
pe 12 400 apartamente deținute cu 
chirie din fondul de stat. Această 
cifră, în comparație cu importantul 
fond de locuințe ale statului, este 
mică. Cauzele sint multiple. Cert este 
că organele noastre teritoriale n-au 
adus îndeajuns la cunoștința popu
lației reglementările in vigoare, iar 
mulți cetățeni nu au înțeles, la ade
vărata valoare, condițiile create în 
acest sens de stat. De aceea, sîntem 
preocupați in prezent să soluționăm 
și să clarificăm in mod operativ pro
blemele privind vinzarea de locuințe, 
astfel incit să creăm condiții cetățe
nilor interesați, atit din mediul ur
ban. cit și din mediul rural, să cum
pere locuințele pe care le dețin in 
calitate de chiriași și chiar altele.

Constantin PJUESCU
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Doar in urmă cu cîtva timp 
fusese eliberat Chlpera Vladdin 
penitenciar — prilej cu care a- 
firmase sus si tare că el isi va 
vedea de muncă si cinste. Dar, 
in loc să muncească cinstit, 
s-a apucat din nou de furturi. 
Luase la rind garajele proprie
tate personali din Hunedoara, 
de unde a sustras o sumedenie 
de bunuri. Apoi, ea să se „ră
corească". a spart si o magazie 
de băuturi din incinta restau
rantului Miorița.

Bineînțeles, se va întoarce de 
unde a plecat. Ca să mai re
flecteze...

I
Rubrică realizată de
Gheorqhe MITKOI
și corespondenții „Scînteil
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BOTOȘANI • La Botoșani a 
avut loc o consfătuire inter- 
diseiolinară pe tema „Diverse 
aspecte ale asistentei de ur
gentă in accidentele de circula
ție". Au luat parte cadre didac
tice universitare din București. 
Cluj-Napoca si Iași, juriști, spe
cialiști din transporturi, ofițeri 
din formațiunile de circulație 
ale miliției, medici, psihologi, 
chimiști din aproape toate ju
dețele tării, au fost prezentate 
numeroase referate si comuni
cări. După consfătuire au avut 
loc o gală de filme documentare 
și vernisajul unei expoziții 
purtind genericul „Prevenirea 
accidentelor de circulație". (Sil
vestri Ailenei).

BACĂU • Timp de trei zile, 
pe scenele instituțiilor de cul
tură din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej s-a desfășurat traditio- 

nalu] festival-concurs de muzică 
populară si ușoară românească 
sugestiv intitulat „Retorta de 
cristal". La cea de-a 13-a edi
ție. susținută în cetatea petro
chimiei de pe Valea Trotușului, 
au participat artiști amatori si 
profesioniști din 30 de județe ale 
tării. (Gh. Baltă).

BRAILA • în peisajul pito
resc oferit de faleza Dunării, s-a 
desfășurat spectacolul de sunet 
și lumină „Columna" — dedicat 
Împlinirii a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent condus 
de Burebista. Au fost evocate 
momente semnificative din is
toria patriei, drumul poporului 
pentru împlinirea idealurilor de 
independentă socială si na
țională. mărețele fapte si reali
zări din cea mai recentă si mai 
fertilă epocă. (Corneliu Ifrim).

CLUJ • La Cluj-Napoca se 
desfășoară cea de-a doua ediție 
a sesiunii anuale de comunicări 
„Progrese în fizică". Participă 
oameni de știință, cercetători, 
specialiști, • cadre universitare 
din mai multe centre ale tării. 
Vor fi prezentate peste 350 de 
comunicări științifice privind 
probleme actuale ale fizicii nu
cleare. atomului si a moleculei, 
fizicii corpului solid, a laserilor 
și plasmei, tehnologii de pro
ducere si aplicații a izotopilor, 
de biofizică și radiologie, apara
tură științifică si tehnică de 
calcul. (Al. Mureșan).

TIMIȘOARA • La Timișoara 
s-au desfășurat, joi si vineri, lu
crările consfătuirii de lucru a 
oamenilor muncii din industria 
ușoară, a elevilor si studenților 
din învătămintul tehnic de spe
cialitate privind participarea la

activitatea de creație științifică 
Și tehnică în cadrul ediției a 
doua a Festivalului national 
„Cîntarea României". Cu pri
lejul consfătuirii a fost inaugu
rată expoziția cu cele mai va
loroase lucrări de creație teh
nică si științifică. (Cezar Ioana).

V1LCEA 9 La Rm. Vîlcea se 
desfășoară „Săptămina creației 
tehnice și artistice vilcene". A- 
ceastă acțiune a debutat cu un 
simpozion oe tema „Conceptul 
de calitate in lumina cuvintării 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
la consfătuirea de la C.C. al 
P.C.R. din 29—30 mai" si un 
schimb de experiență sub titlul 
„Brigada artistică de educație, 
formă eficientă a muncii poli

tice de masă" • Sub genericul 
„2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat si in
dependent". la filiala județeană 
a Arhivelor statului Rm. Vîlcea 
s-a deschis expoziția documen
tară „Vetre milenare de cultu
ră". Sint expuse documente o- 
riginale si în facsimil din zestrea 
arhivelor locale si centrale, care 
se referă la principalele mo
mente din istoria patriei noas
tre. (Ion Stanciu).

MUREȘ • Colectivul artistic 
al secției române a Teatrului 
liric din Tg. Mureș a prezentat 
recent premiera cu piesa in 
două părți „Ciocirlia" de Jean 
Anouilh, tradusă in românește 
de Valentin Lipatti. Regia ar
tistică este semnată de Kineses 
Elemer; decorurile si costumele 
aparțin lui Romulus Penes 
• în cadrul acțiunilor organi

zate de Universitatea cultural- 
știintifică si filiala Mures a U- 
niunii societăților de științe 
medicale din România, dr. Va
sile Boici din Timisoara a ținut 
la Tg. Mureș conferința cu 
tema „Metoda de tratament cu 
medicamentul -Boicil»". Mani
festarea a fost urmată de o 
gală de filme intitulată generic 
„Noul medicament «Boicil For
te»". (Gh. Giurgiu).

DOLJ © Cu prilejul aniver
sării împlinirii a 35 de ani de 
la înființarea corului cadrelor 
didactice din localitate, la Tea
trul liric din Craiova a avut loc 
un concert coral la care și-au 
dat concursul, alături de mem
brii formației artistice sărbăto
rite si cei ai corurilor întreprin
derii miniere „Oltenia" (Gorj). 
întreprinderilor de osii si bo
ghiuri Bals. de tractoare si ma

șini agricole Craiova • în o» 
ganizarea comitetului comunal 
de partid și consiliului comunal 
de educație politică si cultură 
socialistă, in satul Preaj ba de 
Pădure, comuna Teslui (Dolj), 
s-a desfășurat cea de-a 10-a e- 
ditie a F'estivalului tineretului, 
manifestare care a reunit for
mații artistice si sportive din 
mai multe localități. (Nicolae 
Petolescu).

VASLUI 9 Comitetul muni
cipal Vaslui al femeilor a or
ganizat un concurs „Cine știe 
cistigă", pe bază de buletine, in
titulat „Să ne cunoaștem tre
cutul, prezentul si viitorul pa
triei". acțiune dedicată sărbăto
ririi a 2050 de ani de la înte
meierea primului stat dac cen
tralizat st independent condus 
de Burebista. (Vasile Văsii).
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a făcut o vizită de lucru la filatura
întreprinderii textile „Aurora" din Capitală
(Urmare din pag. I)

Luînd cunoștință de stadiul de În
făptuire a programului de dezvol
tare a producției de articole din in 
si cinepă, secretarul general al parti
dului cere să se asigure o valorificare 
superioară a firelor si fibrelor de in 
Si cinepă. prin realizarea unor can
tități sporite de confecții pentru îm
brăcămintea destinată sezonului căl
duros. ele fiind comode, ușor de în
treținut, și de materiale de protecție 
pentru anumite sectoare industriale.

Apreciind realizările obținute în 
industria de pielărie privind indicele 
de folosire a materiei prime, to
varășul Nicolae Ceausescu trasează 
sarcina ca o cantitate tot mai mare 
de materiale recuperabile să fie în
dreptată spre chimizare, domeniu care 
permite o valorificare mai eficientă a 
acestora. Totodată, a indicat ca între
prinderile de specialitate să asigure 
colectarea apelor rezultate de la spă
larea pieilor cu blană si a linei, ape 
din care specialiștii noștri au obți
nut. după o tehnologie complet o- 
riginală. eficientă, lanolină. S-a ce
rut să fie găsite soluții pentru uti
lizarea în continuare a acestor ape 
și. in același timp, 
poluării.

Cercetind o serie 
piele si din blană.

pentru evitarea

de articole din 
produse reușite.

nlăcute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat ca diferite articole 
mici să fie date unor persoane care 
să le lucreze la domiciliu in timpul 
lor disponibil, asigurindu-se pe a- 
ceastă cale atît o sporire a produc
ției. cit si o sursă de venituri su
plimentare. De asemenea, a cerut 
specialiștilor din industria pielăriei și 
încălțămintei să 
mai variată de 
si îmbinări la 
nate din fîșii. 
o notă în plus 
pect atrăgător.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii ministerului de re
sort. centralelor industriale, specia
liștilor din cercetare si proiectare, 
din industria ușoară, prezenți ia a- 
cest dialog, să studieze si să găseas
că soluții și tehnologii ne baza că
rora să întocmească programe spe
ciale. in decurs de cel mult o lună, 
in vederea recuperării și refolosirii 
firelor si fibrelor sintetice, a cau
ciucului. a maselor plastice. încăl
țămintei uzate, a diferitelor articole, 
din bumbac, a altor Droduse.

