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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea cu uctivul și cudrele de buză din cooperația 
de consum, cooperația meșteșugărească, cooperația agricolă 

v de producție și consiliile populure
Stimați tovarăși,
Doresc să Încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, parti- 
cipanților la această con
sfătuire, precum și tuturor 
lucrătorilor din sistemul 
cooperatist, membrilor coope
rativelor de producție pre- 
zenți la consfătuire, din 
partea Comitetului Central 
al Partidului, Consiliului de 
Stat și guvernului, a mea 
personal, un salut călduros 
împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Consfătuirea cu activul și 
cadrele de bază din coope
rativele de producție, mește
șugărești, agricole și din 
cooperativele de consum, 
precum și cu cei care lu
crează în sistemul consiliilor 
populare, în servicii și mica 
industrie, se înscrie în preo
cuparea conducerii partidu
lui și statului nostru de a 
dezbate, împreună cu activul 
de bază, problemele dezvol
tării fiecărui sector și ramuri 
de activitate — deci și a 
acestui important sector al 
producției mici industriale, 
precum și al serviciilor, 
care are un rol tot mai im
portant în economia noastră 
națională. Și această con
sfătuire se înscrie în prac
tica de a dezbate cu cei care 
conduc și lucrează nemijlo
cit în diferite sectoare pro
blemele fundamentale ale 
dezvoltării acestora. Dorim 
ca, împreună cu cei care 
lucrează în domeniul activi
tății. cooperatiste, al pro- 
rtuc|jei micii industrii și 

1» iciilor, să dezbatem stă
rile de lucru existente astăzi 
în aceste sectoare, felul în 
care se realizează prevederi
le planului, să stabilim ce 
trebuie făcut pentru înfăp
tuirea în cele mai bune con
diții a Programului partidu
lui, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea.

Această consfătuire con

tate bune. S-a realizat o 
creștere, an de an, a pro
ducției industriale în fiecare 
din aceste sectoare — la 
UCECOM se obține pe cin
cinal o creștere de 65 la 
sută, la CENTROCOOP de 
70 la sută, la unitățile coope
ratiste agricole de 93 la sută, 
la consiliile populare de 62 
la sută. Dacă ne-am lua 
după aceste creșteri — desi
gur, ele trebuie avute în 
vedere — am putea spune că 
avem rezultate bune, că s-au 
depus și se depun eforturi 
pentru dezvoltarea activității 
din aceste foarte importante 
sectoare.

De asemenea, în servicii, 
la UCECOM creșterea este de 
97 la sută, la CENTROCOOP 
de 80 la sută, la unitățile 
agricole cooperatiste de 180 
la sută, la consiliile popu
lare de 72 la sută, ceea ce, 
pe total, reprezintă o creș
tere destul de însemnată. 
Deci și în acest domeniu 
s-au făcut pași importanți, 
s-au obținut rezultate bune, 
contribuind la satisfacerea 
mai deplină â cerințelor oa
menilor muncii, ale popu
lației.

Cu toate acestea, fiind 
realiști, trebuie să recunoaș
tem deschis că rezultatele nu 
sînt pe măsura prevederilor 
planului, mai cu seamă în 
domeniul serviciilor Ele nu 
sînt pe măsura cerințelor 
populației, care așteaptă mai 
mult de la aceste organisme 
pentru satisfacerea unor ce
rințe de zi cu zi, de ceas cu 
ceas. Din păcate, cîteodată 
cetățenii așteaptă mult timp 
răspunsul de care au nevoie.

Deci fără a minimaliza în 
nici un fel rezultatele bune, 
trebuie să recunoaștem des
chis că nu satisfacem în 
întregime cerințele popu
lației, atît în ce privește mica 
industrie, cît, mai cu seamă, 
serviciile. în această privin
ță, fiecare din sectoarele pre
zente la această consfătuire 
are partea sa de minusuri,

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Progresist Conservator din Canada

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a primit, marți, delegația 
Partidului Progresist Conservator din 
Canada, condusă de Robert Coates, 
președintele partidului, membru al 
parlamentului canadian, care a efec

tuat o vizită în țara noastră la invita
ția Consiliului Național al F.D.U.S.

Din delegație fac parte Brian Mul
roney, membru al partidului, pre
ședintele Companiei „Iron Ore of Ca
nada", și Patrick MacAdam, consilier 
pentru problemele politice al pre
ședintelui partidului.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Tamara Dobrin, președinte exe

cutiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., Vasile Pungan, ministru se
cretar de stat, consilier al președin
telui Republicii.

A luat parte, de asemenea, Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Ca
nadei la București.

In numele său și al membrilor de-
(Continuare în pag. a V-a)

Delegația Partidului Eliberării Naționale din Costa Rica

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a primit, marți 
după-ârnlăză, delegația Partidului 
Eliberării Naționale din Costa Rica, 
condusă de Daniel Oduber Quiros, 
președintele Directoratului Politic 
Național al partidului, care, la invi
tația Consiliului Național al F.D.U.S., 
efectuează o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Din delegație fac parte Luis Al
berto Monge, membru al Directora

tului Politic Național al partidului, 
și Alberto Faith, membru al Comi
tetului Executiv Național al parti
dului.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Execiitiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Burcă, vicepre
ședinte al Consiliului Național al

F.D.U.S., Aurel Duma, secretar al 
Consiliului Național al F.D.U.S.

A fost prezent Carlos Eduardo 
Campos Monge, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Costa 
Rica la București.

Conducătorul delegației a transmis
(Continuare în pag. a V-a)

Primirea ministrului comerțului exterior al Cubei
(IN PAG. A V-A)

ASTĂZI SOSEȘTE IN ȚARA NOASTRĂ lNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE
DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

UN CĂLDUROS BUN VENIT

stituie o expresie a dezvol
tării continue a democrației noas
tre socialiste, a participării active 
a tuturor categoriilor sociale la 
conducerea diferitelor sectoare de 
activitate economică și socială, a 
întregii activități a statului nostru 
socialist — aceasta fiind o parte 
integrantă a procesului de făuri
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în consfătuirile de ieri s-au dis
cutat pe larg — după cîte am fost

informat — problemele fiecărui 
sector, ale fiecărei uniuni coope
ratiste. S-au evidențiat atît reali
zările, cît și o serie de lipsuri; s-au 
formulat multe propuneri de care 
va trebui să se țină seama. Tre
buie să analizăm aceste propuneri 
și să luăm măsuri de soluționare 
a celor ce corespund legilor și 
principiilor societății noastre so
cialiste. Să lămurim de ce unele 
propuneri nu au fost reținute. în 
orice caz, organele de conducere

ale fiecărei uniuni în parte — cu 
aprobarea, desigur, a guvernului, a 
conducerii partidului — trebuie să 
soluționeze sau să răspundă la toa
te problemele care au fost ridi
cate.

Dacă analizăm situația actuală și 
felul cum s-a desfășurat activita
tea în ultimii 5 ani, am putea spu
ne că în domeniul micii producții 
industriale din unitățile coopera
tiste și din unitățile consiliilor 
populare avem o serie de rezul-

de neîmpliniri. Apelînd tot 
la cifre — care ne ajută să înțe
legem mai bine problemele — 
constatăm că, realmente, nu putem 
fi mulțumiți.

în total, în aceste sectoare lu
crează 471 000 de oameni — ceea 
ce reprezintă 14 la sută din perso
nalul muncitor din industrie. Cred 
că din punct de vedere al perso
nalului nu stăm rău ; însă în 
raport cu producția industrială,
(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER!
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, o 
delegație de partid și de stat a Republicii Democrate Germane, condusă de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Marți, 24 iunie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-au desfă
șurat lucrările ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
raportul delegației care a participat la lu
crările celei de-a XXXIV-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, ținută 
la Praga în zilele de 17—19 iunie a.c.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
delegația țării noastre, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, a 
acționat în spiritul mandatului încredințat, 
pentru dezvoltarea colaborării economice și 
cooperării în producție între țările membre 
ale C.A.E.R. — pe baza egalității în drep
turi, avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești — în vederea satisfacerii într-o 
mai mare măsură a necesităților de energie, 
materii prime, materiale speciale, produse 
petrochimice, mașini, utilaje și tehnologii 
moderne ale acestora, în conformitate cu 
prevederile statutului și ale Programului 
complex.

Comitetul Politic Executiv apreciază ca 
pozitive rezultatele sesiunii, prevederile ho- 
tăririi adoptate de aceasta privitor la coor

donarea planurilor pe perioada 1981—1985, 
convențiile privind înfăptuirea acțiunilor 
cuprinse în programele speciale de colabo
rare pe termen lung. O importanță deose
bită are faptul că sesiunea a stabilit să se 
elaboreze propuneri de lărgire a colaborării 
in scopul asigurării cît mai depline a necesa
rului țărilor membre ale C.A.E.R. de com
bustibil și energie, pe perioada pină în 1990 
și pe o perspectivă mai îndelungată, pre
cum și pentru extinderea colaborării în 
efectuarea de lucrări geologice pentru creș
terea rezervelor și a livrărilor de combus
tibili, energie și materii prime. De asemenea, 
sesiunea C.A.E.R. a subliniat necesitatea 
colaborării în folosirea efectivă a capacită
ților de prelucrare a țițeiului în scopul sa
tisfacerii mai depline a necesarului de pro
duse petrochimice, in cercetarea, elaborarea 
și producerea de metale rare, în domeniul 
metodelor și tehnologiilor de reciclare a 
materialelor recuperabile, în domeniul teh
nicii de calcul și în alte domenii importante 
ale producției și cercetării tehnico-științi- 
fice. Realizarea acestor obiective are o în
semnătate deosebită pentru accelerarea dez
voltării economiilor naționale ale tuturor 
țărilor membre, pentru desfășurarea cu

succes a construcției noii orînduiri și ca 
urmare pentru creșterea forței generale a 
socialismului. Lărgirea și diversificarea co
laborării și cooperării în acest spirit între 
statele membre ale C.A.E.R. este de natură 
să valorifice cît mai plenar avantajele eco
nomiei socialiste, superioritatea relațiilor de 
tip nou dintre țările socialiste, să determine 
sporirea prestigiului și influenței socialis
mului in lume.

Aprobînd activitatea desfășurată de dele
gația română la actuala sesiune C.A.E.R., 
Comitetul Politic Executiv a trasat sarcină 
Consiliului de Miniștri, ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia cele mai adec
vate măsuri pentru transpunerea integrală 
în viață a măsurilor convenite în cadrul 
celei de-a XXXIV-a sesiuni a C.A.E.R.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a indicat să se acționeze in continuare pen
tru extinderea relațiilor economice ale 
României cu toate statele socialiste, cu cele
lalte țări ale lumii, să se intensifice parti
ciparea țării noastre la circuitul mondial de 
valori, la diviziunea internațională a muncii.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
soluționat o serie de probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

Tovarășul Erich Hone
cker s-a născut la 25 au
gust 1912 la Neunkirchen, 
în Saar, într-o familie de 
mineri. Educația pe care o 
primește în casa părinteas
că — tatăl său a fost mili
tant al Partidului Comunist 
din Germania și al sindi
catului minerilor — îl con
duce. încă din fragedă 
virstă. in rindurile mișcării 
muncitorești germane de 
tineret. După terminarea 
scolii primare începe uce
nicia în meseria de dul
gher. intrînd in sindicatul 
de ramură. In 1926 devine 
membru al organizației co
muniste de tineret, iar anul 
1929 marchează orimirea 
tovarășului Erich Honecker 
în rindurile organizației 
celor mai înaintați fii ai 
clasei muncitoare germane 
— Partidul Comunist din 
Germania. începe, astfel, o 
activitate susținută, 
tantâ. in 
înaintate, progresiste 
mane în lupta pentru pace, 
democrație și socialism.

In anul 1930, tovarășul 
Honecker este trimis de 
Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist 
din Germania la școala In
ternaționalei comuniste de 
tineret de la Moscova și a- 
poi. la întoarcerea in tară, 
activează ca secretar al 
conducerii regionale din 
Saar a Uniunii Tineretului 
Comunist din Germania. In 
1933 participă la Conferința 
țională a tineretului antifascist de la 
Paris.

In anii grei de după Instaurarea 
dictaturii fasciste în Germania, to
varășul Erich Honecker conduce acti
vitatea antifascistă ilegală a tinere
tului în puternica regiune industrială 
Ruhr, în zonele din sud-vestul Ger
maniei și Berlin, aducînd o contri
buție de seamă la organizarea mișcă
rii de rezistență împotriva fascismu
lui. Conferința pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist German din 
decembrie 1934 îl alege în Comitetul 
Central al uniunii.

Pentru activitatea sa antifascistă și

mili-
rindul tortelor 

ger-

Interna- pentru lupta sa intransigentă Împo
triva imperialismului și războiului, 
pentru pace și prietenie intre po- 
Doare. pentru socialism și o viată 
fericită a poporului german, fasciștii 
îl arestează de mai multe ori, iar 
in 1937 11 condamnă la zece ani în
chisoare. După zdrobirea hitlerismu- 
lui. în aprilie 1945, eliberat din în
chisoarea Brandenburg-Gorden. tova
rășul Erich Honecker se dedică, incă 
din primele momente. educării 
antifasciste și democratice a tinere
tului german, activează ca secretar 
cu problemele tineretului al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Germania și apoi este con-

ducătorul Comisiei central» 
antifasciste de tineret.

In 1946. Erich Honecker 
se numără printre înteme
ietorii Organizației Tinere
tul Liber German, pe care 
o conduce, ca președinte, 
pînă în 1955. In perioada 
1949—1955 el activează ca 
membru al Comitetului 
Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Demo
crat.

Din 1946 este ales, fără 
întrerupere, membru al 
C.C. al P.S.U.G., iar din 
1950 — membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. In 1958 a fost 
ales membru al Biroului 
Politic șl secretar al C.C. al 
P.S.U.G, Din 1950, tovarășul 
Erich Honecker devină 
membru al Consiliului Na
țional al Frontului Națio
nal și al Prezidiului aces
tuia. iar din 1949 este ales 
deputat în Camera Popu
lară a R.D. Germane.

Plenara a XVI-a a C.C. 
al P.S.U.G., din 3 mai 1971, 
ÎI alege pe tovarășul Erich 
Honecker prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., iar Con
gresul al VIII-lea al 
P.S.U.G., din iunie 1971, îl 
confirmă In această func
ție.

La Congresul al IX-lea 
al P.S.U.G., din 18—22 mai 
1976, este ales secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al P.S.U.G. 
este președintele

lui Apărării Naționale.
La 26 octombrie 1976, 

Populară 11 alege președintele Con
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

De numele tovarășului Erich Ho
necker este legată elaborarea, la con
gresele al VIII-lea și al IX-lea 
ale P.S.U.G.. a direcțiilor si obiecti
velor principale ale dezvoltării 
R.D. Germane în vederea atingerii 
telurilor fundamentale ale partidului 
— construirea societății socialiste 
dezvoltate, crearea premiselor trece
rii la comunism.

Din 1971 
Consiliu-
Camera

(Continuare in pag. a Vl-a)
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<15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - 
[ ani de istorie noua, revoluționara a patriei, 

de puternic avînt creator în construcția socialistă

Convorbire cu tovarășul Mihai MARINA,
prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Este greu să vorbești 

despre nou 

într-un județ 

in care țoțu[ e nou

— In cadrul rubricii noastre pri
ma întrebare, prin repetiția ei. ar 
putea să pară stereotipă. Si, totuși, 
adresarea ei se impune cu precă
dere, dat fiind scopul acestor inter
viuri : conturarea unui tablou sin
tetic, semnificativ al împlinirilor so
cialiste ale tării din cea mai fertilă 
perioadă din istoria ei. Cum apre- 
ciați deci importanta celor 15 ani 
care s-au scurs de la Congresul al 
IX-lea al partidului, pentru viața 
economică, politică și spirituală a 
județului Bistrița-Năsăud ?

— Nu e vorba de nici o stereo
tipie. Cred că încercăm cu totii o 
mare bucurie cînd. făcînd bilanțul 
acestor ani, constatăm că putem 
raporta 
nu le ____ __________ __
lor *60 I Ultimul deceniu si jumă
tate constituie pentru noi. ca si 
pentru întreaga tară, etapa cea mai 
bogată în împliniri din întreaga pe
rioadă a construcției socialiste. 
Inaugurați de cel de-al IX-lea 
Congres, ultimii 15 ani. de cind în 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu. înseamnă, de 
fapt o largă deschidere către viitor, 
afirmarea viguroasă a unui puter
nic spirit novator, revoluționar, 
profund creator, ancorarea glorio
sului si încercatului nostru partid, 
cu o mai mare consecventă, în 
miezul problemelor reale ale tării, 
ale dezvoltării ei economico-
sociale.

Răsfoind filele lstpriel acestei
epoci — denumită pe bună drep
tate „Epoca Ceaușescu" — desprin
dem ca una din trăsăturile defini- ___ T_,.„ ..._ ________ ________
torii. ce se subordonează nemiilo- țiortal ăl "muncii *sf creației T.Ciri- 
ciț_ însăși esenței orîndulrib noastre, f tarea României". Iată de ce putem 

* aprecia cu deplin* temei că; cei 
15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului au 
însemnat si pentru județul Blstri- 
ța-Năsăud, Ia fel ca pentru întrea
ga tară, anii cei mai rodnici, de 
mari și remarcabile împliniri socia
liste. obținute sub conducerea 
partidului, ani ce vor rămîne pen
tru totdeauna înscriși cu litere de 
aur în istoria patriei noastre.

— Anii ultimului deceniu si ju
mătate au configurat practic noua 
biografie a județului. Care ar fi 
elementele fundamentale ale acestei 
biografii ?

— Din bogata paletă a realizări
lor. a faptelor ce au căpătat ritmi
citatea cotidianului într-o perioadă 
de puternic avînt creator, pe toate 
planurile vieții materiale si spiri
tuale, alegîndu-le pe cele esențiale, 
în prim-plan se situează, așa cum 
s-a văzut, dezvoltarea industriei, 
care reprezintă focarul de lumină 
pentru întreaga viață economico-so- 
cială a județului. Industria a deve
nit, pentru prima dată în actualul 
cincinal, ramură preponderentă, con
ducătoare, în economia județului. 
Procesul a fost și este marcat nu 
numai de însemnate creșteri canti
tative, prin cele cîteva zeci de 
obiective noi, construite în ultimii 
15 ani — cum sînt Combinatul in
dustrial pentru construcții tie ma
șini Bistrița. întreprinderea meta
lurgică Beclean, întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Nă
săud. Complexul de prelucrare a 
lemnului Bistrița, întreprinderea 
de materiale de construcții Bistri
ța — ca să amintim numai cîteva — 
cît. mai ales, de sporuri de ordin 
calitativ, esențiale, ce se regăsesc 
în apariția unor ramuri ale indus
triei de vîrf. purtătoare de progres 
tehnic : electrotehnica, construcția 
de mașini, metalurgia, chimia, ra
muri care dețin împreună aproxi
mativ jumătate din valoarea produc
ției globale industriale a acestui an. 
Dacă adăugăm la acestea si unită
țile moderne ale industriei ușoare 
și alimentare, cele de prestări de 
servicii către populație, putem spu
ne că în această perioadă econo
mia județului a căpătat un carac
ter tot mai complex, tînăra noastră 
industrie realizînd azi o gamă lar
gă de mașini si utilaje, cabluri, 
produse electrotehnice. armături, 
unele de înaltă complexitate si teh
nicitate. destinate atît nevoilor in
terne. cît si pentru export. Jude-

realizări pe care nici 
visam Ia începutul ani-

cole. De asemenea, transporturile 
si telecomunicațiile. comerțul, 
prestările de servicii, celelalte do
menii ale producției materiale au 
înregistrat si ele progrese similare, 
ceea ce conferă un caracter uni
tar. armonios si dinamic întregii 
noastre dezvoltări economico- 
sociale.

— In oglinda acestei dezvoltări 
economice spectaculoase se ..văd" 
ușor, fără îndoială, și 
viața oamenilor, in 
de trai.

— în mod firesc.
procesului de industrializare, 
dezvoltare economică si-a dus am
prenta asupra condițiilor de mun
că si viată ale făuritorilor si bene
ficiarilor bunurilor materiale, asu
pra fiecărei așezări în parte. între 
multe argumente posibile, 
evoca aici cîteva. în ultimii 15 
de pildă, s-au mutat 
peste 
atîtia 
cipiul 
lărgit 
materială a sectoarelor de învătă- 
mînt. ocrotirea sănătății, stiintei. 
artei si culturii. Peste 50 la sută 
din școlile în care învață astăzi zeci 
de mii de elevi sînt noi. iar peste 
80 la sută din copiii de vîrstă pre
școlară slnt cuprinși in crese si 
grădinițe. Valorificînd. de aseme
nea. din plin condițiile materiale 
create, pe trunchiul viguros al unor 
•prestigioase tradiții, s-a îmbogățit.
diversificat si amplificat viata spi
rituală ce a cunoscut o puternică 
emulație în cadrul Festivalului na-

implinirile in 
nivelul lor
intensitatea 

de

voi 
ani, 
noi 
tot

. in case
50 000 de cetățeni, adică 
cîti numără în prezent muni- 
Bistrita. s-a dezvoltat și 
considerabil baza tehnico-

Obiectivele si sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Consfătuirea de ta cu cadrele din zootehnie

puternic Îndemn la muncă stăruitoare,
de Înaltă răspundere si calitate

,umanismul ei prpfund, grija sta
tornică, neobosită a 
general al partidului 
partizarea rațională, 
a forțelor de producție 
teritoriul patriei, spre 
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, indiferent de zona 
In care trăiesc, condiții de manifes
tare plenară a personalității, de 
participare neîngrădită la viata po
litică. economică si spirituală.

Ca în întreaga țară, această poli
tică a rodit pe deplin și în județul 
Bistrița-Năsăud. în toți acești ani. 
dar cu deosebire în actualul cinci
nal, prin materializarea unui im
portant program de • investiții, și-a 
făcut apariția, și pe aceste stră
vechi meleaguri românești, marea 
industrie. Ea este prezentă astăzi 
printr-o impunătoare și puternică 
platformă industrială în municipiul 
Bistrița, prin altele mai mici în ora
șele Năsăud. Beclean și Sîngeorz- 
Băi. prin importantele modernizări 
pe care le-au cunoscut în acești 
ani unitățile si capacitățile de pro
ducție existente. în Intervalul la 
care ne referim, producția Indus
trială a județului nostru a sporit de 
aproape 10 ori. ceea ce reprezintă 
un ritm mediu anual de creștere de 
peste 20 la sută — mult superior 
celui realizat pe tară. 
Înalte ritmuri au fost 
tn ultimii doi ani ai 
cincinal : primele cinci 
1980 se detașează prin 
mai semnificative. Astfel, 
rile din această perioadă sînt mal 
mari comparativ cu etapa cores
punzătoare a anului trecut cu 28 la 
sută la producția netă. 38 la sută la 
producția globală si 56 la sută la 
export. Sînt rezultate care ne dau 
de pe acum certitudinea că. la fi
nele actualului deceniu, vom putea 
realiza o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei. că orientările 
Si indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. si la 
plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii vor 
prinde din plin viată.

Un proces profund de dezvoltare 
si modernizare a cunoscut în aceas
tă perioadă si agricultura, in spe
cial în sectoarele care beneficiază 
de condiții pedoclimatice prielnice. 
Astfel, pomicultura si zootehnia — 
pentru că la ele ne referim — de
țin in prezent peste 56 la sută din 
volumul total al producției
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ne întreg 
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țul Bistrița-Nă- 
săucl a realizat 
astfel într-un ră
gaz de timp ex
trem de scurt sal
tul de la extracția 
de materii prime 
și producția meș
teșugărească 
industria 
nă, de 
manță 
capabilă 
gure un _ 
perior de prelu
crare și valorifi
care a resurselor 
naturale de care 
dispune.

