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Sl SĂPTĂMlNA PE CARE 0 ÎNCHEIEM, PLENARA C.C. AL P.C.R. Șl MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ AU ADOPTAT:

HOTĂRÎRI ȘI LEGI DE MARE ÎNSEMNĂTATE 
pentru perfecționarea conducerii vieții economico-sociale, 

sporirea avuției naționale și creșterea bunăstării poporului 
„Noul mecanism economic, autoconducerea și autogestiunea nu repre

zintă simple lozinci, ci trebuie să devină principii și forme de bază ale activității 
de conducere a economiei naționale. Fiecare unitate trebuie să asigure o acti
vitate rentabilă, eficientă, să poată restitui societății, intr-un termen dat, inves
tițiile pe care le-a realizat, să asigure beneficii, noi mijloace pentru acumulare și 
dezvoltare, pentru ridicarea bunăstării poporului".

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Săptămîna pe care o Încheiem a 
fost marcată de evenimente deose
bit de importante pentru perfec
ționarea Întregii vieți economico- 
sociale, pentru evoluția patriei 
noastre pe noi trepte ale progresu
lui. pentru ridicarea bunăstării tu
turor oamenilor muncii, a întregu
lui popor. Au avut loc plenara C.C. 
al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări 
Naționale, care au dezbătut și apro
bat hotărîri și legi de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării, pentru creș
terea nivelului nostru de trai, in 
strînsă concordanță, cu istoricele 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al partidului.

Elaborate șl fundamentate sub 
conducerea directă, nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ho- 
tărîrile și reglementările legale a- 
doptate poartă puternic amprenta 
gîndirli revoluționare și clarvlziu- 
nll sale științifice. încă o dată s-a 
relevat In mod strălucit rolul de

terminant, hotărîtor al secretarului 
general al partidului in conceperea 
și conducerea amplului proces de 
perfecționare necontenită a condu
cerii întregii activități economico- 
sociale, de ridicare a acesteia la 
nivelul cerințelor și exigențelor e- 
tapei actuale de dezvoltare a tării.

Orientările și sarcinile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită la plenara Co
mitetului Central — care și-au 
găsit concretizarea In hotărlrile și 
legile adoptate de plenară șl de 
înaltul for legislativ al țării — evi
dențiază capacitatea sa de a des
prinde, pe baza profundei analize 
a fenomenelor șl proceselor vieții 
economice și sociale, a corelării și 
diriguirii lor în consens cu intere
sele majore ale societății noastre, 
ale poporului, modalitățile și direc
țiile concrete de acțiune pentru 
mobilizarea tuturor resurselor de 
progres și bunăstare de care dis
punem, astfel ca obiectivele jalo-
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nate de Congresul al XII-lea al 
partidului să fie Înfăptuite cu 
succes, prin munca harnică și te
nace a întregului nostru popor.

Hotărîrile și legile adoptate slnt 
străbătute ca un fir roșu de ideea 
fundamentală că Întreaga activitate 
economică și socială trebuie să se 
desfășoare sub semnul calității noi, 
superioare, al înaltei eficiente e- 
co no mice. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului la 
plenară, flecare unitate trebuie să 
desfășoare o activitate rentabilă, e- 
ficientă, pentru a putea restitui so
cietății, într-un termen dat, inves
tițiile pe care le-a realizat, a asi
gura beneficii, noi mijloace pentru 
acumulare și dezvoltare, pentru ri
dicarea bunăstării poporului.

Este firească dorința fiecărui om 
al muncii, a întregului popor de a 
trăi mai bine. Dar împlinirea a- 
cestel dorințe spre care năzulm cu 
toții tși are sursa trainică in mun
ca noastră mereu mal spornică.

CEAUȘESCU
mal eficientă șl de calitate, menit*  
să asigure creșterea continuă a pro
ducției materiale, a avuției națio
nale. De acest adevăr ne-am con
vins tncă o dată în cursul acestui 
cincinal, cind, tocmai pe această 
bază, s-au realizat cea mal mare 
creștere a veniturilor populației din 
Întreaga istorie a construcției socia
liste, un spor substanțial al desfa
cerilor de mărfuri către populație. 
Ca proprietari și producători, ca 
beneficiari a tot ceea ce înfăptuim 
sîntem deci direct interesați ca re
sursele materiale și de muncă de 
care dispunem să fie valorificate 
cit mai eficient, pentru că numai 
pe această cale asigurăm Înainta
rea neabătută a tării pe calea pro
gresului și civilizației socialiste, o 
viață mereu mai bună.

Acestui scop esențial, fundamen
tal 11 slujesc toate hotărlrile șl ac-
(Contlnuare in pag. a III-a)

Paolo Bufalini,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă 
dimineață pe Paolo Bufalini, membru 
al Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, aflat lntr-o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășa 
Ghizela Vass, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Rodolfo Mechinl, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.I.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
și cele mai cordiale urări din partea 
tovarășului Enrico Berllnguer. secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian, a Direcțiunii P.C.I.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită în 
numele său, al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. tovarășu
lui Enrico Berllnguer, membrilor Di
recțiunii P.C.I. un salut călduros și 
cele mal bune urări de sănătate și 
succes In Întreaga lor activitate.

în cadrul Întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale șl de perspec

Președintele Băncii Siciliei și al Băncii italo-române
Președintele Republicii Socialista 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă di
mineața, pe Geannino Parra viclni, 
președintele Băncii Siciliei șl al 
Consiliului de administrație al Băncii 
italo-române. care efectuează o vi
zită In tara noastră.

La primire a participat Vaslle Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii române 
de comerț exterior.

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
privire la declararea zilei de 3 ianuarie 1981 ca zi nelucrătoarecu

finind teama de faptul eă ziua de 3 ianuarie 1981 este 
zl lucrătoare, iar zilele de 1, 2 și 4 ianuarie 1981 sini 
nelucrătoare, și de dorința exprimată de numeroase 
colective de oameni al muncii ca și ziua de 3 ianuarie 
1981 să fie nelucrătoare, urmind ca timpul nelucrat să fie 
compensat prin munco prestată intr-o altă zl nelucrâtoare 
din luna ianuarie 1981,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decreteazăi

Art 1. - Ziua de 3 Ianuarie 1981 se declară zl nelu
crătoare

In acest fel, personalul muncitor va beneficia de 4 zile 
nelucrătoare, in perioada 1-4 ianuarie 1981.

In compensarea timpului nelucrat In ziua de 3 Ianuarie 
1981, personalul muncitor va lucra in ziua de 18 ianuarie 
1981, potrivit programului stabilit pentru fiecare unitate.

Art 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică unităților pro
ductive in care se desfășoară proces continuu de muncă.

Timpul lucrat in zilele nelucrâtoare in aceste unități va 
fi compensat cu timp liber, potrivit programului ce se va 
stabili pentru fiecare unitate.

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele șl 
birourile executive ale consiliilor populare vor stabili 
programe speciale pentru unitățile comerciale, de 
transporturi publice și alte asemenea unități, care să 
asigure servirea populației in zilele de 1-4 ianuarie 1981.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

membru al Direcțiunii P.C. Italian
tivă ale celor două partide. In acest 
context a fost exprimată satisfacția 
pentru bunele relații de colaborare 
și solidaritate, de stimă și respect re
ciproc dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Italian și 
a fost exprimată dorința de a ampli
fica aceste raporturi în folosul ce
lor două partide, al bunelor relații 
româno-italiene, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și cooperării 
internaționale. A avut loc. de ase
menea, un schimb de păreri în pro
bleme ale actualității politice inter
naționale. Exprimîndu-se preocu
parea celor două partide față de 
agravarea situației pe plan mondial, 
s-a reliefat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru diminuarea încor
dării din viata internațională, pentru 
reluarea și consolidarea politicii de 
destindere, pace, colaborare și res
pect al independentei naționale, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin 
negocieri, a stărilor de încordare si 
conflict care mal dăinuie în diferite 
regiuni ale lumii.

Examinîndu-se problemele securită
ții și cooperării pe continentul 
nostru, unde are loc o sporire a 
efectivelor militare și a armamente

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi tn legătură cu 
activitatea Băncii italo-române și au 
fost examinate modaatăți de extin
dere și diversificare a relațiilor bi
laterale în domeniul financiar-ban- 
car. S-a subliniat că dezvoltarea ac
tivității Băncii italo-române servește 
amplificării relațiilor tradiționale de 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări. 

lor, acumulîndu-se numeroase mij
loace de distrugere în masă, inclusiv 
nucleare, s-a evidențiat importanta 
bunei desfășurări a reuniunii de la 
Madrid pentru ca aceasta să im
pulsioneze transpunerea în practică, 
ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, să contri
buie la extinderea colaborării si coo
perării intre statele europene și. in 
mod deosebit, să ducă la măsuri efi
ciente de dezangajare militară si de
zarmare in Europa, să dea o nouă 
perspectivă păcii, destinderii, secu
rității și colaborării în întreaga lume.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea sporirii eforturilor în direcția 
lichidării subdezvoltării, reducerii 
decalajelor economice dintre state și 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale.

în cadrul Întrevederii s-a exprimat 
Încrederea celor două partide in ca
pacitatea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a clasei muncitoare, a 
întregului popor polonez că vor reuși 
să învingă greutățile ivite si vor asi
gura dezvoltarea în continuare a Po
loniei pe calea socialismului și a bu
năstării celor ce muncesc.

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

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte economico-financiare 
internaționale, evidențiindu-se. in 
acest cadru, importanta extinderii co
laborării și cooperării economice, 
pe baze reciproc avantajoase, a în
tăririi stabilității monetare interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.
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Un adevăr nâscut din munca noastrd, a tuturor:
ÎMPLINIRILE DE AZI - ÎNDEMNURI PENTRU REALIZĂRILE DE M1INE

Amplul program de lucru cuprins In cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R., legile adoptate de Marea Adunare 
Națională au o mare însemnătate pentru întreaga dezvoltare a economiei 
naționale, pentru creșterea nivelului de viață al celor ce muncesc, pentru 
traiul mai bun al fiecărei familii

Prin activitate^ politlco-educatlvâ Intensâ, de rl cu zl, a organelor șl 

organizațiilor de partid, a sindicatelor, Frontului Democrației șl Unității 

Socialiste, a tuturor organizațiilor obștești i

SĂ ASIGURĂM POPULARIZAREA CIT MAI LARGĂ A 
PREVEDERILOR LOR, CUNOAȘTEREA LOR TEMEINICĂ 
DE CĂTRE FIECARE CETĂȚEAN!

SĂ FACEM TOTUL PENTRU ÎNȚELEGEREA SENSULUI 
UMANIST AL ACESTOR LEGI, IN VEDEREA MOBILIZĂRII 
CELOR MAI LARGI FORȚE ALE NAȚIUNII LA APLICAREA 
LOR FERMĂ IN VIAȚĂ!

tu ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

• 11 întreprinderi din ju*  
dețul Harghita

Printre acestea se numără co
lectivele întreprinderii miniere 
din Bălan, întreprinderii me
canice din Gheorgheni, între
prinderii de tricotaje din Miercu- 
rea-Ciuc, întreprinderii de ață 
și filatură din Odorheiu Se
cuiesc s.a.

• întreprinderea de anve
lope „Victoria**  Florești

Avansul de timp clștlgat per
mite muncitorilor, maiștrilor, 
inginerilor de aici să producă in 
plus, pînă la finele anului, măr
furi Industriale in valoare de 
peste 75 milioane leL

• Industria orașului Do- 
rohoi

De menționat că tot Ieri și-au 
realizat sarcinile planificate si 
constructorii de locuințe doroho- 
ienl, urmind să predea supli
mentar. pînă la sfîrșitul anului, 
un număr de 90 apartamente.

• 15 unități economice din 
județul Bistrița-Năsăud

Pînă la 31 decembrie vor fi 
livrate suplimentar produse in 
valoare de peste 76 milioane let

Cea mai firească, cea mai omenească 
dintre faptele omului - MUNCA

Din numeroasele participări la 
dezbaterile recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, Impunînd prin- 
tr-o profundă cunoaștere a proble
melor și o matură răspundere dvică, 
am fost impresionat, ca scriitor, mal 
ales de două : al unei deputate lin 
Teleorman și al unui deputat din 
Bistrița-Năsăud. Și nu numai eu am 
fost surprins și concentrat. Liniștea 
sălii și apoi aplauzele, vii. diferite, 
care au urmat celor două discursuri 
erau și salut, și adeziune, și răsplată 
la cele ce spuseseră colegii noștri. 
Evident, vorbiseră despre munca lor. 
adică despre rezultatele muncii lor. 
rezultate solide, integrate tn cifre 
neaproximative șl deci nepotrivite 
cu fardurile unor metafore. Cred că 
nici o poezie, orlcît de grozavă ar 
fl fost, nu m-ar fi Impresionat mai 
mult. Oamenii munciseră bine șl 
ne spuneau ce se tntimplă cu viața 
și cu oamenii cind se muncește bine. 
Poate că unele cifre păreau exagera
te. Păreau doar, pentru că ei le anun
țaseră fără laudă și chiar fără mîn- 
drie. Și am simțit cum se creează o 
relație oarecum ciudată intre unii 
dintre noi și ei. Mîndria era a noas
tră. mîndria pentru ceea ce făcuseră 
ei. Dar de partea cealaltă ce era ? 
Și am trecut pe lingă ei. in pauze, 
discret, pentru a-i simți. Și am des
coperit. nu știu unde mal mult, nu 
știu unde mal puțin, un fel de ati
tudine, care-i unea și care-i deosebea. 
Parcă-ml răspundeau la o întrebare 
care-mi ardea buzele: „Cum de-ați 
făcut toate acestea?". Răspunsul era 
foarte ușor de cules t „Păi. ce să fi

făcut altceva...!'. Răspunsul gospoda
rului din toate vremurile.

Și cred că aici te Intimplă minunea.
Am vorbit și vorbim toarte mult, 

despre muncă. Uneori am preluat 
teorii, metafore, recomandări. Alteori 
am descoperit noi definiții și axiome. 
Aproape că am brodat, țesut și pie
trificat un fetișism al muncii, cu atîta 
fidelitate și stăruință, incit a ajuns 
mal sus decît Însuși actul muncii, ba 
poate chiar lnfluențîndu-1 citeodată

facem o favoare societății, cl ne in
tegrăm in ea. Aceasta trebuie să în
țelegem în primul rînd. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
munca este datoria elementară a 
omului societății noastre, a fiecărui 
membru al societății socialiste.

Și cred că a sosit vremea să ne 
reîntoarcem la acest adevăr, nu nu
mai în legile pe care statul nostru 
și partidul nostru le pun cu severi
tate in slujba lui, d și in toate vor

Constantin CHIRIȚA

In negativ. Vorbeam despre muncă 
unii, și mal vorbim încă, de parcă ar 
fi ultima cucerire a societății și a 
lumii, și nu lumea șl societatea o 
consecință a ei. Probabil că odată, 
unii neobișnuit! cu munca sau cre- 
zînd că munca înseamnă doar ciocan, 
nicovală, lopată, coarnele plugului și 
deci sudoare. îngheboșare si sudalmă 
au transformat-o intr-un fel de mi
racol, un fel de relație intre sclavi 
și stăpînl. Poate că am exagerat și 
noi. mai de curînd. proclamînd-o. 
uneori, ca pe un fenomen extraordi
nar, agățîndu-i in definiție tot felul 
de cuvinte pompoase.

Munca, in adevărul el cel mai 
adine, cel mai adevărat, este un act 
firesc, poate cel mai firesc act al 
omului, actul prin care omul supra
viețuiește. singurul prin care cu ade
vărat poate supraviețui, primul si 
poate singurul cu care se încadrează 
cu adevărat in societate. Muncitul, nu

bele șl teoriile noastre, tn comenta
riile noastre, tn țesătura aceasta 
suprastructurală cu sare Înconjurăm 
munca. Altminteri s-ar putea părea 
că munca unora este aceea de a 
blagoslovi munca altora. Și încă se 
mai pot găsi candidați pentru acest 
fel de a munci, căzînd In extaz In 
fata eforturilor altora, a roadelor 
acestor eforturi, ignorînd elementar 
că cea mai firească admirație este să 
adauge propriile fapte, propriile 
contribuții la tnavuțirea zestrei ma
teriale și spirituale a țării.

Sintem datori societății și vieții 
noastre cu munca noastră, pentru a 
trăi omenește, pentru a prospera. 
Și înțeleg, și salut din Inimă, și apăr 
din Inimă perseverența conducătoru
lui statului nostru cu privire la 
această datorie elementară a fiecă
ruia de a munci. Să ne trezim, băr- 
bătește, șl să nu mal așteptăm feli
citări. urale, fotografii și decorații

pentru munca noastră cea de toate 
zilele, datorită căreia ne trăim, pur 
șl simplu, viața noastră cea de toate 
zilele.

De la Însușirea acestui adevăr 
elementar, de la respectarea lui. de 
la transformarea lui în firesc pot 
începe frumosul, mîndria, lauda, 
elogiul. De aici înainte munca se 
poate îmbogăți cu plusul personali
tății fiecăruia, poate deveni pasiune, 
estetică și creație, factor de sporire 
a ritmului general de dezvoltare, 
factor de progres, mai rapid și mai 
energic.

Mal Intll actul muncii fiecăruia, 
ca o lege, ca o datorie orimordială 
de membru al societății socialiste, 
ca unica aosibilitate de a trăi. Apoi 
orizontul este foarte deschis. Toată 
societatea noastră, toate legile el fa
vorizează înfrumusețarea șl înnobi
larea muncii, transformarea ei in 
sursă de belșug, de fericire, perso
nală și colectivă. Mai tntîi actul 
muncii fiecăruia ca o asociere con
știentă, plină de respect reciproc, 
pentru un trai demn, personal și 
pentru însănătoșirea permanentă a 
societății. Apoi suma plusurilor cu 
care ne distingem in societate șl cu 
care putem distinge societatea noas
tră. socialistă. Pentru a ajunge, sim
plu și conștient, la superbul răspuns 
al celor doi muncitori din Teleor
man și Bistrița-Năsăud : „Păi, ce să 
fi făcut altceva... 7“ Adică să ajun
gem acolo incit șl plusul și chiar 
minunea să ni se pară firești ; să 
ajungem de fapt la atitudinea veș
nicului gospodar.
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Frigiderul,
O firmă din Occident 

a pus la punct un dis
pozitiv care, montat in 
frigiderele gurmanzi
lor. avertizează sonor, 
la deschiderea ușii > 
„Ești lacom. închide 
imediat frigiderul !“. 
Citind această știre,
mi-am amintit ce-ml 
povestea, mai zilele
trecute. in irieten. 
Fusese In vizită ia o 
mătușă, femeie tn 
vîrstă. căreia medicul 
ii adresase din nou un 
avertisment sever pri
vind prea marele pro
cent de colesterol pe 
care-1 acumulase în 
singe. Femeia se căina 
amarnic : „Mi-a zis că 
pot să mor tn orice 
clipă dacă nu-mi scade 
colesterolul”. Prietenul 
meu a încercat s-o li
niștească : „O să tră
iești mult si bine, 
mătușă, dar respectă 
ce ți-a spus doctorul : 
nici un pic de i 
și ce ți-o mal I 
el...“. In zadar. 1 
se căina de 
focului. Puțin 
tîrziu s-a văzut și de 
ce... Spuntndu-i că pe 
ea o dor cumplit pi
cioarele de atîta aler
gătură pe la magazine, 
femeia l-a invitat să 
se servească singur 
din frigider cu un pă
hărel de v9șlnată. Dar

grăsimi 
fi spus 
Femeia 
mama 

i mai

untul și... colesterolul
nu provoacă doar 

’ perturbați! în reparti
ția firească, echitabilă 
a bunurilor ce ne sint 
necesare zilnic, ci 
creează 
psihoză 
„Dacă 
sătul !“.

Să căutăm în statis
ticile medicale, să-l 
întrebăm pe medici 
cite ravagii provoa
că această neghiobie 
„consumatoristă". Oa
meni normali se lasă, 
din păcate, tîrîți in 
Iureșul sacoșelor su
praîncărcate. stîrnit de 
nesățioși și Iresponsa
bili. de optica celor a 
căror unică fericire In 
viață e să stea pe gră
mada de alimente șl 
să tragă cu ochiul la 
vecin, nu cumva a ce
luilalt să fie mai mare. 
Cum să ne apărăm de 
mentalitatea acapara
torului 7 Judecind lu- 

..... ....._____ _  ... cid și aprovizionîn-
șiși 7 Inutil să-i Intre- du-ne noi. cei multi și 
băm asta pe lacomi șl 
panicarzi, pe cei care, 
dintre plăcerile vieții, 
au ales-o pe cea cu a- 
devărat dăunătoare : a 
te îndopa in neștire. 
Răul pe care-1 tac inșii 
In cauză e cu mult 
mal adine decît pare. 
Nu numai Împotriva 
propriei sănătăți. Ei

cu greu a găsit el sti
cluța. înghesuită 
puzderia de 
între care 
(șaisprezece) 
de unt.

— Ziceai că 
voie... Colesterolul...

— Am luat și eu. să 
ie găsească-n casă...

— 16 pachete ?l Nu 
se strică ?

— Las’ să fie. Și 
dacă o fl să se strice, 
mai dau și la pisici...

„Ce era să mai zic 7 
a Încheiat prietenul 
meu. O știam femeie 
cu scaun la cap. dar. 
pesemne, au prostit-o 
toți ăștia care altă 
treabă n-au decît să 
umble prin magazine 
și să-și ticsească peste 
nevoi cămara, frigi
derul”.

O mentalitate noci
vă. de neîhțeles. De ce 
această înverșunare a 
unora împotriva rațiu- 

. nii, împotriva lor în-

în 
pachete, 
și ...18 
pachete

unt n-al

: zilnic,
in jur șl o 
a lăcomiei, 

mor, să mor

zdraveni la minte, nu
mai cu atît cit ne tre
buie cu adevărat, stră- 
duindu-ne. dar stră- 
duindu-ne Intr-adevăr, 
să-i eliberăm pe la
comi de năravul dău
nător. atît lor, dt șl 
colectivității.
Mihai CARANFIL
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvintul participantilor la dezbateri 
cu privire la proiectul de Lege pentru întărirea autoconduceril muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare șl valutare în activitatea de comerț 

exterior și cooperare economică internațională
Proiectul de lege — a spus depu- 

tetul Miu Dobrescu — consfin
țește principiul specializări! produc
ției de export, care are o impor
tanță decisivă pentru eficienta parti
cipării României la diviziunea inter
națională a muncii. Apreciez ca deo
sebit de importantă prevederea potri
vit căreia importurile planificate se 
efectuează numai in măsura în care 
se realizează trimestrial încasările și 
vărsămintele stabilite prin plan sau 
există contracte de export care să 
asigure resursele valutare necesare.

După ce a evidențiat importanta 
altor prevederi ale noului proiect de 
lege în ridicarea necontenită a efi
cienței activității de comerț exterior 
și cooperare internațională, vorbito
rul a arătat că promovarea noului 
mecanism economico-financlar in ac
tivitatea de comerț exterior va deter
mina și în unitățile economice dol- 
jene realizarea unui volum sporit da 
mărfuri pentru export, de înaltă efi
ciență, competitive pe piața mondia
lă. Potrivit indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general — a spus vorbitorul — 
și in județul nostru s-a instituit un 
sistem de evidență și urmărire ope
rativă a realizării și livrării producți
ei de export, care să permită inter
venția promptă a factorilor de deci
zie din întreprinderile producătoare. 
Ca urmare a măsurilor luate, județul 
nostru prelimină realizarea integrală 
a prevederilor contractelor la export 
pe acest an. Totodată, s-au revăzut 
programele de asimilare și proiec
tare a producției destinate exportu
lui pentru anul 1981, în lumina orien
tărilor din proiectul de lege, a cerin
țelor pieței externe. Măsurile de pre
gătire pe care le-am luat, experiența, 
competenta profesională. conștiința 
muncitorească tot mal ridicată a co
lectivelor de oameni al muncii 
doljeni, ca și noul cadru legislativ 
stimulativ ne dau garanția îndepli
nirii integrale, de calitate și eficiență, 
a planului de export pe anul 1981, a 
spus vorbitorul în încheiere.

Deputatul Simion Săpunaru 
a subliniat. In cuvintul său, accentul 
ce se pune în proiectul de lege pe 
diversificarea necontenită șl adap
tarea producției noastre de export 
la exigențele în continuă creștere 
ale pieței externe, pe ridicarea cali
tății și valorificarea superioară a 
produselor exportate.

Experiența dobindită ta «nil de 
ctnd valorificăm la export autotu
rismele „Dacia" și „ARO" — a spus 
el — ne permite să Înțelegem exact 
prevederile acestui proiect de lege, 
care pun în sarcina unităților pro
ducătoare și întreprinderilor de co
merț exterior obligația de a lua 
toate măsurile ta vederea asigurării 
producției fizice la parametri cali
tativi superiori, competitivi pe piața 
mondială, a comercializării mărfuri
lor românești pe piețele externe ta 
condiții cit mai avantajoase pentru 
bunul mers și în Interesul dezvoltării 
economiei noastre naționale.

