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ȘEIMĂNATIJL CULTURII A DOUA 

urgențele acestor zile in agricultură
Intr-un interval scurt, lucrătorii ogoarelor au de strins și depozitat recolta de griu și de însămințat cu a doua 

cultură toate suprafețele planificate. Realizarea acestui mare volum de lucrări, intr-un timp cit mai scurt, presu
pune mai presus de orice folosirea la capacitatea maximă a mijloacelor mecanice pe intreaga durată a zilei-lumină, 
o temeinică organizare a activității in cimp și o amplă participare la lucru a forțelor umane de la sate.

Care este stadiul lucrărilor agricole și ce trebuie să se intreprindă pentru urgentarea executării lor ?
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Modernizarea structurii economiei 
- preocupare de primă însemnătate

Congresul al XII-lea al partidului a subliniat că trebuie să fa
cem totul pentru a trece la o nouă calitate în întreaga viață econo- 
mico-socială. Să punem accentul nu pe dezvoltarea extensivă, ci pe 
dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pe valorificarea su
perioară a întregului nostru potențial material și uman, pentru 
a putea obține noi succese pe drumul înfloririi continue economico- 
sociale a României.

NICOLAE CEAUȘESCU

........ . ......... ............... ........... ..............."—I----------- ----

DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIEI 
DE LOCUINȚE

In cincinalul 1981-1985
- din fondurile statului -

900000
754690

Caracteristica generală a planului 
cincinal 1931—1985 o constituie, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In magistrala expunere 
rostită la Congresul consiliilor 6ame- 
nilor muncii, trecerea de la dezvol
tarea extensivă Ia dezvoltarea in
tensivi. Este vorba de o orientare 
fundamentală a politicii partidului 
nostru, care ține seama de nivelul 
atins în dezvoltarea societății româ
nești, de condițiile create ca urmare 
a succeselor obținute de eroica noas
tră clasă muncitoare, de întregul 
popor in procesul construcției socia
liste ; o orientare care are în vedere 
faptul că făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate presu
pune o economie modernă, avansată, 
capabilă să asigure creșterea susți
nută a avuției naționale, satisface
rea la un nivel tot mai ridicat a 
nevoilor materiale șl spirituale ale 
societății. Iar unul din elementele 
esențiale, definitorii ale acestei orien
tări ii constituie modernizarea struc
turii economiei naționale — proces 
realizat pe fondul unei dezvoltări 
susținute, in ritmuri accelerate.

Să reflectăm asupra cîtorva din 
prevederile planului pe perioada 
1981—1985. în ansamblul ritmurilor 
preconizate pentru acest cincinal se 
remarcă, înainte de toate,'

la sftrșitul cincinalului aproape 
60 Ia sută din volumul total al 
exporturilor.

Indiscutabil, amplul proces de 
modernizare a structurii economiei 
naționale implică profunde mutații 
calitative in ansamblul economiei 
naționale și, cu deosebire, intensifi
carea și adincirea procesului de re
structurare modernă a industriei pre
lucrătoare. Astfel,

in cadrul industriei construcți
ilor de mașini o dezvoltare mai 
rapidă vor avea subramurile de 
virf, prevăzindu-se ritmuri 
medii anuale de creștere de 
peste 20 la sută in electronică, 
aproape 18 la sută in industria 
de mecanică fină și optică, a 
echipamentelor hidraulice și 
pneumatice, de 19 la sută in 
industria de mașinl-unelte pen
tru prelucrat metale. Adică, 
pe ansamblul cincinalului, aceste 
șubramuri de virf vor cunoaște 
ritmuri de 2—3 ori mai mari decit 
media pe ansamblul industriei.

Acest proces de modernizare a 
structurii producției este deosebit de 
pregnant și în alte ramuri ale in
dustriei prelucrătoare. In metalurgie, 
accentul va fi pus pe îmbunătățirea 
radicală a structurii producției de 
laminate, țevi și alte produse meta
lurgice, ridicarea gradului de pre

lucrare a metalului, realizarea oțe
lurilor speciale aliate și slab aliate 
destinate sectoarelor industriale de 
vîrf ; în industria chimică și petro
chimică, sarcina principală constă în 
restructurarea producției prin creș
terea prioritară a sectoarelor pro
ducătoare de sortimente cu grad su
perior de prelucrare.

Modificări esențiale de struc
tură vor avea loc și în agricultură, 
ramură In care se va înfăptui, în 
acest cincinal, o profundă revoluție 
cuprinzînd atît baza tehnico-mate- 
rială, cit și organizarea producției. 
Astfel, ponderea zootehniei în pro
ducția agricolă va ajunge la 47 ia 
sută.

Sint prevederi care relevă cu 
putere, cu toată claritatea, o latură 
esențială a procesului de moderni
zare a structurii economiei națio
nale : structurînd ferm dezvoltarea 
pe criteriul înaltei eficiențe, in ac
tualul cincinal se asigură dezvolta
rea cu prioritate a ramurilor și 
subramurilor care valorifică cu indici 
superiori materiile prime, materia
lele, combustibilul și energia, munca 
de inaltă calificare. De ce este nece
sară modernizarea structurii econo
miei naționale ? De ce se pune ea 
cu atîta acuitate ?

• In cincinalul 1981-1985 se 
vor realiza din fondurile statu
lui 900 000 locuințe; dintre 
acestea, 360 000 apartamente 
vor fi destinate vînzârii către 
populație, cu credite de la stat

• Circa 190 000 de locuințe 
vor fi construite, in aceeași pe
rioadă, de către populație in 
regie proprie
• Se va acționa mal ferm 

pentru sistematizarea orașelor, 
pe baza unei arhitecturi moder
ne, care să imbine cerințele de 
confort cu valorificarea elemen
telor specifice arhitecturii româ
nești
• In toate județele vor fi con

struite noi edificii publice și se 
va extinde rețeaua de distribuție 
a apei, de canalizare, parcul 
de mijloace pentru transportul 
urban in comun

afirmarea mai puternică a po
ziției conducătoare a industriei. 
— caracteristică evidențiată 
prin creșterea producției nete 
și a producției-marfă industria
le într-un ritm mediu anual de 
8,8 Ia sută și, respectiv, de 7.6 
la sută, prin sporirea ponderii 
acestei ramuri in crearea veni
tului național.

Remodelarea structurii economiei tși 
dezvăluie marea sa amplitudine ob- 
servind direcțiile majore ale evo
luției industriei, în ansamblul căreia 
au prioritate absolută ramurile de 
Înaltă tehnicitate care necesită con
sumuri energetice și materiale mai 
reduse și asigură valorificarea su
perioară a bazei de materii prime. 
Tocmai in această viziune,

o atenție deosebită se acordă 
dezvoltării industriei construc
țiilor de mașini și industriei 
chimice, producția acestor două 
ramuri de bază ale economiei 
urmind să crească in ritmuri 
medii anuale superioare celor
lalte ramuri, de 8,8 la sută și 
respectiv 10,2 Ia sută, asigurind

(Continuare în pag. a IV-a)

SECERIȘUL ORZULUI - 
aproape de final. 

Transportul recoltei 
la baze să fie grăbit!

Pînă In dimineața zilei de ieri, 8 iulie, orzul a fost 
recoltat de pe 93 la sută din suprafețele cultivate. A 
mai rămas de strins producția de pe 54 400 hectare, în 
județele Iași, Neamț, Botoșani, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, 
Brașov, Mureș, Harghita, Bistrița-Năsăud și Maramu
reș. Sint suprafețe mici, care pot și trebuie să fie re
coltate în una, cel mult două zile, cerință cu atit mai 
stringentă cu cit șl in județele amintite secerișul griu
lui va începe din această săptămînă. în ce privește 
orzul, se constată diferențe mari între suprafețele re
coltate și cantitățile livrate la fondul de stat. In timp 
ce unitățile agricole din unele județe, cum sint Arad, 
Bacău, Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Prahova, 
Vrancea, și Sectorul agricol Ilfov au valorificat la stat 
mari cantități de orz peste cele planificate, in alte ju
dețe — Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Neamț, Satu 
Mare, Tulcea, Vaslui — există serioase rămineri în 
urmă in ce privește livrarea cantităților de orz con
tractate.

Pentru a se asigura livrarea producției In ritmul 
firesc, cerut de necesitatea conservării și păstrării 
in condiții cit mai bune a recoltei, este nevoie in 
primul rind de îmbunătățirea activității de trans
port. In acest scop, organele județene de partid și 
agricole trebuie să asigure in fiecare unitate 
mijloacele necesare de transport și să organizeze 
astfel activitatea la bazele de recepție incit descăr
carea lor să dureze cit mai puțin.

CULTURI DUBLE- 
pe 1200000 hectare!

Atît trebuie să Insămînțeze In acest an cu porumb 
pentru boabe, furaje și legume, în cultura a doua, uni
tățile agricole de stat și cooperatiste. Din ultimele data 
furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că pînă 
luni dimineața culturile duble au fost însămînțate 
numai pe 41 la sută din suprafețele planificate, ceea 
ce înseamnă doar 39 la sută din prevederi la porumbul 
pentru boabe, 34 la sută la furaje și 24 la sută la 
legume. Ținînd seama că cea mai mare parte a cul
turilor duble se însămînțează după orz, cultură re
coltată aproape în totalitate, rezultă că realizările sint 
nesatisfăcătoare, cu mult sub posibilități.

Analiza cauzelor ce au determinat această situație 
pune în evidență decalaje însemnate ce au intervenit 
pe fluxul lucrărilor de eliberare a terenului de paie, 
pregătirea solului și semănatul propriu-zis. Deși su
prafața de orz și griu recoltată este de 1 023 315 hectare, 
paiele au fost strinse doar de pe 636 942 hectare — 62 
la sută. Cele mai mari decalaje între suprafețele recol
tate și cele eliberate de paie se înregistrează In ju
dețele Dolj, Olt, Teleorman, Călărași, Arad, Timiș, 
Gorj, Galați, Bacău, Botoșani, Ialomița și altele. Cum 
s-ar spune, paiele de pe miriști sint „buturuga mică" 
in calea tractoarelor. Iată de ce acum, cînd perioada 
optimă de însămînțare a culturilor duble, și îndeosebi 
a celor pentru boabe, se apropie de sfîrșit, 

In toate unitățile agricole trebuie să se acționeze cu 
toate mijloacele, folosindu-se și atelajele, pentru 
stringerea și depozitarea grabnică a paielor, pre
gătirea terenului in două schimburi pentru a «e crea 
front de lucru semănătorilor.

Cu toată răspunderea trebuie aă se înțeleagă că 
economia națională' contează pe producția prevăzută 
• se obține de pe suprafețele însămînțate cu culturi 
duble șl, de aceea, nicăieri nu trebuie să se admită 
nici un fel de încălcare a disciplinei de plan in această 
privință.

Desigur, trebuie să se asigure producția de porumb 
boabe și de legume in cultură dublă. Dar și mai im
portant este să se asigure producția de furaje, 
deoarece, practic, toate unitățile agricole. In afară de 
producția de furaje obținută în ogor propriu, contează 
ți pe furajele din cultura a doua. Ele sint profund 
interesate să realizeze cantitățile de furaje pentru 
porumb-siloz șl alte plante de nutreț care să echili
breze balanța furajeră în fiecare fermă de creștere a 
animalelor, unitate agricolă și pe județ, spre a se 
asigura hrană îndestulătoare dezvoltării producției

zootehnice pe timpul iernii și primăverii. Executarea in 
scurt timp a lucrărilor de care depinde realizarea 
întocmai a planului de însămînțare a culturilor duble 
are un caracter de urgență și, tocmai de aceea, organele 
județene de partid și agricole și conducerile unităților 
agricole trebuie să le acorde maximum de atenție.

RECOLTAREA GRIULUI 
- în maximum zece zile 

de la data începerii!
Este cea mai importantă sarcină a mecanizatorilor, 

cooperatorilor, specialiștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate. Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că, pînă în dimineața zilei de 6 
iulie, secerișul griului a cuprins 18 județe din 
sudul și vestul țării, producția fiind strînsă de pe 
254 607 hectare, ceea ce reprezintă 17 la sută din 
suprafețele cultivate în întreprinderile agricole de stat 
și 12 la sută in cooperativele agricole.

Două chestiuni se pun cu acuitate pentru grăbirea 
recoltării griului. Prima vizează intrarea cu toate 
forțele la recoltat în județele din sudul și vestul țării 
pentru realizarea și depășirea vitezelor zilnice de lucru 
și a doua — extinderea, din această săptâmînă, a ariei 
secerișului și in județele din centrul țării și Moldova. 
Griul s-a copt pe mari suprafețe și important este 
acum ca fără întîrziere să înceapă recoltarea, știut 
fiind faptul că orice oră pierdută poate duce la pierderi 
de recoltă prin scuturare.

Cunoscindu-se neajunsurile manifestate la secerișul 
orzului, care au determinat în unele județe prelungirea 
perioadei de recoltare stabilite, acum, la strîngerea 
producției de griu, pretutindeni trebuie să fie luate 
măsuri ferme pentru

folosirea neîntreruptă a combinelor, transportul șl 
depozitarea producției in ritm cu secerișul, aduna
rea și depozitarea imediată a paielor, pentru a sa 
crea front de lucru tractoarelor la pregătirea tere
nului și semănatul culturilor duble.

în acest scop, comitetele județene de partid șl or
ganizațiile de partid de la sate, organele agricole ju
dețene și consiliile unice agroindustriale sint chemate 
să desfășoare o susținută muncă politică și organiza
torică pentru mobilizarea puternică a tuturor forțelor 
umane și mijloacelor mecanice din agricultură, astfel 
ca in cel mult. 10 zile de la data începerii recoltării in
treaga producție de griu să fie strînsă șl pusă la adă
post, evitindu-se orice pierderi.

IN ZIARUL DE AZI t 
Rubricile noastre : Cuvintul ci
titorilor, cuvîntul oamenilor mun
cii I Ancheta socială ; Faptul 

divers; De pretutindeni

CRITERIILE
pentru stabilirea organizațiilor de partid 
județene și a municipiului București, consiliilor 
/populare județene și al municipiului București, 
Unităților economice, centralelor, institutelor 
de cercetare și proiectare, a fabricilor, 
uzinelor, secțiilor, atelierelor, formațiilor de 
lucru și oamenilor muncii fruntași în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 

planului național unic de dezvoltare 
economico-socială

In paginile III—IV

întreprinderea „Oțelinox" din Tirgoviște. In fotografie: aspect din camera de comandă a laminorului de profile 
mici șl sirmă, intrat anul acesta in funcțiune Foto : 8. Cristian

Mesajul umanist 
al cărții românești

r -------------------------- 1
I Alții... tot noi sîntem |
[Fie-ne îngăduit să vorbim la „Picătura de cerneală" 

despre... picătura de apă. soră bună cu picătura de 
benzină, cu minutul irosit, cu energia electrică consu

mată de pomană, toate curgind pe același robinet al

[risipei. O demonstrație de o rigoare exemplară va | 
dovedi că nu sintem deloc in situația de a ne îngădui 
luxul s-o cheltuim oricum. Și totuși... Am aflat cu 1

I stupoarp că un robinet care picură irosește patru pînă . 
la cinci metri cubi de apă pe an. înmulțind cifra care 
pare doar neînsemnată cu milioanele de robinete in- I

I
I
I

stalate intr-un oraș și vom putea înțelege cită înțelep
ciune cuprinde proverbul : „Pieătură cu picătură se 
face marea". Așadar, nici o picătură pierdută, mai 
ales că prețul unei garnituri e minim, iar operația de 
înlocuire foarte simplă! Iată insă că — îmi explică 
un instalator autorizat și inimos — acum schimbi 
garnitura, peste o săptămînă, două robinetul picură 
din nou : „Intrebați-l pe oricare instalator ce părere 
are despre calitatea robinetelor și a garniturilor și veți 
înțelege că bătălia contra risipei îi privește direct pe 
cetățeni, dar îi privește și pe cei care produc robinete, 
garnituri, flotoare și țevi de proastă calitate". Aici 
mi-am amintit de un alt proverb românesc : „Scump 
la tărițe și ieftin la făină". N-ai cum să faci economie 
dacă nu ești un gospodar autentic : gospodarul nu 
„economisește" doi bani la produs, ca să risipească... 
altul zece bani in exploatare!?... Nu există ALTUL ! 
Sintem profund interesați cu toții ca lucrurile să 
meargă bine in absolut orice domeniu al existenței 
noastre, căci fiecare individ reflectă, asemenea stropu
lui de apă din mare, neprețuita întindere a țării întregi.

I______ Mihai STOIAN J

...Poate chiar in a- 
ceastă clipă am ajuns 
la nivelul mării. As
censorul coboară in 
viteză și urechile în
cep să-mi tiuie de 
parcă m-aș afla în
tr-un avion care ateri
zează. îmi string cojo
cul pentru că aici e 
frig, deși Ia suprafață 
e o vară toridă. Lumi
nează doar lămpile 
puternice de miner, 
proiectînd o dîră slabă 
pe peretele galeriei, 
suficientă insă pentru 
a citi istoria milioane
lor de ani pe care le 
conține. Semnalele lu
minoase, care apar din 
ci nd in cind la trece
rile de nivel, sint 
parcă stele care se în- 
căpățînează să-și a- 
nunțe prezența pe un 
cer înnorat.

Bănyik Jănos, mais
trul principal al 
schimbului de după- 
amiază, mă însoțește 
în adîncuri. Este un 
bărbat solid, cu obrajii 
roșii, are 48 de ani. 
Ca oricare miner pur 
singe, îndrăgostit de 
meserie, incepe să 
povestească spunind că 
și-a petrecut intreaga 
viață în abataj, adău
gind apoi că, de fapt, 
după un calcul mai 
exact, trebuie să scadă 
totuși anii copilăriei și 
că la Baia Sprie doar 
6 din cele 24 de ore ale 
zilei pot fi socotite 
muncă de miner. Bâ- 
nyik este maistru din 
1960, iar din 1969, mais
tru principal, are o 
vedere de ansamblu 
asupra situației la zi a 
producției și a întregii 
evoluții a minei. In 
copilărie a cunoscut 
acele mine „mărunte" 
pe care le „exploata" 
un singur om, peretele 
muntelui găurit pe 
atunci aidoma unui 
ciur. Tatăl său a fost 
de asemenea miner, la

Baia Sprie și la Herja; 
casa părintească era 
copleșită de amintirile 
muncii grele de băieș, 
cu dalta și ciocanul, 
apoi ale bolnavilor de 
silicoză și ale vădu
velor...

Ochiul ager al unei 
camere de televiziune 
ne-a privit atent cind 
am urcat în ascensor. 
Ceva mai înainte, in
tr-o încăpere, zărisem 
și un monitor, pe al 
cărui ecran se observă

nyik mă conduce in
tr-un garaj. Aici mă 
intimpină o mașină 
uriașă pe șenile, cu un 
bot prelung. La pri
ma vedere pare un 
tanc, dar de îndată 
observ că este un in
strument de muncă, 
că botul său prelung, 
care seamănă cu o 
trompă de elefant, 
este un braț de per
forare. înainte de a 
fi adus aici, datorită 
proporțiilor sale, co

și deodată tml aduc 
aminte de mina Lueta, 
de lingă Odorheiu Se
cuiesc. Cu treizeci de 
ani șl ceva in urma 
am fost acolo. Îndată 
după naționalizare. 
Mina era încă, evi
dent, așa cum am 
„moștenit-o" : cu aba
taje înguste, tn care 
uneori înaintam tirîș, 
în timp ce o bucată de 
stîncă — o filă din 
cartea scoarței pămîn- 
tului 7 — era parcă

DIAMANTUL
DE MARAMUREȘa

orice mișcare. Aici, la 
Baia Sprie, televiziu
nea cu circuit închis 
este instalată, deocam
dată, la intrarea in 
mină ; dar la exploa
tarea Herja există de 
doi ani mai multe ca
mere de luat vederi 
care — potrivit com
parației unui electro
nist — prelungesc pri
virile ortacilor din 
abataje și ale celor 
ce lucrează în sala 
mijloacelor de trans
port. Dealtminteri, pre
tutindeni tn acest 
bazin minier. In ulti
mii ani, exploatarea 
a fost modernizată 
prin inovații și meca
nizări. La Șuior sau 
Ia Cavnic s-ar putea 
scrie ample studii 
despre modul in care 
dezvoltarea industriei 
socialiste a revoluțio
nat tehnica minieră.

Odată coborit din 
ascensor, maistrul Ba

de BEKE Gyorgy

losul a trebuit să fie 
desfăcut și remontat 
apoi in subteran. Se 
citează cifre conclu
dente despre creșterea 
producției și a produc
tivității în urma fo
losirii mașinii sau, 
mai exact, a mașini
lor, fiindcă sint mai 
multe aici, cu un braț 
ori cu două brațe, pe 
care specialiștii mi
nei le-au perfecționat 
aici, în adîncuri, sub 
nivelul mării...

Privesc atent mine
rul care conduce a- 
ceastă mașină uriașă : 
sparge bucățile de 
rocă desprinse după 
pușcare pentru ca apoi 
o altă mașină minu
nată, un autocamion 
cu articulație, care 
pare un miriapod din- 
tr-un film științiflco- 
fantastic, să le trans
porte spre lumina zi
lei. Privesc minerul 
care conduce mașina

gata să se prăbușeas
că peste noi. Și nu 
rareori cădea. Am 
fost martor atunci al 
îndepărtării urmărilor 
unei prăbușiri de 
mină. A erupt un 
izvor și mai multe 
tone de piatră și pă- 
mint au blocat intra
rea. Timp de un „șut", 
oamenii au cărat dă- 
rîmăturile, au pom
pat apa și au recon
struit armăturile. N-a 
pierit nimeni dintre 
minerii aflați tn sub
teran și în două zile 
s-au recuperat și pier
derile de producție. 
Stînd tn preajma uria
șei mașini, am poves
tit toate acestea pentru 
a-mi verifica un gînd. 
Replica tovarășului 
Bănyik nu intirzie :

— Aceste mașini 
uriașe, care fac treabă 
multă și bună, pot fi 
mînuite numai de 
oameni puternici din

punct de vedere fizic 
și moral, așa incit 
binecunoscutul spirit 
de angajare, de răs
pundere mineresc n-a 
devenit nicidecum de
suet. Dar simplul efort 
nu este suficient. In 
fiecare zi, în fiecare 
ceas și minut atenția 
trebuie să fie mereu 
trează ca să poată fi 
sesizată chiar și cea 
mai mică defecțiune, 
deoarece aceste ma
șini deosebit de pu
ternice pot provoca 
necazuri mult mai 
mari decit tîrnăcopul 
sau pichamerul...

Maistrul principal 
Bănyik enumeră in 
continuare exemple 
despre răspunderea 
minerească. „S-au 
schimbat doar pro
porțiile răspunderii, 
după cum s-au schim
bat uneltele minerilor, 
mașinile folosite aici 
in abataje sau la su
prafață. Dar nu nu
mai înlăturarea unui 
eventual pericol im
pune o răspundere 
sporită. Trebuie dez
voltate mereu conști
ința muncitorească, 
spiritul de răspunde
re, ca să putem da 
patriei noastre socia
liste minereu mai 
mult și de mal bună 
calitate pentru a se 
produce mai mult me
tal destinat nevoilor 
economiei naționale".

în bazinul minier 
din Baia Mare munca 
plină de dăruire, re
zultatele obținute in 
Întrecerea socialistă de 
mineri sint denumite 
Diamantul de Mara
mureș. Acest diamant 
nu este o piatră pre
țioasă dar neînsufle
țită ; oamenii, conști
ința lor socialistă, 
munca lor plină da 
dăruire strălucesc in
tr-adevăr ca diaman
tul.