Același focar de 
lumină, industria
lizarea, stă și la 
originea apariției 
pe aceste melea
guri a muncito
rului de tip in
dustrial, cu o 
înaltă calificare. 
Pentru că. odată 
cu industria, s-a 
născut și dezvol
tat un nou și pu
ternic detașament 
al clasei munci
toare. Numai în 
ultimii cinci ani 
au fost create 
peste 20 000 locuri 
de muncă, la 
care se adaugă 
încă 10 000 in 1980, 
seamnă că In perioada la care ne 
referim fiecare al 10-lea locui
tor al județului a fost absorbit în
tr-o activitate neagricolă. într-un 
evantai de profesii si meserii din
tre cele mai diverse. Consecință fi
rească a acestor metamorfoze sînt 
și mutațiile petrecute în structura 
populației Dacă în 1968 populația 

■ urbană reprezenta nunjai 16,9, la, 
sută, la finele actualului cincinal 
ea va deține o pondere de Dește 50 
la sută.

Ne umple inima de bucurie fap
tul că importantele mutații de or
din calitativ în dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului se reflec
tă în mod convingător si în creș
terea numărului membrilor parti
dului. Expresie a marii 
pe care partidul 
asupra tuturor 
modificările ce 
structura socială 
nar în creșterea cantitativă si cali
tativă a organizației noastre jude
țene de partid. în sporirea ponderii 
muncitorilor, care reprezintă aproa
pe 50 Ia sută din totalul comuniș
tilor. fată de 30 la sută în 1968. asi- 
gurindu-se astfel ridicarea gradu
lui de competentă, fermitate, abne
gație. responsabilitate si perseve
rentă in conducerea întregii activi
tăți politice, economice si social- 
cul turale.

Transformări de esență au inter
venit si în viata oamenilor muncii 
de la sate. în condițiile lor de 
muncă, de existentă. Cine vizi
tează astăzi așezările eroilor de 
altădată ai Iui Rebreanu sau 
Coșbuc va întîlni localități prospe
re ce dovedesc cu prisosință că 
s-au făcut pași Însemnați pe acea 
direcție esențială stabilită în pro
gramul partidului. de lichidare 
treptată a deosebirilor dintre oraș 
și sat. A crescut, de asemenea, nu
mărul intelectualității. îndeosebi a 
celei tehnice, pentru prima oară 
județul dispunînd de o unitate de 
învătămînt superior ce a dat în 
acest an întîia promoție de subin- 
gineri pentru construcția de mașini.

— Tovarășe prim-secretar. intr-o 
de dina mi
să vorbim

Dinamica Investițiilor 
în procente
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moder- 
perfor- 

ridicată, 
să asi- 

grad su-

ceea ce In-

influente 
nostru o exercită 
celor ce muncesc, 
s-au produs în 
se regăsesc ple-

biografie economică atît 
că, ar fi greu, credem, 
de premiere...

— Intr-adevăr, foarte 
Șirul* de evenimente de 
viata si activitatea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și germani, care 
trăiesc în unitate și frăție pe aceas
tă vatră străbună — au rămas' to
tuși multe date memorabile : ziua 
cînd am produs pentru prima dată 
textilele netesute sau textile extra- 
late ; cînd am obtinut primele can
tități de sîrmă trefilată sau folie 
de polietilenă : cînd am realizat 
primul electrofiltru sau cele dintîi 
prefabricate industriale si panouri 
mari pentru locuințe ; cînd am fa-

greu. în 
seamă din

bricat cele dintîi produse din mase 
plastice sau cînd am depășit gra
nița construirii a 2 000 apartamente 
pe an : cînd am săpat primul me
tru cub la marele barai de la Co- 
libita sau cind am extras primul 
metru cub de minereu complex de 
la Valea Blaznei și Făget. Dar cîte 
asemenea premiere memorabile 
n-am trăit în acești ani de mari îm
pliniri !': ■■ Enumerarea exemplelor 
ar -.putea 'continua. Ne oprim însă 
aici pentru a sublinia că realizările 
prezentului, ca si perspectivele mi
nunate ce se deschid în viitor con
tinuării si amplificării acestui di
namic proces de dezvoltare le da
torăm clarviziunii si înțelepciunii 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, grijii conducerii de partid si 
de stat, personal a 
neral, președintele 
Nicolae Ceausescu, 
ocupat ca si acest 
tuturor județelor patriei, să por
nească viguros pe calea progresului 
și prosperității. înfăptuirile la care 
m-am referit sînt totodată rodul 
nemijlocit al activității desfășurate 
cu tenacitate, pasiune si dăruire, al 
eforturilor depuse de toti locuito
rii meleagurilor bistritene si nă- 
săudene care au reușit si reușesc 
să învingă greutățile firești orică
rui început, să rezolve multiplele 
si complexele probleme cu care au 
fost si sînt confruntați.

încercînd sentimente de mîndrie 
și satisfacție pentru un asemenea 
bilanț pozitiv, sîntem conștient! că 
mai avem multe de făcut în ve
derea transpunerii exemplare în 
viată a istoricelor hotărîri adoptate 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în 1980 avem de fina
lizat un însemnat număr de obiec
tive industriale si agrozootehnice. 
Chiar dacă în primele cinci luni am 
reușit să materializăm un volum 
de investiții cu 40 la sută mai mare 
decît cel realizat în perioada cores
punzătoare a anului trecut, sîntem 
pe deplin conștienti că — așa cum 
ne-am angajat și in recenta plenară 
a comitetului județean de partid cu 
activul — trebuie să amplificăm rit
mul de lucru, să utilizăm mai efi
cient forța de muncă și mijloacele 
materiale cu care sîntem dotați, să 
folosim la întreaga capacitate poten
țialul productiv existent și cel ce ur
mează a fi dat in exploatare, să gos
podărim și să valorificăm mai bine 
toate resursele de materii prime, ma
teriale. combustibili și energie, ast
fel încît întreaga zestre tehnică cu 
care sînt echipate unitățile noastre 
să-și aducă contribuția maximă Ia 
afirmarea tot mai puternică a in
dustriei județului.

secretarului se
tării. tovarășul 
care s-au nre- 
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Convorbire consemnată de 
Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii
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Consfătuirea de lucru cu cadrele 
din zootehnie si. în mod deosebit, 
cuvintarea rostită în încheierea lu
crărilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pot fi apreciate ca avînd o 
însemnătate excepțională în orien
tarea activității oamenilor muncii din 
această ramură principală a agricul
turii. a organelor agricole centrale si 
locale, a organelor și organizațiilor 
de partid spre realizarea sarcinilor 
de plan si a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului 
pentru dezvoltarea zootehniei si creș
terea producției animaliere. înscriin- 
du-se în practica profund democra
tică promovată de secretarul general 
al partidului, de a se consulta si 
dezbate sistematic cu activul de 
partid si de stat, cu cadrele de con
ducere. specialiștii si oamenii muncii 
din diferite sectoare sarcinile funda
mentale ale dezvoltării economico- 
sociale a patriei, consfătuirea a avut 
un profund caracter de lucru.

Din nou s-a evidențiat în mod stră
lucit si cu prilejul acestei consfătuiri 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceausescu în procesul de 
perfecționare a activității în diferite 
sectoare ale economiei, de ridicare a 
acesteia la nivelul exigențelor si ce
rințelor actualei etape de dezvoltare 
a tării. Cu înaltă exigentă partinică 
si spirit revoluționar, secretarul ge
neral al partidului a analizat cuprin
zător si aprofundat rezultatele obți
nute în acest cincinal în dezvoltarea 
zootehniei si creșterea producției 
animaliere, a dezvăluit, ne baza unei 
profunde cunoașteri a realităților, 
ceea ce este bun. dar mai ales nea
junsurile serioase manifestate în 
acest domeniu, a jalonat cu clarviziu
ne direcțiile si modalitățile concrete 
de acțiune pentru a se obține — asa 
cum se subliniază în cuvîntare — 
„o schimbare pozitivă radicală in ac
tivitatea din zootehnie, asigurind ri
dicarea acestui sector Ia nivelul de 
ramură principală a agriculturii, de 
ramură importantă a economiei na
ționale in ansamblu**.

Evidențiind rolul important pe care 
îl are zootehnia în economia noastră 
națională si arătînd că activitatea si 
rezultatele din această ramură nu 
sînt la înălțimea posibilităților si a 
eforturilor pe care statul, poporul, 
oamenii muncii le fac pentru dezvol
tarea ei. tovarășul Nicolae Ceausescu 
a subliniat : „Este necesar să tragem 
toate învățămintele și din ceea ce 
avem bun, dar mai cu seamă din 
lipsurile și neajunsurile manifestate 
— și să trecem cu hotărîre la îmbu
nătățirea activității pentru reali
zarea prevederilor planului, a sarci
nilor programului partidului privind 
creșterea animalelor.**

Cerințele dezvoltării economiei na
ționale. ale ridicării nivelului de trai 
al poporului impun sporirea substan
țială a efgctiveioi* de animale, si 
păsări, a producției zootehnice si. 
în acest scop, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat obiective și 
sarcini de maximă însemnătate, care 
se constituie intr-un amplu și mo
bilizator program de acțiune, intr-un 
îndreptar prețios pentru îmbunătă
țirea radicală a activității din acest 
sector. înfăptuirea acestor obiective 
si sarcini trebuie să se afle acum tn 
centrul preocupărilor cadrelor de 
conducere, specialiștilor, tuturor oa
menilor muncii din zootehnie — de 
la minister, direcțiile agricole, con
siliile agroindustriale și pînă la 
unități si ferme — ale organelor și 
organizațiilor de partid.

Din sarcinile si concluziile cuprin
se în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se detașează cu pregnantă 
cele privind organizarea corespunză
toare a fermelor de reproducție, a 
montei animalelor si creșterea indi
cilor de natalitate : reducerea sub
stanțială a pierderilor cauzate de 
mortalități : realizarea greutății de 
tăiere prevăzute. îndeosebi la bovine, 
porcine si ovine ; mărirea sporului 
zilnic in greutate al animalelor prin
tr-o bună furajare și îngrijire : re
ducerea consumului specific de furaje 
pe unitatea de produs, elaborîndu-se 
în acest scop norme și rețete 
precise ; soluționarea problemei con
strucțiilor zootehnice, prin realizarea 
acestora cu preponderentă din ma
teriale și cu forță de muncă locale; 
modernizarea fermelor, introducerea 
mecanizării și generalizarea mulsu
lui mecanic în toate grajdurile de 
vaci.

în mod deosebit s-a accentuat în 
cuvintarea secretarului general al 
partidului cerința asigurării unei bune 
baze furajere, prin generalizarea rapi
dă a experiențelor pozitive în creșterea 
recoltelor la toate plantele de nutreț, 
strîngerea și conservarea fără pier
deri a furajelor, care se recoltează 
în această perioadă, a paielor de orz 
și, în continuare, a celor de griu, a 
cocenilor și celorlalte resurse, prin 
însămînțarea culturii a doua de po
rumb, imediat după recoltarea păioa- 
selor, pentru a obține în toamnă o 
producție cît mai mare de furaje. 
Sursa principală pentru buna fura
jare a bovinelor și ovinelor trebuie să 
fie cele aproape 5 000 000 hectare des
tinate producției de furaje, pe care 
trebuie să le însămințăm, să le culti
văm cum cultivăm griul și porumbul. 
Aceasta este problema centrală a 
zootehniei — a subliniat secretarul 
general al partidului.

Sarcini importante în dezvoltarea 
zootehniei revin institutelor de cer
cetări din acest domeniu, facultăților 
de profil din învățămintul superior. 
Cerînd oamenilor de știință să se an
gajeze ferm pentru rezolvarea pro
blemelor majore ale acestui sector, 
secretarul general al partidului a in
sistat în mod deosebit asupra nece
sității ca eforturile lor să se mate
rializeze în ameliorarea raselor de 
animale românești, în crearea de rase 
superioare, de înaltă productivitate, 
în realizarea a o serie de medica
mente și vaccinuri, mai ales pentru 
păsări, în elaborarea de tehnologii 
moderne de creștere și îngrășare a 
animalelor și perfecționarea celor 
existente. întreaga activitate de 
cercetare din acest domeniu trebuie 
să fie strîns legată de producție, con
tribuind prin promovarea largă a 
noului în știintă și tehnologie la ob
ținerea de rezultate superioare în 
complexele și fermele zootehnice.

Cu o impresionantă forță de con
vingere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cerința pregătirii temei
nice a cadrelor din zootehnie, îndru
mării tinerilor spre activitatea din 
acest sector, formării lor pe baza 
practicii efectuate în producție, edu
cării lor din școală în spiritul cul
tului pentru agricultură, pentru pă- 
mînt, pentru animale, pentru zooteh
nie. „Trebuie să formăm un adevă
rat cult al creșterii animalelor — 
spunea secretarul general al parti
dului — un cult al dragostei pentru 
animale, pentru îngrijirea lor. căci 
ele ne asigură hrana, îmbrăcămintea, 
însăși dezvoltarea națiunii noastre !“ 
Este un îndemn, exprimat plastic șl

convingător, la o atitudine respon
sabilă față de soarta acestui sector 
al economiei, care trebuie să asigure 
produse agroalimentare de înaltă va
loare nutritivă, indispensabile într-o 
alimentație normală, indispensabile 
pentru creșterea nivelului de trai al 
populației. în acest sens se cuvine 
să subliniem, totodată, îndemnurile 
stăruitoare ca toți cetățenii care de
țin, într-o formă sau alta, teren a- 
gricol să crească animale, atlt pen
tru consumul propriu, cit și pentru 
contractări sau vînzare.

Dezvoltarea zootehniei la nivelul 
exigentelor actuale puse de condu
cerea partidului impune o muncă 
stăruitoare, de înaltă răspundere ți 
calitate din partea tuturor — coope
ratori, muncitori, ingineri zooteh- 
niști și medici veterinari, cadre de 
conducere din ministerul de resort, 
direcțiile agricole, consilii unice a- 
groindustriale și unități — pentru 
îmbunătățirea întregii activități, în
tronarea ordinii și disciplinei în 
acest sector, pentru soluționarea ope
rativă și eficientă a problemelor, in 
vederea realizării neabătute a pro
gramelor de creștere a efectivelor de 
animale, a producției animaliere co
respunzător cerințelor societății noas
tre de astăzi. Ceea ce se cere în mod 
deosebit Ministerului Agriculturii, or
ganelor agricole locale, or ’Jelor si 
organizațiilor de partid esc» i un stil 
de muncă comunist, dinamic, puternfo 
legat de viață, de activitatea unități
lor — înlăturînd orice manifestări de 
birocratism, orice tendințe de a jus
tifica nerealizările. Numai prin con
tactul permanent, viu, cu cei care 
lucrează în zootehnie — sublinia se
cretarul general al partidului — pu
tem asigura rezolvarea rapidă a tu
turor problemelor pe care le ridică 
viata, activitatea de zi cu zi.

Dispunem de tot ceea ce este nece
sar pentru a asigura, într-un timp 
relativ scurt, lichidarea stărilor de 
lucruri negative din zootehnie, pen
tru îmbunătățirea radicală a activi
tății din acest sector, pentru înfăp
tuirea neabătută a programelor de 
dezvoltare a șeptelului, de creștere a 
producției animaliere din acest an, 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
producției zootehnice din cincinalul 
viitor și, in primul rînd, din anul 
1981. A analiza, cu exigență și răs
pundere, activitatea in spiritul orien
tărilor și sarcinilor formulate la con
sfătuire de secretarul general al par
tidului, a stabili măsurile concrete ce 
se impun pentru lichidarea neajun
surilor și rezolvarea fermă, operati
vă a problemelor din zootehnie, pen
tru recuperarea restanțelor și înfăp
tuirea sarcinilor de plan pe acest an 
— iată o îndatorire de prim ordin 
ce revine acum organelor și organi
zațiilor de partid, organelor agricol» 
centrale și locale, consiliilor popu
lare, conducerilor unităților agricole. 
Să nu precupețim nici un efort pen
tru a ridica activitatea in zootehnie 
la nivelul înaltelor exigențe și ce
rințe puse de conducerea partidului, 
să stimulăm pretutindeni vrednicia, 
spiritul gospodăresc, să cultivăm tra
dițiile și experiența țăranului român 
de a crește animale bune și fru
moase, bine hrănite și îngrijite, care 
să răsplătească munca, făcută cu 
pricepere și pasiune, în vederea asi
gurării de producții animaliere su
perioare necesare bunei aprovizionări 
a populației, satisfacerii celorlalte 
cerințe ale dezvoltării economiei na
ționale.

RECOLTAREA ORZULUI
—în județele din sudul și vestul țării— 

ÎNCHEIATA ÎN CEL MULT
în toate județele din cîmpia de sud 

a tării orzul a dat în copt. Mii de 
combine au luat cu asalt lanurile. în 
decurs de numai cîteva zile, in uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Teleorman orzul a fost 
strîns de pe 21 635 hectare. De ase
menea, în județul Dolj s-au recoltat 
19 825 hectare, Ilfov — 14 080 hec
tare, Ialomița — 13 500 hectare, Olt — 
15 071 hectare. Pînă ieri seara, orzul 
a fost recoltat de pe mai mult de 
100 000 hectare. în ultimele zile timpul 
s-a încălzit puternic, înregistrîndu-se 
temperaturi cuprinse între 30—35 
grade. în asemenea condiții, orzul 
de pe mari suprafețe s-a copt, umidi
tatea boabelor scăzînd simțitor. Cu 
toate acestea, secerișul nu a intrat 
în ritmul normal. Chiar în județele 
sudice, unde lucrările de recoltare au 
început mai devreme, nu s-a atins 
viteza zilnică prevăzută, ceea ce ar 
putea determina pierderi prin scu
turare.

La indicația’ conducerii partidului, 
organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole si consiliile unice 
agroindustriale au luat măsuri în 
vederea utilizării la întreaga capaci
tate a combinelor, preselor de balotat 
paie si a mijloacelor de transport. 
Prin măsurile luate se apreciază că. 
pînă joi seara. în județul Teleorman 
se va încheia recoltarea orzului, vi
neri în județele Dolj, Olt. Ilfov. Con

stanta. Mehedinți, iar pînă la sfîr- 
șitul săptămînii si în județele Ialo
mița. Brăila si Timiș.

Pentru încheierea în scurt timp a 
recoltării orzului, hotărîtoare sînt 
măsurile organizatorice si tehnice 
menite să asigure folosirea la 
întreaga capacitate a combinelor. 
Trebuie arătat că, din vreme, au 
fost constituite formații mari de 
lucru, s-au organizat instructaje 
cu mecanizatorii si ceilalți oameni 
care lucrează tn campania de 
vară. Totodată, s-au stabilit gra
fice de lucru pe zile, cu viteze 
de recoltare și de transport al pro
duselor. Important este ca acum să 
se lucreze cu toate forțele, cu toate 
mijloacele în ritmul stabilit. Nu 
există nici un motiv care să împie
dice desfășurarea din plin a seceri
șului ; orzul s-a copt pe mari supra
fețe, timpul este extrem de călduros. 
Realizarea vitezelor zilnice la recol
tare oglindește acum modul în care 
conducerile unităților agricole, con
siliile agroindustriale, organele de 
partid și de stat se ocupă de orga
nizarea și desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor.

Concomitent cu recoltarea, o pro
blemă tot atît de importantă o con
stituie transportul și depozitarea 
produselor. Din producția acestui an 
nu trebuie să se piardă nici un bob ! 
Aceasta presupune ca, încă de la 
combină, să se cunoască exact can-

Fațâ-n față I douâ Imagini - una de acum 15 ani și una de astăzi - vorbesc despre ritmul in care s-a construit și se construiește în orașul Bistrița Foto : Alexandru Andron

3-4 ZILE!
titățile de orz ce se obțin, cantități 
ce trebuie să fie livrate In aceeași 
zi bazelor de recepție sau comple
xelor zootehnice. Or, chiar din pri
mele zile, cu toate că în majoritatea 
locurilor au existat suficiente mij
loace de transport, s-a creat un de
calaj apreciabil între cantitățile de 
orz rezultate de Ia combine și cele 
preluate. Așa cum a indicat condu
cerea partidului, pentru a se asigu
ra integritatea producției obținute 
este necesar ca, pe lingă toate gru
pele de combine si mijloacele de 
transport să existe delegați din par
tea organelor județene, care să ur
mărească recoltarea, să țină eviden
ța producției și să coordoneze trans
portul și depozitarea produselor. 
Pentru a se evita transporturile inu
tile și consumul irațional de carbu
ranți, orzul trebuie depozitat cît mai 
aproape de locul unde va fi consu
mat.

Totodată, important este ca tere
nurile de pe care se strînge recolta 
de orz să fie eliberate imediat de 
paie si însămînțate cu a doua cul
tură : porumb pentru boabe, furaje 
și diferite legume. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, au si fost 
Însămînțate 15 000 hectare cu cul
turi succesive. Pentru a se obține 
rezultate cît mai bune la aceste cul
turi, ele trebuie însămînțate chiar a 
doua zi după recoltarea orzului. Bine 
s-a procedat în acele unități agri
cole din județul Ialomița unde pa
iele de orz sînt transportate la fer
mele zootehnice pentru a fi însilo- 
zate în amestec cu lucernă. iar tere
nul se discuieste si se însămîntează 
cu porumb și diferite plante furajere. 
Există toate condițiile ca la a doua 
cultură să se obțină în acest an re
colte mari I Se cere Insă ca. prin or
ganizarea muncii în flux continuu, 
terenurile de pe care a fost strînsă 
recolta să fie imediat arate si însă- 
mîntate.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole si consiliile agro
industriale au datoria să acționeze 
în vederea folosirii din plin a tu
turor forțelor mecanice si umane, 
astfel ca recoltarea orzului să se în
cheie — în județele din sudul si ves
tul țării — în maximum 3—4 zile si, 
pe măsura coacerii. într-un termen 
cît mai scurt. în celelalte județe. Cu 
atît mai mult trebuie accelerată la 
maximum strîngerea orzului cu cît 
în curînd, începînd cu județele din 
sudul tării, se va trece și la recol
tarea griului, cînd volumul lucrări
lor va fi mult mal mare.
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producția acestor sectoare este 
de numai 7,6 la sută în 1979 și se 
prevede să fie de 7,7 la sută în 
1980. Deci, în raport cu ponderea 
de 14 la sută a personalului mun
citor, producția se situează la 
jumătate, ceea ce înseamnă că un 
om al muncii din cooperație pro
duce de 2 ori mai puțin decît un 
om al muncii din industrie, deși, 
normal, ar trebui să fie invers. Ar 
trebui să se producă pe fiecare 
cooperator mai mult decît se pro
duce în industrie. Aceasta ar pre
supune ca, la nivelul actual, să 
avem o producție industrială nu 
de 78 de miliarde, ci de 150—160 
de miliarde lei.

Iată de ce nu putem fi mulțu
miți de ceea ce s-a obținut pînă 
acum, cu tot ritmul înalt realizat. 
Probabil că la aceasta se adaugă 
și ponderea mare a personalului 
neproductiv din aceste sectoare, 
care influențează negativ asupra 
producției ; va trebui să mărim 
numărul celor care produc și să 
reducem numărul celor care fac 
hîrtii, așa cum procedăm și în ce
lelalte sectoare de activitate.

Există însă lipsuri și în organi
zarea producției, în fabricarea pro
duselor solicitate de populație, în 
producerea articolelor cu o valoare 
mai ridicată, cu un consum mai 
mic materiale, în valorificarea 
superioară a materiilor prime. în 
acest domeniu, în sistemul nostru 
cooperatist avem deficiențe foarte 
serioase.

Sistemul cooperatist în general 
nu descoperă și nu pline în va
loare o serie de resurse de mate
rii prime și materiale care se gă
sesc pe plan local. Toți se uită spre 
centru și așteaptă ca problemele 
de aprovizionare să le soluționeze 
ministerele, organele centrale din 
București, subapreciind și neglijînd 
posibilitățile existente în fiecare 
localitate, în fiecare județ.