întărirea autoconduceril muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare și valutare, așa cum este 
ea prevăzută de noua lege, ne obli
gă să ne dimensionăm în mod co
respunzător volumul Importurilor, 
ta cadrul echilibrului valutar plani
ficat, ne cere să gîndim șl să chib
zuim mai economic, 6ă ne uităm în 
permanentă în propriul buget pentru 
a se vedea dacă dispunem de resur
sele valutare necesare, dacă nu, să 
ni le creăm. Centrala industrială de 
autoturisme Pitești a acționat în 
spiritul prezentei legi șl la defini
tivarea planului de comerț exterior 
și cooperare economică internațio
nală pe 1981.

Vorbitorul a relevat Însemnătatea 
dispozițiilor privind răspunderea 
contractuală a unităților producă
toare și Întreprinderilor de comerț 
exterior, precum și a introducerii 
cursului comercial unic și a eviden
țiat necesitatea sporirii eforturilor 
pentru eliminarea importurilor de 
producție și dezvoltarea autoutilării 
și fabricației de mașini-unelte in 
vederea realizării capacităților la 
termenele planificate.

în substanța acestei legi — a spus 
deputatul Mihalache Mârgedn

Din cuvintul participantilor la dezbateri 
cu privire la proiectul de Lege privind constituirea, repartizarea și folosirea 
pe județe a resurselor pentru aprovizionarea cu carne, lapte, legume și fructe

Deputatul pave| Aron • subli‘ 
niat că atribuțiile ce revin consilii
lor populare din proiectul de lege 
sînt în deplină concordantă cu răs
punderile pe care le au in realizarea 
planului unic în profil teritorial, în 
aprovizionarea ritmică și diversifi
cată a populației, prin folosirea inte
grală a potențialului productiv al pă- 
mîntulul și buna- gospodărire a re
surselor existente,' pe baza aplicării 
principiilor autoconducferii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare.

Vorbitorul a arătat că prevederea 
ca fiecare județ să-șl asigure satisfa
cerea nevoilor de produse agroall- 
mentare și să-și sporească aportul la 
realizarea fondului de stat obligă 
consiliile populare să desfășoare o 
activitate mai susținută ta vederea 
înfăptuirii programelor de dezvoltare 
a producției agricole, vegetale și ani
male. El a apreciat, de asemenea, ca 
deosebit de stimulative prevederile 
din proiectul de lege prin care nive
lurile de consum, desfacere si livrare 
către fondul pieței cresc sau se di
minuează in raport direct cu gradul 
de îndeplinire a obligațiilor de li
vrare la fondul de stat. în acest ca
dru. a-a relevat că au fost stabilite 
măsurile necesare ca județul Arad, 
tacepind cu anul viitor, să asigure 
onorarea Integrală a obligațiilor fată 
de stat, precum și întreaga cantitate 
de carne, lapte și legume de care are 
nevoie pentru populație.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în realizarea prevederilor proiectului 
de lege o importantă deosebită pre
zintă măsura recentă stabilită de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind maiorarea preturilor 
de contractare și de producție la uni
tățile agricole de stat și cooperatiste, 
cît șl la producătorii individuali, mă
sură care s-a bucurat de unanimă 
aprobare și în județul nostru și care 
va duce la înfăptuirea în mai bune 
condiții a autogestiunii economico- 
financiare, la stimularea producției 
agricole.

— ta tot ce aduce ea nou șl înaintat 
recunoaștem spiritul creator, gîndlrea 
profund științifică si novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. care la 
Congresul al XII-lea al partidului 
sublinia că în viitorul cincinal orien
tarea de bază o va constitui partici
parea activă și eficientă a României 
la diviziunea internațională a mun
cii. Realizarea producției pentru ex
port implică răspunderi mari pentru 
unitățile cu astfel de sarcini, iar 
proiectul de lege supus dezbaterii 
vine să întărească și să stimuleze 
aceste răspunderi. Este edificatoare, 
in acest sens, organizarea activității 
întreprinderilor de comerț exterior 
pe baza principiului autoconduceril 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare șl valutare. Introdu
cerea balanței comerciale șl a pla
nului de încasări și plăți valutare ale 
activității proprii de comerț exterior 
și cooperare economică internațio
nală — pentru unitățile care produc 
pentru export sau beneficiază de im
porturi — constituie noi șl Impor
tante instrumente de acțiune pentru 
dimensionarea justă a importurilor 
și exporturilor, pentru echilibrarea 
balanței valutare ta fiecare unitate. 
Noul proiect de lege conține, de ase
menea. un element suplimentar de 
cointeresare materială. în sensul că 
întreprinderile producătoare care 
realizează producții peste plan la ex
port au dreptul să rețină în valută 
80 la sută din încasările suplimentare, 
pe care le pot folosi pentru impor
turi suplimentare de tehnică și teh
nologii, iar o parte din aceste fon
duri poate fi acordată drept cotă de 
participare pentru oamenii muncii 
care au contribuit la realizarea pro
ducției sporite pentru export. Dispu
nem de un cadru favorabil și stimu
lator de dezvoltare a activității de 
comerț exterior, a spus vorbitorul ta 
încheiere. Esențial este ca el să-și 
afle aplicarea în munca fiecăruia 
dintre noi, de la minister, centrală, 
pînă la unitatea producătoare.

Deputatul Vasile Câdar, wfe* 
rlndu-se la activitatea colectivului în
treprinderii „UNIO“ din Satu Mare, 
a arătat că eforturile muncitorilor, 
inginerilor șl tehnicienilor din între
prindere au permis realizarea preve
derilor de plan pe actualul cincinal 
pe data de 9 mai 1980 și că, pînă 
la încheierea lui, va da o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de 1.8 miliarde lei. Producția de ex
port a întreprinderii în perioada a- 
nilor 1976—1980 a crescut de aproape 
11 ori, iar numărul țărilor ta care 
sînt expediate produsele întreprinde
rii s-a dublai.

în ceea ce privește proiectul de 
lege supus spre dezbatere și apro
bare Marii Adunări Naționale, vor
bitorul a subliniat că acesta stabi
lește o legătură strînsă între activi
tatea de comerț exterior și coopera
re economică internațională și prin
cipiile autoconduceril muncitorești șl 
autogestiunii economico-financiare și 
valutare. Pe baza acestor prevederi
— a spus el — se deschid largi po
sibilități pentru creșterea perma
nentă și diversificarea producției 
pentru export, pentru realizarea de 
produse competitive, la un înalt 
nivel tehnic, prin valorificarea supe
rioară a materiilor prime, combusti
bililor și energiei. Astfel, la între
prinderea „UNIO“ — producătoare în 
principal de utilaje tehnologice pen
tru industria minieră — s-a depus 
și se depune o activitate susținută 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a creșterii calitative și va
lorice a producției de export.

Vorbitorul a reliefat importanța 
prevederii proiectului de lege pri
vind introducerea, de la 1 ianuarie 
1981, a cursului comercial unic, ca 
mijloc de măsurare a eficienței acti
vității de comerț exterior, precum 
și a aportului valutar al fiecărei uni
tăți economice. El a apreciat, de a- 
semenea, ca deosebit de mobiliza
toare prevederea cuprinsă în proiectul 
de lege referitoare la modul de sti
mulare a oamenilor muncii din uni
tățile producătoare pentru export.

Proiectul de Lege pentru întărirea 
autoconduceril muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare și va
lutare în activitatea de comerț exte

în cuvintul său, deputata Con
stanța Balint * spus : Proiectul 
de lege supus dezbaterii și aprobării 
înaltului for legislativ al țării 
subliniază faptul că în fiecare județ, 
în fiecare localitate, constituirea și 
folosirea resurselor de carne, lapte, 
legume și alte produse agroalimen- 
tare trebuie să se realizeze pe baza 
aplicării principiilor autoconduceril 
muncitorești și autogestiunii finan
ciare. Este, de asemenea, de retinut 
faptul că, în viitor, cantitatea de 
produse agroalimentare destinate 
consumului fiecărui județ se va sta
bili în proporții determinate atît din 
fondul de stat, cît și din resursele 
suplimentare. Aceste măsuri cointe
resează fiecare județ în onorarea 
exemplară a sarcinilor de livrare a 
produselor agroalimentare la fondul 
de stat, în îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației. Îndeosebi 
pe seama creșterii resurselor proprii.

Din analiza atentă a prevederilor 
cuprinse în proiectul de lege pe care 
îl dezbatem rezultă clar necesitatea 
de a se acționa stăruitor în fiecare 
județ, în fiecare localitate, pentru 
îndeplinirea integrală a programelor 
de creștere a producției agricole. 
Faptul că unele județe nu sl-au adus 
contribuția pe măsura posibilităților 
la constituirea fondului de stat nu 
poate fi pus. cum se mal încearcă pe 
alocuri, numai pe seama condițiilor 
climatice nefavorabile. Minusurile de 
producție, restantele la livrările de 
carne, lapte, ouă și alte produse îsi 
au în mare măsură explicația ta de
ficientele care au existat în organi
zarea muncii in unele unitătl agri
cole sau de industrie alimentară, in 
Indisciplina tehnologică, în răspun
derea scăzută fată de executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor șl. nu 
în ultimul rlnd. in deficientele exis
tente in conducerea, controlul șl 
sprijinirea activității de către direc
țiile agricole județene șl ministerul 
nostru. Ministerul, Agriculturii si In
dustriei Alimentare, împreună cu 
Uniunea Națională a.,Cooperativelor 
Agricole de Producție, va acționa cu 

rior și cooperare economică Interna
țională — a spus deputata Elena 
Verona Burtea - ^«mt*  un 
document de mare actualitate și con
stituie o materializare a conceptului 
revoluționar formulat de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
privitor la perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii întregii ac
tivități economico-sociale, creșterea 
eficienței economice, dezvoltarea și 
adîncirea democrației socialiste. Prin 
conținutul său și problemele pe care 
le reglementează, acest act normativ 
confirmă, încă o dată, preocuparea 
partidului și statului nostru de a asi
gura participarea tot mai activă si ta 
forme mereu perfecționate a Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii.

în bilanțul bogat cu care încheiem 
actualul cincinal se Înscriu șl rezulta
tele obținute de oamenii muncii din 
industria de confecții, care au reali
zat prevederile actualului cincinal cu 
două luni mai devreme, dind supli
mentar o producție în valoare de a- 
proape 3 miliarde lei.

Informăm sesiunea că ta anul 1980 
am reușit ca peste 70 la sută din pro
ducția pe care o realizăm să fie ex
portată ta 35 de țări din întreaga 
lume. Aceste rezultate stat rodul 
eforturilor responsabile ale celor pes
te 100 000 de oameni al muncii din 
Industria de confecții, care, în condi
țiile aplicării noului mecanism eco
nomico-financlar, al autoconduceril 
muncitorești șl autogestiunii econo
mico-financiare, au acționat eu toată 
hotărîrea pentru a valorifica cit mai 
deplin potențialul material șl uman 
de care dispunem. Pentru onorarea 
contractelor externe la nivelul prevă
zut am Întărit colaborarea cu centra
lele furnizoare, stabilind măsuri con
crete pentru realizarea unor țesături 
șl auxiliare tatr-o gamă variată de 
modele și o paletă coloristică mo
dernă, care să permită valorificarea 
superioară a confecțiilor noastre la 
export.

Apreciez — a spus ta încheiere 
vorbitoarea — că prevederile proiec
tului de lege creează un cîmp larg 
de afirmare a noului mecanism eco
nomico-financlar în activitatea de 
comerț exterior șl cooperare econo
mică Internațională. Introducerea ba
lanței comerciale a activității proprii 
de comerț exterior, planului de înca
sări și plăți valutare, bugetului de ve
nituri șl cheltuieli, cursului comer
cial unic reprezintă ptrghll impor
tante pentru perfecționarea șl creș
terea eficienței activității de comerț 
exterior, și cooperare economică in
ternațională.

în etapa actuală de dezvoltare pe 
care o parcurge țara noastră — a sub- 
Hniat deputatul Vasile Talpoș “ 
ee Impune ca o necesitate obiectivă 
realizarea unor produse competitive, 
la un înalt nivel-tehnic, prin valori
ficarea superioară a materiilor pri
me, materialelor, combustibilului șl 
energiei, adaptarea operativă a pro
ducției la cerințele pieței externe, fo
losirea judicioasă a importurilor. De 
aceea, sînt de părere că sarcinile ce 
revin unităților producătoare, Între
prinderilor de comerț exterior, cen
tralelor și ministerelor sînt expuse 
corespunzător în proiectul de lege. 
Consider deosebit de importantă pre
vederea care stabilește obligația mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
de a specializa pentru producția de 
export fabrici, secții sau linii de fa
bricație și de a asigura baza tehnico- 
materială și forța de muncă necesară. 
Asemenea preocupări au fost și pînă 
acum, dar, avînd o amploare mai re
dusă, nu au asigurat în Întregime 
realizarea sarcinilor de export.

Apreciez; de asemenea, faptul că, 
prin noile reglementări, unitățile 
producătoare au dreptul să folo
sească, pentru necesitățile proprii, o 
mare parte din volumul încasărilor 
valutare obținute peste prevederile 
din planul lor valutar, că personalul 
muncitor 'din unitățile producătoare 
de mărfuri pentru export va bene
ficia de stimulente constituite din 
majorarea fondului de participare la 
beneficii, fonduri din valuta reali
zată peste plan' ta vederea organi
zării de excursii colective în străină
tate și de alte drepturi prevăzute 
de lege.

mai multă energie pentru sprijinirea 
mai eficientă, operativă a lucrători
lor de pe ogoare, a județelor, pentru 
folosirea cu randament maxim a pă- 
mintului, a tuturor resurselor mate
riale și umane existente în profil te
ritorial.

Doresc să asigur Marea Adunare 
Națională, conducerea de partid și de 
stat, personal pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu — a spus ta în
cheiere vorbitoarea — că noi, toți 
lucrătorii din agricultură și industria 
alimentară, încredințați că proiectul 
de lege supus dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale răspunde pe 
deplin cerințelor de înfăptuire a Pro
gramului partidului, slntem ferm an
gajați ca, alături de toți cetățenii 
țării, să acționăm cu toată răspun
derea și priceperea pentru valorifi
carea cu mai multă grijă a potenția
lului productiv al pămîntulul si a 
roadelor sale, pentru un grad mai 
înalt de Industrializare, diversificare 
șl de mal bună calitate a produselor 
agroalimentare.

în cuvintul său, deputatul GheOI*-  
ghe Roșu * *puM : Cooperației de 
consum, care este prezentă ta toate 
comunele și orașele agroindustriale, 
li revin, alături de organele locale, 
sarcini deosebite în înfăptuirea pre
vederilor din proiectul de lege pe 
care îl dezbatem. Am în vedere, în 
primul rînd, intensificarea acțiunilor 
privind contractarea, achiziționarea și 
valorificarea de produse agroalimen
tare. în cincinalul pe care îl încheiem, 
volumul produselor agroalimentare 
achiziționate de cooperația de consum 
de la gospodăriile populației este de 
aproape două ori mai mare decît cel 
din cincinalul precedent Cooperația 
de consum și-a sporit, de asemenea, 
contribuția la creșterea producției în 
gospodăriile țărănești.

Nu putem însă să fim mulțumiți cu 
rezultatele de pînă acum. Avem încă, 
în multe comune, cooperative defi
citare în ceea ce privește organiza
rea bazei proprii de obținere a pro

ducției animaliere, ta activitatea de 
achiziționare a produselor din gospo
dăriile populației. Iată de ce, ta lu
mina indicațiilor cuprinse ta cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
ne angajăm să lichidăm grabnic aces
te deficiențe, să acționăm mal hotărlt 
pentru amplificarea aportului coope
rației de consum la creșterea fondu
lui de marfă, prin valorificarea efi
cientă a resurselor locale, precum șt 
pentru reducerea cheltuielilor de a- 
chiziție și desfacere. Vom acționa, la 
toate nivelurile, pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a activității coo
perației de consum. în mod deosebit 
ne vom preocupa de organizarea, în 
capacități proprii, a producției de 
purcei, pui de o zi, de iepuri de casă, 
pentru a da populației un sprijin mult 
mai mare decît plită acum ta vede
rea obținerii unor producții sporita 
și realizării, pe această bază, a unor 
cantități suplimentare de produse la 
fondul de stat, pe calea contractări
lor și achizițiilor.

Acest nou act legislativ — a spus 
deputata Viorica Pop “ «“* re' 
flectă grija permanentă a condu
cerii de partid și de stat pentru ridi
carea nivelului de trai al poporului 
este de natură să mobilizeze șl mai 
mult consiliile populare, deputății, 
unitățile agricole, gospodăriile popu
lației pentru punerea deplină în va
loare a tuturor rezervelor de sporire 
a producțiilor agricole existente ta 
fiecare localitate, asigurîndu-se sa
tisfacerea cît mai deplină a cerințe
lor economiei naționale, o tot mal 
bună aprovizionare a populației. în 
realizările de pînă acum, o contri
buție pe această linie și-au adus-o 
și Organizațiile Democrației și Uni
tății Socialiste, care au mobilizat pa 
toți membrii lor, din toate sectoarele 
de activitate, la dezbaterea șl solu
ționarea multiplelor sarcini înscrise 
ta programele de dezvoltare a acti
vităților economice, social-culturale 
a localităților.

După ce a prezentat posibilitățile 
largi existente in județul Maramureș 
pentru creșterea șl diversificarea 
producției agricole, vegetale și ani
male, vorbitoarea a spus : Sub con
ducerea organelor județene de partid 
și de stat s-a trecut la reactuali
zarea programelor de dezvolțare a 
tuturor sectoarelor agricole, ținlnd 
seama de posibilități, de resurse, ca 
și de noile exigente pe care le ridi
că mal buna aprovizionare a indus
triei și populației cu produse agro
alimentare. Prin prevederile sale, 
proiectul de lege pe care-1 dezbatem 
— a spus în încheiere deputata — 
va determina consiliile populare, 
deputății să sprijine mal eficient 
unitățile agricole șl gospodăriile 
populației în folosirea judicioasă a 
fiecărei suprafețe de teren, în ridi
carea potențialului productiv al pă- 
mtatului, a întinselor suprafețe de 
pășuni, ta extinderea livezilor șl a 
suprafețelor cultivate cu legume, ta 
dezvoltarea creșterii producției ani
male. pentru obținerea producțiilor 
stabilite prin plan și depășirea lor.

Proiectul de lege supus dezbaterii 
șt aprobării, a relevat deputatul 
Petru Ene cupUnde un ansamblu 
de măsuri menit să sporească rolul 
și răspunderea consiliilor populare ta 
mobilizarea tuturor posibilităților 
pentru Îndeplinirea programului da 
dezvoltare a producției agricole ve
getale și animale în unitățile adml- 
nistrativ-teritoriale în care Iși desfă
șoară activitatea, ta scopul îmbună
tățirii aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare. lărgirii bazei 
de materii prime ale industriei și sa
tisfacerii altor nevoi ale economiei 
naționale. însăși modalitatea de con
stituire și repartizare pe județe a re
surselor pentru aprovizionarea popu
lației cu carne, lapte, legume și fruc
te constituie un mijloc de cointeresa
re, un îndemn la mai multă iniția
tivă si la acțiuni hotărîte privind 
realizarea și depășirea sarcinilor ca 
ne revin la livrările de produse 
agroalimentare la fondul de stat.

După ce a subliniat realizările ob
ținute ta această direcție de unită
țile agricole din județul Galați, vorbi
torul a arătat că în anul 1980 ele au 
livrat la fondul de stat peste 34 mii 
hectolitri lapte și circa 4 400 tone 
carne, ceea ce Înseamnă de două ori 
mai mult decît In anul 1975. Aceste 
realizări — a spus el — nu reprezintă 
însă întregul potențial de care dis
pune județul Galați, de aceea consi
der că prevederile îegii ne vor mo
biliza și stimula să acționăm cu mal 
multă răspundere pentru deplina 
punere a Iui în valoare, în vederea 
obținerii unor producții vegetale șl 
animaliere cît mai ridicate.

Proiectul Legii privind constituirea, 
repartizarea și folosirea pe județe 
a resurselor pentru aprovizionarea 
populației cu carne, lapte, legume și 
fructe pune cu deosebită claritate in 
evidență faptul că numai muncind 
mai bine vom trăi mai bine, că nu
mai prin cultivarea superioară a pă- 
mîntului și buna gospodărire a resur
selor existente fiecare localitate ru
rală va reuși să se autoaprovizioneze 
și, în același timp, să participe intr-o 
măsură tot mai mare la constituirea 
fondului de stat — a spus deputata 
Ana Hațegan.

în prezent, în circumscripția noas
tră se acționează cu hotărire pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român din 3—4 decembrie a.c„ mem
brii cooperatori și producătorii indi
viduali furnizînd, prin sistemul de 
achiziții, cantități suplimentare de 
produse agricole.

Considerăm că ta proiectul de lege 
sînt bine delimitate atît răspunderile 
producătorilor, cît și atribuțiile și 
responsabilitățile consiliilor populare 
in conducerea unitară a agriculturii 
din unitățile administrativ-teritoriale. 
Legiferarea lor este binevenită, de
oarece, după părerea mea. au existat 
lipsuri atît în munca consiliilor popu
lare, cît și a Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare în îndru
marea și controlul activității în profil 
teritorial, consacrată Îndeplinirii pla
nului de producție agricolă, in acțiu
nea de valorificare deplină a resur
selor, de creștere a producției agri- 
cx>le în gospodăriile populației.

Apreciem că realizarea integrală a 
prevederilor din lege — a spus In 
încheiere deputata — este pe deplin 
posibilă atît prin stăruința producă
torilor pentru a pune cît mai bine in 
valoare rezervele existente, a consi
liilor populare, cît și prin măsurile 
pe care trebuie să le ia Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
împreună cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
și, Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum, pentru sprijinirea uni
tăților agricole și a gospodăriilor 
populației, fapt care va determina tot 
mai buna aprovizionare a județelor, 
a localităților, a cetățenilor cu pro
duse agroalimentare din producția 
proprie.

Din cuvintul participantilor la dezbateri 
în legătură cu Raportul guvernului cu privire la încheierea acțiunii de majo
rare a retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor de stat pentru copii și a altor venituri 
și Raportul guvernului cu privire la aprovizionarea populației în trimestrul IV/1980 

șl semestrul 1/1981
în cuvintul său, deputatul PețfU 

Enochs * ,pus 1 Locuitorii jude
țului Iași, asemenea Întregii țări, au 
beneficiat din plin de roadele poli
ticii partidului de ridicare sistemati
că a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Veniturile suplimentare înre
gistrate de cei 211 mii oameni ai 
muncii din ramurile neagricole. 100 
de mii de țărani șl cei 80 000 de pen- 
șionari, la care se adaugă alocațiile 
pentru 187 000 de copii și celelalte 
ajutoare familiale se ridică, numai la 
nivelul unul an, la peste 2 mili
arde lei.

Majorarea veniturilor a fost înso
țită de creșterea cu aproape 36 000 a 
locurilor de muncă în ramurile nea
gricole. sporirea gradului de dotare 
tehnică a muncii, dezvoltarea echipa
mentelor edilitar-gospodărești. ca ur
mare a transpunerii în viată a unul 
program de investiții însumînd 
aproape 26 de miliarde lei.

Oamenii muncii din județul Iași au 
răspuns acestei griji statornice a 
partidului și statului nostru prin spo
rirea, într-un ritm mediu anual de 
peste 8 la sută, a productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor la 1 000 de 
lei producție-marfă cu circa 160 lei și 
îndeplinirea prevederilor inițiale ale 
cincinalului în industrie cu 56 de zile 
mai devreme, ceea ce ne va permite 
să obținem o producție suplimentară 
de aproape 5 miliarde de lei.

Sîntem conștient! însă de existența 
unui Însemnat volum de rezerve pe 
care comitetul județean de partid, 
consiliul popular'județean le exami
nează cu atenție, pentru a le pune în 
valoare încă din primul an al cinci
nalului viitor.

Referitor la programul de aprovi
zionare, vorbitorul a arătat că județul 
Iași dispune, in prezent, de stocurile 
necesare pentru a asigura o alimen
tație rațională, iar pentru semestrul 
I al viitorului an, de repartiții sen
sibil mai mari decît în perioada co
respunzătoare a anului 1980. la prin
cipalele produse alimentare și in
dustriale.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la acțiunile întreprinse de organele 
locale de partid și de stat în vederea 
asigurării realizării și depășirii. în 
anul 1981, a planului producției agri
cole, determinării fiecărui sătean 
să-și realizeze de pe terenul în folo
sință necesarul de alimente, cît și 
un disponibil pentru orașe, pentru 
creșterea cantităților de produse agri
cole destinate contractării si achizi
țiilor din gospodăriile țărănești, com
baterii ferme a tendinței unor cetă
țeni de supraaprovizionare cu pro
duse agroalimentare.

Deputatul Gheorghe Poto- 
cean • spus !n cuvlntul 5 
Aplicarea cu fermitate a progra
mului partidului pentru creșterea 
mal accentuată a nivelului de trai 
șl. ta mod deosebit, de majorare a 
retribuțiilor ta actualul cincinal 
ne-a asigurat un grad mai înalt da 
bunăstare, fapt reflectat și ta Ra
portul cu privire la încheierea ac
țiunii de majorare a retribuțiilor, 
pensiilor și alocațiilor de stat pentru 
copii. Vorbitorul a arătat că față da 
luna decembrie 1975 venitul mediu 
al unui om al muncii din industria 
județului Caraș-Severin este azi 
mal mare cu 40 la sută, la mineri 
această creștere fiind și mai sub
stanțială, ceea ce a determinat creș
terea bugetului familiilor minerilor, 
a puterii de cumpărare, a bunăstării 
noastre materiale și spirituale. Ex
primăm Încă o dată, a spus vorbitorul, 
conducerii de partid șl de stat, mult 
iubitului secretar general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
profundă recunoștință pentru faptul 
că și ta județul nostru se acordă o 
atenție deosebită aprovizionării cu 
produse de bază a oamenilor muncii 
din centrele miniere, metalurgice și 
forestiere, precum șl celorlalte cen
tre urbane din județ.