In concepția româ
nească despre carte, 
devenită un bun al 
maselor care aspiră 
spre adevăr și frumos, 
traducerile au o mare 
importanță ca act 
profund cultural care 
favorizează cunoaște
rea reciprocă și apro
pierea nemijlocită în
tre popoare. Opera 
tradusă îmbogățește li
teratura poporului în 
limba căruia s-a făcut 
tălmăcirea, îndepli
nind aceeași funcție 
culturală ca și o ope
ră originală. Traduce
rea corespunde unei 
necesități efective a 
culturii poporului care 
a recepționat-o și ac
ționează sensibil asu
pra acestei culturi, asu
pra conștiinței mase
lor de cititori. Așa 
cum s-a putut afirma 
în repetate rînduri, e- 
voluția culturală din 
țara noastră a ridi
cat înalt și acest 
sector al literaturii, 
astăzi grație strădanii
lor scriitorilor-tradu- 
cători, cu preocupare 
atentă față de fideli
tatea și de înalta ca
litate artistică a tălmă
cirilor, avînd în limba 
română marea majori
tate a capodoperelor 
literaturii universa
le, de la îndepărtata 
antichitate pînă la cei 
mai interesanți scrii
tori contemporani. Dar 
noi, vrind să cunoaș
tem cit mai mult din 
tot ce are valoros li
teratura universală, 
vrem de asemenea si 
facem cunoscuți po
poarelor de pe cinci 
continente pe scriito
rii noștri clasici și 
contemporani, valo
rile fundamentale ale 
literaturii românești 
de ieri și de azi.

Trebuie să recu
noaștem că pe harta 
lumii locul literaturii 
române nu mai este de 
mult o pată albă de 
„Terra incognita". Tot 
mai multe opere valo

roase au fost traduse în 
limbile de circulație u- 
niversală, de la Emi- 
nescu. Creangă. Cara- 
giale, Sadoveanu. Re- 
breanu, Arghezi, Blaga, 
Stancu, Jebeleanu, 
Preda, Barbu, la Ni- 
chita Stănescu, Marin 
Sorescu ori Ioan A- 
lexandru. Nume pres
tigioase ale literaturii 
universale, ca Pablo 
Neruda, Miguel Angel 
Asturias,- Rafael Al
berti, Salvatore Qua
simodo, Yannis Rit- 
«os, s-au apropiat, prin 
traducerile lor, artis
tice echivalențe, cu 
cea mai mare dragos-

Alexandru BĂLĂCI

te și înțelegere de ope
rele scriitorilor ro
mâni.

Exprimlnd proble
matica esențială a 
vremii pe care o trăim, 
purtînd in ele încăr
cătura umanismului, 
simburele luminos al 
viitorului, al optimis
mului generat de în
crederea in mersul as
cendent al societății 
omenești, operele crea
torilor noștri intere
sează pe aceia care 
sint tot mai convinși 
de efervescența spiri
tuală a noii noastre 
culturi, suma artei și 
literaturii unui popor 
care se relevă întregii 
lumi prin politica sa 
dinamică de construc
ție și de colaborare in
ternațională.

Trebuie însă să re
cunoaștem că în acest 
dinamic flux al spiri
tualității, in a da și a 
primi, subliniind stră
daniile mai intense de
cit oricind în trecut 
pentru transmiterea 
mesajelor spirituali
tății românești, litera
tura română nu este 
cunoscută la înălțimea 
realizărilor sale artis

tice. Este incontesta
bil că „ieșirea în 
lume" a culturii româ
nești a cunoscut, in 
ultimul timp, o largă 
deschidere. Dar me
sajele sale, profund 
umaniste, cu trei mii 
de titluri în peste o 
sută de limbi străine, 
in ultimii ani, ar tre
bui să fie mult mai 
numeroase și să cir
cule mai frecvent, ge- 
nerind interesul gene
ral pentru originalita
tea spiritualității ro
mânești. Să nu uităm 
că există zeci de in
stituții universitare in 
lumea întreagă in 
care se studiază limba 
și literatura română, 
că optsprezece mii de 
studenți străini (rein- 
noiți in fiecare an) iși 
perfecționează studii
le în România, deve
nind cunoscători și 
propagatori ai valori
lor artelor și literatu
rii sale. Institutelor de 
cultură românească de 
la Roma și New York 
li se vor adăuga in 
curînd alte ambasade 
ale spiritualității ro
mânești. Zecile de lec
torate de limbă ro
mână de pe toate con
tinentele trebuie să 
aibă în fruntea lor tot 
atîția mesageri ai spi
ritualității contem
porane românești. Uni
unea scriitorilor va 
trebui să-și intensifice 
activitatea de difuzare 
a valorilor reale ale 
literaturii. De real fo
los este participarea 
activă la marile expo
ziții, la tîrgurile inter
naționale de carte, dar 
mai ales viul contact 
intre creatorii valori
lor spirituale și difu- 
zorii lor peste hotare.

Literatura română 
merită să fie cunoscu
tă oriunde in lume, ea 
făcind expresivă exis
tența complexă a unui 
popor totdeauna orien
tat de umanism, aspi
rină spre adevăr și 
frumusețe.
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Omul 
de la canton

Există la Giroda, județul Ti
miș, un canton C.F.R. Un can
ton ca toate cantoanele, prin 
dreptul căruia trec, zi și noapte, 
trenurile. Iar la apariția 
apare și omul cu micul fanion, 
in semn de salut și de cale li
beră. La Giroda, de ani și ani 
de zile, era prezentă la datorie, 
in ture de zi și noapte, Maria 
Fieraru. După 32 de ani de 
muncă, insă, cantoniera a ieșit 
la pensie, prilej cu care a fost 
felicitată călduros. Curind va 
ieși la pensie și colegul ei, de la 
care primea sau căruia ii preda 
fanionul la intrarea ori ieșirea 
din tură.

Care coleg nu e altul decit 
soțul său, Ion Fieraru.

„Fagure de aur"
Corespondentul nostru volun

tar Petre Panaitescu ne semna
lează marele succes de care s-a 
bucurat în acest an „Fagurele 
de aur".

Ce este „Fagurele de aur" 1 
Este o sărbătoare, devenită 
tradițională, a crescătorilor de 
albine din comuna Tomșani, ju
dețul Vllcea, la care au partici
pat și confrați din alte județe 
ale țării.

De ce la Tomșani ? Pentru că 
la Tomșani există peste 800 api
cultori, iar cei mai vrednici din
tre ei, care au livrat statului 
mari cantități de miere, au fost 
premiați.

Frumoasa îndeletnicire, pre
luată din moși-strămoși, va fi 
dusă mai departe de cei mai 
mici fii ai comunei. Există aici 
și un „cerc al micilor apicul
tori". Și atit de bine îngrijesc 
școlarii albinele, incit producția 
lor concurează de pe acum 
cea obținută de părinți.

O situație 
neobișnuită

Un copil se juca la marginea 
unui lan de griu. La un moment 
dat a inceput un vint atit de 
puternic incit a stimit polenul 
și a cuprins in virtejuri pe co
pil, care astfel a inhalat firi 
voie o parte din pulbere, dind 
semne de asfixiere. Viața ii era 
in pericol.

După internarea de urgentă a 
copilului la Spitalul din muni
cipiul Dej, doctorița Lia Maria 
Părăian și-a dat seama că are 
de-a face cu un sindrom alergic 
deosebit de grav. Abia mai res
pira. Cu prezență de spirit și 
pricepere profesională, doctorița 
a inceput perfuziile și tratament- 
tul medicamentos. S-a dovedit 
că, deși nu mai avusese de-a 
face in cariera ei cu astfel de 
cazuri, diagnosticul și tratamen
tul ei au fost 
Și salvatoare.

lor
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cele mai indicate. 
Copilul trăiește I'
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Nu era meloman
Potrivit Dicționarului explica

tiv al limbii române, „meloman" 
înseamnă „persoană căreia ii 
place mult muzica".

— Sint și eu un meloman in
curabil. Muzica e viața mea — 
spunea Haralambie Stăuna, de 
fel din Poiana, județul Olt.

Dar n-o spunea celor din sa
tul lui, care-i cunoșteau ispră
vile deloc muzicale, ci unor 
brăileni, care nu l-au crezut pe 
cuvint. Ca să le dovedească, 
H. S. a intrat in casa unui ce
tățean din Făurei și i-a luat ca- 
setofonul. Tocmai atunci se 
transmitea șlagărul de odinioară 
„Mi-a ieșit coșaru-n drum"... 
Dar lui H. S. i-a ieșit in cale 
un milițian. Care milițian a 
constatat că H. S. nu e „melo
man", ci „hoțoman".

Exemplul 
profesorului

Profesorul Constantin Codrea- 
nu din Cluj-Napoca s-a dus, cu 
fiii săi, la un concurs de aero- 
modele. Trecind pe o străduță 
din preajma stației C.F.R. Sini- 
coara, le-a apărut in cale un 
morman mare de balast. Dar nu 
era numai balast. Prin el se 
aflau tot felul de șuruburi, șaibe, 
piulițe și multe alte piese incă 
bune de folosit. Fără să mai stea 
pe ginduri, s-a apucat impreună 
cu copiii să separe piesele de 
balast. Au adunat nu mai puțin 
de 400 kilograme. Dar au mai și 
rămas. Piesele respective provin 
de la calea ferată. Nu se știe 
cine le-a dat cale liberă spre... 
linie moartă. In schimb, cineva 

macazultrebuie să 
neglijenței.

schimbe
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prezenti- 
Firfirică.
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Dupâ caz 
și obraz!

Mai intii să facem 
rile : se numește Petre
Tinăr ca virstă, tinăr și in me
seria de ospătar. Locul de 
muncă : restaurantul „Dumbra
va" din Călărași. Firfirică era 
cel care vtndeă berea. Un control 
l-a surprins pe Firfirică inca- 
sind in plus, la fiecare bere, cite 
unul, doi sau trei lei.

— După caz și obraz — a răs
puns Firfirică, făcind haz de 
necaz.

— Cum adică, Firfirică ?
— Păi, dacă-l văd pe unul cit 

muntele, n-o sd-i iau trei lei in 
plus, pentru că ar rămine loca
lul cu un ospătar in minus. Dar 
dacă vin clienți pirpirii ca alde 
matale, se schimbă problema.

Contrar normelor legale, pină 
lo. întocmirea cuvenitului dosar 
penal, conducerea localului l-a 
lăsat pe Firfirică să vindă mai 
departe bere. Tot cu suprapreț 
Acum i se „prețuiește" toată 
isprava.

Rubrică realizata de 
Petre POPA
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La 31 decembrie 1980, Trustul de 
construcții-montaj Ialomița a înche
iat bilanțul anual cu o pierdere de 
90 milioane lei. Și nici acest an nu 
a început sub auspicii mai bune. Să 
notăm un singur exemplu : deși, în 
decembrie anul trecut, 99 de aparta
mente erau la finisaj, în primele 
două luni din acest an nici măcar un 
singur apartament (din cele 60 pla
nificate) nu a fost predat beneficiaru
lui. Iată, sîntem la jumătatea anului 
și nu sint indicii 
că planul va fi 
îndeplinit în ter
men.

„Este prea mare 
acest plan pen
tru colectivul nos
tru de muncă ? 
Categoric nu ! Dar 
in cadrul condu
cerilor de șan
tiere și-au făcut 
loc o tendință de 
superficialitate, o 
atitudine de co- 
coloșire a lipsu
rilor proprii, de 
văicăreală continuă și de invocare 
permanentă a cauzelor așa-zis obiec
tive". Această apreciere a fost făcută 
într-o recentă plenară a comitetului 
de partid din cadrul întreprinderii. 
Au fost aspru criticați, în cadrul ple
narei, comuniștii care se fac vinovați 
de această stare de lucruri, de la di
rector pină la șefi de echipe și mun
citori. Din păcate, nu au fost găsite 
și soluțiile necesare pentru redresa
rea situației întreprinderii. „La noi 
se muncește mult, dar nu și bine" — 
și-a exprimat opinia secretarul co
mitetului de partid, Eugeniu Aposto- 
iu. Este, dealtfel, și concluzia ce s-a 
desprins din analiza pe care comite
tul județean de partid a efectuat-o 
asupra activității desfășurate la 
T.C.M.I. Aici se impune o bună or
ganizare a muncii, o rațională folo
sire a forței de muncă și a utilajelor 
din dotare. Dar, mai ales, se impune 
o concepție nouă, înaintată despre ca
litatea muncii, despre pregătirea oa
menilor, dublată de o acțiune con

cretă și eficientă pentru promovarea 
în muncă a unor cadre temeinic pre
gătite, capabile să contribuie în mod 
efectiv la îmbunătățirea activității 
întreprinderii.

★

Liceul industrial nr. 2 din Slobozia 
pregătește muncitori cu înaltă califi
care pentru T.C.M.I. Pe hîrtie... 
liceul este coordonat de către între
prindere. în realitate însă, de pe

preocupări. Rareori directorul T.C.M.I. 
își găsește timp să discute cu condu
cerea școlii. Este mereu ocupat ori 
preocupat, mereu apăsat de treburi... 
mai mari și mai importante. Să nu 
înțeleagă oare că pregătirea munci
torilor cu înaltă calificare ce vor veni 
să lucreze pe șantierele trustului 
peste un an sau doi este o problemă 
tot atît de importantă ca și îndepli
nirea planului din acest an 7

Am discutat cu foarte multi dintre

Școala, producția și promovarea 
tinerilor constructori

Unele practici neconstructive la Trustul de construcții-montaj Ialomița

urma acestei coordonări școala s-a 
ales numai cu... fel de fel de opreliști 
în buna organizare a practicii oro- 
ductive a elevilor. Cit despre sprijinul 
efectiv pe care trebuie să-1 pri
mească...

Pînă nu demult acest liceu arăta ca 
o casă părăsită. Tronau aici dezordi
nea, delăsarea, rutina. Dar cu doi 
ani In urmă a fost numită o nouă 
conducere ; o echipă formată din 
oameni energici, foarte bine pregătiți, 
animați de dragoste față de școală și 
față de elevi. Și lucrurile s-au schim
bat radical. Liceul este, azi, de ne
recunoscut. Cu sudoare și cu inteli
gență a fost asigurată o bază didac- 
tico-materială modernă. Au fost re
condiționate sălile de clasă, labora
toarele, cabinetele, atelierele. Corpul 
profesoral muncește cu pasiune, cu 
răspundere pentru a asigura tuturor 
elevilor o bună pregătire teoretică și 
practică.

Trustul este Insă total străin de 
toate aceste eforturi, de toate aceste

elevii liceului de construcții din Slo
bozia. Cu toții sînt cuprinși, în cadrul 
școlii, într-un proces de educație 
sănătoasă. Cu toții știu exact că se 
pregătesc pentru a deveni construc
tori, că vor lucra pe șantiere și nu in 
birouri. Departe de a-i dezamăgi, 
această perspectivă le trezește mari 
ambiții și mulți așteaptă cu încre
dere acest examen la, școala muncii. 
Firesc ar fi ca această convingere să 
le fie întărită în cadrul pracțicii pro
ductive pe care elevii o fac la 
T.C.M.I. „Dar lucrurile nu stau așa — 
precizează directoarea liceului, prof. 
Doina Duță. Pe șantiere nu sint puțini 
acei șefi de echipe care încearcă să-i 
descurajeze pe elevi, să le înfrîngă 
voința de a veni, după absolvire, să 
lucreze pe vreun șantier al trustului. 
De multe ori li se găsesc îndeletniciri 
care nu numai că nu contribuie la 
pregătirea pentru ceea ce ei trebuie 
să devină, adică muncitori cu înaltă 
calificare, dar ii și îndepărtează de 
profesia de constructor. Celor ce

„La no/, locurile din zootehnie 
se ocupă prin concurs"

• Reabilitarea unei vechi și frumoase îndeletniciri • Fărâ 
zootehnie nu se poate concepe o agricultură modernă, de mare 

randament • Cîștiguri curente de 3 500-4 000 lei pe lună
Aproape că nu există dimineață în 

care președintele Gheorghe Dinu, 
Erou al Muncii Socialiste, să nu-și 
înceapă ziua de lucru cu un popas 
la sectorul zootehnic. Zi de lucru 
care, aici, la fermele zootehnice ale 
cooperativei agricole din Smeeni, ju
dețul Buzău, începe întotdeauna la 
ora cinci și se derulează după un 
program riguros întocmit, ca în in
dustrie, și de la care nu se admit 
absențe, întîrzieri sau alte abateri.

— Fără această ordine și discipli
nă pe care singuri ni le-am impus 
— ne spune președintele — n-am fi 
ajuns să avem un sector zootehnic 
de care acum sîntem mîndrj și care 
ne aduce anual venituri de multe 
milioane de lei. Dar mai important 
decit locul de frunte pe care-1 ocu
păm acum în acest domeniu mi se 
pare faptul că am reușit să reabili
tăm vechea îndeletnicire de crescător 
și îngrijitor de animale, să ridicăm la 
cea mai aleasă cinstire meseria de 
zootehnist. Dacă, pînă nu demult, oa
menii nu prea se înghesuiau să vină 
să lucreze în zootehnie, acum am 
ajuns ca fiecare loc de aici să fie 
ocupat prin concurs. Cîștigă cine 
știe meserie. Cu alte cuvinte, cel care 
dovedește solide cunoștințe de spe
cialitate, disciplină, îndeminare și 
punctualitate de ceasornic în toate 
cîte le are de făcut, precum și o 
mare, foarte mare dragoste de ani
male.

I-am cunoscut pe cîțiva dintre a- 
cești „meseriași", însoțindu-1 pe șeful 
fermei tineret bovine. Constantin 
Popa. Omul care preia vițeii de la 
maternitate după numai 8 zile de la 
venirea lor pe lume și începe să-i 
învețe să mănînce, să se adape, să 
crească voinici pînă ajung la un spor 
zilnic de greutate între 450 și 1 000 de 
grame. In afară de junincile care 
sporesc efectivul propriei ferme de 
vaci cu lapte, o parte din viței și tău- 
rași sînt livrați altor unități agricole. 
„In ceea ce privește furajele — 
spune Constantin Popa — noi ni le 
asigurăm din belșug și în fiecare pri
măvară ieșim la iarba verde cu o 
rezervă apreciabilă, pe care ne-o 
creăm strategic. în caz de vreme ne
prielnică sau de vreo calamitate na
turală".

Că așa este o dovedește și situa
ția „la zi", care arată că au fost în- 
silozate pentru la iarnă, numai la 
vreme de seară și în rouă dimine
ții, sute de tone de lucernă, care-și 
păstrează „mustul și gustul" — cum 
spun localnicii — că le lasă vitelor 
gura apă.

Buna organizare, cointeresarea au

făcut posibil ca anul trecut C.A.P. 
Smeeni să obțină, de pe un pămînt 
care nu este dintre cele mai fertile 
și nu este irigat, peste 7 200 kg po
rumb boabe la hectar, 4 000 kg griu, 
2 740 kg floarea-soarelui, peste 30 000 
kg sfeclă de zahăr. întreaga recoltă a 
fost strînsă de pe cîmp la timp și 
fără pierderi.

— Dar și fără nici un ajutor din 
partea orășenilor sau a elevilor — 
ne-a spus președintele. Numai noi, 
cu forțele noastre. Așa ne-am obiș
nuit, de ani de zile. Șl încă ceva : 
poate nu vă vine să credeți, dar de

Din experiența 
unei cooperative 
agricole fruntașe , 
din județul Buzău

cîțiva anj încoace nu s-a mai sem
nalat la noi nici un caz de sustragere 
din avutul obștii a vreunui știulete 
de porumb, ou de găină sau litru de 
lapte. Toți știu că tot ce facem e în 
folosul tuturor. Deși avem tot ce ne 
trebuie și la cooperativă, și în gos
podăriile proprii, nu facem nici o ri
sipă. Unii din satele vecine cică nu 
sîntem — cum pretindem noi — eco
nomi, ci zgîrciți. Adevărul e că știm 
să ne prețuim munca. Munca cu su
doarea și rodul ei.

Că așa stau lucrurile o atestă și 
faptul că, deși sectorul zootehnic dis
pune în tot timpul anului de fînare 
pline de lucernă mustoasă, de canti
tăți îndestulătoare de nutrețuri gro
siere pregătite în bucătăria furajeră 
și altele, hrana celor peste 800 de 
vaci cu lapte și cam tot atîtea capete 
tineret bovin, a celor 130 de cai, 2 000 
de oi și 25 000 de păsări se face în 
mod rațional, echilibrat. Totul, pe 
bază de cintar, distribuit în rații ști
ințific stabilite. Anul trecut, de la 650 
de vaci dintr-o rasă autohtonă ame
liorată pe plan local, s-au obținut, în 
medie, de la fiecare, peste 3 500 litri 
lapte. îngrijitorul Marin Enache, de 
exemplu, a obținut de la lotul de vaci 
pe care le are în primire cantități și 
mai mari de lapte, aflîndu-se în în
trecere, de vreo 2—3 ani, nu numai 
cu propriile recorduri, ci și cu ceilalți 
doi frați ai săi, tot îngrijitori, Dumi
tru și Vasile, toți trei membri de 
partid. Ultimul, Vasile, este, de fapt, 
primul dintre ei ca virstă, dar ulti
mul venit ca îngrijitor, după ce mai

întîi a lucrat ani de zile ca sudor în
tr-o întreprindere buzoiană.

— M-am făcut eu sudor — spunea 
el — dar tot de animale mi-era cel 
mai drag, așa cum am învățat toți 
trei de la tata, cînd eram copii. Apoi, 
am văzut că frații mei cîștigă mai 
bine ca mine, care eram și navetist, 
cite 3 500 și 4 000 pe lună, ca dealt
fel toți îngrijitorii, iar unii chiar și 
mai mult. Dar să știți că nu numai 
la zootehnie se cîștigă bine, întrucît 
la noi în C.A.P. valoarea unei norme 
a ajuns la 72 lei.

Șeful fermei vaci cu lapte, Matei 
Mirea, ne duce și ne arată vițeii în 
vîrstă de numai cîteva... ore, fiecare 
în pătuțul lui, la căldurică. într-o în
căpere cu o curățenie exemplară 
Prilej pentru a ne spune că ..ambi
ția noastră este de a ajunge la o na
talitate de sută la sută. Ne mai des
part doar cîteva procente".

Apoi, interlocutorul ne-a dus la 
„Clubul zootehnistului". Club ca 
toate cluburile, amenajat îi> cîte
va încăperi la intrarea în sectorul 
zootehnic și care și-a început activi
tatea în primăvara acestui an. Au 
loc întîlniri, schimburi de experien
ță. dezbateri, consfătuiri. Se află la 
îndemînă publicații si cărți de spe
cialitate. Totul, pentru că meseria de 
zootehnist este — cum spunea pre
ședintele Gheorghe Dinu — la fel de 
importantă și de neinlocuit ca și a- 
ceea de mecanizator.

Petre POPA 
Dumitru DAnAILA

Dosare de tribunal... In
tre coperțile fiecăruia — o 
dramă. în multe cazuri un 
om, eșuat într-o atitudine 

care legile societății 
o încriminează.

și corespondenții „ScînteH^J

pe 
noastre 
Citești cu răbdare, cunoști 
faptele, cunoști legile, ver
dictul e judicios, e drept, 
te bucuri pentru societatea 
care știe să așeze fiecare 
faptă la locul său. să-i dea 
fiecăruia ce i se cuvine. To
tuși, ce ochi o avea incul
patul, cum o fi arătat el 7 
N-ar fi fost oare pen
tru el o altă cale, dreap
tă, în afara aceleia care 
l-a adus aici ? închizi
dosarul pe coperțile că
ruia se
măr (în
11 375/1980 
sectorului 
și doar unul din numele 
împricinaților și pornești 
în afara lui, în viața din 
care s-au iscat întîmplă- 
rile descrise acolo.

...Așadar, o fată 
nu de mult de la 
avînd 20 de ani se 
se, asemeni multora 
in colectivul unei 
prinderi, într-o 
(I.O.R. 2, secția de 
lari). Cu o meserie, 
loc de muncă și cu un ve
nit sigur. Totul mergea 
firesc, bine. Inimoasă, har
nică, fata și-a ciștigat_ în
crederea celor de-o vîrstă 
cu ea, care au și ales-o în 
biroul organizației U.T.C.

află un
cazul de față 
— Judecătoria 

3 al Capitalei)

nu-

venită 
țară și 

integra- 
ca ea. 
între- 
secție 
oche- 

cu un

într-o zi însă, mergînd cu 
tramvaiul, ea a văzut la 
mîinile, la urechile și la 
gîtul unei taxatoare cîteva 
bijuterii de aur care au 
fascinat-o ; s-a interesat 
de unde ar putea să-șl 
procure și ea asemenea 
obiecte, taxatoarea i-a dat 
un număr de telefon și 
iat-o pe Elena Alecu, fata 
noastră, pusă în legătură 
cu lumea sordidă a bișni
țarilor. Din clipa aceea și-a 
schimbat brusc întreaga 
atitudine față de muncă, 
față de colegi, față de răs
punderile pe care Ie avea 
în organizația U.T.C.

