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într-o atmosferă de puternică unitate în jurul partidului,

al secretarului său general, într-un nou și reprezentativ cadru

al democrației muncitorești socialiste, s-a desfășurat

ieri

ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL
AL OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIE
Șl CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII
Simbătă la amiază. în prezența
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Cornu
niat Român, președintele Republicii
' sta ‘ România, la Sala Pala;_
tcp\ Republicii din Capitală "5
avv'. loc ședința comună de închi
dere a lucrărilor Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor Muncii
din industrie, construcții, transpor
turi. circulația mărfurilor si fi
nanțe și ale Plenarei Consiliului Na
tional al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.
La sosirea în sală, secretarul
general al partidului a fost întîmpinat cu vii si puternice urale. cei
prezenti reafirmîndu-și.
astfel,

dragostea fierbinte, profunda stimă
și nemărginita recunoștință pe
care le nutresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu
al poporului român, conducătorul
său încercat și clarvăzător pe
drumul luminos al socialismului
și comunismului. S-a scandat
îndelung „Ceaușescu—P.C.R.“.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu. în prezidiu au luat loc
membrii Biroului Executiv al Con
siliului National al Oamenilor
Muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor
si finanțe și membri ai Biroului
Executiv al Consiliului Național al
Agriculturii. Industriei Alimentare,

Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor.
Au luat parte membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., membri
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.
Au participat, ca invitați, cadre
din conducerile ministerelor și in
stituțiilor centrale, activiști de
partid și de stat, ai organizațiilor
de masă si obștești, ziariști.
Primit cu deosebită căldură de
participanți, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general
al partidului a fost urmărită cu
viu interes, cu deplină satisfacție
și aprobare, fiind subliniată in re

petate rînduri cu puternice aplauze,
urale si ovații.
în atmosfera de mare Însuflețire
și de puternic entuziasm care dom
nea în sală, la sfîrșitul cuvintării.
participanta au aclamat îndelung
pentru partid si pentru secretarul
său general, exprimind din adincul
inimilor sentimentele do dragoste
fierbinte si înaltă prețuire pe care
întregul nostru popor le nutrește
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Aprecierile și îndemnurile for
mulate de secretarul general al
partidului în cuvîntarea rostită in
fața reprezentanților forumurilor
democrației noastre muncitorești
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CUVÎNTAREA tovarășului nicolae ceaușescu
Co privire la activitatea Codului Mtaaî al Oamenilor Muncii din inMe si a Consiliului ftlM al Agriculturii
în vederea realizării planului de dezvoltare economico siiială a țări, a inlăpwirii liotăririr Conferinței Nationaie a partidului
Dragi tovarăși,
Ședința comună de încheiere a
plenarelor Consiliului Național al
Oamenilor Muncii din industrie și
a Consiliului Național al Agricul
turii reprezintă o puternică manifestare a alianței muncitorești-țărăttești, forțele de bază ale societăț’j socialiste românești, ale statț- ii democrației muncitorești, re
voluționare. (Aplauze puternice,
prelungite).
Folosesc acest prilej pentru a
adresa participanților la ședința,
comună, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum
și al meu personal un salut căldu
ros, revoluționar, împreună cu cele
mai bune urări. (Urale și aplauze
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
întrunite în ședință comună, cele
două organisme democratice — ale
Consiliului Oamenilor Muncii din
industrie, agricultură și celelalte
sectoare de activitate economică —
constituie un forum nou, superior
al democrației societății socialiste
românești, în care poporul, stăpîn
pe destinele sale, își făurește în
mod conștient, în deplină unitate,
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, propriul șău viitor li
ber, independent, de bunăstare și
fericire, viitorul socialist și comu
nist I (Urale și aplauze puternice,
prelungite).
în plenarele celor două consilii
a fost analizată pe larg activita
tea desfășurată de oamenii muncii
din industrie, din alte sectoare de
activitate, de cooperatori, de în
treaga țărănime, de consiliile de
conducere din toate unitățile
în vederea realizării planului
de dezvoltare economico-socială în anul 1983. După cum s-a

subliniat în ședințele plenare, oa
menii muncii, fără deosebire de
naționalitate, din industrie și agri
cultură, din celelalte sectoare de
activitate au acționat cu toată
energia pentru înfăptuirea hotărî
rilor Congresului al XII-lea și ale
Conferinței Naționale a partidului,
a obiectivului strategic din acest
cincinal — trecerea României Ia
un nou stadiu de dezvoltare și
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții.
în industrie, pe primele cinci
luni ale acestui an,' planul se reali
zează cu o depășire de cîteva mi
liarde lei. Și în celelalte sectoare
de activitate sînt rezultate bune în
îndeplinirea planului pe această
perioadă.
în agricultură, lucrările de pri
măvară s-au realizat în bune con
diții, producția de legume de pri
măvară este cu mult superioară
celei din perioada corespunzătoare
a anului 1982. în zootehnie s-au
obținut, pe primele cinci luni ale
acestui an, rezultate mai bune, iar
producția de carne, lapte, ouă este
cu 15—20 la sută mai mare'față de
aceeași perioadă a anului 1982.
Am început, deci, anul cu rezul
tate bune și în agricultură. Datorită
secetei prelungite din partea de
sud și est a țării, s-a creat o situa
ție grea pentru producția de cerea
le. Pentru a diminua efectele se
cetei s-a trecut cu toate forțele Ia
irigarea și udarea culturilor. Lo
cuitorii satelor, inclusiv tinere
tul, pionierii și copiii, ajutați și de
oamenii muncii din orașe, au de
pus o muncă intensă — s-ar putea
spune, de zi și noapte — pentru
irigarea și udarea plantelor. Putem
afirma că numai datorită acestei
mobilizări generale s-a putut salva
o bună parte a recoltei din această
parte a țării.

Așa cum am subliniat în ședința
cu activul de partid de ieri, situa
ția din acest an, provocată de se
cetă, a demonstrat, cu puterea fap
telor, importanța și necesitatea
irigațiilor pentru agricultura româ
nească.
S-au obținut, de asemenea, re
zultate bune și în activitatea de
cercetare, în învățămînt, în activi
tatea culturală și politico-educativă — factori importanți în făurirea
societății socialiste, în ridicarea
gradului de civilizație materială și
spirituală a poporului.
Putem, deci, afirma că am înce
put anul 1983 cu bune rezultate și
că avem toate condițiile să reali
zăm, și chiar să depășim, preve
derile planului pe acest an.
Pentru rezultatele bune de pînă
acum, adresez, de la tribuna ședin
ței comune a celor două consilii,
cele mai călduroase felicitări
muncitorimii, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, întregului popor, precum și
urarea de succese tot mai mari în
întreaga activitate. (Aplauze și
urale prelungite; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!" ; „Ceaușescu
și poporul!“).

Dragi tovarăși,
Pornind de la rezultatele obți
nute în prima parte a anului, de
la discuțiile care au avut loc în
plenare, de la criticile juste formu
late, de la recunoașterea autocriti
că a lipsurilor și neajunsurilor din
activitatea unor sectoare, precum
și de la propunerile importante
formulate în dezbaterile din aceste
zile, este necesar să trecem cu
toată energia la măsuri hotărîte în
vederea îmbunătățirii întregii ac
tivități, a înfăptuirii tuturor măsu

rilor organizatorice, economice și
tehnice, a realizării neabătute a
planului de dezvoltare economicosocială pe acest an.
în centrul activității va trebui
să stea în continuare realizarea
hotărîrilor Congresului al XII-lea,
a programelor și hotărîrilor Con
ferinței Naționale a partidului. în
acest cadru trebuie să acordăm o
atenție deosebită înfăptuirii pro
gramului energetic și de dezvoltare
mai puternică a bazei de materii
prime. Avem rezultate bune, în
deosebi în domeniul producției de
cărbune ; din păcate însă, petro
liștii au rămas datori — și am re
ținut angajamentul luat aici, ca,
pînă la sfîrșitul anului, să își res
pecte obligațiile. Și minerii — care
au realizat un ritm de dezvoltare
bun al producției de cărbune și de
alte minereuri — au rămas datori
cu aproape 300 de mii de tone de
cărbune cocsificabil și pe care tre
buie să îl livreze pînă la sfîrșitul
anului.
Trebuie să depunem în continua
re toate eforturile pentru dezvol
tarea puternică a bazei energetice
de materii prime. Avem condiții și
posibilități să obținem rezultate
mai bune decît cele din primele
luni ale anului.
în acest cadru este necesar să
acordăm mai multă atenție și noi
lor surse de energie, recuperării și
folosirii căldurii și energiei, trece
rii mijloacelor auto, în general a
mijloacelor de transport, pe folo
sirea mai largă a gazelor și a biogazului și realizarea, pe această
cale, a unor economii serioase la
produsele petroliere.
în același timp, sînt necesare
acțiuni hotărîte în vederea realiză
rii programelor și măsurilor stabi
lite pe fiecare minister și sector,
pentru reducerea consumului de

combustibil, de energie, a consu
murilor materiale. Trebuie să spun
că nu am reținut că problemele
acestea au fost bine înțelese de
toate consiliile de conducere, in
clusiv de consiliile de conducere
ale ministerelor. Ele au trecut
prea ușor peste aceste probleme,
peste aceste programe, care, la
unele ministere, înseamnă redu
cerea consumurilor între 30 și 40
la sută, iar la unele produse chiar
mai mult. Este necesar ca progra
mele stabilite de reducere a con
sumurilor materiale, de combus
tibil și energie să fie transmise și
să fie cunoscute pînă la ultima
unitate și la ultimul loc de muncă
— astfel ca, pe această bază, să se
ia măsurile necesare jos, în ve
derea realizării lor.
De asemenea, trebuie să se ac
ționeze cu mai multă hotărîre în
direcția recuperării și refolosirii
materialelor, a subansamblelor și
pieselor care, de asemenea, în
unele sectoare, reprezintă o bază
foarte importantă, de 50 și chiar
peste 50 la sută, și asigură, în acest
fel, soluționarea în condiții mai
bune a aprovizionării tehnico-materiale.
în general, este necesar să acțio
năm în toate sectoarele pentru
reducerea generală a consumurilor
și a cheltuielilor materiale spre a
putea să scădem ponderea cheltu
ielilor materiale în produsul total
la circa 56—57 la sută. Este o sar
cină foarte mobilizatoare, dar pe
deplin posibil de realizat — și tre
buie să facem totul, să mergem
chiar la depășirea acestui obiectiv!
Cred că nu este necesar ca, în
cadrul acestei ședințe comune, să
insist mai mult asupra importan
ței pe care o au toate aceste
măsuri pentru dezvoltarea economico-socială, pentru crearea

condițiilor necesare ridicării gene
rale a patriei și creșterii continue
a bunăstării materiale și spirituale
a poporului.
în acest cadru, aș mai atrage
atenția asupra măsurilor care tre
buie luate în domeniul transpor
turilor. în ce privește consumurile
și economiile, le-am inclus în cele
ce am spus pentru toate ramurile.
Mă refer îndeosebi la o mai bună
raionare și optimizare a aprovizio
nării și a transporturilor, pentru a
pune capăt încrucișărilor transpor
tului de materiale de tot felul,
dintr-o parte în alta a țării — care
nu este necesar și duce la scum
pirea transporturilor, Ia cheltuieli
inutile și, desigur, creează și pro
bleme în asigurarea parcului de
mijloace de transport necesare. în
mod deosebit mă refer Ia trans
portul pe căi ferate și la transpor
tul auto. S-au realizat unele lu
cruri, dar insuficiente față de
ceea ce trebuie făcut în acest
sector. De asemenea, trebuie să
acordăm o și mai mare atenție
transportului fluvial pe Dunăre și
chiar pe apele interioare, care are,
de asemenea — și trebuie să aibă
— o pondere tot mai importantă.
Toate acestea trebuie încadrate
în preocuparea pentru creșterea
mai puternică a eficienței econo
mice, pentru sporirea beneficiilor
și a venitului național, pornind de
la faptul că orice activitate econo
mică, din orice sector, trebuie să
se desfășoare pe principiile noului
mecanism economic, pe principiul
activității cu eficiență maximă, ur
mărind ca fiecare produs să asi
gure beneficiile stabilite pentru
ramurile respective. Trebuie să fie
bine înțeles că asigurarea rentabi
lității, a eficienței economice con
stituie o cerință obligatorie pentru