în același timp a recomandat ca 
în centrul atenție: lo> să rămînă in 
continuare ntoblemele privind îmbu
nătățirea calității diversificarea sor
timentelor. sporirea eficienței în toa
te sectoarele industriei ușoare, atît 
pentru produsei* destinate consumu
lui intern, cit si exportului.

realizeze o gamă cit 
combinații de culori 
articolele confecțio- 
ceea ce le conferă 
de elegantă, un as-

Secretarul general al partidului a 
indicat specialiștilor din industriile 
ușoara și chimică să găsească solu
ții tehnice eficiente pentru refolosirea 
cauciucului, a materialelor plastice 
rezultate din articole colectate de la 
populație si ceilalți consumatori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut specialiștilor din construcțiile de 
mașini să-și unească eforturile cu 
cei din domeniul industriei ușoare si 
să realizeze in timp cit mai scurt cu 
forte proprii mașini si utilaje meni
te să conducă la prelucrarea integra
lă a materiilor prime și a materia
lelor refolosibile. în acest scop, a 
fost constituit un colectiv care cu
prinde cadre de răspundere si spe
cialiști dir. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini si Ministerul In
dustriei Ușoare, care ' să asigure 
realizarea acestor utilaje.

Factorii de răspundere, specialiștii 
prezenți la acest dialog au mulțu
mit cu recunoștință secretarului ge
neral al partidului .pentru indicațiile 
deosebit de 
au asigurat 
Ceaușescu că 
turtle pentru ........ __
a materiilor prime și introducerea in 
circuitul productiv a unor cantități 
cit mai mari de materiale refolosi
bile, pentru sporirea si în acest fel 
a eficientei în toate sectoarele indus
triei ușoare, in economia națională:

valoroase date și 
pe tovarășul Nicolae 
vor depune toate efor- 
valorificarea integrală

La București a avut loc A apărut revista

Consfătuirea miniștrilor sănătății din țări socialiste Probleme ale păcii 
și socialismului nr. 2/1980

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din Capitală a 
avut loc, vineri, o conferință de pre
să cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean". Au 
participat reprezentanțj ai presei cen
trale, Agenției române de presă, Ra- 
dioteleviziunii române.

în expunerea prezentată, Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, s-a referit la lupta eroică 
a poporului coreean pentru elibera
rea patriei și a reiterat poziția țării 
sale in vederea reunificării patriei. 
Referindu-se la noile propuneri avan
sate de țara sa cu privire la reuni- 
ficarea pașnică a Coreei, el a eviden
țiat sprijinul activ acordat de Parti
dul Comunist Român și poporul nos
tru cauzei nobile a poporului său.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
spus ambasadorul coreean, eminent 
conducător al poporului român, a 
acordat și acordă un sprijin ferm 
luptei poporului nostru, în vederea 
unificării patriei. Evocind întiinirile 
și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, vor
bitorul a subliniat contribuția pe care 
ele o aduc la dezvoltarea pe o treaptă 
nouă, superioară, a relațiilor de pri
etenie și colaborare intre partidele, 
guvernele și popoarele celor două 
țări.

în încheiere, ambasadorul a expri
mat profunda recunoștință Partidu
lui Comunist Român, guvernului și 
poporului român, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru spriji
nul activ și solidaritatea lor militantă 
cu cauza dreaptă a poporului coreean 
de reunificare a patriei.

★
Ambasadorul Poloniei la Bucu

rești, Djerzy Kusiak, a făcut vineri 
Ia amiază, o donație de cărți Facul
tății de limbi și, literaturi străine a 
Universității din București. Donația 
reunește c selecție de peste 400 lu
crări privind limba si literatura po
lonă. tratate de istorie, folclor, astro
nomie. albume de artă etc.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
George Ciucu rectorul Universității 
dir. București și ambasadorul Repu
blicii Populare Polone.

COMUNICAT

în perioada''17—19 iunie a.c. a avut 
loc la București cea de-a XXI-a 
consfătuire a miniștrilor sănătății 
din țări socialiste, la care au parti
cipat delegații din Bulgaria. Ceho
slovacia. Cuba. R.D. Germană. Mon
golia. Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și R. S. Vietnam.

Lucrările consfătuirii au fost pre
zidate de Eugen Proca. ministrul să
nătății, conducătorul delegației ro
mâne.

în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, participantii la

viceprim-

cu privire vremea
consfătuire au fost salutat! de to
varășa Cornelia Filipaș. 
ministru al guvernului.

în cadrul consfătuirii a avut Ioc 
un schimb de informații
la realizările obținute in domeniul 
ocrotirii sănătății. De asemenea, s-au 
examinat stadiul și perspectivele 
dezvoltării gerontologie! si geriatriei 
în țările participante.

Lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor celei de-a IX-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-norvegiene 

de cooperare
S-au încheiat lucrările celei de-a 

IX-a sesiuni a Comisiei mixtp româ
no-norvegiene de cooperare econo
mică, industrială, tehnico-științifică 
și pentru comerț, care au avut loc 
la București, in zilele de 19—20 iu
nie a.c,

în timpul convorbirilor, cele două 
delegații, conduse de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru' al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării. economice internaționale, pre
ședintele pârtii române in comisie, si 
Reiulf Steen, ministrul comerțului și 
navigației al Norvegiei, președintele 
părții norvegiene in comisie, au â- 
nalizat, în spiritul înțelegerilor con
venite, rezultatele obținute în dez
voltarea, pe multiple planuri, a coo
perării economice, industriale, tehni- 
co-științifice și comerciale dintre cele 
două țări și au stabilit noi măsuri

economica
de extindere și diversificare a rela
țiilor reciproc avantajoase în aceste 
sectoare de activitate. Au fost abor
date, de asemenea, posibilitățile de 
lărgire a conlucrării industriale in 
diferite domenii de interes comun, 
cum sini construcțiile navale, indus
tria chimică și cea metalurgică.

k
Vineri dimineața, la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, a fost semnat 
Protocolul celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-norvegiene.

Documentul a fost semnat de pre
ședinții celor două părți in comisie.

Au asistat Ion Neamțu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al 
Oslo, și Per Borgen, 
Norvegiei la București.

României la 
ambasadorul

(Agerpres)
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Fregătiri pentru Jocurile
• Lucrările celei de-a 20-a sesiuni 

a Academiei olimpice internaționale 
(A.O.I.) au fost deschise la Atena și 
vor continua pină la 1 iulie la Olim
pia. In cadrul festivității, președinte
le A.O.I.. profesorul N. Nissiotis. a 
adus un omagiu fondatorului Olim
piadelor moderne, Pierre de Couber
tin, cel care a făcut să renască Jocu
rile Olimpice, transformîndu-le in
tr-un eveniment de răsunet mondial, 
promovînd principiile frumuseții, a- 
devărului și înfrățirii tineretului prin 
sport.

Vicepreședintele A.O.I., Cleantis 
Paleologus, a prezentat comunicarea 
„Olimpia , de la mit la istorie", iar 
prof. V. Stoliarov (U.R.S.S.) a vorbit 
despre organizarea celei de-a XXII-a 
ediții a J.O. de vară de la Moscova.
• La întrecerile concursului olim

pic de atletism, ce se vor desfășura 
pe pista stadionului „V. I. Lenin", 
de la Lujniki din Moscova, vor fi 
prezenți circa 1 500 de sportivi și 
sportive. Printre participanți se vor 
număra mulți dintre ciștigătorii me-

Olimpice de la Moscova
daliilor de aur de 
treal : sprinterii 
(Jamaica) și Haseley Crawford (Tri
nidad-Tobago), semifondistul Alber
to Juantorena (Cuba), fondistul Las
se Viren (Finlanda), mărșăluitorul 
Daniel Bautista (Mexic), săritorul in 
înălțime Jacek Wszola (Polonia), su- 
lițașul Miklos Nemeth (Ungaria), 
aruncătorul de greutate Udo 'Beyer 
(R. D. Germană), aruncătorul de cio
can Iuri Sedîh (U.R.S.S.), precum și 
sulițașa Ruth Fuchs și săritoarea In 
înălțime Rosemarie Ackermann (am
bele din R. D. Germană), alergătoa- 
rea Tatiana Kazankina (U.R.S.S.). 
Printre ceilalți protagoniști ai con
cursului, candidați la o medalie olim
pică, se numără alți numeroși re
cordmani mondiali si europeni, ca 
italianul Pietro Mennea (100 și 200 m), 
englezul Sebastian Coe (in proba de 
semifond). francezul Thierry Vig- 
neron (săritura cu prăjina), sovietica 
Ludmila Kondratieva (100 și 200 m) 
și Ilona Slupianek (R. 
la aruncarea greutății, 
(Italia), la săritura in

la J.O. de Ia Mon- 
Donald Quarrie

D. Germană), 
Sara Simeoni 
înălțime.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 iunie. In țară: Vreme in ge
neral frumoasă și in încălzire. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noaptea. 
Ploi izolate se vor semnala ir. regiu
nile din nordul țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 10 șl 20 de 
grade, tar cele maxime intre 24 șl 32 
de grade. In București: Vreme fru
moasă și in încălzire. Cerul variabil,, 
mai mult senin. Vint slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 14 și 
17 grade, iar cele maxime între 29 și 
-31 de grade. (Ileana Mibăiiă, meteoro
log de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 20 IUNIE 1989
I :15 85 8 51 13 33 7

a II-a : 65 10 16 74

a III-a : 46 18.