în sistemul cooperatist — mai 
ales la UCECOM, dar și la Uniu
nea Cooperativelor de Consum, nu 
mai vorbesc de consiliile populare — 
s-a manifestat tendința de a or
ganiza producția de serie mare, de 
a crea fabrici mari, neglijînd mica 
industrie, mica producție. Lucrînd 
paralel cu marea industrie, reedi- 
tînd întreprinderi asemănătoare, 
aceste unități au realizat produse 
inferioare din punct de vedere al 
calității. Am avut astfel de feno
mene și în cooperativele agricole, 
unde s-au organizat activități in
dustriale rupte de producția lor. La 
consiliile populare am rezolvat 
această problemă mai radical, tre- 
cînd marile unități la industria re
publicană. Cred că am procedat 
bine, deși s-au manifestat și as
pecte negative, nemairealizîndu-se 
unele din produsele ce se executau 
în aceste unități.

Conducerile centrale și județene 
ale cooperativelor nu au acționat 
cum trebuia, s-au abătut de la o 
serie de norme și îndrumări, au 
încurajat tendințe nejuste, care 
s-au reflectat în mod negativ în 
dezvoltarea micii producții indus
triale și a serviciilor. Sînt și lip
suri în asigurarea bazei materiale, 
care nu se pot soluționa în cadrul 
"ie'ărei localități sau județ, pro
blema trebuind rezolvată pe plan 
central. Știu că s-au discutat pro
bleme de acest fel, s-au făcut și 
propuneri care, așa cum am spus, 
trebuie temeinic analizate de 
conducerile fiecărei uniuni împreu
nă cu organele de stat și soluțio
nate corespunzător.

Ținînd seama de toate acestea, 
este necesar să tragem concluzii și 
învățăminte atît din ceea ce avem 
bun, cît și din lipsurile și neajun
surile existente și să asigurăm îm
bunătățirea rapidă a activității în 
domeniul micii industrii și al ser
viciilor. La baza activității siste
mului nostru cooperatist în dome
niul micii industrii și serviciilor 
trebuie să stea hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului, 
programul de dezvoltare generală 
a țării, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui, de trecere la o nouă calitate 
— condiție esențială pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea fermă 
spre comunism. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Să pornim de la necesitatea creș
terii ponderii industriei mici — în 
industria mică incluzînd și activi
tatea meșteșugărească și arti
zanatul — în ansamblul pro
ducției noastre industriale. Să 
ne propunem să ajungem ca 
ponderea industriei mici în valoa
rea producției industriale totale a 
țării să reprezinte circa 18—20 la 
sută. Aceasta presupune să reali
zăm în următorul cincinal o creș
tere a ponderii producției de a- 
proape 3 ori, față de situația de 
astăzi. în cincinalul viitor trebuie 
să dublăm producția micii indus
trii, ca să reușim să atingem aceas
tă pondere. Să ne propunem însă 
ca, neapărat, pînă cel mai tîrziu în 
1990, să realizăm acest obiectiv. Cu 
cît vom reuși să realizăm mai mult 
în cincinalul viitor, cu atît va fi 
mal bine ! De asemenea, va trebui 
să realizăm mai mult decît o du
blare a serviciilor, spre a putea re
zolva în cincinalul viitor problema 
satisfacerii cerințelor populației în 
acest domeniu important al calită
ții vieții, al nivelului de trai al 
poporului.

După părerea mea, acesta nu este 
un obiectiv prea îndrăzneț. Este un 
obiectiv necesar și, cred, pe măsura 
posibilităților și a forței de muncă 
de care dispunem astăzi în siste
mul cooperatist. Se impune însă să 
luăm un șir de măsuri chiar din 
acest an. în primul rînd, să acțio
năm pentru a depăși prevederile 
inițiale de plan cu aproape 3 mi
liarde lei, pe totalul celor trei sis
teme cooperatiste, plus consiliile 

populare. Să facem toate pregăti
rile corespunzătoare pentru reali
zarea acestei producții suplimen
tare în următoarele 6 luni, pentru 
pregătirea temeinică a următoru
lui cincinal și, mai cu seamă, a 
planului pe anul 1981.

Va trebui să precizăm mai bine 
domeniul de actfvitate al micii in
dustrii și să facem într-o anumită 
măsură și o specializare între di
ferite sisteme cooperatiste, fără a 
exclude însă un anumit paralelism. 
Am fost informat de propunerea 
de a nu mai admite să funcționeze 
în aceeași localitate mai multe uni
tăți de același fel. Cred că propu
nerea e greșită — e o tendință 
monopolistă — ca să-i spun așa — 
negativă. Noi nu trebuie să exclu
dem, ci trebuie să încurajăm 
concurența. Ce va fi rău dacă oa
menii vor găsi într-o localitate 
două unități de același fel care să 
le satisfacă necesitățile și să se 
concureze între ele, pentru a lucra 
mai bine. Va fi un lucru bun și tre
buie chiar să încurajăm această 
concurență. Populația nu tre
buie să rămînă pe seama unei sin
gure unități, iar unitatea respectivă 
să se poarte boierește. Cînd vor fi 
două unități, iar populația va avea 
de ales, vor alerga cooperatorii 
după populație, nu populația după 
cooperatori. Toate unitățile fac 
parte din sistemul nostru socialist, 
fie că aparțin de consiliul popular 
sau de cooperație, și nu se poate 
spune că un sistem este superior 
altuia — toate au aceeași misiune, 
să asigure cît mai bine necesitățile 
populației. Desigur, să precizăm 
bine de ce trebuie să se ocupe. Pe 
primul plan să punem producția 
care nu se realizează în industria 
mare, pentru a satisface în între
gime necesitățile de consum ale 
populației. Nu se cer neapărat uni
tăți care să producă pentru toată 
țara, ci unități pentru orașul, co
muna, cel mult pentru județul 
respectiv, și în mod excepțional 
care să conlucreze cu alte județe.

Trebuie rezolvată în mod radical 
problema asigurării posibilității ca 
cetățenii să găsească unde să-și re
pare și să-și întrețină tot ceea ce 
au în gospodărie, atît articole elec- 
trocasnice, cît și obiectele de uz 
personal, precum și problema servi
ciilor în construcții. Nu de unități 
mari avem nevoie, ci de mai multe 
unități — pe sectoare, pe străzi. 
Trebuie să renunțăm la gigantism 
în cooperație și servicii. Am văzut 
chiar Ieri o unitate cooperatistă 
aici, pe Rahova, cu circa 8 niveluri 
— un complex concentrat. De ce 
avem nevoie de el ? Omul trebuie 
să găsească în apropiere unități 
pentru a-și repara lucrurile, nu să 
meargă kilometri pînă unde a ho- 
tărît cooperația să ridice un com
plex care să „bată" industria. 
Televiziunea a criticat faptul că nu 
se asigură mașini pentru transport, 
dar problema trebuia pusă invers: 
să nu cheltuim pentru transport, 
pentru că tot cetățeanul îl plăteș
te — ci să mutăm serviciul lîngă 
populație. în sistemul construcții
lor de locuințe să asigurăm, în a- 
fară de magazine, centre de re
parații, servicii pentru satisfacerea 
necesităților cetățenilor.

Problema care se pune în do
meniul micii industrii și al servi
ciilor este lichidarea tendinței 
spre complexe mari, descentraliza
rea și apropierea de populație. A- 
ceasta este una din problemele e- 
sențiale care trebuie rezolvată anul 
acesta și în mod definitiv în 1981. 
Să păstram ceea ce avem acum, 
unor complexe să le dăm alte fo
losințe, iar pentru problemele ime
diate să mutăm serviciile cît mai 
aproape de populație. De exem
plu, ar trebui redeschise vechile 
sifonării, angajînd în acest scop și 
sistemul cooperatist. în apropierea 
blocurilor de locuințe să fie chioș
curi în care oamenii să găsească 
diferite lucruri de care au nevoie.

Deci prima problemă pe care o 
pun în fața voastră este aceea de 
a apropia mica producție industri
ală și serviciile de populație, pen
tru ca cetățenii să poată beneficia 
de ele în condiții civilizate și la 
timp. Pe aceeași stradă să se gă
sească chiar două unități sau cen
tre care să facă același lucru și 
cine va lucra mai bine va cîștiga 
mai mult. în fond, principiul so
cialist acesta este : cine lucrează 
mai bine, mai atent, încasează mai 
mult, iar venitul este diferențiat, 
după muncă, după felul cum sînt 
serviți cetățenii.

A doua problemă a micii indus
trii este aceea de a se angaja în 
activități ce nu pot fi realizate în 
marea industrie, acționînd însă în 
colaborare cu marea industrie, ca 
unități mici, specializate. Mai cu 
seamă trebuie să facem aceasta în 
domeniul electronic, al construc
țiilor de mașini, realizînd o serie 
de produse, de piese, de suban- 
samble, de aparatură de mică se
rie, în unități mici.

Să analizăm temeinic, împreună 
cu marea industrie, domeniile în 
care trebuie să angajăm mica in
dustrie pentru rezolvarea unor 
probleme importante ale economi
ei naționale, chiar de înaltă teh
nicitate. Desigur, unele din aceste 
produse trebuie să le producem și 
în institutele de cercetare și în în- 
vățămînt. Să angajăm, de aseme
nea, mica industrie în recondițio- 
narea diferitelor piese și suban- 
samble, nu numai pentru popula
ție, dar chiar pentru industrie. In
dustria mică poate să facă lucruri 
foarte bune în acest domeniu.

Este necesar să dezvoltăm mult 
mai mult producția de artizanat. 
Noi avem, în această privință, o 
tradiție foarte bună și oameni care 
știu să facă lucruri minunate. Nu 
se acordă însă atenția corespun
zătoare, de către cooperațiile noas

tre, acesțui sector care poate sa
tisface o serie de cerințe ale popu
lației. Trebuie să dezvoltăm arti
zanatul — această formă a artei 
populare specifice țării noastre — 
asigurînd și produse pentru export 
într-o cantitate mai mare.

în altă ordine de idei, este ne
cesar să angajăm sistemul coope
ratist în punerea în valoare, într-o 
măsură mult mai însemnată, a sur
selor de materii prime și materi
ale locale, în primul rînd pentru 
producția proprie, dar și pentru 
alte necesități. împletiturile de 
paie, de papură, de răchită, de e- 
xemplu, trebuie realizate pe baza 
materiilor prime existente în fie
care localitate. în fiecare județ. Să 
dezvoltăm și activitatea de produ
cere a unor materiale de construc
ții, cioplitul și fasonatul pietrei și 
marmurei. Să realizăm o serie de 
lucrări artizanale din lemn și alte 
materiale. în unele zone avem și 
chihlimbar și alte pietre semipre- 
țioase de care nu se ocupă nimeni; 
trebuie să le punem în valoare. 
Să pornim de la necesitatea de a 
pune în valoare sursele de mate
riale și de materii prime locale, 
realizînd o producție suplimenta
ră. Să acționăm mai cu seamă în 
privința materialelor de construc
ții, a olăritului, ceramicii, care pot 
asigura satisfacerea unor necesi
tăți ale populației și economiei 
naționale. Pentru aceasta nu este 
nevoie de nici o aprobare, de nici o 
repartiție din fondul de stat, nece
sită doar inițiativă, gîndire, muncă, 
spirit gospodăresc. Procedînd ast
fel se vor soluționa multe proble
me. Trebuie deci ca și cooperati
vele noastre să-și asume răspun
derea de a contribui la dezvoltarea 
bazei materiale a țării, la lărgirea 
bazei de materii prime și materiale 
a economiei naționale, la sporirea 
avuției generale. Desigur, ceea ce 
se va valorifica pe plan local, în 
produse superioare, va asigura ve
nituri mai mari fiecărei unități, 
cooperatorilor.

Cred că trebuie să ne gîndim 
chiar la anumite exploatări minie
re mici, de pildă în zone unde se 
mai găsesc 300 000 de tone sau 
chiar 100 000 de tone de cărbune. 
Anumite unități cooperatiste să le 
exploateze, cu sisteme simple, așa 
cum se făcea și în trecut, să scoată 
cărbune. Se mai găsește, de ase
menea, minereu de fier, ca și alte 
minereuri, desigur în cantități 
mici, dar care pot fi exploatate în 
sistemul micii producții, fără uti
laje complexe. Se pot pune astfel 
în valoare surse importante de 
materiale, chiar de interes repu
blican.

Deci eu privesc mica industrie 
ea un factor important în dezvol
tarea bazei de materii prime și 
materiale, în punerea în valoare 
a resurselor ce se găsesc pe plan 
local. Să organizăm •— desigur, sub 
controlul organelor corespunzătoa
re — și mici exploatări de argint 
și de aur, așa cum prevede legea.

Deci, posibilitățile sînt foarte 
vaste — trebuie să pornim de la 
necesitatea de a pune totul în miș
care pentru a obține creșterea ba
zei de materii prime și materiale. 
Mica industrie și mica exploatare 
de diferite feluri trebuie să joace 
un rol important în apest domeniu, 
inclusiv în ce privește sursele de 
energie. Mă refer, în această pri
vință, la mori de vînt, la morile 
mici, la microhidrocentralele de 
apă și la alte sisteme locale. în loc 
să întindem cabluri pe zeci de 
kilometri, să folosim apa sau vîn- 
tul pentru a produce energie. Să 
angajăm sistemul cooperatist în 
producerea energiei solare, pentru 
necesitățile sale — în munți, în 
locuri îndepărtate. De asemenea, 
să generalizăm sistemul de biogaz 
— domeniu unde, de asemenea, 
cooperația trebuie să ia parte ac
tivă. Și în domeniul energetic, coo
perația și sistemul micii producții 
și micii industrii poate și trebuie 
să aibă un rol mai activ.

Prin reglementări corespunză
toare, să dăm posibilitatea ca, din 
locurile greu accesibile, să fie scos 
și prelucrat lemnul. în munți pu
trezește lemnul și nu-1 scot nici 
industria forestieră, nici cooperati
vele. Anual se pierd astfel zeci de 
mii de metri cubi de lemn.

Sînt nelimitate posibilitățile de 
a pune îri valoare și de a spori 
contribuția micii producții și micii 
exploatări în dezvoltarea bazei 
materiale și energetice.

Sînt și în chimie domenii unde 
mica producție poate face lucruri 
bune, mă refer la plante medici
nale, la cosmetică, la producerea 
vopselelor naturale etc. în același 
mod trebuie acționat și în alte do
menii pentru a utiliza resursele 
locale de materii prime și mate
riale, pentru a satisface necesită
țile populației.

Este necesar să lichidăm, în sis
temul nostru cooperatist și în ge
neral în producția mică, mentali
tatea actuală de a aștepta ca to
tul să vină de la București, de a 
obține baza materială pe plan cen
tral. Aș spune că majoritatea ce
rințelor micii industrii se pot ușor 
soluționa astfel și va trebui ca așa 
să le soluționăm. în alte domenii, 
desigur, vom asigura, în raport cu 
necesitățile, o aprovizionare cores
punzătoare, dar punînd peste tot 
un mai mare accent pe valorifi
carea materialelor recuperabile. 
Nu doresc să mai insist asupra a- 
cestei probleme. Cred că s-a re
ținut faptul că așteptăm de la 
mica producție o contribuție mult 
mai însemnată decît pînă acum la 
producerea și valorificarea surse
lor de materii prime și materiale 
pe plan local.

O altă problemă este valorifi
carea unor produse ale populației, 
îndeosebi în sectorul agricol. S-a 

vorbit despre aceasta la Uniunea 
Cooperativelor de Consum. Am a- 
vut în trecut rezultate foarte bune, 
avem și acum în unele locuri, în 
altele însă lucrurile merg nesatis
făcător. Trebuie înțeles că coope
rativele de consum nu sînt che
mate doar să ia produse din oraș 
să le vîndă în sat; ele trebuie să 
joace un rol foarte- important în 
strîngerea de la populație a pro
duselor, pentru a le aduce la oraș. 
Să se realizeze astfel un schimb 
de produse, o circulație în ambe
le sensuri, nu într-un singur sens. 
Din acest punct de vedere, coope
rativele noastre de consum și-au 
diminuat foarte mult activitatea și 
trebuie s-o reia și s-o organizeze 
în mod corespunzător, sprijinind 
pe țărani în producerea a ceea ce 
este necesar.

în atribuțiile cooperației de 
consum, îndeosebi, ne gîndim să 
trecem o sarcină foarte importan
tă din domeniul zootehniei, și a- 
nume asigurarea de purcei și de 
pui de o zi pentru populație. A- 
ceasta presupune să organizăm 
centre de producere a purceilor, a 
puilor, să organizăm în fiecare co
mună o maternitate de scroafe. 
Ne-am gîndit ca pînă la sfîrșitul 
lui 1981 să realizăm 300 000 de 
scroafe în aceste centre care să 
asigure livrarea către populație a 
cel puțin 3 milioane purcei anual. 
De asemenea, să facem incubatoa
re care să dea circa 100—180 mi
lioane de pui de o zi, cu sarcina 
ca o parte să fie vîndută după 
creștere și îngrășare la fondul de 
stat, rămînînd desigur și pentru 
satisfacerea necesităților fiecărei 
localități. Consiliile populare tre
buie, de asemenea, să acorde o 
atenție deosebită realizării acestui 
obiectiv important. Cunoașteți pre
vederile legilor, accentul pe care 
îl punem ca fiecare gospodărie să 
crească animale, să satisfacă ne
cesitățile proprii și să contracteze 
și să vîndă o parte statului. în a- 
ceastă direcție există un larg cîmp 
de activitate pentru cooperația de 
consum. Trebuie lichidată practica 
ce mai există pe alocuri, cînd coo
perativa de consum valorifică pro
dusele cooperativei agricole de pro
ducție. Cooperativa agricolă tre
buie să-și valorifice singură pro
ducția, fără intermediar, direct 
statului sau cetățeanului. Coope
rativa de consum trebuie să va
lorifice producția cooperatorilor și 
producția din sectorul necoopera- 
tist. Să nu admitem sub nici o for
mă ca produsele din cooperativa 
agricolă de producție să treacă prin 
intermediar, plătind un procent de 
5—6 la sută cooperativelor de con
sum. Cooperația de consum tre
buie să devină nu doar un dis
tribuitor de marfă, ci o unitate de 
producție și de valorificare, ajutîn- 
du-1 pe țăran, pe producător, să 
producă și să-i valorifice produc
ția. Acesta a fost rolul dintotdeau- 
na al cooperativelor de consum și 
trebuie să îl întărim, să îl conso
lidăm.

Legat de aceasta, aș dori să 
mă refer la consiliile populare. 
Cred că în concepția noastră, a 
tuturor, a existat interpretarea 
greșită că industria locală este 
numai aceea care aparține consi
liului popular. Or, industria loca
lă, industria mică trebuie înțelea
să în sensul a tot ceea ce există pe 
teritoriul comunei, orașului, jude
țului și care nu este de subordo
nare republicană. Tot ceea ce face 
cooperația de diferite categorii, în 
domeniul industriei, este indus
trie locală. Consiliul popular tre
buie să o îndrumeze, să o coor
doneze ; unitățile industriale nu 
trebuie să depindă neapărat de 
consiliul popular și să-și mărească 
astfel aparatul de funcționari. Cele 
3 sisteme cooperatiste oferă un ca
dru destul de larg pentru a dezvol
ta orice activitate de industrie lo
cală, începînd de la producerea de 
materiale și materii prime, pînă la 
producția industrială, inclusiv de 
tehnicitate înaltă. Consiliul popu
lar trebuie să aibă ca atribuții 
mai cu seamă gospodăria comuna
lă, transportul, apa, lumina, dru
murile, întreținerea lor. El trebuie 
Să îndrume, de asemenea, activi
tatea industriei locale în sistemul 
cooperatist, care e tot sub condu
cerea consiliului popular.

în altă ordine de idei, trebuie 
să încurajăm mai bine producția 
la domiciliu, angajarea în mai 
mare măsură a unor cetățeni în 
producția de bunuri materiale — 
inclusiv a pensionarilor, a bătrîni- 
lor Aceasta ne va da posibilitatea 
să realizăm o producție mai mare, 
să punem în valoare inteligența și 
forța de muncă a unor oameni care 
au o experiență vastă și pot face 
lucruri foarte bune, fără a-i lega 
de norme rigide, plătindu-i cu bu
cata. Trebuie să trecem deci Ia 
organizarea lucrului la domiciliu, 
dînd posibilitatea oamenilor ca în 
timpul liber să execute diferite 
produse și să cîștige suplimentar, 
în acest cadru trebuie să ne gîn
dim, în general, la lărgirea mun
cii în acord și a plății în procente 
în sistemul cooperatist, inclusiv la 
aplicarea prevederilor legii de a 
trece unele unități în administrare 
cu plata în procente. Cei care le 
preiau să răspundă de producție, 
să asigure plata drepturilor sta
tului, a obligațiilor către coopera
ție și să aibă posibilitatea, dacă lu
crează bine, să realizeze venituri 
suplimentare, depășind ceea ce 
este prevăzut astăzi în sistemul 
nostru cooperatist. Respectînd sis
temul de prețuri și realizînd pro
ducții suplimentare, să poată cîști
ga oricît ! Să fim mult mai recep
tivi, să mergem fără teamă la 
aplicarea acestor principii. Un 
cooperator sau cîțiva cooperatori, 
preluînd o unitate, vor cîștiga de 
două ori mai mult decît astăzi dacă 
vor produce de două ori mai mult. 
Prin sistemul cooperatist trebuie 
să antrenăm mai mult și meșteșu

garii particulari să-și lărgească ac
tivitatea, acordîndu-le sprijinul 
necesar. Să oferim și altor cetățeni 
posibilitatea de a se angaja în pro
ducție la domiciliu. Să transfor
măm sistemul micii producții, in
clusiv al muncii la domiciliu, în
tr-un sistem larg de angajare a 
maselor la producția de bunuri ma
teriale de înaltă valoare, de arti
zanat, pentru satisfacerea cerințe
lor populației, acordîndu-le, în ra
port de producție, posibilitatea de 
a cîștiga mai mult. (Aplauze pu
ternice).

Am fost informat că s-a pus pro
blema dacă nu cumva celui care 
cîștigă mai mult o să i se ia cîști- 
gul sau ce o să se întîmple cu pen
sia și altele. După cum este cu
noscut, chiar și pentru micii me
seriași care lucrează pe cont pro
priu avem astăzi un sistem de 
pensionare — pe baza contribuției 
proprii. Există reglementări pe 
baza cărora putem soluționa, în 
cadrul legal, toate problemele. Nu 
ne gîndim să îngrădim cîștigul prin 
muncă ; interzicem și pedepsim ex
ploatarea, specula, dar prin mun
că dăm posibilitatea oricui, în ra
port cu normele legale, să cîștige 
nelimitat. (Aplauze puternice).

In general trebuie să fim mai în
drăzneți, să manifestăm mai multă 
inițiativă. Să nu ne mai tot întrebăm 
ce se va întîmpla dacă o să întâl
nim pe drum nu știu ce obstacol. 
Cînd te apuci de treabă trebuie să 
soluționezi problemele. Să trecem 
la muncă, și, în practică, vom găsi 
soluții la toate problemele. (Aplau
ze puternice). Principiul nostru 
socialist pe care îl aplicăm, și îl 
vom aplica încă mult timp, pre
vede ca fiecare să fie plătit după 
muncă. Desigur, pe nimeni nu-1 
putem plăti dacă nu muncește, dar 
cu cît va produce mai mult, cu atît 
trebuie să cîștige mai mult, să 
trăiască mai bine! (Aplauze pre
lungite). .