El s-a referit la măsurile luate pe 
plan județean pentru creșterea fon
dului de marfă la principalele pro
duse — carne, preparate din carne, 
lapte, zahăr.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Minerii din Caraș-Severin asigură 
pe mult stimatul, iubitul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu că vor rășpunde 
deosebitei griji acordate Îmbunătă
țirii continue a calității vieții noas
tre printr-o creștere substanțială a 
productivității muncii, a rodniciei 
muncii noastre, că nu-și vor precu
peți nici un efort pentru a scoate 
din subteran mai mult cărbune, mai 
multe minereuri pentru continua 
înflorire a patriei noastre dragi, 
România socialistă.

Lutad cuvintul, deputatul Vasile 
BacalU a spus ■ Asemenea tuturor 
oamenilor muncii din tara noastră, cei 
aproape 10 000 de constructori de ma
șini mehedințeni văd in încheierea, 
la 1 decembrie 1980, a celei de-a doua 
etape de majorare a retribuției o 
nouă expresie a politicii partidului, 
al cărei țel suprem este ridicarea ne
contenită a nivelului de trai, a bună
stării celor ce muncesc. Este cunos
cut faptul că, ta actualul cincinal, pe 
baza rezultatelor obținute ta dezvol
tarea economiei. în creșterea avuției 
naționale, s-au realizat cele mai sub
stanțiale majorări ale veniturilor 
populației din toți anii construcției 
socialiste.

Concomitent cu sporirea venituri
lor locuitorilor județului Mehedinți, 
s-a înregistrat o Îmbunătățire conti
nuă a aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare și bunuri de 
consum.

Relevlnd că viata noastră materia
lă și spirituală mereu mal bună de
pinde numai și numai de munca de
pusă, de dăruirea și energia cu care 
se acționează pentru progresul ne
contenit al țării, vorbitorul a subli
niat că în acest spirit a muncit și 
muncește colectivul Întreprinderii 
mehedințene de vagoane, care reali

zează, ta prezent, o producție globală 
industrială de peste 1,5 miliarde lei, 
materializată în produse competitive, 
cu înalte caracteristici tehnlco-func- 
ționale.

Rapoartele prezentate ta fața Marii 
Adunări Naționale reflectă grija per
manentă a partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai al oamenilor mun
cii, pentru buna aprovizionare a popu
lației de la orașe și sate cu produse 
agroalimentare și alte produse de larg 
consum — a spus deputatul |qq 
CillCU. Daresc folosesc acest pri
lej pentru a arăta că în Județul Hu
nedoara, in actualul cincinal, retribu
ția medie a oamenilor muncii — mi
neri, siderurgiștl, constructori șl alții 
— a crescut cu peste 700 lei. respectiv 
cu 39.7 la sută. Oamenii muncii din 
județul nostru au beneficiat, de ase
menea. de venituri sporite sub forma 
alocațiilor de stat pentru copii, care 
au crescut cu 35,5 la sută, asigurări 
sociale și pensii.

îngăduiți-mi să arăt că de preve
derile programului de aprovizionare 
pe trimestrul IV al acestui an au be
neficiat din plin și oamenii muncii 
hunedoreni. Volumul desfacerilor de 
mărfuri atribuit județului nostru nu
mai pentru trimestrul IV al acestui 
an se ridică la 1,6 miliarde lei. cu 8,2 
la sută mai mare fată de aceeași pe
rioadă a anului 1979. Semnificativ 
este faptul că la principalele produse 
alimentare de bază, ca preparate de 
came, creșterea este cu 23 la sută 
mai mare, la lapte cu 29 la sută, la 
conserve de legume cu 53 la sută, 
iar la conserve de fructe cu 15 la 
sută.

Datorită sprijinului primit din 
partea organelor centrale și a preo
cupării permanente a organizațiilor 
noastre de partid, a consiliilor popu
lare, am reușit să ne asigurăm pen
tru trimestrul 1 1981 cantități cores
punzătoare de produse agroalimen
tare și industriale de larg consum.

Asigurăm conducerea partidului și 
statului că, prin măsurile pe care le 
vom întreprinde și cu sprijinul de 
care sintem convinși că vom benefi
cia și în continuare pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a agri
culturii, vom reuși ca în următorii 
2—3 ani să asigurăm Integral aprovi
zionarea populației la principalele 
produse agroalimentare șl chiar să 
avem disponibilități la anumite pro
duse.

în cincinalul pe care îl încheiem — 
a relevat în cuvîntul său deputata 
Ana Mureșan - 
de oameni ai muncii, inclusiv lucră
torii din comerț, au beneficiat de o 
substanțială majorare a retribuției 
reale. Pe această bază, puterea de 
cumpărare a populației a crescut con
siderabil, fapt reflectat pregnant șl 
de sporirea Importantă a volumului 
desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist, care pe întreg cincinalul 
1976—1980 însumează 915,6 miliarde 
lei, cu o depășire de 5,6 miliarde lei 
față de plan. Desfacerile realizate ta 
acest an. de pildă, sînt cu peste 50 
la sută mai mari față de 1975, reve
nind în medie, pe o familie, cumpă
rături in valoare de peste 30 000 lei, 
față de circa 20 000 lei ta 1975. La 
principalele produse alimentare, in 
cel cinci ani s-au înregistrat creșteri 
însemnate : 60 la sută la carne și pro
duse din carne, 33 la sută la lapte șl 
produse lactate. 35 la sută la unt șl 
ulei. 42 la sută la zahăr, 26 la sută la 
brînzeturi, 29 la sută la legume, 42 
la sută la cartofi, 37 la sută la fruc
te. Sporuri Importante s-au obținut 
și la desfacerile de : tricotaje — 54 
la sută, confecții — 45 la sută, mobi
lă — 57 la sută, frigidere — 35 la 
sută, mașini de spălat rufe — 84 la 
sută, aparate de radio — 25 la sută, 
autoturisme — 76 la sută.

Doresc să subliniez că. in afara su
plimentărilor peste plan pentru fon
dul pieței, aprobate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie a.c„ de peste 
11 miliarde lei, recent au fost majo
rate livrările cu noi cantități de măr
furi pentru buna aprovizionare a 
populației la o serie de produse agro
alimentare de bază, atît în luna de
cembrie, cît și pe semestrul I al anu
lui viitor.

Desfacerile prevăzute pe semestrul 
1/1981 vor fi mai mari decît cele din 
semestrul 1/1980, la carne șl produse 
din carne, la pește și produse din 
pește, la grăsimi, la unt și margarină. 
Ia zahăr și produse zaharoase, la car
tofi, legume și fructe. De asemenea, 
la bunurile de uz îndelungat dispu
nem de cantități cu 5 pînă la 16 la 
sută mai mari fată de semestrul 
1/1980.

Odată cu aceste creșteri cantitati
ve, de mare importantă pentru bună
starea poporului este hotărîrea con
ducerii partidului ca, în anul'1981, să 
se mențină prețurile de desfacere cu 
amănuntul la bunurile de consum 
pentru populație.

Pentru grija permanentă pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, o purta ți bu
nei aprovizionări a populației, ridi
cării oontinue a nivelului de trai, oa
menii muncii din comerț, alături de 
întregul popor, vă aduc cele mai cal
de mulțumiri, întreaga lor prețuire 
șl recunoștință. De asemenea, ex
primăm sentimente de aleasă stimă 
și recunoștință tovarășei Elena 
Ceaușescu, care în funcția de prim- 
viceprim-mlnistru al guvernului ne 
orientează activitatea, se îngrijește 
îndeaproape de creșterea bunăstării 
poporului, a familiilor, femeilor și 
copiilor patriei noastre.

In continuare, vorbitoarea a subli
niat că, in scopul asigurării aprovi
zionării corespunzătoare a populației. 
Ministerul Comerțului Interior, toți 
oamenii muncii din comerț vor de
pune eforturi susținute pentru repar
tizarea cit mal rațională și echitabi
lă a fondului de mărfuri prevăzut, pe 
teritoriu, acordlnd o atenție deose
bită aprovizionării orașelor și cen
trelor mundtoreștL

Pentru eliminarea neajunsurilor 
manifestate ta organizarea desfacerii 
și servirii populației, cu sprijinul sin
dicatelor. al organizațiilor U.T.C. 
și de femei, a spuș vorbitoarea, vom 
intensifica munca de educație ta rtn- 
dul lucrătorilor din comerț, precum 
și controlul în rețeaua comercială, in 
scopul respectării stricte a prevederi
lor legale privind vînzarea produse
lor, înlăturarea oricăror forme de ri
sipă, întărirea ordinii și disciplinei.

în cuvîntul său, deputatul |orj 
Siminiceanu * evidențiat înfăp
tuirile din actualul cincinal ta ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii din județul Suceava ca ur
mare a încheierii acțiunii de majo
rare a retribuțiilor, pensiilor, aloca
țiilor de stat pentru copii și a altor 
venituri ale populației.

Retribuția medie a personalului 
muncitor, a arătat vorbitorul, a cres
cut în perioada 1976—1980 cu 39 la 
sută, numărul locurilor de muncă cu 
20 la sută. Corespunzător puterii de 
cumpărare sporite a oamenilor 
muncii, am asigurat în bune condiții 
aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri de consum 
industriale, volumul desfacerilor de 
mărfuri sporind ta cincinalul actual 
cu 49 la sută, o atenție deosebită 
fiind acordată aprovizionării zonelor 
miniere și unităților forestiere.

La toate aceste împliniri, oamenii 
muncii din județul Suceava au răs
puns prin realizarea la 15 septem
brie a.c. a prevederilor planului 
cincinal la producția industrială, fapt 
ce ne va permite să dăm țării pînă 
la sfîrșitul anului o producție ■su
plimentară de peste 5 miliarde Ivi, 
iar la export produse ta valoare de 
peste 100 milioane lei-valută.

în continuare, vorbitorul a men
ționat preocupările organelor locale 
în direcția sporirii producțiilor ve
getale și animale atît în unitățile 
din sectorul socialist, cît și în gos
podăriile populației, identificării te
renurilor virane din perimetrele 
construibile ale localităților în ve
derea cultivării lor cu legume, car
tofi și alte culturi, a dezvoltării in
dustriei mici, a prestărilor de ser
vicii pentru a contribui la satisfa
cerea cerințelor crescînde ale popu
lației.

Cifrele ce definesc majorarea re
tribuțiilor, a pensiilor și alocațiilor 
pentru copii — a spus deputata 
Stela Chioveanu — volumul spo
rit de mărfuri industriale Bl agro
alimentare desfăcute către populație 
sint expresii grăitoare că tot ce În
făptuim ta tara noastră, telul suprem 
al întregii politici a partidului 11 
constituie creșterea bunăstării po
porului, ridicarea continuă a calității 
vieții.

în contextul general al dezvoltării 
țării, județul Buzău a obținut ta ac
tualul cincinal cele mai importante 
realizări din istoria sa. Am reușit să 
îndeplinim înainte de termen sarci
nile ce ne-au revenit și vom realiza 
pînă la finele anului, suplimentar, o 
producție de peste 3 miliarde lei.

Dezvoltarea multilaterală a econo
miei județului a creat condiții din 
ce ta ce mai bune pentru creșterea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Față de anul 1975, au fost create 
peste 30 000 de noi locuri de muncă, 
iar veniturile reale sînt mai mari cu 
peste 32,5 la sută. Pe baza măsuri
lor luate, și ta județul nostru retri
buția medie a crescut de la 1 680 uti 
în anul 1975 la peste 2 000 lei ta acest 
an. iar veniturile țărănimii obținute 
din munca în cooperativele agricole 
de producție șl gospodăriile proprii, 
pe o persoană activă, au sporit cu 
peste 30 la sută.

Odată cu creșterea retribuțiilor sl 
veniturilor bănești s-a asigurat o mal 
bună aprovizionare a populației.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general — a spus ta Încheiere 
vorbitoarea — că oamenii muncii din 
județul nostru. în frunte cu comuniș
tii, vor depune Întreaga energie si 
capacitate creatoare pentru ca ta 
anul 1981 să-șl aducă o contribuție 
mai mare la creșterea avuției națio
nale și a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, la înflorirea 
necontenită a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Deputatul Țraian Morariu a 
subliniat că pe baza rezultatelor 
obținute ta dezvoltarea economiei in 
cincinalul 1976—1980 s-au realizat 
cele mai substanțiale majorări ale 
veniturilor populației din toți anii 
construcției socialiste. El a ilustrat 
modul in care programul de creș
tere a nivelului de trai al oameni
lor muncii s-a materializat și in ju
dețul Bistrița-Năsăud, relevînd, in 
acest sens, date semnificative pri
vind creșterea retribuțiilor, pensii
lor și ajutoarelor sociale, sporirea 
locurilor de muncă, mărirea volu
mului vînzărilor prin comerțul so
cialist, buna aprovizionare a popu
lației.

Locuitorii Bistriței și Năsăudulul 
dispun astăzi de minimate condiții 
de muncă și viață. De aceea, îmi 
fac o datorie de onoare ca. ta nu
mele lor, să exprim conducerii de 
partid și de stat, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre binele și feri
cirea oamenilor muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționa
litate și indiferent de zona in care 
trăiesc și muncesc.

Ințelegînd că această părintească 
grijă trebuie răsplătită prin fapte 
de muncă, care să se materializeze 
în cantități sporite de bunuri mate
riale, raportăm că personalul mun
citor de la I.F.E.T. Bistrița, unde 
îmi desfășor activitatea, a îndeplinit 
prevederile planului cincinal și a 
realizat, peste plan, o producție de 
140 milioane lei, iar la export pro
duse in valoare de peste 80 milioana 
lei-valută.
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Rațiunile și temeiurile măsurilor privind

ACTUALIZAREA PRETURILOR
DE PRODUCȚIE ȘI DE LIVRARE

• Stimularea preocupărilor pentru reducerea 
substanțială a cheltuielilor materiale

• Măsurarea mai exactă a eforturilor fiecărui 
colectiv pentru creșterea rentabilității pro
ducției și sporirea beneficiilor

• Aplicarea fermă a noului mecanism econo
mico-financiar, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii

In cadrul măsurilor de o deosebită importanță menite să asigure dez
voltarea susținută a economiei in noul cincinal, recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. a hotărît ca, incepind cu anul 1981, să se aplice noile prețuri 
de producție și de livrare practicate între unitățile socialiste. Orientările 
stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la această importantă 
acțiune economică și politică și-au găsit reglementarea în Legea privind 
actualizarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor 
de producție și de livrare a produselor către unitățile socialiste, precum 
și a prețurilor de producție, de contractare și de achiziții in agricultură, 
adoptată de Marea Adunare Națională. Pornind de la cîteva întrebări adre
sate redacției de cititori ai ziarului „Scinteia", i-am solicitat tovarășului 
VIRGIL PÎRVU, director in Comitetul de Stat pentru Prețuri, să dea răs
punsuri Ia cîteva probleme ce se ridică in legătură cu actualizarea prețuri
lor de producție și de livrare.

I II III
Preț de Preț de Preț de

producție producție producție
92 92 92

— Vi rugim, pentru început, să 
definiți rațiunile si temeiurile adop
tării măsurilor cu privire la actuali
zarea prețurilor de producție și de 
livrare.

— Complexul de măsuri aprobat de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. pen
tru actualizarea și. îmbunătățirea co
relării, pe principii economice, a 
prețurilor de producție și de livrare 
a produselor către unitățile socialiste 
se înscrie in procesul perfecționării 
ontinue a conducerii planificate a 

economiei naționale. Slnt măsuri ju
dicios elaborate, temeinic fundamen
tate, menite să întărească rolul sis
temului de prețuri în înfăptuirea 
politicii economice a partidului și să 
mobilizeze toate colectivele de oa
meni ai muncii în gospodărirea cu 
înaltă eficiență a resurselor materia
le și financiare încredințate spre 
administrare, în funcționarea optimă 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar. Pentru ca sistemul de prețuri 
să Îndeplinească un rol activ în sti
mularea creșterii economice, el tre
buie să reflecte diferitele schimbări 
care au intervenit în condițiile in
terne de producție și în nivelul pre
țurilor la care se procură o serie de 
materii prime din import Prin ac
tualizarea și îmbunătățirea corelării 
prețurilor se asigură reflectarea în 
gestiunea întreprinderilor a dimen
siunii reale a veniturilor și cheltuie
lilor, stiinulîndu-se pretutindeni pre
ocuparea pentru ridicarea eficientei 
economice și trecerea la o nouă cali
tate In Întreaga activitate productivă 
— condiții esențiale ale creșterii ve
nitului național și ridicării bunăstării 
Întregului popor.

— Cititori ai ziarului nostru ne-au 
întrebat ce sini prețurile de producție 
și de livrare si prețurile cu amă
nuntul și care sint relațiile intre aces
te categorii de prețuri ?

FABULA CU GREIERELE ȘI FURNICA 1
ÎN VERSIUNEA... ACAPARATORULUI

Furnica: - Ce e, greierașule, asta ai învățat tu din fabulă? Să-ți deschizi 
prăvălie acasă ?i

Desen de Adrian ANDRONIC

— Un principiu fundamental al sis
temului nostru de prețuri constă în 
stabilirea acestora pe baza cheltuie
lilor de muncă socialmente necesare 
pentru realizarea fiecărui produs. 
După cum s-a mal arătat în articolele 
pe această temă publicate recent in 
„Scînteia", prețurile de producție asi
gură producătorului recuperarea chel
tuielilor efectuate pentru fabricarea 
produselor și un anumit beneficiu. 
Simplificînd lucrurile, un preț de 
producție se compune din cîteva ele
mente esențiale : cheltuieli materiale, 
cheltuieli cu retribuirea muncii și be
neficii. Prețurile de livrare sînt pre
țurile utilizate în relațiile dintre uni
tățile socialiste privind vinzarea și 
cumpărarea mărfurilor destinate pro
cesului productiv, investițiilor, ex
portului, rezervelor de stat. Preturile 
de livrare sint, de regulă, egale cu 
prețurile de producție. Spun ..de re
gulă" întrucît, în cazul unor bunuri 
de consum pentru fondul pieței, pre
țurile de livrare cuprind și impozitul 
pe circulația mărfurilor. Și, în fine, 
prețurile cu amănuntul sint prețurile 
la care se desfac bunurile de consum 
către populație. Din punct de vedere 
economic, prețurile cu amănuntul sint 
formate din preturile de livrare si 
rabatul (adaosul) comercial. în con
formitate cu principiul autogestiunii 
economico-financiare. rabatul (adao
sul) comercial este destinat acoperi
rii cheltuielilor de desfacere si asigu
rării anumitor beneficii unităților co
merciale.

— Din cele ce ne spuneți rezultă ci 
nivelul prețurilor cu amănuntul este 
determinat de nivelul prețurilor de 
producție și de livrare. Cum se va 
aplica măsura ca, pentru anul 1981, să 
nu se modifice actualele prețuri de 
desfacere cu amănuntul ale bunurilor 
de consum ?

— Este un avantaj al mecanismu

lui economiei socialiste planificate de 
a putea menține constant o anumită 
perioadă nivelul prețurilor cu amă
nuntul, chiar in condițiile modificării 
prețurilor de producție și de livrare 
care au stat la baza stabilirii lor. Așa 
după cum se precizează în Legea pri
vind actualizarea și îmbunătățirea co
relării, pe principii economice, a pre
turilor de producție și de livrare, pen
tru anul 1981, influența majorării 
prețurilor de producție și de livrare 
la produsele industriale și agricole 
asupra prețurilor de desfacere cu a- 
mănuntul a mărfurilor, precum și a 
tarifelor pentru serviciile prestate 
populației urmează a fi suportată din 
bugetul statului. Mal mult decît atît, 
creșterea prețurilor cu amănuntul și 
a tarifelor pentru populație în ca
drul indicelui planificat de 6—8 la 
sută pînă în 1985 va fi efectuată 
treptat în cursul viitorului cin
cinal, coordonat cu prevederile 
de creștere a veniturilor reale ale 
populației. Este încă o dovadă a grijii 
pe care conducerea partidului o poar
tă ridicării neintrerupte a nivelului 
de trai al populației, pe calea crește
rii retribuției și a veniturilor reale 
■le oamenilor muncii.

Ar mai fi de făcut o precizare : 
marea majoritate a preturilor de pro
ducție și de livrare care vor suferi 
modificări se referă la materii prime, 
materiale și resurse energetice utili
zate In producție. Prețurile de pro
ducție și de livrare ale produselor fi
nite, atît mijloace de producție, cît și 
bunuri de consum, se vor modifica 
numai în cazuri deosebite, cînd be
neficiile și alte prelevări la bugetul 
de stat cuprinse în actualele prețuri 
nu pot acoperi influențele rezultate 
din creșterea prețurilor la materii 
prime. De regulă, în cazul produse
lor finite este posibil ca aceste in
fluențe să fie suportate în cadrul ac
tualelor niveluri ale prețurilor de 
producție și cu amănuntul.

— Vă rugăm să explicați mecanis
mul prin care prețurile actualizate 
stimulează întreprinderile in redu
cerea mai accentuată a cheltuielilor 
de producție.

— Pentru aceasta voi recurge la un 
grafic care prezintă efectele actuali
zării prețurilor la un produs finit. In 
coloana I este prezentată ipotetic 
structura prețului de producție și a 
prețului cu amănuntul in cazul unui 
produs. în coloana II sint reflectate 
Influențele modificării prețurilor de 
aprovizionare. Se observă că sporirea 
cheltuielilor materiale nu afectează 
nivelul prețului de producție și, ca 
atare, nici prețul cu amănuntul, însă 
are loc o scădere a beneficiilor. Pen
tru ca nivelul beneficiilor, respectiv 
al rentabilității să nu scadă, este ne
cesar ca fiecare întreprindere care 
realizează produsele respective să ia 
măsuri hotărîte pentru reducerea con
sumurilor specifice și creșterea pro
ductivității muncii, astfel incit in
fluențele determinate de creșterea 
prețurilor la materii prime să fie 
compensate prin reducerea corespun
zătoare a cheltuielilor de producție 
(în coloana III). Rezultă deci că. în 
perioada următoare, se impune să se 
acționeze cu fermitate pentru reori- 
entarea gîndirii tehnico-eeonomice 
din toate unitățile spre laturile ca
litative ale activității economice, a- 
doptarea de soluții tehnice și tehno
logice eficiente, organizarea științi
fică a producției și a muncii, crește
rea gradului de valorificare a mate
riilor prime și materialelor și spori
rea productivității muncii. Așadar, în 
spiritul exigentelor autogestiunii eco
nomico-financiare, fiecare întreprin
dere trebuie să descopere și să valo
rifice la maximum toate resursele de 
diminuare a cheltuielilor de produc
ție.

Corneliu CARLAN

Cresc livrările de
la fondul de

produse
stat

IALOMIȚA. Locuitorii comune
lor din județul Ialomița, dornici să 
contribuie la buna aprovizionare a 
populației de la orașe, livrează im
portante cantități de produse agro
alimentare realizate în gospodăriile 
proprii. Pînă simbătă, 20 decem
brie, din gospodăriile populației au 
fost achiziționate 23 000 păsări în 
greutate de 31 500 kilograme, porci 
în greutate totală de 30 000 kg, în
semnate cantități de porumb, fasole, 
ceapă și usturoi. Un exemplu con
cludent îl constituie numeroase co
mune cum sînt Borcea, de unde s-au 
achiziționat 1 100 de păsări și 14 
porci, Lehliu-Gară — 1 200 de păsări 
și 12 porci, Modelu — 1 300 păsări, 
Balaciu — 500 păsări, Mihail Kogăl- 
nioeanu — 800 păsări. Rezultate bune 
în achiziționarea păsărilor și a por
cilor. a celorlalte produse agroali
mentare au și comunele Perișoru, 
Sudiți, Tăndărei, Dorobanțu, Reviga, 
Cocora și Grindu.

„Ne-am convins încă o dată că 
atunci cînd activitatea de lămurire a 
gospodarilor satelor este bine or
ganizată rezultatele nu se lasă aș
teptate — ne spunea tovarășul Ion 
Petcu, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor de consum Ia
lomița. Omul înțelege foarte bine că 
așa cum muncitorii de la orașe ne 
asigură fondul de mărfuri industriale, 
așa și cei din agricultură trebuie să 
asigure aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare".

Acțiunea de achiziționare a produ
selor agroalimentare realizate de ce
tățeni în gospodăriile proprii con
tinuă și ea va contribui la buna a- 
provizionare a populației. Dealtfel, 
pe piețele municipiilor Slobozia și 
Călărași și în orașul Fetești păsările 
achiziționate au satisfăcut in bună 
măsură solicitările cetățenilor. (Mihai 
Vișoiu).