CÎND CITIȚI ACESTE 
RÎNDURI...

Pe platforma chimică 
Rm. Vîlcea — o nouă 

instalație in producție
Zestrea tehnică a combinatului chi

mic Rm. Vîlcea s-a îmbogățit cu o 
nouă instalație care produce un sor
timent deosebit de important pen
tru fabricarea unor pesticide, el 
urmind să constituie totodată ma
terie primă in industria medica
mentelor. Este vorba despre in
stalația de ciclohexilamine, cu o ca
pacitate de 3 000 tone pe an. care va 
asigura întregul necesar pentru eco
nomia națională, precum si un în
semnat disponibil la export.

După cum ne spune ing. Dorin lo- 
nescu, șeful serviciului producție din 
cadrul combinatului chimic Rm. Vîl
cea. proiectul acestei capacități a fost 
conceput si realizat de Institutul de 
inginerie tehnologică și proiectare pen
tru industria chimică Pucurești. iar 
tehnologia a fost definitivată, oe baza 
rezultatelor cercetărilor întreprinse, 
de specialiști din cadrul ICECHIM 
București. (Ion Stanciu).Noi șanse pentru excursii Ia J. O

O noutate care, desigur, va fi pri
mită cu mult interes: si la tragerea 
obișnuită Pronoexpres din 25 iunie 
1980. participanți i vor avea po
sibilitatea ca. in afară de tradi
ționalele cistiguri în autoturisme si 
bani, să abțină și excursii la apro
piatele Jocuri Olimpice de la Mos-, 
cova. Pentru atribuirea excursiilor 
se va efectua cîte o extragere su
plimentară, respectiv de 3 numere 
din 15; la aceste extrageri supli
mentare participă numai biletele 
completate cu cîte o variantă sim

plă de 15 lei. achitată sută la sută, 
care însă au drept de cistig si la 
primele două extrageri obișnuite. 
Pentru a obține o astfel de excursie, 
condiția este ca. printre cele 5 nu
mere jucate, varianta respectivă să 
Ie conțină si oe cele 3 ale extra
gerii suplimentare, indiferent de 
ordinea Ieșirii din urnă ! tn cazul 
în care, din diferite motive, cîști- 
gătorul nu poate efectua excursia, 
aceasta poate fi transmisă altei 
persoane. Nu pierdeți prilejul de a 
vă număra printre ciștigătorii aces
tor trageri deosebit de avantajoase!

în perioada 16—20 iunie 1980, o de
legație a Partidului Socialist Portu
ghez, condusă de tovarășul Mario 
Soares, secretar general al partidului, 
a efectuat o vizită în România, la 
invitația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
convorbiri cu tovarășul Mario Soares, 
secretar general a! Partidului Socia
list Portughez. La convorbiri au 
participat : din partea română — to
varășa Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ghizela Vass, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Din partea 
portugheză — tovarășii Catanho de 
Meneses, membru al Comisiei Di
rective a Partidului Socialist Portu
ghez, deputat, Maria Barroso Soares, 
deputat, Fernando Medeiros, adjunc
tul șefului secției internaționale a 
partidului.

Tovarășul Mario Soares a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut din partea conducerii 
Partidului Socialist Portughez, a tu
turor socialiștilor portughezi. îm
preună cu urări de noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea Partidului Comunist Român 
și a Republicii Socialiste România, a 
mulțumit pentru invitația de a vizi
ta România și a exprimat satisfac
ția pentru prilejul de a se intîlni din 
nou și de a avea un amplu schimb 
de păreri cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, la rindul său. un călduros sa
lut si cele mai bune urări de succes 
conducerii Partidului Socialist Por
tughez. tuturor socialiștilor portu
ghezi.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat Ia o largă informare reciprocă 
privind activitatea si preocupările 
actuale ale celor două partide si în 
legătură cu situația politică, econo
mică si socială din cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Mario Soares au evidențiat 
bunele raporturi de prietenie și cola
borare statornicite intre Partidul. Co
munist Român si Partidul Socialist 
Portughez si au exprimat hotărirea 
de a le extinde si amplifica. în inte
resul . celor două popoare, al cauzei 
generale a destinderii., independentei 
naționale, păcii si progresului în Eu
ropa si în lume.

Ei au constatat cu satisfacție că 
relațiile pe diverse planuri între 
România si Portugalia cunosc o evo
luție mereu ascendentă, in conformi
tate cu Tratatul româno-portughez 
de prietenie si cooperare, semnat Ia 
cel mai înalt nivel. S-a exprimat ho- 
tărîrea comună de a se depune toa
te eforturile in vederea dezvoltării 
în continuare, oe baze reciproc avan
tajoase. a cooperării în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintifle și 
cultural, ca o contribuție Importantă 
la progresul economie si social al 
celor două țări.

Cei doi conducători de partide au 
subliniat că această vizită reprezintă 
un moment important in dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două partide, 
dintre România si Portugalia.

In cursul schimbului de vederi pri
vind problemele vieții contemporane 
a fost exprimată oreocunarea fată de 
accentuarea incordării internaționale 
care pune in pericol libertatea și 
securitatea popoarelor, pacea întregii 
lumi. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și secretarul 
general al Partidului Socialist Por-

al

tughez au afirmat că. în aceste con
diții. se impune mobilizarea popoa
relor. intensificarea colaborării intre 
partidele comuniste, socialiste, social- 
democrate, democrat-crestine. a tu
turor forțelor democratice, pentru o- 
rientarea eforturilor tuturor statelor 
în scopul opririi cursului spre înrău
tățirea climatului mondial, al re
luării politicii de destindere, bazată 
pe respectul în relațiile dintre state 
al principiilor independentei si suve
ranității naționale, egalității în drep
turi și avantajului yeciproc. neames
tecului în treburile interne, nerecur- 
gerii la forță și la amenințarea cu 
forța, pe recunoașterea dreptului fie
cărui popor Ia o dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare.

în acest cadru, o atenție deosebită 
a fost acordată situației din Europa. 
Pornind de la faptul că pe continen
tul nostru s-au acumulat o serie de 
probleme nerezolvate, că aici sint 
concentrate puternice forte armate si 
armamente, inclusiv arme nucleare, 
care pun în pericol pacea si securi
tatea in Europa si în lume, cei doi 
conducători de partid au evidențiat 
importanta deosebită a pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
care trebuie să dea un nou si puter
nic impuls eforturilor consacrate în
făptuirii unitare si integrale a Actu
lui final de la Helsinki, dezvoltării 
largi si neîngrădite a colaborării eco
nomice. tehnico-știintifice si cultura
le. S-a exprimat opinia comună că, 
in acest context, o atenție priorita
ră trebuie acordată convenirii unui 
acord privind adoptarea și înfăptui
rea unor măsuri eficiente de dezan
gajare militară si dezarmare ne con
tinent. convocării unei Conferințe de 
dezarmare în Europa.

Conducătorii celor două partide au 
afirmat importanta deosebită ne care 
o are pentru Dacea si securitatea in
ternațională solutionarea oe cale paș
nică. prin tratative, a tuturor litigii
lor dintre state, a stărilor conflictua- 
le din diferite zone ale lumii, exclu- 
zindu-se cu desăvîrsire folosirea for
ței sau amenințarea cu forța, 
presiuni politice, diplomatice, 
mice sau militare.

în cursul convorbirilor s-a accen
tuat necesitatea intensificării efortu
rilor în vederea unei soluții globale, 
care să ducă la o pace dreaptă si du
rabilă în Orientul Mijlociu, bazată ne 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, rezolvarea problemei poporului 
palestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv Ia crearea unui stat palestinian 
independent, garantarea securității 
si integrității teritoriale a tuturor 
statelor din zonă.

Cei doi conducători de partide s-au 
pronunțat pentru respectarea suvera
nității și independentei Iranului, 
pentru solutionarea problemelor din
tre Statele Unite si Iran, inclusiv a 
problemei ostaticilor, ne calea trata
tivelor pașnice.

în ce privește Afganistanul, ei au 
considerat că. indiferent de părerile 
cu privire la cauzele evenimentelor, 
trebuie acționat in direcția unei so
luții nolitice care să ducă, la înce
tarea oricărui sprijin din afară pen
tru forțele antiguvernamentale și. in 
același timp, la retragerea unităților 
militare sovietice.

Exnrimind 
proporțiile 
creșterea

orice
econo-

îngrijorarea fată de 
cursei înarmărilor si de 

amenințătoare a canacită-
★

părăsit Capitala delegația 
Socialist Portughez, con--

Vineri a
Partidului ____  ____ ___ _
dusă de tovarășul Mario Soares, se
cretar general al partidului, care, la 
invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri după-amiază. în Sala spor

turilor de la Floreasca a început tur
neul final al „Cupei României“ la 
baschet masculin. în primul joe. Di
namo București a învins cu 109—84 
(50—43) pe Universitatea Cluj-Na- 
poca.
• în ziua a doua a competiției in

ternaționale feminine de handbal de 
la Szeged 7" .. 
României a întîlnit formația 
triei, pe care a învins-o cu scorul de 
20—12 (10—7). Alte rezultate : Bul
garia — Cehoslovacia 17—13: Unga
ria — Polonia 22—15.
• în cadrul turneului internațional 

masculin de volei de la Olsztyn (Po
lonia), selecționata U.R.S.S. a învins

(Ungaria), selecționata
Aus-

cu scorul de 3—0 (15—6. 15—6, 1.5—2), 
echipa Italiei, iar reprezentativa Po
loniei a dispus cu 3—0 (15—11. 16—14,
15— 11) de cea a Cubei. Echipa Ceho
slovaciei a ciștigat. tot cu 3—0 <15—2.
16— 14. 15—8). partida susținută cu 
formația Bulgariei.