Iată de ce este necesar să tre
cem cu hotărîre la aplicarea legi
lor, a hotărîrilor pe care le avem 
în domeniul acesta, lărgind activi
tatea și angajînd cooperația în 
forme cît mai diverse. Găsiți for
me și mai bune, perfecționați-le pe 
cele existente. Nu trebuie să ne fie 
teamă că alterăm socialismul dacă, 
după ce plătește drepturile statu
lui, o persoană cîștigă mai mult 
prin munca sa. Dimpotrivă, întă
rim astfel socialismul! (Aplauze 
puternice). Și micul meseriaș care 
lucrează cu familia lui, cu un uce- 
nic-doi — așa cum prevede legea 
— contribuie la dezvoltarea bazei 
materiale a socialismului. Și el 
este necesar socialismului, și de 
aceea trebuie să-l încurajătn. (A- 
plauze puternice). Să ne gîhdîm nu 
cum să găsim tot felul de justifi
cări pentru a împiedica munca o- 
mului, ci cum să înlăturăm obsta
colele, cum să-1 stimulăm să mun
cească și să producă mai mult. A- 
tunci vom dispune de bunuri ma
teriale mai multe, vom putea 
merge mai repede înainte spre so
cialism și comunism ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Marx arăta că 
socialismul nu se poate realiza 
fără o abundență de bunuri ma
teriale, dar această abundență nu 
se poate obține fără muncă, fără 
a încuraja omul să producă și, în 
raport de muncă, să cîștige mai 
mult. (Aplauze puternice).

Iată în ce sens trebuie înțelese 
recentele hotărîri ale Comitetului 
Central, legile promulgate în acest 
scop. Iată în ce fel trebuie să or
ganizăm mica producție, serviciile, 
activitatea cu diferite forme de 
plată, inclusiv la domiciliu, inclu
siv în procente, în acord, pe bu
cată. Aceste modalități pot fi foar
te variate, dar ele trebuie să an
gajeze omul să producă bunurile 
de calitate ridicată, de care socie
tatea noastră, cetățenii au nevoie. 
Nu există limită în această privin
ță ! Nimeni nu va fi criticat că 
a produs mai mult și mai bine. 
Vor fi criticați cei care vor să tră
iască fără muncă — aceștia nu-și 
pot găsi loc în societatea noastră. 
(Aplauze puternice).

In acest cadru să ne gîndim că 
există și unii cetățeni cu anumite 
defecte fizice care nu pot lucra la 
fabrică, dar pot munci acasă. E 
necesar să-i ajutăm să lucreze a- 
casă. Acesta este un lucru pozitiv 
și din punct de vedere social, pen
tru că, în afara faptului că omul 
cîștigă, îi dăm sentimentul că este 
folositor societății, îi dăm demni
tate. Să ne ocupăm de toți acești 
oameni, să-i angajăm în muncă ! 
Dumneavoastră, cei din cooperati
ve, aveți din acest punct de ve
dere un rol social foarte important. 
Trebuie să înțelegeți activitatea 
micii producții la domiciliu atît ca 
o problemă economică, cît și ca o 
problemă socială importantă. (A- 
plauze puternice).

Doresc să mă refer în contindare 
la necesitatea ca mica producție să 
contribuie la exportul de produse. 
Contribuția la export a micii pro
ducții din sistemul cooperatist, in
clusiv din unitățile consiliilor 
populare, este în prezent foarte 
mică. în această privință sînt po
sibilități foarte largi. Mai cu sea
mă artizanatul poate și trebuie să 
fie valorificat în mod corespunză
tor la export. Pe baza unui pro
gram, să asigurăm ca, odată cu sa
tisfacerea cerințelor populației, să 
mărim contribuția micii producții 
la export, la creșterea aportului de 
valută.

Tovarăși,
în ce privește problema prețu

rilor, noi avem un sistem de pre
țuri care pornește de la necesitatea 
asigurării creșterii nivelului de 
trai al populației. întotdeauna ne 
vom preocupa, neabătut, de a asi
gura nivelul de trai stabilit pentru 

populație, creșterea constantă, în 
raport cu prevederile, a standardu
lui real de viață al oamenilor. A- 
ceasta presupune, desigur, și o po
litică corespunzătoare de prețuri. 
Trebuie însă să avem în vedere că 
realizarea acestei politici nu vine 
și nu trebuie să vină in contradic
ție cu asigurarea eficienței și ren
tabilității activității economice. E- 
ficiența este legată de realizarea 
producției cu consumuri materiale 
cît mai mici, de creșterea produc
tivității muncii, precum și de alte 
cerințe despre care am mai vorbit. 
Dar ea este legată și de stabilirea 
unui regim de prețuri corespunză
tor cu munca depusă. Este normal 
ca un produs de serie mare să se 
vîndă mai ieftin decît un produs 
făcut pe comandă, lucrat de mînă, 
care înglobează o cantitate de 
muncă mai mare. Cred că în a- 
ceastă privință nu am ținut întot
deauna seama de necesitatea de a 
diferenția în mod corespunzător 
prețurile în raport de cantitatea de 
muncă, de efortul ce se depune.

în sistemul nostru de retribuție 
avem o scară de venituri de la 1 
la 6. Considerînd venitul cel mai 
mic egal cu 100, înseamnă că sînt 
unii cate cîștigă 100 și alții 600 ; 
sînt și unii care trec peste 600, ob- 
ținînd venituri suplimentare din 
alte activități. Este, de aceea, nor
mal să se găsească bunuri, în can
titate suficientă, atît pentru cei cu 
venituri de 100, 200 sau 300, deci 
cu venituri mai mici, cît și pentru 
cei care cîștigă 600. Deci să asi
gurăm într-o cantitate corespunză
toare și la prețuri mai ieftine — 
cu o rentabilitate mai redusă — 
produse pentru populația cu veni
turi mici, precum și produse cu 
prețuri mai mari, incluzînd bene
ficii și impozit pe circulație mai 
mare. Este echitabil și just să pro
cedăm astfel; vom stimula în a- 
cest fel și producția. în acest mod 
trebuie să acționăm, inclusiv în 
sistemul cooperatist, al producției 
mici în general. (Aplauze pu
ternice).

Nu se pune însă problema de a 
renunța la controlul prețurilor, la 
asigurarea unui raport corespun
zător al prețurilor. Eu sînt parti
zanul diferențierii prețurilor, al 
posibilității ca oamenii să cîștige 
mai mult prin muncă, dar cerința 
formulată, într-o formă mai des
chisă sau mai voalată, ieri, în di
ferite grupe de lucru, de a da mai 
multă independență și de a slăbi 
controlul prețurilor nu poate fi 
acceptată.

Fără îndoială că vom căuta să 
lichidăm anumite manifestări de 
birocratism, să dăm posibilitatea 
organelor locale să se poată mișca 
în plafoanele stabilite, dar fără a 
renunța la controlul prețurilor. A 
renunța la controlul prețurilor în
seamnă a da curs inflației, a pe
riclita însuși nivelul de viață, prin
cipiul socialismului de dezvoltare 
proporțională și de asigurare a 
unui raport corespunzător al pre
țurilor și veniturilor.

Este o deosebire netă între po
sibilitatea ca să se cîștige mai mult 
prin muncă și posibilitatea, soli
citată de unii, de a se cîștiga mai 
mult prin prețuri. Cîștigul trebuie 
să fie mai mare ca rezultat al pro
ducției suplimentare, nu al mări
rii necontrolate a prețurilor. Vreau 
ca asupra acestui lucru să existe 
deplină claritate. Cred că toți sîn- 
teți de acord cu aceasta ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Iată, stimați tovarăși, cîteva 
probleme la care am dorit să mă 
refer, clarificînd și unele aspecte 
ridicate în consfătuire.

Este necesar să vă întoarceți la 
locurile voastre de muncă cu ho- 
tărîrea fermă de a lichida stările 
negative, de a realiza sarcinile 
mari care stau în fața sistemului 
nostru cooperatist, a micii produc
ții industriale, a serviciilor, astfel 
încît să putem realiza în întregime 
prevederile, inclusiv cele supli
mentare, pentru acest an, precum 
și ceea ce am stabilit că trebuie 
să facem în cincinalul viitor, în
cepînd- din 1981. Aceasta presupu
ne să îmbunătățim activitatea co
operativelor de producție, a fiecă
rui sistem cooperatist în parte, a 
conducerii acestora. Așa cum am 
menționat, să aducem îmbunătă
țiri în sistemul de retribuție și de 
plată care să fie cît mai variat, 
pentru a da posibilitatea ca, în 
raport cu munca depusă, să creas
că veniturile și să sporească pro
ducția materială. Să reducem la 
maximum personalul neproductiv. 
Nu este nevoie ca în fiecare ate
lier să existe casier și contabil. 
Cel care conduce atelierul să fie 
casierul și contabilul ! De ce să 
ținem funcționari în ateliere cu 
cîțiva oameni ? Șeful atelierului, 
care e și maistru, să muncească, 
să încaseze, să ia comanda! De
sigur, trebuie să existe un regis
tru și, periodic, un contabil să 
controleze încadrarea în prețuri. 
Aceasta este o problemă de bună 
organizare a muncii în coopera
tivă. Să lichidăm sistemele greoaie, 
care există din păcate și în 
diferite sectoare de stat, și care 
îneacă activitatea vie în hîrtii. 
Este necesar ca șefii de atelier să 
fie oameni pricepuți. Mi se pare 
că undeva, într-un statut, se pre
vede ca ei să aibă neapărat liceul. 
Este o prevedere bună, dar tre
buie să avem în vedere că liceul 
se va generaliza prin 1990, deci nu 
putem pretinde ca toți șefii de a- 
telier sau de cooperative să aibă 
liceul. Esențial e să fie buni me
seriași, cinstiți, muncitori. (Aplau
ze puternice). în industria mare 
sînt alte cerințe și alte posibilități, 
nu este nevoie ca și în mica pro
ducție să procedăm la fel. Dealt
fel, la consfătuirea cu industria 
am discutat ca și acolo să pro
movăm maiștri cu experiență, 
chiar dacă nu au liceul, urmînd 
să-și completeze studiile ulterior. 
Dar un maistru cu experiență de 
30 de ani va fi mai bun decît ab

solventul de liceu care a învățat 
teorie, dar nu are practică. (Aplau
ze puternice).

Și din acest punct de vedere 
trebuie să aducem claritate și să 
punem ordine, promovînd oame
nii hotărîți să facă treabă, price
puți, buni gospodari. Și avem 
foarte mulți oameni de acest fel ! 
Poporul nostru, oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, sînt în stare să con
ducă și să rezolve orice problemă 
și trebuie să le acordăm toată în
crederea ! (Aplauze puternice), 
în legătură cu aceasta aș vrea să 
mă refer și la promovarea mem
brilor de partid. Să promovăm 
oamenii nu numai pentru că sînt 
membri de partid. Fără îndoială 
că dacă avem un membru de 
partid bun, să-l punem să condu
că. Dar dacă avem un bun mem
bru al Organizației Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să-i 
acordăm încredere și să-1 promo
văm. Esențialul este să fie bun 
meseriaș, bun gospodar, să conducă 
bine atelierul ! (Aplauze). Să creăm 
condiții ca oamenii să fie promo
vați în muncă după pricepere și 
capacitate, după felul cum știu să 
conducă un sector sau altul.

Este necesar să ne gîndim și la 
sistemul de organizare a cooperati
velor pe ramuri, deoarece mi se 
pare că în prezent acesta este cam 
greoi la nivelul județului. Vorbind 
de descentralizare, să lăsăm mai 
multă independență aici; să anali
zăm atribuțiile uniunilor, să facem 
să crească răspunderea fiecărei uni
tăți în parte, a consiliului popular 
comunal, orășenesc, județean. 
Uniunile județene trebuie să fie 
cît mai legate de problemele con
crete. Uniunile centrale să răspun
dă mai operativ problemelor ce 
trebuie soluționate pentru reali
zarea importantelor sarcini care 
stau în fața sistemului coopera
tist, a sistemului micii producții 
industriale și al serviciilor.

Sînt probleme care trebuie să 
preocupe și organele de planificare, 
de aprovizionare, organele finan
ciare centrale. Aceste organe să-și 
îndeplinească mai bine rolul și 
atribuțiile pe care le au în asi
gurarea bunei funcționări a aces
tor sectoare foarte importante ale 
economiei noastre naționale. Apa
ratul central, organele centrale 
trebuie să tragă concluziile cores
punzătoare și să aducă îmbunătă
țiri în sistemul de conducere și so
luționare a problemelor micii in
dustrii.

Nu am uitat că avem un con
siliu de coordonare al uniunilor, 
cooperatiste. Cred că și acest con- 
'siliu trebuie să-și analizeze activi-; 
tatea și să asigure specializarea, 
coordonarea, conlucrarea strînsă 
între sistemul cooperatist, al micii 
producții și al serviciilor, pentru a 
se completa reciproc, diversificînd 
activitatea. Consiliul de coordonare 
trebuie să creeze condiții și să sti
muleze o inițiativă cît mai largă, 
și nu să se ocupe de ședințe. (Ani
mație, aplauze). Este necesar să 
tragem concluzii pentru îmbună
tățirea generală a activității de or
ganizare și conducere a sistemului 
cooperatist, a micii industrii, a 
serviciilor, în vederea satisfacerii 
în condiții cît mai bune a necesi
tăților oamenilor muncii și ale 
economiei naționale.

Doresc să subliniez încă o dată 
că mica producție constituie un 
factor important în economia 
noastră socialistă, că sistemul nos
tru cooperatist este o formă bună 
de producție a societății noastre 
socialiste și se încadrează armonios 
în sistemul general al economiei 
socialiste. De aceea nu se pune 
problema de a considera că el re
prezintă o treaptă inferioară; 
cooperația are o importanță deo
sebită, ocupă un loc foarte impor
tant și trebuie să-i dăm toată aten
ția pentru a-și îndeplini rolul în 
societatea socialistă. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Nu m-am referit la problemele 
generale ale economiei noastre, de 
care m-am ocupat la consfătuirile 
anterioare. Acum am vrut să dis
cutăm problemele specifice acestui 
sector, considerîndu-le ca o parte 
a preocupărilor noastre generale. 
Este evident că buna activitate a 
fiecărui sector — deci și a micii 
producții, a serviciilor—trebuie să 
contribuie într-o măsură tot mai 
mare la dezvoltarea generală a so
cietății noastre, la creșterea avu
ției naționale, a venitului națio
nal, la ridicarea gradului de civili
zație și bunăstare a poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

în încheiere, exprim încă o dată 
convingerea că toți participants la 
consfătuire, întregul personal din 
domeniul cooperatist și al consi
liilor populare, al micii industrii 
și al serviciilor va acționa cu toată 
hotărârea pentru lichidarea lipsuri
lor care s-au manifestat, pentru 
îmbunătățirea activității, pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le revin, adu- 
cînd o contribuție tot mai mare 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la făurirea 
comunismului, la consolidarea 
independenței și suveranității pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor cooperato
rilor, tuturor celor ce lucrează în 
aceste importante sectoare de acti
vitate succese tot mai mari, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. Toți cei prezenți ovațio
nează puternic pentru partid, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului șl 
președintele țării, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu).



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 25 iunie 1980

; FAPTUL,'
I
I DIVERS I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Arheologică
Un sătean se afla la sapă In 

hotarul satului Derșida, jude
țul Sălaj La un moment dat, 
sapa i s-a cumpănit o clipă in 
aer si n-a mai căzut, ca vină a- 
tunci, să muște, ritmic, din pâ- 
mint. Privirea săteanului a fost 
atrasă de un vas de o formă 
ciudată. Omul a pus sapa ală
turi și a dat fuga să anunțe 
„evenimentul".

Intr-adevăr, a fost si fie un 
eveniment. La locul respectiv, 
muzeografii din Zalău au des
coperit, intre altele, trei vase 
întregi și o sabie îndoită. Po
trivit aprecierii lor, este vorba 
de un mormînt celtic datând din 
secolul al treilea inaintea 
noastre.
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Trei surori, 
trei bucurii.

Viorica Filimon din comuna 
Valea lui Mihai, județul Bihor, 
a aflat că tata și mama care 
au crescut-o și i-au făcut un 
rost in viață nu sînt de fapt pă
rinții săi decit sufletește. 
Fiind orfană, o înfiaseră de la 
leagănul de copii din Oradea. 
Și a mai aflat Viorica de la pă
rinții adoptivi, că nu e singură 
pe lume, că mai are o soră, Flo- 
rica, de care insă nu știau unde 
se află. Cu ajutorul organelor 
de miliție, Viorica si-a găsit sora 
in Baia Mare. Dar nu era Flo
rida, ci o altă soră, Ileana. 
Cealaltă, Florica, a fost iden
tificată la Reșița.

Deunăzi, Viorica, Ileana și Flo
rica s-au intîlnit pentru prima 
oară. Trei surori și multe, multe 
bucurii și mulțumiri pentru toți 
cei care le-au crescut părintește, 
pentru toți cei care le-au ajutat 
să se revadă.
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Mare meci
la... Mititei

Satul Mititei din comuna Ni- 
migea, județul Bistrița-Năsăud, 
a fost martorul unui meci de
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pomină. Nu de fotbal, ci de box. ■
In primul rund, „protagonistul" I
Petru Zagrai și-a făcut „încăl- 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

zirea", admonestând și profe- 
rînd injurii la adresa a doi tre
cători pașnici — Nicolae și 
Traian Pop. Deși în inferiori
tate numerică, Zagrai a reușit, 
în rundul al doilea, din cîteva 
lovituri, să-i facă pe cei doi 
K.O. In rundul al treilea, oame
nii locului l-au imobilizat pe 
„pugilist" la... colț, pină la so
sirea organelor de ordine. Run
dul al patrulea a luat altă tur
nură, „pugilistul" fiind judecat 
după procedura de urgență ȘÎ 
condamnat la șase luni închi
soare. Să sperăm că în 
cincea, cînd va ieși de 
va fi cum a promis : 
și cu minte.

Ac de cojoc
Ce poate face secția 

cărie cum este cea a _ 
tivei de consum 
Vilcea ? Cojoace, haine de bla
nă, haine de piele, bundițe, chi
mire... Ce avea de făcut Nico
lae Ghiță, care răspundea de 
cojocărie ? Să ia comenzile de 
la clienți, dar și banii pentru 
a-i depune la casieria unității. 
Ghiță lua banii cu o mină și 
cu cealaltă îi înjumătățea, pen
tru a-i rămine și lui o parte, 
cel mai adesea — partea leului. 
Ba, de la un timp, a început să 
achiziționeze, pe cont propriu, 
piei și pielicele, să facă haine 
din ele, să le vîndă și să-și in- 
sușească toți banii. Una peste 
alta — după cum ne informează 
procurorul 1. Micuț — cind i s-a 
găsit ac de cojoc, s-a observat 
că în cazul lui Ghiță „cojocul" 
costă vreo 285 000 lei. Exact 
contravaloarea prejudiciilor a- 
duse cooperativei și pe care le 
va suporta acum pe propria 
piele, fiind arestat și trimis in 
judecată.

runda a
„acolo", 
cuminte

de cojo- 
coopera- 

Vaideeni —
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„Minunea" 
de la Mâxinenî

O doctoriță din Suceava con
ducea autoturismul personal 
spre litoral. In dreapta — so
țul ; pe canapeaua din spate — 
cei doi copii. Călătorie normală, 
pină în raza comunei Măxineni 
din județul Brăila. Deodată, 
doctorița s-a angajat în depăși
rea unui camion. Văzînd insă, 
că din față se apropie un bici
clist, ea a pierdut controlul vo
lanului și mașina s-a izbit de 
un pom. Mașina a fost grav a- 
variată, dar toți cei patru ocu- 
panți ai ei s-au ales doar cu 
zgirieturi ușoare, scăpînd. cum 
se zice, „ca prin minune". Cer
cetările întreprinse la fața locu
lui atestă însă că „minunea" s-a 
numit... centura de siguranță. 
Altfel...

Un caz 
neobișnuit

După executarea unei pedepse 
penale, Dumitru Vasilian se 
întorsese acasă. în comuna Pie- 
lești, județul Dolj. Chiar în a- 
ceeași zi, dăduse șl o declarație 
în scris precum că n-o să mai 
comită fapte antisociale. De
clarația scrisă și-a intărit-o 
cu una verbală : „De-acum, 
gata ! M-am învățat minte".

Dar nu se învățase. O zi — 
o singură zi ! — și-a ținut fă
găduința. A doua zi dînd roa
tă bufetului din comună, s-a 
furișat înăuntru prin spargerea 
geamului de la intrare. De ieșit, 
n-a mai apucat să iasă decit 
însoțit de oamenii legii, urmi nd 
să fie trimis înapoi de unde a- 
bia venise. Măcar de-acum în
colo să se-nvețe minte !

In-
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IRubricâ realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii'^j

Sensul și finalitatea 
experimentului artistic
„Individul care a inventat roata a 

fost artist, iar cei care au făcut, după 
aceea, roți, au fost rotari, adică mese
riași. Nu cred că vom izbîndi vreo
dată decit inventând roți și nu co
piind roți". Este exprimat în aceste 
cuvinte — pe care regretatul profe
sor Eugen Schileru le repeta adese
ori studenților săi de la Institutul de 
arte plastice — un profund adevăr 
cu care, deși teoretic toată lumea e 
de acord, practic, se vede uneori în
călcat Nevoia de a imagina și de a 
verifica apoi în practică noi procedee 
de creație care să fie purtătoarele, 
mijloacele de a exprima noi conți
nuturi artistice o demonstrează în
treaga istorie a artelor, dar mai ales 
zbuciumata evoluție a plasticii în se
colul nostru. Exemple elocvente 
arată că fiecare nouă generație de 
artiști s-a impus prin inovații crea
toare determinate de orizonturi filo
zofice și științifice mereu sporite, 
noi, ca și de adăugarea unor date noi 
sensibilității umane în general. Picas
so, Klee, Brâncuși, Henri Moore, 
Giacometti, Pollok sau Nicolas de 
Stael — pentru a da doar cîteva 
exemple de mari inovatori ai artei 
secolului nostru — au fost, rînd pe 
rind, reprezentanți ai unor nobile as
pirații spirituale, ai unor atitudini 
fertile in ceea ce privește experi
mentarea șj impunerea unor noi 
mijloace de expresie.

Arta noastră contemporană, prin 
cei mai de seamă reprezentanți ai ei, 
este de asemeni mărturia vie a unor 
căutări creatoare, a unor remarcabile 
contribuții (omologate de cursul fi
resc al istoriei noastre de artă) in 
domeniul gîndirii și al practicii ar
tistice.

Intîlnim Insă, uneori, în expozițiile 
noastre și atitudinea comodă în fața 
imaginii artistice, semnele placidității 
și blazării, recursul la „rețeta" 
verificată, o întreagă producție 
sortită să intre mai devreme sau 
mai tîrziu în regnul unui inven
tar mort, de obiecte lipsite de emo
ție, incapabile să exprime conștiința 
și sensibilitatea epocii. Nu putem ig
nora, desigur, descoperirile pe care 
de la 1874 încoace generații succesi
ve de artiști le-au adus în domeniul 
studiului formei și al culorii. Nu pu
tem ignora că problemele realismu
lui contemporan nu se mai pot defini 
printr-o morfologie codificată, că ele 
nu se mai pun (așa cum ne-au de- 
monstrat-o numeroase exemple de 
prestigiu ale artei noastre) în terme
nii curenți anteriori apariției foto
grafiei, artei filmului, tehnicilor mo
derne ale imaginii și informației vi
zuale. Nu putem să nu ținem seama 
de schimbările radicale pe care le-a 
Introdus In civilizația imaginii tipa
rul, cartea. Imaginea plastică s-a 
îmbogățit de-a lungul anilor, a că
pătat plusuri de expresivitate pre- 
luînd o parte importantă din funcții
le limbajului reprezentațional, dar și 
din cîștigurile aduse de epoca mo
dernă, de știința și tehnica contem
porană în modul de a aborda imagi
nea. Nu putem neglija, de pildă, 
idealurile și formele comunicării 
prin artă pe care le-au adus Vasa
rely sau Nicolas Schbffer, construc
țiile spațio-dinamice, sculptura am
bientală — forme de comportament 
artistic în care conceptul de artă in
tegrată a fost grefat pe realitățile 
tehnologiei moderne în încercarea de 
deschidere a artei spre spațiul so
cial. Firește că toate aceste inovații 
își găsesc, în ultimă instanță, rațiu
nea adîncă în sporirea capacității ar
tei de a cerceta spiritualitatea uma
nă și că, ignorîndu-se acest demers 
esențial spre adîncurile ființei ome
nești. nici o noutate nu înseamnă ni
mic pentru progresul cunoașterii. 
Există, în mod firesc, o nepotolită 
sete de căutări în artă ; căutări ce 
se dovedesc nefertile dacă drumu
rile pe care se caută sînt înfundate 
și dacă în loc să descoperi mereu 
roata nu faci decit, biet rotar, să o 
copiezi pe a altora.