SATU MARE. Cetățenii din 
localitățile județului Satu Mare au 
livrat statului pînă în ziua de 20 
decembrie la fondul de achiziții 
1 087 porci, 29 200 păsări și alte pro
duse agricole. Cu cele mai frumoase 
realizări se înscriu gospodăriile 
populației din comunele Valea Vi
nului. Sanislău. Petrești, Pișcolț, 
Ardud. Terebești, Certeze, orașele 
Negrești, Satu Mare, Cărei și alte

GMUM CETĂȚEANULUI-GOSPODAR
aprovizionată cu legume din propria grădină

• Importante economii - de timp și bani - la aprovizionare
• „Pentru ceapă și fasole, cartofi sau roșii nici unui din noi n-a 

declară cetățenii unui cartier
a unor cultivatori din

pus piciorul în piață, n-a stat la rînd“ 
bucureștean • Convingătoarea experiență 

Capitală
—- Tot ce este nevoie intr-o gos

podărie.
Ana Chioreanu știA pe dinafară 

cantitățile recoltate: 250 kg cartofi, 
40 kg ceapă, 200 fire praz, 30 kg 
morcovi, 20 kg fasole boabe, 4 kg us
turoi („ceapă și usturoi verde am a- 
vut toată vara"), 200 de verze, 30—40 
dovleci, sfeclă. „Roșiile ne-au ajuns 
toată vara pentru cele două familii și 
pentru familia fiului, care locuiește 
la bloc. în plus, creștem in curte 5-6 
găini, 6 rațe, 5 curci și 2 porci — u- 
nul pentru propria familie, celălalt 
pentru copii".

— Dar răsaduri de unde v-ați pro
curat?

— Secretarul organizației de bază 
nr. 98, tovarășul Alexe Matei, culti
vator de legume cu experiență, ni le 
asigură tuturor. Fără bani. Și să vă 
mai spun ceva: nu numai leguniele, 
ouăle, carnea de pasăre ni le-am a- 
sigurat muncind aceste terenuri, ci 
și... măturile necesare in gospodării. 
Numai eu mi-am făcut 10 mături.

Așa am aflat că în loc de gard îm
prejmuitor, gospodarii au plantat 
sorg. Iată și recolta totală obținută 
in acest an de pe întreg terenul în 
suprafață de 1 hectar, amenajat in 
cartierul „16 Februarie": cartofi — 
7 000 kg, fasole verde — 1 000 kg, ro
șii — 14 000 kg, ceapă — 10 000 kg, 
usturoi — 500 kg, varză — 25 000 kg. 
morcovi — 1 000 kg, dovlecei — 1 000 
kg, porumb pentru porci — 3 000 kg. 
Salata verde, ridichile, mărarul și 
pătrunjelul nu au putut fi contabili
zate. Dar de existat, au existat la 
discreție.

Deci să recapitulăm avantajele:
— fiecare familie cultivatoare a re

ușit să-și asigure, tot timpul anului, 
legumele, zarzavaturile și verdețurii» 
necesare consumului;

— deși legumele nu sînt scumpe, la 
zecile și sutele de kilograme de pro
duse obținute s-au realizat importante 
economii bănești, ceea ce contează 
foarte mult ;

— de pe loturile cultivate s-au ob
ținut cantități îndestulătoare de legu
me, zarzavaturi și verdețuri atît pen-

în cartierul ceferist „16 Februarie" 
există și astăzi, alături de blocurile 
nou construite, o sumedenie de case 
înconjurate de curți, în care locuiesc 
la ora actuală circa 640 de familii 
muncitorești. Din timpul construirii 
triajului nou, cu foarte mulți ani în 
urmă, se păstraseră în această zonă 
și cîteva terenuri virane. Acum doi 
ani, dar mai ales la începutul lui 1980, 
membrii organizației de bază P.C.R. 
din cartier, ai comitetului de cetățeni, 
ai Organizației Democrației și Unității 
Socialiste și ai comisiei de femei, 
răspunzînd îndemnurilor partidului 
de a se valorifica, șl înăuntrul orașe
lor, fiecare palmă de teren, și-au a- 
sumat sarcina de a fertiliza o supra
față de circa 1 hectar, pe care, de 
cînd se știu, nu erau decît pietroaie 
și gropi. Dar mai ales gropi, gropi 
mari și adinei.

Prima problemă a fost, așadar, a- 
ceea a umplerii lor cu pămînt. Solu
ția s-a găsit repede: la solicitarea a- 
cestor cetățeni inimoși, o parte din 
mașinile care cară pămîntul excavat 
pentru construirea metroului au fost 
îndreptate spre acest teren. Vreo 
10 000 mc de pămînt au astupat gro
pile, iar un buldozer de la autobaza 
C.F.R., care lucra în zonă, a asigurat 
nivelarea. Restul și l-au asumat ce- 
tățenii-organizatori: au asigurat par
celarea în loturi de aproximativ 300 
mp și repartizarea lor către cei 
care solicitaseră în scris Consiliului 
popular al sectorului 1 să-i lucreze.

Am discutat cu membrii cîtorva din 
cele 34 de familii care, așa cum le 
place să spună, au transformat locul 
„pe care-ți era teamă să treci" într-o 
grădină de mai mare frumusețea.

Ana Chioreanu, pensionară C.F.R., 
fiica, lucrătoare în comerț, și ginere
le. șofer de întreprindere, locuind pe 
str. Buclei nr. 10, muncesc două lo
turi însumînd 600 mp.

— Cît ați lucrat pe acest teren?
— Eu, ca pensionară, că am timp 

mai mult, 3—5 ore pe zi, iar tinerii, 
cît apucau cînd veneau de la serviciu 
și puțin în zilele libere.

— Și ce ați cultivat?

Fără piață, fără aprozar
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localități. în contextul acestei pre
ocupări, cu rezultate atît de edifica
toare. in unele comune s-au ini
țiat acțiuni gospodărești deosebit da 
valoroase. Bunăoară, locuitorii co
munei necooperativizate Certeze au 
decis ca fiecare familie să contrac
teze anual cu statul diverse produse 
agricole (animale, păsări, căpșuni, 
fi-ucte, miere de albine etc.) în va
loare de cel puțin 15 000 lei. în pre
zent, această inițiativă este larg 
popularizată și Însușită și de alte 
comune din zona necooperativizată, 
ca Batarci. Bixad, Cămărzana și al
tele. (Octav Grumeza).

BACĂU. Chibzuind gospodăreș
te, cooperatorii din județul Bacău 
s-au angajat să livreze la fondul de 
stat și la fabricile de nutrețuri com
binate, peste prevederile inițiale, o 
cantitate de aproape 10 000 tone de 
porumb. Ca urmare, în ultimele zile, 
au fost organizate convoaie de ma
șini și căruțe care au transportat mari 
cantități de produse in bazele de re
cepție. Zilele trecute, din fata pătule- 
lor cooperativei agricole din comuna 
Luizi — Călugăra au plecat spre baza 
de recepție ultimele patru autocami
oane încărcate cu porumb. „Anul 
acesta am obținut o producție bună, 
peste 3 650 kg boabe la hectar — na 
spunea Ana Bîrsan. președintele uni
tății. Dispunînd de suficiente rezerve, 
am considerat că este o datorie pa
triotică să vindem statului mai multe 
produse. De aceea, pe lingă cele 1 000 
tone livrate inițial, am transportat la 
baza de recepție încă 300 tone de 
porumb".

Tovarășul Mlhal Cadar. președinte
le consiliului agroindustrial Hemeiuși. 
din care face parte și cooperativa 
agricolă Luizl-Călugăra. ne spunea că 
la fel au procedat și membrii coope
rativelor agricole Letea Veche. Măr
gineni, Blăgești, Buhuși și Măgura. 
Ca urmare, unitățile agricole din 
acest consiliu agroindustrial livrează 
la fondul de stat 6 500 tone de po
rumb, cu 1 000 tone mai mult decît 
prevăzuseră inițial. Și în celelalte 
cooperative agricole din județ au fost 
făcute asemenea analize pentru a se 
vedea ce posibilități există de a se 
suplimenta livrările la fondul de stat 
Cooperatorii din consiliul agroindus
trial Traian, de exemplu, unde s-a 

obținut o bună producție de cereale, 
au hotărît să vîndă statului. în plus, 
2 000 tone de porumb. Cantități im
portante au livrat, peste prevederile 
inițiale, unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Sascut. Răcă- 
ciuni. Dealu Morii, Podu Turcului, 
Filipeștl. Inginerul Gheorghe Antochi, 
directorul direcției agricole județene, 
aprecia că în cel mult două-trei zile 
se va încheia de preluat întreaga 
cantitate de porumb prevăzută la 
fondul de stat. (Gh. Baltă).

CLUJ. Unitățile agricole coope
ratiste din județul Cluj și-au achitat, 
în întregime, sarcinile de livrare la 
fondul de stat. Este o dovadă eloc
ventă a înțelegerii din partea coope
ratorilor a necesității de a contribui 
la asigurarea produselor agroalimen
tare necesare bunei aprovizionări a 
populației. Dintre unitățile care fac 
parte din consiliul agroindustrial 
Apahida, cooperativa agricolă din 
Jucu a livrat cele mal mari cantități 
de produse. „întotdeauna cooperato
rii noștri au ținut să îndeplinească 
și să depășească prevederile la fondul 
de stat — ne spunea tovarășul loan 
Peteanu. președintele acestei coope
rative. Cu toate greutățile acestui an. 
am făcut totul ca să livrăm canti
tățile stabilite prin contracte".

Multe unități au dat. în loc de 
porumb, în compensație, grîu, orz, 
orzoaică. aceste produse totalizînd pe 
județ mai bine de 1 100 tone. „Ne-am 
sfătuit cu cooperatorii noștri si ală
turi de cele 255 tone de porumb am 
livrat si 65 tone grîu. care au si fost 
transportate la baza de recepție" — 
ne declara, tovarășul Llviu Pașca, 
președintele cooperativei agricole din 
Mociu. Tot asa au procedat coope
ratorii din Frata. care au livrat 70 
tone grîu, și alții.

După cum ne asigură tovarășul ing. 
Avițiu Maier, directorul întreprinde
rii de valorificare 
plantelor tehnice. 1 
nilor de livrare a 
cereale la fondul 
ultimul cuvînt al 
județul Cluj. în prezent și în zilele 
următoare, vor intra la fondul de stat 
noi și noi cantități de porumb și alte 
cereale. (Alexandru Mureșan). 

a cerealelor si 
îndeplinirea sarci- 

porumbului si altor 
de stat nu este 

cooperatorilor din

tru consumul In stare proaspătă In tot 
anotimpul călduros, cît și pentru con
servare in anotimpul rece.

— Am evitat drumuri, deplasări Inu
tile, așteptări. Nici unul dintre noi nu 
a stat la rînd pentru cartofi sau ceapă, 
pentru roșii sau fasole — spunea și 
Constantin Ilinca, de pe str. Medrești 
nr. 13, care cultivă împreună cu soția 
un teren de 300 mp de pe strada 
Fiordului. Dacă ar fi toți orășenii 
gospodari cum sînt unii din cartierul 
nostru, ar fi bine.

— Nu vă obosește munca la gră
dină?

— Dimpotrivă, e o relaxare, o plă
cere. Un ceas-două pe zi de muncă 
fizică face bine oricui.

Și în alt cartier, Bucureștii Noi, am 
Intîlnit buni gospodari. Ioan Petcu 
din str. Aninoasa nr. 15 intră direct 
in subiect cînd află ce ne interesea
ză: „Eu am mîncat mazăre verde pe 
gratis cînd pe piață se vindea cu 15 
lei kg".

Ce teren are loan Petcu? 250 mp 
el și soția și 200 mp fiul. Aurel Pet
cu, mecanic la uzinele „Laromet", 
Împreună cu soția, lucrătoare intr-un 
magazin. Sînt loturi dintr-un teren de 
1 500 mp situat chiar în spatele ca
sei. Recoltele totalizate ale celor 
două familii Însumează : peste 500 
kg roșii, din care au fost conservate, 
sub formă de bulion și suc, aproape 
100 kg (beneficiare fiind și familiile 
celorlalți doi copii căsătoriți ai lui 
loan Petcu), 100 kg cartofi, 100 kg 
praz, 60 kg ceapă și 7 kg usturoi, 600 
kg varză, peste 100 kg fasole verde, 
30 kg morcovi și păstîrnac, 40—50 kg 
ardei gras și tot atîtea vinete, cas
traveți la discreție pentru consum și 
murături. în plus, loan Petcu creș
te 20 de găini și, obținind în medie 
180 de ouă pe an de la o găină, nu 
mai este nevoit să cumpere nici ouă 
de la magazin.

— La ora actuală, cum «tați cu gră
dina?

— E săpată, plantată cu ceapă (3 
kg arpagic), cu circa 1 200 cățel do 
usturoi, 12 mp i-am plantat cu spa
nac pentru primăvară. Am mal pus 
și 200 căpățîni de salată. în martie, 
ca și anul acesta, vom pune pătrun
jelul, morcovul, păstîrnacul, tn apri
lie — ridichile și fasolea verde...

— Eu fac la fel și obțin recolte ca 
și Petcu, pentru că noi ne tot măsu
răm unul cu altul — intervine în 
discuție Victor Mișcocl din str. Ani
noasa nr. 18. Și răsadurile le facem 
împreună. Răsaduri de varză și praz 
am dat chiar tuturor celor care lucrea
ză acest teren. Sîntem doar tovarăși 
și dorim ca fiecare să obțină recolta 
bune. E în avantajul nostru și un a- 
jutor pentru stat, pentru desconges
tionarea pieței.

— De unde vă pricepeți Ia toate?
— învățăm fiecare din zi în zi. Și 

apoi intervine dragostea, da, dra
gostea față de grădina pe care o vezi 
înflorind din mîinile tale și sub ochii 
tăi...

La fel, cu aceeași pasiune, ne-au 
vorbit și Nicolae Bulăeș, din str. Bu
clei nr. 37, și Constantin Badia, din

• loturile să fie vizitate periodic de tebnicienl specialiști care să 
Ie dea sfaturi mai ales in direcția combateri] unor dăunători ;

• să fie popularizate mai sistematic recomandările agrotehnice privind 
cultivarea legumelor și zarzavaturilor ;

• să se înființeze un centru pentru procurarea substanțelor antldău- nători ;
• să se Intensifice controlul, spre a se evita apariția pe terenurile 

proprii legumicultorii a unor construcții și amenajări fără drept, de tipul 
garajelor, magazioarelor, barăcilor.

Maria BABOIAN

întăriri si legi de
(Urmare din pag. I)
tele normative adoptate zilele a- 
cestea de plenara Comitetului Cen
tral al partidului și Marea Aduna
re Națională. Fie că este vorba de 
Bugetul de stat pe 1981, de Legea 
investițiilor, de Legea privind ac
tualizarea și îmbunătățirea corelă
rii, pe principii economice, a pre
turilor de producție și de livrare 
a produselor către unitățile socia
liste, precum și a prețurilor de 
producție, de contractare și achizi
ții în agricultură ori de noile re
glementări care privesc gospodări
rea fondurilor fixe și resurselor 
materiale sau întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare și valutare 
în activitatea de comerț exterior și 
cooperare economică internațională 
— toate acestea concentrează efor
turile oamenilor muncii în direc
țiile decisive pentru ridicarea efi
cienței și asigurarea unei noi ca
lități în toate domeniile vieții eco
nomice.

Dacă ar fi să definim pîrghia ho- 
tărîtoare pentru mobilizarea colec
tivelor de oameni ai muncii în di
recțiile principale ale realizării pla
nului, ale creșterii eficienței — a- 
ceasta este, fără îndoială, aplica
rea neabătută a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar, 
ale autoconducerii și autogestiunii. 
Aceasta face necesar ca fiecare co
lectiv să-și gospodărească în așa 
fel unitatea, mijloacele materiale 
și financiare încredințate de socie
tate spre administrare, încît să 
realizeze producția fizică la un 
înalt nivel tehnic, calitativ și com
petitiv, cu cheltuieli materiale cît 
mai reduse, să asigure o produc
tivitate substanțial sporită, benefi
cii cît mai mari — adică o efici
ență cît mai mare în întreaga ac
tivitate economică. Numai așa vom 
putea asigura înfăptuirea progra
melor de creștere a eficienței, a 
rentabilității tuturor sectoarelor de 
activitate, de sporire a veniturilor 
tuturor unităților și a veniturilor 
oamenilor muncii, a venitului na
țional.

Nemijlocit legate de dezvoltarea 
producției materiale, de sporirea 
contribuției fiecărui colectiv la creș
terea venitului național sint măsu
rile adoptate cu privire Ia aprovi
zionarea populației in trimestrul IV 
1980 și șemestrul I 198L Programul 
aprobat in acest sens asigură o 
aprovizionare corespunzătoare a 

str. Aninoasa nr. 16, șl Ștefan Nico- 
lae, din str. Aiud nr. 73, și...

...Și iată-ne discutind cu fostul me
canic I.T.B. Tudor Babei: „De cînd am 
ieșit la pensie, grădinăritul este în
deletnicirea mea. îmi place cel mai 
mult. Cind ești Încă în puteri ca 
mine, munca îți poate prelungi viața".

Grădina lui Tudor Babei, pe care o

Salata de... decembrie

Răsadurile de salată - azi sub folia 
de polietilenă din solar, In ianuarie 

- pe masa familiei

lucrează împreună cu fiul și nora, cu 
fiica șl ginerele, are 400 mp, iar In 
curtea casei — încă 100 mp. La or*  
actuală, terenul este în bună parte 
cultivat cu verdețuri de primăvară. 
Rod bogat au dat și cei 8 pomi fruc
tiferi și butucii de vie. „Nu vindem 
nimic pe piață — ne spune gospo
darul — dar asigurăm fructe și le
gume din belșug pentru copii și pen
tru cei 16 nepoți pe care-1 avem".

Cifre convingătoare pentru oricine 
ne stau și aici la îndemînă. Sint a- 
proximativ asemănătoare cu ale ce
lorlalți. Vom spune totuși că in h*  
cursul anului, cele mai țnulțas. din 
familiile menționai'- ~H£ au chel
tuit nici un ban și >.u au umblat nici 
un minut prin piețe șl aprozarurl pen
tru legume și zarzavaturi, că miile 
de kg de produse Obținute ou au ne
cesitat, tn afară do muncă, decît in
vestiții minime pentru sămîuță și 
răsaduri. La fel ca și acum, cind «a 
pregătește recolta viitoare.

O recoltă pe care o speră — și pe 
care le-o dorim tuturor — dt mal 
bogată.

înainte de a încheia, lată șl ctteva 
propuneri din partea cultivatorilor I

populației cu produse agroalimen
tare de bază și bunuri industriale 
de consum, în cantități mai mari și 
de calitate superioară față de pe
rioadele similare precedente. înfăp
tuirea acestui program, stabilit în 
concordanță cu prevederile planului 
pe anul 1981, cere unităților produ

să realizeze și să livreze 
integral toate mărfurile 
fondului pieței, o cît mai 
și echitabilă repartizare a 
pe teritoriu, înlăturarea

cătoare 
ritmic și 
destinate 
rațională 
acestora ___  _________
unor tendințe de supraaprovizionare 
și de stocare de către anumiți ce
tățeni și unele unități a produselor 
agroalimentare, a oricăror excese in 
consum. Totodată, este necesară 
mobilizarea într-o măsură mai lar
gă a resurselor de creștere a pro
ducției agricole, de aprovizionare a 
populației cu carne, lapte, legume 
și fructe existente tn fiecare ju
deț. inclusiv a disponibilităților ce 
există în gospodăriile populației.

în ansamblul lor, orientările șl 
sarcinile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
plenară, prevederile legilor și hotă- 
rîrilor adoptate de Marea Adunare 
Națională au o mare însemnătate 
pentru perfecționarea vieții noastre 
economico-sociale, pentru înfăp
tuirea planului pe anul 1981, pen
tru mersul hotărît înainte al pa
triei noastre pe calea progresului 
multilateral și creșterii bunăstării 
întregului popor. Certitudinea trans
punerii lor în viață este dată de 
înțelegerea clară, profundă de către 
fiecare om al muncii a sensurilor și 
rațiunilor economice și sociale ale 
măsurilor și legilor adoptate — în 
această privință un rol important 
avînd munca politică, desfășurată în 
forme variate și cît mai convingă
toare de către organizațiile de 
partid. Dar. mai presus de orice, 
această certitudine este dată de ac
țiunea practică, de zi cu zi, de 
munca plină de dăruire, abnegație 
și răspundere a tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea sarcinilor 
deosebit de importante formulate de 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară, pentru desfășurarea 
întregii activități economice șl 
sociale tn spiritul prevederilor noi
lor reglementări legale aprobate, 
în aceasta constă cheia împlinirilor 
noastre viitoare, pentru că nu
mai și numai munca fără preget șl 
responsabilă a fiecăruia dintre noi 
și a tuturor este izvorul ridicării 
continue a nivelului de bunăstare și 
civilizație al Întregului popor.
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Examenul de fiecare zi
al optimismului și încrederii în oameni

I „Crăiasa I
I din povești" |

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

PubZlcam In rubrica noastră de 
duminica trecută desenul unei 
eleve de liceu, inspirat de 
poezia lui Eminescu „Somno
roase păsărele". Iată că. de la 
Satu Mare, fotoreporterul Martin 
Sarea ne trimite această repro
ducere după o lucrare de grafică 
inspirată tot de versurile emi
nesciene. Titlul : „Crăiasa din 
povești". Autoare : Ana Maria 
Pancsef, o tinără muncitoare de 
la întreprinderea textilă „Ar
deleana", care-și dedică timpul 
liber unei duble pasiuni : arta 
plastică și poezia. Adesea, pasiu
nile se îngemănează intr-un ori
ginal album in care tinăra mun
citoare își ilustrează propriile 
versuri. Cea mai de seamă rea
lizare artistică a ei o reprezintă 
lucrările de grafică „Eminescia
na". Un ciclu care numără pină 
acum 30 de lucrări inspirate din 
creația Luceafărului poeziei 
românești, ciclu pe care ll conti
nuă și cu care participă la ac
tuala ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României".

Floarea de-o 
vîrstă cu orașul

Această imagine ne-a fost tri
misă de cititorul nostru Franț 
lanșec, însoțită de următoarea 
explicație :

„Citind la -Faptul divers» că 
la Biblioteca județeană Timiș a 
înflorit un filodendron după 12 
ani și că și în această privință 
•Banatul e tăt fruncea», fie-mi 
permis sd vin cu această replică 
dintr-un oraș din celălalt capăt, 
de nord, al țării, adică de la 
Săveni. Filodendronul din ima
gine l-am plantat cu 12 ani în 
urmă, cind Săveniul a devenit 
oraș. L-am pus atunci intr-un 
ghiveci la primărie și l-am 
îngrijit cum ne-am priceput. Ne 
este tare dragă floarea asta, pen
tru că ea a crescut odată cu 
urbea noastră. Și ea ne-a răsplă
tit acum, după 12 ani, cu aceas
tă floare superbă".

Elanul calator

Seamănă cu un cerb superb, 
dar nu e cerb. Este un elan ori
ginar din zonele nordice, polare. 
Din motive încă neelucidate — 
părerile specialiștilor încă sint 
controversate — acest elan a 
părăsit ținuturile de baștină, a 
hălăduit pe unde o fi hălăduit, 
apoi s-a rătăcit și a nimerit prin 
părțile Ceahlăului. Aici a fost 
găsit de localnici fără viață. Buni 
cunoscători și Iubitori ai viețui
toarelor pădurii — și nu numai 
ale pădurii — ei l-au ridicat cu 
grijă și l-au dus degrabă ‘la 
Muzeul de științele naturii din 
Piatra Neamț. Specialiștii mu
zeului l-au naturalizat după 
toate regulile științei și artei in 
materie, iar acum ll oferă pri
virii și admirației vizitatorilor. 
Unul dintre ei observa : „Isteț 
foc ! Dacă răminea prin locurile 
lui se ducea in neființă anonim 
ca oricare, dar aici a devenit 
celebru. Bravo lui l“.
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pro- 
Hale 
linii 
telul 
care

întreprinderea de rulmenți din A- 
lexandria nu și-a realizat planul 
cițiva ani la rind. Și erau mulți 
cei care credeau că situația se va 
perpetua. Această părere pornea 
de la discrepanța dintre nive
lul tehnic foarte înalt al utila
jelor și lipsa de experiență a 
muncitorilor, inginerilor și maiștri
lor. întreprinderea se născuse parcă 
dintr-o „explozie electronică" 
dusă In Cîmpia Teleormanului, 
imense adăposteau tot felul de 
și sisteme automatizate, tot 
de mașini ultramoderne. Cei
cunoșteau „secretele" producției în 
condițiile unei tehnici atît de avan
sate erau însă puțini : cițiva 
ingineri și cîteva zeci de muncitori
— specialiști transferați de la Bra
șov. Reșița sau de la Bîrlad. Lor li 
se adăugau cîteva mii de tineri 
veniți direct de pe băncile facultăți
lor. liceelor și școlilor profesionale 
sau din satele teleormănene. Din 
schema personalului muncitor lipseau 
multe „piese" de bază. Conducerea 
întreprinderii Insista ca forurile ju
dețene și centrala să asigure trans
ferarea unor muncitori experimentați 
din alte localități ale țării. Cu pri
lejul unei analize făcute de biroul co
mitetului județean de partid, fostul 
director a spus fără echivoc : „Dați-mi 
o sută de reglori și fac planul". Dar 
cine să dea o sută de reglori? Și, 
mal cu seamă, de unde să fie luați, 
gata formați ?