• Turneul internațional de șah de 
Ia Smederevska Palanka (Iugoslavia), 
s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru englez Michael Stean. care 
a totalizat 10 puncte din 13 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Cebalo (Iugoslavia) și lansa (Ceho
slovacia) — cu cîte 9 puncte, Sveșni- 
kov (U.R.S.S.) — 8,5 puncte. Victor 
Ciociltea (România) a ocupat locul 
11, cu 5.5 puncte.

Ne Îndreptam spre nord. Sure 
Rostock. Berlinul se terminase din
tr-o dată la malul mărilor galbene -- 
de rapițâ dată in floare — și al mări
lor verzi — de grîu, ce se unduiau 
de pe acum grele de spice. în goana 
mașinii, privirea mai avea totuși 
timp să se oprească o clină pe steja
rii singuratici cusuti in • mijlocul 
cîmpului ca niște nasturi in cheutori 
strimte de iarbă înaltă, să urmăreas
că aspersoarele ce se învirteau me
canic. neștiutoare de frumusețea 
jocului de artificii redat în lumina 
soarelui de iunie, să stăruie De atîtea 
alte locuri, sub peticele de cer ca 
niște oglinzi pentru frumusețile din 
jur.

în păduri, trunchiuri se rinduiesc 
parcă și ele în șiruri regulate, aidoma 
geometriei exacte a culturilor de 
cartofi ce iau locul griului, al orzu
lui si al secarei, acolo unde in locul 
pămintului încep nisipurile.

Contemplam. Dar nu mă mai mi
ram. La 
aproape 
cartier 
unde cu 
numai o mlaștină : cartierul Berlin — 
MARZAHN.

— Primul panou. Ia primul bloc de 
locuințe — îsi amintește tovarășul 
Karl Peter zum Felde. șeful centru
lui de informare din cartier — s-a 
montat in iunie 1977. în decembrie 
s-au mutat în casele lor primii loca
tari. Astăzi, numărul locuitorilor a 
ajuns la 25 000. Și ritmul de construc
ție creste de la o lună la alta. Nu
mai anul acesta, pînă in mai. s-au 
dat în folosință alte 12 000 aparta
mente. Sintem totuși doar Ia încenut. 
Și cind spun acest lucru mă gîndesc

că pînă în anul 1990 acest cartier, 
care din 20 mai 1979 este cel mai nou 
sector al capitalei tării noastre, va 
deveni el însuși un adevărat oraș.

Interlocutorul nostru 
dințat că Berlin — 
arată exact așa cum și 
locuitorii lui. Argumentul?

— Proiectul si macheta 
cartier au fost expuse

ne-a încre-
MARZAHN
l-au dorit
viitorului 

tn Muzeul

50 000 noi locuri de muncă ; urmează 
să se amenajeze un mare parc de 
odihnă, un bazin de înot în aer liber
51 un stadion ; nu există pădure, dar 
se va planta — In jurul inui lac care 
urmează, -de asemenea, să se amena
jeze : monumentele de artă decorati
vă tare împodobesc cvartalurile de 
locuințe poartă semnătura unor ar
tiști de renume : Emerita Pansowova.

Brandenburg — să înalte poate cel 
mai frumos 
colo unde 
mlaștină...

Berlin — 
decit o singură imagine dintr-o im
punătoare frescă a hărniciei, a iscu
sinței, a inteligentei unei națiuni 
stăpine pe propriile sale destine, li
beră să-și înalte viitorul comunist

cartier al Berlinului. A- 
pină ieri era numai o
MARZAHN nu este însă

R. D. GERMANA

La Marzahn- viața înflorește precum trandafirii...

Berlin. străbătusem cu pasul 
o zi întreagă străzile unui 
înăltat în întregime acolo 
numai trei ani in urmă era

vechi din Berlin. Toți cetățenii au 
putut să le vadă, să le analizeze, 
să-și spună părerea, să facă obser
vații si propuneri. Aceeași este de
altfel si rațiunea de a fi a acestui 
centru de informare. înființat conco
mitent cu începerea lucrărilor de 
construcții. De comun acord cu lo
cuitorii cartierului, s-au definitivat 
amplasarea complexului comercial si 
a restaurantului, a celor două crese 
și a grădiniței, a sălii de gimnastică 
si a terenului de sport. Acum ne 
străduim să rezolvăm o altă proble
mă ridicată de oameni: parcajele.

Ne-au retinut atentia si am notat 
în carnetul de reporter alte fapte 
semnificative. De pildă : pentru cei 
care s-au mutat sau se vor muta în 
noul cartier s-au construit mai multe 
întreprinderi, care vor asigura peste

însemnări de călătorie

Rolf Winkler. Ingeberg Hunzinger ; 
la capătul străzii Marchwitzh am 
citit — încrustată în piatra unui 
obelisc — o poezie care începea asa :

„Ieri mlaștini, mâine 
să se joace copii, 
să înflorească viața 
precum trandafirii..."

Acel mîine este însă 
măreț ca blocurile de beton si sticlă, 
înălțător ca rîsul copiilor cu părul 
de aur și obrajii roșii aidoma tran
dafirilor înfloriți sub ferestrele case
lor. pilduitor ea hărnicia miilor de 
constructori veniti din ținuturile din 
nord — Rostock. Schwerin si Neue

locuințe.
lor

deja astăzi:

pe care-1 merită și pentru care luptă 
cu armele muncii pașnice toți fiii 
săi. La fel, kilometrii digului și ca
nalului portuar de la Rostock — 
poarta maritimă a R. D. Germane — 
construit cu piatră adunată de tine
retul țării din calea plugurilor și a 
semănătorilor. La fel. hotelurile din 
Binz, unde-și petrec în fiecare an 
concedii de odihnă la Marea Balti
că muncitorii. La fel bijuteria de 
arhitectură clasică germană, care este 
Greifswald-ul — scăpat ca prin mi
nune de urgia războiului — și pentru 
a cărui conservare și restaurare s-au 
investit miliarde. La fel. producțiile 
record ale țăranilor de la coopera
tiva agricolă de producție Grapzow. 
Să le zicem tot țărani — cu toate că 
94 la sută dintre ei au o calificare. 
6 la sută au terminat o facultate, 13

• PETROL DIN CĂR
BUNE. în localitatea Catells- 
burg, din statul Kentucky, și-a 
inceput producția cea mai mare 
uzină din Statele Unite de pro
ducere a petrolului sintetic pe 
bază de cărbune. Construirea 
acestei uzine face parte dintr-un 
proiect in valoare de 300 mili
oane dolari pentru producerea 
de petrol din cărbune, finanțat 
de Departamentul american al 
energiei (87 la sută), în colabo
rare cu unele firme particulare, 
începind din toamna acestui an, 
după Încheierea perioadei de 
testare a instalațiilor, uzina va 
produce intre 1 800 și 2 200 barili 
de petrol pe zi, utilizînd ca ma
terie primă circa 600 tone de 
cărbune.

• PĂDURILE Șl PO
LUAREA, Din 1950’ Păduril« 
zonelor tropicale au absorbit un 
miliard două sute de mii de 
tone de reziduuri carbonice, re
zultate din arderea carburanți
lor — arată un studiu întreprins 
de dr. Charles Ralston, de la 
Universitatea Duke din statul 
Indiana. (S.U.A.). Această can
titate reprezintă 20 la sută din 
totalul reziduurilor produse in 
cursul aceleiași perioade de 
timp de arderea carburanților 
fosili. Pornind de la această 
constatare si tinînd seama de 
faptul că în condițiile actualului 
ritm de creștere procentul gazu
lui carbonic se va dubla in de
curs de 30 de ani. savantul ame

rican trage concluzia că este ne
cesară continuarea împăduriri
lor peste tot unde este posibil.
• PEPENI... CUBICI.

Se cunosc roșii de formă cubică, 
ba chiar și ouă avind această 
formă. Recent, în magazinele din 
capitala Japoniei și-au făcut a- 
pariția pepeni verzi cubici. Crea
torul acestei ciudate varietăți 
este horticultorul Tomyuki Ono. 
Ca și în cazul roșiilor sau al 
ouălor, obținerea pepenilor „în 
opt colțuri" nu este cituși de pu
țin rodul unei ambiții deșarte, ci 
o practică menită să înlesnească 
ambalarea, depozitarea și trans
portul. După cum remarcă presa 
niponă, pepenii cubici au, cel 
puțin deocamdată, și un incon
venient : prețul foarte ridicat.