dezvoltarea economiei socialiste,
pentru progresul general al țării
noastre.
O atenție deosebită se impune să
acordăm, în continuare, ridicării
nivelului tehnic și îmbunătățirii
calității produselor. Am realizat
multe în această privință. Avem o
dotare modernă, în multe ramuri,
la nivelul tehnicii celei mai avan
sate. Am cheltuit mult pentru
crearea acestei industrii moderne.
Acum este necesar să realizăm
producție de înaltă calitate, de ni
vel tehnic ridicat — produse care
să fie competitive și comparative
cu cele mai bune produse existente
pe plan mondial în domeniile
respective. Avem această posi
bilitate ! Dispunem și de forța
umană necesară, de o clasă mun
citoare — care a acumulat o ex
periență bună — de tehnicieni, de
ingineri, de o forță de cercetare
puternică. E necesar acum să unim
toate aceste forțe cu baza tehnicomaterială și să asigurăm o pro
ducție de înaltă calitate și nivel
tehnic, care să facă cinste și să
constituie o mîndrie pentru oame
nii muncii, pentru poporul nos
tru! (Aplauze puternice, prelungite).
O altă preocupare trebuie în
dreptată spre creșterea mai puter
nică a productivității muncii so
ciale. Trebuie să spunem deschis
că, față de dotarea tehnică de care
dispunem, productivitatea muncii
a rămas foarte mult în urmă.
M-aș referi numai la faptul că am
dotat foarte multe unități cu
calculatoare, dar, în loc să scadă,
numărul funcționarilor — chiar al
celor din domeniul evidenței și
contabilității — a crescut. Ar fi
fost normal ca prin introducerea
calculatoarelor și a altor mijloace
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ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR
MUNCII DIN INDUSTRIE Șl CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII
(Urmare din pag. I)
au găsit un larg ecou și o deplină
aprobare în rindul participanjlor,
care văd in orientările date pre
mise sigure ale dezvoltării continue
a României socialiste pe noi culmi
de civilizație și progres, ale tre
cerii patriei noastre intr-un nou
stadiu de dezvoltare economico-socială.
Dind glas voinței milioanelor de
oameni ai muncii de pe întreg cu
prinsul tării, cei prezenti s-au angaiat ca, urmind exemplul to
varășului Nicolae Ceaușescu. de
sluiire devotată a intereselor po
porului. să acționeze cu energii
sporite Dentru realizarea exemnlară
a sarcinilor pe acest an. an hotărîtor al îndeplinirii prevederilor
actualului cincinal, pentru înfăp
tuirea cu înaltă răspundere a
hotăririlor istorice adoptate de
Congresul al XII-lea si Conferința

Națională ale partidului, pentru
progresul neîntrerupt al patriei
noastre pe calea socialismului și
comunismului.
în încheierea ședinței, tovarășul
Emil Bobu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C.
al P C.R.. prim-vicepreședinte al
Consiliului National al Oamenilor
Muncii, a spus :
„Avînd în vedere importanța ex
cepțională. teoretică și practică a
magistralei cuvîntări rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu. sînt
convins că exprim dorința unanimă
a partlcipanților ca expunerea
conducătorului partidului și statu
lui nostru să devină un document
programatic al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii din in
dustrie. construcții, transporturi,
circulația mărfurilor și finanțe
și al Consiliului Național al Agri
culturii.
Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

Totodată, in numele participantilor Ia plenara comună, ne anga
jăm solemn de a face totul . în ve
derea realizării exemplare a sarci
nilor de Plan pe anul 1983 și pe
întregul cincinal, dind în acest fel
viată istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului1'.
în lumina vibrantei cuvîntări a
secretarului general al partidului,
vorbitorul a propus ca cele două
consilii naționale. întrunite in șe
dință comună, să adepte un Apel
adresat tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate,
care să cuprindă chemarea de a
milita cu toată hotărîrea pentru
înfăptuirea politicii clarvăzătoare
interne și externe a partidului și
statului nostru, pentru îndeplini
rea exemplară a obiectivelor dez
voltării economico-sociale a patriei
noastre, precum și chemarea în
flăcărată adresată tuturor po

poarelor de a se ridica cu toate
forțele împotrivă cursei nesăbuite
a înarmărilor, a războiului, care
pune in peiicol însăși existența
omenirii.
Participanții la plenară au însăr
cinat birourile executive ale celor
două consilii naționale ca. in
lumina expunerii secretarului ge
neral al partidului. președintele
Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să definitiveze textul
apelului si să-l dea publicității.
în sală domnește aceeași atmos
feră vibrantă. înălțătoare, de an
gajare deplină a tuturor participanților la ședința comună pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor
cuprinse în cuvîntarea secretarului
general al partidului, președintele
Republicii. Se scandează îndelung
cu înflăcărare : „Ceaușescu —
P.C.R.", ..Ceaușescu și poporul",
„Ceaușescu — pace".

Lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor
Muncii din industrie, construcții, transporturi,
circulația mărfurilor și finanțe
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, sîmbătă dimineața
au continuat lucrările Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, construcții, trans
porturi. circulația mărfurilor și fi
nanțe.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a fost întîmpinat, la sosirea în Sala
Palatului Republicii, cu vii șl în
delungi aplauze, cu sentimente de
nețărmurită dragoste și profund
respect
Trecîndu-se la dezbaterile in plen
pe marginea documentelor cuprinse
în ordinea de zi, au luat cuvîntul
tovarășii : Gheorghe Pană, primsecretar al Comitetului municipal
București al P.C.R.. Mihai Pleșa,
maistru la Schela de producție pe
trolieră Videle, județul Teleorman,
Grigore Lupeș, muncitor specialist
la întreprinderea de țevi din Roman,
județul Neamț. Maria Ioniță, confec
tioner piese radio la întreprinderea
„Electroargeș" din Curtea de Argeș,
județul Argeș, Mihail Sandu, mais
tru la întreprinderea minieră Livezeni. județul Hunedoara. Gheorghe
Vlad, ministrul petrolului. Maria
Ghițulică, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R.,
Traian Berbecaș, lăcătuș la între
prinderea de vagoane din Arad. Ion
Suciu, lăcătuș la Șantierul instalatiimontaj din Cluj-Napoca, Ion Lăzăreșcu, ministrul minelor. Constantin
Popescu, maistru la,. întreprinderea
edectrocentrale Porțile de Fier, jude
țul Mehedinți. Maria Otilia Barna,
maistru la întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Tîrgu Mureș,
Marin Enache, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.R.,
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice. Aurel Sandu, director
al Institutului de cercetări științifice
și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte. agregate, mecanică fină
și scule din București. Toth Emiliu
Ferdinand, secretar pentru probleme
economice la Comitetul județean
Caraș-Severin al P.C.R., Petru Popa,
mecanic de locomotivă la Depoul
C.F.R. din Galați. Octavian Chioța,
excavatorist la întreprinderea mi
nieră Roșia Peșteana. județul Gorj,
Emilia Apostolescu, maistru la în
treprinderea. „Dorobanțul" din Plo
iești, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.
în cuvîntul lor. vorbitorii au ară
tat că oamenii muncii, ferm hotărîți
să transpună in practică programele
adoptate de Conferința Națională a
partidului, au desfășurat in acest an

o intensă activitate concretizată în
creșterea potențialului productiv al
industriei. în dezvoltarea și moder
nizarea transporturilor, construcțiilor
și celorlalte ramuri ale economiei
naționale. Organele de conducere co
lectivă din ministere, centrale și în
treprinderi au acordat o atentie
sporită aplicării măsurilor stabilite
de conducerea partidului și statului
pentru creșterea mai rapidă a pro
ducției fizice, cu deosebire a celei
destinate exportului, pentru ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, adaptarea operativă a fa
bricației la cerințele beneficiarilor
interni și externi, realizarea planu
lui de investiții, folosirea rațională
a capacităților de producție si a for
ței de muncă. întărirea ordinii și
disciplinei. în același timp, partici
panții la dezbateri au arătat că nu
pretutindeni s-a acționat cu spirit
de răspundere pentru valorificarea
deplină a rezervelor existente, fapt
care s-a repercutat negativ asupra
îndeplinirii unor indicatori econo
mici.
în cadrul dezbaterilor s-a subliniat
necesitatea ca organele de conduce
re colectivă din ministere, centrale
și întreprinderi 6ă-și aducă o contri
buție tot mai importantă la soluțio
narea problemelor esențiale ale în
deplinirii planului, reducerii consu
murilor de materii prime, materiale,
combustibili și energie, aprovizionării
tehnico-materiale și desfacerii pro
duselor. introducerii progresului teh
nic. înfăptuirii prevederilor din bu
getele de venituri și cheltuieli si
creșterii rentabilității unităților.
Cei ce au luat cuvîntul au expri
mat, totodată, hotărîrea de a munci
cu forte sporite pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor de plan pe
anul 1983 și pe întregul cincinal, pen
tru realizarea unei noi calități’ a
muncii în toate sectoarele de activi
tate.
în legătură cu Programul de apli
care a hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului privind retribuirea
muncii și repartiția veniturilor, s-a
arătat necesitatea legării mai strinse
a veniturilor individuale de realiza
rea producției, de productivitatea
muncii și eficienta economică, de va
lorificarea superioară a materiilor
prime și a forței de muncă, subliniindu-se că aceste măsuri prezintă o
deosebită importantă pentru progre
sul multilateral al societății noastre
socialiste. în același tinro. vorbitorii
și-au exprimat convingerea că apli
carea fermă a principiului socialist de
repartiție după cantitatea si calitatea
muncii va da noi dimensiuni iniția
tivei individuale și colective, răspun

derii tuturor oamenilor muncii pen
tru gospodărirea eficientă a fondu
rilor materiale și bănești, utilizarea
integrală a capacității de producție si
a forței de muncă în vederea sporirii
veniturilor tuturor celor ce muncesc.
Referindiu-se la modul de aplicare
a Legii privind participarea cu părți
sociale a oamenilor muncii la con
stituirea fondurilor de dezvoltare
economică, vorbitorii au subliniat că
opțiunea pentru noile măsuri consti
tuie o componentă organică a stra
tegiei dezvoltării intensive a întregii
economii, a modernizării . acesteia.
Amintind că de pe acum milioane de
oameni ai muncii s-au înscris pen
tru a participa la fondul de dezvol
tare economică, cei care au luat cu
vîntul au subliniat însemnătatea mă
surilor adoptate în ultima vreme de
organele de conducere colectivă din
ministere, centrale in vederea atra
gerii oamenilor muncii la participa
rea într-o și mai largă măsură la
constituirea fondului de dezvoltare
economică la gospodărirea eficientă
a patrimoniului fiecărei unități, pen
tru creșterea rentabilității și bene
ficiilor. a veniturilor personalului
muncitor.
Participanții la dezbateri au dat o
înaltă apreciere orientărilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în cadrul consfătuirilor de lucru
care au avut loc la începutul acestui
an cu minerii, petroliștii și geologii,
subliniind că încă de pe acum aceste
măsuri au determinat un suflu nou
în toate sectoarele- extractive. în
același’timp, s-a arătat că organele
de conducere colectivă din- toate uni
tățile industriei extractive' trebuie să
depună în continuare eforturi sus
ținute pentru a contribui într-o mă
sură cit mai mare la realizarea
obiectivului de mare importanță —
asigurarea independentei energetice
a tării.
Participanții au fost informați
apoi că in cadrul lucrărilor celor 15
secțiuni, pe ministere si ramuri eco
nomice, desfășurate în cursul dupăamiezii de vineri, au luat cuvîntul
251 de tovarăși, iar în plenul lucră
rilor 20 de tovarăși, reprezentind
principalele domenii de activitate.
Apreciind că toate problemele in
cluse pe ordinea de zi au fost ana
lizate. participanții au aprobat sista
rea discuțiilor.
în continuare, plenara a aprobat
în unanimitate documentele supuse
dezbaterii.
în legătură cu modificările în
componenta Biroului Executiv al
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor și
finanțe, ca urmare a unor schimbări

organizatorice care au avut loc în
perioada de la ultima plenară a Con
siliului Național, plenara a hotărit :
— Tovarășul Ion Dincă, care a
fost ales președinte al Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, să fie eliberat din
funcția de vicepreședinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
— Tovarășul Marin Enache. primsecretar al Comitetului județean
Brașov al P.C.R., să fie ales în
funcția de vicepreședinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
— Tovarășul Iosif Banc să fie eli
berat din funcția de vicepreședinte
ai Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, nemaiîndeplinind și funcția
de președinte ai Consiliului Central
de Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale.
— Tovarășul Ilie Verdeț, președin
te al Consiliului Central de Control
Muncitoresc al Activității Economice
și Sociale, să fie ales în funcția de
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.
— Tovarășul Ioachim Moga să fie
eliberat din funcția de secretar al
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, ca urmare a faptului că a
primit alte însărcinări pe linie de
partid și de stat.
— Tovarășul Nicolae Mihalache să
fie ales în funcția de secretar al
Consiliului Național al Oâmenilor
Muncii.
— Tovarășa Maria Bobu să fie eli
berată din funcția de - membru al
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional ăl Oamenilor Muncii? primind
alte însărcinări pe linie de stat.
Tovarășa Olimpia Solomonescu.
vicepreședintă a Consiliului Național
al Femeilor, să fie aleasă ca membru
al Biroului Executiv.
— Tovarășul Iosif Nicolae să fie
eliberat din funcția de membru al
Biroului Executiv, întrucît, în urma
unor, abateri grave, a fost destituit
din funcția de director al întreprin
derii de vagoane Arad.
Plenara a aprobat, de asemenea, în
unanimitate, componența comisiilor
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, în conformitate cu prevede
rile de la articolul 10 din Legea nr.
30/1977 privind Congresul Consiliului
Oamenilor Muncii.
Ținînd seama de importanta pro
blemelor supuse dezbaterii, plenara
a însărcinat Biroul Executiv ca, pe
baza măsurilor propuse de vorbitori
și a orientărilor de mare importanță
formulate în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. să definitiveze și
să dea publicității Hotărîrea Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.