„Dați-mi o sută de reglori șl fac 
planul". Nu am invocat aceste cu
vinte pentru a arunca o umbră 
asupra unui om. Mai ales că aveam 
să ne convingem, cu prilejul discuții
lor purtate cu mulți dintre muncito
rii, maiștrii și inginerii de la între
prinderea de rulmenți din Ale
xandria, că întregul colectiv 11 păs
trează o amintire frumoasă. Oamenii 
vorbesc cu respect despre omul care 
s-a aflat în fruntea întreprinderii 
de cînd a început construcția și pină 
în ianuarie 1977. De la ei am aflat 
că este un specialist „de clasă". Că 
a muncit enorm, că a învestit tot 
ce avea mai bun, cunoștințe, inteli
gență, competentă profesională, pen
tru ca întreprinderea să devină, din 
punct de vedere tehnic și constructiv, 
ceea ce este astăzi. Nu a crezut 
însă în posibilitatea ca din cei peste 
3 500 de tineri veniți aici — în 
mul an de activitate media 
vîrstă a personalului muncitor 
de 20 de ani — să se închege 
lectivul de care noua unitate ; 
nevoie. Așa că cerea necontenit, cu 
toate prilejurile, 
ciallștL

O astfel 
frlnă. Cu
— dlntr-o

de un cadru de conducere care să 
fie tot atit de bun specialist, dar 
care, totodată, să aducă un suflu 
nou, să participe activ și cu mijloace 
eficace la formarea, in întreprindere, 
a unor specialiști cu înaltă califi
care. Aceasta a fost sarcina de 
partid ce 1 s-a încredințat ingineru
lui Florea Marin. I s-a spus clar, 
încă de la Început: nu va primi 
nici ingineri, nici maiștri șl nici mun
citori cu experiență; întreprinderea 
va trebui să realizeze planul cu per
sonalul muncitor de care dispune.

Inginerul Florea Marin avea expe
riența muncii cu oamenii. A știut să 
le acorde, încă din prima zi, încre
dere și stimă. Și le-a ciștigat, ast
fel, încrederea și stima. A luat cu- 
vintul într-o plenară a comitetului 
de partid. A precizat că nu vorbește 
în calitate de director, ci de comu
nist. A spus atunci: „Ne-am obișnuit 
să privim prezentul din trecut. Și

pri- 
de 

era 
> co- 
avea

«ă 1 se dea spe-

concepție devenise 
mai mult cu cit

de
atit

anumită inerție — fu
sese preluată și de alte cadre din 
conduoerea unității. Era nevoie deci

ne comparăm frecvent cu trecutul. 
Calculăm cît producem față de 1938. 
Sau față de 1950. Cum trăim, cum 
a crescut nivelul nostru de viață 
față de primele cincinale. Este ne
cesar, absolut necesar, să facem ast
fel de comparații. Pentru că trebuie 
să știm de unde am plecat și unde 
am ajuns. Dar au apărut. în Româ
nia ultimilor 15 ani, numeroase uni
tăți industriale „fără trecut". Unități 
care produc de numai cițiva ani. 
Cum este și cazul întreprinderii 
noastre. In aceste condiții, este firesc, 
este necesar să ne comparăm cu 
viitorul. Să vedem cît producem și 
cum producem față de anul... 2000. 
Cum muncim și cum trăim față de 
anul 2000".

Prima acțiune care a prilejuit apli
carea „noii 
pregătirea, 
de reglori 
altă parte, 
țiuni au contribuit consiliul oameni
lor muncii, organizațiile de partid, 
de sindicat și de tineret. Au fost 
inițiate cursuri speciale de pregătire 
intensivă. A fost reactivizată poli
tehnica muncitorească pentru tineret. 
Propunerile pentru aceste cursuri 
i-au vizat pe acei oameni ambițioși, 
în stare să facă treabă, pe acei oa
meni mereu „neliniștiți", mereu în 
căutarea noului, gata să se angajeze 
Intr-un efort neostenit pentru „vîrfurl 
de producție". Am reținut cuvintele , 
secretarului organizației de partid 
din secția 260, Florea Vătui: „Pre
gătirea reglorilor s-a făcut în raport

unități de măsură" a fost 
„acasă", a celor o sută 
atit de des solicitați din 
La reușita acestei ac-

IALOMIȚA • în organizarea 
secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, 
la Slobozia au avut loc pen
tru profesorii de științe so
ciale din școlile și liceele 
județului două interesante ex- 
puneri-dezbateri. Prima a avut 
ca temă „Problemele actuale ale 
capitalismului contemporan", iar 
a doua — „Apariția religiilor și 
necesitatea combaterii fenome
nelor mistice". Pe marginea ce
lor două expuneri s-a realizat un 
interesant dialog. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ • tn ciclul manifes
tărilor organizate în cadrul 
„Lunii mureșene a culturii și e- 
ducației socialiste", la Palatul 
culturii din Tg. Mureș a avut 
loc o masă rotundă cu tema 
„Patriotismul, constantă a litera
turii române contemporane", or
ganizată de colectivele redacțio
nale ale revistelor „România li
terară", „Vatra" și „Igaz Sz6“. 
Cu același prilej, in sala mare a 
Teatrului Național din Tg. 
Mureș a fost organizată o șeză
toare literară. (Gh. Giurgiu).

ticf din localitate, cuprinzlnd 
peste 100 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică. Lucrările 
slnt inspirate din realitatea so
cialistă a Dobrogei, iar sculptu
rile slnt executate In materiale 
definitive, urmînd să înfrumuse
țeze noile spații urbane • Sub 
egida Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului, filia
la Constanța, a apărut o lucrare 
tn două volume despre prezența 
tinerei generații în viața și acti
vitatea județului. (George Mi- 
hăescu).

cu specificul fiecărei secții, fiecărui 
atelier. Nu am format simpli spe
cialiști, cl adevărați conducători al 
locurilor de muncă. Am pornit de la 
ideea că de pregătirea reglorulul 
depind tn mod fundamental atit 
calitatea producției, cît și productivi
tatea muncii". La care adăugăm o- 
pinia exprimată de șeful secției 
strungărie, ing. Adrian Drugă: 
„Perfecționarea s-a realizat in 
trepte. Mai întîi au fost pregă
tiți reglorii. Lor li s-a încredințat 
ridicarea calificării muncitorilor de 
la mașinile pe care le coordonează. 
A fost creat, tn întreprindere, un 
sistem de pregătire permanentă, o 
scoală cu mii de elevi și cu sute de 
profesori". Iar primul dintre profesori 
s-a dovedit a fi directorul întreprin
derii, S-a obișnuit să discute în secții 
cu ingineri, cu maiștri, cu muncitori. 
Să facă schimb de idei, de cunoștințe. 
Să le recomande cărți. Să-i îndemne 
să-și pună întrebări și să caute răs
punsuri. A reușit, în scurt timp, 
să-i cunoască bine pe oameni, să 
știe exact ce probleme și ce pre
ocupări au, să le Întărească încrede
rea în propriile forțe, tn propriile 
aptitudini, să descătușeze potențe 
latente, să contribuie la dezvoltarea 
personalității oamenilor, a unui cli
mat de muncă favorabil marilor per
formante. A reușit să stimuleze o 
puternică mișcare de Invenții și ino
vații, să determine o intensă acti
vitate creatoare.

• ...Am vorbit despre eforturi, des
pre preocupări reprezentative pentru 
un întreg colectiv, datorate intr-o 
mare măsură aerului proaspăt pe 
care l-a adus în acest colectiv ac
tualul director, inginerul Florea 
Marin. Și ca să nu rămînem la cu
vinte, iată și cîteva argumente ex
primate în cifre. Dacă în 1976 pro
ducția fizică a întreprinderii a fost 
de 19.6 milioane rulmenți, în 1977 
(primul an de activitate în întreprin
dere a actualului director) a sporit 
la 27 milioane; apoi la 28 milioane tn 
1978; la 30 de milioane tn 1979; in 
sfîrșit, la 32' de milioane in acest 
an. Planul de export pe 1980 va fi 
depășit, pină la 31 decembrie, cu 
17 milioane rulmenți. Șl ar mal fi 
de notat că rulmenții de Alexandria 
sînt căutați în U.R.S.S. și tn S.U.A., 
tn Franța și in Japonia, In Austria 
și Norvegia, in alte numeroase țări 
de pe toate continentele. Alăturăm 
acestei cărți de vizită punctul de 
vedere al unui director cu un profund 
respect pentru marca fabricii : „Noi 
nu realizăm produse pentru piața 
internă și pentru export. întreaga 
noastră producție este realizată in- 
tr-o concepție unitară. Dealtfel, 
mulți dintre beneficiarii externi își 
judecă partenerii și după marfa pe 
care o livrează In propria tară. Este 
o realitate de care ținem seama. Iar 
viitorul, cu ritmurile lui alerte, a 
început. Nu mal avem tlmn să aș
teptăm ani și ani pînă să se for
meze un colectiv stăpln pe tehnica 
avansată. Sau pînă să se Impună o 
tradiție de muncă industrială. Sînt 
căutate unități de măsură noi".

Cu astfel de unități își măsoară 
acum munca, efortul creator colec
tivul întreprinderii de rulmenți din 
Alexandria. Inclusiv cel o sută de 
hol reglori

Adrian VASILESCU

neacceptarea limitelor, 
banalului și mediocrității, a 
tiraniei contingentului. Fi
zicește inși ai epocii lor, 
spiritualmente ei trăiesc în 
viitor, ceea ce nu exclude 
voința. dramatic sortită 
eșecului, de a aduce acest 
timp ideal în prezentul lor 
Istoric. Ei se salvează, de
sigur, prin creație. Nu mai 
puțin însă mîntuirea lor 
vine din căutare, dintr-o 
superioară înțelegere a ome
nescului. Aș mai adău
ga, referindu-mă strict la 
romanul „Marele cîntec", și 
o noutate de cadru. Cartea 
este una dintre puținele 
incursiuni epice In istoria 
Transilvaniei, alăturîndu-se 
în acest plan „Crăișorului 
Horia" de Livlu Rebreanu, 
„Pîrjolului", monumentala 
frescă a lui Oscar Walter

ne. refăcînd o lume sfîșiată 
de inechități, intoleranță și 
violență, de lupta pentru 
putere. Fastul feudal (re
constituit în cîteva capitole 
cu patină arheologică) e o 
mască a derizoriului. Per
spectiva epică e întunecată, 
gravă, refuzată iluziilor. 
Murdarul, fetidul, mirosul 
materiei în dezagregare, fi
zionomiile animaliere, de
corul de panopticum sint 
emblemele unei lumi ago
nice, studiată cu atenția 
rece a clinicianului preocu
pat de simptome maladive. 
Iar maladia secolului al 
XVII-lea era în Transilva
nia inechitatea riguros legi
ferată. datorită căreia ro
mânii. Imensa majoritate a 
populației, erau considerați 
„tolerați". Cuvîntul conține 
în el și o crudă ironie, as-

ase-

Adept statornic Șl fer
vent al romanului istoric, 
Mihail Diaconescu aduce tn 
abordarea genului o notă 
certă de originalitate. Nou
tatea privește în primul 
rind alegerea eroilor. Con
form unei „tradiții" nescri
se. dar operantă, protago
niștii ar trebui selectați din
tre domnitorii de relief, 
dintre „cavaleri", ca să fo
losesc un termen al lui Ni- 
colae Iorga. Atitudinea față 
de aceștia diferă, dar două 
extreme s-au conturat cu 
relativă precizie. Cea mai 
frecventă e tentația sche
mei ldealizante. Cea de-a 
doua (manifestată și în tea
tru), tn vădit regres acum, 
constă în surprinderea per
sonajelor Istorice dintr-o 
perspectivă demitizantă. O- 
menescul se substituie eroi
cului, răspunzîndu-se ast
fel unei imperioase nevoi 
de credibilitate, pretutin
deni resimțită. încăpută însă 
pe mîinile unor manu
facturieri. de care romanul 
istoric a fost mereu
diat. desacralizarea a avut 
de obicei efecte triste. Va- 
sile Lupu și Dimitrie Can- 
temir (dau doar două exem
ple), așadar doi ctitori de 
renaștere spirituală, au a- 
juns pentru unii palide 
simboluri ale galanteriei. 
N-aș vrea să spun că ro
manul istoric a evoluat o- 
bligatoriu doar pe aceste 
căi sau că eroii lui ar tre
bui aleși numai dintr-o sin
gură categorie. Reușitele 
provin dealtfel din concilie
rea contrariilor, din găsirea 
locului geometric dintre an
titeze. Este exact ceea ce 
au făcut Paul Anghel, Eu
gen Uricaru. Radu Theo- 
doru și (nespectaculos. însă 
convingător) Mihail Dia
conescu. Cărțile acestuia 
din urmă : „Culorile sîn- 
gelui" (1973). „Adevărul re
torului Lucaci" (1978) și 
„Marele cîntec", roman re
cent apărut, tocmai acestei 
tendințe se subsumează. 
Eroii lor sînt cărturari sau 
artiști, naturi dilematice, 
interogative, privite în ra
portul lor direct sau me
diat cu puterea, adevărul șl 
istoria. Altfel zis, intelec
tualul devine un element 
esențial al unei demonstra
ții politice, plasată doar 
sub Imperiul convenției în- 
tr-un decor istoric. Despăr- 
țiți în timp. Victor Petrini, 
Vladimir Cernea Și loan 
Căianu aparțin structural 
aceleiași tipologii, răspun- 
zînd în circumstanțe schim
bate unor Întrebări în bună 
parte asemănătoare. Perso
nalitatea lor se definește în 
funcție de ceea ce aleg, 
opțiunea lor avînd valoare 
transindividuală. Origina
lității în selecționarea per
sonajelor. Mihail Diacones
cu îi adaugă o neașteptată 
preferință pentru epocile de 
reflux Istoric. Pîrvu Mutu, 
Silvian Lucaci. loan Căia
nu. eroii săi fundamentali, 
slnt oameni sub vremi tris
te șl constrîngătoare. Exem- 

.^plaritatea lor derivă

Cărturarul
ca erou istoric *)
Clzek, „Plecării Vlașlnilor" 
de Ioana Postelnicu și, ulti
mul, dar nu cel din urmă, 
memorabilului „Rug și fla
cără" al mai tînărului Eu
gen Uricaru. Ca Și în cazul 
acestora, tema romanului o 
constituie destinul români
lor în condițiile unei com
pacte și intolerante prigo
niri. Romancierul are scru
pul documentar (excesiv 
cîteodată în planul epic pro- 
priu-zis), fantazînd în mar
ginile unui scenariu veri
ficabil istoricește. Epoca a- 
leasă este de astă dată fi
nele veacului al XVII-lea, 
ani în care feudalitatea 
transilvană bascula între 
puterea în declin a turcilor 
șl intențiile acaparatoare 
ale imperiului habsburgic. 
Acestei confruntări de ordin 
geopolitic 1 se alătura Și una 
de natură spirituală. O 
luptă surdă, fără pauză șl 
cruțare, opune calvinismu- 
lui (religia păturii dominan
te ardelene) strategia pe 
termen lung a catolicismu
lui ce își pregătește metodic 
restaurația.

Cum „viitorul credinței 
catolice In Ardeal" se „ho
tăra pe seama celor mulți", 
a românilor deci, catolicis
mul își alege drept „uneal
tă binecuvîntată" pe excep
ționalul muzician, ce sem
na apăsat — documente au
tografe stau mărturie — 
Joannes Kajoni Valachus. 
Mihall Diaconescu a Intrat 
adine în inima acelui timp 
baroc, intuindu-1 cu clarita
te relieful dramatic. Sub- 
textual polemic,, romanul 
său infirmă tendențioasa 
teorie a idilicului concordat 
între confesiunile transllva-

cunzînd tn realitate cea mal 
aprigă intoleranță, ce viza 
concentric religia, afirma
rea socială, ascensiunea spi
rituală. împotriva acestei 
inechități se răzvrătește 
loan Căianu.

Ales de cercurile pontifi
cale drept instrument de 
masivă convertire la cato
licism a conaționalilor săi, 
personajul descoperă după 
o lungă și sinuo ă evolu
ție că adevărata i „dato
rie" constă in lidelitatea 
față de cei mulți. față de 
cauza româneascăi. Accep
tarea puterii, a funcției de 
vicar general, cu tot corte
giul său de restricții în pla
nul libertății creatoare, are 
ca resort tocmai această 
convingere trudnic desco
perită, nu revelată. în sur
prinderea acestei diagrame 
morale stă de fapt întregul 
meșteșug al romancierului. 
Mihail Diaconescu a înțeles 
că eroismul ce nu îmbracă 
hainele omenescului e mal 
util legendei decît romanu
lui. Acesta cere expresia in
tegrală a umanului, coexis
tența antitezelor. Deloc 
Idealizat, protagonistul îm
bină fervoarea religioasă, 
acel teribil sentiment al a- 
pocallpsei propriu veacului 
său. cu vitalitatea dezlăn
țuită, eruptivă a naturilor 
rabelaisiene. Nu mai puțin, 
personajul întrupează „în
doiala" carteziană, acel ra
ționalism care, departe de a 
fi dizolvant, e „semnul tă
riei de cuget", al puterii de 
a alege. Ostil — șl în a- 
cest registru — «tereotipii- 
lor, romancierul schimbă 
„nehotărîrea intelectualu
lui" (din care atîțl autori

au făcut un viciu capital 1) 
intr-un simbol al forței lă
untrice, ai voinței de a 
ajunge pe calea rațiunii la 
adevăr. In această volupta
te a introspecției, în cazuis
tica — uneori subtilă, alte
ori oțioasă — se poate dis
tinge un indiciu de maturi
zare a prozatorului. Spre 
deosebire de romanele an
terioare, el nu mai rezumă 
o biografie, nu mai codifică 
schematic o morală auste
ră, ci propune o psihologie 
complexă, contradictorie ca 
însuși modelul istoric. Pe 
de altă parte, tocmai de a- 
ceastă fidelitate documenta
ră se leagă și carența esen
țială a cărții. Ea constă in 
insuficienta filtrare a docu
mentului pe latura lui ar
tisticește sugestivă. Infi
delitatea (în literă, nu în 
spirit) e oricînd preferabi
lă erudiției de prisos. Sem
nificativ. cele mai atractive 
pagini ale romanului sînt 
cele în care ficțiunea domi
nă documentarul, eliberînd 
imaginația din chingi. Aș 
semnala astfel relevarea — 
prin forța sugestiei — a co
muniunii spirituale a căr
turarilor din cele trei țări 
românești.*  Pe deasupra de
osebirilor ’de credință, loan 
Căianu. Miron Costin. Sava 
Brancovici. Dosoftei sînt so
lidari în marea cauză a su
praviețuirii și afirmării ce
lor de-un neam cu ei. Oa
recum timorat in fața psi- 
hologiilor pozitive, roman
cierul are în schimb facul
tatea grotescului. Serbările 
și vînătorile princiare, ri
valitățile de curte, urzeala 
de intrigi ale cărei capete 
sînt ținute nu doar la Alba 
Iulia, cl și la Roma, Praga 
și Paris, smerita viclenie 
clericală, izbucnirile fana
tismului religios sînt pig- 
tate cu un neobișnuit simț 
al caducității, al derizoriu
lui ce alterează condiția 
umană. Mihail Diaconescu 
are vocația personajelor se
cundare, care asaltează și 
acaparează pur și simplu 
scena epică. Monologul fe
bril al protagonistului e 
contrapunctic întrerupt de 
replicile partenerilor mi
nori. învingători prin nu
măr și absenta Idealului. 
Victoria lor este victoria 
efemerului. Sugrumat în 
epocă, „marele cîntec" pe 
care l-a visat loan Căianu 
era de fapt un uriaș orato
riu clamlnd patetic liberta
tea de glndire, înfrățirea 
oamenilor, dreptul lor la a- 
devăr șl frumos. Subsumat 
acestor idei, complexul por
tret de cărturar conturat de 
Mihail Diaconescu In „Ma
rele cîntec" omagiază un 
ctitor al culturii românești 
șl. tn egală măsură, însăși 
perenitatea noastră spiri
tuală ce a învins In abso
lut vicisitudinile unei istorii 
frămtntate.
I
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Rubricâ realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii"

CLUJ • La Muzeul etnografic 
al Transilvaniei din Cluj-Napoca 
s-a deschis expoziția „Măști 
populare", organizată în colabo
rare cu Muzeul etnografic, din 
Sighetu Marmației. Este expusă 
o bogată colecție de măști și o- 
biecte de artă populară, specifi
ce pentru obiceiurile tradiționale 
din Transilvania, Aici a avut loc 
și un recital de colinde laice și 
urări tradiționale, susținut de 
elevii de la școlile generale nr. 
2 și 28, ansamblul Casei de cul
tură a studenților • Secția din 
Cluj-Napoca a Societății numis
matice române a organizat la 
casa municipală de cultură o 
ședință de comunicări consacra
tă unor momente de seamă din 
Istoria numismaticii românești. 
(Al. Mureșan).

CONSTANȚA • La Galeriile 
de artă din Constanța s-a des
chis expoziția anuală a membri
lor filialei Uniunii artiștilor plas-

VASLUI • 
lui județean 
Vaslui expun 
număr de 30 de lucrări în salo
nul revistei „Cronica" din Iași. 
• In ciclul de manifestări 
„Republica la a 33-a aniversare", 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei Bîrlad a organizat cu copiii 
din municipiu spectacolul „Lau
dă Republicii". (Crăciun Lăluci).

VtLCEA • Sub genericul 
„Colecții și colecționari vîlceni", 
Ia muzeul județean a avut loc 
vernisajul unei expoziții în care 
sint prezentate peste 100 de lu
crări de artă plastică semnate de 
D. Ghiață, Marius Bunescu, 
Adam Bălțatu, Dan Hatmanu și 
alți maeștri ai penelului, aflate 
în posesia unor colecționari din 
județ. Sint expuse, de aseme
nea, cărți vechi românești șt 
străine, gravuri, medalii, colecții 
numismatice etc, toate făcînd 
parte din patrimoniul cultural 
național. (Ion Stanciu).

BUZĂU • La Rușețu, Stîlpu, 
Bozioru, Grebănu, Smeenl și 
Nehoiu s-au desfășurat Întrece
rile din cadrul fazei pe consilii 
unice agroindustriale a actualei 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". Odată cu 
participarea unui mal mare nu
măr de formații artistice, mani
festările s-au remarcat printr-un 
pregnant caracter educativ și pa
triotic, printr-un ridicat nivel 
artistic. (Dumitru Dănăilă).

Membrii cenaclu- 
de artă plastică 

In aceste zile un

LUNI, 22 DECEMBRIE

•) Mlhail Diaconescu ț 
•Marele cîntec", editura 
.Eminescu", 1980.

8,30 Tot înainte I 
Șoimii patriei 
Film serial pentru copil : „Contele 
de Monte Cristo". Episodul 2 
Omul și sănătatea 
Viața satului
Bucuriile muzicii. Herbert von Ka
rajan și ciclul simfoniilor Iul Jo
hannes Brahms (III) 
De strajă patriei
Telex 
Album duminical. 
Șah

16.20 Telesport • Baschet masculin t 
Steaua — Dinamo, derbiul cami v- 
natului național (repriza a II a., 
înregistrare de la Constanța • Ho
chei pe gheață : U.R.S.S. — Suedia. 
Rezumat primit de la Moscova

17.20 Ecranizări — Caragiale. O scrisoa
re pierdută (II). Cu : Nlkl Atana- 
siu, Alexandru Glugaru, Marcel 
Anghelescu Costache Antonlu, 
Radu Beligan, Ion Flnteșteanu, 
Grigore Vasillu-Birllc, Ion Tallanu, 
Ion Henter, Ion Iliescu, Elvira Go- 
deanu. Regia : Sică Alexandrescu, 
Victor Uiu

18,40 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal

împliniri și perspective de la un 
cincinal la altul.
Antena „Cîntărli României". Spec
tacol prezentat de județul Botoșani 
Film artistic. „Două surori In 
metropolă". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
Cu : Jack 
B. Carret.
Telejurnal

americane.
Lemmon, Janet Leigh, 
Regia : Richard Quinn

Emisiune tn limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal 
împliniri șl perspective de Ia un 
cincinal la altul
Documentar științific.
Roman foileton : „Trecea un că
lăreț" — episodul 3

21,25 Cadran mondial
21,50 Program de clntece patriotice
22,10 Telejurnal

Argintul 
din pubela

Inculpați! Toma Florea șl Lazăr Anghel 
au fost condamnați la binemeritate pedepse 
de cite 1 an și 6 luni închisoare pentru mai 
multe furturi din... lada de gunoi. Dacă se
ria faptelor n-ar fi fost curmată, cei doi 
ajungeau să facă o avere frumușică tot 
răscolind resturile. De ce renta această ne
plăcută ocupație ? Pentru că cei doi nu sus- 
trăgeau din pubele nici zdrențe, nici coltuce 
de pîine uscată, nici coji de pepene. Ei dă
deau lovitura la., argint I

Unde s-a putut petrece minunea — să se 
găsească argint nu in seifuri blindate de 
oțel, ci în amărîte cazane de tinichea ? 
Foarte simplu : la Fabrica de vată din 
Buftea a Centralei industriei bumbacului. 
Este o unitate economică in care nu s-a 
auzit, probabil, nimic despre cerința econo
misirii de materiale și piese, despre datoria 
imperioasă de a se reintroduce in circuitul 
economic cit mal mult din resursele refolo- 
aibile. Dimpotrivă. încurajarea consumului 
dezordonat a mers pină la situația bizară 
arătată mal sus.