• STUPEFIANTELE - 
O POVARĂ SI PENTRU 
ECONOMIE. Toxicomania 
costă economia americană neste 
40 miliarde de dolari pe an. a 
declarat recent Mathea Falco, 
responsabila cu aceste proble
me în cadrul Departamentu
lui de Stat. Acea.stă cifră cu
prinde suma totală la care se 
ridică traficul de droguri, 
costul spitalizărilor, al zilelor de 
muncă pierdute, cheltuielile le
gate de lupta pentru prevenirea 
și combaterea folosirii stupefi
antelor. Ea a adăugat că, in 
ultimii ani. Europa occidentală

*ste lin :e in :e nai rtinsă de 
acest Hagel si a 'ansat an apel 
nresant țârilor membre ale 
O.E.C.D. să-și intensifice lupta 
împotriva lui.

• VULCANI ACTIVI. 
Erupția spectaculoasă și devas
tatoare a vulcanului St. Helens 
din S.U.A. a readus în actuali
tate acest gen de fenomene na
turale. în prezent, în lume, se 
află in activitate 850 de vulcani. 
Două treimi din ei sint plasați 
în „Centura de foc" — o zonă 
care include coasta apuseană a 
celor două Americi (din Alaska 
pînă în Chile) si coasta răsări
teană a Asiei. în perimetrul In

doneziei se află 20 la sută din 
număml total al vulcanilor ac
tivi. 3el mai nare mlcan al Eu
ropei, aproape permanent in 
“rupție, >ste Etna, lin Sicilia 
(peste 3 260 m înălțime).

• TRENURILE VIITO
RULUI. Pe căile ferate din 
unele țări s-a ajuns deja la vi
teze de 200—300 kilometri pe 
oră. Această viteză este însă 
foarte apropiată de limita siste
mului traditional al șinei si ro
ților. determinind intensificarea 
cercetărilor pentru descoperirea 
unor noi tehnici în domeniu! 
transporturilor. Pe baza rezul
tatelor obținute, specialiștii a- 
preciază că rolul rotii tradițio
nale va fi luat de sisteme de 
suspensie si de dirijare magne

tii de distrugere a armelor moderne 
de exterminare în masă, care creează 
un pericol grav la adresa păcii si 
securității popoarelor, cele două par
tide s-au pronunțat pentru adoptarea 
de măsuri hotărite in direcția redu
cerii cheltuielilor militare, realizării 
dezarmării si. in principal, a dezarmă
rii nucleare. Ele s-au declarat in fa
voarea realizării unui echilibru mili
tar care să nu afecteze securitatea 
nici unei părți, considered. in același 
timp, că este logic si rational ca acest 
echilibru să fie obtinut nu pe calea 
sporirii înarmărilor, a bugetelor mi
litare. a armamentelor și efectivelor 
armate, ci prin diminuarea continuă 
Si sistematică a acestora, prin trece
rea la interzicerea folosirii si lichi
darea definitivă a armamentului nu
clear.

Evidențiind însemnătatea pe care o 
prezintă pentru stabilitatea și pacea 
mondială problema reducerii marii 
discrepanțe care persistă și chiar se 
adincește între nivelul țărilor in curs 
de dezvoltare și cel ai țărilor indus
trializate, conducătorii celor două 
partide au subliniat necesitatea unirii 
eforturilor tuturor statelor pentru 
lichidarea cit mai grabnică a gravu
lui fenomen al subdezvoltării, pentru 
instaurarea în lume a noii ordini eco
nomice internaționale, bazată pe ega
litate și echitate, care să stimuleze 
progresul tuturor statelor și, in pri
mul rind, al celor rămase ih urmă, să 
asigure stabilitatea politică si econo
mică in lume. Ei au subliniat impor
tanta sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din acest an, consa
crată problemelor noii ordini econo
mice internaționale, subliniind că 
aceasta trebuie să deschidă calea 
adoptării unor soluții concrete pentru 
înlăturarea decalajelor existente în 
lume, pentru sprijinirea eforturilor 
spre progres și civilizație ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Socialist Portughez 
au evidențiat însemnătatea creșterii 
rolului țărilor mici și mijlocii in re
zolvarea justă și durabilă, în interesul 
tuturor popoarelor, a marilor proble
me care confruntă omenirea.

Ei au subliniat, totodată, rolul deo
sebit care revine mișcării țărilor 
nealiniate în lupta împotriva politicii 
de forță-și dictat, în promovarea 
principiilor egalității, suveranității, 
independenței naționale, pentru sta
tornicirea noii ordini economice in 
lume. De comun acord s-a evidențiat 
necesitatea creșterii rolului Organi
zației Națiunilor Unite in soluționa
rea problemelor complexe ale lumii 
contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mario Soares au exprimat 
hotărirea celor două partide de a în
tări raporturile lor de solidaritate și 
colaborare cu toate partidele demo
cratice și progresiste, cu toate orga
nizațiile muncitorești democratice, 
precum și cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele de guvernă- 
mint din țările în curs de dezvoltare, 
cu organizații progresiste, revoluțio
nare de pretutindeni, avind convin
gerea că aceasta reprezintă o condi
ție sine qua non a edificării unei 
lumi a dreptății sociale și naționale, 
a independenței și bunăstării fiecărei 
națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
atmosferă prietenească, de 
cordialitate.

într-e 
caldă

*
Dumitru Popescu, membru al___
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. ai P.C.R., Ghizela Vass, adjunct 
de șef de secție la C.C. a) P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Sergio Sacadura Ca
brai. ambasadorul Portugaliei la 
București.

Corni-

(Agerpres)

la sută — școala medie tehnică și 
17 la sută — o scoală de maistru

Dar pentru toate acestea a fost, 
este și va fi nevoie de pace, de 
muncă pașnică.

— Pacea — ne spunea tovarășul 
JOACHIM HERMANN, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G, — este bunul nostru cel mai 
de preț. Progresele cele mai mari 
le-am făcut in perioada coexistentei 
pașnice. Sintem germani în conștiința 
noastră st construim primul stat so
cialist pe pămintul unde s-au născut 
Marx si Engels. Dar avem. în aceeași 
măsură, obligația de a contribui la 
întărirea si victoria socialismului in 
general. Ne bucurăm de succesele 
celorlalți tovarăși din țările frățești, 
asa cum si ei se bucură de succesele 
noastre. In acest sens, ne bucură 
succesele tot mai mari obținute de 
România socialistă, de poporul frate 
român. Succesele tării dumneavoas
tră in dezvoltarea multilaterală tn 
ritm susfinut a întregii economii, ca 
și succesele noastre sint premisele 
certe ale adîncirii pe mai departe a 
colaborării si schimburilor pe toata 
planurile. Colaborare rodnică, fră
țească. intre țări si popoare prietene, 
suverane, egale în drepturi, colabo
rare ale cărei perspective vor fi de
sigur si mai mari în urma înțelegeri
lor ce se vor stabili cu prilejul in- 
tilnirilor si discuțiilor prietenești ce 
vor avea loc la București intre to
varășii Erich Honecker si Nicolae 
Ceausescu. Spre binele celor două 
țări si popoare, al cauzei păcii si 
triumfului socialismului in lume.

tice. iar motorul va fi de tio 
linear. Viitoarele expresuri. ale 
căror prototipuri au si apărut 
în Taponia si R.F.G., ror putea 
dezvolta ziteze de ordinul a 500 
kilometri pe oră. Așa :um de
clară insă fabricanții lor, aceste 
trenuri nu sint destinate să în
locuiască calea ferată, ci să o 
completeze cu viteze ce se si
tuează între cele ale trenului 
traditional si ale avionului.

• DE LA LILIAC LA 
ELEFANT. Elefanții nu au ca
pacitatea de a percepe sunete 
înalte — însușire foarte dezvol
tată, în schimb, la liliac. Aceste 
două animale constituie de fapt 
extremele unei scale largi cu- 
prinzînd mamiferele de uscat în 
raport cu capacitatea lor auditi
vă. După cum au constatat oa

Florin CIOBA.NESCU

menii de știință, capacitatea de 
a percepe sunete înalte ș: ultra
sunete ?ste invers proporțională 
cu distanța la care sint dispuse 
urechile. Astfel, liliacul percepe 
sunete de oină la 115 kiloherți, 
clinii pină la 44 kHz. elefanții 
pină la 17 kHz, omul ajunge in 
cel mai bun caz la 19 kHz.
• SATURN SE ÎN- 

VIRTE MAI LENT. Timpul 
de rotație al planetei Saturn în 
jurul axei sale este cu 24 de 
minute mai mare decit se consi
dera pînă acum. Măsurătorile 
care au condus la această con
cluzie au fost efectuate de son
dele spațiale americane „Voya- 
ger-l“ și „Voyager-2“. Perioada 
de rotație exactă este de 10 ore 
39,9 minute.



Un imperativ primordial al contemporaneității

Europa să persevereze pe calea 
păcii și a destinderii 

Conferința de presă a ministrului de externe al Spaniei 
in legătură cu pregătirile pentru reuniunea de la Madrid

întîlniri ale delegației P.C.R. în Franța

MADRID 20 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Spaniei. 
Marcelino Oreja, a anuntat In cadrul 
unei conferințe de presă că la 9 sep
tembrie a.c. vor începe lucrările unei 
întruniri pregătitoare in vederea 
reuniunii de la. Madrid a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa (C.S.C.E.), programată să în
ceapă la 11 noiembrie, la Madrid.