Lucrările Plenarei Consiliului National
al Agriculturii, Industriei Alimentare,
Sîmbătă. 28 mai, au continuat
lucrările Plenarei Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii. și Gospodări
rii Apelor.
în plenul dezbaterilor au luat
cuvîntul tovarășii Teodor Danacu,
președintele C.A.P. Cezieni. județul
Olt. Costache Chiriac, secretar al
Comitetului județean Iași al P.C.R.,
Dumitru
Ungureanu,
directorul
S.M.A. Sibioara. județul
Con
stanta. Gcorgeta Oprea, președinta
C.A.P. Greaca, județul Giurgiu,
Ion Lăceanu, președintele Consiliu
lui unic agroindustrial de stat și
cooperatist Urziceni, județul Ialo
mița. Agafia Postolea, șefă de ferrr ă
la întreprinderea de producere și
industrializare a legumelor și fructe
lor Oltenița, județul Călărași. Ion
Davidoiu, președintele C.A.P. Tîmboiești, județul Vrancea, Valentina
Burlacu;:șț>fă de fermă la C.A.P. Finta,
județul; Dîmbovița. Ștefan . Dumitrescu,-:;inspect,or șef al Insp.ectorasJ:i^1uj.-;sUvie.sal>;judetului MugeșacțSaftiv
Oancea, șefă de fermă la C.A.P. Frăsinet. județul Teleorman, Gheorghe
Jiga, președintele C.A.P. Bistrița,
județul
Bistrița-Năsăud.
Romică
Picioroagă, șef secție mecanizare
S.M.A. Șendreni. județul Galați,
Mihai Popovici, directorul Direcției
apelor Șiret. Iosif Molnar, președin
tele Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție Covasna.
Benone Murărețu, secretarul Comi
tetului comunal de partid Vaideeni,
județul Vîlcea.
Dezbaterile au pus în evidentă
sentimentele pe care țărănimea, toți
lucrătorii ogoarelor le nutresc fată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conducătorul iubit al națiunii noas
tre socialiste, pentru activitatea
neobosită pe care o desfășoară în
vederea înfloririi continue a Româ
niei. pentru grija statornică față de
dezvoltarea intensivă și moderniza
rea agriculturii, sector de bază al
economiei românești.

Vorbitorii au dat o.înaltă apreciere
orientărilor și indicațiile cuprinse
în cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. din
27—28 mai a.c„ in care sint trasate
sarcinile ce revin oamenilor muncii
din agricultură în acest an. precum
și in perspectiva actualului cincinal,
pentru realizarea și obținerea de
producții superioare vegetale și ani
male. pentru înfăptuirea noii revo
luții agrare.
Cei care au luat cuvîntul au evi
dențiat rezultatele pozitive obținute
de lucrătorii ogoarelor in sporirea pro
ducției de legume, carne, lapte, ouă și
s-au referit pe larg la măsurile în
treprinse pentru diminuarea conse
cințelor secetei îndelungate din unele
zone ale țării prin mobilizarea în
tregii populații a satelor la efectua
rea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor. la. aplicarea.. udărilor, astfel
îricit șă se asigure plantelor posibi
litatea dezvoltării în condiții.-cores-...
puhzăt’dâre. JC'df 'prezenti s-aii' refe
rit la acțiunile ce vor fi întreprinse,
în următoarele zile, pentru asigu
rarea recoltării și depozitării în cel
mai scurt timp și fără pierderi a
păioaselor. pentru însămînțarea cul
turilor duble in conformitate cu pla
nul stabilit pentru fiecare județ și
fiecare cultură. Vorbitorii s-au an
gajat să acționeze pentru a obține o
recoltă bună de culturi duble. în
special la legume, contribuind în
acest fel la aprovizionarea corespun
zătoare a populației, la satisfacerea
celorlalte necesități ale economiei
naționale, recuperindu-se pierderile
suferite ca urmare a secetei.
S-au evidențiat măsurile organi
zatorice și tehnice luate pentru asi
gurarea necesarului de furaje care
să ducă la creșterea producției ani
maliere, dezvoltarea ș’eptelului in
conformitate cu programele stabilite.
Pe baza sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. partici

panții au făcut numeroase propuneri
pentru înfăptuirea cit mai grabnică
a planurilor de desecări și irigații,
folosirea cît mai judicioasă a surse
lor locale de apă, construirea de sis
teme simple și economicoase de
udare a plantelor, astfel incit marea
majoritate a terenurilor agricole să
beneficieze de irigare, să asigure
creșterea recoltei.
Cei care au luat cuvîntul au ex
primat voința unanimă a oamenilor
muncii din agricultură de a face
totul pentru transpunerea în via
ță a indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal, ob
ținerea unor producții superioare ve
getale și animale, pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului
referitoare la dezvoltarea și moder. nizarca întregii: agriculturi, ridicării
. pe trepte superioare a activității din
apest sector.
;
Participanții au aprobat in unani
mitate Chemarea Plenarei Consiliu
lui Național al Agriculturii, Industri
ei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor adresată întregii
țărănimi privind unirea eforturilor
în vederea înfăptuirii importantelor
sarcini din agricultură.
în legătură cu schimbarea Tociri
lor de muncă de către unii men bri
ai Biroului Executiv al Consiliu ui
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, pentru o mai bună re
prezentare și cuprindere a sarcini
lor, plenara a hotărît eliberarea to
varășilor Gheorghe Fierbințeanii și
Gheorghe Manciu din funcțiile de
membri ai Consiliului Național și
Biroului Executiv și alegerea in lo
cul acestora a tovarășilor Ion' Zipiș,
adjunct al ministrului agriculturii și
industriei alimentare, și Petre Leca,
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.

IRIGATUL
______________ R______

BRĂILA: Există posibilități să fie udate suprafețe
și mai mari
în județul Brăila, toate cele șapte
sisteme de irigații funcționează 24
de ore din 24. Ritmul udărilor a cres
cut de la 12 500 hectare pe zi. cit era
la sfirșitul sâptămînii trecute, ia
14 000 hectare. După cum ne-a infor
mat tovarășul Ion Susanu. directo
rul direcției agricole județene, se fac
eforturi pentru extinderea irigațiilor
și jn afara perimetrelor amenajate,
folosindu-se variate mijloace lbcale
și soluții provizorii pentru aducerea
apei la rădăcina plantelor. Pe malul
bălților și al lacului din zona Maxineni au fost instalate motopompe și
conducte. în acest mod au fost iri
gate suplimentar 2 000 de hectare.
Pentru ridicarea nivelului apei, pe
riul Călmățui s-au construit baraje
provizorii, ceea ce permite irigarea
culturilor și pajiștilor. Cîteva acțiuni
de amploare întreprinse de comitetul
județean de partid și organele agri
cole vizează grăbirea și încheierea
lucrărilor de amenajare in sistemul
Ialomița-Călmățui, unde urmează să
fie irigate 21 000 hectare.
în unitățile agricole brăilene se
pune cu acuitate problema măririi
numărului de udări la toate cultu
rile, îndeosebi la legume și plante de
nutreț. La asociația pentru cultura
legumelor din comuna Viziru. numă
rul echipelor de udători a fost du
blat. ajungind la 120 oameni. Ing.
Alexandru Bordeianu. directorul uni
tății, ne spune că au fost irigate
toate cele î 847 hectare cu legume și
plantații, in raport cu cerințele fie
cărei culturi. Tomatele cultivate pe
500 hectare au fost udate de trei ori,
iar cele semănate direct in cimp au
primit apă a patra oară. Pe 60 de
hectare cu morcovi s-a încheiat a
udare. „Am extins udările de

noapte la nivelul celor din cursul zi
lei — ne spune interlocutorul. Consi
derăm că udările de noapte sint mult
mai eficiente pentru dezvoltarea
plantelor. împreună cu șefii de fer
mă controlăm noapte de noapte acti
vitatea udâtorilor pentru a avea cer
titudinea că toate aspersoarele func
ționează normal".
Se poate însă mai mult. Ne aflăm
în zona sistemului de irigații Viziru,
care asigură apă pentru o suprafață de
37 200 hectare. îl căutăm pe șeful sis
temului. Mihai Zamfir, un specialist
inimos și competent, după cum ni
s-a spus. îl găsim între timp și aflăm
că era preocupat de alte treburi decit
cele legate de Irigarea culturilor.
— Unde trebuia să vă afla ți acum ?
— îl întrebăm pe șeful sistemului de
irigații.
— Acum ar fi trebuit să mă aflu la
însurăței pentru o acțiune urgentă ;
extinderea canalelor și instalarea
motopompelor în Lunca Călmățui ului, unde vom iriga suplimentar 1 500
de hectare.
în multe unități agricole brăilene
se remarcă preocuparea pentru a iri
ga culturi situate in afara perimetre
lor amenajate, dar limitrofe acesto
ra. Cooperatorii din Batogu au întins
conducte de la ultimii hidranti, reu
șind să ude zilnic cite 8 hectare de
culturi agricole. în alte unități însă
este invocată lipsa mijloacelor mate
riale. a conductelor. Realitatea este
că mii de conducte de aluminiu au
fost deteriorate din neglijență. La
atelierul sectorului hidrotehnic din
Valea Cînepii au fost aduse 1 500 de
asemenea conducte defecte. De ase
menea. în Incinta sistemului de iri
gații Viziru, cîteva mii de conducte

defecte au fost aduse la reparat abia
în ultimele două săptămîni. Cam
pioni ai neglijenței sint cei din con
ducerea. cooperativei agricole Tufești,
unde 1 440 de conducte au fost dete
riorate. unele fiind călcate de trac
toare. altele aruncate te miri unde.
Un calcul sumar arată că e vorba de
conducte pentru 29 aripi de ploaie cu
care s-ar fi putut iriga zilnic 30 de
hectare.
Intensificarea ritmului irigațiilor
impune completarea echipelor de
udători pentru a reduce timpul de
mutare a aripilor de ploaie și a asi
gura funcționarea normală a aspersoarelor. în largul cîmpiei vezi cite
un jet de apă țișnind ca dintr-o fîntînă arteziană. Ca urmare, pe unele
suprafețe apa băltește, ,în timp ce
altele rămin neudate. La cooperati
va agricolă Lanurile, lîngă un asper
sor sărit, lucrau la prășit mai mult
de 50 de oameni, dar nimeni n-a in
tervenit să repare defecțiunea. Ar fi
cit se poate de utilă instruirea unor
cooperatori din fiecare echipă pen
tru a înlătura defecțiunile mici ale
aspersoarelor, care provoacă însă pa
gube mari. în treacăt fie spus, un
aspersor sărit. în afara faptului că
băltește terenul, provoacă și scăderea
presiunii pe o întreagă aripă de
ploaie, udările devenind neuniforme.
întrucit dezvoltarea culturilor de
termină mărirea consumului de apă
al plantelor, este necesar să se ex
tindă acțiunile menite să asigure apa
pe diferite suprafețe neamenajate,
să se asigure realizarea ritmică a pro
gramelor zilnice de udare in toate
unitățile agricole.