Sigur, a fost momen
tul unui semn de în
trebare pentru cei alături 
de care muncea, pentru 
cei învestiți cu responsa
bilități în respectivul co
lectiv. Exact așa s-a și 
întîmplat. „Ce-ați făcut 
atunci 7“ — l-am întrebat 
pe secretarul organizației 
U.T.C. „Am făcut ce tre
buia să facem — răspunde 
tovarășul Aurelian Apos
tol. Am pus-o în discuția 
adunării generale U.T.C. 
pentru inactivitate, pen
tru faptul că începuse să 
ne trateze cu indiferență, 
aș spune chiar cu insolen
ță," „Și i-ați dat o sanc
țiune ?“. „Normal. Totul 
mergea spre asta. In pri
mul rînd atitudinea ei față 
de organizație...". „Ați dis
cutat și despre noua ei

totuși se încadrează H se fac fel de 
fel de șicane".

★
Din promoția 1980 au fost repar

tizați la T.C.M.I. 82 de absolvenți ai 
liceului de construcții : 28 specializați 
in construcții-structuri, 32 în lucrări 
de instalații, 22 în rețele electrice.

— Este adevărat că dintre aceș
tia 20 au primit negații, adică 
o certificare din partea trustu
lui că nu are nevoie de ei 7

— Nu, nu este 
adevărat I

Răspunsul, atît 
de categoric, l-am 
primit din partea 
șefului biroului 
personal-retribui- 
re, Ion Marin. 
Pînă la urmă 
și-a amintit că, 
într-adevăr, au 
fost eliberate cele 
20 de negații. 
Există oare aici 
surplus de cadre 
calificate ? Să ve
dem ce spun sta

tisticile. în cadrul șantierului nr. I
lucrează 217 zidari, dintre care numai
172 sînt calificați ; 324 dulgheri, din
tre care numai 262 calificați ; 55 mo
zaicari, dintre care numai 39 califi
cați. Aceeași situație la zugravi, izo
latori, m'ontori. Ca să sintetizăm, pe 
acest șantier lucrează 912 construc
tori, dintre care 707 sînt calificați, iar 
205 necalificați. Am dat un exemplu, 
situația fiind la fel și în cadrul ce
lorlalte șantiere.

Așadar, 82 de tineri calificați în 
construcții au fost repartizați la 
T.C.M.I. în urmă cu un an. Ne-am 
interesat ciți dintre ei mai lucrează, 
acum, pe șantierele trustului. Și am 
primit un răspuns edificator.

— Cu trei luni în urmă mai rămă
seseră 17. Situația la zi n-o cunosc.

Este, într-adevăr, edificator acest 
răspuns pe care ni l-a dat inspecto
rul de personal Tudorel Ștefan. Edi
ficator pentru starea de lucruri din 
această întreprindere, pentru grija 
(adică lipsa de orice grijă) de a se 
asigura cadre calificate, de a atrage 
tineri care să aducă un suflu nou pe 
șantiere.

La umbra rutinei nu cresc vlăstare 
tinere. Aici, la T.C.M.I., în locul 
unor strădanii de a-i regrupa pe toți 
absolvenții liceului de construcții, 
care au preferat să lucreze în alte 
unități, în locul unor preocupări sus
ținute pentru a asigura un climat de 
muncă, de perfecționare profesiona-
iă, de integrare efectivă a viitorilor 
constructori în activitatea întreprin
derii, se caută... justificări. Cam de 
prea multă vreme. E timpul să se 
treacă la rezolvarea problemelor. Și 
în mod radical.

Adrian VASILESCU 
Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

MEREU ALĂTURI — 
RADIORECEPTORUL 

PORTABIL
Radioreceptoarele portabile în

trunesc toate calitățile pentru a fi 
utile nu numai în casă, ci și în 
drumeții. Iată cîteva calități teh
nice ale radioreceptoarelor porta
bile : selectivitate, sensibilitate, 
claritate, greutate redusă, alimen
tare economică la baterii sau la re
țeaua "electrică. Magazinele specia
lizate ale comerțului de stat' pun 
la dispoziția cumpărătorilor Urmă.-.’ 
toarele tipuri de radioreceptoare 
portabile, cu 1—4 lungimi de undă, 
răspunzînd celor mai largi prefe
rințe : „Cora" (345 lei), „Pescă
ruș" (450 lei), ..Alfa" (500 lei), 
„Cosmos" (740 lei), ,.Jupiter" (845 
lei), „Madrigal" (1 270 lei), „Glo
ria" (1 400 lei). „Predeal" (tip auto 
1 000 lei). Radioreceptoarele porta
bile pot fi cumpărate și cu plata 
în 18 rate lunare, avansul minim 
fiind de 20 la sută din preț.

ANCHETA SOCIALĂ

CUVlNTUL CITITORILOR-, gST
V 111 I I J I > A l/i Ivi I ’vil < Ivi 1 / I--ț£-- vw. frOlWMrt

Inițiative muncitorești
Folosind cadrul larg al democra

ției noastre muncitorești, care asi
gură participarea nemijlocită a oa
menilor muncii la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii de la întreprinde
rea de autoturisme Pitești au orga
nizat, în cursul lunii iunie a.c., un 
interesant dialog muncitoresc, pe 
bază de chestionare, privind mai 
buna aplicare a noului meca
nism economico-financiar în toa
te secțiile și fabricile unității 
noastre. Astfel, s-a solicitat unui 
număr de 350 de muncitori din 33 
de secții să formuleze sugestii și 
propuneri in legătură cu rezervele 
de care dispun atelierele și forma
țiile de lucru pentru creșterea efi
cienței economice. Din răspunsurile 
la cele 10 întrebări din chestionare 
s-au conturat peste 2 700 de propu
neri concrete, interesante, referi
toare la diminuarea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică (395 
propuneri) ; la reducerea efortului 
valutar al unității (331) ; folosirea 
rațională a mașinilor și utilajelor 
(269); reutilizarea materialelor (213); 
reducerea rebuturilor și îmbunătă
țirea calității produselor (330) ; 
aprovizionarea tehnico-materială 
(254) ; mai buna organizare a pro
ducției și a muncii (258) ; întărirea

O anomalie ce se
Pe parcursul unei îndelungate 

activități productive am constatat o 
anomalie asupra căreia aș dori să 
atrag atenția organelor de specia
litate din Ministerul Agricul
turii și institutelor de proiectare în 
agricultură. Despre ce este vorba 7 
Proiectele de execuție pentru ali
mentarea cu energie electrică a 
complexelor agroindustriale con
țin două părți la tabloul general : 
1) alimentarea cu energie electrică 
de bază din sistemul național de 
distribuție, cu unul sau două pos
turi de transformare, și 2) alimen
tarea cu energie electrică de re
zervă, furnizată de grupuri elec
trogene, care trebuie să intre în ac
țiune în caz de avarii la primul sis
tem. In prezent însă, acest al doi
lea sistem de intervenție — deși 
există în dotare grupuri electro
gene — nu funcționează din cauză 
că în halele complexelor de creș
tere a puilor, a porcilor, a mieilor.

disciplinei tehnologice ; îmbunătăți
rea activității de proiectare, repro- 
iectare și asimilare de noi repere și 
subansamble etc.

Pentru valorificarea acestor pro
puneri a fost creat și un cadru or
ganizatoric corespunzător ; s-a asi
gurat evidența și repartizarea aces
tora pentru aplicare in serviciile și 
compartimentele de resort ale în
treprinderii ; s-a trasat șefilor de 
secții și maiștrilor sarcina să ra
porteze în grupele sindicale despre 
stadiul realizării lor ; consiliile oa
menilor muncii de la nivelul fabri
cilor vor analiza periodic rezultatele 
obținute în urma punerii în prac
tică a sugestiilor formulate și vor 
interveni cu măsurile cuvenite pen
tru a asigura activității productive 
maximum de eficiență.

Modul cum s-a desfășurat acest 
„dialog", conținutul propunerilor 
făcute și soluțiile adoptate dove
desc înalta răspundere a colectivu
lui nostru, faptul că toți oamenii 
muncii din întreprindere se simt 
implicați în actul conducerii, in ela
borarea deciziilor și aducerea lor la 
îndeplinire.

Anqhel R. ION, 
membru în comitetul de 
partid al întreprinderii de 
autoturisme Pitești

cere corectată
vacilbr cu lapte etc. n-au fost

instalate și circuite de forță și lu
mină pentru consum redus de ener
gie electrică. In acest fel, întreru
perea alimentării cu energie elec
trică din sistemul de distribuție 
național, în situația unor av.~, . mai 
de durată, duce la dereglări în pro
cesul tehnologic din complexe, la 
mortalități de păsări și animale etc.

Pentru a se evita aceste neajun
suri, propun să se inventarieze 
toate complexele agroindustriale 
care au instalațiile de forță și ilu
minat incomplete și să le doteze cu 
circuitele de intervenție, cu con
sum minim de energie electrică, 
furnizată de grupurile electrogene 
existente.

Inq. Mircea CIOBOTARU 
șef birou tehnic
la Șantierul construcții-montaj 
al întreprinderii de rețele electrice 
lași

a

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Chiar dacă sînt in vacanță, elevii Școlii generale din comuna 

Moftinu Mic, județul Satu Mare, continuă să fie prezenți pe loturile 
agricole ale acesteia. Ei îngrijesc culturile de sfeclă roșie (contractată cu 
I.L.F. Oarei), de roșii și varză timpurie, se ocupă de creșterea viermilor 
de mătase. (Vasile Țibirnă, muncitor) • Drumuri și hîrtoape. Șoseaua 
care leagă localitățile Cernica și Bălăceanca. din cadrul sectorului agricol 
Ilfov, este plină de hîrtoape, are asfaltul deteriorat, ceea ce îngreunează 
circulația autovehiculelor. O altă porțiune de 1.5 km de drum, între 
Bălăceanca și Glina, a devenit impracticabilă pentru circulație din cauza 
bolovanilor mari aduși aici pentru... repararea drumului. Ca să se poată 
circula, s-a creat un alt drum pe lîngă șosea, pe terenul agricol. (Un 
grup de cetățeni, comuna Cernica, sectorul agricol Ilfov) • 55 de tone 
combustibil convențional au fost economisite în acest an la I.T.A. Brăila. 
Cu această cantitate parcul auto poate funcționa timp de 15 zile. Și alte 
economii obținute de acest colectiv, sint demne de evidențiat : circa 
10 000 kWh energie electrică, recuperarea lunară a cîte 30—36 tone uleiuri 
arse, recondiționarea unor piese și agregate, in valoare de peste 2,5 mi
lioane lei. (Chivu Avram, Brăila)

Importante lucrări hidrotehnice pentru 
protecția terenurilor și localităților

După cum sîntem informați de 
către ing. Constantin Rădescu din 
Consiliul Național al Apelor, uni
tățile de construcții-montaj din 
subordinea consiliului au pus in 
funcțiune, respectîndu-și angaja
mentele și termenele, 41 capacități 
de acumulare a apei în scopuri de 
apărare împotriva inundațiilor, de 
reținere a undelor de viitură. Evi
dențiem din rîndul acestora acu
mulările de la Nemșa (bazinul rîu- 
lui Tîrnava Mare), Moravița (ba
zinul Timiș), Șistarovăț (bazinul 
Mureșului inferior) și Cornetu (ba
zinul Bahlui) cu un volum total de 
16 milioane metri cubi. S-au reali
zat și peste 50 km regularizări de 
cursuri de ape și îndiguiri pentru 
apărarea de inundații a localități
lor și platformelor industriale de 
la Beclean, Gherla, Lipova, fiind 
protejate totodată prin aceste lu
crări și aproape 800 hectare teren 
agricol. De asemenea, au fost date 
in exploatare baraje și s-au montat 
prize de apă pentru asigurarea de
bitului necesar alimentării cu apă

a platformelor industriale din Su
ceava și Birlad.

Numeroase alte obiective hidro
tehnice importante sînt în curs de 
execuție. Din rindul acestora a- 
mintim acumularea Zetea din ba
zinul hidrografic al riului Tîrnava 
Mare (pentru apărarea împotriva 
inundațiilor a localităților, obiecti
velor economice și terenurilor a- 
gricole), acumularea Frumoasa din 
bazinul Oltului superior (pentru 
asigurarea apei necesare dezvoltă
rii industriei la Miercurea-Ciuc), 
acumularea Mîneciu din bazinul 
Teleajenului (care va asigura apa 
necesară dezvoltării platformelor 
industriale din zona orașului Plo
iești). Se execută, de asemenea, 
lucrări de amploare pentru regula-t 
rizarea rîului Bîrlad pe teritc^riiljfc 
județelor Vaslui și Galați, precum 
și pe rîul Birzava In zona județe
lor Caraș-Severin și Timiș. Aceste 
lucrări vor scoate de sub efectul 
inundațiilor peste 30 mii hectare 
terenuri agricole. (AI. Plăieșu).

...ocupație, despre relația 
ei cu femeia aceea care o 
folosea ca să-și plaseze 
aici mărfurile clandesti
ne ?“. „Nu, despre asta nu 
s-a discutat în adunarea 
generală pentru că, la vre
mea aceea, nu știam nimic 
despre povestea asta."

Dar nici nu s-au în-

răspuns : «Am eu treburile 
mele și lăsați-mă în 
pace !»“.

El, conducătorul locului 
de muncă respectiv, a fă
cut ceea ce a crezut că e-a 
de datoria lui’ să facă. 
Oricum, ceva mai mult de- 
cît simplul fapt să observe 
că fata nu mai lucra cum

ocupa ea și au încercat 
să-i spună că nu e bine".

Deci și tovarășele ei de 
muncă, observînd schim
barea din comportamentul 
ei, unele mai și știind de 
ce, au făcut ceea ce au 
crezut de cuviință că tre
buie să facă : i-au atras 
atenția. Dacă ea însă res-

viitorul ei, despre cit de 
primejdios e anturajul în 
care o tîra afacerista 
aceea. Părea că mă înțe
lege, dar de ascultat nu 
m-a ascultat."

Nu e de adus, nimănui, 
nici un reproș. Toți și-au 
făcut, la un nivel uzual, 
datoria. Fiecare pe direcția

• ••

Pe marginea unui caz de viață, o întrebare cu o semnificație mai 
iargă: cum își exercită colectivul puterea de influențare, cît de 

convingător este actul educativ?

trebat de ce se petreceau 
cu ea acele lucruri, ce 
se întîmplase, de fapt. 
Mal departe. L-am între
bat pe maistrul ei, Ilie 
Constantin, in ce fel s-au 
petrecut, din punctul lui 
de vedere, lucrurile. „O 
cunosc de cînd s-a anga
jat la noi. A fost o fată ca 
toate celelalte. Apoi brusc 
s-a schimbat. Total. A de
venit sarcastică, zeflemi
toare. In afară de faptul 
că nu mai muncea ca lu
mea. Atunci am încercat 
să dișcut cu ea. «Ce-i cu 
tine, măi fato, ai neca
zuri ?• Avea un singur

trebuie și să intervină, pe 
linia îndatoririlor sale ad
ministrative.

„Ce știți despre ea ?“, 
am întrebat-o pe Clemen
tina Neamțu, o tinără care 
lucrează in preajma Ele
nei Alecu. „O cunosc de 
cînd s-a angajat. La înce
put a fost o fată bună. Pe 
urmă însă... Eu n-am prea 
avut de-a face cu ea pen
tru că are un fel al ei de 
a fi : se crede mai sus de
cit ceilalți și mie nu mi-au 
plăcut niciodată oamenii 
ăștia. Eu nu, dar unele 
colege au știut cu ce se

pingea totul, ce mal era de 
făcut 7

Există și cineva care a 
mers mai in adîncul lu
crurilor. Cu o mai veche 
experiență în munca cu 
oamenii. Dumitru Ciucu, 
secretarul organizației de 
partid : „Multe discuți’ 
am avut cu ea. Mi-a tre
buit mult ca să mă apropii 
și să-mi spună ce se in- 
timplă. Mi-a mărturisit că 
ea cunoaște pe cineva, pe 
o femeie care vinde biju
terii, că se întilnesc des... 
Și atunci, cu toată gravita
tea, i-am vorbit despre ce 
se poate întîmpla, despre

atribuțiilor sale. Tovarăși 
de muncă, uteciști, mais
tru, secretar de partid. Și 
totuși... Eșecul este eșec. 
Meditînd asupra lui nu-ți 
poți reține întrebarea 
(care nu se referă numai 
la cazul acesta și numai 
la acest colectiv de oameni 
inimoși) : cum se întîmplă 
că, uueori, atunci cînd un 
om pornește pe un drum 
greșit, toate intervențiile, 
sincere și prompte, ale ce
lor din jur rămin fără 
efect ? Desigur, cazul Ele
nei Alecu nu era deloc 
simplu. Care caz, de acest

fel, e simplu ’ Să nu fi 
existat totuși nici o cale 
spre a se ajunge, cu ade
vărat, la cheia dezlegării 
și rezolvării lui 7 N-ar tre
bui oare să ne întrebăm 
cît de serioase, cit de 
adînci, cît de penetrante 
sînt intervențiile noastre 
în asemenea ocazii 7 Su
ferim sincer pentru rătă
cirile cu un nefast dezno- 
dămînt ale unui om de 
lingă noi. Și punem in ac
țiune .cunoscutul și verifi
catul nostru arsenal de 
mijloace educative. Și to
tuși, nu întotdeauna recu
perarea celui în cauză se 
produce (a recupera un 
om !, cît de grea, dar și cît 
de nobilă misiune !). îm
prejurările scoase la lumi
nă în această investigație 
readuc în atenție, din nou, 
cu acuitate, modul în care 
se exercită actul educativ 
pentru a fi încununat cu 
rezultate viabile. Aici nu-i 
vorba numai de „sensibili
tatea" ori „bunăvoința" cu
fărul om preocupat de des
tinul altui om, ci de modul 
în care se gîndește ofensi
va educativă. Cît de pene
trante sînt argumentele 
alese într-un caz sau altul 7 
Cu ce tenacitate sînt ele 
promovate, cu ce tact : de 
la sfatul sau sugestia pă
trunse de înțelegere și pînă 
la reproșul ferm, care deli
mitează atitudinile 7 Ce 
ecou produc aceste argu-

mente, formulele educative 
alese 7 Se constituie aceas
tă autentică strategie într-o 
armă infinit mai puternică 
decit tentația spre o exis
tență lăturalnică, in contra
timp cu comandamentele 
noastre morale 7 Iată tot 
atitea întrebări care, și in 
această împrejurare, pot fl 
adresate factorilor educa
tivi, răspunzători de această 
existență în derivă. La une
le dintre acestea, știm, se 
poate răspunde afirmativ. 
La altele însă... Uteciștii au 
discutat despre „abaterile" 
Elenei Alecu, dar nu și-au 
pus nici o întrebare «su
pta cauzei acestor abateri. 
Maistrul, în omeneasca și 
salutara sa pornire de a 
afla ce se întîmplă, a dat 
înapoi în fața primei ri
poste a fetei. Colegele,
intrigate de aroganța
Elenei Alecu, au sfir-
șit prin „a nu mai avea
de-a face cu ea“... Și ast
fel, totul a rămas la sta
diul încercărilor. Se pare 
că aici este „cheia". Cînd 
un om se cere recuperat, 
miza este cu mult prea 
mare ca să ne propunem 
doar o ...încercare. Un om 
întreg nu se clădește cu 
jumătăți de măsură. Tre
buie să pornim la drum 
cu gindul reușitei. Cu ho- 
tărîrea de a merge pînă 
la capăt.

MIHAI CARANFIL
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CRITERIILE

in întrecerea socialistă pentru
Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 26 mai 1981 a dezbătut 

|i aprobat îmbunătățirea modului de organizare a întrecerii socialiste între unitățile eco
nomice, centralele, institutele de cercetare și proiectare, intre secții, ateliere, alte unități 
limitare, formații de lucru, oameni ai muncii, precum și intre organizațiile de partid și 
consiliile populare județene.

Criteriile de întrecere sint menite să conducă la aplicarea în cele mai bune con
diții a noului mecanism economico-financiar, întărirea autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, la realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate.

Pagina de față este consacrată prezentării unor extrase din criteriile pentru stabi
lirea fruntașilor in întrecerea socialistă, precum și a unor anexe conținind indicatorii 
specifici principalelor ramuri ale economiei naționale, pentru ca unitățile economice și 
de cercetare, centralele, fabricile, secțiile, formațiile de lucru și oamenii muncii să se poată 
orienta asupra modului de apreciere a rezultatelor întrecerii socialiste. Pentru celelalte 
ramuri și subramuri, criteriile și toate anexele vor fi trimise unităților de către comitetele 
uniunilor sindicatelor pe ramură împreună cu ministerele de resort.

Criteriile pentru stabilirea organizațiilor de partid și consiliilor populare județene 
și a municipiului București fruntașe in întrecerea socialistă au fost trimise acestora.

întrecerea socialistă are ca obiectiv prin
cipal îndeplinirea și depășirea planului na
tional unic de dezvoltare economico-socială 
a țării, in condițiile aplicării principiilor 
noului mecanism economico-financiar. în
tăririi autoconducerii muncitorești, a auto
gestiunii și autofinanțării.

întrecerea socialistă se desfășoară între :
— Organizațiile de partid județene și a 

municipiului București pentru industrie, 
construcții, transporturi și circulația măr
furilor ;

— Organizațiile de partid județene și a 
municipiului București pentru agricultură ;

— Consiliile populare județene și al mu
nicipiului București ;

— Unitățile economice, centralele și 
unitățile asimilate acestora, pe ramuri ale 
economiei naționale :

— Irs„*tutșle  de cercetare și proiectare, 
pe profile de institute 1

— Fabricile, uzinele, secțiile, atelierele, 
alte subunități similare, formațiile de lu
cru ;

— între oamenii muncii din unitățile 
economice și institutele de cercetare și 
proiectare.

I. La aprecierea rezultatelor privind cla
sificarea in întrecerea socialistă se au în 
vedere următoarele :

— îndeplinirea planului la principalii in
dicatori ;

— acordarea de puncte la fiecare indi
cator. pentru : îndeplinirea planului, de
pășirea planului (puncte pozitive), nereali- 
zarea planului (puncte negative) ;

— clasificarea se face în funcție de nu
mărul de puncte totalizate la indicatorii 
prevăzuți în anexele la CRITERII ;

— includerea în categoria fruntașilor este 
condiționată de realizarea obligatorie a 
unor indicatori de bază.

Clasificarea unităților economice șl cen
tralelor fruntașe pe țară se face separat 
pe subramuri. în cadrul următoarelor ra
muri ale economiei naționale : industrie, 
construcții, agricultură și silvicultură, trans
porturi șl telecomunicații, circulația măr
furilor, gospodărie comunală și prestări de 
servicii.

Stabilirea rezultatelor și ierarhizarea 
unităților economice și centralelor in în
trecere se face, in funcție de : îndeplinirea 
sarcinilor la indicatorii planificați : 'îm
bunătățirea unor indicatori de organizare 
a producției și a muncii, prevăzuți în ane
xele 5 (pe ramuri și subramuri).

Unitățile și centralele care realizează 
planul la cel puțin 4 din cei 6 sau 1 indi
catori de bază prevăzuți pentru fiecare ra
mură și subramuri, în anexele 5 vor can
dida la clasificarea unităților și centralelor 
fruntașe în întrecerea, socialistă.

Clasificarea institutelor de cercetare și 
proiectare fruntașe pe tară se face separat 
pentru : Institute de cercetare științifică : 
institute de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică ; institute de cercetare și 
producție din agricultură ; institute de 
proiectare.

La stabilirea rezultatelor și ierarhizarea 
Institutelor de cercetare și proiectare se 
au in vedere : îndeplinirea sarcinilor Ia in
dicatorii planificați ; rezultatele care re
flectă contribuția cercetării științifice la 
dezvoltarea producției materiale și eficien
ța activității de proiectare.

Vor candida la clasificarea între fruntașe 
în întrecerea socialistă institutele care rea
lizează planul la indicatorii de bază pre- 
văzuți în anexele 6 pe profile de institute.