Ministrul a apreciat că subiectele 
de interes prjoritar vor fi proble
mele care afectează într-o manieră 
vitală soarta destinderii. El a infor
mat că există dorința unanimă de a 
se ajunge. în cadrul conferinței de la 
Madrid, la aprobarea unui mandat 
pentru organizarea unei reuniuni în 
problemele dezarmării, care să stu
dieze mai întîi măsurile de încredere 
reciprocă menite să permită convo
carea intr-o etapă ulterioară a unei

„Mișcarea nealiniaților trebuie să-și amplifice 
activitățile în vederea ameliorării climatului 

internațional"
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Le sediul din New York al 
Națiunilor Unite a avut loc o șe
dință plenară a grupului țărilor 
nealiniate, pentru examinarea proble
melor privind convocarea viitoarei 
reuniuni a miniștrilor de externe ai 
țărilor nealiniate. în conformitate cu 
hotărîrea Conferinței la nivel înalt a 
acestor state, desfășurată anul trecut 
la Havana.

Participantii la dezbateri au subli
niat că ..situația internațională este 
grevată tot mai mult de rivalitățile 
de bloc, de amestecul în treburile 
interne ale altor state, de utilizarea 
forței si intervenției, care pericli
tează pacea lumii. împiedică regle
mentarea problemelor existente si 
creează noi si periculoase focare de

În favoarea edificării unei noi ordini economice 
Declarațiile Iul Willy Brandt

GENEVA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul in fața participantilor la cea 
de-a 66-a Conferință Internațională a 
Muncii, in calitate de președinte al 
..Comisiei independente asupra pro
blemelor dezvoltării internaționale", 
președintele Partidului Social-Demo
crat din R.F.G.. Willy Brandt, a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor pentru relua
rea dialogului Nord-Sud, in vederea 
rezolvării problemelor generate de 
starea de subdezvoltare și a edifică
rii unei noi ordini economice mon
diale. Relevînd răspunderea deose
bită ce revine statelor industrializate 
în procesul de edificare a noii ordini 
— relatează agenția France Presse — 
vorbitorul a apreciat că este de cea 
mai mare importantă ca participantii 

conferințe propriu-zise de dezar
mare.

O atenție specială va trebui acor
dată la Madrid temei Mediteranei — 
a apreciat ministrul de externe — 
amintind contribuția pe care o pot 
aduce statele riverane neparticipante 
la conferință în ce privește securita
tea și cooperarea în această regiune.

Subliniind în încheiere importanta 
deosebită a reuniunii de la Madrid, 
ministrul spaniol de externe a de
clarat că este de datoria tuturor sta
telor participante să dovedească 
voința politică necesară obținerii 
unor rezultate concrete, care să pună 
în evidență faptul că Europa perse
verează pe calea păcii și a destin
derii. In ceea ce o privește, delega
ția spaniolă își va spori eforturile 
pentru apărarea acestor idei — rela
tează agenția spaniolă de presă
E.F.E.

criză". Ei au accentuat asupra nece
sității ca ..țările nealiniate să-și am
plifice activitățile pentru stăvilirea 
acestei tendințe negative, care afec
tează, inainte de toate, țările neali
niate, și pentru elaborarea unei plat
forme menite să ducă la rezolvarea 
problemelor, astfel incit climatul in
ternațional să fie ameliorat și să fie 
reluat cursul destinderii generale".

S-a arătat că mișcarea de nealinie
re, ca forță majoră politico-morală a 
contemporaneității, „trebuie să-și spu
nă cuvîntul, la timpul și locul potrivit, 
asupra pericolelor în creștere din 
lume si că deosebirile de vederi exis
tente între țările nealiniate asupra 
unor probleme specifice nu trebuie 
să constituie un motiv pentru pasivi
tatea întregii mișcări".

la reuniunea la nivel înalt de la Ve
neția a principalelor șapte state in
dustrializate occidentale, care se va 
desfășura duminică si luni, să acor
de o deosebită atentie dialogului 
Nord-Sud. Totodată, el a subliniat 
necesitatea ..de a se scoate dialogul 
Nord-Sud din impasul în care acesta 
a alunecat in mod trist in ultimii 
ani" și a propus, între altele, organi
zarea unor reuniuni sub egida O.N.U.

Fostul cancelar al R.F.G. a insistat, 
în discursul său. asupra necesității 
..încetării risipei de energie" si a 
imperativului „de a se frina cursa 
înarmărilor, pentru a se putea uti
liza cel puțin o parte din resursele 
eliberate prin dezarmare în scopul 
dezvoltării".

PARIS 20 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu. 
membru ăl Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, continuă 
vizita pe care o efectuează în Fran
ța. la invitația conducerii Partidului 
Adunarea pentru Republică (R.P.R.).

La Paris, reprezentanții P.C.R. au 
avut convorbiri cu o delegație a 
R.P.R., condusă de Bernard Pons, 
secretar general al R.P.R.. deputat, 
consacrată unor probleme de politică 
internă.

Delegația franceză a prezentat 
unele aspecte ale vieții economice si 
sociale din Franța.

La rîndul său. delegația română a 
înfățișat aspecte ale activității des
fășurate de poporul român, sub con
ducerea P.C.R.. în vederea dezvoltă
rii economice si sociale a României.

Vineri, delegația P.C.R. a făcut o 
vizită în orașul Lyon. la invitația de

Președintele Republicii Federale Germania 
l-a primit pe ambasadorul României

BONN, 20 (Agerpres). — La 19 
iunie, președintele Republicii Fede
rale Germania. Karl Carstens, l-a 
primit pe Ion Rîmbu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în R.F. Germania.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise președintelui 
Karl Carstens un salut cordial. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de prosperitate pentru

Dezarmarea - singura alternativa
Lucrările conferinței pe tema „Cursa înarmărilor $1 specia 

umană"
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite continuă lucrările confe
rinței pe tema „Cursa înarmărilor și 
specia umană", convocată la inițiativa 
organizațiilor neguvernamentale aso
ciate la O.N.U.

Insistind asupra necesității anga
jării unor negocieri serioase pentru 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind in dome
niul nuclear, participantii la dezba
teri, între care figurează cunoscute 
personalități ale vieții politice, cultu
rale, științifice și obștești din țări ale 
lumii cu orinduiri sociale diferite, au 
relevat, în discursurile lor. marile

Vizita președintelui Carter în Italia
ROMA 20 (Agerpres). — Președin

tele S.U.A.. Jimmy Cartei’, a sosit, 
joi seara, la Roma — prima etapă a 
turneului său european.

Vineri, președintele Carter a avut 
o rundă de convorbiri cu președin
tele Italiei. Alessandro Pertini. cu 
care a abordat o serie de probleme 
bilaterale, precum și unele aspecte 
ale relațiilor internaționale. In a- 

putatului Michel Noir, secretar na
țional al R.P.R. Oaspeții români au 
fost primiți de Francisque Collomb, 
primarul orașului Lyon. Cu acest 
prilej, au fost evocate momentele 
primei vizite pe care președintele 
României. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a efectuat-o în Franța, 
primirea călduroasă ne care popu
lația orașului Lyon. alături de între
gul popor francez, a rezervat-o îiial- 
ților oaspeți români, precum < si 
auspiciile deosebit de favorabile sub 
care urmează sâ se desfășoare în 
acest an noua vizită a șefului statu
lui român ne pămîntul francez. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
aspecte ale relațiilor bilaterale, pre
cum și unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.

în cursul aceleiași zile, delegația 
română a vizitat marea uzină „Re
nault vehicules industriels" din 
Lyon. specializată în producția de 
autobuze si camioane de mare tonaj.

poporul din R.F. Germania. Mulțu
mind pentru mesaj, președintele 
R.F.G. a rugat să se transmită pre
ședintelui. României. Nicolae 
Ceaușescu. un salut cordial, precum 
și urările sale cele mai bune de fe
ricire personală și de bunăstare pen
tru poporul român.

Au fost relevate evoluția ascenden
tă a raporturilor de colaborare din
tre România și R-F. Germania, pre
cum si dorința ambelor părți de a 
dezvolta și intensifica colaborarea 
dintre cele două țări pe multiple pla
nuri. în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și securității în Eu
ropa si în lume.

pericole generate de cursa modernă a 
înarmărilor. în special de competiția 
în domeniul înarmărilor nucleare.

In discursul său, Olof Palme, pre
ședintele Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat din Suedia, a atras a- 
tenția asupra faptului că actuala es
caladă a cursei înarmărilor, in spe
cial a celor nucleare, comportă riscul 
sporit al izbucnirii unui „holocaust 
nuclear". „Civilizația noastră, așa cum 
o cunoaștem, ar fi distrusă după un 
război nuclear", a declarat vorbitorul. 
„Opinia publică trebuie să fie con
știentizată asupra faptului că există 
o alternativă constructivă la nebunia 
cursei înarmărilor — dezarmarea".

ceeași zi. Carter a conferit cu pre
mierul Cossiga.

Duminică si luni el va participa Ia 
reuniunea la nivel înalt de la Ve-, 
neția a principalelor șapte tari occi
dentale industrializate.

Următoarele etape ale turneului 
șefului Casei Albe in Europa sint 
Belgrad. Madrid si Lisabona.

pe scurt
INTiLNIRE PRIETENEASCĂ. Tovarășul Nicolae Giosan, președintele Aca

demiei de științe agricole și silvice a Republicii Socialiste România, a avut 
la 20 iunie, la Moscova, o întîlnire cu P. P. Vavilov, președintele Acade
miei unionale de științe agricole „V. I. Lenin", desfășurată intr-o atmosferă 
de lucru, prietenească. Au fost apreciate relațiile statornicite între cele 
două instituții științifice și s-au examinat noi posibilități de extindere și 
aprofundare a colaborării și conlucrării științifice în domeniul agriculturii.