C. BORDEIANU

BACĂU: Grijă deosebită pentru
asigurarea densității optime a plantelor
în unitățile agricole din județul
Bacău lucrările de întreținere a cul
turilor se desfășoară in ritm intens.
S-a încheiat prima prașilă la floareasoarelui, sfecla de zahăr, ca și pe
cele aproape 42 000 hectare cu po
rumb pentru boabe. Dintre unitățile
fruntașe se cuvin evidențiate cele din
consiliile agroindustriale Sascut, Helegiu, Răcăciuni, Moinești, unde se
execută prașila a doua manuală și
mecanică la porumb.
La indicația comitetului județean
de partid, specialiștii direcției agri
cole și din unitățile agricole desfă
șoară o amplă acțiune pentru exe
cutarea unor lucrări de bună calitate
in vederea păstrării densității opti
me la liectar. La Săucești, de exem
plu. unitate din consiliul agroindus
trial Filipești, care în anul trecut a
obținut cea mai mare producție de
sfeclă de zahăr pe județ — 45 000 kg
în medie la hectar — inginerul Vio
rel Savin, președintele unității. îm
preună cu șefii de fermă și ceilalți
soecialiști se află în permanență în
mijlocul celor 400 cooperatori și me
canizatori care prășesc. Oamenii de
aici au hotărît să asigure cîte 100 000
de plante la hectar, iar prașllele să
fie executate ori de cîte ori este
nevoie.
Aceeași preocupare pentru păstra
rea densității am întîlpit-o și la coo
perativa agricolă din Buhuși. Aici,
pentru ca prășitul să fie efectuat la
vreme, în ajutorul cooperatorilor au
venit și oamenii muncii din unitățile
economice alo orașului. Peste 200 hec
tare cu porumb, cartofi, legume, sfe

clă și furaje sint lucrate pe bază de
contract, in timpul liber, de către
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de postav, cooperativa meșteșu
gărească, întreprinderea de comertmixt etc. Ei sînt îndrumați de spe
cialiștii și șefii de ferme d'ti coope
rativa agricolă, care se află in per
manență pe cîmp.
în județul Bacău există și unități
în care întreținerea culturilor intîrzie. în vreme Ce cooperativele agri
cole din consiliul agroindustrial Helegiu sint pe terminate și cu prașila
a treia la sfecla de zahăr, cele din
consiliul agroindustrial Podu Turcu
lui n-au efectuat nici prașila a doua
decit pe 34 la sută din suprafața
ocupată cu această cultură. De ase
menea, in timp ce în consiliile agro
industriale Sascut, Parincea s-a în
cheiat de mai multă vreme prașila a
doua la floarea-soarelui, in unitățile
din consiliile agroindustriale Traian
și Dealu Morii această lucrare a fost
efectuată doar pe jumătate din su
prafețele aflate în cultură. Ploile că
zute in ultima vreme prin părțile
Bacăului au favorizat creșterea ra
pidă a plantelor. Dar tot atît de re
pede. poate chiar și mai repede, au
crescut și buruienile. Se impun ca
atare măsuri mult mai hotărite pen
tru intensificarea lucrărilor de între
ținere a culturilor in toate unitățile,
cu accent pe calitatea lor, ceea ce
înseamnă păstrarea densității optime.

Gh. BALTĂ
corespondentul
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MUREȘ: Ritmuri inegale la prășitul
sfeclei de zahăr
în județul Mureș, precipitațiile că
zute in ultimele zile au asigurat în
bună măsură cantitatea de apă ne
cesară dezvoltării culturilor. Ca ur
mare, sfecla de zahăr — plantă teh
nică cu o mare pondere în agricul
tura județului — se dezvoltă uni
form. Aceasta și pentru că în ma
joritatea unităților cultivatoare lu
crările de întreținere se execută la
timp. De remarcat că, pină în seara
zilei de 26 mai, primele două pră
șite manuale au fost executate pe
întreaga suprafață de 13 500 hectare,
iar prașila a treia — pe 960 hec
tare.
Da, pe ansamblu situația este bună.
Dar pe teren, in urma unei inves
tigații, au putut fi constatate și si
tuații contrastante in ce privește
desfășurarea lucrărilor. Anul trecut,
la C.A.P. Iernut s-a realizat o pro
ducție medie de 37 000 kg sfeclă de
zahăr la hectar, iar pe unele parcele
— chiar 40 000—50 000 kg. Pentru a
depăși aceste niveluri, lucrările de în
treținere se execută cu cea mai mare
răspundere. „Pe această parcelă de
25 hectare ne-am propus să ob
ținem 50 000 kg sfeclă de zahăr la
hectar — ne spune cooperatoarea Milintia Cărburean. Pe ce ne bazăm ?
întii și întii. pe faptul că pină acum
întreaga suprafață a fost prășită ma
nual a treia oară. Apoi, veghem cu
toată strictețea la păstrarea densi
tății de 80 000—100 000 plante recoltabile la hectar". Intr-adevăr, în aceas

tă unitate, ca dealtfel în întreg consi
liul agroindustrial Iernut, lucrările
de întreținere la sfecla de zahăr sînt
avansate. Ele sint o garanție că pro
ducția medie de 40 000 kg sfeclă de
zahăr la hectar pe care s-au anga
jat să o obțină se va realiza.
în unele unități agricole, îndeo
sebi în cele din nordul județului,
lucrările sînt intîrziate. Cauzele: nu
toți cooperatorii participă la mun
că, iar organizarea lasă mult de do
rit. Este cazul cooperativei agricole
Frunzeni. unde în ziua raidului, deși
timpul era frumos, prașila întii de
abia începuse pe cele 70 hectare cul
tivate. Lucru explicabil, de vreme
ce, in cimp, abia am numărat 5 coo
peratori, iar cadrele de conducere
erau și ele lipsă la apel. „Vasile Vul
tur, președintele unității, și Vasile
Toncean, inginerul-șef, încă n-au so
sit de acasă" — ne spune Filip Te
reza, contabila cooperativei. Fapt
este că după cum decurge prășitul
și cum arată sfecla — cu multe go
luri în cultură — e greu de presupus
că, in acest an, vor obține produc
ția planificată de 24 000 kilograme
sfeclă de zahăr la hectar. Dealtfel,
din situația operativă de Ia direc
ția agricolă județeană rezultă că în
întreg consiliul agroindustrial Fărăgău, lucrările sînt rămase în urmă.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul
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de calcul să se ajungă la o redu
cere radicală a numărului de
funcționari în domeniul evidenței
și contabilității și la trecerea lor
în alte sectoare de activitate. Dar
aceasta se manifestă și în secto
rul producției, unde am introdus
automatizarea, mecanizarea, calcu
latoarele, dar nu am asigurat creș
terea corespunzătoare a producti
vității muncii.
Iată de ce este necesar să luăm,
în acest cadru al ședinței comune
a celor două consilii, hotărîrea de
a obliga toate consiliile de condu
cere să treacă cu fermitate la apli
carea măsurilor privind creșterea
mai puternică, începînd din acest
an, a productivității muncii, în
toate domeniile. Lucrăm la un
program de creștere a productivi
tății muncii, care, în următoarele
cîteva zile, va fi definitivat. Este
însă necesar ca toate consiliile oa
menilor muncii — începînd cu cele
ale ministerelor, ale centralelor,
întreprinderilor, din toate sectoare
le — să-și elaboreze programe
proprii, iar Ia nivelul județean,
consiliile județene ale oamenilor
muncii să-și elaboreze programe
pentru întregul județ — și să ac
ționăm cu toate forțele pentru a
realiza dublarea creșterii produc
tivității muncii în următorii cîțiva
ani. Aceasta constituie o necesita
te vitală pentru dezvoltarea socie
tății noastre, pentru a putea fi
competitivi pe plan internațional,
pentru a cîștiga întrecerea cu so
cietatea capitalistă și în domeniul
productivității muncii. Socialismul
tre'i
s”-$i afirme superioritatea
și î.
jmeniul eficienței, și al că
lită! , dar și prin realizarea unei
productivități superioare a muncii,
pornind tocmai de la faptul că
astăzi oamenii muncii sînt și pro
prietari, și producători, și consu
matori, că ei sînt aceia care ho
tărăsc atît producția, cît și nivelul
tehnic și productiv al întregii acti
vități, că tot ceea ce se realizează
aparține și servește întregului
popor, dezvoltării, bunăstării și
fericirii sale. (Aplauze puternice,
prelungite). >■
Pornind de la toate acestea, con
sider că este necesar ca, reîntorși
la locurile de muncă, toți membrii
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii din industrie și celelalte
sectoare, cît și Consiliului Național
al Agriculturii să stabilească mă
surile necesare în vederea înfăp
tuirii în viață a prevederilor pla
nului pe acest an — an hotăritor
pentru realizarea întregului cin
cinal.
Așa cum am menționat și ieri
la ședința cu activul de partid,
avem toate condițiile și trebuie să
facem totul pentru realizarea pla
nului producției industriale la toa
te sortimentele, cu o depășire de
cel puțin 12 miliarde lei. Dar am
ferma convingere că stă în pute
rea oamenilor muncii, a consiliilor
de conducere, a organizațiilor de
partid să realizăm planul cu o de
pășire și mai însemnată, în toate
F'ctoarele, pentru a răspunde cer.nțelor economiei naționale și a
^sigura dezvoltarea mai puternică
aț, societății noastre socialiste.
Stimați tovarăși,
în agricultură va trebui să ac
ționăm cu toate forțele pentru a
obține, chiar în aceste condiții mai
grele de climă, o recoltă bună în
acest an. Aceasta presupune tre
cerea, în continuare, cu toată ho
tărîrea, la realizarea la timp și de
bună calitate a lucrărilor de între
ținere a tuturor culturilor. Să
continuăm mobilizarea generală —
considerînd aceasta ca o sarcină
națională — pentru irigarea și
udarea plantelor, pentru a diminua
sau înlătura chiar efectele secetei
și a asigura o recoltă cît mai bună»
la toate culturile. Am vorbit ieri,
mai pe larg, nu vreau să mai
insist acum asupra acestor pro
bleme.
Este însă necesar să acordăm o
atenție deosebită culturilor duble,
măsurilor de a însămînța la timp,
imediat după strîngerea recoltei,
de a lua toate măsurile în vederea
realizării unui milion de hectare
de porumb în cultură dublă. De
asemenea, va trebui să se facă totul
pentru a se realiza culturile duble
de legume, de plante furajere și al
tele, care să asigure, pe total, recu
perarea eventualelor pierderi în unele locuri și, pe ansamblu, obține
rea unei producții chiar superioare
prevederilor planului. Cu atît mai
mult este necesar să facem toate
acestea și în ce privește creșterea
animalelor, pentru realizarea pre
vederilor de sporire a efectivelor
la toate speciile, de mărire, în con
tinuare, a producției animaliere,
consolidînd și dezvoitînd realizările
din primele luni, despre care am
vorbit anterior. Să încheiem, și în
zootehnie, anul cu rezultate deo
sebite. Să facem în așa fel îneît
acest an să constituie un an de
cotitură — ca să mă exprim așa —
în îmbunătățirea radicală a activi
tății în sectorul zootehnic !
în același timp, ținînd seama de
învățămintele din primăvara aces
tui an, dar și din alți ani, este
necesar să trecem cu toată hotărî
rea la realizarea programului de
irigații și desecări — acesta reprezentînd programul național, în
care trebuie angajate toate forțele,
întregul popor, pentru a putea ca,
pînă în 1985, să avem asigurată
irigarea a cel puțin 4 milioane de
hectare, iar pînă în 1990 să
ajungem la 5,5—6 milioane de hec
tare irigate. Numai asigurînd iriga
rea unei asemenea suprafețe în
zonele, care, într-o măsură mai
mare sau mai mică, sînt în fiecare
an afectate de secetă, vom putea
obține permanent o producție sta
bilă, vom garanta înfăptuirea noii
revoluții agrare, realizarea unei agriculturi de înalt randament, de
înaltă productivitate ! Fără irigații
și desecări nu vom putea face acest
lucru :