știa că s-au mai comis furturi de asemenea 
pastile de argint, gospodarii fabricii de vată 
erau cu atît mai chemați să ia măsuri de 
precauție. în loc de asta, ei permiteau 
să se ridice de la magazie Întrerupătoare 
(contactori) fără nici o obligație de a se 
justifica folosirea lor. Așa s-a ajuns ca. la 
cel mai mic semn de defecțiune, piesele să 
fie înlocuite cu o operativitate demnă de o 
cauză mai bună. In asemenea împrejurări, 
care vizează reciclarea unor piese conți- 
nînd metale prețioase, există prevederea le
gală (Decretul 244/1978, art. 43) ca unitățile 
să asigure stringerea și predarea lor inte
grală. La fabrica din Buftea argintul era 
„predat" la lada de gunoi.

Au existat și voci care să spună că cel 
doi inculpați n-aveau nici o vină pentru 
neglijența altora, care căzuse pleașcă pe 
capul lor. Apărarea nu s-a potrivit. Nu 
numai că nici din gunoi nu e voie să se 
fure, dar a mai fost un amănunt. Cei doi 
profitori de piese electrice prea des în
locuite lucrau ei înșiși, in cadrul fabricii, 
ca... electricieni.

Sherlock... 
Gheorghe

Argintul era Incorporat In pastilele unor 
întrerupătoare de curent electric. Intrucît se

Prin sentința penală nr. 109/1978 a jude
cătoriei sectorului 6 din Capitală. Vasile

Gheorghe — din București, str. Bărdarulul 
nr. 27, fusese condamnat pentru abandon 
de familie. Un an mai tîrziu, nu mai avea 
nici măcar o zi datorie față de justiție. Și, 
semn că-i venise mintea la cap. se duce 
„să-și refacă viața" undeva spre capătul 
celălalt al țării. Cum avea de pe acum o 
experiență verificată pe propria-i piele in 
materie de nesocotire a legilor, înainte de 
a pune ochii pe o consoartă și-a căutat ceva 
de lucru. A găsit un post potrivit exact 
pregătirii sale profesionale — muncitor 
necalificat — dar aparent nepotrivit aspira
țiilor sale matrimoniale. Pentru aceasta, în 
ziua tn care casiera de la cinematograful 
„Timpuri noi" din Cluj-Napoca i-a prezen
tat-o pe colega ei, operatoare-proiecționistă, 
fată „corespunzătoare" din toate punctele 
de vedere, Gheorghiță și-a inventat, in 
drum spre casă, un alter ego, potrivit „exi
gențelor" interlocutoare! :

— Sînt ofițer de... Dar să nu sufli o 
vorbă. Anchetez o afacere formidabilă. 
Trafic de țigări străine, spargeri din va
goane... Ce să-ți mai spun! Ca-n filme!

Flatată de confidență și incintată de a fi 
aleasă la prima vedere de acest adevărat 
Sherlock Holmes, Maria a devenit Mary șl 
și-a dat frîu liber sentimentelor. Senti
mentele s-au consolidat în timpul vacanței 
petrecute Împreună la Eforie, în cursul 
căreia, cucerită, a ajuns și „la concluzia că 
se vor căsători".

Ultimul episod al fericirii lor, pe atunci 
pre,conjugale, s-a consumat la aniversarea

logodnicei, organizată cu tot fastul necesar 
prezentării lui — a alesului — neamurilor, 
prietenilor și vecinilor. Mai curios din fire, 
riscînd chiar să strice petrecerea cu 
atîta indiscreție, s-a dovedit tatăl fetei, care 
i-a cerut lui Sherlock... Gheorghe să-i arate 
neapărat legitimația lui de ofițer. Dar de 
unde legitimație? Totuși, a amețit un răs
puns. Mai avea o „operațiune" de dus la 
îndeplinire. Cîteva zile după aniversare, 
viitorul ginerlcă venea acasă la socri și 
cerea casetofonul viitoarei mirese :

— Mi-a spus să 1-1 duc la serviciu. Se 
plictisește și fără mine, șl fără muzică.

„Plictiseală" de care logodnica a scăpat 
subit cind și-a dat seama că a rămas șl 
fără mire, șl fără... casetofon.

Epilogul s-a consumat Intr-o atmosferă 
mai puțin festivă. La judecătorie. Unde a 
ajuns datorită acțiunii unor ofițeri mai 
puțin impresionanțl. insă. In schimb, ade
vărați.

Din caietul 
grefierului

Din dezbaterile purtate în dosarul Tribu
nalului județean Botoșani nr. 548/1980 :

Gestionara : — Rog foarte mult deratizarea 
șobolanilor, că mă mănincă pe mine.

Expertul : — Apreciez că șobolanii au con
sumat 20 la sută din mărfurile pe care 
le-au degradat.

Jurisconsultul : — Nu se cunosc cazuri de 
ceapă și ardei iute mincate de roză
toare.

h
De-ale lui Cupidon : „La trei zile după 

nuntă, șoțul reclamant i-a aplicat soției 
pirite două palme de i-a scos doi dinți. 
Totuși ea a conviețuit in continuare cu el. 
L-a părăsit, tn schimb, cind bărbatul a stat 
trei luni in spital".

(Din dosarul In care s-a pronunțat 
Decizia civilă 310/1980 a Tribunalului 

, județean Botoșani).
★

„Condamnata fiind bolnavă, solicit lăsarea 
ei in libertate care ar putea evita cheltuiala 
mare cu medicamentele făcută de peniten
ciar".

(Din motivele de întrerupere a unei 
pedepse de 11 ani închisoare pentru 
delapidare, formulate In dosarul Tri
bunalului Botoșani nr. 317/1980).
Comunicate de tovarășul judecător 
Ștefan I. Apăteanu

Serqiu ANDON 
Florin CIOBANESCU
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului
NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialista 

MOSCOVA 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi

liului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al nostru 
personal, vă exprimăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului 
de Miniștri ale U.R.S.S., profundele noastre condoleanțe in legătură cu În
cetarea din viață a tovarășului Aleksei Nikolaevicl Ko6Îghin, membru al C.C. 
*1 P.C.U.S.. deputat in Sovietul Suprem al U.R.S.S., militant de seamă al 
Partidului Comunist și al statului sovietic.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei Îndoliata Întreaga noastră 
•otnpasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

)■ Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prlm-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT 
COMUNICAT 

în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 
personală în zilele de 1—4 Ianuarie 1981

în zilele de 1—4 Ianuarie 1981, înmatriculare, cu soț sau fără soț, 
autoturismele proprietate personală
pot circula, indiferent de numărul de * *1  autoturismului.

Timpul probabil pentru zilele de *2, 
S3 și 24 decembrie : Vremea va fi In 
general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații temporare, 
mai ales sub formă de ploaie, vînt mo
derat cu Intensificări locale. Tempera

Campionii noștri la volei, dinamo- 
viștii bucureșteni, au întîlnit aseară, 
în meci retur pentru optimile de fi
nală ale C.C.E., redutabila formație 
Levski Spartak Sofia. Jucind de a- 
ceastă dată excelent, echipa bucu- 
reșteană nu numai că a obținut vic
toria, dar a învins la un scor care i-a 
dat posibilitatea să se califice în faza

• Slmbătă s-au decernat primele 
titluri din cadrul campionatelor na
ționale ale seniorilor la popice. La 
Brașov, în competiția feminină, titlul 
individual a fost cucerit de Elena 
Andreescu (Voința București), cu 
865 p.d.. Iar la Odorheiu Secuiesc, 
unde se desfășoară întrecerile mas
culine, cuplul Ilie Hosu-Iuliu Bice 
(Electromureș Tg. 'Mureș) a cîștigat 
concursul de perechi, cu 1887 p.d.
• In turneul internațional fe

minin de șah de la Novi Sad, după 
6 runde conduce Szilan (R. P. Chi
neză) cu 4 puncte, urmată de polo
neza Szmacinska — 3,5 puncte. Maes
tre româncă Lia Bogdan, ■ care In 
runda a 6-a aremizat cu Csonkics 
(Ungaria), se află pe locul 8 cu 2,5 
puncte.

• Turneul Internațional de tenis 
care are loc în' sala ,,Akademik“ din 
Sofia ă continuat cu- ; Intiiulrile 
sferturilor de finală. Vadiin Borisov 
(U.R.S.S.) l-a Întrecut cu 6—4, 5—7, 
6—2 pe Andrei Dîrzu (România).
• Federația română de automo

bilism și karting a desemnat cel mal 
buni zece sportivi al anului 1980. 
Iată ordinea acestora : la automobi
lism — 1. Ilie Olteanu, 2. Petre Ve- 

tr-un secol, a crescut de la 20 kg a- 
nual pe locuitor la un multiplu al 
acestei cifre, trebuie să fie conside
rabil redus.

Trebuie să reinvățăm să consumăm 
cereale complete și legume uscate, 
care au constituit timp de milenii 
baza alimentației omenirii. Trebuie 
să-l Învățăm pe consumator că aso
cierea cereale-Ieguminoase (legume 
uscate) furnizează, la un cost infinit 
mai mic, proteine de o calitate a- 
proape echivalentă cu cea a cărnii șl 
a produselor lactate, toate acestea 
practic fără aport de grăsimi. Prea 
puțini oameni știu că lintea este mai 
bogată în proteine decît carnea.

în ce privește producția agricolă, 
trebuie promovate speciile și varie
tățile cu mare valoare nutritivă.

La nivelul industriilor alimentare 
este surprinzător cită energie chel- 
tuie omul pentru a denatura și a 
lipsi produsele agricole de valoarea 
lor nutritivă. Am amintit deja zahă
rul și cerealele rafinate. S-ar mal 
putea menționa uleiurile rafinate, 
extrase cu solvenți și private de vi
tamine, sutele de produse chimice a- 
dăugate alimentelor și alterările fără 
număr suferite de produsele agricola 
în procesul transformării lor de că
tre industria agroalimentară.

Fulgii de cartofi prăjiți, pentru a 
nu cita decît un exemplu, sînt în a- 
parență cartofi, dar la analiză rezul
tă că. în comparație cu cartofii copțl 
In cuptor, ei conțin, la același aport 
de calorii, de 50 de ori mai multă 
grăsime, de 3 ori mai puține protei

Plenara UCECOM

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

RAPORTUL TOVARĂȘULUI FIDEL CASTRO

în Capitală a avut loc, slmbătă, 
ședința plenară a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești (UCECOM).

A participat tovarășul Marin Va- 
»lle, secetar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului central de coor
donare a activității organizațiilor 
cooperatiste.

în cadrul plenarei s-a analizat 
modul cum au fost îndeplinite sar
cinile cooperației meșteșugărești pe 
anul 1980 și s-au prezentat princi
palii indicatori ai planului pe 1981, 
stabilindu-se măsurile menite să 
asigure dezvoltarea și diversificarea 
producției de bunuri de larg con- 
•um, atît pentru piața internă, cit șl 
pentru export, continua îmbunătă
țire a prestărilor de servicii pentru 
populație, mai buna valorificare a 
materialelor refolosiblle și recircula- 
bile, a resurselor locale, ridicarea 
Întregii activități din acest sector 
pe o treaptă calitativ superioară. Au 
fost dezbătute și aprobate, totodată, 
proiectul bugetului UCECOM șl 
proiectele de buget ale asigurărilor 
sociale din cooperația meșteșugă
rească pe anul 1981.

La Încheierea lucrărilor, partid- 
panțll au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, in 
care se spune, intre altele :.

Consiliul UCECOM, făclndu-»« 
•coul gîndurilor și sentimentelor de 
nețărmurită dragoste șl Înaltă pre
țuire ale celor peste 350 000 de oa
meni ai muncii din cooperația meș
teșugărească, își exprimă, și cu acest 
prilej, recunoștința fierbinte pentru

/■=

Ziarul francez „LE MONDE" consemnează concluziile unor importante cercetări științifice;

Prima condiție a sănătății - o alimentație rațională
* Un adevăr de care omul nu este adesea conștient: prin excesul de 
alimentație își risipește capitalul cel mai prețios - sănătatea • „Con
sumurile alimentare exagerate echivalează cu o sinucidere lentă“
• înțelepciunea milenară exprimată în dictonul lui Hipocrat: „Ali
mentația rațională constituie cel mai bun medicament"

Sub titlul sugestiv „Targa se află sub masă", ziarul „LE MONDE" a 
publicat un articol consacrat pericolelor pe care le prezintă alimentația 
in exces, nerațională, pe care il reproducem in rezumat.

A devenit banal să se spună : omul 
Biodcrn își sapă groapa cu dinții. Am 
putea să ne întrebăm însă de ce. ști
ind aceasta, el continuă să o facă. 
Din două, una : ori contemporanii 
noștri sînt conștienți că zi de zi ei 
își irosesc „capitalul" de sănă
tate, lntrucît au mari șanse de a muri 
prematur de cancer sau de o boală 
cardiovasculară și acceptă deliberat 
această sinucidere lentă, ceea ce pare 
inexplicabil ; ori nu cunosc pericolul. 
O bucătărie mult mai sănătoasă de- 
cît cea actuală ar putea fi și savu
roasă. Atunci de ce continuăm să ne 
alimentăm prost 7 Răspunsul se poa
te da în trei cuvinte : ignorantă, lene, 
profit. ,

Ignoranța oamenilor In materie de 
alimentație este uimitoare. Citeva 
cărți, articole sau emisiuni de radio 
și televiziune consacrate acestui 
subiect nu vor face față campaniei 
publicitare care ne bombardează cu 
sloganuri false de genul „zahărul În
seamnă energie" sau „fără unt. viața 
nu are sare", cînd specialiștii In nu
triție recunosc că se consumă prea 
mult zahăr și prea multe grăsimi a- 
nimale.

în majoritatea bolilor intervine un 
factor alimentar, deseori determi
nant. Cei ce și-au schimbat modul de 
alimentare o știu bine, căci ei văd 
cum dispar multe dintre maladii, in
clusiv cele de origine infecțioasă, ca 

«prljlnul permanent și efectiv pe 
care conducerea partidului și statu
lui. dumneavoastră personal, le 
acordați sectorului nostru de acti
vitate.

Acum, la cumpăna dintre două 
cincinale, sîntem bucuroși să vă pu
tem raporta, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, că am 
reușit să îndeplinim prevederile 
planului cincinal 1976—1980 la va
loarea producției marfă șl a pres
tărilor de servicii — indicator care 
sintetizează întreaga activitate a 
cooperației meșteșugărești — cu 37 
de zile mai devreme, fapt ce ne per
mite să realizăm suplimentar un vo
lum de produse și prestări In valoa
re de 2,7 miliarde lei.

Analizînd cu exigență șl răspun
dere rezultatele obținute pină acum 
șl mai ales sarcinile ce ne revin in 
anul 1981, Consiliul UCECOM a 
adoptat un amplu plan de măsuri 
menit să asigure ridicarea Întregii 
noastre activități pe o treaptă cali
tativ superioară, la nivelul cerințe
lor și exigențelor actuale.

Vă asigurăm, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, că sîn
tem ferm hotărîțl să depunem în
treaga noastră energie șl capacitate 

, creatoare pentru a asigura tnfăp- 
.tuțrea exemplară a sarcinilor pe 
care partidul le-a Încredințat coope
rației meșteșugărești în anul care 
vine, în întregul cincinal 1981—1985, 
eporindu-ne astfel contribuția la în
florirea necontenită a patriei, la ridi
carea bunăstării poporului.

(Agerpres)

răcelile și gripele, care apar tot
deauna cînd organismul e slăbit mal 
ales de un regim alimentar neechili
brat. Se recunoaște acum că atît can
cerul, cit și afecțiunile cardiovascu
lare — bolile care provoacă cel mai 
frecvent moartea — au. în mare mă
sură. cauze alimentare.

Ce ar trebui să se schimbe In ma
terie de alimentație ? A consuma 
mai puțin zahăr, sare, grăsimi si mal 
multe vegetale, așa cum recomandă 
majoritatea nutriționiștilor. este, in
contestabil, necesar. Dar este oare și 
suficient 7 Capacitatea alimentației 
de a ne menține sănătoși — „hrana 
să-ți fie medicamentul" spunea Hi
pocrat — depinde de regimul nos
tru alimentar, dar și de felul cum a- 
llmentele au fost produse, transfor
mate, gătite.

Sînt necesare reforme mal radica
le decît cele ce ni le propun de obi
cei dieteticienii. O parte crescîndă din 
hrana noastră este alcătuită din „ca
lorii goale", adică alimente bogate 
In calorii, dar mai mult sau mai pu
țin lipsite de factori nutritivi indis
pensabili organismului : proteine, vi
tamine. săruri minerale, oligoelemen- 
te. Zahărul alb, care nu ne dă nimic 
altceva decît calorii, trebuie abando
nat. Ca și cerealele rafinate, lipsite 
de o bună parte din vitaminele șt 
mineralele conținute de cerealele In
tegrale. Consumul de carne, care, in

Excelență Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări transmis eu 
prilejul realegerii mele.

Folosesc această ocazia pentru a reînnoi sincerele mele urări de fericire 
personală pentru Excelența Voastră șl de prosperitate pentru poporul român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Cronica
Slmbătă dimineață, in Capitală a 

fost semnat Planul de colaborare In
tre ministerele sănătății din Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, pe intervalul 
1980—1982. Documentul prevede ac
țiuni de colaborare in domeniul să
nătății publice, al științelor medicale 
și acordării asistentei sanitare — pe 
bază de reciprocitate — schimburi 
de experiență și de publicații pe 
teme de interes comun.

vremea
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ASEARĂ, IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*

Voleibaliștii de la Dinamo s-au calificat 
în sferturile de finală

ÎN CÎTEVA RTNDURI

zilei
Timp de două zile s-a desfășurat 

In Capitală Consfătuirea pe tară a 
teatrelor populare și muncitorești, or
ganizată de Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialiste și Consiliul Central 
al U.G.S.R. Au participat directori, 
regizori, alțl reprezentanți al teatre
lor populare. Instructori din dome
niul culturii de masă, oameni de tea
tru profesioniști, dramaturgi.

turile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 9 șl plus 5 grade, local mal coborlte, 
iar cele maxime intre minus 1 șl plus 
S grade. Pe alocuri se va produce 
ceată. In București ■ Vreme in general 
umedă cu cerul mal mult noros. Ploi 
șl burnițe temporare. Vint moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor oscila in jur de 
zero grade, iar maximele in jur de plus 
S grade. Ceață slabă. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

superioară a marii competiții europe
ne. După cum se știe, în primul joc, 
disputat la Sofia, Dinamo a pierdut 
cu 3—I. De data aceasta a cîștigat cu 
3—0 (16—14, 15—9, 15-6) în numai 72 
de minute. Meritul aparține Întregii 
echipe, cu mențiune specială pentru 
Dumănoiu și Tutovan.

zeanu (ambii de la întreprinderea de 
autoturisme Pitești), 3. Gheorghe 
Urdea (C.S.U. Brașov), 4. Nicu Gri- 
goraș, 5. Ștefan Iancovici, 6. Ludo
vic Balint, 7. Mircea Panaite (toți de 
la I.A. Pitești), 8. loan Matei (Ce
tate Deva), 9. Constantin Zărnes- 
cu (LA. Pitești), 10. Cornel Motoc 
(Tractorul Brașov) ; la karting — 
1. Emilian Petrescu, 2. Sergiu Budu 
(ambii de la Unirea Tricolor Bucu
rești), 3. Lucian Ștefan (Hidro
tehnica Constanța), 4. Ion Constan
tin, 5. Gheorghe Ostache, 6. Petre 
Niculescu (toți de la Unirea Trico
lor), 7. Milan Ostoin (Liceul auto 
Timișoara), 8. Renatte Fusș (Uni
rea Tricolor), 9. Ion Pescaru (C.S.U. 
Brașov), 10. Tamara Petre (Calcu
latorul București).

• în „Cupa Europei" la schi (fe
minin) s-a disputat pe pîrtia de la 
Crans-Montana (Elveția) o probă 
de slalom uriaș, care a fost cîști- 
gată de Paola Toniolli (Italia). După 
desfășurarea acestei probe, în cla
samentul general al „Cupei Mon
diale" pe primul loc se află Gabl 
Weber (Austria) cu 60 puncte, ur
mată de Haight Diana (Canada) — 
46 puncte și Paola Toniolli (Italia) 
cu 37 puncte.

ne și vitamina B 2, de 2 ori mal puțin 
fier și de 8 ori mai puțină vita
mină C,

Conservarea prin căldură (pasteu- 
rlzare, sterilizare) sau prin frig (con
gelare) distruge o parte din vitami
ne. Făcute la scară industrială, aces
te operații necesită mari investiții șl 
sînt costisitoare în privința consumu
lui energetic. în schimb, metodele 
tradiționale de conservare prin fer
mentare lectică, folosite de milenii 
și aplicate la aproape toate catego
riile de alimente, sporesc prin sinte
ză bacteriană conținutul de vitamine 
B și C a numeroase alimente. Ie a- 
meliorează digestibilitatea, nu cer In
vestiții mari și nu consumă energie. 
La drept vorbind, nU avem cu ce ne 
mîndri de tehnologia noastră alimen
tară I

In bucătărie, gospodina deseori dă, 
fără să știe, lovitura de grație ali
mentelor deja serios denaturate pe 
care le cumpără. Fierți in apă după 
curățirea cojii, apoi reduși la condi
ția de piureuri, cartofii pierd jumă
tate din vitamina C, în vreme ce 
fierberea cu coajă conservă această 
vitamină în Întregime. A fierbe le
gumele și a arunca apoi apa în cara 
au fiert înseamnă a pierde 20—50 la 
sută din prețioasele minerale pe care 
le conțin.

Varza e unul din alimentele cele 
țnai bogate în vitamina C : anumite 
varietăți o conțin în proporție de trei' 
ori mai mare decît portocalele. O 
fierbere scurtă (10 minute) nu dis
truge decît 20 la sută din vitamină, 
în timp ce după o oră pierderea a- 
tinge 70 la sută.

După atitea excese și după ati- 
tea „maltratări" suferite pe parcurs, 
de ce să ne mal mirăm că hrana a- 
junsă în stomacul nostru nu mai e 
capabilă să no mențină sănătatea 7

Referindu-so la activitatea desfă
șurată pentru Îndeplinirea planului 
cincinal, raportul subliniază că, deși 
conjunctura economică internațio
nală nefavorabilă a influențat nega
tiv asupra creșterii producției, Cuba 
a obținut realizări importante in 
dezvoltarea de ansamblu a econo
miei. Producția de zahăr a crescut 
cu 24 la sută, s-au dublat capacitățile 
instalate In energetică, activitatea 
în transporturi și comunicații cu
noaște o creștere de 31 la sută, pro
ducția la principalele produse ale 
industriei alimentare a crescut cu 14 
la sută, producția industriei ușoare 
cu 23 la sută, iar pescuitul cu 29 la 
sută. Producția agrozootehnică, in
clusiv cultura trestiei de zahăr, a 
crescut într-un ritm anual de 3,5 Ia 
sută. Noul plan cincinal — subli
niază raportul — elaborat lntr-o pe
rioadă de mai mult de doi ani și ju
mătate, prevede creșterea econo
miei intr-un ritm mediu anual de 5 
la sută, față de 4 la sută obținut in 
cincinalul care se încheie. La elabo
rarea noului cincinal s-a folosit ex
periența de pină acum pentru ca el 
să fie cît mai realist posibil, pentru 
ca indicatorii stabiliți să fie riguros 
realizați. O caracteristică a planu
lui o constituie creșterea exporturi
lor și reducerea importurilor. Pro
ducția de zahăr va crește cu 20—25 
la sută, față de actualul cincinal. 
Indicele de mecanizare la recoltarea 
trestiei va crește cu mai mult de 50 
la sută, iar 30 la sută din supra
fața cultivată cu trestie va fi iri
gată. Producția de energie electrică 
va crește cu 50 la sută, iar producția 
de ciment va ajunge în 1985 la 4,5 
milioane tone. Producția alimentară 
va crește într-un ritm mediu anual 
de 4,5 la sută, pescuitul va crește cu 
10 la sută anual, iar producția de 
citrice va fi de două ori și jumă
tate mai mare.

Noul plan cincinal — subliniază ra
portul — deși modest, asigură îmbu
nătățiri importante în nivelul de 
viață al poporului și o dezvoltare 
importantă a economiei naționale. 
Pentru că a obține o creștere anuală 
de 5 la sută in condițiile lumii de 
azi, în mijlocul crizei prin care trece 
economia mondială, reprezintă, un 
mare succes. Multe dorințe nu sînt 
prevăzute, dar trebuie să fim realiști, 
să fim conștienți de posibilitățile 
noastre și poporul nostru înțelege 
aceasta cînd i se explică factorii 
care limitează posibilitățile de a ob
ține ceea ce am vrea într-un timp 
dat. Referindu-se la dezvoltarea în 
perspectiva anului 2000, tovarășul 
Fidel Castro a subliniat că obiectivul 
fundamental îl constituie Încheierea 
construcției bazei tehnico-materiale 
a socialismului prin industrializarea 
socialistă și ridicarea susținută a 
eficienței, astfel incit să se asigure 
apropierea de nivelurile de dezvolta
re ale țărilor europene membre ale 
C.A.E.R. O latură importantă a dez
voltării economiei, în care fără în
doială am obținut succese, o consti

încheierea lucrărilor congresului
Tovarășul Fidel Castro - reales prlm-secretar al. Comitetului Central al partidului

Congresul Partidului Comunist din 
Cuba și-a Încheiat lucrările prin a- 
doptarea unor documente ale căror 
conținut și arie de cuprindere mar
chează o etapă nouă de muncă, pusă 
sub semnul sporirii exigentei pentru 
calitate și eficiență In toate dome
niile.