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., . l-a primit pe David 
Rockefeller, președintele Consiliu
lui de administrație 
„Chase Manhattan" — 
genția P.A.P., adăugind 
abordate 
economice dintre 
S.U.A.

al băncii 
anunță a- 
că au fost 

relațiilorperspectivele
R. P. Polonă și

COLABORARE 
ENERGETICII

PROGRAM DE 
IN DOMENIUL
NUCLEÂRE. După cum transmite 
agenția C.T.K.. președintele Guver
nului federal al R. S. Cehoslovace. 
Lubomir Strougal. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin, au semnat, la 
Praga. un program de colaborare a 
celor două țări în domeniul dez
voltării energeticii nucleare oină in 
anul 1990.

INCIDENT IN SUDUL LIBANU
LUI. Soldați israelieni transportați 
la bordul unui elicopter, însoțiți de 
militari libanezi disidenți, au pă
truns in satul libanez Ansara și au 
răpit un locuitor, anunță corespon
denți de presă din regiune. înainte

L_
Un raport al O.N.U. relevă 

încetinirea ritmului de creștere a economiei mondiale
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a fost dat publicității 
raportul anual al O.N.U. asupra si
tuației economiei mondiale în pe
rioada 1979—1980. Documentul, elabo
rat de Departamentul pentru proble
me economice si sociale internațio
nale al Secretariatului O.N.U., subli
niază că situația economică mondia
lă „este caracterizată de încetinirea 
ritmului de creștere economică în 
majoritatea țărilor — transmite 
agenția France Presse. Acest ritm
— adaugă raportul — se va încetini 
și mai mult in lunile următoare, in 
special in statele industrializate 
occidentale".

Ritmul de creștere a producției 
mondiale — se precizează in docu
ment — a scăzut de la 4ț4 la sută în 
1978 la 3,4 la sută în 1979 și va co
borî la 2,5 la sută în anul 1980 — 
ceea ce confirmă că rata creșterii 
economice mondiale traversează o 
fază prelungită de încetinire. Cele 
mai afectate de acest fenomen sint 
Statele Unite, . arată raportul, dar 
adaugă că în țări din Europa occiden
tală și în Japonia au apărut indicii

GENTIILE DE PRESA

de a se întoarce, soldații israelieni 
au dinamitat locuința persoanei ră
pite. Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene din Tel Aviv a con
firmat că doi soldați israelieni 
pătruns in sudul Libanului și 
răpit un locuitor.

au 
au

ALCONSILIUL MINISTERIAL
O.U.A., întrunit la Freetown, a 
adoptat o rezoluție prin care își ex
primă sprijinul deplin pentru lupta 
poporului din Africa de Sud îm
potriva rînduielilor rasiste. O rezo
luție similară a fost adoptată și de 
Parlamentul vest-european (organ 
consultativ al C.E.E.), întrunit la 
Strasbourg.

HOTĂRlRE. Președintele Carter 
a hotarît să autorizeze exportul de 
combustibil nuclear american că
tre India — a afirmat subsecretarul 
de stat, Warren Christopher, adre- 
sindu-se Comisiei senatoriale pen

ALEGERILE DIN IRAK. Vineri au avut loc în Irak alegeri pețlzw 
desemnarea componenței Adunării Naționale. In acest scrutin au fost che
mați aproximativ sase milioane de alegători, pentru a desemna prin votul 
lor 250 de deputați dintre 840 de candidați Pe listele de candidați* s-au 
aflat înscrise și numele a 19 femei.

de încetinire în sectorul investițiilor 
și al consumului în a doua jumătate 
a anului 1979.

între altele, documentul mențio
nează că dublarea prețului petrolului 
în perioada cuprinsă între sfîrșitul 
anului 1978 și începutul anului 1980 
constituie cauza principală a unei 
rate a inflației ridicate, de care su
feră aproape toate economiile.

Potrivit raportului, majoritatea ță
rilor in curs de dezvoltare, în special 
cele neproducătoare de petrol, 
sint confruntate cu deficite sporite 
ale balanțelor lor de plăți care, po
trivit estimărilor, nu vor scădea atit 
timp cit cererea de petrol pe piața 
mondială va rămîne ridicată.

Raportul O.N.U. preconizează e- 
laborarea și punerea in aplicare a 
unui program mondial de cooperare 
economică, care să protejeze rata de 
creștere în țările în curs de dezvol
tare, în special în cele mai sărace, 
precum și a unor acorduri interna
ționale asupra producției și consu
mului de materiale energetice, care 
să determine ca prețul acestor mate
riale să poată fi controlat in viitor 
într-o mai mare măsură. 

tru relații externe. înainte de a lua 
această hotărire — a spus el — 
președintele Carter a primit asigu
rări din partea Indiei în sensul că 
acest combustibil, destinat reactoa
relor nucleare de la centrala din 
Arapur, va fi folosit exclusiv In 
scopuri pașnice.

i
PROTOCOL ECONOMIC SOVIE- 

TO-IRANIAN. La Moscova a avut 
loc ședința Comisiei permanente 
sovieto-iraniene de colaborare eco
nomică si tehnică. Protocolul sesiu
nii — informează agenția T.A.S.S. 
— prevede dezvoltarea colaborării 
economice, tehnice si comerciale 
reciproc avantajoase dintre U.R.S.S. 
și Iran, care corespunde interese
lor popoarelor ambelor țări.

i

i
APLICAȚII MILITARE. Agenția 

T.A.S.S. anunță că în perioada 10—18 
iulie, în zona Stendal, Magdeburg, 
Cottbus și Brandenburg sint proiec
tate aplicații ale trupelor sovietice, 
aflate vremelnic pe teritoriul 
R.D.G., in vederea stabilirii nive
lului de pregătire și coordonare a 
acțiunilor unităților și subunităților 
trupelor terestre și forțelor aeriene 
militare. Se prevede că la aplicații 
vor participa efective de aproxi
mativ 30 000 de oameni.

I
I
I

I
Apel al șefului statului 
bolivian în legătură 
cu apropiatele alegeri

LA PAZ 20 (Agerpres). — Pre
ședintele interimar al Boliviei, Lidia 
Gueiler, a lansat un apel tuturor 
partidelor politice din tară, precum 
și întregii populații să se abțină de 
la noi înfruntări și să acționeze în 
direcția asigurării condițiilor nece
sare pentru desfășurarea normală a 
scrutinului prezidenția] și parlamen
tar de la 29 iunie.

Intr-un comunicat dat publicității 
la La Paz — preluat de agențiile 
E.F.E. și I.P.S. — forțele armate 
boliviene, condamnind rebeliunea e- 
lementelor extremiste de dreaptă de 
la Santa Cruz, au reafirmat insă po
ziția exprimată recent, potrivit căreia, 
în prezent. în Bolivia nu ar exista 
condiții pentru desfășurarea alegeri
lor la data stabilită și ar fi nece
sară aminarea lor cu un an.

Forțele democratice boliviene — 
transmite agenția E.F.E. — s-au pro
nunțat pentru menținerea datei ini
țiale a alegerilor.

PRIETENIE, SOLIDARITATE Șl COLABORARE
multilaterala cu toate țările socialiste

Perioada ultimului deceniu și ju
mătate — perioada cea mai bogată și 
fertilă in impliniri și pe planul ac
tivității internaționale din întreaga 
istorie a patriei — a evidențiat preo
cuparea constantă a partidului și sta
tului nostru pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de strinsă prietenie 
și colaborare multilaterală cu țările 
socialiste. Cauza prieteniei, solidari
tății și oolaborării cu toate țările ală
turi de care făurim noua orinduire 
a avut, din primul moment, și are în 
permanentă un militant neobosit în 
persoana secretarului general al par
tidului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „Corespun
zător intereselor fundamentale ale 
poporului român, ale cauzei socialis
mului și păcii, țara noastră pune in 
centrul politicii sale externe prie

UN VAST ȘI FERTIL CADRU 
POLITICO-JURIDIC

• In perioada de la Congresul al IX-lea au fost reînnoite 
sau încheiate tratate de prietenie ți colaborare cu 8 țări 
socialiste.

Totodată, eu ocazia celor 76 de vizite oficiale de prietenie 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și celor 46 de vizite în
treprinse in România de conducători de partid ți de stat din 
țările socialiste au fost încheiate, la nivelul cel mai înalt :

- 14 declarații comune bilaterale ;
- 72 de comunicate comune, comunicate, acorduri de 

colaborare pe termen lung, protocoale și alte documente de 
colaborare ;

- peste 30 de declarații, apeluri și alte documente mul
tilaterale.

tenia strinsă și alianța frățească cu 
țările socialiste", sublinia secretarul 
general al partidului în Raportul 
prezentat la Congresul al IX-lea — 
și această linie a fost promovată în 
modul cel mai consecvent in toți cei 
15 ani care au trecut de atunci, s-a 
regăsit și se regăsește deopotrivă in 
opera teoretică și în acțiunea prac
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in cîmpul vieții internaționale.