Trebuie, deci, să pornim cu toată
hotărîrea, încă din acest an, luînd
măsurile pe care le-am discutat și
ieri, pentru buna organizare a în
tregii activități din acest sector.
Avem toate condițiile — și tre
buie să acționăm în așa fel îneît să
obținem, și în agricultură, o re
coltă bună ! Să realizăm pla
nul . în toate domeniile produc
ției agricole, astfel îneît să crească
puternic contribuția agriculturii —
ca ramură de bază a economiei ro
mânești — la dezvoltarea generală
a patriei noastre, la construcția so
cialismului ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Stimați tovarăși,
In realizarea tuturor acestor mă
suri un rol important revine acti
vității de cercetare. Avem rezul
tate bune, avem o puternică forță
de cercetare de aproape 200 de
mii de oameni. Practic, nu există
sector unde să nu dispunem de in
stitute și centre puternice de cer
cetare. Acum, ținînd seama de
programele de dezvoltare economico-socială pe care le avem, tre
buie să organizăm mai bine acti
vitatea de cercetare, in vederea so
luționării mai rapide a probleme
lor cuprinse în planul de cercetare,
a asimilării mai operative și pune
rii în producție a rezultatelor cer
cetării. Trebuie abordate cu mai
multă îndrăzneală, dar și cu ope
rativitate, noile probleme care se
ridică pentru realizarea unor pro
duse cu caracteristici superioare !
Să facem în așa fel îneît măsurile
de ridicare a nivelului tehnic și
calitativ al industriei să poată fi
realizate în cele mai bune condiții,
ca și cercetarea să aibă un rol de
prim ordin în îndeplinirea tuturor
acestor sarcini. De asemenea, este
necesar ca și cercetarea biologică,
agricolă să acționeze cu mai multă
hotărîre în soluționarea probleme
lor complexe ale revoluției agrare,
în realizarea unor plante și a unor
animale de înaltă productivitate
— factori hotărâtori pentru înde
plinirea sarcinilor pe care le avem
în agricultură.
Dispunem în toate domeniile de
forța necesară și sînt convins că
oamenii de știință, toți lucrătorii
din cercetare, precum și cei din
învățămînt și din producție, îșî vor
uni eforturile și, într-o deplină
unitate, vor soluționa în bune con
diții problemele pe care le au,
vor face ca știința românească
să-și aducă o contribuție mai în
semnată la întreaga dezvoltare, să
crească prestigiul științei româ
nești pe plan mondial. (Aplauze
puternice, prelungite).
Este necesar să aplicăm cu toată
fermitatea măsurile stabilite pri
vind perfecționarea în continuare
ă învățămîntului, legarea sa mai
ștrînsă de producție, ridicarea ni
velului de pregătire profesională și
tehnică a muncitorilor, tehnicieni
lor, specialiștilor, a tuturor oame
nilor muncii. Este — cred — bine
înțeles de toate consiliile de con
ducere că mînuirea mijloacelor
moderne, realizarea unei producții
de înaltă calitate cer cunoștințe, o
temeinică pregătire profesională,
tehnică și științifică a oamenilor
muncii, a specialiștilor.
Am realizat multe lucruri și în
această privință. într-o perioadă
scurtă am format milioane de mun
citori și specialiști cu înaltă califi
care; dar trebuie să avem perma
nent în vedere că nu se poate rămîne la ceea ce s-a învățat în școa
lă, că modernizarea tehnicii, a pro
ducției, calitatea cer perfecționarea
continuă a cunoștințelor, ridicarea
nivelului de pregătire profesională,
tehnică și științifică.
De aceea, trebuie să aplicăm cu
toată hotărîrea măsurile stabilite
în această privință — inclusiv
ceea ce am discutat ieri — privind
o mai bună repartizare a forțelor
existente pe platformele noi, pen
tru a îmbina experiența îndelunga
tă a cadrelor mai în vîrstă, mai
vechi, cu entuziasmul tinerilor
muncitori și cadre — și, în felul
acesta, să putem ca, în toate sec
toarele, să rezolvăm problemele la
nivelul calitativ și tehnic cerut de
dezvoltarea societății noastre.
Se impun, de asemenea, măsuri
hotărîte în vederea realizării la
timp a investițiilor și a punerii în
producție a noilor capacități. în
general, este necesar să acordăm
mai multă atenție folosirii în între
gime a capacităților de producție
existente. Cu capacitățile pe care
le avem în momentul de față pu
tem realiza o producție suplimen
tară cu cel puțin 15—20 la sută mai
mare, iar în unele sectoare chiar
pînă la 40—50 la sută, inclusiv în
sectorul minier, unde forța tehnică
nu este folosită la întreaga capa
citate.
Avem un volum important de
investiții. Unele durează de mulți
ani, au depășit cu mult termenul
de punere în funcțiune. Sînt nece
sare măsuri pentru aplicarea în
practică a prevederilor stabilite în
această direcție, pentru a realiza
punerea în funcțiune a tuturor in
vestițiilor din acest an și chiar de
vansarea unora prevăzute pentru
anul vritor.
De asemenea, să luăm toate mă
surile ca, in viitor, să nu mai ad
mitem sub nici un motiv ca reali
zarea unei investiții să depășească
termenul planificat. Practic, nici o
investiție nu trebuie să depășească
durata de cel mult 3 ani, dar
acest „cel mult" înseamnă de la
cîteva luni pînă la 3 ani, în raport
cu importanța și volumul lucrărilor
de investiții, al instalațiilor respec
tive. Trebuie să scurtăm foarte
mult durata de execuție a con
strucțiilor. Să lichidăm cu desăvîrșire ceea ce s-a întîmplat în trecut,
cînd unele investiții s-au realizat,
în loc de 2,5—3 ani, în 7—8 ani,
iar cîteva chiar în 10 ani. înțele
geți bine că aceasta duce la o
scumpire foarte mare, diminuează
eficiența economică și, pînă la
urmă, cînd este pusă în producție

instalația respectivă, constatăm că
ea s-a învechit și trebuie să ne
apucăm să o modernizăm. Știți
bine că o instalație, practic, în
cinci-șase ani, trebuie să fie îmbu
nătățită și modernizată. Or, dacă
noi începem o instalație și reali
zarea ei durează zece ani, practic,
de fapt, punem în producție o in
stalație învechită. Deci, din toate
punctele de vedere este necesar să
tragem învățăminte și să punem
capăt acestei stări de lucruri ne
gative. Avem și aici destule forțe,
avem capacitatea și trebuie să aplicăm cu fermitate măsurile stabi
lite pentru realizarea la termenul
prevăzut a investițiilor.
Doresc, de asemenea, să mă refer
la problema producției de export,
la realizarea exportului. Aș atrage
atenția în primul rînd asupra unui fapt pe care îl consider nesa
tisfăcător, și anume : am depășit
producția industrială cu cîteva mi
liarde lei și nu am realizat expor
tul cu multe miliarde, ceea ce în
seamnă că am produs fie pentru
stoc sau pentru consumul intern
— și nu este vorba de bunuri de
consum, ci de consumuri industria
le — ceea ce este un lucru foarte
negativ, din toate punctele de ve
dere. Este necesar să fie luate mă
suri hotărîte de către toate consi
liile de conducere ale ministerelor,
ale centralelor, întreprinderilor, ale
tuturor unităților, pentru aplicarea
cu fermitate a prevederilor legii
privind punerea în producție și
realizarea cu prioritate a produc
ției de export. Să se acorde toată
atenția și să se asigure calitatea și
nivelul tehnic cerut de beneficiari!
Aceasta constituie una din cerin
țele de importanță deosebită pen
tru buna funcționare a activității
întreprinderilor, pentru dezvoltarea
generală a activității economice.
S-au ridicat aici unele probleme
de contractări. Sînt reale, dar tre
buie să menționez că nu ș-au rea
lizat în multe întreprinderi con
tractele pentru această perioadă,
că ceea ce avem contractat asigu
ră și trebuia să ducă Ia realizarea
în întregime a planului de export
pe această perioadă.
în același timp, este necesar ca mi
nisterele, consiliile lor de conducere,
consiliile de conducere ale centra
lelor și întreprinderilor să înțelea
gă că, în cadrul autoconducerii, al
autogestiunii, al atribuțiunilor largi
care le-au fost acordate, poartă în
treaga răspundere și trebuie să se
ocupe permanent de asigurarea
contractelor și Ia export, și în țară,
precum și de realizarea în cele
mai bune condiții a producției.
Aceasta constituie una din atribu
țiile cele mai importante ale con
siliilor de conducere, a fiecărui
colectiv de oameni ai muncii — și
trebuie să îndeplinim în mod co
respunzător aceste atribuțiuni, aceste‘; drepturi largi democratice
de care dispun întreprinderile
noastre.
în continuare trebuie să acor
dăm și mai multă atenție întăririi
acțiunilor de cooperare în produc
ție cu țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare, cu alte firme,
inclusiv din țările capitaliste dez
voltate, pornind de la faptul că
cooperarea în producție devine o
formă tot mai importantă pentru
desfășurarea activității de comerț
exterior. în acest cadru, desigur,
un rol important îl are colabora
rea cu țările din C.A.E.R., cu ță
rile socialiste, dar — repet — și
cu toate statele lumii, în spiritul
egalității, al avantajului reciproc.
Trebuie, deci, să trecem cu hotărîre, în toate sectoarele, la măsuri
energice pentru realizarea ritmi
că, zi de zi, a producției de ex
port, pentru realizarea în întregi
me a exportului pe acest an. Nu
mai așa vom asigura condițiile ne
cesare dezvoltării în ritm înalt a
economiei, creșterii forței mate
riale și spirituale a patriei noastre.

Stimați tovarăși,
Toate sarcinile privind înfăptui
rea planului pe acest an în toate
sectoarele — în industrie, în agri
cultură și în celelalte sectoare —
impun măsuri hotărîte în vederea
întăririi autoconducerii și auto
gestiunii, a aplicării cu mai multă
fermitate a noului mecanism eco
nomic. Trebuie să luăm măsuri
pentru o mai bună organizare a
muncii, a repartizării forțelor, pen
tru întărirea răspunderii și con
trolului executării sarcinilor în
toate . sectoarele, pentru întărirea
ordinii și disciplinei.
O unitate socialistă modernă, din
orice sector, nu poate funcționa
corespunzător fără un înalt simț
de răspundere, fără o disciplină și
o ordine desăvîrșită. Aceasta este
în deplină concordanță cu calita
tea de proprietari, producători și
beneficiari, cu calitatea oamenilor
muncii de adevărați stăpîni a tot
ceea ce se produce și deci și cu
obligația de a face totul ca să asi
gurăm buna funcționare a activi
tății în toate sectoarele. (Aplauze
puternice).
în acest sens se impune perfec
ționarea și creșterea roiului con
siliilor oamenilor muncii, ca or
gane de conducere colectivă a tu
turor sectoarelor de activitate. Am
remarcat, chiar în ședința noastră
de astăzi, că s-a vorbit puțin de
această problemă. Chiar în prezen
tarea diferiților tovarăși care au
luat cuvîntul, au fost prezentați ca
directori, ca miniștri și nu ca pre
ședinți sau ca președinți executivi
ai consiliilor oamenilor muncii. Nu
este o problemă formală, tovarăși,
este o problemă de fond, pentru
că trebuie să înțeleagă și directo
rul, și secretarul de partid din în
treprindere că, fiind președinte
executiv sau președinte al consi
liului oamenilor muncii, el este
conducătorul unui colectiv care,
împreună, răspunde și trebuie
să organizeze întreaga activitate.
Trebuie să acționăm deci pentru
a crește rolul organelor colective
de conducere, ca formă — nu nu