Artistul autentic nu este, desigur, 
un receptor pasiv. El preia ideile 
epocii în care evoluează, dezvoltă și 
interpretează într-un sens personal 
felul de a privi viața formelor. Sim
pla poziție de adoptare și de adap
tare a unor fenomene de artă deja 
create de alte culturi anulează de la 
început șansa unei creații artistice 
depline, condamnă pe cel care o face 
să rămînă în sfera creației parțiale, 
derivate, epigonice, supus fiind, mai 
devreme sau mai tîrziu, unui rapid 
proces de degradare. Este un proces 
care antrenează nu numai domeniul 
creativității, ci și pe acela al eticii 
artistice. Căci existența acestei fas
cinații afective e depersonalizatoare, 
îndrumă spre exterior și superficial, 
scopul prim al unei asemenea crea

ții fiind succesul cu orice preț și nu 
valoarea, Iar rezultatul — lipsa de 
substanță și de identitate spirituală.

Cum ar putea fi altfel desemnată o 
asemenea atitudine decît vetustă, 
provincială ?

„Unii dintre cei obsedați de frica 
de provincialism — scria profesorul 
Eugen Schileru referindu-se la 
această categorie de fenomene — au 
demonstrat că au învățat destul de 
repede să folosească materiale noi, 
procedee noi, felul de a descompune, 
distorsiona, armoniza etc. care s-au 
practicat și se practică aiurea. Și cu 
toată această -înnoire». imaginile 
lor respiră frecvent impresia de 
-deja vu». Cînd eram tînăr mergeam 
la cursele cicliste in circuit închis pe 
velodrom. Soseam uneori puțin după 
începutul cursei. Vedeam in frunte 
doi alergători în aceeași poziție, dar 
nu știam că in timp ce unul făcuse 
patru ture, celălalt era in urmă cu 
două. Așa se întâmplă și cu unii din
tre modernii cu orice preț". Cît de 
actuale rămîn, din păcate 1, aseme
nea rînduri cînd vedem unele expo
ziții în care se prezintă publicului 
românesc din 1980 variante autohto
ne ale, să zicem, „pop-artului" în 
vogă acum mai bine de douăzeci de 
ani în America și în alte țări 1

Este suficient să înlocuiești tehnici 
artistice cunoscute prin procedee de 
restructurare fotomecanică a imagi
nii plane (de tipul noul realism, mec- 
arta etc.) numai pentru că ele repre
zintă demersuri care resping concep
tul tradițional de artă ca expresie a 
imaginației poetice, a valorilor emo
ționale, a aspirațiilor morale 7

Putem oare confunda natura o- 
biectivă a stiintei si tehnicii cu dubla 
natură subiectivă și obiectivă a ar
tei ? Poate fi socotită arta o simplă 
variantă a comportamentului tehnico- 
știintific ?

Confuziile pot fi in această privin
ță serioase și pline de riscuri, inde- 
părtînd talentele de la vocația lor 
firească, precum si de direcțiile ma
jore ale artei profunde, încărcată de 
mesaj uman. Dacă acum două dece
nii asamblajele și montajele Iui 
Rauschemberg (distinse cu marele 
premiu al bienalei de la Veneția în 
1964) reprezentau protestul, gestul 
de emancipare față de abstracțio
nism, care ar mai putea fi azi sensul 
întoarcerii la un asemenea mod de 
exprimare decît dovada acelui „pro
vincialism" la care ne refeream ?

Tendința de uniformizare, de stan
dardizare pe care o exercită știința 
și tehnologia contemporană asupra 
gîndirii artistice nu poate fi desi
gur trecută cu vederea, tot . așa 
cum nu pot fi ignorate nici rezul
tatele el. Ce finalitate estetică 
poate propune însă transpunerea, 
adaptarea mimetică a unei atitudini 
artistice izvorîte din alte necesități 
și urmărind alte' finalități ? Ce fina
litate estetică ar putea propune, de 
pildă, o întreagă expoziție de foto
grafii asupra cărora s-ar Interveni, 
„creator", cu cîteva tușe de culoare ? 
O expoziție de acest fel ar fi putut 
determina răspunsuri nu dintre cele 
mai încurajatoare, inspirate de în
trebarea justificată : „de ce, folosind 
asemenea mijloace, unii autori subli
niază cu precădere vulgarul, grotes
cul, aspecte ale unei existențe gre
gare ?“.

Impresia pe care o lasă asemenea 
manifestări nu poate fi decît de pau- 
peritate. De pauperitate artistică, 
dar și de confuzie ideatică atunci 
cînd autorul le însoțește cu explica
ții de tipul : „Spun NU inflației per
soanei mele, in lume, prin artă. Nu 
stilul și opera îmi trebuie, ci să fiu 
eu însumi. Pentru a nu exista deci 
alienare și transformare a mea în 
marfă. Nu mă interesează dacă prin 
acțiunea mea iese o -operă a mea», 
sau a altuia, sau a lumii (ca in fo
tografia și filmul documentar). Ergo- 
terapia, ca să zic așa, constă in apro
pierea maximă a consemnării visu
lui de vis, evenimentului de eveni
ment" etc., etc.... întîlnite nu demult 
în catalogul unei expoziții.

Desigur, regula nu o dau exemple 
Izolate de felul celui citat și afirma
ția că arta noastră contemporană a 
păstrat în rezultatele el cele mal via
bile valorile sensibilității, ale atitu
dinii poetice în fața lumii este sus
ținută, bunăoară, și de recent deschi
sa expoziție de la Dalles consacrată 
sărbătoririi a 2 050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat și 
independent al lui Burebista, înnobi
lată de prezența multor lucrări va
loroase, originale, cu »o remarcabilă 
forță emoțională, expoziție reprezen
tativă pentru calitatea și maturitatea 
artei plastice actuale.

Marina PREUTU

Cinste și prețuire 
de la fruntariile

Sărbătorim, la 23 iunie, 
„Ziua grănicerilor" in cli
matul de puternică efer
vescentă si avînt creator 
determinate de istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XlI-lea al partidului, de 
afirmare tot mai puternică 
a unității națiunii noastre 
socialiste în jurul partidu
lui, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitor de țară 
și istorie nouă.

De ziua lor, ostașii de la 
fruntarii raportează con
ducerii de partid și de stat, 
comandantului nostru su
prem un bilanț bogat in 
împliniri. Angajate plenar 
în eforturile pentru per
fecționarea pregătirii de 
luptă și politice, toate uni
tățile inspectate în ultimul 
an au obținut califica
tive bune și foarte bune. 
Peste 80 la sută dintre mi
litari, grupe și echipaje, 
circa 70 la sută dintre pi
chete și companii se situea
ză pe aliniamentul titlului 
de frunte — atestat con
vingător al onoarei șl dem
nității ostășești.

Educați la înalta școală 
patriotică și revoluționară a 
armatei, acționînd în spiri
tul doctrinei militare națio
nale, grănicerii cooperează 
strîns cu membrii gărzilor 
patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire militară 
a tineretului, cu întreaga 
populație din localitățile de

frontieră, grănicerii dove
desc zi de zi că nu au altă 
datorie mai înaltă decit a- 
ceea de a sluji poporul, de 
a străjui cu înaltă respon
sabilitate granițele patriei.

Grăniceria este o armă 
frumoasă, dar complexă, o 
școală în care, sub îndru
marea comandanților, orga
nizațiilor de partid și ale

ZIUA

GRĂNICERILOR

U.T.C., cresc ostași pe de
plin conștienți de îndatori
rile lor. Ii întîlnești în cele 
mai diverse ipostaze : pe 
cîmpul de instrucție, în po
ligoanele de tragere, patru- 
lînd de-a lungul frontierei, 
ca și în acțiunile cultural- 
educative sau gospodărești.

Recent, m-am aflat Intr-o 
subunitate care de cinci 
ani de zile se situează pe 
coordonatele înaltelor exi
gențe. Este comandată de 
maiorul Ionel Bergheș, un 
ofițer competent, un comu
nist înflăcărat. De două 
decenii grănicerește în 
prag de țară. Numeroa
sele scrisori și ilustrate pe 
care le primește din partea 
foștilor săi subordonați 
spun multe despre calități-

ostașilor
patriei!

le lui de instructor și edu
cator. Și astăzi, ca și ieri, 
in subunitate cresc tineri 
destoinici, minunați. I-aș 
aminti aici pe soldații Ion 
Dincă și David Ciortan, 
care au respins cu indig
nare mita ce le-o oferiseră 
niște răufăcători. Ca și pe 
fruntașii Marin Gună, Va- 
sile Petrescu și Constantin 
Zamfir, ale căror acțiuni 
ferme au contrafcarat inten
țiile unor contrabandiști. 

Adevărate sentimente de 
mîndrie ostășească trăiește 
și caporalul Valentin Gălă- 
țeanu, un grănicer transmi- 
sionist pe pieptul căruia 
strălucesc însemnele de 
specialist de clasă și mili
tar de frunte. Locotenentul 
Dănuț Pintilie, comandan
tul Iui de pluton, spunea 
despre el că este un tînăr 
care nu-și precupețește 
niciodată energia și forțele.

în posturile datoriei lor, 
străjuitorii fruntariilor tră
iesc și muncesc în chip co
munist. Fiindcă în trupele 
de grăniceri, ca dealtfel în 
întreaga noastră armată, 
s-a statornicit sentimentul 
continuității stării de veghe 
pe pămîntul Mioriței. Sub 
glorioasele domnii ale lui 
Mircea, Ștefan și Mihai, ca 
și mai tîrziu, ca întotdea
una, străjuitorii frontierelor 
au dat printre cei dinții 
piept cu cotropitorii. Nu-i 
vom uita niciodată pe do
robanții de frontieră, care,

în războiul pentru neatirna- 
re, au apărat cu îndir- 
jire linia Dunării de atacu
rile otomane. Și nici pe 
grănicerii care, la Mărăști 
și Oituz, și-au dat sîngele 
și viața pentru ca glia stră
moșească să fie liberă. Și, 
cu atît mai mult, pe gră
nicerii din zilele insurec
ției și ale războiului anti
hitlerist, care, prin lupta și 
jertfele lor, au pus o piatră 
la temelia României socia
liste de astăzi, a țării, care 
a cunoscut asemenea stră
lucite înfăptuiri.

...25 IUNIE — sărbătoare 
tradițională, gravată la loc 
de cinste în istoria oștirii 
române. Ziua în care grăni
cerii, conștienți de îndato
ririle lor de apărători ai ță
rii, își exprimă din nou

hotărîrea de a fi în toate 
împrejurările exemplu de 
conduită ostășească si civi
că, perfecționîndu-și con
tinuu pregătirea de luptă și 
politică, aplicînd în viață 
cu fermitate cerințele legi
lor țării și regulamentelor 
militare, ale Codului etic 
comunist. Ei sînt gata în 
orice clipă pentru ca, la or
dinul patriei, al comandan
tului suprem al forțelor 
noastre armate, președinte
le Nicolae Ceaușescu, să a- 
pere cu strășnicie, umăr la 
umăr cu ceilalți ostași ai 
țării, Împreună cu întregul 
popor, cuceririle revoluțio
nare, libertatea, indepen
dența, suveranitatea și in
tegritatea României socia
liste.

Colonel C. TA' JI

ASTĂZI VĂ INFORMĂM DESPRE
Repartizarea absolvenților învățămîntului superior

A fost emis Decretul prezidențial care reglementează reparti
zarea numerică în producție a absolvenților din acest an ai instituțiilor de 
învățămînt superior. Documentul prezintă o însemnătate deosebită pentru 
încadrarea în muncă a noilor specialiști, potrivit obiectivelor de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor tării și profilului în care tinerii au fost 
pregătiți, pentru stabilitatea de ansamblu a cadrelor și, totodată, pentru 
ca fiecare specialist să-și poată pune în valoare capacitatea de creație. 
In legătură cu principiile și modul de organizare a repartizării în acest 
an am adresat cîteva intrebări tovarășului Aurelian BONDREA, secretarul 
Comisiei guvernamentale de coordonare a repartizării în producție a ab
solvenților învățămîntului superior.

— Țin să precizez de la început că 
și în acest an toți absolvenții învă
țămîntului nostru superior au asigu
rate locuri de muncă, potrivit spe
cialității pentru care au fost pregă
tiți sau în specializări strîns înru
dite. In acest scop s-a desfășurat o 
largă acțiune de stabilire a necesa
rului de cadre cu studii superioare 
din întreprinderi, unități de cerce
tare și proiectare, de învățămînt, 
cultură, artă, financiar-bancare și 
asigurări, sub conducerea directă a 
organelor județene de partid și cu 
participarea nemijlocită a ministere
lor coordonatoare de ramură, urmă- 
rindu-se să se asigure utilizarea ju
dicioasă atît a cadrelor existente, 
cît șl a tinerilor specialiști din pro
moția acestui an. La stabilirea ne
cesarului de specialiști și a locurilor 
de muncă pentru absolvenții din pro
moția 1980 s-au avut în vedere, în 
principal, următoarele : asigurarea 
necesarului de specialiști pentru uni
tățile de producție și pentru celelalte 
domenii de activitate, în concordanță 
cu obiectivele dezvoltării economice 
și sociale, astfel incit să se satisfacă, 
cu prioritate, cerințele de cadre in 
ramurile care cunosc un ritm înalt 
de dezvoltare, în județele și zonele 
încă deficitare tn astfel de specia
liști ; încadrarea obiectivelor noi, cu 
prioritate, cu cadre din rîndul spe
cialiștilor cu experiență în produc
ție, urmînd ca posturile devenite va
cante să fie ocupate de absolvenții 
promoției 1980 ; obligativitatea ab
solvenților de a efectua in tntregime 
perioada de\stagiu în unitățile tn 
care au fost' repartizați ; completa
rea necesarului de cadre pentru cer
cetare, proiectare, inginerie tehnolo
gică și învățămînt superior prin re
partizarea directă în aceste unități a 
unor absolvenți din promoția aces
tui an.'

— înțelegem că această ultimă pre
vedere are caracter de noutate ; in 
ce constă 2

— Intr-adevăr, tn acest an, absol
venții care au obținut rezultate deo
sebite la învățătură, au dovedit apti

tudini pentru învățămînt și cercetare 
științifică, s-au remarcat în activi
tatea obștească pot fi repartizați 
direct in instituții de învățămînt su
perior, ori în unități de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică sau 
proiectare.

Absolvenții ce urmează a fi repar
tizați direct tn instituțiile de învă- 
țămint superior, cercetare științifică, 
inginerie tehnologică sau proiectare 
vor fi selecționați și aprobați de 
Ministerul Educației și Învățămîntu
lui și, respectiv, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, cu acor
dul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Penttu efec
tuarea primilor doi ani de stagiu în 
producție, aceștia vor fi repartizați 
împreună cu ceilalți absolvenți din 
promoția lor în condițiile prevăzute 
de lege. în dispoziția de repartizare 
se va menționa atît instituția de în
vățămînt superior sau unitatea de 
cercetare științifică și Inginerie teh
nologică, cît și unitatea de producție 
unde urmează să efectueze primii doi 
ani de stagiu.

Repartizarea nu se poate face însă 
tn aparatul central al ministerelor 
sau al altor organe centrale.

— Care sînt criteriile după care 
absolvenții învățămîntului superior 
vor fi repartizați în acest an ?

— Repartizarea se efectuează pe 
baza rezultatelor obținute la învăță
tură (factor esențial) și a unor cri
terii de ordin social. Bunăoară, șefii 
de promoție pe specialități pot 
alege, în ordinea mediilor, orice post 
dintre cele puse la dispoziția pro
moției. Absolvenții care solicită re
partizarea în comunele unde își au 
domiciliul ei, soțul (soția) sau pă
rinții au prioritate să ocupe postu
rile din aceste localități sau comune 
limitrofe, indiferent de media obți
nută. Absolvenții care solicită repar
tizarea în centrele muncitorești și 
orașele unde își au domiciliul ei, 
soțul (soția) sau părinții, cu excep
ția orașelor mari, stabilite potrivit 
legii, și care au obținut în timpul 
studiilor cel puțin media 7 au prio

ritate să ocupe posturile din aceste 
localități sau comune limitrofe ; daca 
există mai mulți solicitanți, reparti
zarea se face în ordinea mediilor. 
Absolvenții cu domiciliul în orașele 
mari, stabilite potrivit legii, care în 
timpul studiilor au obținut cel pu
țin media 8, pot ocupa, în ordinea 
mediilor, 70 la sută din numărul to
tal al posturilor puse la dispoziție 
pențru repartizarea în aceste locali
tăți ; restul posturilor se ocupă de 
ceilalți absolvenți în ordinea mediei 
de absolvire.

— Cum se procedează in cazul si
tuațiilor de paritate ? Cine și după 
ce criterii are prioritate ?

— Pentru toate situațiile amintite, 
Ia medii egale vor avea prioritate 
absolvenții căsătoriți. In cazul cînd 
sînt mai mulți absolvenți căsătoriți, 
vor fi repartizați în primul rînd cei 
cu copii și după aceea absolvenții 
care au soțul (soția) încadrat (ă) în- 
tr-o unitate socialistă în localitatea 
respectivă. Pentru absolvenții căsă
toriți din aceeași promoție și aceeași 
specializare, repartizarea ambilor se 
face la media ‘de absolvire cea mai 
mare a unuia dintre cei doi soți. în 
cazul șefilor de promoție, reparti
zarea soțului (soției) se face după 
alegerea posturilor de către toți șefii 
de promoție.

— Cînd șl sub ce formă se va 
desfășura repartizarea absolvenților 
din acest an ?

— După sesiunea examenului de 
diplomă, Intre 27 iunie și 10 iulie, 
repartizarea se va efectua nominal 
de comisii centrale constituite pe do
menii de specialitate, conduse de 
adjuncți de miniștri sau adjuncți ai 
conducătorilor celorlalte organe cen
trale coordonatoare de ramură, 
în componența acestor comisii in
tră, în vederea asigurării unui mod 
de repartizare democratic, reprezen
tanți ai Ministerului Educației și In- 
vățămîntuluî, ai ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, ai consilii
lor populare județene cărora li se 
repartizează absolvenți, ai U.A.S.C.R. 
și ai instituțiilor respective de învă
țămînt superior. în prealabil, comi
siile centrale vor alcătui listele de 
posturi pe specialități, localități și 
unități. La facultăți se constituie 
subcomisii de repartizare pe specia
lizări. conduse de decani sau pro
decani, ca președinți. Aceste subco
misii, coordonate de comisia cen
trală, emit dispoziții de repartizare 
a absolvenților.

Mihai IORDANESCU

Ziarul nostru a mal inserat în pa
ginile sale unele aspecte care se ma
nifestă în aplicarea decretului privind 
circulația și întreținerea ambalajelor. 
Dacă în „Scînteia" nr. 11 757 ne refe
ream la greutățile pe care le î'ntim- 
pină cetățeanul cînd se duce la ma
gazin să valorifice sticlele și borca
nele goale, iată acum o serie de as
pecte legate de activitatea unităților 
care manipulează în cantități indus
triale mărfuri alimentare și, tn con
secință, un volum considerabil de 
ambalaje.

Documentarea pentru prezentul 
material a fost efectuată Înainte de 
instalarea caniculei din aceste zile. 
Precizarea își are rostul ei. Pe in
trarea Milcov din Focșani, acolo 
unde ae găsește depozitul de am
balaje al -întreprinderii comerciale 
cu ridicata de produse alimentare 
(I.C.R.A.) din județul Vrancea, mii de 
butoaie și navete de lemn erau des
cărcate direct pe stradă, așezate in 
noroiul și bălțile din jur, în timp ce, 
de pe străzile învecinate, se scurgeau, 
încărcate ochi, alte și alte camioane 
care să-și aștepte rîndul la descărcat, 
în Ioc să circule pe o filieră cit mai 
scurtă, ambalajele — această avuție 
care, la scară națională, valorează 
miliarde — sînt aduse la depozit să... 
dospească In apă. Exact invers față 
de prevederile foarte clare din in
strucțiunile tehnice ale Ministerului 
Comerțului Interior, emise in aplica
rea Decretului Consiliului de Stat 
„privind unele măsuri de îmbunătă
țire a circulației, utilizării și recupe
rării ambalajelor pentru mărfurile 
care se desfac prin comerțul cu amă
nuntul".

Reamintim articolul 1 din decretul 
respectiv :

„Circulația mărfurilor ambalate, 
precum si a ambalajelor după utili
zare, se va face în relații de trans
port optimizate, în cadrul zonării 
aprovizionării unităților comerciale 
de la producătorii cei mai apropiați, 
cu reducerea Ia strictul necesar a 
operațiilor de manipulare si depozi
tare și cu eliminarea verigilor In
termediare".
Firește, departe de noi gîndul de a 

considera pentru moment că toate 
stivele acelea de ambalaje, moștenite

de la I.C.V.A. și deteriorate, toate sti
clele în al căror interior resturile din 
fostul conținut s-au pietrificat pot să 
dispară peste noapte din depozit, ca 
totul să fie perfect la aproximativ o 
lună de la apariția decretului nr. 146 
și a Instrucțiunilor M.C.I. Uimește 
insă faptul că, deși există acum indi
cații clare, lucrurile continuă să 
meargă, in virtutea inerției, aproape 
la fel ca si înainte. De ce ?

— N-am reușit încă să punem or-

că nici In această privință nu se res
pectă decît parțial instrucțiunile 
M.C.I., deși in reglementările legale 
se precizează clar că ambalajele tre
buie să fie folosite intensiv, cu ma
ximă grijă și eficiență.

— Fiecare producător sau benefi
ciar distruge prin manipulare lăzile 
respective — aprecia directorul — 
dar fiecare tn parte susține că nu 
este el de vină.

Constatarea directorului I.C.R.A. ne

(încă) nerespectarea efectivă a decre
tului 146 și a instrucțiunilor de apli
care.

Specialiștii de la întreprinderea 
amintită ne-au demonstrat că preve
derile actuale pentru circulația măr
furilor și ambalajelor sînt menite să 
ducă la o mare economie de com
bustibil și de forță de muncă, dar. în 
același timp, ne-au dat un exemplu 
de neglijență crasă, de miopie econo
mică, din sutele care se pot da. Iată

CUM SINT CUNOSCUTE, CUM SINT RESPECTATE PREVEDERILE LEGII?

Persistența inerției pe traseele 
circulației ambalajelor 

-----------------Sondaj la întreprinderea comercială din județul Vrancea ------------------
dine în circulația ambalajelor. Vechi
le obiceiuri, ca totul să se ia cu top
tanul de la magazine, sticle nesortate 
pe capacități, nespălate, lăzi prost în
treținute se mai păstrează încă — 
ne-a declarat tovarășul Constantin 
Sava. directorul întreprinderii de co
merț cu ridicata de produse alimen
tare din Focșani.

Controlăm, la intîmplare. cîteva 
zeci de lăzi care, așa cum spuneam, 
soseau din rețea la depozit, nu la pro
ducător cum ar trebui. In general, 
lăzile care servesc drept ambalaje au 
fost și sînt construite din esență lem
noasă tare. Păduri întregi au fost tă
iate pentru confecționarea lor. Dar, 
sub ochii noștri, ambalajele proaspăt 
încărcate de la magazinele alimentare 
din oraș, de la toate restaurantele 
erau aruncate din mașini pe ciment, 
ca niște lemne de foc. eu consecințe 
lesne de înțeles in privința degra
dării.