Clasificarea fabricilor, uzinelor, secțiilor, 
atelierelor, formațiilor de lucru și a oame
nilor muncii se face separat, pentru : fa
brici, uzine, secții, ateliere, alte subunități 
similare ; echipe, brigăzi și alte formații de 
muncă ; oameni ai muncii.

întrecerea se organizează pe aceleași 
principii ca și ale întrecerii între unitățile 
economice și institutele de cercetare și pro
iectare de care aparțin. Se acordă puncte 
■imilare jcu cele din CRITERII, astfel :

— pentru fabricile, uzinele, secțiile, atelie
rele, subunitățile similare și formațiile de 
muncă din unitățile economice, la indica
torii din anexele 7, iar pentru cele din in- 
stitmete de cercetare și proiectare, la in- 
dicatb'rii din anexele 8;

— pentru oamenii muncii din unitățile eco
nomice, la indicatorii din anexa 9. iar pen
tru cei din institutele de cercetare și pro
iectare, la indicatorii din anexa 10.

Pe baza indicatorilor-cadru din aceste 
anexe, comitetele sindicatelor din unitățile 
economice și institutele de cercetare și pro
iectare, de comun acord cu consiliile oame
nilor muncii, vor stabili obiectivele între
cerii socialiste și indicatori preciși. în func
ție de specificul unității sau institutului, al 
fabricilor, uzinelor, atelierelor, secțiilor, 
subunităților similare acestora, formațiilor 
de lucru, precum și pentru oamenii muncii.

La stabilirea rezultatelor pentru determi
narea fruntașilor se are în vedere îndepli
nirea și depășirea planului la : producția 
fizică, calitatea produselor, reducerea con
sumurilor normate, productivitatea muncii, 
realizarea de piese pentru întreținerea și 
buna funcționare a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, realizarea de invenții, inova
ții, eliminarea .absențelor nemotivate. în
tărirea disciplinei, prevenirea accidentelor 
de muncă etc.

în locurile unde se lucrează în formații 
de muncă și nu se pot stabili cu exactitate 
realizările fiecărui membru al formației, 
fruntașii în întrecerea socialistă vor fi pro
puși lunar, semestrial și anual de aduna
rea formației de lucru.

Vor candida la titlul de „fruntaș în între
cerea socialistă" fabricile, uzinele, secțiile, 
atelierele, subunitățile similare acestora, 
formațiile de lucru și oamenii muncii care 
realizează sarcinile la indicatorii de bază 
prevăzuți în anexele 7, 8, 9 și 10.

La stabilirea gradului de îndeplinire a 
planului, calculele se efectuează ținînd sea
ma de :

— sarcinile de plan față de care se ra- 
portează realizările pe bază de bilanț și 
prin dările de seamă statistice pentru apre
cierea rezultatelor unităților economice, 
centralelor, institutelor de cercetare și pro
iectare :

— sarcinile de plan care se defalcă pe 
fabrici, uzine, ateliere, secții, subunități si
milare acestora, formații de lucru și oa
meni ai muncii, a căror realizare se urmă
rește prin evidențele tehnico-operative din 
cadrul unităților economice și institutelor 
de cercetare și proiectare.

II. Analiza rezultatelor obținute în înde
plinirea planului și stabilirea fruntașilor pe 
tară în întrecerea socialistă se vor face in 
felul următor :

Birourile executive ale uniunilor sindica
telor pe ramuri, împreună cu birourile exe

cutive ale consiliilor de conducere ale mi
nisterelor, cu acordul comitetelor de partid 
județene, al municipiului București și al 
Comitetului Executiv al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, pe baza rezultatelor obținute, ți
nînd seama de prezentele CRITERII, pro
pun unitățile economice și centralele care 
să candideze la obținerea titlului de „uni
tate fruntașă pe țară".

Birourile executive ale Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole și Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugărești, cu 
acordul comitetelor de partid județene și al 
municipiului București, pe baza rezultate
lor Obținute și ținînd seama de prezentele 
CRITERII, propun unitățile cooperatiste 
agricole și meșteșugărești care să candideze 
la obținerea titlului de „unitate fruntașa 
pe țară".

Birourile executive ale uniunilor sindica
telor pe ramuri, împreună cu birourile exe
cutive ale consiliilor de conducere ale mi
nisterelor, cu acordul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie și al comitete
lor de partid județene și al municipiului 
București, pe baza rezultatelor obținute și 
ținînd seama de prezentele CRITERII, pro
pun institutele de cercetare și proiectare 
care să candideze la obținerea titlului de 
..institut fruntaș pe țară". i

Pentru stabilirea fabricilor, uzinelor, sec
țiilor, atelierelor, subunităților similare a- 
cestora, formațiilor de lucru și oamenilor 
muncii cărora urmează să li se acorde ti
tlul de fruntaș se constituie comisii în uni
tățile economice și institutele de cercetare 
și proiectare, formate din reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, consiliilor oameni
lor muncii, organizațiilor de sindicat, tine
ret, ai organizațiilor democrației și unității 
socialiste, consiliilor de control muncitoresc 
al activității economice și sociale, care, lu
nar, vor analiza și stabili rezultatele în în
trecerea socialistă, pe care le vor supune 
spre aprobare consiliilor oamenilor muncii 
după care vor fi afișate. Semestrial și 
anual, adunările generale ale oamenilor 
muncii aprobă fruntașii in întrecerea so
cialistă.

III. Unităților economice, centralelor, in
stitutelor de cercetare și proiectare, fabri
cilor. uzinelor, atelierelor, subunităților si
milare acestora, formațiilor de lucru și oa
menilor muncii care se situează pe locuri 
fruntașe în întrecerea socialistă li se acor
dă următoarele stimulente morale și ma
teriale :

Ordine ale Republici! Socialiste România 
pentru locurile I, II și III, obținute de uni
tățile economice, centralele și unitățile asi
milate acestora, institutele de cercetare și 
proiectare Cei ce se clasifică pe primul loc 
în întrecerea socialistă pe țară — patru ani 
consecutiv — în al patrulea an li se con
feră titlul de „Erou al Muncii Socialiste".

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" se 
poate acorda ori de cite ori unitățile eco
nomice. centralele și institutele de cerce
tare și proiectare au obținut patru ani con
secutiv locul I in întrecerea socialistă.

„Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" 
din partea Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România pentru locul I. obținut de 
unitățile economice, centralele, institutele 
de cercetare și proiectare ; pentru locurile 
II și III se acordă „Diploma de onoare" 
din partea Uniunii Generale a Sindicatelos 
din România și „Steagul Roșu" de unitate 
fruntașă din partea comitetelor uniunilor 
sindicatelor pe ramuri de producție și a 
ministerelor respective.

Pentru unitățile care nu au ocupat locu
rile I—II—III pe țară, dar au realizări de
osebite în ramura sau subramura respecti
vă și au îndeplinit indicatorii de bază din 
CRITERII, comitetele uniunilor sindicate
lor, împreună cu ministerele respective pot 
acorda titlul de unitate evidențiată pe ra
mură, „Steagul Roșu" și „Diploma de o- 
noare". a uniunii și ministerului respectiv.

Pentru unitățile agricole cooperatiste 
fruntașe „Steagul Roșu" și „Diploma de o- 
noare" se acordă din partea Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. iar pentru unitățile cooperației meș
teșugărești de Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești.

Fabricilor, uzinelor, secțiilor, atelierelor, 
altor subunități similare, formațiilor de lu
cru și oamenilor muncii care îndeplinesc 
sarcinile de plan la indicatorii stabiliți în 
anexele 7—10 li se acoidă titlul de „frun
taș în întrecerea socialistă", astfel :

Oamenii muncii care se clasează în cursul 
anului pe locurile I-II-III în întrecerea so
cialistă, în cadrul echipelor, brigăzilor, fa
bricilor. uzinelor, secțiilor, atelierelor, sub
unităților similare și pe întreprinderi sint 
popularizați prin mijloacele de propagandă 
și pot fi prerniati din fondurile de premie
re ale unității, conform normelor legale in 
vigoare.

Oamenii muncii care se mențin fruntași 
în întrecerea socialistă în cadrul unităților 
economice sau institutelor cinci ani conse
cutiv vor primi următoarele stimulente :

Oamenilor muncii care se clasifică pe lo
cul I în întrecerea socialistă în cadrul uni
tăților economice sau institutelor clasate pe 
locurile I, II și III pe țară ii se vor acor
da în primii doi ani „insigna de fruntaș" 
a comitetului uniunii sindicatelor pe ra
mură. îp al treilea an consecutiv ..insigna 
de fruntaș" a Uniunii Generale a Sindica
telor din România, pentru al patrulea an 
consecutiv „Medalia Muncii", iar în al cin
cilea an consecutiv „Ordinul Muncii", *)  ; 
pentru rezultate deosebite se poate acorda 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste".

Pentru oamenii muncii care se clasează 
pe locurile II și III în unitățile economice 
sau institutele fruntașe pe țară. în primii 
trei ani, se acordă .insigna de fruntaș" a 
comitetului uniunii sindicatelor pe ramu
ră, în al patrulea an „insigna de fruntaș" 
a Uniunii Generale a Sindicatelor din 

■ România. Iar în al cincilea an consecutiv 
„Medalia Muncii" ; pentru merite deosebite 
se poate acorda „Ordinul Muncii" *)

Fruntașilor clasați pe locurile I—II și III 
în cadrul unităților economice și institute
lor de cercetare și proiectare fruntașe pe 
țară li se vor acorda, cu prioritate, premii 
în bani din fondul de premiere primit de 
acestea, precum și din fondurile de pre
miere ale unității, conform reglementărilor 
în vigoare.

La unitățile care au îndeplinit indicato
rii de bază prevăzuți în CRITERII, dar nu 
s-au clasat pe locurile I. II sau III pe țară, 
oamenilor muncii care obțin locul I în în
trecerea socialistă. în primii 3 ani li se 
acordă „insigna de fruntaș" a comitetului 
uniunii sindicatelor pe ramură. în al pa
trulea an „insigna de fruntaș" a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, iar

în al cincilea an consecutiv .Medalia Mun
cii" ; pentru merite deosebite se poate a- 
corda „Ordinul Muncii". ')

Fruntașilor clasați pe locurile I-II-III în 
aceste unități li se vor acorda, cu priori
tate, premii în bani din fondurile de pre
miere ale unității, conform reglementărilor 
în vigoare.

La unitățile care nu și-au îndeplinit indi
catorii de bază, fruntașii în întrecerea so
cialistă vor primi în primii patru ani „in
signa de fruntaș" a comitetului uniunii 
sindicatelor pe .ramură, iar în al cincilea 
an insigna Uniunii Generale a Sindicate
lor din România ; pentru merite deosebite 
pot fi propuși pentru medalii sau ordine 
ale Republicii Socialiste România. în con
dițiile în care au ocupat locul I cinci ani 
consecutiv.

Fruntașilor care ocupă locurile I-II-III 
în cadrul întrecerii socialiste în aceste uni

tăți 11 se vor acorda premii în bani din 
fondurile unității, conform reglementări
lor în vigoare.

Fabricile, uzinele, atelierele, secțiile, alte 
unități similare, formațiile de lucru și oa
menii muncii care ocupă în cursul anului 
locul I în întrecere primesc din partea co
mitetului sindicatului stegulețe roșii trans
misibile. iar anual diplome de onoare ale 
consiliului oamenilor muncii și comitetului 
sindicatului, precum și steaguri roșii trans
misibile. Formațiile de mai sus și oamenii 
muncii clasați pe locurile II-III primesc 
anual diplome de fruntaș în întrecerea so
cialistă. Oamenii muncii fruntași in aceste 
formații pot primi, cu prioritate, premii in 
bani din fondurile unității respective, con
form reglementărilor în vigoare.

1) Ordinul „Meritul Agricol" sau Ordinul 
„Meritul Științific".

ANEXA 5 INDUSTRIE

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de unitățile industriale pentru acordarea 

titlului de „întreprindere sau centrală fruntașă pe țară"

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent 
de depășire sau ne- 
realizare a planului

1. Producția netă industrială
2. Producția industrială în unități fizice 

(produse nominalizate prin planul defalcat

30 5

unității)
3. Producția-marfă vîndută și încasată —

23 4

industria republicană
4. Export direct plus producția realizată 

pentru export — pentru întreprinderi :
— la care ponderea exportului este sub

20 4

23% din producția fabricată 35 7
— la cele între 25—50% 45 7
— la cele cu peste 50% 60 7
5. Livrări de mărfuri către fondul pieței ’) 25 5
6. Beneficii
7. Productivitatea muncii în industrie pe

30 5

baza producției nete
Cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă :

20 2

8. — totale 15 1
9. — materiale
Reducerea consumurilor normate de :

20 2

10. — materii prime și materiale de bază 20 4
11. — energie electrică, combustibil
12. Recuperarea resurselor materiale refo-

20 . 4

losibile J)
13. Ponderea producției produselor noi și 

modernizate în valoarea totală a producției-

10 1

marfă (ramurile prelucrătoare)
14. Gradul de utilizare a mașinilor, uti-

10 2»)
lajelor și instalațiilor

13. Calitatea produselor livrate la export 
și intern :

— ponderea valorii produselor de calitate 
superioară din producția ce se realizează în

20 4s)

mai multe calități
— pentru întreprinderile fără reclamații

10 2’)

întemeiate la producția livrată
— pentru întreprinderile care au reclama-

20 X

ții la producția livrată X 20*)
— pierderi din rebuturi ți remanieri X 20s)
16. Investiții — total 20 3
17. Extinderea muncii în acord. 10 28)
Accidente de muncă : 30 puncte negative/18. — mortale —

19. — cu invaliditate — accidentat
B puncte negative/ 

accidentat

Se clasifică Intre candidate unitățile care 
realizează planul la cel puțin 4 din primii 
7 indicatori.

’) Pentru subramurile care au producție 
preponderentă de bunuri de consum.

•) Se acordă puncte pentru fiecare din 
cele 5 materiale, cu ponderea cea mai mare

în cadrul planului fizic de recuperări al 
fiecărei unități.

3) Se calculează ca diferență de procent.
4) Se penalizează cu 20 puncte pentru 

fiecare procent de reclamații întemeiate 
(valoric), față de producția-marfă vîndută 
și încasată.

s) Se penalizează cu 20 puncte pentru 
fiecare procent de rebuturi și remanieri 
(valoric), față de producția-marfă realizată.

ANEXA 5 AGRICULTURAL

INDICATORII 
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de întreprinderile agricole de stat, 
cooperativele agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste pentru 

acordarea titlului de „unitate fruntașă pe țară"

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent 
de depășire sau ne- 
realizare a planului

1. Producția netă
2—6. Producția fizică la 5 produse vegetale

30 5
cu ponderea cea mai mare în cadrul 
planului 20') 4')

7—10. Producția fizică la produsele ani
maliere : carne — total, lapte de vacă, ouă 
și lină 20*) 4')

11—14. Efectivele de animale la sfîrșitul 
anului la speciile : bovine, porcine, ovine și 
păsări 20s) 4s)

15—23. Livrări de produse agricole la 
fondul de stat (produsele vegetale și ani
maliere nominalizate la producție). 30') 5’)

24. Productivitatea muncii pe baza pro
ducției nete (I.A.S.) 20 2

25. Cheltuieli la 1 000 lei producție- 
marfă3) 20 2

26. Beneficii 30 5
Accidente de muncă :
27. — mortale — 30 puncte negative/
28. — cu invaliditate — accidentat

3 puncte negative/
• accidentat

Se clasifică între candidate unitățile care 
realizează planul la cel puțin 7 din următo
rii 12 indicatori :

1—6. Producția fizică la 3 din produsele 
vegetale de bază cu pondere în cadrul pla
nului și livrările la fondul de stat, la 
aceleași produse.

7—10. Producția fizică și livrările la fon

dul de stat la 2 din produsele animaliere 
menționate,

11—12. Efectivele de animale la sfîrșitu! 
anului, la 2 din speciile menționate.

*) Pentru fiecare produs.
Pentru fiecare specie.

3) Pentru C.A.P., cheltuieli materiale la
1 000 lei producție globală agricolă.

ANEXA 5 CONSTRUCȚII

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de organizațiile de construcții-montaj 

pentru acordarea titlului de „unitate fruntașă pe țară"

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent 
de depășire sau ne- 
realizare a planului

14. Indici de utilizare (3 grupe de utilaje 
de construcții din parcul activ care au 
pondere în dotarea întreprinderii)

15. Extinderea muncii în acord
Accidente de muncă :
16. — mortale
17. —cu invaliditate

Se clasează între candidate unitățile care 
realizează planul la cel puțin 4 din primii 
6 indicatori.

') Unitățile de construcții-montaj indus
triale vor lua în considerare indicatorul 
„producția de construcții-montaj terminată"

’J Se acordă 20 puncte pozitive dacă s-au 
pus în termen integral toate obiectivele de

20
10

4«)
2‘)

puncte negative/ 
accidentat 
puncte negative/ 
accidentat

investiții în execuția unității și cîte 3 puncte 
pozitive pentru fiecare obiectiv pus în 
funcțiune în devans. Pentru fiecare obiectiv 
întîrziat se acordă cîte 3 puncte negative.

3) Se acordă puncte pentru fiecare din 
cele 5 materiale, cu ponderea cea mai mare 
în cadrul planului fizic de recuperări al 
fiecărei unități.

4) Se calculează ca diferență de procent.

ANEXA 6 CERCETARE ȘTIINȚIFICA

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de institutele de cercetare științifică pentru 

acordarea titlului de „institut fruntaș pe țară"
A. Indicatori privind avantajele economice postcalculate realizate de unitățile beneficiare 

în urma aplicării în practică a rezultatelor cercetării

1. Reducerea costurilor de producție
2. Economii la fondul de investiții
3. Economii prin înlocuirea importului de 

produse sau licențe
Avantajele economice, exprimate prin in

dicatorii prevăzuți la acest criteriu, se cal
culează o singură dată, în primul an de la 
atingerea parametrilor prevăzuți, în medie

— Numărul de puncte —
5 p/10 000 lei
2 p/10 000 lei
4 p/10 000 lei

pe un lucrător al institutului. Pentru cal
cule se folosește numărul mediu scriptic de 
personal muncitor cu studii superioare al 
institutului realizat în anul raportării.

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului
B. Indicatori privind activitatea de creație
1—2. Numărul tehnologiilor noi elaborate 

și omologate :
— din planul național unic
— din planul departamental
3—4. Numărul produselor .noi elaborate 

și omologate :
— din planul național unic
— din planul departamental
5—6. Numărul programelor și sistemelor 

de automatizare a proceselor de conducere 
și de producție elaborate și omologate :

— din planul național unic
— din planul departamental
7—8. Activitatea de invenții :
— număr de brevete de invenții acor

date de O.S.I.M.
— număr de brevete asimilate în pro

ducție
Pentru indicatorii 1—6 se vor lua în calcul 

așa cum sînt prevăzute în plan.
C. Indicatori privind volumul activității
1. Volumul total al activității de cerce

tare științifică și dezvoltare tehnologică pe 
bază de contracte de cercetare

2—3. Numărul total de obiective de cer
cetare științifică și dezvoltare tehnologică 
care vizează reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibili și 
energie :

— din planul național unic
— din planul departamental
4—5. Activitatea de microproducție :
— valoarea ngicroprodudției-marfă
— numărul de modele, prototipuri sau 

instalații experimentale realizate prin ac
tivitatea de microproducție

6. Asistență tehnică și științifică acordată 
unităților beneficiare (care nu intră în obli
gațiile asumate prin contractele de cerce
tare și proiectare)

D. Indicatori de eficiență economică
1. Beneficiul din activitatea totală
2. Productivitatea muncii în cercetare 

(calculată ca raport între volumul total al 
activității de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică pe bază de contracte 
de cercetare și numărul de personal cu 
studii superioare).

Se clasifică între candidate institutele 
care realizează planul la indicatorii :

1. Numărul tehnologiilor noi elaborate și 
omologate — plan național unic.

10
3

2 p/tehnologie 
l p/tehnologie

10 2 p,produs
5 1 p/produs

10
5

2 p/program sau 
sistem

1 p/program sau 
sistem

5 p/brevet
10 p/brevet

fazele de cercetare, proiectare, asimilare,

10 1

10
3

10

2
1
1

5 p/produs

5 2 puncte pentru fiecare
1 000 lei In medie, rea
lizată peste plan, ra
portat la un cadru cu 
studii superioare din 

institut.

30 5

20

2. Numărul produselor noi și omologate
— plan național unic.

3. Numărul programelor și sistemelor de 
automatizare elaborate șl omologate — plan 
național unic.

4. Productivitatea muncii în cercetare.

ANEXA 7 INDUSTRIE

INDICATORII
cate stau Io baza aprecierii rezultatelor obținute de fabrici, uzine, secții, ateliere, alte 
subunități similare și formații de lucru din unitățile industriale pentru acordarea titlului 

de „fruntaș in întrecerea socialistă"

1. Producția netă în construcții-montaj
2. Punerea în funcțiune a obiectivelor de 

investiții în execuția unității (planul pune
rilor în funcțiune)

3. Numărul de locuințe date în folosință ')
4. Productivitatea muncii în construcții- 

montaj pe baza producției nete
5. Beneficii
6. Cheltuieli totale la 1 000 lei producție 

de construcții-montaj
7. Cheltuieli materiale la 1 000 lei pro

ducție de construcții-montaj
8. Producția de construcții-montaj termi

nată
9. Investiții — total (din planul propriu) 
Reducerea consumurilor normate de :
10. — Ciment
11. — Metal
12. — Combustibili și carburanți
13. Recuperarea materialelor refolosibile ”)

30

20
30
20
30
15
20
13
20
10
10
20
10

5

33)
5
2
5
1
2
3
3

1—2. Producția industrială in unități fi
zice (produse nominalizate prin planul de
falcat de unitate) :

— pentru export
— pentru intern
3. Realizarea obligațiilor de livrare a 

pieselor, subansamblelor, produselor etc.. 
către alte secții sau întreprinderi
, 4—5. Reducerea consumurilor normate de:

— materii prime și materiale de bază
— energie electrică, combustibil, car

buranți
6. Productivitatea muncii în unități fizige 
Calitatea produselor realizate :
7. — Ponderea valorii produselor de ca

litate superioară din producția care se rea
lizează în mai multe calități

8. — pentru fabrici, uzine, secții, ateliere 
și formații de lucru fără respingeri la pro
ducția realizată

— pentru fabrici, uzine, secții, ateliere și 
formații de lucru care au respingeri la 
producția realizată

9. — pierderi din rebuturi și remanieri
10. Recuperarea resurselor materiale re

folosibile
11. Ponderea producției produselor noi ș‘ 

modernizate în valoarea totală a producției 
executate

12. Gradul de utilizare a mașinilor, uti
lajelor, instalațiilor, mijloacelor de trans
port etc.

13. Extinderea muncii în acord
14. încadrarea în planul de cheltuieli al 

subunității
15. Eliminarea absențelor nemotivate
16. Gradul de utilizare a fondului de 

timp de lucru al muncitorilor
17. Realizarea planului de reparații
18—19. Accidente de muncă :
— mortale
— cu invaliditate

2
4
1 (Continuare in pag. a IV-aț

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent 
de depășire sau ne- 
realizare a planului

25 5
20 4

20 4
20 4
20 4
20 2

10 2»)

20 —

—- 20-1
— 20*)
10 1‘»

10 2')

20 4')
10 2')
15 1
— l3)
20 4’)
20 / *
— 30 de puncte nega-

tive/accidentat
5 puncte negative/ac- 
cidentat
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pentru
(Urmare din pag. a IlI-a)

CRITERIILE
stabilirea fruntașilor în întrecerea socialistă

Se clasifică între candidate fabricile, uzi
nele, secțiile, atelierele și formațiile de lu
cru care realizează planul la cel puțin 4 
din primii 7 indicatori.

*) Se calculează ca diferență de procent.
’) Se penalizează cu 20 puncte pentru fie

care procent de respingeri, față dă pro
ducția realizată.

3) Se penalizează cu 20 puncte pentru fie
care procent de rebuturi și remanieri din 
volumul producției executate.

♦) Se acordă puncte pentru 5 materiale, 
cu ponderea cea mai mare in cadrul planu
lui fizic de recuperări.

5) Se penalizează cu un punct pentru fie
care om/zi absență nemotivată.