mai formală — a democrației eco
nomice muncitorești, dar ca o
formă esențială pentru buna con
ducere și desfășurare a activității.
Noi nu considerăm democrația
doar ca ceva pentru presă sau
ziare ; considerăm că democrația
muncitorească, conducerea colec
tivă, întărirea rolului adunărilor
generale, ale producătorilor, ale
proprietarilor sînt factori hotărâ
tori pentru victoria socialismului,
pentru dezvoltarea continuă a pa
triei noastre. (Aplauze puternice,
prelungite).
Să aplicăm, de asemenea, cu ho
tărîre prevederile privind princi
piile retribuției socialiste, acordul
global, introducînd ferm în viață
cele stabilite în lege, principiile că
fiecare trebuie să depună o muncă
utilă și să fie răsplătit după mun
ca depusă. Să acționăm ferm și să
asigurăm ca nimeni să nu poată trăi
fără muncă în societatea noastră
socialistă ; dar toți care depun o
muncă utilă trebuie retribuiți în
raport cu rezultatele muncii, cu
contribuția adusă la dezvoltarea
societății socialiste.
Vom trece în curînd Ia aplicarea
hotărîrilor Conferinței Naționale
privind majorarea retribuțiilor tu
turor oamenilor muncii, în mod
eșalonat și în spiritul principiilor
cuprinse în programul care a fost
supus dezbaterii publice. în acest
cadru avem în vedere unele îmbu
nătățiri în ierarhizarea unor
ramuri. Aceasta se referă îndeosebi
la petroliști, care vor fi ridicați la
un nivel superior în clasificarea
între ramuri, ținînd seama de rolul
și importanța pe care o au în ac
tivitatea economiei noastre, ca și
de specificul muncii din acest do
meniu ; la fel și pentru excavatoriști. în general, celelalte ierarhi
zări rămîn așa cum au fost in tre
cut, cu mărirea corespunzătoare a
retribuției în concordanță cu cele
stabilite de .Conferința Națională.
Trecerea Ia realizarea acestor
măsuri impune să asigurăm creș
terea mair puternică a producției
materiale, realizarea tuturor sarci
nilor de care , am vorbit, dez
voltarea mai puternică a fon
dului de mărfuri, pentru a asigura
ca sporirea retribuției să nu creeze
probleme în buna aprovizionare a
oamenilor muncii. Dispunem și
aici de tot ce este necesar ; pro
gramele pe care le avem asigură
o bună corelare — și trebuie să
urmărim aplicarea lor cu toată
fermitatea !
în acest cadru m-aș referi la ne
cesitatea aplicării cu fermitate a
măsurilor privind stabilitatea pre
țurilor, aplicarea strictă a mercu
rialelor, combaterea oricăror ac
țiuni de speculă. Trebuie să por
nim de la faptul că atît produsele
industriale, cît și produsele agri
cole, alimentare trebuie să se dis
tribuie și să se vîndă la prețurile
stabilite ; să nu admitem sub nici
o formă depășirea acestor prețuri.
Realizarea veniturilor reale ale
oamenilor muncii este condiționată
de stabilitatea și asigurarea men
ținerii prețurilor în toate sectoare
le la nivelul stabilit.
Așa cum am menționat și în
alte împrejurări, alianța muncitorească-țărănească trebuie să se
manifeste în primul rînd în do
meniul economic, al conlucrării in
dezvoltarea puternică a celor două
ramuri de bază ale economiei ro
mânești — industria și agricultura
— dar și în domeniul prețurilor,
al schimburilor de mărfuri. Aceas
ta va face ca alianța muncitorească-țărănească să-și afirme trăi
nicia, puterea și să constituie
factorul determinant în dezvolta
rea întregii societăți românești.
(Aplauze puternice).
Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru înfăptuirea programului de
autoconducere și autoaprovizionare
teritorială. Sînt cunoscute în fie
care județ aceste programe, nu
doresc acum să mă refer la ele.
Trebuie însă să acționăm cu toată
fermitatea pentru realizarea pro
duselor, pentru a obține produse
suplimentare — și numai pe aceas
tă bază se poate asigura și un con
sum suplimentar.
Tot ceea ce realizăm, dezvolta
rea mai puternică a economiei
noastre naționale, înfăptuirea mă
surilor de creștere a eficienței și
rentabilității, a autoconducerii,
autoaprovizionării, majorarea re
tribuției vor duce la creșterea mai
puternică a bunăstării materiale și
spirituale a oamenilor muncii, a

întregului popor — țelul suprem
al politicii partidului nostru, esența
societății socialiste pe care o edi
ficăm în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Pentru înfăptuirea programului
partidului, a planului pe acest an
și a planului cincinal, dispunem
de tot ce este necesar. Trebuie să
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru unirea tuturor forțelor oame
nilor muncii, ale întregului popor
pentru perfecționarea muncii în
toate sectoarele, pentru creșterea
rolului statului în buna organi
zare a tuturor domeniilor de acti
vitate, într-o conlucrare strînsă cu
noile organisme democratice, ac
centuând în acest fel caracterul
democratic al societății noastre so
cialiste.
Este necesar să acționăm cu și
mai multă hotărîre în direcția
creșterii rolului politic conducător
al partidului, care trebuie să se
manifeste nu ca o lozincă genera
lă, ci în activitatea practică a or
ganelor și organizațiilor de partid,
a comuniștilor, în buna organizare
a întregii activități, în unirea efor
turilor tuturor oamenilor ■ muncii,
ale întregului popor pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe
a partidului.
O atenție deosebită trebuie să
acordăm ridicării nivelului politic
și cultural, dezvoltării conștiinței
socialiste a oamenilor muncii, a
întregului popor, formării omului
nou — constructor conștient al
propriului său destin. Să punem
la baza întregii activități politicoeducative, de formare a omului
nou, concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică, prin
cipiile socialismului științific ! Să
dezvoltăm puternic spiritul patrio
tismului revoluționar, dragostea
față de patrie, hotărîrea de a face
totul pentru a servi in orice îm
prejurări interesele țării, ale po
porului, independența și suverani
tatea României socialiste! (Aplauze
puternice, prelungite).
Să combatem cu fermitate orice
manifestări ale concepțiilor bur
gheze, retrograde, manifestările de
naționalism, de șovinism, de anti
semitism, alte forme înapoiate și
concepții burgheze care, din păcate,
se mai manifestă într-un loc sau
altul. Prin întreaga activitate politico-educativă, creînd o societate
nouă, să creăm și omul nou, ade
văratul făuritor a tot ceea ce se
realizează în România ! Să dez
voltăm puternic sentimentul de
dreptate și libertate, de patriotism,
sentimentul de luptă împotriva a
tot ce este vechi și trebuie înlătu
rat, de promovare a noului în toa
te domeniile de activitate, senti
mentul luptei unite pentru victo
ria socialismului și comunismului !
(Aplauze puternice).
Să acționăm cu toată hotărîrea
pentru unirea întregului popor,
sub conducerea Partidului nostru
Comunist, în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să
ridicăm patria noastră pe noi
culmi de progres și civilizație!
Să acționăm în așa fel îneît să
realizăm visul dintotdeauna al po
porului nostru de a trăi într-o so
cietate mai bună și — cum se
spunea în povești — într-o socie
tate a tinereții fără bătiânețe 1 Co
munismul, societatea fără asupri
tori și asupriți, a oamenilor egali
în drepturi, liberi, care muncesc
și trăiesc în deplină unitate și
prietenie, reprezintă tocmai socie
tatea tinereții fără bătrînețe, a
bunăstării materiale și spirituale,
a fericirii întregului popor, a in
dependenței și suveranității națio
nale 1 O asemenea societate trebuie
să realizăm în țara noastră 1
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ccaușescu și
poporul .’“).
Dragi tovarăși,
Desigur, ședința comună a ple
narelor oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură a dezbătut
problemele
dezvoltării
patriei
noastre, ale înfăptuirii planurilor
de dezvoltare economică și socială.
Nu putem insă să nu ținem seama
că activitatea noastră are loc în
condiții internaționale grele —
atît politice, cît și economice — că,
preocupîndu-ne de dezvoltarea

țării noastre, este necesar să parti
cipăm activ la soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții inter
naționale, la oprirea agravării si
tuației mondiale.
Sînt multe probleme în viața
internațională ; nu doresc insă să
mă refer acum pe larg la toate
acestea. Este necesar însă să acor
dăm o atenție deosebită problemei
fundamentale a epocii noastre — și
anume a opririi cursei înarmărilor,
a trecerii la dezarmare, în primul
rînd la dezarmarea nucleară, a
asigurării păcii întregii lumi.
Asistăm la o intensificare fără
precedent a înarmărilor nucleare,
la producerea și instalarea de noi
rachete nucleare cu o capacitate
tot mai mare de distrugere. Nesocotindu-se cerințele cercurilor largi
ale opiniei publice, ale oamenilor
de știință, chiar ale parlamentelor,
ale popoarelor, privind oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, și în primul rînd la
dezarmarea nucleară, se iau con
tinuu măsuri pentru grăbirea pro
ducerii și instalării de noi rachete,
a rachetelor cu rază medie de
acțiune în Europa. Se înmulțesc
declarațiile privind trecerea la pro
ducerea de rachete și arme nuclea
re cu putere de distrugere tot mai,:
mare. Se încearcă să se acrediteze
teza falsă că noile armamente pot
servi pacea și securitatea popoa
relor. Trebuie să respingem cu
toată hotărîrea asemenea încercări
de ascundere a realității, a marelui
pericol pentru pacea și existența
popoarelor pe care îl prezintă
noile armamente.
Pacea nu se poate asigura prin
noi armamente, ci prin reducerea
și distrugerea totală a armamente
lor nucleare, prin trecerea la
dezarmarea generală, sub un con
trol corespunzător internațional.
Popoarele așteaptă nu noi rache
te nucleare, ci măsuri pentru opri
rea amplasării acestora, pentru
retragerea și distrugerea celor
existente. Să se realizeze un echi
libru al forțelor la un nivel cit
mai scăzut al armamentelor !
în numele păcii, ai existenței și
vieții omului — creația supremă
a naturii — trebuie să facem totul
pentru oprirea cursei înarmărilor !
Nimeni nu poate să-și asume răs
punderea de a distruge omenirea,
viața pe planeta noastră, nu poate,
— sau, mai bine zis — nu are
dreptul, și nu trebuie lăsat să îm
pingă omenirea spre distrugere 1
Să ne unim eforturile pentru a
împiedica distrugerea civilizației și
vieții 1 Să apărăm dreptul suprem
al oamenilor, al popoarelor la
pace, la existență liberă, la viață 1
Să oprim ca un nou Nero, mult
mai periculos însă, să aprindă
flăcările pustiitoare ale armelor
atomo-nucleare. în fața unor cala
mități naturale, a secetei spre
exemplu, se poate acționa și înlă
tura consecințele ; dar cu nimic
nu se poate lupta împotriva ca
tastrofei nucleare 1 Nu va exista
apă în lume și nu va exista cine
să stingă vîlvătăile atomice 1
Singura cale pentru salvarea
omenirii este oprirea producerii
armelor nucleare și trecerea la
distrugerea lor 1 Cei care spun că
se gîndesc la popoare și oameni
cînd dezvoltă armele de distrugere
a omenirii trebuie să înțeleagă că
pot să servească popoarele și ome
nirea numai renunțind la noile ar
mamente și trecînd la distrugerea
celor existente, la dezarmarea ge
nerală, sub un control corespun
zător internațional.
în locul programelor de înarma
re să se inițieze programe de dez
voltare economico-socială, de li
chidare a șomajului, a subdezvol
tării, a împărțirii lumii în țări bo
gate și sărace 1 Să se aloce mijloa
cele financiare, umane, științifice
necesare ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a popoarelor, redueîndu-se substanțial și continuu
cheltuielile militare 1
Să se acționeze cu toată hotărî
rea în direcția înfăptuirii noii or
dini economice internaționale, a
unei lumi mai drepte și mai bune
pe planeta noastră 1 Numai aseme
nea programe și inițiative sînt în
interesul popoarelor, servesc aces
tora, servesc libertății, indepen
denței naționale, servesc omenirii !
(Aplauze puternice, prelungite).
România este ferm hotărîtă să
continue eforturile împreună cu
toate popoarele și forțele care ac
ționează pentru pace ! Și avem

ferma hotărîre că trebuie să oprim
drumul spre prăpastie ! Nu ne
vom angaja șl nu vom merge nici
odată pe calea cursei înarmărilor !
Cerem și prietenilor noștri să ac
ționeze mai hotărît, în spiritul în
țelegerilor comune, în direcția
păcii, a dezarmării, pentru salva
rea omenirii 1 (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu-pace !“).
în activitatea noastră internațio
nală acordăm o atenție deosebită
problemei încetării conflictelor mi
litare, soluționării tuturor conflic
telor și divergențelor dintre state
numai și numai prin tratative.
Considerăm că aceasta răspunde
intereselor popoarelor respective,
ale întregii omeniri.
Acționăm ferm pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor și colabo
rării internaționale cu toate statele
lumii, fără deosebire de orînduire
socială. Acordăm o mare însem
nătate dezvoltării relațiilor cu ță
rile socialiste, cu țările vecine in
primul rînd, cu țările în curs de
dezvoltare, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul
principiilor coexistenței pașnice.
.Rupem ,f$țțn . la. baza relațiilor cu
toate statele lumii principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc,
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța. Ne pronunțăm ferm
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor la dezvoltarea liberă,
pentru dreptul fiecărei națiuni de
a-și alege calea dezvoltării economico-sociale, orînduirea pe care o
dorește, fără nici un amestec din
afară. întărim larg colaborarea in
ternațională cu forțele progresiste,
antiimperialiste. cu popoarele' care
se pronunță pentru pace, pentru
libertate, pentru independența.
Considerăm că întărirea colabo
rării și unității tuturor acestor for
țe și popoare constituie chezășia
opririi cursei înarmărilor, soluțio
nării problemelor complexe} in
tr-un mod nou, democratic, în in
teresul tuturor popoarelor, all pro
gresului general, al independenței
și năcii întregii omeniri.
în acest spirit, România socialis
tă, poporul român, sub conducerea
Partidului Comunist, vor faCe to
tul și iși vor aduce întreaga con
tribuție la triumful relațiilor noi,
la cauza păcii și colaborării inter
naționale 1 (Aplauze puternice,
prelungite).