Congresul a dezbătut șl aprobat ra
portul Comitetului Central, prezen
tat de tovarășul Fidel Castro, propu
nerile pentru noul plan cincinal de 
dezvoltare economică și socială, unele 
modificări la statutul partidului, pre
cum și un număr de rezoluții referi
toare la perfecționarea planificării șl 
conducerii economiei, promovarea 
științei și tehnicii, perfecționarea ac
tivității organelor locale ale puterii 
de stat, formarea și perfecționarea 
cadrelor, instruirea șl educarea copii
lor și tineretului, asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a femeilor, dez-

Mifing al
La atelierele feroviare „Jose Rami

rez Cascemajor" din Havana a avut 
loc un miting al prieteniei româno- 
cubaneze. la care a particinat delega
ția Partidului Comunist Român pre
zentă la lucrările Congresului al II-lea 
al Partidului Comunist din Cuba.

Delegația partidului nostru, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a fost in
formată de gazde despre succesele și 
preocupările lor pentru modernizarea 
tehnologiilor de producție și creșterea 
calității și a eficientei muncii. Ate
lierele feroviare din Havana, care 
poartă numele unui erou al luptei 
pentru eliberare națională si socială, 
sînt un vechi centru muncitoresc al 
Cubei, în care s-au format numeroși 
militanțl revoluționari și ai P.C.C. 
Unitatea ocupă astăzi un loc de frun-

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția circulație
La Alud a avut loc o consfătuire 

pe țară consacrată perfecționării In- 
vățămîntului în școlile de șoferi pro
fesioniști și liceele care pregătesc 
conducători auto profesioniști. Orga
nizată de Centrală de transporturi 
auto din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, In colaborare cu 
Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație și cu organele de 
resort din ministerele care au atri
buții in domeniul pregătirii șoferilor 
profesioniști, consfătuirea a prilejuit 

tuia aplicarea treptată a sistemului 
de conducere și planificare a eco
nomiei, pentru crearea mecanisme
lor care să ne ajute să fim mal 
eficienți, să folosim resursele noastre 
cu rezultate mai mari și să formăm 
o conștiință economică superioară 
cadrelor noastre politice șl adminis
trative. S-a perfecționat metodolo
gia de elaborare a planurilor eco
nomice, obținindu-se o mai mare 
participare a întreprinderilor șl a 
muncitorilor la acest proces, s-a 
avansat In planificarea pe ramuri șl 
s-au creat bazele organizatorice ne
cesare pentru dezvoltarea planifi
cării in profil teritorial. S-au creat 
în acest scop organisme a căror 
activitate trebuie perfecționată. Parti
dul nostru ccmunist — arată rapor
tul — este cel mai bun fruct al 
revoluției. Ne mîndrlm pe drept că 
sîntem un partid mult mai puternic, 
mai bine organizat, cu mal multă 
experiență, mai cult, cu rădăcini mai 
adinei In rîndul maselor muncitoare. 
Subliniind necesitatea creșterii ro
lului conducător al partidului, ra
portul arată că trebuie perfecționat 
stilul de muncă și Întărită exigența 
față de activitatea tuturor membri
lor partidului, a tuturor cadrelor, 
astfel ca aceștia să fie exemplu 
pentru Întreaga societate. Este ne
cesar să păstrăm cu orice preț inte
gritatea morală, prestigiul și exemplul 
revoluționar al comuniștilor. Comu
nist Înseamnă a fi primul în muncă, 
la sacrificiu, în abnegație și modestie 
revoluționară. Sîntem avangardă nu 
prin ceea ce gîndim noi despre noi 
înșine, ci prin ceea ce poporul gin- 
dește despre noi. Legătura profundă 
cu masele a fost, este și va trebui 
să fie mereu busola partidului nos
tru. Progresul economic șl social al 
țării este In legătură nemijlocită cu 
educația oamenilor, cu formarea 
conștiinței și atitudinii revoluțio
nare. Exigența nu poate fi niciodată 
neglijată lntr-o revoluție. Raportul 
subliniază, in continuare, că față de 
unele manifestări negative, ca ten
dințele mic-burgheze, indisciplina, 
favoritismul, s-a luat atitudine pu
blică și au început să fie eliminate 
aceste tendințe periculoase. Conști
ința comunistă a poporului s-a dez
voltat în ultimii ani. Afirmînd aceas
ta, nu ne referim numai la impor
tantele succese înregistrate în pre
gătirea culturală și teoretică, ci la 
fapte concrete prin care masele munci
torești își manifestă conștiința. în 
Întreaga țară întîlnim astăzi un spi
rit superior de muncă, de organizare, 
de exigență, de combativitate șl spi
rit revoluționar. Aceste trăsături sint 
In mod deosebit vizibile la clasa 
muncitoare. Dar, In ciuda marilor 
eforturi făcute pentru dezvoltarea 
economică și socială. In special in 
domeniul educației șl instrucției, 
rămîn Încă reminiscențe ale trecu
tului In comportarea unor oameni. 
Munca ideologică, de educație a pro
gresat, dar este necesară o activi

voltarea culturii fizice, a aportului și 
altele. ■ r.j

Problematica complexă a lucrărilor 
congresului, izvorîtă din realitățile 
Cubei de azi șl din prefigurarea a- 
tentă, metodică, Întemeiată nu pe do
rințe, ci pe posibilități a ceea ce poa
te și trebuie să fie Cuba de mllne, 
și-a găsit expresie In documentele 
enunțate, șl în primul rînd în rapor
tul Comitetului Central, documente 
care deschid perspective largi pe toa
te planurile, șl In primul rind pe 
planul eficienței, al creșterii nivelu
lui de trai.

în timpul desfășurării lucrărilor 
congresului, ca șl In perioada care 
l-a precedat, cuvlntul „realism" a 
revenit, ca un laitmotiv, In toate dis
cuțiile privind planurile viitoare de 
dezvoltare economică șl socială a 
tării.

Unul dintre partidpantll la con
gres, reluînd o Idee din raport, spu-

prieteniei româno 
te in dezvoltarea transporturilor și a 
economiei cubaneze.

Luind cuvlntul Ia miting, secreta
rul comitetului de partid al Între
prinderii, Humberto Munoz, a ex
primat sentimentele de caldă simpa
tie, de profundă considerație ale cla
sei muncitoare și ale comuniștilor cu
banezi față de muncitorii din Româ
nia, față de Partidul Comunist 
Român.

Conducătorul delegației P.C.R. a 
evocat tradiționalele legături de strfn
să și profundă solidaritate si colabo
rare dintre țările, popoarele si parti
dele noastre, apropiate — in ciuda 
distantelor geografice — prin Idealu
rile luptei pentru făurirea celei mal 
drepte și mai umane societăți, prin 
aspirațiile de pace și bunăstare.

Adresînd muncitorilor feroviari, 
comuniștilor urări de succes in înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 

examinarea multilaterală a proble
melor referitoare la procesul de in
struire și educare In școlile șl li
ceele de profil, evidențilndu-se cu 
acest prilej principalele căi si mij
loace In vederea perfecționării ne
contenite a Invățămîntulul în dome
niul pregătirii șoferilor profesioniști, 
educării acestora In spiritul discipli
nei rutiere si respectului fată de re
gulile de circulație, promovării cu 
mai multă perseverentă a normelor 
conduitei preventive.

tate, mal susținută In special pentru 
educația tineretului și copiilor in 
spiritul patriotismului.

Abordlnd problemele internațio
nale actuale, raportul s-a oprit pe 
larg la necesitatea instaurării noii 
ordini economice, arătînd că la ini
țiativa țărilor nealiniate a fost 
adoptat, în 1976, programul pentru 
noua ordine economică internațio
nală sub forma unei declarații a 
Adunării Generale a O.N.U. Totuși, la 
mai mult de șase ani de la negocieri 
nu s-a ajuns la rezultate concrete. 
Puterile capitaliste au refuzat în 
mod sistematic să accepte cererile 
juste ale țărilor subdezvoltate șl 
nici măcar nu au dorit să se pună 
de acord cu acestea asupra punctelor 
centrale și asupra formelor de dis
cutare a problemelor privind o 
nouă rundă globală de negocieri pro
puse de către țările nealiniate. In 
lumea de azi — arată raportul — 
trebuie să se deschidă o perioadă de 
cooperare Internațională de anver
gură, dacă dorim, în mod real, să 
ridicăm nivelul de viață al po
poarelor, pentru că a scoate din 
starea de subdezvoltare cea mai 
mare parte a omenirii Înseamnă a 
salvgarda pacea internațională.

In context s-a subliniat că In lupta 
pentru apărarea păcii și evitarea 
unui nou război, care ar fi devas
tator pentru lume, mișcarea țărilor 
nealiniate poate avea un important 
rol. Faptul că majoritatea țărilor 
comunității Internaționale, șl Intre 
ele totalitatea țărilor In curs de 
dezvoltare fac parte din această 
mișcare, arată că aceasta a devenit 
o forță internațională pe care nimeni 
n-o poate ignora, fiind prezentă, cu 
o influență crescîndă, în toate marile 
probleme ale lumii.

Referindu-se la relațiile Cubei cu 
țările din zonă. In raport se arată 
că cele cu S.U.A. constituie motive 
de neliniște. Cuba consideră că nor
malizarea relațiilor sale cu S.U.A. ar 
fl In favoarea unui climat politic 
maf bun in America Latină și în 
Caraibi șl ar contribui la destinde
rea Internațională. De aceea, Cuba 
nu se opune la rezolvarea diferendu
lui său Istoric cu S.U.A., dar ame
nințările, actele de ostilitate o obligă 
la măsuri de apărare — subliniază 
raportul.

Reaflrmlnd hotărlrea Partidului 
Comunist din Cuba și a guvernului 
cubanez de a dezvolta și consolida 
relațiile de prietenie șl colaborare 
cu țările socialiste, In context men- 
țlonind bunele relații și perspecti
vele acestora cu România, raportul 
menționează că această strfnsă cola
borare constituie o cale de Întărire a 
socialismului, a forțelor revoluțio
nare șl progresiste, a păcii In lume.

Raportul adresează un vibrant apel 
Întregului partid, Întregului popor 
de a-și uni toate forțele pentru În
deplinirea marilor sarcini ce șl le 
propun, pentru a asigura continua 
dezvoltare a socialismului In Cuba.

nea că trebuie să avem Înțelepciu
nea de â stabili ce putelia realiza, ast
fel incit să realizăm, cumpătarea de 
a ne cere numai ceea ce ne putem 
oferi, tăria, pregătirea și entuziasmul 
de a face mai mult. Slmbătă dimi
neața, In ultima ședință de lucru a 
congresului, au fost alese organele da 
conducere ale partidului. în funcția 
de prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba 
a fost reales tovarășul Fidel Castra.

La congres a participat o delega
ție a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., șl 
Neculaiu Moraru, ambasadorul Româ
niei la Havana

La Havana, tn Piața Revoluției, a 
avut loc un mare miting popular.

cubaneze
II-lea al P.C.C.. conducătorul delega
ției P.C.R. a împărtășit din experien
ța și preocupările clasei muncitoare, 
ale Partidului Comunist Român pen
tru Îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al Xll-lea, pentru perfecționarea 
activității de conducere a economiei 
și a întregii societăți.

Mitingul — desfășurat sub semnul 
bunelor relații dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre poporul român si po
porul cubanez, relații ridicate pe noi 
trepte prin vizitele făcute de to
varășul Nicolae Ceaușeșcu in Cuba șl 
de tovarășul Fidel Castro In Româ
nia, prin întîlnlrile și convorbirile 
dintre cel doi conducători de partid — 
a dat expresie dorinței de a aprofun
da și amplifica aceste raporturi, in 
Interesul ambelor partide șl popoare, 
al socialismului șl păcii.

Peste 400 de pionieri șl șoimi al 
patriei din municipiul Buzău au par
ticipat in poligonul special amena
jat la căminul nr. 5 de copil la un 
concurs „Cine știe circulație ctștigă". 
Concursul a fost prilejuit de un 
schimb de experiență lnterjudetean 
pe teme de educație rutieră, sub 
egida Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor și a serviciului 
de circulație al Miliției municipiului 
Buzău. Juriul a fost pus In Încurcătu
ră. lntrucît marea majoritate a celor 
peste 400 de concurențl s-au dovedit 
buni cunoscători, ai regulilor de cir
culație șl cu deprinderi de a circula 
corect, tn siguranță.

• MICROCENTRALA 
ATOMICĂ. După cum infor
mează săptămînalul „Le Point", 
specialiștii canadieni sînt ps 
punctul de a realiza o micro- 
centraiă atomică care permite 
încălzirea unui mare hotel sau a 
unui complex imobiliar la un 
preț inferior celui al curentului 
electric furnizat de o centrală 
nucleară clasică. Microcentralele, 
afirmă cercetătorii canadieni, 
sint perfect fiabile, astfel îneît 
ele pot fi instalate fără nici un 
pericol în subsolul imobilelor 
respective. Reactorul nu are 
nevoie să fie presurizat, ceea ce 
elimină necesitatea oricărui dis
pozitiv de securitate; or, se știe 
că accidentul petrecut la cen
trala de la Three Mile Island 
din S.U.A. s-a datorat unei pene 

la un asemenea dispozitiv de 
securitate. Pe de altă parte, 
combustibilul nuclear folosit se 
transformă in cantități de plu
toniu atît de mici. îneît nu pot 
servi in nici un caz la fabri
carea unei arme atomice.

• TROTINETĂ CU 
MOTOR. O premieră a con
structorilor francezi de autove
hicule : trotineta cu motor. Ea 
cintărește numai 13 kg, se poate 
plia și transporta aidoma unei 
serviete (vezi fotografia). Viteza 
pe oră este de 30 de km, la un 
consum de 0,5 litri de carbu
ranți. Trotineta cu motor poate 
fi deosebit de utilă în marile a- 
glomerărl urbane sau ca vehi
cul de prim ajutor, transportat 
In portbagajul unul automobil.

mîlul poluat oxigen și substanța 
chimice cu efect neutralizant• PRIMENIREA APE

LOR. Purificarea și reactiva
rea apelor unui lac afectat de 
poluare era pină. acum o opera
țiune fără prea mari șanse de 
reușită, chiar și atunci cind se 
proceda la o înlocuire totală a 
apei : substanțele poluante de
puse pe fundul apei reinfestau 
curînd mediul acvatic. Iată însă 
că un nou procedeu pus la punct 
in Suedia are In vedere tn pri
mul rînd depoluarea tocmai a 
stratului sedimentar. Un fel 
de grapă subacvatică este trasă 
pe fundul lacului, răscolindu-1 ; 
concomitent se injectează In

• PARCAJ PENTRU... 
TRANSPORTUL HIPO. 
Unde să-și parcheze calul 7 
Este o Întrebare pe care și-o 
pune de fiecare dată austra
lianul Kampbell Makmerty clnd 
pornește după cumpărături. 
Kampbell nu ^se Îndoiește de 
faptul că criza energetică 11 va 
sili In curlnd și pe alți concetă
țeni să schimbe automobilul cu 
calul. Autoritățile orășenești, 
lnțeieglnd caracterul... rațional 

ttî acestei „prognoze", au pre
văzut In planul parcajului ce 
se amenajează In fața noului 
centru comercial, aflat In con
strucție. al orașului Canberra 
un Ioc special unde posesorii 
„mijloacelor patrupede" de 
transport să-și poată lăsa caii 
atunci cînd vor intra tn maga
zine după cumpărături.

• LEXICON IHTIO- 
LOGIC. în ansamblul litera
turii ihtiologice, lexiconul re
cent apărut în Uniunea Sovie
tică este unic în felul său. El 
cuprinde 3 000 de nume de pești 
din 248 de familii. Fiecare spe
cie este descrisă științific, iar 
numele este dat In limbi slave, 

germanice și romanice, precum 
și tn limb! ale Asiei, Africii șl 
Americii. Autorii lexiconului au 
consultat peste 90 de limbi vor
bite pe glob, inclusiv jargoa- 
nele specifice ale pescarilor.

• IZOLAREA UNUI 
VIRUS AL HEPATITEI. 
Patru echipe de cercetători de 
la Institutul „Pasteur" din Lyon 
au reușit, după doi ani de 
lucru intens, să Izoleze viru
sul nr. 3 al hepatitei virale, 
numit, și virusul „Non A, 
Non B“. De mai mulțl ani, viru
șii „A" și „B“ au fost Izolați. 
Cu toate acestea, unele leziuni 
ale ficatului, ca șl anumite evo
luții ale hepatitei determinau 

să se creadă că mal există și 
un al treilea tip de virus, la 
fel de nociv, căruia savanțil 
francei! i-au spus „Non A, 
non B“. Dacă au trebuit 15 ani 
pentru lansarea pe piață a vac
cinului contra virusului „B“, 
se crede că experiențele Între
prinse la Lyon vor permite să 
se reducă cu mult durata pre
gătirii vaccinului Împotriva vi
rusului nr. 3.

• JOCURI DE APA.
Cele mai mari jocuri de apă din 
lume vor fl instalate intr-un 
parc aflat în centrul capitalei 
Kuweitului. întinzindu-se pe o 
suprafață de 3 500 mp, ele vor 
fi alimentate din trei bazine cu 
niveluri diferite.
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Semnarea protocolului româno-polon privind schimburile de

mărfuri și plăți pe anul 1981

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Co
respondență de la Viorel Sălăgean : 
La 20 decembrie a fost semnat, la 
Varșovia, protocolul privind schim
burile de mărfuri șl plăți intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă pe anul 1981. 
Documentul prevede dezvoltarea in 
continuare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, care in 1981 vor 
înregistra o creștere cu 15,6 la sută 
față de prevederile protocolului co
mercial pe anul curent. Schimburile 
reciproce de produse ale industriei 
constructoare de mașini dețin o pon
dere de peste 50 la sută din vo
lumul total convenit. Protocolul pre
vede, de asemenea, creșterea volumu
lui produselor rezultate din operațiu
nile de cooperare și specializare în 
producție.

In anul 1981, România va exporta 
In Polonia mașini-unelte, produse ala 
Industriei electrotehnice si electro
nice, utilaj petrolier, autoturisme, lo

comotive. osii montate cu roți mono
bloc. produse siderurgice, aluminiu si 
semifabricate din aluminiu, produse 
ale industriei chimice și petrochimice, 
bunuri de consum.

La rlndul său. Polonia va livra In 
România mașini-unelte, utilaj minier, 
mașini de construcții, mașini textile, 
produse ale industriei electrotehnice, 
subansamble pentru tehnica de calcul, 
cărbuni cocsificabili și energetici, 
cocs, sulf, cupru și semifabricate din 
cupru, diverse bunuri industriale de 
consum.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și din 
partea polonă de Wladislaw Gwiazda, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și economiei maritime.

La semnare a fost prezent Ion Cos- 
ma, ambasadorul României la Var
șovia.

Dezvoltarea cooperării româno-britanice In domeniul

tehnico-

LONDRA 20 (Agerpres). — La 
Bristol (Anglia) a avut loc simpozio
nul româno-britanic pe tema conser
vării energiei în construcții. Simpo
zionul a avut loc în cadrul prevede
rilor protocolului celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnologică 
româno-brltanică.

științific
------------ i

Au participat specialiști al unor fir
me, institute de cercetare și universi
tăți britanice, precum șl o delegație 
de specialiști români.

în cadrul simpozionului ș-a. evi
dențiat dezvoltarea continuă a coope
rării românp-britanice în domeniul 
tehnico-științific.

In diferite țări ale lumii continuă să se desfășoare ample acțiuni de 
protest împotriva represiunilor singeroase din Coreea de sud, pentru eli
berarea neintirziată a Iul Kim Dae Jung, cunoscută personalitate demo
cratică sud-coreeană, condamnat la moarte de instanțele judiciare de la 
Seul. In fotografie : demonstrație In parcul Hibiya din Tokio in apărarea 

vieții lui Kim Dae Jung

ACCENTUAREA DIFICULTĂȚILOR ECONOMICE IN LUMEA

CAPITALULUI

Situație încordată■
BEIRUT 20 (Agerpres). — Trupe 

israeliene au întreprins, joi șl vineri, 
două atacuri în unele localități din 
■udul Libanului. După cum relatează 
agenția France Presse, in urma 
acestor atacuri zece persoane au fost 
ucise, iar alte 15 rănite. In rindul 
odor uciși se află și trei soldați ai 
Forțelor arabe de descurajare 
(F.A.D.). Un atac al artileriei israe
liene a provocat pagube materiale și 
în localitatea libaneză Saida.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar difuzat la 
Tel Aviv și reluat de agențiile 
Reuter șl France Presse, trupe israe
liene au Întreprins, la 19 decembrie, 
atacuri în sudul Libanului, în regiu
nea Mahmoudia, la nord-vest de rîul 
Litani, pentru a distruge baze pales
tiniene. Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene a precizat că. in 
timpul acestor operațiuni, au fost 
uciși intre 10 și 15 palestinieni, iar 
patru militari israelleni au fost ră-

★
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— în legătură cu ultimele atacuri is- 
raeiiene asupra teritoriului libanez, 
reprezentantul permanent al Libanu
lui la Națiunile Unite. Ghassan Tueni, 
a adresat secretarului general al 
O.N.U. o scrisoare în care protestea
ză, In numele guvernului libanez, 
„împotriva acestei noi agresiuni fla
grante israeliene. care nu poate fi 
interpretată altfel decît ca o nouă 
sfidare a hotărîrii comunității inter
naționale de a stabili pacea în Liban, 
de a asigura succesul UNIFIL 
(Forța Interimară a O.N.U. în Liban) 
și, mai ales, de a menține atît sigu
ranța și securitatea cetățenilor liba
nezi, cit șl a membrilor forței inter
naționale" — informează agenția 
Reuter.

Intr-o anexă la scrisoare sînt pre
zentate. fn detaliu, acțiunile israelie
ne în Liban.

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a 
dat publicității, vineri, o declarație 
în legătură cu noile atacuri isradiene 
asupra teritoriului libanez. în care 
se subliniază că „secretarul general

în sudul Libanului
nițl, au fost distruse obiective pales
tiniene. Atacurile israeliene. a de
clarat purtătorul de cuvînt. au fost 

' întreprinse în cadrul unor „măsuri 
preventive de rutină".

DAMASC -20 (Agerpres). — Un 
comunicat militar difuzat la Da
masc relevă că artileria siriană a 
bombardat, simbătă dimineața, „o 
concentrare de tancuri israeliene. 
care se aflau în teritoriul libanez" — 
informează agențiile U.P.I. si A.F.P. 
Acest bombardament, care a produs 
distrugeri — se spune în comunicat 
— constituie o ripostă la tirurîle arti
leriei israeliene de vineri împotriva 
forțelor siriene instalate în localitatea 
Aychyeh, in sectorul central din su
dul Libanului.

Postul de radio Damasc a făcut 
cunoscut că în urma atacului israe- 
lian în sudul Libanului, trei militari 
«irienl din Forțele arabe de descu
rajare (F.A.D.) au fost uciși.

★
deplînge aceste ultime acte de vio
lență, care urmează imediat după 
reînnoirea mandatului UNIFIL" 
(Foita Interimară a O.N.U. în Liban), 
informează agenția U.P.I. Se preci
zează că secretarul general al O.N.U. 
și-a reînnoit apelul adresat tuturor 
părților „de a se abține de la acțiuni 
care, inevitabil, duc la reacții vio
lente". Declarația evocă atacurile is
raeliene asupra localităților din 
zona UNIFIL.

Consiliul de Securitate a adoptat 
vineri o rezoluție în care se subli
niază că este imperativ ca Israelul să 
permită reîntoarcerea celor doi pri
mari palestinieni ai localităților He
bron și Halhoul, din teritoriul ocupat 
al Cisiordaniei, și a judecătorului isla
mic, expulzați în primăvară — infor
mează agențiile United Press Inter
national și France Presse. Documentul 
cere Israelului, în calitate de putere 
ocupantă, să se conformeze dispozi
țiilor Convenției de la Geneva, din 
1949, referitoare Ia protecția civilă a 
populației teritoriilor ocupate în timp 
de război.

Cifră record; 7,6 milioane șomeri 
în țările Pieței comune

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
Luna trecută s-au înregistrat oficial 
în Piața comună 7,6 milioane de șo
meri, cifră fără precedent, repre- 
zentind 6,9 la sută din totalul forței 
de muncă a „celor nouă", informează 
agenția Reuter citind o ultimă sta
tistică a C.E.E., dată publicității la 
Bruxelles. Rata de creștere a șoma
jului a sporit în noiembrie cu peste 
10 la sută în două țări comunitare 
— Belgia și Irlanda, în Danemarca 
a fost de 9,9 la sută, în Luxemburg

de 9,6 la sută, iar în Republica Fe
derală Germania de 8,9 la sută. Re
cordul îl deține însă Marea Britanie, 
unde în noiembrie erau 2,2 milioane 
persoane fără locuri de muncă. Pe 
ansamblul țărilor membre s-a inre- 
gistrat o majorare a numărului de 
șomeri de 24,5 la sută in perioada 
noiembrie 1979—noiembrie 1980.