Ca rezultat nemijlocit al acestei ac
tivități perseverente. România între

tine și dezvoltă relații bune pe abso
lut toate planurile — politic, econo
mic, tehnico-științific, cultura} — cu 
toate țările socialiste, fără excepție. 
Experiența țării noastre are, astfel, 
nu numai o deosebită însemnătate 
practică, ci și o mare importanță 
principială, respectiv valoarea unui 
exemplu care demonstrează faptic, 
concret că este pe deplin posibil să 
existe asemenea relații între toate 
țările socialiste.

Acționînd ferm în această direcție, 
partidul nostru a pornit și pornește 
de la rolul hotăritor. decisiv al 
relațiilor dintre țările socialiste 
pentru întărirea pozițiilor socialis
mului in lume, pentru creșterea 
influentei sale asupra vieții in
ternaționale. în această viziune, re
lațiile de tip nou pe care sint che

mate să le afirme țările socialiste au 
menirea de a asigura o colaborare 
cit mal rodnică între aceste țări, în
tărirea conlucrării in vederea progre
sului lor general, demonstrînd astfel 
superioritatea față de relațiile impu
se de imperialism, bazate pe inega
litate și asuprire, pe dictat și spolie
re, pe dominația celui slab de către 
cel puternic.

Cu atit mai mult se reliefează me
ritul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi acționat cu neabătută consec

vență, în condițiile cind experiența 
practică a socialismului nu cristali
zase incă soluțiile necesare, pentru 
promovarea unei unități noi. supe
rioare, între toate țările socialiste, de 
a fi pus in lumină liantul trainic, ca
pabil să asigure o asemenea unitate : 
respectarea riguroasă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești, solidarității internaționale.

Secretarul general al partidului are, 
de asemenea, meritul de a fi evi
dențiat ca un fenomen firesc, normal 
în virtutea marii diversități de con
diții în care se înfăptuiește noua 
orinduire, inevitabilitatea apariției 
unor deosebiri de păreri între țările 
socialiste, ca țări pe deplin libere, in
dependente și suverane, esențial fiind 
însă ca asemenea deosebiri să nu 
afecteze cu nimic relațiile intersta
tale, colaborarea și prietenia dintre 
țările socialiste.

Cu 6 excepțională tenacitate și 
perseverență, in acest întreg de
ceniu și jumătate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acționat pentru rezolva
rea constructivă a problemelor care 
apar între țările socialiste, pentru a 
se evita ascuțirea divergențelor. în 
concepția promovată cu fermitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. astfel 
de deosebiri de vederi trebuie să-și 
găsească soluționarea prin discuții 
tovărășești, in spirit de respect reci
proc si receptivitate, prin informarea 
directă de la sursă, de la conducere 
la conducere, punindu-se pe primul 
plan ceea ce unește țările socialiste 
și este fundamental — orînduirea co
mună, țelurile supreme ale socialis
mului și comunismului, ideologia ma
terialismului dialectic și istoric.

De o deosebită valoare teoretică si 
practică este teza secretarului gene
ral al partidului cu privire la 
necesitatea egalizării nivelurilor dc 
dezvoltare între țările socialiste, por
nind tocmai de la realitatea că, în 
condițiile în care pe plan mondial s-a 
impus ca o cerință vitală lichidarea 
răminerii în urmă a țărilor slab dez
voltate, revine cu atît mai mult țări
lor socialiste să demonstreze, în prac
tică, printr-o colaborare egală în 
drepturi, posibilitatea deplină de a se 
realiza această cerință.

Numărîndu-se printre țările fonda
toare ale C.A.E.R., România partici
pă . intens la activitatea acestei or
ganizații. în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu colaborarea dintre 

țările membre fiind menită să con
tribuie la accelerarea progresului fie
căreia, la modernizarea forțelor de 
producție, satisfacerea necesităților 
de materii prime, combustibil și 
energie, la adincirea specializării în 
producție și întărirea multilaterală a 
fiecărei economii naționale, la ega
lizarea nivelurilor lor si creșterea 
forței de atracție a socialismului pe 
plan mondial. în același timp, por
nind de la interesele generale ale 
făuririi noii orinduiri. tara noastră 
dezvoltă larg cooperarea cu țările 
socialiste care nu fac parte din 
C.A.E.R.

Subliniind permanent importanța 
primordială a dezvoltării raporturilor 
de colaborare prietenească între toate 
țările socialiste, secretarul general al 
partidului a evidențiat și evidențiază, 
totodată, necesitatea ca această cola
borare să nu fie concepută în sensul 
unei închistări, ci, dimpotrivă, să se 
împletească cu o largă deschidere 
spre colaborarea cu toate țările lu
mii, cu țările în curs de dezvoltare, 
în imensa lor majoritate apărute ca 
urmare a victoriilor mișcărilor de 
eliberare națională, cu țările capita
liste, inclusiv cele avansate — așa 

CURSUL ASCENDENT 
AL COLABORĂRII ECONOMICE

• Sporind substanțial de la un an Ia altul, din cincinal 
în cincinal, volumul comerțului exterior al României cu țările 
socialiste a crescut de la 8,5 miliarde lei valută în 1965 la 
48,040 miliarde lei valută (preliminar) în 1980.

• Volumul schimburilor economice ale României cu țările 
C.A.E.R, reprezintă anul acesta o creștere de peste 4 ori față 
de 1965.

• Ponderea mașinilor, utilajelor șî altor produse cu un 
înalt nivel de prelucrare depășește 50 la sută din totalul 
schimburilor.

• în cadru! activității ce se desfășoară în prezent pentru 
coordonarea viitoarelor planuri cincinale, se are în vedere 
O DUBLARE a schimburilor economice, față de cincinalul 
actual.

cum cer principiile coexistenței paș
nice, cerințele păcii șl oolaborării în
tre toate statele și popoarele.

Pacea, destinderea, cooperarea au 
constituit dintotdeauna telurile supre
me ale socialismului, subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și toc
mai de aceea, ca o altă idee de fron
tispiciu a gîndirii și acțiunii sale no
vatoare, se evidențiază, astăzi, mai 
mult ca oricind, imperativul unirii 
eforturilor țărilor socialiste, alături 
de forțele înaintate de pretutindeni, 
pentru reluarea și consolidarea cursu
lui spre destindere, securitate, coope
rare și înțelegere.

Dezvoltînd în acest spirit relații 
prietenești cu toate țările socialiste, 
comuniștii, poporul român sint pă
trunși de sentimentul de mindrie 
pentru faptul că. la împlinirea unui 
deceniu și jumătate de la Congresul 
al IX-lea, colaborarea multilaterală 
a României cu toate țările alături de 
care făurim noua orinduire este mai 
bogată și mai profundă decît oricind, 
spre binele și interesul reciproc, ai 
măreței cauze a socialismului, păcii 
și progresului.

V. ALEXANDRU

Abordînd probleme de bază 
ale relațiilor dintre țările socialiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

a subliniat:
FORȚA UNITĂȚII. „Numai unitatea între egali în toate 

domeniile de activitate poate rezista oricăror furtuni, numai o 
asemenea unitate între țările socialiste poate face să crească 
influența și prestigiul socialismului in lume. După cum orice 
încălcare a unora din principiile de bază ale relațiilor nu poate 
decît să dăuneze unității țărilor socialiste, influenței socialis
mului pe plan mondial".

TELURILE COLABORĂRII. „Colaborarea țărilor socialiste 
trebuie să ducă la înflorirea fiecărei economii naționale, la 
propășirea fiecărei națiuni, la egalizarea nivelurilor de dez
voltare a tuturor țărilor, la dezvoltarea generală a progresu
lui și civilizației. Prin aceste relații de colaborare de tip nou, 
țările socialiste vor demonstra superioritatea incontestabilă a 
socialismului ca mod de organizare a societății și a raportu
rilor internaționale",

RELAȚII BUNE CU TOȚI, IN PRIMUL RÎND CU VECINII. 
„Vom acționa neabătut pentru întărirea relațiilor cu toate ță
rile socialiste, a solidarității active în lupta pentru triumful 
cauzei socialismului, independenței și păcii. în acest cadru, 
vom pune un accent deosebit pe relațiile cu vecinii noștri, 
deoarece aceasta are o importanță deosebită pentru con
strucția socialistă, pentru întreaga dezvoltare a patriei noas
tre, a țărilor noastre socialiste, a păcii și colaborării".

ÎN SPIRITUL STRICTEI EGALITĂȚI. „întărind permanent 
prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, noi nu am 

'conceput și nu concepem lărgirea relațiilor cu o țară socialistă 
în dauna raporturilor cu altele, nu am contrapus și nu contra- 
punem prietenia cu o țară colaborării cu alte țări".

CALEA ÎNȚELEGERII. „Pentru întărirea solidarității este 
absolut necesară discutarea de la partid la partid, de la gu
vern la guvern, în spirit tovărășesc, de respect reciproc, a ori
căror probleme divergente, urmărindu-se înlăturarea neînțe
legerilor, stabilirea punctelor de vedere comune, cimentarea 
unității și coeziunii".

OPERA PROPRIE A FIECĂRUI POPOR. „Flecare partid, 
fiecare popor va trece la socialism pe o cale proprie, îmbogă
țind astfel cu experiențe noi tezaurul universal al teoriei șl 
practicii revoluționare. Este însă de înțeles că trecerea la edi
ficarea noii orinduiri nu se poate înfăptui decît prin lupta for
țelor revoluționare, progresiste din fiecare țară. Socialismul nu 
poate fi importat sau impus din afară și, totodată, triumful 
său nu poate fi împiedicat de nici o forță din afară".
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