L-am întrebat pe tovarășul Con
stantin Sava, cum se explică faptul

determină să reamintim prevederile 
art. 3 din decretul 146 :

„Ambalajele pentru circulația 
mărfurilor — lăzi, navete, butoaie, 
sticle, borcane și alte asemenea, care 
se întrebuințează repetat — con
stituie mijloace de transport, Iar 
unitățile producătoare și cele de 
desfacere răspund de buna gospo
dărire, reparare și întreținere".
Fără îndoială, pentru ca să se res

pecte cu strictețe această obligație 
economică devenită acum Și îndato
rire legală, e necesar ca, in toate uni
tățile, să fie întărit la maximum 
controlul, iar în cazul nerespectării 
ei să fie luate măsuri drastice. Or. 
la I.C.R.A., deși obligația respectivă 
se încalcă zilnic, măsurile eficiânte, 
energice, continuă să întîrzie...

O deplasare pe care am făcut-o ta 
cel mai mare furnizor de mărfuri al 
comerțului din Focșani — întreprin
derea viei și vinului din localitate — 
ne-a adus in față cu mal multă cla
ritate daunele pe care le produce

faptele : Fabrica de ulei din Slobozia 
a avut nevoie de sticle goale Bă Im- 
butelieze ulei pentru Focșani. Ceva 
mal tîrziu. întreprinderea viei si vi
nului din Focșani a avut și ea nevoie 
de sticle goale, pentru a imbutelia 
băuturi cooperației de consum din... 
Ialomița, tn mod firesc, pentru sti
clele pline cu ulei sosite de la Slobo
zia, I.C.R.A. Vrancea ar fi trebuit să 
livreze sticle goale întreprinderii viei 
și vinului tot din Focșani, situată la 
doi pași distanță. Umplute aici, sti
clele s-ar fi putut Întoarce cu vin în 
județul Ialomița. Simplu. Dar nu s-a 
făcut așa, ci tocmai pe dos. între 
Focșani și Slobozia au circulat „si
multan" două rînduti de sticle.

Desigur, și in acest caz, ca in foar
te multe altele, nici nu poate fi vorba 
de „reducerea ia strictul necesar a 
cheltuielilor de circulație", cum pre
văd reglementările in vigoare.

Alte aspecte de inerție și proastă 
gospodărire a ambalajelor ne-au fost 
relevate de tovarășul Dan Dumitriu,

șeful secției de spălat și încărcat 
eticle a întreprinderii viei și vinului.

— Lucrăm anual cu milioa
ne de sticle. Din cauză că multe 
dintre ele vin cu etichetele aplicate 
— de la toate restaurantele din ju
deț I — cu, dopuri, cu resturi în inte
rior, aparatele noastre* de spălat în 
loc să consume 20 de minute pentru 
spălarea unei sticle, consumă, uneori, 
chiar 50—60 de minute. Folosim apă 
încălzită cu mult mai mult decît ar 
fi necesar, mult mal mulți deter- 
genți, mai multă energie electrică. 
Folosim pe oră 6 000 de litri de apă, 
lucrînd 16 ore, iâr curînd vom lucra 
24 de ore pe zi. Pentru o mie de 
sticle venite la noi în condiții ne
corespunzătoare consumăm. în me
die. 40 kWh curent electric și 4 mi
lioane de calorii (pentru încălzit apa). 
Dar. cum v-am spus, e vorba de 
zeci de milioane de sticle. Nu e 
timpul să se pună capăt risipei, să se 
acționeze peste tot în spiritul și li
tera decretului nr. 146 și ale instruc
țiunilor M.C.I. ?

Mergînd mai departe pe filiera re
cuperării ambalajelor en-gros, am in
trat în curtea primului restaurant 
care ne-a ieșit în cale: „Rapid". 
Curtea era plină cu sticle... nespălate.

— De ce nu spălați sticlele, așa 
cum prevăd reglementările tn vigoa
re ? Măcar să le curățați etichetele... 
Sînt ceasuri întregi de cînd oamenii 
dumneavoastră stau degeaba.

— Păi, ne-a răspuns Adrian Ustu
roi, responsabilul, de azi încolo le 
vom spăla.

De ce „de azi încolo" și nu de cu o 
lună și jumătate în urmă, din ziua 
aducerii la cunoștință a noilor regle
mentări ?

Trebuie să se înțeleagă cît se poate 
de clar că de aplicarea unui decret, 
tn spiritul și litera lui, nu răspunde 
însă separat doar un responsabil sau 
altul, de magazin sau restaurant. 
Răspund, în egală măsură, ba chiar 
mal mult, directorii rețelelor comer
ciale, inclusiv direcțiile de specialita
te ale Ministerului Comerțului Inte
rior. Credem că acesta e un lucru 
cît se poate de clar 1

Gh. GRAURE

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cavoul de familie (pre
mieră) — 19.30.
• Opera Română : Trubadurul 
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Gln-Rummy — 19.30 (sala Stu
dio) : Cum se numeau cel patru 
Beatles 7 — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul „Giulesti" (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai 
(1a sala clubului I.C.T.B.) — 18.30.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Maro din Moscova — 
19,30.

cinema
• Morții fac umbră : FESTIVAL
— 10* 12,30; 15; 17.30; 20. VOLGA
— 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Eroina de la Musvebon : CEN
TRAL — 9.30; 11,30; 13.30; 15,30; 
17,30; 19.30.
• Acel blestemat tren blindat i 
PALATUL SPORTURILOR SI 
CULTURII — 18.
• Heidi în oraș x SCALA — • ; 
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Bună seara, Irina : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 30.15. U 
grădină — 21,15, MELODIA — 9î 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA — 9; 11; 13,15: 15.30; 17.45;
30.
• Ultimul sentiment : PATRIA — 
9; 1L15: 13,30: 16; 18: 20. EFORIE
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18; 20,15.
• Prietenii mei, indienii : VIC
TORIA — 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18; 
20.15. V*
• Noi aventuri pe vasul Poseidon:
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 
15,30; 17,45: 20. la grădină — 21.15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20.15, CULTURAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Vizita de dimineață : CINEMA 
STUDIO — 18; 20, DOINA — 14; 16.
• Program de desene animate X 
DOINA — 9; 10.15: 11.30: 12,45.
• Drumul oaselor : FEROVIAR
— 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Școala curajului : EXCELSIOR
— 9; 1.1,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15,
GLORIA — 9; 11,15: 13.30; 15,45;
18; 20.15»
• Ion. Blestemul pămîntulul, 
blestemul iubirii : DACIA — 10; 
14.30; 19.
• Rocky II : GRIVITA — 9: 11.15; 
13,30; 15»45: 18: 20,15. AURORA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20. la gră
dină — 21,15, GRADINA GLORIA
— 21,15.
• Rețeaua „S« : TOMIS — 9; 
11,15: 13.30: 15 45; 18: 20.15. MO
DERN — 9; 11,19: 13.30: 15.45; 18; 
20.15. la grădină — 21,15.
• Cînd dragostea se întoarce t 
BUZEȘTI — 13.45: 18 : 20. La gră
dină — 21.
• Mireasa din tren : GIULESTI
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45: 20, CO- 
TROCENI — 15: 17.15: 19.30.
• Detectivul Toma : BUCEGI —
16; 18; 20. La grădină — 21,15, 
FLOREASCA — 9; 11: 13: 15.30 î
17,45: 20.
• Ultima noapte de dragoste l 
PROGRESUL — 16; 19.
• Omul-păianjen se întoarce :
LIRA — 16; 18,15; 20,30. la gră
dină — 21, ARTA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20. la grădină — 21,
GRADINA CULTURAL — 21,15.
• Fiul campionului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Duios Anastasia trecea : FE
RENTARI — 15 30; 17.30: 19,30.
• Mitul Fedorei : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16.
• Femeia dispărută : MIORIȚA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
• Bietul loanide x VIITORUL — 
16; 19.
• în așteptarea ploii : PACEA — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Safari Express : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Artista, dolarii șl ardelenii 1 
MUNCA — 16; 13; 20.
• Adîncurile : COSMOS — 15,30; 
19.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de K. 

87 și 28 iunie. In tară : Vreme căl
duroasă. îndeosebi tn regiunile din 
sud-estul tării. Cerul va ti variabil, 
tnnorări mai accentuate se vor pro
duce in vestul tării, precum și în zo
nele de deal și de munte, unde vor 
cădea averse locale de ploaie insolite 
de descărcări electrice, tn rest, averse 
Izolate. Vînt moderat, cu Intensificări 
Izolate tn munți. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 si 20 de grade, 
iar valorile maxime vor înregistra o 
scădere ușoară, fiind cuprinse Intre 22 
șl 32 de grade, local mai ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, Îndeosebi la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil. favorabil aversei de ploaie după- 
amiaza. Vînt moderat Temperaturile 
minime vor ti cuprinse tntre 14 și 11 
grade, Iar cele maxime tntre 28 și 81 
de grade. (Margareta Strutu. meteoro
log de serviciu).
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICDLAE CEAUSESCU
Ministrul

Mart! după-amiază. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Ricardo Cabrisas. 
ministrul comerțului exterior al Cu
bei. care face o vizită în tara noas
tră.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru. 
ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale.

A fost de fată Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București.

Oaspetele a mulțumit pentru onoa
rea de a fi primit de șeful statului 
român si a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un salut călduros 
din partea tovarășului Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat si al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba.

Delegația Partidului Progresist Conservator din Canada
(Urmare din pag. I) 
legației, președintele Partidului Pro
gresist Conservator din Canada a 
adresat vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita România și de a cu
noaște direct marile succese obținute 
de poporul român în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei. Relevînd 
că președintele Nicolae Ceaușescu se 
numără printre personalitățile poli
tice cele mai remarcabile ale lumii 
contemporane, conducătorul delega
ției a dat o înaltă apreciere activi
tății desfl/ rate de șeful statului ro
mân pe p\.i internațional în favoa
rea păcii, destinderii, înțelegerii și 
colaborării largi ’dintre națiuni.

In timpul convorbirii au fost evo
cate bunele relații existente intre 
România și Canada, între organiza
țiile politice din cele două țări și s-a 
exprimat dorința comună de a ac

Delegația Partidului Eliberării Naționale
(Urmare din pag. I) 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea președinte
lui Partidului Eliberării Naționale, 
Jose Figueres Ferrer, a conducerii 
partidului, împreună cu urări de să
nătate și succes în activitatea pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului român. Exprimînd 
gratitudinea pentru prilejul oferit 
membrilor delegației de a vizita 
România. Daniel Oduber Qulros a 
avut cuvinte de înaltă prețuire față 
de realizările remarcabile obținute 
de poporul român în dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării sub con
ducerea înțeleaptă și clarvăzătoare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită președintelui 
Partidului Eliberării Naționale din 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, 
membrilor conducerii partidului un 
salut prietenesc, urări de noi succese 
poporului costarican In lupta pentru 
dezvoltarea democratică, indepen
dentă a tării, pentru bunăstare si 
progres.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la un larg schimb de vederi privind

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

„TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
fondator al doctrinei militare 

a României socialiste"
Marți a avut loc în Capitală se

siunea de comunicări științifice inti
tulată „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fondator al doctrinei militare a 
României socialiste**, organizată de 
Ministerul Apărării Naționale cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care a inaugurat 
cea mal strălucită si mai bogată pe
rioadă din istoria contemporană a 
României.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului A- 
părării Naționale, generali și ofi
țeri superiori din comandamente, di
recții centrale și instituții militare de 
învățămint. Au fost, de asemenea, 
prezente cadre din Ministerul de In
terne si din Statul Major al gărzi
lor patriotice.

Comunicările prezentate de minis
trul apărării naționale, general-maior 
Constantin Olteanu. de adjuncti ai 
ministrului, de alte cadre cu func
ții de conducere au înfățișat meri
tele excepționale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele republicii, 
comandantul suprem al forțelor noas
tre armate. în fundamentarea doctri
nei militare naționale în contextul 
vastei șl complexei problematici a 
operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, gîn- 
direa sa originală, novatoare, capa
citatea de a descifra corelația dia
lectică dintre construcția noii orîn- 
duiri si problemele apărării, dintre 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii. ridicarea bunăstării materiale a 
poporului si întărirea capacității de 
apărare a patriei, contribuția sa 
practică, inestimabilă, la stabilirea 
direcțiilor, obiectivelor și modalități
lor concrete de pregătire în vederea 
apărării naționale.

Au fost relevate, totodată, premi
sele istorice ale doctrinei noastre mi

comerțului exterior
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
tovarășului Fidel Castro un cald sa
lut și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
România și Cuba și au fost eviden
țiate posibilitățile largi de extindere 
a acestor relații în folosul popoarelor 
român și cubanez, al cauzei păcii și 
socialismului. De ambele părți a fost 
manifestată dorința de a diversifica 
și extinde conlucrarea dintre țările 
și popoarele noastre, de a valorifica 
cit mai deplin posibilitățile de cola
borare pe care le oferă economiile 
celor două țări. S-a relevat, în acest 
sens, însemnătatea sporirii colaboră
rii pe plan economic, tehnico-știin- 
țific, precum și în domeniul schim- 

ționa pentru dezvoltarea acestor ra
porturi, a colaborării și cooperării 
economice reciproc avantajoase din
tre cele două țări, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale, apreciindu-se că este 
necesar să se depună în continuare 
eforturi pentru oprirea cursului spre 
agravarea climatului politic interna
țional, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, bazată pe res
pectarea strictă in relațiile dintre 
state a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne și 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. A fost subliniată ne
cesitatea soluționării numai pe cale 
politică, prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict din diferite zone 

preocupările celor două partide, pre
cum și în probleme ale dezvoltării 
economice si sociale în România si 
Costa Rica. In acest cadru au fost 
exprimate satisfacția față de evoluția 
ascendentă a bunelor raporturi dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Eliberării Naționale din Costa Rica, 
dorința de a extinde și întări aceste 
raporturi, precum si relațiile de co
laborare dintre România si Costa 
Rica în domeniul industriei, agricul
turii. științei, tehnicii si culturii, al 
schimburilor comerciale, precum si in 
alte domenii. în interesul ambelor 
popoare, al păcii si cooperării inter
naționale.

Schimbul de vederi In probleme ale 
situației internaționale a scos in 
evidentă pozițiile comune ale celor 
două părți în probleme fundamentale 
privind dezarmarea, destinderea, in
dependența si pacea. Subliniindu-se 
îngrijorarea celor două partide fată 
de agravarea climatului politic mon
dial, a fost relevată necesitatea întă
ririi solidarității si colaborării dintre 
comuniști, socialiști, social-democrati. 
dintre toate forțele democratice, pro- 

’ gresiste. antiimperialiste în lupta 
pentru oprirea .încordării, pentru re

litare. contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la îm
bogățirea științei militare românești, 
laturile definitorii ale luptei pentru 
o calitate nouă, superioară in întrea
ga activitate din armată, rolul si în
semnătatea factorului politico-moral 
în creșterea capacității de apărare 
a patriei, măsurile Întreprinse de 
conducerea partidului si statului pen
tru înzestrarea armatei si a celor
lalte componente ale sistemului na
țional de apărare cu armament și 
mijloace de luptă moderne, cerințe
le pregătirii și angajării tuturor for
țelor umane si materiale la lupta 
de apărare, principiile colaborării ar
matei române cu armatele țărilor so
cialiste si ale altor state prietene.

Sesiunea s-a constituit intr-un cald 
omagiu adus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a dat expresie recunoș
tinței nemărginite si dragostei fier
binți pe care fiii tării afiati la da
torie sub drapelele oștirii le nutresc 
fată de comandantul lor suprem, 
pentru tot ce a înfăptuit în ampla 
si măreața operă de înflorire mul
tilaterală a patriei și întărire a pu
terii ei de apărare.

Tezele si ideile din laborioasa gln- 
dire social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care au făcut o- 
biectul acestei manifestări științifice, 
reprezintă pentru întregul personal al 
armatei coordonate ale unei munci 
neprecupețite in vederea ridicării ni
velului pregătirii trupelor. în strîn- 
să cooperare cu celelalte componen
te ale sistemului național de apă
rare. a realizării la înalti indici de 
calitate a sarcinilor încredințate în 
economia națională, a îndeplinirii 
ireproșabile a tuturor misiunilor în
credințate de popor și partid, a slu
jirii cu abnegație si profund devo
tament a cuceririlor revoluționare, a 
libertății, independenței si integrită
ții patriei.

al Cubei
burilor comerciale, a! promovării de 
forme noi. superioare, de cooperare, 
în interesul construcției socialiste din 
cele două țări.

în timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte 
ale situației economice pe plan mon
dial, subliniindu-se importanta În
tăririi conlucrării și solidarității în
tre România și Cuba, cu toate țările 
în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, în vederea bunel pregă
tiri a sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrate problemelor edificării unei 
noi ordini economice care să asigure 
progresul economic șl social al tu
turor statelor, si in primul rlnd al 
celor rămase în urmă, precum și sta
bilitatea economică internațională.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ale lumii, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state.

O atenție deosebită a fost acordată 
înfăptuirii securității și cooperării în 
Europa, statornicirii unor relații noi 
între țările continentului, înfăptuirii 
integrale a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, și în acest scop bunei 
pregătiri a viitoarei reuniuni din 
acest an de la Madrid.

S-a subliniat necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, luării de măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare, împiedicării amplasării de 
noi rachete și arme nucleare pe con
tinentul european.

In timpul convorbirii s-a relevat, 
de asemenea, atenția care trebuie 
acordată lichidării subdezvoltării, in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor, Îndeosebi 
al celor rămase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

din Costa Rica
luarea șl continuarea procesului de 
destindere, bazat pe respectul reci
proc in relațiile dintre state, al prin
cipiilor independentei si suveranită
ții naționale, egalității în drepturi sl 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. Cele două partide 
s-au pronunțat pentru solutionarea 
exclusiv pe cale politică, prin trac
tive. a tuturor stărilor de încordare 
si conflict din diferite zone ale lumii, 
pentru curmarea oricărei intervenții 
în afacerile interne ale statelor, pen
tru recunoașterea dreptului popoare
lor la dezvoltare liberă și indepen
dentă.

In cadrul convorbirii a fost subli
niată necesitatea întăririi colaborării 
si solidarității țărilor în curs de dez
voltare. în vederea depășirii actualei 
crize economice mondiale, pentru 
realizarea unor acțiuni comune, 
solidare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice Internationale, care 
să asigure o dezvoltare mai rapidă a 
tuturor popoarelor, și îndeosebi a 
celor rămase în urmă.

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

Convorbiri economice ro- 
mâno-mongole. La București 
au avut loc marți convorbiri intre 
delegațiile organelor centrale de pla
nificare din . România si Mongolia, 
conduse de tovarășii Nicolae Con
stantin. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Dumaaghiin 
Sodnom. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării din R.P. Mon
golă.

Cu acest prilej au fost examinate, 
în spiritul întâlnirilor si convorbiri
lor la cel mai înalt nivel, aspecte ale 
extinderii colaborării si cooperării 
economice Intre cele două țări, noi 
acțiuni pentru lărgirea si diversifi
carea schimburilor comerciale. Tot
odată, a fost analizată activitatea 
desfășurată de organele centrale de 
planificare din România și Mongolia 
pentru coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări în perioada 1981—1985. pe baza 
specializării si adîncirii cooperării 
economice reciproc avantajoase, spo
ririi volumului schimburilor comer
ciale.

A fost prezent Tagaanlamyn Du- 
ghersuren. ambasadorul R.P. Mongole 
la București.

Convorbiri economice ro- 
mâno-cubaneze. MartI dimi' 
neata au avut loc la București con
vorbiri între tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, si Ri
cardo Cabrisas. ministrul comerțului 
exterior al Republicii Cuba.

In cursul convorbirilor au fost ana
lizate. în spiritul înțelegerilor stabi
lite cu prilejul întâlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceausescu și tovară
șul Fidel Castro, stadiul relațiilor 
economice româno-cubaneze si per
spectivele lor de dezvoltare în peri
oada care urmează. Pornindu-se de

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul pe care ați binevoit a mi-1 transmite cu ocazia 
sărbătorii naționale italiene și, mulțumindu-vă, doresc să vă adresez, la 
rîndul meu, dumneavoastră personal cele mal bune urări, iar poporului român 
bunăstare și prosperitate.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Țin să vă transmit sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitări pe care l-am primit cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a 
Portugaliei.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima cele mai bune urări de fericire 
personală Și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe prof. dr. Oorothi Crowfoot 

Hodgkin
Tovarășa academician doctor ingi

ner Elena Ceausescu, prim-viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, director general ai 
Institutului Central de Chimie, a pri
mit. marți după-amiază. la sediul in
stitutului, pe prof. dr. Dorothi Crow
foot Hodgkin, laureat al -Premiului 
Nobel, membru al Royal Society, 
rectorul Universității din Bristol, re
prezentant de seamă al chimiei bri
tanice. care 6e află într-o vizită in 
tara noastră.

La primire a participat prof. Ion 
Ursu. prim-vicepreședinte al Consi
liului National pentru Stiintă si Teh
nologie.

Cu acest prilej, savantul britanic 
a arătat că îi face o deosebită plă
cere să se reîntâlnească cu acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu si a adresat vii 
mulțumiri pentru posibilitatea oferi
tă de a cunoaște realizări de seamă 
din domeniul științei, tnvățămîntului 
și culturii românești. Totodată, a 
transmis un călduros salut din par
tea oamenilor de stiintă si cultură 
britanici.

Tovarășa Elena Ceausescu a mul
țumit pentru sentimentele exprimate 
si a rugat să se transmită din partea 
sa, a oamenilor de știință români, un 
salut prietenesc oamenilor de știin
ță britanici și urări de succes în

Vizita delegației Partidului Progresist 
Conservator din Canada

La invitația Consiliului llational al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste, în perioada 18—24 iunie. Ro
bert Coates, președintele Partidului 
Progresist Conservator din Canada, 
membru al Parlamentului canadian, 
a făcut o vizită în țara noastră, în 
fruntea unei delegații.

In timpul vizitei, oaspeții cana
dieni s-au întîlnit cu tovarășa Ta
mara Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, și 
Maria Groza, adjunct ăl ministrului 
afacerilor externe. în cadrul îpțîlni- 
rilor s-a realizat un schimb de opi
nii asupra relațiilor dintre F.D.U.S. 
și Partidul Progresist Conservator 
din Canada, a raporturilor dintre 
cele două țări, precum și cu pri
vire la unele probleme internaționa
le actuale de interes reciproc.

Cronica zi
la posibilitățile largi, pe care le oferă 
dezvoltarea economică a României si 
Cubei, au fost examinate noi căi si 
mijloace concrete de extindere a co
laborării si cooperării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări, moda
lități de sporire si diversificare a 
schimburilor de mărfuri.

La convorbirii a participat Hum
berto Castello, ambasadorul Cubei la 
București.

In aceeași zi, ministrul cubanez al 
comerțului exterior a avut o între
vedere cu tovarășul Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

★
Cu prilejul zilei onomastice a re

gelui Spaniei, Juan Carlos I. amba
sadorul acestei țări la București, 
Jose Carlos Gonzales-Campo Dal 
Re. a oferit marți o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internationale, re
prezentanți ai altor ministere, ai 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diploma
tic.

★
La București au început marți lu

crările celei de-a doua sesiuni a Co
misiei interguvernamentale româno- 
cipriote de colaborare economică si 
cooperare industrială si tehnică.

Delegația română este condusă de 
Emil Fleșeriu. director în Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internationale, iar cea 
cipriotă de Iacovos Aristidou. direc
tor general al Biroului de Planificare 
al Republicii Cipru. 

activitatea ce o desfășoară pentru 
propășirea științei.

In timpul întrevederii, desfășurată 
Intr-o ambiantă cordială, prieteneas
că. a avut loc un schimb de păreri 
privind preocupările actuale sl de 
perspectivă în domeniul cercetării 
științifice sl tehnologice din Româ
nia si Marea Britanie. S-a relevat 
faptul că experiența acumulată, suc
cesele înregistrate de oamenii de 
stiintă români si britanici oferă po
sibilitatea unei conlucrări mai largi 
în chimie si în alte importante do
menii ale științei si tehnologiei. S-a 
apreciat că această colaborare se în
scrie în contextul bunelor relații ro- 
mâno-britanice. contribuind la întă
rirea prieteniei si conlucrării dintre 
cele două țări si popoare. Totodată, 
a fost relevat rolul însemnat care 
revine științei, slujitorilor ei In asi
gurarea păcii si progresului umani
tății.