NOTA : Pe baza indicatorilor șl punctaje
lor din această anexă, comitetele sindicate
lor din unitățile economice, de comun a- 
cord cu consiliile oamenilor muncii, vor 
stabili indicatorii specifici pentru fabrici, 
uzine, ateliere, secții și subunități similare 
acestora, precum și pentru formații de 
lucru.

ANEXA 7 AGRICULTURA

Numărul de punfte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului

11 ani de la semnarea noului Tratat
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România si Uniunea Sovietică

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de subunitâțile agricole de producție și 
echipele de lucru din întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producție 
și asociațiile de stat, cooperatiste și intercooperatiste, pentru acordarea titlului de „fruntaș 

in întrecerea socialistă"

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului

1. Producția fizică la 1—3 produse din 
planul subunității (puncte pentru fiecare 
produs).

2. Efectivele de animale la sfirșitul anu
lui, prevăzute in plan (puncte pentru fiecare 
specie).

3. Livrări la fondul de stat la 3 produse 
principale la subunități (puncte pentru 
fiecare produs).

4. Cheltuieli la 1 000 lei (venituri în între
prinderile agricole de stat și asociațiile eco
nomice intercooperatiste și la 1 000 lei pro
ducție globală agricolă. în C.A.P., numai 
pentru subunități).

5. Beneficii la nivelul fiecărei subunități.
6. Realizarea producțiilor și indicilor de 

calitate prevăzuți in angajamentul de acotd 
global.

7. Calificarea profesională a oamenilor 
muncii din agricultură intr-o meserie cu 
profil agricol sau neagricol.

8—9. Accidente de muncă la subunități și 
echipe :

— mortale

— cu invaliditate

20
30

20

2
5

4

puncte pozitive/ 
meserie și om al 
muncii

puncte negative/ 
accidentat
puncte negative/ 
accidentat

Se clasifică intre candidate subunitățile și 
echipele de lucru care realizează planul 
la cel puțin 2 din indicatorii de bază, pen
tru fiecare categorie de subunitate, astfel :

— Producția fizică la 1—3 produse vege
tale cu pondere, pentru subunitățile de 
profil producție vegetală și mixt.

— Producția fizică la 1—3 produse zo
otehnice cu pondere, pentru subunitățile de 
profil zootehnic.

— Efectivele de animale la sfirșitul anu

lui la speciile de bază, pentru subunitățile 
de profil zootehnic.

— Producția fizică la 1—3 produse indus
triale cu pondere, pentru subunitățile de 
profil industrial și prestări servicii.

Beneficii pentru fiecare categorie de 
subunitate.

NOTA : Pe baza indicatorilor și punctaje
lor din această anexă, organele de condu
cere colectivă din unitățile agricole vor 
stabili indicatorii specifici pentru subuni
tăți și formații de lucru (echipe).

ANEXA 7 CONSTRUCȚII

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului

1. Producția de construcții-montaj :
— netă pentru grupuri și șantiere. 30
— terminată pentru loturi și formații. 15
2. Punerea în funcțiune a obiectivelor și 

capacităților de producție și realizarea lu
crărilor la termenele prevăzute în plan 
(obiective și capacități pentru grupuri, 
șantiere și loturi ; realizarea lucrărilor la 
termenele din grafice și acord global pentru
formații). 20

5
3

3—5. Reducerea consumurilor normate
de :

— ciment. 20
— metal. 20
— combustibili și carburanți. 20
6. Calitatea lucrărilor de construcții-

montaj. 20

±3 pe obiectiv 
(lucrare) reali
zat în devans 
sau intîrziat

4
4
4

4 puncte negative 
pentru fiecare pro
cent de lucrări care 
necesită remedieri

7. Productivitatea muncii pe baza produc
ției nete la grupuri și șantiere : norma de
muncă pentru formații. 20

8. Numărul locuințelor date în folosință. 30
9—10. Cheltuieli Ia 1 000 lei producție de

construcții-montaj (la grupuri și șantiere) :
— totale. 15
— materiale. . 20
11. Recuperarea materialelor refolosibile

(pentru 5 materiale cu ponderea cea mai 
mare în cadrul planului fizic de recu
perări). 10

12—13. Extinderea muncii în acord. 10
14. Indicii de folosire a utilajelor de con

strucții (3 grupe de utilaje de bază) pentru
grupuri și șantiere. 20

15. Utilizarea timpului de lucru al mun
citorilor. 15

16—17. Accidente de muncă.
— mortale. —

2
5

1
2

— cu invaliditate.

18. Eliminarea absentelor nemotivate

1
2')

41)

22)

30 puncte negative/ 
accidentat
5 puncte negative/ 
accidentat
1 punct negativ 

pentru fiecare 
om/zi absență 
nemotivată

Se clasifică între candidate grupurile de 
șantiere, șantierele loturile șl formațiile de 
lucru care realizează planul la cel puțin 4 
din primii 7 indicatori.

') Puncte pentru diferența față de media 
pe întreprindere.

*) Puncte pentru diferența de procent.

NOTA : Pe baza indicatorilor și puncta
jelor din această anexă, comitetele sindi
catelor din trusturile și întreprinderile de 
construcții, de comun acord cu consiliile 
oamenilor muncii, vor stabili indicatorii 
specifici pentru grupuri, șantiere, loturi și 
formații de lucru.

ANEXA 8 CERCETARE ȘTIINȚIFICA

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de secțiile, laboratoarele și de colectivele 
de cercetare din cadrul unităților de cercetare științifică pentru acordarea titlului de 

„fruntaș in întrecerea socialistă”

A. Indicatori privind avantajele economice postcalculate realizate de unitățile bene
ficiare in urma aplicării in practică a rezultatelor cercetării.

1. Reducerea costurilor de producție
2. Economii la fondul de investiții
3. Economii prin înlocuirea Importului de 

produse sau licențe

Avantajele economice, exprimate prin 
Indicatorii prevăzuți la acest criteriu, se 
calculează o singură dată, în primul an 
de Ia atingerea parametrilor prevăzuți. in 
medie pe un lucrător al secției, laborato-

— Numărul de puncte —
5 p/10 000 lei
2 p/10 000 lei

4 p/10 000 lei

rului sau colectivului. Pentru calcule se fo
losește numărul mediu scriptic de personal 
muncitor cu studii superioare realizat în 
anul raportării.

B. Indicatori privind activitatea de creație
1. Numărul tehnologiilor noi elaborate și 

omologate
2. Numărul produselor noi elaborate și 

omologate
3. Numărul programelor și sistemelor de 

automatizare a proceselor de conducere și 
de producție elaborate și omologate

4—5. Activitatea de invenții :
— număr de brevete de invenții acordate 

de O.S.I.M.
— număr de brevete asimilate in pro

ducție
Pentru indicatorii 1—3 se vor lua in 

lare, așa cum sînt prevăzute în plan.
C. Indicatori privind volumul activității
1. Volumul total al activității de cerce

tare științifică și dezvoltare tehnologică
2. Realizarea sarcinilor de cercetare știin

țifică și dezvoltare tehnologică pentru re
ducerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie

3. Activitatea de microproducție :
— realizarea producției fizice de modele, 

prototipuri sau instalații experimentale
D. Indicatori de eficiență economică
1. încadrarea în cheltuielile de cercetare 

prevăzute în contract

10 2 p/tehnologie

10 2 p/produs

10 2 p/program sau
sistem

5 p/brevet
10 p/brevet

calcul fazele de cercetare, proiectare, asimi-

10 2

10 5 p/produs

5 p / pentru fiecare 
1 000 lei în medie, ra
portată la un cadru 
din cercetare

2. Productivitatea muncii în cercetare 
(calculată ca raport între volumul total al 
activității de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică pe bază de contracte de 
cercetare și numărul de personal cu studii 
superioare)

E. Indicatori de calitate și disciplină în 
muncă

1. Calitatea lucrărilor executate

2. Predarea în termen a lucrărilor

3. Reducerea absențelor nemotivate

Constituie criteriu pentru a candida la 
titlul de „fruntaș în întrecerea socialistă" 
realizarea planului la indicatorii :

1. Numărul tehnologiilor noi elaborate și 
omologate

2. Numărul produselor noi și omologate
3. Numărul programelor și sistemelor de 

automatizare elaborate și omologate
4. Productivitatea muncii în cercetare

20 2

10 5 puncte negative
pentru fiecare lucrare 
respinsă

10 1 punct negativ pen
tru fiecare zi întîr- 
ztere

— 1 punct penalizare
pentru un om-zi

NOTA : Pe baza indicatorilor și puncta
jelor din această anexă, comitetele sindica
telor, cu sprijinul organelor de conducere 
colectivă din fiecare unitate de cercetare 
științifică, vor stabili obiectivele întrecerii 
socialiste și criteriile, în funcție de speci
ficul activității desfășurate, pentru secții, 
laboratoare, ateliere și pentru colectivele 
de cercetare și proiectare.

ANEXA 9

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor individuale obținute de oamenii muncii pentru 

acordarea titlului de „fruntaș în întrecerea socialistă"

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de grupuri de șantiere, șantiere, loturi și 
formații de lucru din unitățile de construcții pentru acordarea titlului de „fruntaș in 

întrecerea socialistă"

1. îndeplinirea și depășirea sarcinii spe-
25 4

cifice de plan la nivelul 
muncă *)

locului de

2. Productivitatea muncii (norma de ......... ■ ■ ..........

muncă fizică sau de timp) 2) 20 2
3. Calitatea pieselor, subansamblelor și 

produselor realizate, a lucrărilor sau servi
ciilor efectuate :

— ponderea produselor (serviciilor) de 
calitate superioară în totalul producției
fizice (serviciilor) executate ■) 10

— rebuturi —

— remedieri, remanieri

4—5 încadrarea în consumurile nor
mate de :

— materii prime, materiale 20
— combustibil, carburanți, energie

electrică 20
6. Realizarea indicelui de utilizare a

mașinii utilajului, instalației 20
7. Realizarea de invenții . —

J8. Realizarea de inovații —
9. Preluarea pentru poliservire a mașini

lor. utilajelor sau instalațiilor —

10. Recuperarea resurselor materiale re
folosibile (se acordă puncte pentru fie
care material economisit) 5

11. Zile incapacitate de muncă din cauză
de accident din vina sa —

12. Absențe nemotivate —

Se clasifică între candidați! la titlul de 
„fruntaș în întrecerea socialistă" oamenii 
muncii care realizează planul la primii 5 
indicatori și nu au avut sancțiuni disci
plinare, administrative sau pentru neres- 
pectarea normelor de tehnica securității 
muncii ; și nu au produs din vina lor pa
gube în avutul obștesc sau accidente de 
muncă mortale ori cu invaliditate.

*) Indicatorul se precizează de conducă
torul locului de muncă și organul sin
dical, în funcție de specificul activității.

2) Pentru cooperativele agricole de pro
ducție, realizarea numărului minim de 
norme aprobat de adunarea generală.

2’)
20 puncte negative 
pentru fiecare pro
cent de rebut din 
volumul producției 

fizice executate
2 puncte negative/ 
100 lei manoperă pen
tru remedieri, re
manieri

4
4

. 4»)
30 puncte pentru o 

invenție aplicată
15 puncte pentru o 

inovație aplicată
10 puncte/mașină etc. 
preluată suplimentar 

față de normă

1

1 punct negativ/zi de 
incapacitate

5 puncte negative 
pentru fiecare absen

tă nemotivată

’) Se calculează ca diferență de procent.
NOTA : Pe baza indicatorilor și puncta

jelor din această anexă, comitetele sindi
catelor, împreună cu consiliile oamenilor 
muncii din unitățile economice vor stabili 
indicatorii și punctajele specifice locurilor 
de muncă, pentru oamenii muncii, în ve
derea stabilirii fruntașilor în întrecerea 
socialistă. Pentru cooperativele agricole de 
producție și asociațiile economice inter
cooperatiste, indicatorii și punctajele spe
cifice pe locuri de muncă se vor stabili de 
către organele de conducere colectivă ale 
acestor unități

- ANEXA 10
CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, INGINERIE 

TEHNOLOGICA ȘI PROIECTARE

INDICATORII
care stau la baza aprecierii rezultatelor obținute de oamenii muncii din unitățile de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și proiectare pentru acordarea titlului de „fruntaș in 

întrecerea socialistă"

1. îndeplinirea și depășirea sarcinii de 
plan stabilită la nivelul locurilor de muncă 
(sau sarcinilor specifice de muncă)')

2. îndeplinirea productivității muncii 
(norma fizică sau de timp)

3. Calitatea lucrărilor executate

4. Reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil, energie și 
materiale din import2)

5. Brevete acordate de O.S.I.M.
6. Inovații aplicate

Se clasifică între candidați! la titlul de 
fruntaș oamenii muncii care realizează 
primii doi indicatori și nu au avut absențe 
nemotivate și sancțiuni.

*) Indicatorul se precizează de conducă-

Numărul de puncte pentru :

îndeplinirea 
planului

Fiecare procent de 
depășire sau nerea- 

lizare a planului

25 4

20 2
10 5 puncte negative

pentru fiecare lucrare 
respinsă

1 punct/10 000 lei
— 15 puncte/brevet
— 5 puncte/inovatie

torul locului de muncă și organul sindical, 
în funcție de specificul activității.

’J Efectele economice se calculează în 
medie pe un lucrător al colectivului 
elaborator.

Popoarele român și so
vietic aniversează astăzi 
un eveniment de o deose
bită însemnătate în dez
voltarea continuă a tradi
ționalelor lor legături 
prietenești : semnarea la 
București, cu 11 ani în 
urmă, a noului Tratat de 
prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre 
România și Uniunea So
vietică. Dezvoltînd și îm
bogățind prevederile pri
mului tratat, încheiat în 
1948, noul document a 
constituit și constituie un 
cadru din cele mai rodni
ce pentru extinderea pe 
mai departe a conlucrării 
dintre cele două țări și 
popoare, corespunzător 
stadiului superior al ra
porturilor bilaterale, ca și 
noilor condiții ale evolu
ției generale interna
ționale.

Avînd puternice rădă
cini istorice, profund an
corate în trecutul de luptă 
al celor două popoare, le
găturile de prietenie ro- 
mâno-sovietice au dobîndit 
un conținut tot mai bogat 
in anii socialismului — 
puternic potentate de co
munitatea de orînduire și 
ideologie, de țelurile co
mune ale făuririi socialis
mului și comunismului. 
Este bine știut că, în ca
drul politicii consecvente

de dezvoltare a prieteniei 
și Colaborării multilatera
le cu toate țările socialis
te, și în primul rînd cu 
cele vecine, partidul nos
tru, poporul român dau o 
înaltă apreciere relațiilor 
cu Uniunea Sovietică. 
Spre satisfacția reciprocă, 
relațiile de conlucrare 
prietenească româno-so- 
vietice cunosc un proces 
de permanentă aprofun
dare și diversificare în 
toate sferele de activitate, 
în evoluția continuu as
cendentă a acestor rela
ții, un rol de importan
ță decisivă îl exercită le
găturile de solidaritate to
vărășească dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., întîlnirile și 
convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu șl 
L. I. Brejnev, care de fie
care dată au deschis noi 
orizonturi pentru amplifi
carea colaborării noastre 
reciproc avantajoase.

Acest curs rodnic este 
pregnant ilustrat de dina
mismul relațiilor eco
nomice, Uniunea Sovieti
că constituind primul 
partener economic extern 
al țării noastre. Concomi
tent cu sporirea neîn
treruptă a schimburilor 
comerciale, o pondere tot 
mai substanțială Capătă 
formele noi, superioare de 
cooperare și specializare 
în producție în domenii

de cea mai mare impor
tanță pentru dezvoltarea 
economică a celor două 
țări. In același timp, se 
extind continuu colabo
rarea pe planul științei și 
tehnicii, al artei și cultu
rii, schimbul de experien
ță în cele mai diferite do
menii ale construcției so
cialismului și comunis
mului.

Această rodnică evoluție 
fși găsește întregirea prin 
conlucrarea dintre Româ
nia și U.R.S.S. pe plan 
internațional, în vederea 
reluării și continuării pro
cesului de destindere in 
Europa și în lume, a pro
movării țelurilor generale 
ale păcii și înțelegerii în
tre toate popoarele.

Aniversarea de astăzi 
constituie un nou prilej 
pentru poporul român de 
a-și reafirma sentimentele 
de caldă prietenie față de 
popoarele Uniunii Sovieti
ce. de a-și exprima încă o 
dată convingerea că dez
voltarea continuă a rela
țiilor de colaborare fră
țească dintre cele două 
partide, țări și popoare 
corespunde intru totul in
tereselor reciproce, în- 
scriindu-se, totodată, ca 
un aport de cea mși mare 
însemnătate la mjmața 
cauză a socialismului pă
cii și progresului în 
întreaga lume.

Comorile Iakuției
Iakuția — tara înghețu

lui veșnic — o enormă 
întindere de taiga și tun
dră. din nord-estul Sibe
riei. însumînd peste trei 
milioane de kilometri pă- 
trați deține o serie de re
corduri incontestabile. în
tinderile ei sînt străbătute 
de fluviul Lena, lung de 
4 400 de km. cu peste 300 
de afluenți. Teritoriul a- 
cestei republici autonqme 
din cadrul Federației Ruse 
este presărat cu peste o 
sută de mii de lacuri. A- 
proape întreg teritoriul re
publicii se află în zona în
ghețului veșnic; pămîntul 
este înghețat pînă la o a- 
dincime de 1 500 de metri. 
Vara iakută e scurtă, dar, 
surpriză pentru vizitatorul 
străin, călduroasă.

Recordurile cele mai 
spectaculoase țin însă de 
domeniul bogățiilor natura
le. Pădurile, de pildă, ocu
pă o suprafață de 125 mi
lioane de hectare, cu re
zerve de masă lemnoasă 
de circa 11 miliarde metri 
cubi. Subsolul este depozi
tarul unor uriașe bogății : 
diamante, aur și alte me
tale neferoase, apatltă, mi
că. fier, cărbuni, gaze na
turale.

Atunci cînd. In urmă cu 
25 de ani, presa anunța ști
rea senzațională că in Ia- 
kuția s-au descoperit dia

mante. putini erau cei care 
credeau că vor trece doar 
șase ani pină cînd prima 
așezare a muncitorilor in
dustriei dlamantifere a Ia- 
kuției — Mirnii — va pri
mi statutul de oraș. In 
prezent, aici locuiesc zeci 
de mii de oameni, aici au 
apărut primele clădiri cu 
mai multe etaje din zo
na „merzlotei" (pămîntul 
veșnic înghețat). Ele se 
înalță pe piloni de beton 
înfipți adînc in solul în
ghețat. dar care rămîn de
asupra pămîntului la o 
înălțime de 1.5—2 metri. 
Peste piloni se toarnă pri
mul planșeu. Intre acesta 
și sol rămîne un spațiu li
ber. o „pernă de aer", care 
împiedică pătrunderea în 
sol a căldurii produse de 
sistemul de încălzire al 
blocurilor.

Zăcămîntul de diamante 
„Mir“ Se prezintă azi ca 
un uriaș crater circular. Un 
drum coboară în spirală 
pînă în fundul lui. Pe a- 
cest drum circulă spre fa
brica de înnobilare auto
basculante gfele încărcate 
cu kimberlft — roca dia- 
mantiferă. sfărimată cu a- 
jutorul exploziilor și în
cărcată cu excavatoarele. 
Munca nu încetează nici 
noaptea.

Dacă „Mir" a fost pri
mul „tezaur" diamantifer

exploatat industrial. în 
prezent el nu este singu
rul. La numai cîțiva kilo
metri de Cercul Polar a fost 
descoperit zăcămîntul . U- 
dacinîi", mai bogat decît 
„Mir". Iakuția are. in par
tea de sud. un bazin car
bonifer cu o suprafață de 
80 000 de km pătrați, unde 
se află concentrate nu mai 
puțin de 40 de miliarde de 
tone de cărbuni cocsifica- 
bili de calitate superioară. 
In apropiere, in bazinul 
Aldanului. a fost descope
rit și un zăcămînt de mi
nereu de fier, cu rezerve 
de 10 miliarde de tone și 
un conținut de metal de 50 
la sută.

Orașul Iakutsk. capitala 
Iakuției. este în prezent un 
important centru industrial, 
științific șl cultural al păr
ții de nord-est a Uniunii 
Sovietice, cu o populație de 
180 000 de locuitori. Aici își 
desfășoară activitatea pes
te 20 de institute de cerce
tări științifice, printre care 
un institut de cosmofizică, 
unul de geologie, un insti
tut pentru probleme fizico- 
tehnice ale Nordului.

Așa arată astăzi aceste 
îndepărtate meleaguri că
rora li se spunea, pe drept 
cuvînt. înainte de revolu
ție, „țara tăcerii de gheață".

S. PODINA

MODERNIZAREA STRUCTURII ECONOMIEI
(Urmare din pag. I)

în primul rînd, pentru că 
în anii construcției socialis
te societatea noastră a in
vestit mult, că întregul nos
tru popor, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, a 
depus eforturi stăruitoare 
pentru a așeza temelii trai
nice progresului economic 
și social al țării. Iată o 
comparație sugestivă :

fondurile fixe din eco
nomie au ajuns in 1980 
la 1 870 miliarde lei, 
față de 1 203 miliarde in 
1975 ; peste 40 la sută 
din aceste fonduri fixe 
au fost create in cinci
nalul trecut.

In esență, s-a asigurat o 
bază solidă succeselor noas
tre prezente și viitoare. în
făptuirii neabătute a cerin
țelor majore ale actualei 
etape de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Și este 
meritul hotăritor al secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a fi prevăzut 
din timp noile cerințe ale 
dezvoltării economico-so- 
ciale, de a fi concretizat 
direcțiile în care trebuie să 
se acționeze pentru accen
tuarea laturilor calitative, 
astfel ca procesul de trans
formare a cantității într-o 
nouă calitate, superioară, să 
se realizeze în mod con
știent, să constituie un pu
ternic factor dinamizator al 
societății noastre. „Trebuie 
să avem în vedere că în 
cincinalele care au trecut — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — am acumu
lat, din punct de vedere 
material, o bază tehnico- 
economică puternică : am 
realizat, de asemenea, acu
mulări însemnate in dez
voltarea clasei muncitoare 
— itît numerieește, cit și 
din punctul de vedere al 
pregătirii profesionale și 
politice — a țărănimii noas
tre noi si intclectualităț i. 
Am realizat deci in toate 
domeniile o puternică acu
mulare de forțe, care im
pune trecerea obligatorie la 
o nouă calitate. Să înfăp
tuim această cerință a dia
lecticii dacă dorim să mer
gem înainte".

Prevederile actualului 
cincinal, al cărui obiectiv 
strategic este trecerea 
României din stadiul de 
țară în curs de dezvoltare 
la stadiul de țară mediu 
dezvoltată, corespund intru 
totul acestui comandament. 
Iar gradul de dezvoltare al 
unei țări este reflectat de 
însăși structura economiei 
sale, de măsura în care ea

este racordată la nivelul 
performanțelor de virf ale 
științei și tehnicii.

Modernizarea structurii 
economiei naționale se im
pune, în al doilea rînd, ca 
o cerință hotăritoare pen
tru valorificarea superioară 
a tuturor resurselor mate
riale, reutilizarea în circui
tul productiv a tuturor ma
terialelor refolosibile. Este 
bine cunoscut că în condi
țiile adîncirii crizei pe plan 
mondial de materii prime 
și materiale, de energie și 
combustibil, creșterii con
tinue a prețurilor acestora, 
economisirea, reducerea 
consumurilor specifice și 
adîncirea gradului de pre
lucrare a resurselor mate
riale au un rol esențial in 
bătălia pentru o înaltă efi
ciență. Răspunzînd acestor 
imperative.

mutațiile ample ce vor 
surveni in actualul cin
cinal in structura pro
ducției industriale asi
gură creșterea cu 30 la 
sută a gradului de va
lorificare a materiilor 
prime de bază și îmbu
nătățirea tuturor indici
lor de utilizare a mate
rialelor.

Efectul acestor orientări 
spre dezvoltarea și structu
rarea modernă a economiei 
se va resimți deosebit de 
favorabil asupra participă
rii României la diviziunea 
in’ irnațională a muncii, la 
circuitul mondial de valori 
materiale. în evoluția struc
turii și eficientei comerțu
lui exterior.