Stimați tovarăși,
în încheiere, doresc să exprim
convingerea că ședința comună a
Consiliului Oamenilor Muncii din
industrie, a Consiliului Agricultu
rii și din celelalte sectoare —} acest
mare forum democratic de tip nou
al democrației noastre socialiste —
va reprezenta un moment impor
tant în unirea eforturilor tuturor
oamenilor muncii, ale întregului
popor în îndeplinirea în bune con
diții a planului pe acest an, a
planului cincinal, va da un imbold
tot mai puternic înfăptuirii Pro
gramului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre co
munism ! (Aplauze puternice, pre
lungite).
Cu această convingere, doresc să
urez tuturor participanților Ia șe
dința comună, tuturor consiliilor
de conducere ale oamenilor mun
cii din toate sectoarele, tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, întregului popor
succese tot mai mari, în toate do
meniile de activitate !
Să facem totul, dragi tovarăși,
pentru a asigura ridicarea patriei
noastre la un nivel tot mai înalt
de dezvoltare economică, materia
lă și spirituală, pentru a asigura
poporului nostru o viață demnă,
de bunăstare, de fericire, pentru a
asigura independența și suverani
tatea patriei, pacea și colaborarea
internațională ! (Urale și aplauze
puternice, prelungite ; se scandea
ză
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“,
„Ceaușescu
și
poporul!";
„Ceaușescu — Pace !“. într-o at
mosferă de puternic entuziasm și
strinsă unitate, toți cei prezenți în
sală se ridică în picioare și ova
ționează îndelung pentru Partidul
Comunist Român, pentru secreta
rul general al partidului, președin
tele României socialiste, tovarășul
NTCOLAE CEAUȘESCU).
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Lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie.
construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
în

cuvîntul

6ău,

tovarășul

Gheorghe Pană a spus: Ana*
liza temeinică, de înaltă exigență
comunistă, revoluționară, cuprinsă
In expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
de la Comitetul Central al partidu
lui. pune cu putere in evidență ne
cesitatea mobilizării tuturor forțelor
pentru realizarea exemplară a pla
nului național unic, a obiectivelor
stabilite de Conferința Națională a
partidului.
Informez plenara că, pe ansam
blul Capitalei, planul pe patru luni
a fost realizat Ia principalii indica
tori, obținindu-se suplimentar o pro
ducție-marfă de 1,5 miliarde lei și
o producție netă de peste 970 mili
oane lei, in condițiile creșterii dtoductivității muncii cu 6 Ia sută și
ale reducerii cu 9 lei a cheltuielilor
materiale planificate Ia 1 000 Iei
producție-marfă. Beneficiile peste
plan însumează 630 milioane lei. Au
fost puse în funcțiune 8 capacități de
producție urmărite pe plan central,
din care 7 înainte de termen, și s-au
dat în folosința populației peste 6 500
de apartamente.
Aceste rezultate, a spus vorbitorul,
au fost posibile datorită îndrumării
și sprijinului permanent, multilateral
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le acordă organizației de partid a
Capitalei, în vederea îmbunătățirii
activității ce o desfășurăm, pentru
care îi adresăm și cu acest prilej
cele mai calde mulțumiri.
Trebuie să arătăm însă că. în pe
rioada la care ne referim, în munca
noastră s-au manifestat o seamă de
neajunsuri, că nu în toate unitățile
s-au obținut rezultate pe măsura
resurselor tehnico-materiale și uma
ne de care dispunem.
Cunoscînd cauzele nerealizării fie
cărui produs, am stabilit măsuri, îm
preună cu centralele și ministerele,
pentru soluționarea operativă a pro
blemelor. in vederea asigurării ritmi
cității producției și recuperării în
totalitate a restanțelor pînă la sfirșitul semestrului.
Declarîndu-mă întru totul de acord
cu documentele supuse dezbaterii
plenarei noastre, doresc să vă asigur,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că nu vom precupeți nici
un efort pentru a înfăptui indicațiile
dumneavoastră, pentru a creste efi
cienta întregii noastre activități,
sporind contribuția Capitalei la dez
voltarea economico-socială a Patriei.
Ia ridicarea necontenită a nivelului
de trai al celor ce muncesc.

în cuvîntul său, tovarășul Mihai
Pissa a ar^at că șl în Schela Vi
dele — ca, dealtfel. în întreaga in
dustrie extractivă de țiței și gaze —
așa cum dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați
remarcat cu prilejul vizitei de lucru
pe care ați făcut-o în județul Pra
hova, măsurile de reorganizare a-ț
plicate in ultimul timp au dus la
o mai bună funcționare a brigăzilor
și la înlăturarea unor stări de dezor
dine, au făcut să crească simțul de
răspundere al colectivelor de muncă,
spiritul de ordine și disciplină. .
Așa cum ne-ați - indicat dumnea
voastră, mult stimate. toyorăș&ie.șcretar general, am creat condiții bune
pentru cazarea petroliștilor și apro
vizionarea acestora cu alimente Ia
locurile de muncă. Vă raportăm că
petroliștii de la Schela de extracție
Videle,' avînd baza materială asigu
rată, muncind cu pasiune și dăruire,
au început să recupereze din restan
ța existentă la țiței extras, sarcină
pe care o vor îndeplini integral pină
la 1 septembrie, iar pînă la sfirșitul
acestui an vor realiza pește plan cel
puțin 15 000—20 000 tone țiței. Mobilizind toate mijloacele muncii poli
tico-educative. vom urmări cu per
severentă creșterea productivității
muncii, diminuarea cheltuielilor ma
teriale. reducerea consumurilor de
materii prime, combustibil, energie,
întărirea ordinii și disciplinei, elimi
narea risipei, folosirea mașinilor și
utilajelor la întreaga capacitate, in
tensificarea activității de recuperare
și refolosire a pieselor și utilajelor.
Colectivul de oameni ai muncii de
la Scnela de extracție Videle se an
gajează in fața conducerii partidului
că va acționa neabătut in spiritul
indicațiilor și sarcinilor date de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, pentru a-și
spori contribuția la dezvoltarea mai
rapidă a bazei energetice și de ma
terii prime, pentru realizarea mai
devreme a prevederilor Congresului
al XII-lea al partidului nostru pri
vind asigurarea deplinei independen
țe energetice a țării, a spus in în
cheiere vorbitorul.

Relevînd activitatea susținută pe
care muncitorii, maiștrii, tehnicienii
și inginerii din cadrul întreprinderii
de țevi din Roman o desfășoară încă
de la începutul anului pentru în
făptuirea sarcinilor și obiectivelor
planului de producție pe acest an,
tovarășul Grigore Lupeș, mUn"
dtor în această puternică unitate
industrială, a arătat că în primele
patru luni s-a realizat un spor la
producția netă în valoare de 31 mi
lioane lei, în condițiile in care
cheltuielile materiale au fost reduse
cu aproape 10 milioane lei.
Situînd în centrul preocupărilor
noastre, așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general al partidului, reali
zarea sarcinilor de export, noi am
reușit' ca în prima parte a acestui
an să ne onorăm toate contractele
încheiate, livrînd partenerilor externi
o producție tubulară în valoare de
550 milioane lei, din care peste 60
la sută pe devize convertibile.
în același timp, vorbitorul a rele
vat că analizele făcute in adunările
generale ale oamenilor muncii, des
fășurate intr-un pronunțat spirit cri
tic și autocritic, au scos la lumină
faptul că rezultatele de ansamblu ale
întreprinderii, pe cele cinci luni, nu
s-au ridicat totuși la nivelul cerin
țelor și posibilităților existente. El
a arătat că întregul colectiv va ac
ționa cu fermitate pentru realizarea
ritmică, lună de lună, decadă de
decadă, a producției fizice la toate
sortimentele.
în continuare, vorbitorul a men
ționat că oamenii muncii din între
prinderea de țevi din Roman parti
cipă in mod activ la constituirea
fondului de dezvoltare, actionînd cu
părți sociale, exercitindu-și din plin
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari.
Explrimindu-mi deplina adeziune la
documentele supuse studierii și dez
baterii plenarei noastre, a spus vor
bitorul in încheiere, asigur conduce
rea partidului, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, că vom acționa cu toa
tă hotărîrea pentru înfăptuirea indi
cațiilor pe care ni le-ați dat in ca
drul consfătuirii recente de la Co-'

mitetul Central, pentru îndeplinirea
integrală a sarcinilor de plan, pen
tru progresul multilateral al patriei
noastre socialiste.

întregul colectiv de oameni ai
muncii de la întreprinderea „Electroargeș" Curtea de Argeș, puternic
stimulat de îndemnurile secretarului
general al partidului, este preocupat
permanent, a arătat tovarășa Mafia

lonițâ, de realîzarea ritmică a pro
ducției fizice, de diversificarea pro
duselor electronice și bunurilor de
larg consum electronice și electroteh
nice, pentru a răspunde cerințelor
populației, pentru ușurarea muncii
femeii, care este chemată tot mai
mult să participe la activitatea eco
nomică și socială. în acest sens, am
acționat și acționăm cu perseveren
ță pentru asimilarea în producție a
noi aparate electrocasnice care să în
corporeze mai puține materiale, mai
ales din cele deficitare, și care să se
caracterizeze prin consumuri ener
getice cit mai reduse la beneficiar.
Vorbitoarea s-a referit în continua
re la preocupările colectivului din
care face parte pe linia reproiectării
produselor din producția curentă,
precum și a unor tehnologii încă
mari consumatoare de materii prime
și materiale, creării unei adevărate
resurse de aprovizionare cu piese și
materie primă din recuperarea, recondiționarea și refolostrea unor ma
teriale, piese și subansamble. reali
zării exportului.
Pentru a lichida lipsurile ce bc
mai manifestă în activitatea noastră,
a spus în altă ordine de idei vorbi
toarea. vom acționa cu toate forțele
astfel îneît să realizăm o creștere
substanțială a productivității muncii,
prin mecanizarea și automatizarea
proceselor de producție, moderniza
rea utilajelor cu prilejul reparațiilor
planificate, tipizarea reperelor si
subansamblelor. introducerea de noi
tehnologii mai productive.
Rezultatele pe care le-am obținut
pină acum le considerăm doar ca un
punct de pornire spre Performanțe
superioare și ne angajăm in fața
Plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, a dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că vom realiza exemplar
sarcinile și angajamentele pe care, ni
le-am asumat, răspunzind astfel prin
fapte încrederii ce ne-a fost acorda
tă de a executa la Curtea de Argeș
produse ale tehnicii de virf.
în cuvîntul său, tovarășul

du Mjhaii a adus secretarului
general al partidului
mesajul
fierbinte al minerilor din Valea Jiu
lui. odată cu mulțumirile pornite din
adincul inimilor lor pentru grija
deosebită și pentru ajutorul inesti
mabil acordat permanent în vederea
realizării planului producției de căr
bune și ridicării la un nivel tot mai
■ înalt a condițiilor de muncă și de viață.
întregului personal muncitor din
unitățile noastre miniere, a spus apoi
vorbitorul, îi este vie în memorie
fțuctuoașg vizită de lucrp efectuată
de dumneavoastră în valea Jiului în
. septembrie 1982, Aeționînd cu fermi
tate centru aplicarea prețioaselor in
dicații pe care ni le-ați dat putem
raporta astăzi că am reușit să re
dresăm în mare măsură situația, făcînd un salt calitativ în întreaga
noastră activitate.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la măsurile luate în ex
ploatările Văii Jiului pentru crește
rea producției. a productivității
muncii si îndeplinirea sarcinilor de
plan la toți indicatorii.
Cu toate rezultatele bune obținute
de la aplicarea noului program de
lucru, a spus vorbitorul, raportăm
conducerii partidului, personal dum
neavoastră mult stimate tovarășe
secretar general, că nu ne putem de
clara mulțumiți cu ceea ce am făcut.
Nivelul la care s-a ajuns, atît la in
dicatorii cantitativi, cit și la cei ca
litativi, nu este pe măsura cerințelor,
a posibilităților de care dispunem.
Ne vom preocupa în continuare, a
spus vorbitorul, de înfăptuirea pre
vederilor programului privind creș
terea productivității muncii, asigurînd toate condițiile pentru ca pină
la sfirșitul anului 1985 productivita
tea muncii fizice să crească la ni
velul stabilit. De asemenea, s-au în
treprins măsuri pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui, reducerea
cheltuielilor materiale la 1 000 lei
producție-marfă, in așa fel ca aces
tea să fie reduse în anul 1983 cu 30
lei față de plan.
In numele tovarășilor mei din Va
lea Jiului, a spus, in încheiere, vor
bitorul, îmi exprim adeziunea totală
fată de documentele supuse dezbate
rii in cadrul acestui înalt forum al
democrației noastre muncitorești,
avînd convingerea fermă că ele
reprezintă o nouă expresie _ a
grijii partidului pentru continua îm
bunătățire a organizării și conduce
rii întregii vieți economice și sociale,
pentru creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.
în cuvîntul său, tovarășul Ghsor-