La Încheierea întrevederii, savan
tul britanic, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat cîteva la
boratoare ale ICECHIM. precum și 
expoziția din incinta Institutului 
central de chimie, luînd cunoștință 
de unele din cele mai valoroase pro
duse obținute pe baza tehnologiilor 
elaborate de specialiștii unităților 
componente ale institutului.

A reieșit dorința comună de a 
dezvolta si lărgi raporturile dintre 
cele două organizații, hotărîrea lor 
de a-si aduce și jn viitor contribu
ția la extinderea relațiilor de prie
tenie sl cooperare dintre România și 
Canada, pentru întărirea înțelegerii 
și conlucrării internaționale, pentru 
pace si securitate.

Delegația s-a întîlnit. de aseme
nea. cu tovarășii Neculai Agachl, mi
nistrul industriei metalurgice, și Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale,

Robert Coates. împreună cu cel
lalt! oaspeți canadieni, au avut o 
întrevedere cu tovarășul Vasile Pun- 
gan, președintele Comisiei pentru 
politică externă și cooperare econo
mică internațională a Marii Adunări 
Naționale, (Agerpres)

I e i
în cadrul actualei sesiuni sînt 

examinate rezultatele colaborării din
tre cele două țări, posibilitățile de 
extindere a cooperării și de dezvol
tare a schimburilor comerciale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mozambic. Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, marți 
după-amiază. în Capitală, o manifes
tare culturală. în cadrul căreia au 
fost împărtășite impresii de călătorie 
din această tară.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste. în Capitală s-au 
desfășurat lucrările sesiunii de co
municări științifice cu tema ..Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România, factor cultural activ al vie
ții contemporane**.

★
In zilele de 23 sl 24 iunie s-au des

fășurat la București lucrările celei 
de-a III-a reuniuni a coresponden
ților de legătură dintre statele mem
bre ale UNESCO din Europa si Cen
trul european UNESCO pentru în- 
vătămîntul superior din capitala 
României. (Agerpres)

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 11 — Transmisiune 
directă : ceremonia sosirii delegației 
de partid și de stat a Republicii De
mocrate Germane, condusă de tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,25 Tragerea Pronoexpres 
16,45 Itinerare turistice

„Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean**, în numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră. Partidului Muncii din Coreea, întregului popor coreean 
un călduros mesaj de prietenie și de solidaritate.

Comuniștii, oamenii muncii din România au fost șl sînt alături de cauza 
dreaptă a poporului coreean de reunificare pașnică și independentă a tării, 
fără nici un amestec din afară, de făurire a unei Corei libere, unite și pros
pere și consideră că realizarea acestor năzuințe legitime ar avea o mare im
portanță pentru poporul coreean, pentru pacea din zonă, pentru politica de 
independență națională, de destindere și de pace în întreaga lume.

Amintindu-mi cu deosebită plăcere de recenta noastră întâlnire de la 
București, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare fră
țească și solidaritate militantă dintre partidele, popoarele și țările noastre vor 
continua să se dezvolte și să se diversifice, în interesul construcției socialiste 
în țările noastre, al cauzei păcii, destinderii, progresului social și colaborării 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Ca In flecare an. între 25 iunie șl 
27 iulie, popoarele iubitoare de pace, 
cercurile progresiste de pretutindeni 
marchează ..Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean**. Prima din 
aceste date coincide cu ziua declan
șării. la 25 iunie 1950, a războiului 
împotriva Republicii Populare De
mocrate Coreene, cea de-a doua cu 
încheierea, la 27 iulie 1953. a armis
tițiului de la Panmunjon, întreg
mersul acestor evenimente do
vedind, o dată mai mult, că nu
există forță în stare să infrîngă un 
popor hotărît să-și apere, cu prețul 
oricăror jertfe, independenta șl li
bertatea.

In anii care au trecut de atunci, 
poporul coreean, angajat cu toate 
forțele în uriașa operă de refacere 
a tării, a obținut, lntr-un timp scurt, 
mari realizări în creșterea forțelor 
de producție. în dezvoltarea științei 
Si culturii. în ridicarea nivelului de 
trai al populației. Aceste înfăptuiri 
*- roade ale politicii promovate de 
Partidul Muncii. în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen, de intensă mo
bilizare a energiilor poporului — re
prezintă un. puternic factor Insufle- 
țitor pentru întregul popor coreean. 
Prin realizările obținute, prin po
litica sa de unitate, independentă si 
pace, Republica Populară Democrată 
Coreeană și-a cîstigat un binemeri
tat prestigiu international. Asa cum 
se știe. R.P.D. Coreeană joacă un rol 
însemnat în cadrul mișcării de neali
niere. militînd neobosit pentru întă
rirea si dezvoltarea acestei mișcări.

Faptul că poporul coreean — o 
națiune de peste 50 milioane de oa
meni — continuă să fie dezmembrat 
reprezintă o gravă anomalie istori
că. generatoare de mari prejudicii 
atât pentru acest popor, cit si pentru 
pacea mondială. De aceea, reunifi- 
carea pașnică, democratică si inde
pendentă a Coreei a devenit un im
perativ al vieții internaționale, a 
cărui realizare ar contribui conside
rabil la normalizarea situației din 
această zonă, la întărirea securității 
în Asia si în lume, la cauza înțele
gerii și colaborării între popoare.

Partidul Muncii din Coreea, Gu
vernul R.P.D. Coreene au depus și 
depun eforturi continue pentru În
făptuirea mărețului ideal national al 
reunificării. manifestând în perma
nentă inițiativă pe linia favorizării 
dialogului între Nordul și Sudul Co
reei. în dorința de a se obține re
zultate concrete în această direcție. 
Propunerile conținute în Declarația 
Comitetului Central al Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei din R.P.D. Coreeană se înscriu 
pe linia eforturilor stăruitoare ca. 
pe deasupra tuturor divergentelor, să 
prevaleze imperativul refacerii uni
tății naționale. Propunerile R.P.D. 
Coreene reliefează cu pregnanță ma
rea atracție pe care o are astăzi 
pretutindeni în lume ideea unității 
naționale, ca forță motrice, ca factor 
primordial al progresului tuturor po
poarelor, constituie, în același timp, 
o demonstrație elocventă în ce pri
vește rolul și importanta esențială a 
metodei tratativelor — singura cale

★
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean". Consi
liul Național al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Asociația de prietenie ro-

ȘTIRI SPORTIVE
• Cu prilejul unui concurs Inter

național desfășurat la Ciudad de 
Mexico, tânărul atlet Zhu Jianhua 
(R.P. Chineză). în vîrstă de 17 ani, 
a cîștigat proba de săritură în înăl
țime, cu rezultatul de 2,25 m.
• In cadrul concursului interna

țional de natație de la Mission Viejo 
(California). înotătoarea americană

17.10 Ecran de vacanță : ..ClreșarU**
17.50 Sub geană de codru verde
18.10 Atenție la... neatenție I
18.30 Dosarul energiei
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Noi, femeile 1
20,05 Teatru TV : „Jocul de-a vacanța**
22,15 La zi In agricultură
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Din muzica șl dansurile popoa

relor
20,00 Studio T *80
20.25 Album coral
20>,45 Teleenciclopedla
21.30 Comorile istoriei muzicii
22,15 La zi tn agricultură
22.25 Telejurnal 

în stare să asigure reglementări du
rabile, corespunzătoare dorințelor de 
pace și prosperitate ale popoarelor.

Poporul român. România socialistă 
nutresc, asa cum se știe, sentimente 
de profundă simpatie fată de po
porul coreean, sprijină activ. în spi
ritul solidarității militante, cauza lui 
dreaptă. Intre partidele, popoarele si 
țările noastre s-au statornicit si se 
dezvoltă legături de trainică priete
nie și de colaborare frățească. încă 
în perioada luptei poporului coreean 
pentru respingerea agresiunii, po
porul român i-a acordat sprijinul său 
multilateral. In anii care au urmat, 
comuniștii, întregul nostru ponor 
s-au situat întotdeauna pe poziția 
sprijinirii cauzei drepte a poporului 
coreean. „România — arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — a 
sprijinit și sprijină in mod hotărit 
politica justă și constructivă pro
movată de Partidul Muncii din Co
reea, inițiativele și propunerile Re
publicii Populare Democrate Coree
ne menite să ducă la împlinirea as
pirațiilor naționale pe deplin legi
time ale Întregii națiuni coreene, de 
unificare independentă și pașnică a 
patriei, fără nici un amestec din 
afară". Această poziție consecventă 
și-a găsit multiple expresii, inclusiv 
la O.N.U. și în alte foruri Internatio
nale. în întreaga activitate desfășu
rată pe plan extern de tara noastră.

O importantă hotărîtoare pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri intre România și 
R.P.D. Coreeană au avut vizitele re
ciproce ale conducătorilor de partid 
și de stat ai celor două țări. întâlni
rile și convorbirile, de la București și 
Phenian, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen au deschis 
de fiecare dată orizonturi din cele 
mai fertile conlucrării frățești ro- 
mâno-coreene. Semnarea Tratatului 
de prietenie, a Declarației comune 
privind aprofundarea prieteniei si 
solidarității, dezvoltarea colaborării 
frățești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre România si R.P.D. Coreeană 
au dat un nou și puternic impuls 
dezvoltării raporturilor reciproce. 
In cadrul acestui dialog fertil, 
recentele convorbiri de la Bucu
rești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen s-au 
înscris ca un nou eveniment, de 
mare însemnătate. în istoria relații
lor de prietenie și colaborare fră
țească. de solidaritate militantă din
tre partidele, guvernele si popoarele 
celor două țări, ca o contribuție ma
joră la întărirea unității țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, la cauza 
luptei pentru pace si securitate.

„Luna de solidaritate" reprezintă 
pentru poporul român un nou prilej 
de a-si manifesta sentimentele de 
prietenie frățească față de poporul 
coreean, pe care îl asigură de toată 
simpatia si sprijinul său în lupta 
pentru o Coree unită, liberă, inde
pendentă și prosperă.

O. VASILE
★

mâno-coreeană. Comitetul National 
pentru Apărarea Păcii. Asociația ju
riștilor, Consiliul ziariștilor și alte 
organizații au adresat telegrame de 
solidaritate organizațiilor similare din 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

Linda Jezek a terminat învingătoare 
în proba de 100 m spate cu timpul 
de l’03”06/100. Proba similară mascu
lină a fost ciștigată de Bob Jackson 
(S.U.A.) — 57”59/100, secundat de 
Mark Kerry (Australia) — 58”50/100.
• La Varșovia s-a disputat meciul 

amical de fotbal dintre selecționatele 
Poloniei și Irakului. Fotbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (2—0). prin golurile înscrise 
de Lato (2) și Kmieczik.
• Desfășurată pe un traseu mun

tos între localitățile Valjevo si Ba- 
jlna Basta, etapa a 4-a a turului 
ciclist al Iugoslaviei a revenit rutie
rului francez Michel Larpe. crono
metrat pe distanta de 83 km cu tim
pul de 2 h 20’ 04”. Cicliștii români 
au sosit cu plutonul doi. La 43”.

în clasamentul general individual 
se menține lider iugoslavul Bojan 
Ropret. urmat de sovieticul Anisi
mov la 30”.
• Desfășurată la Delcin (Ceho

slovacia), cea de-a opta probă a cam
pionatului mondial de motocros — 
clasa 125 cmc a fost ciștigată de spor
tivul japonez Tetsumi Mitsuyasu 
(„Yamaha").

• ALFABETIZATORII 
DIN NICARAGUA. Pa 
lingă orașe în ruină și o eco
nomie subdezvoltată, regimul 
revoluționar instaurat a moște
nit o situație deosebit de grea 
în domeniul cultural : 800 000
de locuitori din totalul de 
1 600 000 — adică 50 la sută — 
sînt analfabeți. In aceste condiții 
a fost inițiată o vastă campanie 
de alfabetizare, la care participă 
toate forțele politice, culturale, 
economice și sociale din țară. 
Acțiunea, pe care secretarul ge
neral al UNESCO, M’Bow, a ca
lificat-o drept „inteligentă și 
sistematică", se bucură de spri
jin internațional, așa cum o ara
tă, de pildă, apelul lansat de un 
șir de personalități culturale 
franceze in scopul de „a veni în 

ajutorul alfabetizatorllor din Ni
caragua".

• VECHILE MONU
MENTE ALE ROMEI IN 
HAINĂ NOUĂ. In
cinci ani, Italia va aloca suma 
de 180 miliarde lire in scopul 
restaurării și conservării vechi
lor monumente ale Romei. Circa 
50 miliarde lire italiene vor fi 
alocate numai pentru salvarea 
unor monumente cum sînt 
„Arcul lui Constantin" și „Co
lumna lui Traian", serios afecta
te, în ultimii ani, din cauza po
luării atmosferei și a vibrațiilor 
produse de trafic. Unele sume 
vor fi alocate și pentru efectua
rea de noi cercetări arheologice.

• IN STRIMTOAREA 
GIBRALTAR, deWtul “- 
renților existenți este de apro
ximativ 30 de ori mai mare de- 
cît cel al Amazonului și. dacă 
ar fi exploatat în întregime, ar 
putea acoperi mai mult decît 
dublul totalului necesităților e- 
nergetice ale Spaniei — a de
clarat inginerul spaniol Felix 
Canada, cu prilejul unei reu
niuni hispano-marocane organi
zate la Madrid pentru examina
rea problemelor privind crearea 
unei legături permanente între 
Europa si Africa peste această 
strîmtoare. Inginerul a precizat 
că este vorba de doi curenți — 
unul dinspre Atlantic spre Me- 
diterana și altul în sens contrar

— avînd un debit total de cir
ca 2,5 milioane metri cubi pe 
secundă. Pentru folosirea aces
tor curenți, el a preconizat con
struirea unor baraje speciale.

• CONSERVAREA 
ZIARELOR. Viața ziarelor, 
mai precis a hîrtiei pe care sînt 
tipărite, nu este prea lungă — 
circa 150 de ani. Pentru a le păs
tra vreme mai îndelungată In 
condiții bune, specialiștii au cău
tat și experimentat diverse me
tode, cea mai răspîndită fiind 
aceea a acoperirii fiecărei pa

gini tn parte cu o folie transpa
rentă de plastic. Recent, restau
ratorii bibliotecii naționale a 
Austriei au pus la punct o me
todă mult mai simplă și mai ief
tină decît cele utilizate pînă 
acum. Este vorba de o substanță 
în compoziția căreia intră dife
rite tipuri de celuloză, care îm
bracă paginile, conferindu-le o 
rezistență sporită.

• AL PATRULEA „BE- 
BE-EPRUBETĂ". In cur,nd*
Louise Brown, primul copil din 
lume conceput „in vitro", aăică 
în afara uterului matern (ovulul 

fecundat tn condiții de laborator 
fiind implantat, după o scurtă 
perioadă, in corpul mamei) îm
plinește doi ani — și iată că 
agențiile internaționale de presă 
anunță o reușită similară : in
tr-un spital din Melbourne a vă
zut lumina zilei încă un „bebe- 
eprubetă", o fetiță în greutate 
de 3,850 kg. Acesta este primul 
copil conceput „in vitro" născut 
în Australia și al patrulea în 
lume (după Louise Brown au 
mai fost concepuți in astfel de 
condiții o fetiță născută în In
dia și un băiețel in Scoția).

• DIVERTISMENT Șl 
BUSINESS. Cu cîțiva ani tn 
urmă, în foarte multe locuințe 
americane putea fi văzut cite 
un acvariu cu pești tropicali. 

Acum a venit rîndul păsărilor. 
După aprecierile săptămînalulul 
„Newsweek", 40 milioane de 
americani au acasă măcar cite o 
pasăre. Predomină canarii și 
papagalii. Cum cererea ‘crește 
continuu, unele specii mai exo
tice — papagali australieni, tu- 
cani etc. — au ajuns să coste 
mii de dolari exemplarul. Două 
publicații specializate se adre
sează amatorilor de păsări, or
ganizați in 150 de cluburi cu 
20 000 de membri. Divertismen
tul are însă și o altă latură. 
După părerea ornitologilor, 80 
la sută din păsările prinse nu 
ajung la cumpărător, cl mor tn 
timpul transportului, iar 350 000 
de exemplare sînt introduse 
anual în țară ilegal, ceea ce în
găduie contrabandiștilor ciștiguri 
de multe milioane.

• O IMPORTANTA 
DESCOPERIRE ARHEO
LOGICĂ a fost făcută tn 
provincia Jilin din nord-estul 
R. P. Chineze. Săpăturile efec
tuate au scos la iveală nume
roase morminte datând din neo
litic, precum și sute de obiecte 
de uz curent, confecționate din 
os, piatră șlefuită, pămînt ars, 
precum și podoabe din jad și 
arme. Atenția specialiștilor a 
fost reținută de asemănarea 
frapantă dintre aceste obiecte și 
altele găsite într-o necropolă 
din centrul Chinei, oamenii de 
știință considerînd aceasta ca un 
indiciu ai legăturilor strînse ce 
au existat intre locuitorii celor 
două regiuni.



Un călduros bun venit tovarășului 
Erich Honecker!

(Urmare din pag. I)
Pentru contribuția sa de seamă ia 

lupta împotriva fascismului si capita
lismului. la edificarea socialismului 
în R.D.G., la elaborarea si promo
varea politicii interne si externe a 
partidului si statului. tovarășul 
Erich Honecker este distins cu cele 
mai înalte ordine si medalii ale 
R. D. Germane. între care Ordinul 
„Karl Marx“. „Meritul patriei", 
titlul de ..Erou al Muncii", alte ordine 
Si medalii.

Intre Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
între Republica Socialistă România si 
Republica Democrată Germană, intre 
popoarele celor două tari s-au stabi
lit relații de strînsă prietenie si co
laborare care se dezvoltă continuu si 
rodnic. în spiritul Tratatului de prie
tenie. colaborare si asistentă mutuală 
din 12 mai 1972 si al Declarației co
mune din 10 iunie 1977. pe baza prin
cipiilor independentei si suveranită
ții naționale, egalității în drepturi si 
neamestecului în treburile interne, 
evantaiului reciproc. întraiutorării 
tovărășești si solidarității internațio
nale. ceea ce servește intereselor

vitale ale popoarelor celor două state, 
precum si întăririi socialismului si 
asigurării păcii. Relațiile de colabo
rare economică si tehnico-stiintifică. 
de cooperare pe multiple planuri în
tre cele două state cunosc o dezvol
tare continuă. Un rol determinant în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale îl au 
întîlnirile si convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker, dialogul dintre cei doi 
conducători.

In spiritul înțelegerilor convenite. 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană. Parti
dul Comunist Român si Partidul So
cialist Unit din Germania conlucrează 
Si pe tărîmul vieții Internationale, 
contribuind, prin acțiuni si eforturi 
comune, la solutionarea constructivă 
a problemelor complexe ale contem
poraneității. la asigurarea unui climat 
de destindere, securitate si cooperare 
în Europa, la întărirea unității si co
laborării țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste.

Evocînd caracterul fructuos al în- 
tîlnirilor si convorbirilor pe care le-a 
avut în ultimii ani cu tovarășul 
Erich Honecker, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta că aceste vizite

„ilustrează cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România si Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Socialist Unit din 
Germania, dorința si hotărîrea ambe
lor noastre popoare de a da dimen
siuni tot mai largi bunelor raporturi 
dintre ele".

La rîndul său, tovarășul ERICH 
HONECKER releva :

„Considerăm îmbucurător faptul că 
schimbul de experiență dintre orga
nele și instituțiile centrale si locale 
ale partidelor si statelor noastre, pre
cum și instituțiile lor obștești creste 
continuu, ceea ce contribuie la întă
rirea si consolidarea prieteniei între 
partidele, statele și popoarele noastre".

Profund convins că si actuala în- 
tîlnire la nivel înalt va reprezenta 
un nou moment de importantă deo
sebită în relațiile dintre cele două 
partide, țări și popoare, va impul
siona puternic colaborarea fructuoa
să dintre cele două țări, poporul ro
mân, animat de sentimente de stimă 
și sinceră prețuire, urează înaltului 
oaspete din Republica Democrată 
Germană un cald „bun venit pe pă- 
mintul românesc !".

Astăzi, in jurul orei 11, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremo
nia sosirii delegației de partid și de stat a Republicii Democrate Germane condusă de 
tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, care, la 
invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Pentru desfășurarea rodnică a reuniunii 
general-europene de la Madrid

MADRID 24 (Agerpres). — La Ma
drid s-a încheiat întîlnirea consacra
tă viitoarei reuniuni a statelor parti
cipante la C.S.C.E.. inițiată de Aso
ciația spaniolă pentru securitate si 
cooperare europeană, la care au par
ticipat reprezentanți ai unor partide 
si organizații politice, comitete si 
mișcări pentru pace din țări europe
ne. printre care si România.

Participantii au apreciat. în docu
mentele finale ale întîlnirii, că pacea 
este în prezent problema cea mai im
portantă a umanității. întrucît de ea 
depinde viata oamenilor. în acest 
context, s-a apreciat că apropiata 
reuniune de la Madrid a statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa, va 
trebui să acorde o atentie specială 
acestei probleme.

Printre măsurile recomandate pen
tru atingerea aceștui obiectiv șe nu
mără reducerea arsenalelor militare 
si renunțarea la cercetările în ve
derea perfecționării diverselor tipuri 
de arme. S-a subliniat, de aseme
nea. că este necesară depășirea impa
sului în care se află în prezent ne
gocierile asupra dezarmării, precum

Si ratificarea de către Senatul State
lor Unite ale Americii a Acordului 
S.A.L.T.-II.

In același context a fost evidențiată 
necesitatea creării de condiții favo
rabile pentru desfășurarea cu succes 
și în mod constructiv a reuniunii de 
la Madrid, apreciindu-se . totodată, 
drept utilă. după aceasta. în cadrul 
procesului C.S.C.E., organizarea unei 
conferințe europene asupra dezar
mării.

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — în 
cadrul convorbirilor desfășurate la 
Stockholm între miniștrii de externe 
ai Suediei. Ola Ullsten. si Elveției, 
Pierre Aubert, au fost abordate as
pecte referitoare la politica promo
vată de țările neutre din Europa în 
contextul relațiilor Est-Vest pe con
tinentul nostru — a precizat un pur
tător de cuvint al Ministerului de 
Externe suedez, citat de agenția 
Reuter. Cei doi miniștri au exami
nat. totodată, poziția pe care țările 
lor o vor adopta la apropiata reu
niune de la Madrid a țărilor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa.

La chemarea Partidelor Comunist ți Socialist Muncitoresc din Spania, 
a sindicatelor democratice și a altor organizații progresiste, mii de lo
cuitori ai capitalei spaniole au organizat o mare manifestație în semn de 
protest împotriva escaladării violenței și terorii dezlănțuite în ultimul timp 
de către extremiștii de dreapta. Participanții au adoptat apoi, în cadrul 
unui miting, o rezoluție în care cer să se întreprindă măsuri urgente, prin 

care să se pună capăt activității subversive a extremiștilor.

Vizita delegației P. C. R. în Egipt
CAIRO 24 (Agerpres). — Delega

ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Ion Coman. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care efec
tuează o vizită oficială în Egipt, la 
invitația Partidului National Demo
crat. a continuat întîlnirile cu perso
nalități din conducerea P.N.D. și a 
statului egiptean. Delegația s-a în- 
tîlnit separat cu Kamal Hassan Aii, 
membru al Biroului Politic al P.N.D.. 
viceprim-ministru si ministru al afa
cerilor externe, cu Mohamed Na- 
bawi Ismail, membru al Biroului 
Politic al P.N.D., viceprim-ministru 
și ministru al afacerilor interne, pre
cum și cu dr. Ahmed Fuad Mo- 
hieddin. membru al Biroului Politic 
al P.N.D.. viceprim-ministru al gu
vernului egiptean. La întîlnirea cu 
dr. Ahmed Fuad Mohieddin au luat 
parte Abdel Razzah Abdel Meguid. 
viceprim-ministru si ministru al e- 
conomiei. planificării și finanțelor, si 
Mohamed Taha Zaki, ministrul in
dustriei și resurselor minerale.