Circa 27 la sută din 
sporul de export pe anul 
1985, fată de 1981, ur
mează să se realizeze 
pc seama îmbunătățirii 
structurii și creșterii 
gradului de valorificare 
a produselor.

In structura mărfurilor 
destinate exportului, nre- 
ponderente vor ti produsele 
cu un înalt grad de prelu
crare. Adică produsele in
dustriei constructoare le 
mașini și industriei chimi
ce. Creșterea exportului 
într-un ritm mai rapid 
decît cea a importului și 
sprr1 rea eficienței în acest 
domeniu vor asigura reali
zarea unei balanțe comer
ciale excedentare, consoli
darea rezervelor valutare 
ale țării ; totodată, prin in
tensificarea exportului și 
valorificarea superioară a 
produselor românești pe 
piețele externe trebuie asi
gurate și mijloacele nece
sare pentru rambursarea 
creditelor contractate în 
anii anteriori.

Promovarea neabătută a 
acestei orientări profund 
științifice de restructurare 
modernă a economiei, a tu
turor ramurilor și sectoare
lor producției materiale 
imbină organic criteriile de 
eficientă economică cu cele 
sociale, răspunde interese
lor supreme actuale și de 
perspectivă ale poporului 
nostru. Obiectivele și sarci
nile de bază ale amplului 
proces de dezvoltare, mo
dernizare și ridicare a efi
cienței economice sînt co
relate intr-o viziune știin
țifică unitară, aprofundată 
și cuprinzătoare și ăwAîn 
scop bine determinat : spo
rirea neîncetată a avuției 
naționale și a venitului na
țional. Iar aceasta consti
tuie, așa cum se desprinde 
cu claritate din prevederi
le danului, temelia trainică 
a creșterii continue a nive
lului de trai al poporului, 
a ridicării patriei noastre 
socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Pentru înfăptuirea aces
tor obiective avem înalta 
îndatorire să acționăm. în 
spiritul exigențelor formu
late de secretarul general 
al partidului la marele 
forum al clasei muncitoare, 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al întregii 
producții, corespunzător ce
rințelor impuse de reali
zarea unei noi structuri a 
producției în fiecare între
prindere, care să asigure o 
gamă diversificată de pro
duse cu valoare mare de 
întrebuințare, ce încorpo
rează puține cheltuieli ma
teriale, multă inteligență 
tehnică și muncă complexă. 
O importanță deosebită au, 
de asemenea, asigurarea 
bunei funcționări a noului 
mecanism economic, întări
rea autoconducerii munci
torești și autogestiunii. 
creșterea răspunderii orga
nelor de conducere colec
tivă pentru ridicarea califi
cării personalului muncitor, 
legarea mai puternică a 
cercetării științifice și dez
voltării tehnologice de ce
rințele producției și valori
ficarea mai intensă a po
tențialului creator al colec
tivelor de oameni ai mun
cii. Acționind consecvent, 
cu exigență și răspundere, 
pe aceste căi, vom asigura 
în actualul cincinal trecerea 
la o nouă calitate în întrea
ga activitate economică, 
vom da răspunsuri practi
ce, prin fapte, înseși pro
blemelor de care depinde 
o nouă calitate a vieții.

Iile ȘTEFAN



SC1NTEIA — marți 7 iulie 1981 PAGINA 5

Tovarășului TRUONG CHINH
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Vietnam, vă adresez, in numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, călduroase felicitări și urări de succes in construcția socialistă a 
patriei dumneavoastră, în creșterea bunăstării poporului vietnamez prieten.

Nutresc convingerea că, acționînd împreună, în spiritul înțelegerilor și 
principiilor convenite la nivel inalt, prietenia și relațiile de cooperare dintre 
țările noastre se vor adinei și dezvolta continuu, spre binele reciproc al 
popoarelor român și vietnamez, în interesul cauzei generale a socialismului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă tovarășului Fam Van Dong, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam, cu prilejul 
realegerii in această funcție, prin 
care adresează, in numele guvernu
lui român și al său personal, sincere

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Reîntorcîndu-mă în patrie, la încheierea vizitei in Republica Populară 
Bulgaria, vă transmit dumneavoastră și poporului român un salut prietenesc, 
precum și urări de multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră, 
■pre fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

NIKOLAI TIHONOV
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SANMARINEZ

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, conducerii 
partidului, tuturor comuniștilor sanmarinezi un cald salut tovărășesc, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de succes cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări de la întemeierea Partidului Comunist Sanmarinez.

Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc 
cu interes și sentimente de' solidaritate militantă activitatea desfășurată 
de comuniștii sanmarinezi, consacrată apărării intereselor fundamentale 
ale maselor populare, realizării aspirațiilor vitale ale poporului sanmarinez 
de libertate, prosperitate și progres social.

La marea sărbătoare a comuniștilor sanmarinezi, ne exprimăm 
convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sanmarinez — caracterizate 
prin stimă, încredere și respect reciproc — se vor dezvolta și diversifica 
in continuare, în folosul celor două țări și popoare, al consolidării șî 
triumfului cauzei păcii, destinderii și colaborării in Europa și în întreaga 
lume.

Vă urăm, încă o dată, succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră 
pusă în slujba intereselor poporului sanmarinez, cauzei solidarității tuturor 
forțelor democratice și progresiste, idealurilor păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc cordial pentru felicitările adresate cu prilejul realegerii 

mele în funcția de președinte al Partidului Comunist German. Aș dori să vă 
asigur că și în viitor comuniștii din Republica Federală Germania își vor 
consacra întreaga energie în lupta pentru pace și progres social, pentru întă
rirea în continuare a unității mișcării comuniste internaționale, pentru cauza 
■olidarității antiimperialiste de pretutindeni.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre partidele noastre 
«e vor dezvolta în continuare In spiritul internaționalismului proletar.

Cu salutări comuniste,
HERBERT MIES

Președintele 
Partidului Comunist German

A apărut în broșură:
NICOLAE CEAUȘESCU: Expunere la Con
gresul al ll-lea al consiliilor oamenilor mun
cii din industrie, construcții, transporturi, 

circulația mărfurilor și finanțe
24 iunie 1981

Cuvîntare de închidere
26 iunie 1981

EDITURA POLITICA

Convorbiri româno-cubaneze
La București au avut loc, luni, 

eonvorbirl între tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, și Riyardo Cabrisas, ministrul co
merțului exterior al Republicii Cuba.

în tirrip'tî întrevederii a fost exa
minat, în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, stadiul relațiilor eco

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 Desene animate
10.30 Prezențe românești peste hotare
11,00 Destinul unor mituri
11.30 Film serial: „Dallas" — episodul 1J 

felicitări și cele mai bune urări. Tot
odată, se exprimă încrederea că gu
vernele țărilor noastre vor conlucra 
în continuare pentru dezvoltarea și 
aprofundarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre popoarele român 
și vietnamez, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Vietnam.

nomice româno-cubaneze și au fost 
stabilite noi căi de dezvoltare în 
continuare a colaborării și cooperării 
dintre cele două țări, pe multiple 
planuri, precum și noi acțiuni pen
tru lărgirea și diversificarea schim
burilor reciproce de mărfuri.

Au luat parte Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
și Humberto Castello, ambasadorul 
Cubei la București. (Agerpres)

12,15 Evoluția vieții pe Pămint.
13,10 Telex
16,06 Teleșcoală
16,30 Volei feminin : România — Bulga

ria. (Transmisiune directă de la 
Bistrița)

18.25 Tribuna TV. Democrația muncito
rească — democrație a faptelor

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,55 Omul șl sănătatea
20,20 Teatru TV : „A douăsprezecea 

noapte" de W. Shakespeare. (Pre

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Venezuela, ambasadorul 
acestei țări la București, Olga Lucila 
Carmona, a oferit luni o recepție.

Au luat parte Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Eugen Proca, minis
trul sănătății, Dumitru Bejan, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
Amiralul (r) Emilio Eduardo Mas- 

sera, șeful partidului Mișcarea pentru 
Democrație Socială din Argentina, 
care face o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului Național ai 
F.D.U.S., a fost primit, luni di
mineața, de tovarășa Tamara 
Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de informații in legătură cu 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două organizații politice în ca
drul proceselor de dezvoltare econo- 
mico-socială din cele două țări. S-a 
exprimat, totodată, dorința de a spri
jini amplificarea, în continuare, a 
bunelor relații existente pe multiple 
planuri între România și Argentina.

La primire a participat Federico 
Carlos Barttfeld, ambasadorul Argen
tinei la București.

Ministrul apărării naționale, gene- 
ral-maior Constantin Olteanu, s-a în- 
tilnit în aceeași zi cu amiralul (r) 
Emilio Eduardo Massera.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

A fost prezent ambasadorul Argen
tinei la București.

★
Luni, -a avut loc plenara Consiliu? 

lui Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum — Centrocoop.

Participanții la plenară au luat în 
dezbatere și au aprobat sarcinile ce 
revin cooperației de consum din Pla
nul național unic de dezvoltare eco
nom ico-socială a României în cin
cinalul 1981—1985. Plenara Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum a exprimat hotărîrea consiliu
lui, a tuturor membrilor organiza
țiilor cooperatiste și a lucrătorilor 
din sistem de a acționa neabătut 
pentru îndeplinirea, în cele mai bune 
condiții, a sarcinilor planului cincinal, 
în spiritul orientărilor și exigențe
lor puse de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii.

Plenara a analizat modul de înde
plinire a planului pe primul semes
tru, stabilind măsurile ce se impun 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor pe întreg anul 1981.

Plenara a analizat și adoptat „Pro
gramul cooperației de consum pri
vind dezvoltarea producției de arti
zanat și artă populară pe perioada 
1981—1985“ și a stabilit modalitățile 
pentru traducerea lui în viață.

★
Sub egida secției de teoria și isto

ria artei și literaturii a Academiei de 
științe sociale și politice, a avut 
loc, luni, dezbaterea științifică : „Is- 
torie-literatură-artă“, la care au 
participat cercetători, cadre didactice, 
istorici, critici literari și de artă.

(Agerpres)

Știri sportive
• Sportivul român Petru Kuki a 

cucerit medalia de argint in proba 
masculină de floretă din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Clermont Ferrand. într-o finală cu 
adevărat „electrizantă", Kuki l-a 
condus cu 9—8 la tușe pe Vladimir 
Smirnov, dar a fost egalat și apoi În
trecut cu 11—9 de către scrimerul 
sovietic, campion olimpic anul tre
cut la Moscova și acum campion 
mondial.

• în ziua a doua a Turneului in
ternațional de volei feminin al Româ
niei, de la Bistrița, selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut echipa R. D. 
Germane cu scorul de 3—2 (15—8, 
6—15, 15—9, 10—15, 15—10). După
cum se știe, în prima zi voleibaliste
le noastre învinseseră echipa Unga
riei tot cu 3—2.

• Luni au sosit în Capitală 
Guillermo Vilas și Jose Luis Clerc, 
componenți ai echipei de tenis a 
Argentinei, care va susține, in zilele 
de 10, 11 și 12 iulie, la Timișoara, 
meciul din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei Davis" cu formația 
României.

mieră pe țară). Producție a tele
viziunii engleze B.B.C. (Partea I) 

21,35 Pagini celebre de balet 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copii: „Pasă

rea albastră" — episodul 1
19.50 Viața economică a Capitalei
20,20 Moștenire pentru viitor
20.50 Armonii de vară
21,35 Jurnalul științelor șl al călătoriilor 
22,05 Telejurnal

Cuvîntarea tovarășului Ilie Verdeț 
prim-ministru al guvernului român, 

la ședința sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Actuala ședință a sesiunii Consiliu

lui de Ajutor Economic Reciproc, 
care coincide cu împlinirea a zece ani 
de la adoptarea Programului com
plex, se întrunește într-un moment 
în care toate țările membre ale 
C.A.E.R. au încheiat o etapă impor
tantă in construirea noii orînduiri so
ciale. Ne aflăm la începutul unui nou 
cincinal, într-o fază în care trebuie 
să ne definim strategia dezvoltării 
viitoare pentru a asigura valorifica
rea superioară a resurselor, creșterea 
potențialului economiilor naționale, 
ridicarea întregii activități economice 
la un nivel calitativ superior.

în perioada pe care o analizăm au 
avut loc numeroase întîlniri bilatera
le intre secretarii generali, primii 
secretari ai partidelor comuniste și 
muncitorești din țările noastre, unde 
au fost examinate principalele pro
bleme ale dezvoltării colaborării eco
nomice. în acest cadru, s-au subliniat 
importanța și necesitatea adoptării de 
măsuri pentru soluționarea, prin e- 
forturi comune, a problemelor majo
re de care depind dezvoltarea în 
continuare, in ritmuri susținute, a e- 
conomiilor naționale, adincirea pe 
multiple planuri a conlucrării țărilor 
noastre în sfera producției materiale, 
în celelalte domenii de interes re
ciproc.

In cei zece ani care au trecut de la 
adoptarea Programului complex, țări
le membre ale C.A.E.R. au obținut 
noi și importante realizări în dezvol
tarea forțelor de producție, în pro
movarea progresului economic și teh- 
nico-științific, în ridicarea bunăstării 
popoarelor lor. Venitul național al 
țărilor membre ale C.A.E.R. a cres
cut în acest deceniu cu 66 la sută. 
Țările noastre au depășit de circa 
două ori țările capitaliste dezvoltate 
în ce privește ritmurile de creștere a 
venitului național și a producției in
dustriale.

Referindu-mă la România, doresc 
să vă arăt că, în deceniul 1971—1930, 
produsul social a crescut de 2,3 ori, 
venitul național — de 2,4 ori, produc
ția netă industrială — de 3,3 ori, pro
ducția agricolă — de 1,6 ori, iar ve
niturile totale ale populației s-au 
dublat. Cu toate acestea, trebuie să 
facem în continuare însemnate efor
turi materiale și financiare pentru a 
asigura dezvoltarea forțelor de pro
ducție, apropierea României de sta
tele socialiste mai avansate econo
mic.

Realizările din ultimul deceniu ale 
țărilor socialiste merită să fie subli
niate cu atît mai mult cu cit ele au 
fost obținute în condiții în care în 
economia mondială s-au amplificat 
fenomenele de criză și inflație ; s-a 
agravat continuu criza energetică și 
de materii prime; s-au accentuat 
practicile protecționiste care frînează 
comerțul internațional; a crescut in
stabilitatea monetară și s-au înrăută
țit considerabil condițiile de credit. 
Aceste fenomene persistă, fiind re
simțite și de țările noastre. Este cu 
atit mai mult în interesul țărilor 
membre ale C.A.E.R. ca, prin adin
cirea colaborării reciproce, să găsim 
împreună mijloacele de a reduce la 
minimum efectele actualei crize mon
diale asupra economiilor noastre na
ționale, să adoptăm hotăriri și mă
suri de natură să contribuie efectiv 
la realizarea programelor naționale 
de dezvoltare economico-socială, la a- 
firmarea superiorității socialismului.

Acționînd în această direcție, potri
vit hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, 
România pune in centrul relațiilor 
sale externe dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste, în primul rînd cu 
cele vecine, cu țările membre ale 
C.A.E.R. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele țării, in 
cuvîntarea rostită la Congresul al 
XXVI-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, „România este 
hotărită să-și aducă și în viitor în
treaga contribuție la colaborarea în 
cadrul C.A.E.R., în scopul satisfacerii 
necesităților de materii prime, ma
teriale și energie, de mașini-unelte 
și tehnologii moderne ale țărilor 
membre, astfel îneît activitatea aces
tei organizații să constituie un ade
vărat model de raporturi echitabile, 
de conlucrare fructuoasă între state
le socialiste, libere și suverane, să dea 
un nou imbold construcției socialiste 
și comuniste".

Analiza modului în care s-a realizat 
Programul complex, adoptat în urmă 
cu zece ani la București, evidențiază 
realizările obținute de țările noastre 
în colaborarea reciprocă, viabilitatea 
principiilor fundamentale, a metode
lor și formelor de conlucrare stabili
te prin program, care iși mențin in 
continuare întreaga valoare, asigurînd 
cadrul necesar intensificării și crește
rii eficienței raporturilor noastre eco
nomice.

Așa cum se arată și în raportul 
Comitetului Executiv, în perioada a- 
mintită țările membre au edificat, cu 
eforturi comune, o serie de obiective 
economice importante; au încheiat și 
realizat numeroase acorduri și con
venții de cooperare și specializare în 
producție, de colaborare în știință și 
tehnică, precum și alte înțelegeri 
pentru soluționarea unor probleme 
de interes reciproc. Pe această bază, 
țările noastre au extins schimburile 
comerciale dintre ele.

în același timp, trebuie să consta

tăm că o serie de probleme impor
tante au rămas nerezolvate. Asupra 
acestor probleme, reflectate dealtfel 
și în cuprinsul raportului, este nece
sar să ne concentrăm atenția în 
viitor.

în ceea ce ne privește, dorim să in
tensificăm participarea industriei ro
mânești la diviziunea muncii dintre 
țările noastre, să sporim pe această 
bază ponderea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în ansamblul schimburilor 
comerciale ale României.

între prevederile importante ale 
Programului complex au fost înscri
se, de asemenea, stimularea produc
ției agricole și a exportului de pro
duse agroalimentare, precum și a- 
doptarea.de măsuri pentru sprijinirea 
țărilor mai puțin dezvoltate in vede
rea apropierii și egalizării nivelurilor 
economice între țările membre ale 
C.A.E.R.

Considerăm că prevederile amintite 
au și astăzi o stringentă actualitate, 
impunînd măsuri pentru o neîntîrzia- 
tă transpunere în viață, cu atît mai 
mult cu cit a trecut un deceniu de la 
adoptarea lor.

Sintem încredințați că, prin efor
turi comune, se pot găsi mijloacele 
necesare pentru ca în anii următori 
să putem asigura înfăptuirea tuturor 
obiectivelor Programului complex.

Vorbitorul s-a oprit in continuare 
asupra problemelor coordonării pla
nurilor pe anii 1981—1985, care a 
ocupat un loc central în lucrările 
actualei sesiuni.

Partidul Comunist Român, Guver
nul Republicii Socialiste România a- 
cordă o importanță deosebită acestei 
probleme, deoarece activitatea de 
coordonare a planurilor determină, 
în cea mai mare măsură, amploarea 
și eficiența colaborării noastre, atît 
în anii actualului cincinal, cit și în
tr-o perspectivă mai îndelungată.

în perioada în care s-au desfășu
rat lucrările de coordonare a planu
rilor, acționînd din împuternicirea 
conducerii de partid și de stat, orga
nismele guvernamentale, organele 
centrale de planificare și de comerț 
exterior, ca și celelalte ministere 
economice din țara noastră au des
fășurat, împreună cu organele simi
lare din țările membre ale C.A.E.R., 
lucrări intense pentru convenirea di
recțiilor principale ale colaborării 
economice și tehnico-științifice, pen
tru soluționarea multiplelor proble
me legate de extinderea și perfecț o- 
narea cooperării și specializării în 
producție în actualul cincinal. Ca ur
mare a lucrărilor de coordonare a 
planurilor, țările membre ale C.A.E.R. 
au obținut o serie de rezultate po
zitive, concretizate prin majorarea 
volumelor livrărilor reciproce de 
mărfuri, prelungirea și lărgirea a nu
meroase convenții bilaterale și mul
tilaterale, elaborarea de noi conven
ții de specializare și cooperare în 
producție.

Analizînd rezultatele coordonării 
planurilor, partidul și guvernul ro
mân consideră, totodată, că aceste 
rezultate nu oglindesc întru totul po
sibilitățile oferite de potențialul eco
nomic și tehnico-științific al țărilor 
membre ale C.A.E.R., nu dau încă 
soluții depline la numeroase proble
me esențiale care privesc dezvoltarea 
colaborării economice dintre țările 
noastre.

în acest context, vorbitorul a atras 
atenția că în ultimele două cincinale, 
deși volumul schimburilor de mărfuri 
cu țările membre ale C.A.E.R. a cres
cut de peste trei ori, ponderea aces
tora în comerțul exterior al României 
a scăzut de la 50 la sută, in 1970, la 
34 la sută în 1980.

O altă problemă est Jjtiă care se 
află in centrul atenMfțPoastre pri
vește asigurarea, în rniai rrufte mă
sură, in cadrul colaborării rqjproce, 
a necesarului de combustibili, ener
gie și materii prime — obiectiv prio
ritar stabilit in Programul complex 
și in Programul special de colabo
rare pe termen lung. în abordarea 
acestei probleme pornim de la con
statarea că, în primul deceniu de 
realizare a Programului complex, 
gradul de acoperire, pe baza colabo
rării reciproce, a necesarului Româ
niei de import de combustibili, ma
terii prime, minerale și metale s-a 
redus de la 47 la sută, în 1970, la 21 
la sută în 1980. Ca urmare, 
importăm în prezent cea mai 
mare parte a combustibililor, mate
riilor prime și metalelor necesare din 
terțe țări, cu plată in valută con
vertibilă.

Desigur că aceasta limitează di
mensiunile de ansamblu ale colabo
rării României în cadrul C.A.E.R.

Pornind de la această situație, în
registrată în deceniul trecut, condu
cerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general abjjfc- 
tidului Comunist Român, a sub^Wt, 
la întîlnirile avute cu conduceiflBBe 
partid, cu secretarii generali, cu pri
mii secretari din celelalte țări mem
bre ale C.A.E.R., necesitatea de a se 
acționa in comun, in cursul coordo
nării planurilor pe 1981—1935, pentru 
adincirea cooperării în diferite sfere 
ale producției materiale și majorarea 
substanțială a livrărilor de mărfuri, 
astfel incit să se ridice gradul de sa
tisfacere a necesarului țărilor de 
combustibili, energie, mașini, utilaje, 
de alte produse industriale și agro
alimentare.

Pe această bază, organele de pla
nificare și de comerț exterior din

România au fost orientate să intensi
fice tratativele cu partenerii lor, pre- 
zentînd, in cadrul lucrărilor de coor
donare a planurilor, propuneri de noi 
acțiuni de cooperare în producție și 
de livrări reciproce care să poată 
duce, în cincinalul actual, la dubla
rea volumului schimburilor comer
ciale cu celelalte țări membre. Cu 
toate acestea, pe baza protocoalelor 
de coordonare, se prelimină ca, pe 
întreaga perioadă 1981—1985, volumul 
acestor schimburi comerciale să 
crească numai cu 38 la sută. Potrivit 
înțelegerilor realizate cu conducerile 
de partid și de stat din alte țări mem
bre ale C.A.E.R., țara noastră con
tinuă tratativele pentru creșterea 
schimburilor comerciale pe anii 
1981—1985.

In ce ne privește; sintem hotărîți 
să acționăm în continuare pentru a 
asigura o pondere crescîndă a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în schimburile 
economice ale României, pentru solu
ționarea in condiții reciproc avan
tajoase a tuturor problemelor privind 
dezvoltarea colaborării, rămase in 
discuție.

în legătură cu extinderea cooperă
rii în domeniul combustibililor și ma
teriilor prime, în vederea majorării 
importurilor sale, România este gata, 
așa cum am declarat și în alte îm
prejurări, să contribuie la reali
zarea de obiective privind valorifica
rea resurselor naturale existente in 
țările membre, participînd, potrivit 
posibilităților ei, cu lucrări de pro
iectare, de prospectări geologice, de 
foraj, livrări de utilaje și materiale, 
forță de muncă ș.a.

Socotim, totodată, necesar ca, po
trivit celor convenite pină in prezent 
în C.A.E.R. și propunerilor prezen
tate de statele membre, să fie acce
lerate lucrările începute pentru sta
bilirea condițiilor concrete de cola
borare în vederea dezvoltării unor 
capacități de producție de combusti
bili, resurse energetice și alte mate
rii prime. De asemenea, se impune 
să se elaboreze și alte propuneri 
pentru lărgirea cooperării în această 
direcție, spre a se asigura satisface
rea mai deplină a necesarului fun
damentat economic al țărilor mem
bre. Acționindu-se statornic în aceas
tă direcție, s-ar oferi un exemplu 
concludent de soluționare, prin efor
turi unite, a unei probleme deosebit 
de complexe, care confruntă in eta
pa actuală un mare număr de țări 
ale lumii.