Experții apreciază că șomajul va 
continua să se agraveze în Piața co
mună in cursul anului viitor.

Diminuarea puterii de cumpărare 
ca urmare a creșterii prețurilor

COMUNICAT 
IUGOSLAVO-ITALIAN

ROMA 20 (Agerpres) — Comuni
catul lugoslavo-italian, dat publici
tății la încheierea vizitei oficiale de 
prietenie în Italia a președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
Țvietin Miatovlal, exprimă satis
facția părților față de dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
cele două țări, precum și necesita
tea promovării unui comerț bilate
ral echilibrat, a cooperării indus
triale și a conlucrării pe terțe 
piețe.

Iugoslavia și Italia — se arată in 
comunicatul difuzat de agenția 
TANIUG — iși exprimă preocuparea 
în legătură cu deteriorarea situației 
internaționale și stagnarea în solu
ționarea problemelor-cheie ale rela
țiilor economice internaționale. Păr
țile subliniază necesitatea de a se 
acționa pentru întărirea securității 
europene, pentru căutarea unor so
luții juste și cuprinzătoare tuturor 
focarelor de criză și problemelor in
ternaționale prin mijloace pașnice, 
pentru înlăturarea obstacolelor din 
calea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

★
Președintele Prezidiului R.S.F. 

Iugoslavia, Țvietin Miatovici, a avut 
convorbiri la Vatican cu papa 
loan Paul al II-lea — informează 
agenția TANIUG.

A. N. Kosîghin 
a încetat din viață
MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că la 18 de
cembrie a încetat din viață. în vîrstă 
de 76 de ani. in urma unui stop 
cardiac, Aleksei Kosîghin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., deputat al So
vietului Suprem al U.R.S.S., Erou al 
Muncii Socialiste.

în necrologul semnat de Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și de alți 
conducători de partid și de stat so
vietici șe relevă că, din anul 1939, 
A. N. Kosîghin a devenit membru al 
guvernului sovietic, iar din anul 1964 
pînă în anul 1980 a deținut funcția 
de președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. în repetate rîndurf 
el a fost ales membru al Prezidiului 
st al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

lntilnirea conducătorului delegației P.C.R.
cu secretarul general al Partidului MAPAM din Israel

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului MAPAM 
din Israel, Victor Shem-Tov, l-a pri
mit pe tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Virgil Cazacu a transmis cu acest 
prilej un călduros salut șl cele mal 
bune urări secretarului general al 
Partidului MAPAM.

Mulțumind pentru urări. Victor 
Shem-Tov a rugat, la rindul său. să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de salut, 
urări de sănătate și depline succese 
în activitate sa neobosită, consacra
tă progresului și prosperității po
porului român, păcii, destinderii, 
securității, independenței, cooperării 
și colaborării internaționale.

Secretarul general al Partidului 
MAPAM a exprimat înalta sa apre
ciere față de contribuția constantă 
a României, personal a șefului sta

tului român. în problemele păcii și 
colaborării internaționale, precum și 
la reglementarea justă și durabilă a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

In timpul întîlnirii a avut loc un 
schimb de păreri privind preocu
pări actuale ale P.C.R. și Partidului 
MAPAM, exprimîndu-se dorința 
reciprocă de a se dezvolta continuu 
relațiile dintre cele două partide, în 
spiritul stimei și respectului reci
proc. în interesul celor două popoa
re, al cauzei păcii, progresului șl 
colaborării internaționale.

Au fost abordate probleme ale si
tuației internaționale și în mod deo
sebit probleme privind Orientul Mij
lociu.

La întîlnire. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au luat parte membrii dele
gației P.C.R. care participă la lu
crările Congresului Partidului Mun
cii din Israel, precum și membri ai 
secretariatului Partidului MAPAM. 
A fost de față Constantin Vasiliu, 
ambasadorul țării noastre in Israel.

încheierea Congresului Partidului Muncii
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Vineri 

au luat sfîrșit lucrările Congresului 
Partidului Muncii din Israel. Delega
ții au adoptat platforma politică, care

definește poziția partidului într-o se
rie de probleme actuale. Inclusiv pro
blema palestiniană, situația din zonă 
și relațiile cu statele vecine

• BONN. — La Bonn au fost 
publicate o serie de date referitoare 
la diminuarea puterii de cumpărare 
în țările occidentale, ca urmare a 
creșterii preturilor în perioada 1975— 
1980.

Referlndu-se, de pildă, la principa
lele sase țări occidentale, publicația

citată menționează că puterea de 
cumpărare a scăzut în ultimii cinci 
ani în Italia cu 54 la sută, in Marea 
Britanie cu 49 la sută, în Franța cu 
39 la sută, în S.U.A. cu 35 la sută, în 
Japonia cu 27 la sută, iar in Repu
blica Federală Germania cu 18 la 
sută.

Dezbateri maraton privind agravarea fenomenelor crizei
• OTTAWA. — Parlamentul ca

nadian a dezbătut. Intr-o ședință 
maraton de 23 de ore — cea mai 
lungă din anul 1913 — convocată la 
cererea partidelor din opoziție, poli
tica economică a guvernului. Parti
dele din opoziție au cerut guvernului 
să opereze modificări in bugetul pe 
anul viitor pentru a preîntîmpina „o 
criză economică iminentă", ca ur
mare îndeosebi a nivelului înalt al 
dobinzilor în S.U.A. și speculațiilor 
monetare determinate de acestea.

Agenția U.P.I. notează că la sfîrșl- 
tul dezbaterii parlamentare, care a 
avut loc într-un moment de accen
tuare a spiralei inflaționiste și de 
creștere a șomajului, s-a conturat 
ideea că guvernul canadian va re
veni asupra unor capitole ale buge
tului pe 1981, îndeosebi în ce pri
vește politica în domeniile energiei, 
agriculturii și construcției de lo
cuințe.

Concedieri la uzinele „Citroen"
• BRUXELLES. — Firma franceză 

de automobile „Citroen" a hotărît, 
ca urmare a serioaselor dificultăți cu 
care este confruntată, să închidă uzi
na sa din Forest (Belgia).

Hotărirea firmei ..Citroen" a pro
vocat o puternică nemulțumire în 
Belgia. Astfel, după cum relevă 
agenția France Presse, Willy Claes,

vlcepremier și ministrul afacerilor 
economice, a apreciat. în Camera De- 
putaților, că decizia firmei franceze 
este extrem de severă. Sindicatul 
muncitorilor din industria metalur
gică și-a exprimat indignarea fată de 
restructurarea brutală în sinul grupu
lui „Citroen". care lasă pe drumuri, 
în plină iarnă, 905 persoane.

R. P. BULGARIA

Măsuri In vederea creșterii 
producției de cereale

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dată publicității hotărîrea C.C. 
al p.C. Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la sarcinile spo
ririi în continuare a producției de ce
reale și folosirea sa eficientă, rela
tează agenția B.T.A.

Creșterea producției de cereale — 
se spune in hotărîre — trebuie să 
se realizeze prin introducerea de me
tode agrotehnice noi, mecanizarea 
complexă a muncii și utilizarea altor 
factori de intensificare a producției, 
prin perfecționarea organizării pro
ducției. Documentul trasează sarcina 
ca producția de cereale a țării să 
ajungă la 10,5—11 milioane de tone, 
în cel de-al optulea cincinal supra
fețele cultivate cu cereale și nu
trețuri vor crește cu 200 000 hectare 
prin utilizarea unor pămînturi ne
lucrate în prezent.

Sînt prevăzute, de asemenea, mă
suri pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic al agriculturii.

PROPUNERILE ROMÂNIEI LA REUNIUNEA DE LA MADRID-PROPUNERI REALISTE, CONSTRUCTIVE

Din cele aproximativ 80 de pro
puneri prezentate la reuniunea ge- 
neral-europeană de la Madrid, a 
cărei primă etapă s-a încheiat vi
neri, zece aparțin României. In an
samblul lor, propunerile românești, 
care poartă amprenta puternică a 
gindirii politice profund novatoare 
și umaniste a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie o nouă și 
elocventă expresie a angajării con
stante a României socialiste in ma
rele efort consacrat edificării unei 
Europe a păcii, destinderii și colabo
rării.

Cele zece propuneri ale României 
■-au impus atenției participantilor 
Ia reuniune, i observatorilor poli
tici și presei internaționale prin ca
racterul lor realist și constructiv, 
prin larga cuprindere a aspectelor 
esențiale ale securității șl cooperării 
în Europa. Practic. în toate marile 
probleme care reprezintă substanța 
Actului final de la Helsinki. România 
aduce contribuții originale, de natură 
să impulsioneze procesul de Înfăp
tuire a securității europene. Ceea ce 
se impune relevat în privința aces
tor propuneri este atît orientarea 
lor in direcția unor măsuri care să 
asigure aplicarea în viată a angaja
mentelor asumate la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
cit și inițierea unor acțiuni desti
nate să contribuie la dezvoltarea 
procesului declanșat la Helsinki cu 
mai bine de cinci ani în urmă.

Cu deosebit interes a fost primită 
la Madrid propunerea românească 
privind convocarea unei reuniuni de 
expert! care să examineze elabo
rarea unui Tratat general-european 
de nerecurgere la forță și la ame
nințarea cu torța. Această inițiativă 
se înscrie in suita demersurilor per
severente ale tării noastre pe tot 
parcursul negocierilor consacrate pro
blemei securității europene, demer
suri vizînd excluderea forței șl 
amenințării cu forța din relațiile in
terstatale. ca piatră unghiulară a 
unui sistem de reală securitate pen
tru toate națiunile. Este bine cunos
cut că România socialistă a militat 
și militează neabătut pentru ca prin
cipiul nerecurgerii la forță să de
vină o lege fundamentală a relații
lor Internationale. Si dacă în Actul

final de la Helsinki figurează un 
subcapitol distinct privind măsurile 
menite să facă efectivă nerecurgerea 
la forță, aceasta se datorează unei 
inițiative a României, care. în efor
turile sale pentru statuarea acestora, 
s-a bucurat de sprijinul a numeroa
se state. Consensul participantilor 
asupra ansamblului de măsuri (de 
ordin politic, juridic, militar). înscri
se In documentul Conferinței gene- 
ral-europene pornește tocmai de la 
realitatea că excluderea definitivă a 
forței și amenințării cu forța. în toa-

dimlnuarea și apoi eliminarea riscu
rilor pe care le reprezintă acumu
larea in acest spațiu geografic a noi 
și noi arme și armamente din cele 
mai distrugătoare. Se știe că absenta 
unor înțelegeri șl acorduri ferme de 
dezangajare militară și dezarmare a 
lăsat cale liberă sporirii vertiginoase 
a stocurilor de arme, trecerii la noi 
stadii ale cursei înarmărilor. Firește 
că nici vorbă nu poate fi în aseme
nea condiții de creșterea securității, 
ci, dimpotrivă, de accentuarea insecu
rității tuturor popoarelor europene.

Concepută ca parte integrantă a e- 
forturilor de asigurare a continuită
ții procesului inițiat de forumul de 
Ia Helsinki, conferința propusă de 
tara noastră este orientată spre reali
zarea unor înțelegeri concrete între 
statele participante, începînd, într-o 
primă etapă, cu noi măsuri, mai sub
stanțiale, de creștere a încrederii și 
stabilității și continuînd, în cea de-a 
doua etapă, cu măsuri de dezangaja
re militară și dezarmare, care să 
contribuie la realizarea în final a o- 
biectivului dezarmării generale șl to-

ELIMINAREA FORȚEI, MĂSURI EFECTIVE 
DE DEZANGAJARE MILITARĂ ȘI DEZARMARE 
-cerințe esențiale ale înfăptuirii securității europene

te manifestările sale — fie în forma 
brutală a intervenției armate, a ac
telor de agresiune, fie în forme di
simulate. cum ar fi presiunile de 
diferite feluri, propaganda ostilă etc. 
— reprezintă punctul de plecare 
spre înfăptuirea unei securități dura
bile pe continent.

Evoluția vieții internaționale, dar 
mai cu seamă evenimentele mai re
cente, mai proaspete în memorie, 
evidențiază cît se poate de convin
gător necesitatea ca principiul nere
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța să fie întărit prin garanții 
care să asigure efectiva și stricta lui 
respectare. Iată de ce Încheierea 
unul Tratat general-european de 
nerecurgere la forță, așa cum propu
ne România, ar putea deveni un in
strument din cele mai eficiente în 
eforturile pentru edificarea securită
ții europene, pentru solutionarea ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative 
a oricăror litigii sau situații conflic- 
tuale.

Este o realitate pe care nimeni nu 
o poate eluda — aceea că realizarea 
cu adevărat • securității Europei 
este, totodată, nemijlocit legată de

de sporirea primejdiilor la adresa 
păcii generale. S-a dovedit astfel cît 
de fragile sînt cele cîteva „măsuri 
de creștere a Încrederii și Întărire a 
stabilității" pe continent înscrise în 
Actul final de la Helsinki la capito
lul militar. Practic, s-a demonstrat 
că numai notificarea marilor mane
vre terestre și invitarea de observa
tori la asemenea demonstrații nu pot 
cu adevărat genera Încredere șl cu 
atît mai puțin securitate. Fără a di
minua însemnătatea morală a acestor 
măsuri, trebuie spus, totuși, că- po
poarele nu se pot simți în mai mare 
siguranță numai pentru că. spre deo
sebire de trecut, acum vuietul avioa
nelor și bubuitul tunurilor nu le mai 
iau prin surprindere, ele fiind infor
mate cu anticipație despre aceasta. 
Pornind de la faptul că singurul su
port real și trainic al securității eu
ropene îl constituie adoptarea unor 
măsuri concrete, eficiente de dezan
gajare militară si dezarmare. Româ
nia consideră necesar ca la reuniu
nea de la Madrid să‘ se pună bazele 
organizării unei Conferințe pentru 
întărirea încrederii și dezarmare in 
Europa.

tale sub un control internațional 
strict și eficient. Astfel, conferința 
preconizată va urmări realizarea unui 
echilibru al forțelor armate și arma
mentelor nu pe calea creșterii nestă
vilite a armamentelor și efectivelor 
militare, ci, dimpotrivă, pe baza unui 
nivel cit mai redus al acestora. Prin 
aceasta, măsurile adoptate vot putea 
garanta securitatea egală a tuturor 
statelor, stimulînd încrederea și sta
bilitatea generală.

Este cît se poate de revelator pen
tru preocuparea la scara continentu
lui față de aspectele militare ale se
curității europene faptul că ideea 
conferinței pentru dezangajare mili
tară și dezarmare în Europa clștigă 
tot mai mult teren. Alături de pro
punerea României pentru organiza
rea unei asemenea conferințe, pe 
masa reuniunii de la Madrid se află, 
de asemenea, propuneri în această 
problemă prezentate de Polonia. 
Franța, Iugoslavia. Suedia. în docu
mentele prezentate, ca și în inter
vențiile unui mare număr de dele
gații, se întîlnesc puncte comune, 
ceea ce oferă premise favorabile

pentru angajarea, în cea de-a doua 
etapă a reuniunii, a unui dialog con
structiv menit să finalizeze ideea or
ganizării primei conferințe general- 
europene consacrate dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent

In concepția României, reuniunea 
de la Madrid are însă menirea să 
contribuie ea însăși la diminuarea 
tensiunii șl reducerea pericolului 
unui nou conflict armat în acest ca
dru, măsurile de întărire a încrederii 
își au, fără îndoială, importanța lor. 
Tocmai de aceea România a propus 
de această dată un șir de acțiuni pe 
linia extinderii și aprofundării pre
vederilor la acest capitol cuprinse în 
Actul final de la Helsinki. Propune
rile prezentate în acest sens de 
România au astfel în vedere : asu
marea angajamentului de a nu se e- 
fectua manevre multinaționale în a- 
propierea frontierelor altor state, 
eliminîndu-se orice surse de neliniș
te ; renunțarea la sporirea bugetelor 
militare pînă la realizarea unui acord 
privind reducerea acestora ; acordul 
de a nu se instala noi baze militare, 
inclusiv arme nucleare, și de a nu se 
disloca noi trupe pe teritoriu! altor 
state in Europa ; notificarea mișcări
lor militare de anvergură și a ma
nevrelor nu numai terestre, ca pină 
acum, ci și aeriene și navale.

Este convingerea tării noastre că 
orice pas înainte pe calea întăririi 
încrederii, a dezangajării militare și 
dezarmării în Europa ar crea premi
se din cele mai favorabile pentru a- 
bordarea și găsirea unor soluții ce
lorlalte probleme ale securității și 
cooperării pe continent. exercitînd 
totodată o puternică înrîurire pozi
tivă asupra ansamblului climatului 
internațional. în acest spirit. Româ
nia socialistă, prin propunerile con
structive prezentate la Madrid — sus
ținute prin exemplul propriu al mă
surilor adoptate în ultimii ani în di
recția reducerii cheltuielilor militare 
— și-a reafirmat încă o dată hotă
rîrea de a acționa în vederea redu
cerii tensiunii, a pericolelor ce nla- 
nează asupra Europei. astfel îneît 
reuniunea de la Madrid să se înche
ie cu rezultate concrete, corespunză
toare năzuințelor DODoarelor conti
nentului de a trăi în deplină sigu
ranță. în pace. înțelegere și colabo
rare.

Dumitru ȚINU

AGENȚIILE DE PREȘ/ ■
pe scurt

ȘEDINȚA SEIMULUI R. P. PO
LONE. La Varșovia s-a încheiat 

. ședința Seimului R. P. Polone, la 
care au participat Stanislaw Kania, 

I prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
alți conducători de partid și de stat 

I polonezi. Au fost ascultate, în 
| primă lectură, proiectele planului 

economic și al bugetului de stat pe 
I anul 1981 — relatează agenția po

loneză P.A.P. Seimul a aprobat 
l bugetul provizoriu pe primul tri- 
Imestru al anului viitor.

DUPĂ alegerile din repu
blica COOPERATISTA GUYANA. 
Președintele Republicii Cooperatis
te Guyana, Forbes Burnham, a 

| reînnoit mandatul miniștrilor din 
precedentul guvern, in urma victo- 

Iriei sale in alegeri. Guvernul a de
misionat după alegerile de la 15 de
cembrie, care au desemnat pentru 

Iun nou mandat de cinci ani pe pre
ședintele țării și deputății în parla
ment. Reînnoirea mandatului re
prezintă numai o măsură de tranzi- 

Iție, care va permite constituirea 
unui nou guvern, a cărui compozi
ție urmează să fie anunțată la 31 

. decembrie, relatează ziarul „Guya
na Chronicle".

TURNEU. Secretarul general al 
. Ligii Arabe, Chedll Klibi, a sosit 

ieri la Bagdad, în cadrul turneu- 
I lui pe care îl efectuează în mal 

multe capitale arabe. în capitala 
Irakiană, el va avea convorbiri cu 
oficialitățile din țara gazdă asupra 
ultimelor evoluții pe plan arab și 

I internațional.
TESTE CU NAVETA SPAȚIALA 

„COLUMBIA". La Cap Canaveral 
Is-a încheiat seria de teste progra

mate înaintea scoaterii navetei spa
țiale americane „Columbia" pe 
rampa de lansare, a anunțat 

I N.A.S.A. Ultimul dintre aceste teste 
| a constat in simularea reîntoarcerii 

navetei spațiale pe Pămînt. la bord 
| aflîndu-se membrii echipajului de 

rezervă. După scoaterea navetei pe 
rampă, va fi efectuată o nouă se- 

Lrie de teste finale înaintea lansării, 
preconizată a avea loc la 14 martie 
1981i_______________________

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI FRELIMO. La Maputo s-au 
încheiat lucrările celei de-a VIII-a 
Plenare a C.C. al Partidului 
FRELIMO. în cuvîntul rosti, rin șe
dința de închidere, președintele 
partidului, Samora Machel, a subli
niat importanța îndeplinirii preve
derilor planului de stat pe anul 
1981, ca parte componentă a pro
gramului de perspectivă pe perioa
da 1980—1990. Vorbitorul a eviden
țiat importanța rolului conducător 
al FRELIMO în societatea mozam- 
bicană, arătînd că numai sub con
ducerea partidului pot fi create șl 
garantate condițiile pentru înfăp
tuirea unor transformări radicale 
social-economice.

CONSILIUL DE SECURITATE a 
Început, vineri, dezbaterile asupra 
cererii Zambiei privind întărirea 
și extinderea embargoului instituit 
de consiliu, în 1977, asupra livră
rilor de arme către regimul rasist 
minoritar sud-african.

PROIECTUL NOII CONSTTTUȚn 
A MAURITANIEL Comitetul Mi
litar de Salvare Națională din 
Mauritania a dat publicității pro
iectul noii constituții a țării, care 
urmează să fie supus spre apro
bare unul referendum popular — 
informează agenția France Press*.  
Potrivit noii constituții, președin
tele va fi ales pe o perioadă de 
șase ani, o Adunare Națională va 
fi desemnată prin vot universal, 
se instituie funcția de prim-ml- 
nistru. Acesta din urmă va fi nu
mit de către președintele țării din 
rindurile partidului sau ale coali
ției guvernamentale majoritare In 
parlament.

INUNDAȚII IN SPANIA. Mal 
multe sute de persoane din zona de 
nord a provinciei spaniole Burgos 
au fost evacuate în urma inunda
țiilor survenite, vineri, in nordul 
țării, s-a anunțat la Madrid. Inun
dațiile se datoresc ploilor violente 
Și unei creșteri a temperaturii care 
a provocat un început de topire a I zăpezii.
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„Exit“ cu ei!
De cind prin Occident au încetat Inundațiile fluviilor de lapte șl 

miere, în locul nivelului acestora au crescut alte cote : ale prețurilor, 
ale concedierilor, ale descurajaților și maniaco-depresivilor, în general 
ale amatorilor de excursii — de pe lumea aceasta, fericită, spre cea
laltă. De apoi.

Din acest curent s-a născut „Exit*.  După cum se știe, „exit*  în
seamnă „ieșire' sau „afară", dar in cazul de față nu e vorba de 
inscripțiile de pe ușile magazinelor, ci de o altfel de ieșire. Cu filan
tropie și profund umanism, societatea „Exit" are ca scop ajutorarea 
sinucigașilor: nu spre a-i salva, ci, dimpotrivă, a-i ajuta să nu eșueze, 
să nu-și rateze plăcerea părăsirii globului.

La „Exit ‘ membrii asociației pot găsi sugestii șl rețete verificate pen
tru reintîlnirea instantanee a strămoșilor, sfaturi utile - ce produse să 
cumpere la farmacii și cum să le combine, cum să amestece șori- 
cioaica cu stricnina ca să capete gust de sirop, cum trebuie 
etanșeizată o cameră pentru asfixia cu gaz etc. îneît, cei ce vor să 
traverseze apa Styxului, să aibă certitudinea că nu vor fi deranjați cu 
transfuzii, spălături gastrice, respirații artificiale și măști de oxigen, că 
nici un fel de medici sau infirmieri nu -li se vor amesteca în treburile 
Și viscerele lor interne (viscerele externe sînt o raritate) - într-un cu- 
v'?*  c°„'?• vor da duhul confortabil și euforic (decesul în condiții de 
migrenă sau tracasare fiind destul de anti-simpatic).

Calificarea profesională a sinucigașilor, eliminarea diletantismului 
și empirismului s-au dovedit extraordinar de rentabile: la început, 
„Exit avea sediOI într-un subsol, acum ocupă un etaj întreg al unul 
imobil ultraelegant, cu peristil și coloane corintice, in aristocraticul 
„Prince of Wales Terrace", lingă Hyde Park din Londra. Numărul mem
brilor cotizanți a crescut fulgerător, ajungînd la 10 000, iar secretaria
tul societății înregistrează o avalanșă de înscrieri. „Exit" are un buget de 
milioane de lire sterline, editează o revistă-bulețin, un fel de ghid prac
tic al disperării, „The Right To die" (Dreptul de a muri) ; în urma succe
sului s-a constituit și la Paris o societate asemănătoare — „Asociația 
pentru dreptul de a muri în demnitate".

Și „Exit" are perspective strălucite de a-șl lărgi clientela. Chiar 
zilele trecute, dl. Robert Mac Namara, președintele Băncii Mondiale, 
declara că în țările în curs de dezvoltare peste 800 de milioane de 
oameni se zbat în prezent intre viață și moarte. După ce au scăpat de 
foamete - datorită valorii calorice a promisiunilor și capacității nutri
tive a ajutoarelor verbale - speranța le rămîne în „Exit".

Potrivit declarațiilor membrilor „Exit“-ului, aderarea la asociație, 
ideea că pot oricînd să-și salute din mers cunoscuții le inspiră senti
mente de securitate, calm și destindere.

Probabil că în același sens raționează și acei care vor să convingă 
omenirea cum se poate bucura de o securitate indubitabilă: avînd 
permanent la căpătîi, în sertarul de la noptieră, păhărelul cu licoare de 
uraniu.

Dar dacă umanitatea nu dorește să adere la respectiva asociație î 
Dacă nu este de acord cu generoșii ei binevoitori, cu cei care demon
strează că securitatea stă in tubușorul cu rachete sau pastilele cu 
megatone ?

Decît „exit*  cu noi de pe glob — mai bine „exit" cu ei I

1
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