In cursul întîlnirilor a avut loc o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale si de perspectivă ale 
P.C.R. si P.N.D.. ale celor două state.

A fost efectuată, de asemenea, o tre
cere în revistă a stadiului actual al 
raporturilor bilaterale în diferite do
menii. evidentiindu-se realizările ob
ținute. perspectivele ce se deschid în 
continuare pentru lărgirea cooperării 
economice dintre România si Egipt 
prin îndeplinirea la termen si în bune 
condiții a hotărîrilor adoptate la cel 
mai înalt nivel.

In cadrul întîlnirilor au fost abor
date. totodată, o serie de probleme 
internaționale de interes comun, 
printre care situația din Orientul 
Mijlociu, lichidarea colonialismului si 
neocolonialismului. instaurarea noii 
ordini economice internaționale, în
tărirea păcii și securității in lume.

Apreciind vizita delegației P.C.R. 
drept un nou moment în evoluția fa
vorabilă a raporturilor de prietenie 
dintre partidele de guvernămînt si 
popoarele celor două țări, interlocu
torii egipteni au dat o înaltă apre
ciere si au transmis mulțumiri pen
tru poziția consecventă si eforturile 
depuse de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în vederea 
soluționării pe cale pașnică a situa
ției din Orientul Mijlociu.

Convorbiri româno-siriene
DAMASC 24 (Agerpres). — Dele

gația Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care 
face o vizită oficială de prietenie 
în Siria, a început convorbirile cu 
delegația Partidului Baas Arab So
cialist. condusă de Abdallah Al- 
Ahmar. secretar general adjunct al 
C.C. al partidului. La convorbiri par
ticipă din partea siriană dr. Fawaz 
Saigh, membru al Comandamentului 
național, șeful secției relații externe, 
dr. Suleiman Kadah. membru al co
mandamentului regional, șeful secției 
economice si financiare. Ghassan Abu

Tauk. șeful comisiei de control și 
Inspecții. Muhamad Abu-Zarad. di
rectorul secției relații externe. Mu
hamad Ibrahim, șeful secției țări 
socialiste. Din partea română parti
cipă tovarășii Dumitru Turcus. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. și Grigore Comartin. amba
sadorul României la Damasc.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un schimb 
de informații privind activitatea si 
preocupările actuale ale celor două 
partide, evoluția relațiilor bilaterale 
si unele aspecte ale relațiilor inter
naționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A MOZAMBICULUI

Excelenței Sale SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Populare Mozambic îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese Partidului FRELIMO și poporului mozambican pe 
calea edificării noii societăți, a dezvoltării independente a țării.

îmi exprim convingerea fermă că în conformitate cu Tratatul de priete
nie și cooperare, cu celelalte înțelegeri convenite împreună, raporturile de 
strînsă prietenie, solidaritate și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, dintre țările și guvernele noastre se vor aprofunda con
tinuu, în interesul celor două popoare, al luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului și discriminării rasiale, pentru întărirea 
păcii, destindere și dezvoltarea colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

A"AGENȚIILE DE PRESA
■ _pe scurt____ _

REUNIUNE CONSACRATA ELABORĂRII UNUI COD DE CONDUITA 
A COMPANIILOR TRANSNAȚIONALE. In capitala Mexicului a început cea 
de-a Vl-a sesiune a Comisiei O.N.U. pentru corporațiile transnaționale, 
care își concentrează lucrările asupra elaborării unui cod de conduită a 
acestora. Concluziile prezentei reuniuni, precum și proiectul codului de 
conduită ce va fi elaborat urmează să fie prezentate, alături de alte 
propuneri, in cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate noii ordini economice internaționale.

TENTATIVĂ DE LOVITURA DE 
STAT DEJUCATA ÎN JAMAICA. 
Intr-un comunicat radiotelevizat, 
primul ministru al Jamaicăi. Mi
chael Manley, a anunțat că guver
nul a dejucat o tentativă de lovi
tură de stat organizată de unele 
elemente din armată — transmit 
agențiile internaționale de presă. 
Inițiatorii acțiunii — 23 de mili
tari și un civil — au fost arestați.

ANSAMBLUL „CĂLUȘUL* IN 
PORTUGALIA. In continuarea tur
neului pe care îl întreprinde in 
Portugalia, ansamblul . „Călușul" al 
Căminului cultural din Scomicești a 
luat parte la parada cintecelor si 
dansurilor folclorice organizată la 
Lisabona, cu care s-a deschis cel 
de-al II-lea festival international de 
folclor „Festinatel" din Portugalia, 
desfășurată în prezența soției pre
ședintelui țării, dr. Maria Manuela 
Neto Portugal Ramalho Eanes.

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN JAPONIA. Potrivit rezultate
lor oficiale ale alegerilor parțiale 
pentru Camera Consilierilor (came
ra superioară) a Dietei Japoniei, 
desfășurate duminică. Partidul Li
beral-Democrat a obținut 69 de 
mandate din cele 126 ce urmau să 
fie reînnoite. Ca urmare. P.L.D. de
ține 135 de locuri din totalul de 252, 
fiind urmat de Partidul Socialist 
47 mandate. Komeito — 26. Parti
dul Comunist — 12, Partidul Socia
list Democratic — 12.

DECES. Varahagiri Venkata Giri, 
fostul președinte al Indiei, a înce
tat din viată, in vîrstă de 85 de 
ani, la reședința sa din Madras, 
s-a anuntat oficial al Delhi. El a 
fost președintele Indiei între 1969 
și 1974.

ÎNTR-O DECLARAȚIE A P.C. 
DIN ARGENTINA, dată publicită
ții la Buenos Aires, se subliniază 
necesitatea realizării de urgentă a

unui acord între toate forțele poli
tice si sindicale din tară. în vederea 
depășirii ..Actualului moment de 
răscruce din istoria tării". Docu- . 
mentul relevă necesitatea elaborării 
unui program de acțiune al forte- 1 
lor politice si sindicale argentinie- . 
ne si traducerea neîntîrziată a 
acestuia în practică, pentru a se | 
putea iniția o nouă etapă a dezvol
tării social-politice și economice a i 
tării.

MASțIRI ECONOMICE ÎN BEȚ- 
G1Â. Guvernul belgian de coaliție, 
condus de Wilfried Martens, a | 
adoptat un plan de măsuri vizînd 
reducerea deficitului curent al bu- l 
getului guvernamental. Programul 
prevede reducerea cu 2.2 la sută a 
bugetelor tuturor ministerelor, in- i 
stituirea de noi taxe asupra unor 
bunuri de consum. în special asu- • 
pra celor de lux (bijuterii, blănuri. 
Parfumuri). precum si majorarea 
preturilor de vînzare ale benzinei. | 
băuturilor alcoolice si țigărilor.

CINEAȘTII VEST-EUROPENI tN 
ALERTA. Peste 50 de cineaști din 
țări vest-europene au participat. . 
la Hyeres (Franța), la o reuniune 
consacrată examinării mijloacelor I 
de salvare a cinematografiei din 
tarile respective. îndeosebi ca ur
mare a concurentei tot mai outer- | 
nice a cinematografiei americane.

Poporul mozambican sărbătorește 
azi a cincea aniversare a unui mo
ment din cele mai importante ale 
Istoriei sale : proclamarea inde
pendenței naționale. Evenimentul 
de la 25 iunie 1975, încununare a 
unei lupte eroice purtate cu 
arma în mină vreme de peste 
un deceniu sub conducerea 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO), a marcat începutul 
unui nou capitol în istoria poporu
lui mozambican, al unei perioade 
de mari eforturi pentru lichidarea 
grelei moșteniri coloniale și asigu
rarea progresului multilateral al 
țării. Sarcinile noii etape au fost 
definite de cel de-al III-lea Con
gres al FRELIMO, din 1977, al cărui 
program stabilește ca obiectiv prin
cipal „desființarea exploatării omu
lui de către om și înfăptuirea con
dițiilor pentru edificarea în Repu
blica Populară Mozambic a bazelor 
politice, materiale și ideologice ale 
socialismului".

Intre principalele măsuri sociale 
adoptate după proclamarea inde
pendenței se numără preluarea de 
către stat a ramurilor de bază ale 
economiei, a proprietății imobiliare, 
a instituțiilor de învățămînt, de asis
tență socială și altele. Multi din in
structorii politici al detașamentelor 
FRELIMO lucrează acum ca organi
zatori ai maselor la orașe și sate în 
lupta pașnică, dar deloc ușoară, 
pentru edificarea unui Mozambic 
nou, mobilizează oamenii muncii la 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
organizează cursuri de alfabetizare 
pentru adulți, îndrumă organizațiile 
de femei și tineret, cercurile de 
educație politică. Sub deviza „Uni
tate, muncă, vigilență", în întreaga 
țară se multiplică inițiativele popu
lare vizînd sporirea producției agri
cole și industriale. Succesele obți

nute pînă acum în dezvoltarea eco
nomică, în promovarea învățămin- 
tului, în asigurarea de locuințe și de 
asistență socială sînt tot atîtea do
vezi ale capacităților creatoare ale 
unui popor care și-a descătușat 
energiile și este hotărât să pășească 
pe calea progresului.

Poporul român, care și-a mani
festat deplina solidaritate cu lupta 
poporului mozambican pentru do- 
bindirea neatîrnării, acordîndu-i un 
'larg sprijin material, politic și di-_ 
plomatic, urmărește cu caldă sim
patie eforturile sale actuale pentru 
consolidarea independența națio
nale, pentru dezvoltare 1 ^ă. Spre 
satisfacția reciprocă, rap urile de 
prietenie și colaborare înt. ' Româ
nia și Mozambic au'cunoscut în ul
timii cinci ani un curs mereu as
cendent.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate Ia amplificarea și adîn- 
cirea relațiilor de strînsă colaborare 
româno-mozambicane au avut-o în
tîlnirile de la București și de pe pă- 
mîntul african dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sa
mora Machel. Desfășurate sub 
semnul deplinei înțelegeri și res
pectului reciproc, al dorinței co
mune de a diversifica legăturile pe 
toate planurile, dialogurile la nivel 
înalt au deschis de fiecare dată 
ample perspective conlucrării bila
terale. Deosebit de rodnică s-a do
vedit vizita efectuată de șeful sta
tului român în Mozambic în aprilie 
anul trecut, Tratatul de prietenie și 
colaborare, numeroasele acorduri și 
înțelegeri semnate cu acel prilej re- 
prezentînd un vast program menit 
să stimuleze puternic dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-mo
zambicane, în interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc sesiunea Seimu
lui R.P. Polone, care a adoptat o 
hotărâre cu privire la introducerea 
unor modificări în planul economic 
pe anul curent. In hotărire se relevă , 
necesitatea creșterii eficientei acti
vității economice, necesitatea de a se 
realiza un sold comercial activ, mai 
ales în comerțul cu țările care folo
sesc valută liber convertibilă, prin

sporirea exportului si raționalizare^ 
Importului. După cum relevă agenția 
P.A.P.. hotărîrea recomandă redu
cerea consumurilor de materiale si de 
materii prime. îndeosebi provenite 
din import, corectează unii indicatori 
ai producției, productivității muncii 
Si lucrărilor în construcții.

In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Corespondență din Belgrad

Vizita oficială de prietenie

Sesiune O.U.A.
FREETOWN 24 (Agerpres). — Lu

crările celei de-a 35-a sesiuni a Con
siliului Ministerial al Organizației 
Unității Africane au continuat în 
comitetele de lucru ale reuniunii. în 
cadrul cărora se finalizează proiec
tele de lucru ale reuniunii.

După cum a precizat Peter Onu. 
purtătorul de cuvint al O.U.A.. prin
cipala problemă asupra căreia se 
concentrează atentia participantilor 
la sesiunea ministerială o constituie, 
în domeniul politic. Declarația pri
vind decolonizarea Africii, care in
clude. ca aspecte prioritare, situația 
din Africa de Sud. precum și lupta 
popoarelor din teritoriile continentu
lui aflate încă sub conducerea unor 
regimuri minoritare.

Pentru organizarea de alegeri libere în Namibia
Noi propuneri ale secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Intr-o scrisoare adresată 
ministrului de externe al Republicii 
Sud-Africane, R. Botha, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
prezentat o serie de noi propuneri si 
clarificări în legătură cu planul Na
țiunilor Unite de organizare a unor 
alegeri libere în Namibia, în vederea 
asigurării accesului la independentă 
al acestui teritoriu. După cum se 
știe, planul O.N.U., care s-a lovit 
de tot felul de obstrucții din partea 
R.S.A., preconizează desfășurarea a- 
cestor alegeri sub supravegherea 
Națiunilor Unite si, în acest scop, 
trimiterea unei echipe de specialiști

Solufia politică, singura alternativă 
a încordării internaționale

Presa din tara noastră a publicat 
informația Agenției de presă sovie
tice T.A.S.S. potriv t căreia „în 
aceste zile, de comun acord cu gu
vernul afgan, se efectuează retrage
rea pe teritoriul U.R.S.S. a unor uni
tăți militare a căror prezentă în 
Afganistan nu este necesară în pre
zent". Opinia publică din România 
socialistă a luat cunoștință cu viu in
teres de acest comunicat, salutîndu-1.

Se poate aprecia că adoptarea de 
către Uniunea Sovietică a hotărârii 
amintite are un caracter pozitiv în 
actualele împrejurări ale vieții in
ternaționale. puțind exercita o in
fluentă politică în direcția diminuării 
Încordării, a dezvoltării cursului des
tinderii si Păcii, răspunde cerințelor 
normalizării climatului mondial. De
sigur. măsura adoptată de guvernul 
sovietic reprezintă un început. O im
portantă deosebită ar avea trecerea 
Intr-un anumit termen, odată cu în
cetarea sprijinului din afară pentru 
forțele antiguvernamentale, la retra
gerea tuturor trupelor sovietice din 
Afganistan.

Manifestîndu-și sprijinul pentru 
hotărîrea Uniunii Sovietice privind 
retragerea unor unități militare din

Afganistan, opinia publică din țara 
noastră își exprimă speranța că a- 
ceastă acțiune va facilita crearea 
condițiilor pentru a se ajunge la re
glementarea politică a problemei 
Afganistanului, potrivit intereselor 
păcii și destinderii în lume.

Așa cum este cunoscut, potrivit 
poziției sale principiale. România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru o 
soluționare politică a situației din 
Afganistan. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent : 
„In ce privește Afganistanul, indife
rent de părerile cu privire la cau
zele evenimentelor, considerăm că 
trebuie acționat cu toată hotărîrea 
în direcția unei soluții politice în 
Afganistan, care să ducă la înceta
rea oricărui sprijin din afară pentru 
forțele antiguvernamentale și, in a- 
celași timp, la retragerea unităților 
militare sovietice". In aceasta isi gă
sește expresie poziția consecventă a 
României privind necesitatea respec
tării stricte a dreptului fiecărui po
por de a fi stăpîn pe propria soartă 
și a decide liber asupra propriilor 
destine, de a-și organiza viața așa 
cum dorește, fără nici un amestec 
și nici o presiune din afară, de a-și

soluționa problemele in mod inde
pendent, potrivit voinței și interese
lor sale naționale.

întreaga experiență a vieții in
ternaționale demonstrează că aceasta 
este o condiție esențială si hotărâ
toare a păcii, destinderii și înțelege
rii între popoare. In Declarația 
adoptată de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia s-a subliniat 
necesitatea unei reglementări poli
tice a situației create în legătură cu 
Afganistanul, precizîndu-se că o ast
fel de reglementare trebuie să creeze 
o garanție sigură privind încetarea 
totală și nerepetarea nici unei 
forme de amestec din afară împo
triva guvernului si poporului din 
Afganistan, concomitent cu retra
gerea trupelor sovietice din această 
tară.

în condițiile actuale, atît de com
plicate ale vieții internaționale, ale 
încordării și pericolelor la adresa 
păcii, nu există sarcină mai impor
tantă. de mai mare răspundere decît 
aceea de a face totul pentru reluarea 
și consolidarea cursului spre destin
dere, securitate si colaborare între 
popoare. *

militari si civili ai O.N.U. în Nami
bia. în vederea desfășurării în con
diții adecvate a scrutinului.

Intr-o declarație făcută presei. 
Kurt Waldheim a subliniat că suc
cesul alegerilor din Namibia „depin
de de îndeplinirea îndatoririlor lor, 
cu imparțialitate deplină și fără dis
criminare. atît de către O.N.U.. cit si 
de către R.S.A. După părerea mea 
— a arătat el — organizarea unor 
alegeri libere si imparțiale presu
pune. ca o cerință prealabilă, ca tu
turor părților să li se asigure un 
tratament corect si egal de către 
toate autoritățile responsabile". Intre 
altele. Kurt Waldheim menționează 
necesitatea eliberării detinutilor poli
tici din Namibia, astfel incit aceștia 
să poată participa la alegeri, pre-
cum și a abținerii tuturor părților 
de la orice acțiuni de intimidare în 
perioada scrutinului.

R.S.A. Se extinde mișcarea grevistă 
a muncitorilor de culoare

PRETORIA 24 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de muncitori de cu
loare din marile centre indus
triale ale R.S.A., Johannesburg 
și Uitenhage, continuă greva 
declanșată in cursul săptăminii 
trecute, in sprijinul revendicări
lor privind abolirea practicilor 
rasiale discriminatorii, precum 
si îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă si de viată. Acțiunea 
grevistă, căreia i s-au adăugat 
ample manifestații si de

monstrații de protest organizate 
împotriva practicilor de apart
heid ale guvernului minoritar de 
la Pretoria, tinde să ia amploa
re, deși poliția a intervenit în re
petate rânduri, făcind uz de arme 
și gaze lacrimogene si operând, 
totodată, numeroase arestări.

Actualele mișcări antiapartheid 
din R.S.A. sînt considerate, după 
cum s-a menționat, ca cele mai 
puternice după marile inciden
te rasiale de la Soweto, din 1976.

„Saliut-6“:
MOSCOVA 24 (Ager

pres). •— Data de 24 iu
nie 1980 a marcat împli
nirea a 1 000 de zile de 
funcționare pe orbita 
circumterestră a stației 
științifice sovietice „Sa- 
liut—6“ — relatează a- 
genția T.A.S.S. Aproape 
jumătate din acest in
terval de timp stația a 
evoluat în regim pilotat. 
Informațiile obținute în 
urma realizării amplului 
program de cercetări și

0 mie de zile
experimente efectuate la 
bordul stației orbitale 
își găsesc multiple apli
cări în diferite domenii 
ale științei și economiei 
sovietice.

In ziua „jubiliară" 
pentru „Saliut—6", cos
monauta Leonid Popov 
și Valeri Riumin. aflați 
de 76 de zile in zbor or
bital, au avut in pro
gram efectuarea de ob
servații vizuale asupra 
suprafeței terestre și

in Cosmos
oceanului planetar, ex
perimente tehnice și 
exerciții de cultură fi
zică. Cu o zi mai înain
te, echipajul stației a 
fost supus unui examen 
medical complex, rezul- 
tind că starea sănătății 
cosmonauților este bună.

Sistemele de bord ale 
complexului orbital pen
tru cercetări științifice 
„Saliut-6“ — „Soiuz-36“ 
funcționează normal.

La 24 iunie a început. în capitala 
Iugoslaviei, vizita oficială de prie
tenie. la invitația Prezidiului 
R.S.F.I.. a președintelui Statelor 
Unite. Jimmy Carter.

în opinia publică iugoslavă se 
consideră că această vizită, convor
birile ce vor fi purtate cu condu
cătorii Iugoslaviei se înscriu pe li
nia relațiilor traditionale dintre 
cele două țări, vor contribui la 
dezvoltarea multilaterală a acestor 
raporturi pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific. pe baza princi
piilor egalității si respectului re
ciproc, în interesul ambelor state. 
De asemenea, se subliniază că 
această vizită are importantă și 
pentru climatul politic internatio
nal. pentru cauza destinderii și 
păcii în lume. 
Aceasta dovedeș
te, se subliniază 
la Belgrad, con
tinuitatea politicii 
iugoslave de con
tacte largi cu toa
te statele, de participare activă a 
acestei țări la viața internațională.

Vizita președintelui S.U.A. are 
loc după o perioadă în care rela
țiile dintre cele două țări. în spe
cial în ultimii ani. au cunoscut o 
marcantă dezvoltare. convorbirile 
dintre președintele Prezidiului 
R.S.F.I., Țvietin Miatovici, și pre
ședintele Jimmy Carter fiind che
mate să confirme — după cum de
clara purtătorul de cuvint al Se
cretariatului federal pentru aface
rile externe, Mirko Kalezici— „in
teresul reciproc pentru continuarea 
dialogului deja existent dintre cele 
două nărti si dorința de a asigura 
o cooperare reciproc avantajoasă în 
toate domeniile".

La sosirea sa la Belgrad, afir- 
mînd că în ultimii trei ani legătu
rile dintre S.U.A. si Iugoslavia s-au 
întărit, președintele Carter a ex
primat dorința de colaborare în 
continuare, pentru ca aceste rela
ții să devină și mai puternice, și 
a subliniat că S.U.A. „respectă 
nealinierea Iugoslaviei si admiră 
rolul constructiv jucat de ea pe 
plan international".

Pe aeroportul Beograd, președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, și so
ția sa au fost întîmpinați de Țvie- 
tin Miatovici, 
diulul R.S.F.I.. 
care le-au urat 
bun venit. La 
nării au luat

\ șevski,
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R.S.F.I., Dragoslav Markovici, pre
ședintele Adunării R.S.F.I., Vese- 
lin Giuranovici, președintele Consi
liului Executiv Federal, alte perso
nalități.

Capitala Iugoslaviei a rezervat 
oaspeților o primire cordială. De-a 
lungul întregului traseu, belgrăde- 
nii au salutat cu căldură pe pre
ședintele Carter.

La puțin timp de la sosire, pre
ședintele S.U.A. a depus o coroană 
de flori la mormîntul lui Iosip 
Broz Tito.

In cursul după-amiezii. au în
ceput convorbirile dintre președin
tele Prezidiului R.S.F.I., Țvietin 
Miatovici, si președintele Carter, 
la care participă membrii celor 
două delegații. în acest cadru s-a 

procedat la un 
schimb de păreri 
în problemele in
ternaționale ac
tuale, în special 
cele referitoare la 
căile de refacere 
destinderii, pre-

președintele Prezi- 
lmpreună cu soția, 

oaspeților un cordial 
ceremonia întîmpi- 
parte Lazar Koli-

membru al Prezidiului

și consolidare a 
cum și în probleme privind dez
voltarea pe plan multilateral a 
colaborării dintre cele două țări.

Prin sine însăși vizita este o ac
țiune importantă în contextul vie
ții politice internaționale actuale. 
Este evident că aceste contacte în
tre două țări cu orânduiri sociale 
diferite sînt un fapt pozitiv pe li
nia desfășurării unor relații nor
male între state, a intensificării 
colaborării multilaterale dintre po
poare. Cu atît mai mult, în împre
jurările actuale, cînd s-a conturat 
o agravare a situației internațio
nale, dezvoltarea bunelor relații 
dintre state este de natură să con
tribuie la diminuarea încordării șl 
la reluarea procesului de destin
dere, care presupune tocmai relații 
tot mai largi. întemeiate pe res
pect reciproc, iar calea convorbiri
lor politice, a întîlnirilor și discu
țiilor este singura modalitate care 
poate asigura un climat de încre
dere, propice soluționării proble
melor complexe intr-un spirit nou. 
în interesul fiecărui popor, al cau
zei generale a păcii si securității. 
Tocmai de aceea, vizita președin
telui S.U.A., Jimmy Carter, la Bel
grad suscită atentia celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice mon
diale și este apreciată ca un fapt 
pozitiv in ansamblul vieții politice 
internaționale.
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