De mare însemnătate pentru am
plificarea colaborării noastre este 
adincirea cooperării și specializării 
în construcția de mașini, creșterea in 
continuare a schimburilor cu aceste 
produse, mai ales în ramurile și sub- 
ramurile de vîrf, în care, sintem tri
butari importurilor în valută conver
tibilă.

în legătură cu aceste probleme, 
subliniem și cu această ocazie pre
ocuparea constantă a conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
lărgirea în continuare a participării 
României la specializarea și coopera
rea în construcția de mașini, în 
scopul dezvoltării unei structuri in
dustriale moderne, cu o reprezentare 
adecvată a ramurilor și subramurilor 
de înaltă eficiență, în aceeași ordine 
de preocupări, deoarece sînt în curs 
de elaborare noi convenții generale 
de colaborare multilaterală, inclusiv 
în electrotehnică -și microelectronică, 
dorim să se acționeze pentra concre
tizarea lor în cel mai scurt timp, ast
fel incit să se convină livrări re
ciproce încă in cursul acestui cinci
nal, în condițiile unei participări co
respunzătoare și a industriei româ
nești.

O altă problemă asupra căreia do
rim să ne oprim privește colaborarea 
în utilizarea mai deplină a capacită
ților de prelucrare industrială exis
tente. Lărgirea colaborării în acest 
domeniu devine cu atît mai actuală 
cu cit, încă in cincinalul 1981—1935 și 
într-o perspectivă mai îndepărtată, 
vinele țări membre ale C.A.E.R. pre
văd construirea de noi capacități în 
ramuri și subramuri în care în alte 
țari există rezerve. Considerăm ne
cesar să se poată conveni programe 
comune de producție pentru folosirea 
cit mai judicioasă a capacităților 
existente.

în cadrul lucrărilor de coordonare 
a planurilor pe perioada 1981—1985, 
ținind seama de hotărîrile sesiunilor 
anterioare, urinau să fie stabilite ac
țiuni concrete de colaborare privind 
stimularea economică a creșterii pro
ducției agricole și exportului de pro
duse agroalimentare. Pină în pre
zent, nu s-a ajuns la realizarea unor 
înțelegeri bi sau multilaterale in a- 
ceastă problemă. Partidul Comunist 
Român și guvernul țării noastre, fi
ind de acord cu propunerile privind 
extinderea colaborării în domeniul a- 
limentar, consideră, totodată, necesa
ră convenirea — pe baza prevederi
lor de principiu din Programul com
plex și a hotăririlor adoptate anterior 
— a unor măsuri- de participare a 
țărilor interesate la eforturile pen
tru dezvoltarea producției agroali
mentare, îndeosebi pe calea stabilirii 
de prețuri și a altor mijloace econo
mice care să favorizeze intensificarea 
investițiilor in agricultură și crește
rea eficienței activității în această 
ramură de bază a economiei.

Apreciem că prlntr-o asemenea a- 
bordare a problemei vom putea ajun
ge împreună la măsuri de natură să 

ducă la o reală promovare a colabo
rării în acest domeniu pentru îmbu
nătățirea aprovizionării populației cu 
produse alimentare, avînd implicații 
favorabile asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale.

Apreciind că în coordonarea planu
rilor pe perioada 1981—1985 au mai 
rămas deschise probleme importante 
pentru mersul construcției socialiste 
și comuniste în țările noastre, pen
tru creșterea în continuare a schim
burilor reciproce, vorbitorul a spus 
că, deși au fost încheiate protocoalele 
de coordonare a planurilor și acordu
rile comerciale de lungă durată, este 
necesară, așa cum s-a convenit în 
cadrul diferitelor întîlniri la nivel 
inalt dintre conducătorii partidelor 
noastre, continuarea tratativelor între 
organele centrale de planificare și de 
comerț exterior pentru a fi stabilite 
noi acțiuni care să permită rezolva
rea tuturor problemelor și creșterea 
mai substanțială, pe această bază, a 
comerțului reciproc incă in cursul 
actualului cincinal.

Sintem animați de dorința sinceră 
de a găsi, împreună cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R., soluții eficien
te la problemele menționate, de a 
extinde colaborarea economică și 
tehnico-științifică, cooperarea și spe
cializarea în producție între țările 
noastre, de a contribui și pe această 
cale la creșterea prestigiului interna
țional al organizației noastre. Totoda
tă, considerăm că ar fi necesar ca în 
viitor, în cadrul activității de coor
donare a planurilor, să se extindă 
practica realizării de înțelegeri de 
colaborare pe perioade mai mari de 
cinci ani in anumite probleme fun
damentale. Avem în vedere acele 
probleme ale dezvoltării economice 
pentru care, datorită specificului 
proceselor de producție, organizarea 
colaborării trebuie sâ se extindă, de 
regulă, pe perioade mai îndelungate, 
în asemenea situație se află, în pri
mul rind, ramurile extractive de 
combustibili și materii prime, ener
getică, precum și unele sectoare ale 
construcțiilor de mașini în care ciclul 
cercetare-investiție-producție necesi
tă o lungă perioadă de timp. Adop- 
tind o asemenea măsură, credem că 
s-ar evita unele neajunsuri înregis
trate pină în prezent, s-ar crea 
condiții mai bune pentru finalizarea 
la termenele stabilite a coordonării 
planurilor și, pe această bază, va fi 
asigurată o mai bună stabilitate a 
colaborării reciproce, a schimburilor 
comerciale, va deveni posibilă solu
ționarea la timp a tuturor probleme
lor economice majore care intere
sează țările noastre.

Referindu-se în cuvîntul său și la 
unele probleme ale cooperării tehni
co-științifice, vorbitorul a subliniat 
că România participă activ la aceas
tă colaborare, organizațiile noastre de 
cercetări științifice conlucrjnd cu 
partenerii din celelalte țări membre 
ale C.A.E.R. în cadrul a peste 100 de 
convenții de colaborare, precum și al 
unor laboratoare, colective și institute 
de cercetare internațională.

Pe acest fond pozitiv au fost re
marcate direcțiile in care trebuie să 
fie concentrate eforturile în continua
re spre soluționarea unor probleme 
•prioritare alo dezvoltării,ppastre eco- 
nomtceț înftte.^'iriSctiu crește
rea productivității muncii și reduce
rea substanțială a consumurilor, prin 
elaborarea de tehnologii pentru pre
lucrarea superioară a resurselor ener
getice și de materii prime, minerale; 
crearea de utilaje și echipamente mo
derne care să asigure consumuri mai 
mici de combustibili, energie și ma
teriale; a unor sisteme de mașini 
pentru automatizarea complexă a 
proceselor de producție; asimilarea 
de noi produse cu caracteristici teh- 
nico-economice la nivelul celor maî 
bune performanțe mondiale etc. Se 
impune ca întreaga colaborare tehni
co-științifică să fie orientată spre ob
ținerea, in termene cit mai scurte, a 
unor rezultate concrete sub formă de 
tehnologii avansate, prototipuri și li
cențe, practieîndu-se pe scară mai 
largă forme contractuale, cu terme
ne și obiective bine precizate.

După ce s-a referit la unele pro
bleme ale situației internaționale, 
vorbitorul a subliniat, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, la recentul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, că in 
condițiile complexe ale vieții inter
naționale contemporane sint mai ne
cesare ca oricînd unirea și conlucra
rea tot mai strinsă a popoarelor, a 
forțelor înaintate pentru oprirea a- 
gravării situației, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
colaborare, independență și pace, pen
tru soluționarea tuturor problemelor 
pe calea pașnică, a tratativelor. Hotă- 
ritor pentru asigurarea destinderii și 
păcii este respectarea neabătută, în 
toate împrejurările, a dreptului su- 
veran al popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele, de a se dezvolta 
liber, potrivit voinței și aspirațiilor 
proprii, fără nici un amestec din a- 
fară.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
conducerii de partid și de stat bulga
re, primului ministru Grișa Filipov, 
președintele actualei sesiuni, mulțu
miri călduroase pentru ospitalitate, 
pentru condițiile create în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

cinema
• Alergătorul : SALA MARE A PA
LATULUI — 18; 20,15, la Sala mică
— 17; 19,15.
• Alo, aterizează străbunica I : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21,15.
• Duelul ; VICTORIA — 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
• Muppets la Hollywood : DOINA — 
9,15; 11; 12,45; 14,30.
• Fiul munților : PACEA — 15,30;
17,30; 19,30, DOINA — 16,15; 18; 20.
• Probleme personale : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Pruncul, petrolul $1 ardelenii : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Detașamentul „Concordia* * : FLA- 
CARA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Punga cu libelule : PROGRESUL

• Teatrul de operetă : Stelele ope
retei — 20.
• Teatrul Mic : Cîntecul iubirii — 21 
(la rotonda scriitorilor din Cișmiglu).
• Teatrul Foarte Mic : Premiera 
— 20.
• Teatrul „Giulești* (la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste România): 
Popas în istorie, spectacol de sunet 
și lumină — 11; 17.
• Teatrul evreiesc de stat : EX. — 
18,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână** ; La fîntîna dorului — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
— (Grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar face ! — 20, (la grădina Ba- 
tiștei) : Veselie la Tănase — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Tindală... 
cloșcă" (în parcul Cișmigiu) — 20.

— 16; 18; 20.
• Chemarea : CENTRAL — 8,30;
11,30: 13,30; 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : TIMPURI NOI — 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Corleone : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădi
nă — 21, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
EFORIE — 9; 12; 16; 19.

• Stele da dimineață s BUZE ȘTI — 
15; 17; 19.
• Patrula cosmică fn acțiune : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 do hoți : FE
RENTARI — 15,30; 19.
• Jocuri serioase : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Cosmonautul : POPULAR — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Kojak la Budapesta : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petro vka 38 : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 12,45; 16;
18.15, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15.
• Articolul 420 : FEROVIAR — 8,45; 
12; 16; 19, GLORIA — 8,45; 12; 16;
19.15.
• Campionul (ambele serii) : STU
DIO — 10; 12,30; 16; 19.
• Idilă cu „miss Brazilia" : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Secretul casetofonului : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : LIRA — 15.30; 19, la gră
dină — 21, GIULEȘTI — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,45, TOMIS — 9; 12,30; 16; 
19,30, la grădină — 21,15.
• Strada Hanovra : FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Shabana : VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Clinele electronic : AURORA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la grădină
— 21.
• Superman 3 COTROCENI — 15,30; 
19.
• Marea neliniște : Grădina ARTA 
— 21.

• Pierdut șl regăsit t Grădina BU- 
ZEȘTI — 21.
• Domnul Miliard : Grădina CULTU
RAL — 21.
• Îmi sare țandăra > Grădina FESTI
VAL — 21.
• Mesaj din spațiu : Grădina FLA- 
CARA — 21,15.
• Marfă furată 1 Grădina GLORIA 
— 21.
• Cuscrii s Grădina MIORIȚA — 21.
• Jandarmul și extratereștrii : Gră
dina PARC HOTEL — 21,15.

teatre

• EXPANSIUNEA U- 
NIVERSULUI. Astrofizicie
nii afirmă că trăim într-un Uni
vers aflat în continuă evoluție, 
în care uriașele concentrări de 
stele — galaxiile — se îndepăr
tează una de alta. Descoperirea 
așa-zisei „radiații cosmice relic
tice", care umple în mod egal 
întregul spațili, a confirmat re
prezentările teoretice asupra 
faptului că, in urmă cu circa 15 
miliarde de ani, Universul era cu 
totul diferit față de ceea ce este 
astăzi, reprezentînd o concen
trare de plasmă. De atunci ea 
s-a răcit într-o mare măsură, 
s-au format elementele chimice, 
stelele, planetele.

• LAMPADAR PRO- 
G RAMAT. Pentru a se eco* 
nomisi energia electrică la 
iluminatul public, specialiștii 
suedezi au realizat un sistem in
genios. Ei au atașat la fiecare 
lampadar un microprocesor, care 
este programat pe o durată de 
20 de ani. în funcție de intensi
tatea luminii, de durata zilei și 
a nopții, de Intensitatea traficu

lui etc., lumina emisă devine 
mai puternică sau mai slabă, 
sistemul public de iluminat se 
aprinde sau se stinge, reglîn- 
du-se automat. S-a calculat că 
in felul acesta se economisește 
pină la 20. la sută din energia 
consumată în mod obișnuit.

• TRACTOR TELE
GHIDAT. Specialiștii ameri
cani au realizat un tractor pre
văzut cu un sistem automat de 
deplasare și ghidare, fid pe cale 
optică, fie prin inducție, sistem 
denumit „Guide-o-matic“. în 
prima versiune, tractorul urmă
rește cu ajutorul unor celule fo- 
toelectrice montate în partea de 
jos a caroseriei o bandă albă 
adezivă sau vopsită pe sol. A- 
ceste celule acționează asupra 
direcției determinînd traiectoria 
sau mișcările tractorului, opri
rile etc.

• JENȘENUL, PLAN
TĂ AGRICOLĂ ? Cercetă
torii din Extremul Orient sovie
tic au trecut la cultivarea unul 
soi de jenșen de mare produc
tivitate, cu cinci tulpini, față 
de soiul obișnuit, cu o sin
gură tulpină. După părerea 
specialiștilor, această plantă, 
extrem de rară in prezent, 
va deveni in curind o plantă a- 
gricolă. O metodă de cultivare 
a jenșenului a și fost pusă la 
punct în Caucazul de Nord, unde 
există o veritabilă plantație de 
„rădăcina vieții". Plantații de 
jenșen au fost înființate, de a- 
semenea, în regiunea Volgăi și 
în unele regiuni vestice ale U- 
nlunii Sovietice.

• TUNUL LUI ARHI- 
MEDE. Inginerul grec I. Sa- 
kas a confirmat ipoteza potrivit 

căreia primul tun ar fi fost con
struit de Arhimede. Studiind 
schițe realizate de Leonardo da 
Vinci după descrierea asaltului 
Siracuzei, cînd navele romane 
au fost bombardate cu „o armă 
necunoscută", el a realizat după 
aceste schițe tunul lui Arhime
de. Leonardo da Vinci susținea 
că tunul era realizat dintr-un 
trunchi \ie arbore cu ghiulele 
din bolovani cintărind 109 kg. 
Inginerul grec a realizat un mo
del al tunului, capabil să arunce 
o ghiulea pe minut la o distan
ță de 6 stadii (aproximativ 600 
m).

• GHEAȚA MULTIMI
LENARĂ. O echipă de cerce
tători de la Universitatea din 
Copenhaga ce efectuează cerce
tări în Groenlanda a prelevat un 
eșantion de gheață datind de 
4 400 de ani, pe care l-au 
descoperit la o adincime de 1 400 
metri. Prin aceste experiențe, 
constînd în executarea de forări 
mergînd pină la 2 000 de metri 
adincime în gheață, se incearcă 
studierea climei care exista în 
cursul ultimilor 130 000 de ani.
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APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE 

difuzat ca document oficial al Adunării 
Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). - 
Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România adre
sat parlamentelor țărilor semnatare 
ale Actului final al Conferinței de la 
Helsinki a fost difuzat ca document 
oficial al Adunării Generale a 
O.N.U.

„România militează consecvent pentru destindere, 
securitate, pace și cooperare intre popoare" 

Secretariatul Comitetului internațional pentru securitate și coope
rare europeană dă o inaltă apreciere Apelului Marii Adunări 

Naționale
BRUXELLES 8 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc reuniunea lăr
gită a Secretariatului Comitetului in
ternational pentru securitate și coope
rare europeană (C.I.S.C.E.), la care 
au participat reprezentanți din 13 
țări semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, între care și România.

In cursul dezbaterilor a fost expri
mată preocuparea profundă față de 
evoluția situației politice în Europa 
și pe plan mondial, subliniindu-se 
necesitatea ca cele mai largi forțe 
politice și sociale să acționeze pentru 
reluarea și adîncirea destinderii, 
adoptarea unor măsuri efective în 
domeniul dezarmării, oprirea instală
rii și dezvoltării de noi rachete nu
cleare în Europa și angajarea de ne
gocieri pe baze serioase în acest 
scop. Totodată, avînd în vedere sta
diul lucrărilor reuniunii de la Madrid, 
Secretariatul C.I.S.C.E. a subliniat că 
opinia publică așteaptă ca aceasta să 
se finalizeze cu rezultate pozitive și 
să decidă convocarea unei conferințe 
consacrate Încrederii și dezarmării 
în Europa.

LIBAN

Reuniunea Comitetului cvadripartit arab
BEIRUT (Agerpres). — La Beite- 

ddine, la 45 kilometri est de Beirut, 
s-au încheiat lucrările reuniunii Co
mitetului cvadripartit arab, format 
din miniștrii de externe ai Arabiei 
Saudite, Kuweitului, Libanului și Si
riei, avînd ca misiune examinarea 
măsurilor susceptibile să asigure re
zolvarea politică a situației din Li
ban.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea ședinței menționează că s-a

La Winterthur (Elveția) a avut loc o demonstrație de protest împotriva 
organizării expoziției de armament „W-81''. In ziua inaugurării, sute de tineri 
s-au așezat pe jos, pentru a împiedica pătrunderea vizitatorilor în expoziție

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

L

Apelul, care abordează o serie de 
probleme înscrise pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a fost difuzat în le
gătură cu punctele privind dezar
marea generală și completă; dez
voltarea și întărirea bunei vecinătăți 
și aplicarea declarației privind în
tărirea securității internaționale.

Reprezentantul român, Vasile Ni- 
colcioiu, a înfățișat pe larg poziția și 
acțiunile României, Ideile, inițiativele 
și propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind oprirea agravării 
situației internaționale, continuarea 
procesului destinderii, trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, șl în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
aplicarea integrală a Actului final 
de la Helsinkj și încheierea cu 
rezultate substanțiale a reuniunii de 
la Madrid, asigurarea continuității 
procesului de edificare a securității 
europene. în acest context, el a re
levat conținutul și semnificația re
centului apel adresat de Marea 
Adunare Națională parlamentelor ță
rilor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, inițiativă care s-a bucu
rat de o înaltă apreciere din partea 
Secretariatului C.I.S.C.E., fiind con
siderată ca o nonă și elocventă ex
presie a consecvenței cu care Româ
nia militează pentru destindere, 
securitate, pace și cooperare intre 
popoare.

decis continuarea lucrărilor comite
tului care se va reuni din nou la 25 
iulie.

într-o declarație difuzată de agen
ția France Presse, secretarul general 
al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a preci
zat că organizarea unei noi reuniuni 
a comitetului se datorează faptului 
că programul prezentat președintelui 
Libanului, Elias Sarkis, necesită o 
examinare amănunțită.

CONGRES. In orașul Victoria, ca
pitala Republicii Seychelles, s-au 
încheiat lucrările celui de-al treilea 
Congres al Partidului Frontul Pro
gresist al Poporului, de guvernă- 
mint. Congresul l-a reales pe France 
Albert Rene in funcția de pre
ședinte al partidului, informează a- 
genția Prensa Latina. Delegații la 
congres au aprobat, de asemenea, o 
rezoluție în care se exprimă spri
jinul partidului față de mișcările de 
eliberare națională din întreaga 
lume, precum și un alt document 
în care se cere transformarea Ocea
nului Indian într-o zonă a păcii.

40 DE PARLAMENTARI DE- 
MOCRAT-CREȘTINI au cerut, in
tr-un manifest publicat la Roma, 
conducerii acestui partid să-și pre
zinte demisia la viitorul consiliu 
național, prevăzut să aibă loc în 
cursul acestei luni, și să se convoa
ce o adunare generală menită să 
stabilească „noile orientări" ale 
Partidului Democrat-Creștin, care 
să fie apoi consfințite de un con
gres extraordinar. Publicarea acestui 
document, care urmează a fi supus 
unei campanii de semnături în rîn- 
durile partidului, intervine după 
înlăturarea democrației creștine de 
la președinția guvernului și după 
rezultatele foarte slabe înregistrate 
în alegerile administrative par
țiale de la 21 iunie.

SCHIMB DE MESAJE. Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
și președintele Pakistanului, Mo
hammad Zia-Ul-Haq, au procedat la 
un schimb de mesaje în legătură 
cu relațiile dintre cele două țări, 
relevă ziarele din capitala indiană, 
citate de agenția China Nouă. 
Schimbul de mesaje face parte din 
dialogul permanent privind norma
lizarea relațiilor dintre cele două 
țări și urmărește lărgirea contacte-

ITALIA
Colocviu cu tema:

„PACEA ȘI 
DEZARMAREA"'
ROMA 8 (Agerpres). — La Rivoll 

(Italia) a avut loc un colocviu inter
național cu tema „Pacea și dezarma
rea", organizat de Comitetul antifas
cist al regiunii Piemonte. Au parti
cipat delegați ai unor organizații 
antifasciste și democratice din Italia 
și numeroase țări europene, precum 
și din America Latină.

Poziția partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea unor 
acțiuni concrete și ferme pentru asi
gurarea păcii și realizarea dezarmă
rii generale, in primul rind a celei 
nucleare, rolul maselor populare, al 
forțelor democratice și progresiste în 
Înfăptuirea acestui deziderat major 
al umanității a fost prezentată, în in
tervenția sa, de delegatul român 
Gheorghe Micu, membru al Consiliu
lui A.D.I.R.I.

SPANIA

Demonstrație împotriva 
aderării țării la N.A.T.O.

MADRID 6 (Agerpres). — Intr-un 
mare parc din Madrid s-a desfășurat 
duminică o puternică demonstrație 
de protest împotriva preconizatei a- 
derări a Spaniei la N.A.T.O., relevă 
agenția France Presse. La demon
strație au participat peste 50 000 de 
persoane. Au luat cuvintul numeroși 
reprezentanți ai partidelor de opo
ziție și ai sindicatelor. Ei au subli
niat că interesele N.A.T.O. și cete ale 
poporului spaniol sînt opuse. Orato
rii, între care deputatul Pablo Cas
tellano, din partea Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, au cerut 
organizarea unui referendum In le
gătură cu această problemă.

Anul trecut, guvernul spaniol șl-a 
anunțat intenția de a cere intrarea 
țării în N.A.T.O., proiect; care, în 
prezent, face obiectul unor negocieri 
ce se desfășoară paratei cu renego- 
cierea Tratatului bilateral privind 
staționarea bazelor americane pe 
teritoriul Spaniei.

Majorarea ratei dobinzilor 
bancare in S.U.A. 

provoacă îngrijorare 
in țările vest-europene

Luni, la deschiderea burselor, aurul 
a fost cotat la Londra cu peste 10 
dolari uncia, mai puțin decît vineri, 
la închidere, atingînd nivelul cel mai 
scăzut din noiembrie 1979. respectiv 
403,50 dolari uncia. Din cauza ratei 
exagerat de înalte a dobinzilor in 
S.U.A. — 20,5 la sută — valoarea do
larului înregistrează niveluri record 
în raport cu principalele monede oc
cidentale.

Creșterea cursului dolarului și re
fuzul autorităților financiare ameri
cane de a reduce rata dobinzilor ban
care în jfcjA. — notează agenția 
Reuter —^MMkțcă o serioasă îngri- 
jorar^jjn rmSfi guvernelor vest- 
europ«B, care vor ridica aceste pro
bleme Ta reuniunea la nivel înalt a 
celor șapte state occidentale indus
trializate, programată la Ottawa, in 
zilele de 20—21 iulie. Autoritățile 
financiare vest-europene, precizează 
agenția, manifestă reticente in ce 
privește majorarea dobinzilor bancare 
proprii pentru a frina creșterea 
cursului dolarului, întrucît o aseme
nea măsură ar afecta programele lor 
de redresare economică și de comba
tere a inflației. (Agerpres) 

lor între India și Pakistan, iar pe 
un plan mai larg slăbirea încordă
rii în regiune.

INCIDENTE LA LIVERPOOL.
Luni — pentru a treia zi consecu
tiv — în cartierul Toxteh. locuit in 
majoritate de populație de culoare, 
al orașului britanic Liverpool, au 
continuat să se înregistreze puter
nice incidente rasiale. Pentru pri
ma dată, scrie agenția U.P.I., poli
tia a folosit gazete lacrimogene. în- 
tr-un oraș britanic, in încercarea 
de a menține controlul asupra si
tuației. Noul val de incidente ra
siale din Marea Britanie. soldat cu 
un mare număr de răniți și de a- 
restări, precum și cu daune mate
riale considerabile, a fost declanșat, 
vineri, în cartierul Southall, din 
Londra, de un grup de adepți ai or
ganizației neonaziste „Frontul Na
țional". A doua zi. incidente rasia
le extrem de puternice au izbucnit 
la Liverpool, după arestarea unui 
tinăr de culoare.

SEISM. Serviciul de supraveghe
re geologică de la Golden (Colo
rado) a anunțat că a înregistrat, 
luni, un seism de gradul 6,9 pe sca
ra Richter în sudul Pacificului. 
Seismul a fost resimțit in Insulele 
Loialității, situate la aproximativ 
1 600 kilometri est de coasta Aus
traliei.

NAUFRAGIU. Opt marinari au 
murit înecați; iar alți cinci au fost 
dați dispăruți in urma naufragiului 
vasului hidrografic canadian „Arc
tic Explorer" in nordul Insulei 
Terra Nova, a anunțat paza de 
coastă canadiană. 19 persoane au 
supraviețuit și au putut fi salvate. 
Cauza naufragiului nu a fost eluci
dată, dar paza de coastă nu exclu
de posibilitatea ca nava să se fi lo
vit de un iceberg.

COMUNICAT
cu privire la ședința a XXXV-a a sesiunii 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 2—4 iulie 1981, in ca

pitala Republicii Populare Bulgaria 
— Sofia, a avut loc ședința a 
XXXV-a ordinară a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. conduse de : G. Filipov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
L. Strougal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
C. R. Rodriguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, J. Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, W. 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, I. Verdeț, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Gy. Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. N.A. Tihonov, pre
ședintele Consiliului de. Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, Vo Nguyen Giap, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste Vietnam.

In conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
ședința sesiunii a participat o dele
gație a R.S.F.I., condusă de Z. Dra
gan, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal. *

CONVORBIRI SOVIETO-BRITA- 
NICE. La Moscova au avut loc, 
luni, convorbiri între A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și lordul Carrington, 
ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii. Convorbirile s-au referit la 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes reciproc.

REZULTATELE ALEGERILOR 
PENTRU ADUNAREA MUNICI
PALA A CAPITALEI JAPONIEI, 
desfășurate duminică, marchează 
un regres relativ al Partidului Li
beral Democrat — de guvernă- 
mint. Din cete 127 de mandate, 
P.L.D. a obținut 52, cu 3 mai pu
țin decît la scrutinul precedent. Se 
remarcă, totodată, avansul P. C. Ja
ponez, care a obținut 5 locuri în 
plus față de alegerile precedente 
și a devenit principalul partid de 
opoziție în Adunarea municipală a 
capitalei nipone.

ÎNTREVEDERE. Enrico Berlin- 
guer, secretarul general al P. C. Ita
lian, s-a întîlnit cu delegația P. C. 
Chinez, condusă de Peng Chong, 
membru al Biroului Politic și al 
Secretariatului C.C. al P.C.C., aflată 
la Roma, transmite agenția China 
Nouă. In timpul convorbirii, En
rico Berlinguer și Peng Chong și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea continuă a relațiilor în
tre cele două partide, în ultimul an.

POPULAȚIA INDONEZIEI a 
fost, in 1980, de 147 490 000 locuitori 
— a anunțat Direcția Centrală de 
Statistică din Jakarta. Ritmul de 
creștere al populației in ultimul de
ceniu a fost de 2,3 la sută. Cea mai 
mare densitate este înregistrată In 
insula Jawa, unde pe fiecare km 
pătrat trăiesc, in medie, 724 per
soane.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
în calitate de observatori, delegații 
din Republica Democratică Afganis
tan, Republica Populară Angola, 
Etiopia Socialistă, Republica Demo
crată Populară Laos, Republica Popu
lară Mozambic, Republica Democrată 
Populară Yemen.

La lucrările sesiunii au participat 
N.V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, re
prezentanți ai comitetelor și ai orga
nizațiilor economice internaționale 
create de țările socialiste.

,A prezidat G. Filipov, conducă
torul’ delegației Republicii Populare 
Bulgaria, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.B.

Sesiunea a examinat rapoartele 
Comitetului Executiv cu privire la 
stadiul realizării Programului com
plex și sarcinile adincirii și perfec
ționării în continuare a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în anii 
’80, teu privire la activitatea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc în
tre ședințele a XXXIV-a și a 
XXXV-a ale sesiunii, precum și ra
poartele Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul activității de 
planificare cu privire la rezultatele 
coordonării planurilor economice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe 1981— 
1985 .și al Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare tehnico-științifică cu 
privire la perfecționarea în continua
re a colaborării in domeniul științei 
și tehnicii.

La ședință s-a relevat că. in dece
niul precedent, țările membre ale 
C.A.E.R.. dezvoltind și adîncind co
laborarea pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, ale respec
tării suveranității de stat, indepen
denței și intereselor naționale, ne
amestecului in treburile interne ale 
țărilor, egalității depline în drepturi, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, au asigurat îndeplinirea 
cu succes, în ansamblu, a Programu
lui complex.

S-a subliniat in mod unanim că 
experiența realizării acestuia a con
firmat justețea cursului convenit, 
elaborat de partidele comuniste și 
muncitorești spre adîncirea și per
fecționarea colaborării reciproce și 
dezvoltarea integrării economice so
cialiste, forța vitală a princi
piilor fundamentale, a scopurilor, 
formelor și metodelor activității 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Transpunerea în viață 
a acestui curs a contribuit la unirea 
eforturilor țărilor membre ale 
C.A.E.R.)în interesul soluționării ce
lor mai importante probleme econo
mice, la întărirea puterii lor, a uni
tății politice, coeziunii și prestigiu
lui internațional, la dezvoltarea di
namică și stabilă a economiilor na
ționale, la creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, la adîncirea di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii și la egalizarea nivelurilor lor 
de dezvoltare economică.

înfăptuirea prevederilor Progra
mului complex a ridicat colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe o 
treaptă calitativ nouă, a permis 
orientarea acesteia mai precisă spre 
progresul tehnic, specializarea și coo
perarea în producție, valorificarea in 
comun a resurselor naturale, în folo
sul general al popoarelor statelor 
socialiste frățești. S-au întărit sub
stanțial bazele planificate ale colabo
rării. Ea s-a îmbogățit cu forme nOi, 
care au completat și concretizat Pro
gramul complex, în primul rind prin 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung și programele bilaterale 
de lungă durată ale specializării și 
cooperării în producție.

. Un pas însemnat în dezvoltarea co
laborării multilaterale și a comuni
tății țărilor membre ale C.A.E.R. l-a 
constituit primirea ca membri ai 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc a Republicii Cuba și Republicii 
Socialiste Vietnam. în conformitate 
cu prevederile principiale ale Progra
mului complex, țările europene 
membre ale C.A.E.R. acordă un larg 
sprijin economic și tehnico-științific 
R.S.V., Republicii Cuba și R.P.M. 
în dezvoltarea economiilor lor națio
nale.

Sesiunea a constatat cu satisfacție 
că țările membre ale C.A.E.R., folo
sind superioritatea’orînduirii socialis
te, pe baza eforturilor proprii și spri- 
jinindu-se pe colaborarea reciprocă, 
au făcut progrese Însemnate în dez
voltarea economică, au mărit poten
țialul lor economic și tehnico-știin
țific, au asigurat ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al po
poarelor. Volumul venitului național 
a crescut in 1980, în ansamblu pe 
țările membre ale C.A.E.R., cu 66 la 
6utâ față de 1970, al producției 
globale industriale cu 84 la sută, în 
ultimii zece ani a crescut nivelul me
diu anual al producției agricole, care 
în cincinalul trecut a fost cu 25 la 
sută mai mare decît în 1966—1970. în 
deceniul precedent, țările membre 

ale C.A.E.R. au depășit de aproape 
două ori țările capitaliste dezvoltate 
in ce privește ritmurile de creștere 
ale vehitului național și producției 
industriale.

Conducătorii delegațiilor țârilor 
membre ale C.A.E.R. au subliniat că 
succesele însemnate obținute de sta
tele frățești sînt indisolubil legate de 
rolul conducător al partidelor comu
niste și muncitorești, constituie re
zultatul muncii pline de abnegație a 
popoarelor acestor țări, al aplicării 
creatoare de către fiecare partid a 
legităților generale ale construcției 
socialismului la condițiile concrete 
ale țării sale, sint mărturia imense
lor posibilități creatoare ale socialis
mului.

S-a relevat că colaborarea pe mul
tiple planuri a țărilor membre ale 
consiliului, ce se dezvoltă neabătut 
pe baza înțelegerilor principiale 
elaborate în cursul întîlnirilor și tra
tativelor conducătorilor partidelor și 
statelor frățești, a constituit un fac
tor puternic care a contribuit la rea
lizările în dezvoltarea economiilor 
lor.

Principiile socialiste ale relațiilor 
reciproce, condițiile economice ale 
colaborării, sensibil mai favorabile 
decît pe piața mondială, legăturile 
economice stabile constituite pe baze 
planificate asigură țărilor membre 
ale C.A.E.R. avantaje reale în creș
terea forțelor de producție, în solu
ționarea obiectivelor economico-so- 
ciale.

Schimburile de mărfuri dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. au crescut 
în deceniul precedent de 3,3 ori și 
au atins în prezent 121 mid. rbl. Li
vrările reciproce asigură pentru ma
joritatea țârilor membre ale C.A.E.R. 
cea mai mare parte a necesarului lor 
de import la mașini și utilaje, țiței, 
minereu de fier, mărfuri de larg 
consum. în 1980, livrările reciproce 
dintre țările membre ale C.A.E.R. au 
acoperit circa două treimi din nece
sarul lot de import la mărfurile 
menționate.

Sesiunea , a relevat rolul important 
al U.R.S.S. în colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. Dispunînd de 
un puternic potențial economic, teh
nic și- științific, Uniunea Sovietică 
efectuează livrări de combustibili, 
materii prime, mașini, utilaje și alte 
mărfuri, acordă o largă asistență teh
nică țărilor membre ale C.A.E.R. în 
edificarea de obiective industriale, 
transmite din experiența sa înaintată 
de producție și tehnico-științifică. 
Marea capacitate a pieței sovietice 
garantează majorității țărilor mem
bre ale C.A.E.R. desfacerea stabilă a 
unei părți importante a exportului 
de produse ale construcțiilor de ma
șini și a altor mărfuri. Țările frățești 
livrează în Uniunea Sovietică multe 
tipuri de mașini și utilaje, mijloace 
de transport, mărfuri de larg con
sum, diferite tipuri de materii prime.

La ședința sesiunii s-a dat o apre
ciere pozitivă rezultatelor construirii 
in comun de obiective productive. în 
ultimii ani, pe baza unirii eforturi
lor țărilor, au fost date in exploatare 
pe teritoriul U.R.S.S. obiective unice 
prin amploarea lor : conducta de 
gaze „Uniunea", combinatul de az
best de la Kiembai, prima etapă a 
fabricii de celuloză de la Ust-Ilim, 
noi capacități pentru producția ma
teriilor prime cu conținut de fier și 
a feroaliajelor, fabrica de utilaje 
pentru industria electrotehnică de la 
Novovolînsk. Funcționează cu succes 
linia de interconexiune pentru trans
portul energiei electrice cu tensiunea 
de 750 kV Vinnița (U.R.S.S.) — Alber- 
tirșa (R.P.U.). Cu participarea țărilor 
frățești, a început construcția fabricii 
de drojdii furajere pe bază de mate
rie primă petrolieră de la Mozir, a 
centralei atomoelectrice de la Hmel- 
nițk, cu o putere de 4 milioane kW, 
cu o linie pentru transportul energiei 
electrice pină la Jeszuv (R.P.P.). în 
R.P.M. a fost construit marele combi
nat „Erdenet" pentru producția con
centratului de cupru și molibden, se 
desfășoară lucrări pentru construcția 
și reconstrucția întreprinderilor de 
nichel din Cuba.

S-a relevat experiența pozitivă a 
dezvoltării pe bază multilaterală a 
specializării și cooperării in produc
ție, îndeosebi în domeniul utilajelor 
pentru centrale atomoelectrice, teh
nicii electronice de calcul, navelor, 
utilajelor chimice, petrochimice și 
electrotehnice. Exportul reciproc de 
produse specializate ale construcții
lor de mașini a crescut de la 1,3 mi
liarde ruble, în 1971, pină la 9,1 mi
liarde ruble in 1980, iar ponderea a- 
cestora în livrările de mașini și uti
laje dintre țările membre ale 
C.A.E.R. a atins 34 la sută.

Sesiunea a subliniat rolul crescind 
al colaborării tehnico-științifice în 
soluționarea problemelor intensifi
cării economiilor naționale. Pe aceas
tă bază, in anii înfăptuirii Programu
lui complex s-au executat peste 16 
mii lucrări, au fost .soluționate . o 
serie de probleme importante, cu 
caracter fundamental și aplicativ.

Se înfăptuiește cu succes progra
mul „Intercosmos", în cadrul căruia 
s-au efectuat zboruri comune ale 
coșmonauților tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe nave cosmice so
vietice.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv, a celorlalte orga
ne ale consiliului și a organizațiilor 
economice internaționale create de 
țările membre ale C.A.E.R. în legă
tură cu înfăptuirea Programului 
complex.

Dind o înaltă apreciere rezultate
lor obținute în realizarea Programu
lui complex, sesiunea a relevat, tot
odată, că în îndeplinirea sarcinilor 
stabilite nu au fost folosite toate po
sibilitățile existente și a subliniat că 
țelurile colaborării prevăzute in acest 
document iși păstrează actualitatea 
și pentru viitor. Aceasta se referă, 
în primul rind, la sarcinile sporirii 
maxime a eficienței economice a 
producției sociale și a productivității 
muncii, la soluționarea problemei a- 
sigurării optime a necesarului de 
perspectivă al economiilor naționale 
ale țărilor de combustibili, energie, 
materii prime, utilaje moderne, pro
duse alimentare și bunuri de larg 
consum, la apropierea și egalizarea 
nivelurilor dezvoltării economice a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Hotărîrile Congresului al XXVI- 

lea al P.C.U.S. și ale congreselor ce
lorlalte partide comuniste și munci
torești frățești, care au avut loc in 
1979—1981, au confirmat hotărîrea 
fermă, unanimă a țărilor membre ale 
C.A.E.R. ca Și in viitor să transpu
nă in viață prevederile Programului 
complex al adincirii și perfecționă
rii in continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socialis
te, ale programelor speciale pe ter
men lung și ale programelor bilate
rale "de lungă durată ale colaborării, 
în scopul soluționării problemelor 
majore vitale ale economiilor națio
nale, intensificării producției socia
le, perfecționării structurilor comple
xelor economice naționale, folosirii 
raționale a potențialului economic și 
tehnico-științific cumulat al țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Examinînd rezultatele coordonării 
planurilor economice pe 1981—1985, 
iar pentru unele probleme și pe o 
perioadă mai Îndelungată, sesiunea 
a relevat că în cursul acestei acti
vități au fost convenite direcțiile 
principale ale colaborării economice 
și tehnico-științifice și volumele li
vrărilor reciproce de mărfuri. O 
trăsătură nouă a coordonării pla
nurilor o constituie corelarea aces
teia cu realizarea acțiunilor progra
melor de colaborare pe termen lung. 
Toate acestea au contribuit la cre
area premiselor pentru dezvoltarea 
stabilă a economiilor țărilor membre 
ale consiliului în actualul cincinal.

A fost adoptat planul convenit al 
acțiunilor multilaterale integraționis- 
te pe 1981—1985 în care sînt prevă
zute construirea cu eforturile comu
ne ale țărilor a unui șir de obiective 
economice, dezvoltarea specializării 
și cooperării în producție, colabora
rea în domeniul științei și tehnicii, 
standardizării, precum și măsurile 
care să contribuie la dezvoltarea e- 
conomiilor R.S.V., Republicii Cuba și 
R.P.M.

Pornind de Ia obiectivele trasate 
de congresele partidelor frățești pri
vind intensificarea în continuare a 
producției sociale pe baza progresu
lui tehnico-științific, a reducerii con
sumurilor de energie și materiale in 
producție, precum și a accelerării 
schimbărilor structurale in economie, 
sesiunea a preconizat măsuri cu pri
vire la adîncirea și creșterea eficien
ței colaborării, îndeosebi in sfera 
producției materiale, științei șl teh
nicii. Țările membre ale C.A.E.R. 
adoptă cursul spre transformarea ur
mătoarelor două cincinale intr-o pe
rioadă a cooperării intensive în pro
ducție și tehnico-științifice.

Sesiunea a considerat necesară 
accelerarea elaborării în comun de 
mașini complexe pentru extracția la 
zi a substanțelor utile și pentru con
strucția de conducte magistrale de 
gaze, de utilaje care să asigure eco
nomisirea energiei, de mijloace mo
derne pentru conducerea proceselor 
de producție, avindu-se in vedere să 
se asigure fabricația acestora pe 
bâză dtf cooperare. începind cu .urmă? 
torul cincinal.

In timpul ședinței sesiunii, condu
cătorii delegațiilor R.P.B., R.S.C., R, 
Cuba, R.D.G., R.P.P., Republicii So
cialiste România, R.P.U. și U.R.S.S. 
au semnat Convenția interguver- 
namentală privind colaborarea mul
tilaterală în crearea bazei unice 
de elemente electronice unificate 
pentru aparatură radioelectronică, 
mijloace de telecomunicații și mij
loace ale tehnicii de calcul, îndrepta
tă spre satisfacerea maximă a nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
de produse electronice de înalt 
nivel tehnic, pe calea unirii și folosi
rii raționale a posibilităților acestor 
țări.

Țlnînd seama de marea însemnă
tate a microprocesoarelor pentru creș
terea eficienței economiilor naționale 
și accelerarea progresului tehnico- 
științific, sesiunea a adoptat o , hotă- 
rîre cu privire la elaborarea progra
mului colaborării în dezvoltarea și 
folosirea largă a acestei tehnici.

A fost relevată necesitatea perfec
ționării și creșterii în continuare a 
eficientei colaborării tehnico-știin- 
țifice in strînsă corelare cu speciali
zarea și cooperarea în producție. S-a 
recomandat înfăptuirea convenirii in
tre țările interesate membre ale 
C.A.E.R. a politicii tehnico-științifice, 
in scopul unirii eforturilor lor în 
elaborarea problemelor care au im
portanță prioritară pentru economiile 
naționale și al accelerării introducerii 
în producție a rezultatelor obținute.

Sesiunea C.A.E.R. a recomandat 
lărgirea colaborării in producție și 
creșterea livrărilor reciproce de 
mărfuri alimentare și mărfuri indus
triale de larg consum. In timpul 
lucrărilor sesiunii au fost semnate 
convențiile generate multilaterale pri
vind dezvoltarea complexă a produc
ției de zahăr, precum și a producției 
și prelucrării industriale a citricelor 
in Republica Cuba, care au drept

Ședința Comitetului
In ziua de 4 iulie 1981 a avut loc 

la Sofia ședința a 100-a a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la lucrările că
reia au luat parte locțiitorii șefilor 
de guverne — reprezentanții țărilor 
membre ale C.A.E.R. în Comitetul 
Executiv, precum și delegația R.S.F. 
Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare

La 4 iulie 1981 a avut loc la So
fia ședința a 26-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, la care 
au participat președinții organelor 
centrate de planificare din țările 
membre ale C.A.E.R.. precum și de
legația R.S.F. Iugoslavia.

Ședința a fost prezidată de tovară
șul Emilian Dobrescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, pre

scoj) întărirea potențialului său de 
export și satisfacerea mai deplină a 
necesarului țărilor europene membre 
ale C.A.E.R. de aceste tipuri de pro
duse pe o perioadă îndelungată. A 
fost semnată, de asemenea, de către 
țările interesate convenția privind 
crearea Colectivului internațional de 
oameni de știință pentru efectuarea 
de lucrări de cercetare științifică în 
problema luptei împotriva coroziunii 
în condițiile climatului tropical.

în scopul creșterii eficienței co
laborării reciproce, conducătorii dele
gațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. 
s-au pronunțat pentru perfecționarea 
în continuare a formelor și metodelor 
acesteia, inclusiv pentru intensifi
carea schimbului de experiență in 
planificarea și conducerea econo
miilor, cu luarea în considerare a 
apropierii posibile a structurilor me
canismelor economice naționale, pen
tru dezvoltarea largă a legăturilor 
directe dintre ministerele, centratele 
și întreprinderile care participă la 
colaborare, în primul rînd la coope
rare, pentru crearea. în cazuri ne
cesare justificate economic, de orga
nizații economice comune și pentru 
folosirea altor forme de unire a 
eforturilor și resurselor țărilor fră
țești.

La ședința sesiunii consiliului s-a 
relevat cu satisfacție că comunitatea 
țărilor membre ale C.A.E.R. a fost și 
rămine un factor foarte important al 
menținerii și consolidării păcii. Țările 
membre ale C.A.E,’ pronunță cu 
fermitate împotriva .icii imperia
liste de intensificare a cursei înarmă
rilor și de accentuare a încordării 
politice, pentru colaborarea pașnică 
a țărilor de pe toate continentele, 
pentru dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta fără nici un 
amestec din afară.

A fost exprimat sprijinul unanim 
al țărilor membre ale C.A.E.R. pentru 
Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor și popoarelor 
lumii și pentru celelalte inițiative ale 
țărilor frățești îndreptate împotriva 
intensificării Încordării internațio
nale, pentru continuarea destinderii. 
Încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, in primul rind 
la dezarmarea nucleară, pentru eli
minarea pericolului unui nou război 
mondial. S-a subliniat că nu trebuie 
omisă nici o posibilitate existentă de 
întărire a păcii și securității ge
nerale.

Perfecționînd și adîncind colabo
rarea reciprocă, țările membre ale 
C.A.E.R. acționează neabătut pentru 
dezvoltarea colaborării economice 
egale în drepturi și reciproc avanta
joase cu celelalte state socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și cele 
capitaliste, participă activ la diviziu
nea internațională a muncii. în con
formitate cu cursul politicii lor ex
terne iubitoare de pace, ele susțin 
consecvent lupta pentru restructu
rarea relațiilor economice interna
ționale pe bază democratică și echi
tabilă, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

In anii precedenți, s-a dezvoltat 
în continuare colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. Pe 
baza convențiilor Încheiate cu Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
se înfăptuiește colaborarea multilate
rală a țărilor membre ale C.A.E.R. 
cu Finlanda, Irak și Mexic. Se în
tăresc legăturile economice, inclusiv 
pe bază multilaterală, cu Laos, pre
cum și cu Angola, Afganistan, 
R.D.P.Y., Mozambic, Etiopia și 
alte state in curs de. dezvoltare, 
în deceniul precedent, numărul ță
rilor care s-au eliberat și cărora li 
se acordă asistență economică și 
tehnică din partea țărilor membre 
ale consiliului a crescut de la 62 
la 90, iar suma creditelor acordate 
lor a sporit de 2,1 ori.

Pornind de la principiile coexisten
ței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, conducătorii delega
țiilor țărilor membre ale C.A.E.R. au 
confirmat că sint gata să dezvolte 
legături economice și tehnico-știin
țifice stabile cu țările capitaliste pe 
baza nediscriminării, respectării an
gajamentelor asumate, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc.

Sesiunea a exprimat convingerea 
că dezvoltarea în continuare pe mul
tiple planuri a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. va /coz Tribui in 
mod activ și în anii viitq/Zia solu
ționarea obiectivelor economico-so- 
ciale trasate de congresele partide
lor comuniste și muncitorești, la con
solidarea unității și coeziunii state
lor frățești, la creșterea prestigiului 
și influenței lor internaționale 
pentru cauza păcii și libertății po
poarelor.

Ședința a XXXV-a a Sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
unanimitate, deplină înțelegere reci
procă și colaborare tovărășească.

Executiv al C. A. E. R.
Ședința a fost prezidată de J. Mar- 

jai, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.U., care a preluat 
funcția de președinte al Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
problemele legate de organizarea ac
tivității pentru realizarea hotărîrilor 
adoptate la ședința a XXXV-a a se
siunii C.A.E.R.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie și colaborare tovără
șească.

ședinte în funcțiune al Comitetului 
C.A.EiR. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare.

Comitetul a adoptat măsuri pentru 
îndeplinirea hotărîrilor ședinței a 
XXXV-a a Sesiunii C.A.E.R. și a 
examinat unele probleme de colabo
rare economică.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.
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