ghe Vlad a televat rezultatele
obținute de industria extractivă de
petrol și gaze după patru luni din
acest an. în cele patru luni' — a
spus vorbitorul — s-au realizat și
depășit prevederile la producția fi
zică de gaze naturale, gazolină și
etan, la total investiții, la lucrările
de construcții-montaj. precum și la
total activitate foraj. Planul a fost
îndeplinit și deoășit, de asemenea,
la principalii indicatori valorici și de
eficientă : producția netă, producțiamarfă. costuri de producție și bene
ficii. Deși producția de țiței a marcat
un progres față de primele luni ale
anului, aceasta nu s-a ridicat la niveliul prevederilor planului.
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral. a spus vorbitorul, mă fac
ecoul întregului detașament de pe
troliști ai patriei noastre de a vă
mulțumi pentru măsurile organiza
torice de o deosebită importantă ne
care le-ați inițiat și aprobat pentru
industria extractivă de petrol și gaze
și vă asigurăm că sintem în plină
acțiune de consolidare a aplicării
acestora, astfel incit să se obțină
neintirziat roadele, care se vor con
cretiza necondiționat în creșterea
producției de țiței și gaze.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele neajunsuri, arătind că
nu s-a acționat cu fermitate pentru
ca toate trusturile și schelele să-și
îmbunătățească utilizarea intregului
fond de sonde. Cea mai mare aten
ție — a arătat el — va trebui să o
acordăm realizării volumului sporit
de foraj, de cercetare și exploatare
prevăzut în programele de creștere
a producției de țiței și gaze. Dispu
nem în acest scop de dotarea nece

sară. am constituit și constituim în
continuare noi formații de lucru.
Concomitent trebuie să luăm măsuri
ferme pentru creșterea vitezelor de
lucru, a indicilor de utilizare a in
stalațiilor. reducerea timpului ne
productiv. mai buna aprovizionare a
locurilor de muncă cu materiale,
scule, chimicale, domenii în care au
existat pînă acum numeroase greu
tăți și deficiențe.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
hotărirep fermă a colectivelor din
schelele și brigăzile de producție, a
tuturor oamenilor muncii din indus
tria petrolieră de a depune toate
eforturile pentru îmbunătățirea în
continuare a activității, realizarea
obiectivelor prevăzute în vederea
creșterii producției de țiței și gaze,
contribuind pe această cale la asigu
rarea independenței energetice a pa
triei noastre.
Luînd cuvîntul, tovarășa Maria
a relevat rezultatele
obținute de oamenii muncii din in
dustria județului Vrancea — din
construcții, transporturi și circulația
mărfurilor — în utilizarea cu randa
ment maxim a bazei tehnico-mate
riale, ceea ce le-a permis ca, pe pri
mele patru luni, sarcinile de plan să
fie îndeplinite în proporție de 103,8
la sută la producția-marfă indus
trială. de 104,5 la sută la producția
netă. 101,5 la sută la exportul de
mărfuri, 106,0 la sută la investiții, 100,7
la sută la desfacerea mărfurilor.
în continuare, vorbitoarea a spus :
înscrierea cu părți sociale la fondul
de dezvoltare al întreprinderilor a
peste 55 000 de oameni ai muncii
reprezintă o elocventă expresie a
înțelegerii de către aceștia a răspun
derilor ce le revin în calitatea lor
de producători, proprietari și be
neficiari față de sporirea conti
nuă a proprietății socialiste, temelia
bunăstării și fericirii întregului popor.

Ghițulicâ

tabile și legarea mai directă a veni
turilor de rezultatele concrete obți
nute in realizarea sarcinilor de plan.
în încheiere — a arătat vorbitorul
— vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom acționa cu răspundere sporită
pentru aplicarea neabătută in viață
a sarcinilor și obiectivelor stabilite
de Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, a hotăririlor ce vor fi adoptate în acest
înalt forum al democrației noastre
muncitorești.
Raportez plenarei, a spus tova
rășul ]on Lâzârescu,că măsi>riie
«stabilite pentru aducerea la îndepli
nire a noului program de lucru în
industria minieră au fost dezbătute
în adunările de partid și ale oame
nilor muncii, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, și în prezent se
traduc in fapte, efectele pozitive ale
acestor măsuri fiind deja evidente.
Printre măsurile principale luate
menționez reorganizarea, la flecare
mină, a formațiilor de lucru, orga
nizarea mai judicioasă a deservirii
fronturilor de lucru direct produc
tive, stabilirea de norme și sar
cini de producție pe schimb și
echipă, organizarea în condiții mai
bune a asistenței tehnice in toate
schimburile, reducerea personalului
din activitățile auxiliare și de deser
vire din subteran și de la suprafața
minelor, a spus vorbitorul, arătind
că in prezent atenția este concen
trată în direcția generalizării pro
gramului de lucru continuu, fără
creșterea numărului de personal,
prin măsuri care să conducă la spo
rirea productivității muncii, întări
rea ordinii și disciplinei.
Subliniind că pe primele patru
luni ale acestui an unitățile miniere
au obținut rezultate pozitive, că s-a
înregistrat o îmbunătățire în ceea ce
privește gradul de folosire a utilaje
lor. una din problemele deficitare,

cît fusese planificat. Totodată, pen
tru diversificarea producției au fost
executate circa 300 prototipuri (aproa
pe 100 tipuri) de piese de mobilier
pentru diferite tirguri și expoziții in
terne și internaționale. Planul produc
ției de mobilă la export pe relația
devize convertibile a fost realizat pe
primele 4 luni din acest an în pro
porție de 100,8 la sută, ceea ce re
prezintă o creștere de peste 40 la sută
fată de realizările aceleiași perioade
a anului trecut.
în primele patru luni din
acest an am înregistrat o creș
tere a productivității muncii cu
4,3 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut și o scădere a
cheltuielilor materiale față de plan
de 40,21 lei la 1 000 lei producție glo
bală aferentă producției nete.
în încheiere — a subliniat vorbi
toarea — asigur Plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii, pe
dumneavoastră personal, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din întreprinderea noastră, fără
deosebire de naționalitate, vor depu
ne toate eforturile pentru realizarea
integrală a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor pe anul 1983 și pe în
tregul cincinal.
Doresc să subliniez în acest cadru,
a spus tovarășul Marin Enache,
Importanța . decisivă pe care au
avut-o pentru îmbunătățirea întregii
noastre activități aprecierile și indi
cațiile date de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru în județul
Brașov, înaltul si prețiosul dumnea
voastră sprijin de care ne-am bucu
rat în permanență și pentru care, în
numele comuniștilor, al întregului
detașament al muncitorimii brașove
ne, vă exprimăm, din adincul inimii,
cele mai alese sentimente de grati
tudine și fierbinte recunoștință.
în continuare, vorbitorul s-a refe-

După ce a prezentat plenarei o se
rie de realizări obținute în primele
patru luni ale anului de oamenii
muncii din județul Caraș-Severin,
tovarășul Ț0$h Emiliu Ferdi
nand a arăfat că un loc prioritar
în preocupările lor îl ocupă în
făptuirea programului de cercetări
rit la realizările oamenilor muncii
și
prospecțiuni geologice complexe
din județ, arătînd că prevederile
pentru introducerea in circuitul eco
planului au fost îndeplinite și depă
nomic a noi substanțe minerale uti
șite în industrie, în primele patru
le, inclusiv a celor cu un conținut
luni ale anului cu peste 500 milioane
mai scăzut in substanțe utile. Apli
lei la producția-marfă, cu aproape
carea rezultatelor cercetărilor geo
un miliard lei la producția-marfă
logice, a spus in continuare vorbi
vindută și încasată, cu peste 280 mi
torul, a contribuit la începerea ex
lioane lei la producția netă și 200
ploatării șisturilor combustibile și a
milioane la beneficii, în condițiile în
minereurilor cuprifere sărace, pre
care ponderea produselor noi și re
cum șl la punerea in evidență a 19
proiectate a crescut la 38,6 la sută,
noi zăcăminte. Fondurile alocate
față de 32 la sută cît prevede planul.
pentru această activitate asigură
Cu toate acestea, a spus apoi vor
punerea în valoare a unor impor
bitorul, comitetul județean de partid
tante zăcăminte de huilă, lignit, mi
apreciază în mod critic și autocritic
nereuri de fier și metale neferoase.
că rezultatele obținute la unii indi
Față de aceeași perioadă a anului
catori nu sint pe măsura potențialu
trecut s-au realizat în plus, de pil
lui tehnico-economic al județului
dă,
11 400 tone argilă refractară,
nostru. O direcție importantă în
16 500. tone pirită, cu un conținut de
care acționăm este reducerea în con
40 la sută sulf, 1 000 tone cupru în
tinuare a consumurilor materiale.
concentrat, 1 000 tone minereu de
Sintem preocupați în mod deosebit
fier și altele.
*sle-xealizărîi
de..p.roblem
planului de
export, avînd" fn" vedere sarcinile" -'.^,.4fl.,!.înelteieve(-vorbitoral și-a expri
mat ferma convingere că aplicarea
mari ce revin județului nostru.
hotărîrilor CoHleflhței" Naționale a "
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
partidului din decembrie 1982 în
tovarășe secretar general, a spus in
domeniul retribuirii muncii și repar
încheiere vorbitorul, că atît Comi
tiției veniturilor oamenilor muncii
tetul județean de partid Brașov, cît
va duce la aplicarea mai hotărîtă a
și consiliul județean al oamenilor
principiului socialist de repartiție în
muncii, puternicul detașament de
raport cu munca depusă, legarea și
oameni ai muncii din Brașov nu vor
mai
strînsă a veniturilor individuale
precupeți eforturile, pentru a găsi
ale fiecărui om al muncii de reali
cele mai potrivite modalități și
zarea producției, de productivitatea
mijloace de antrenare a tuturor for
muncii și eficiența economică, de
țelor existente in unitățile econo
valorificarea superioară a materiilor
mice, de mobilizare a tuturor facto
prime și a forței de muncă. Totodată,
rilor din județul Brașov la îndepli
el a informat plenara că Proiectul
nirea exemplară a sarcinilor stabilite
programului in domeniul retribuirii
de dumneavoastră la Consfătuirea
muncii și repartiției veniturilor oa
de lucru ce a avut loc la Comitetul
menilor muncii a fost primit cu de
Central în aceste zile cu privire la
plină satisfacție de oamenii muncii
realizarea cantitativă și calitativă a
din
județul Caraș-Severin, subli
planului pe anul 1983, an hotăritor
niind
că aplicarea acordului global
pentru îndeplinirea actualului cincinal.
ca formă principală de retribuire a
muncii va duce la obținerea unor
In cuvîntul său, tovarășul GheOIrezultate superioare în toate dome
niile de activitate și va cointeresa in
ghe Caranfil 3 subliniat impor
măsură sporită întregul personal
tanța deosebită a problemelor în
muncitor din unități în organizarea
scrise pe ordinea de zi a plenarei,
mai bună a producției și a muncii.
care demonstrează încă o dată preo
cuparea constantă a conducerii parti
Ca reprezentant al feroviarilor
dului nostru, personal a tovarășului
gălăteni in acest înalt forum demo
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătă
cratic al țării, raportez plenarei —
țirea continuă a organizării întregii
a arătat tovarășul Pejju PopC?
activități, pentru ridicarea pe o
treaptă calitativ superioară a procesu
— că am transportat în plus fața
lui de edificare a societății socialiste
de plan 400 mii tone mărfuri, cu 1.3
multilateral dezvoltate în România.
milioane tone mai mult decit in
Noile măsuri de perfecționare a
aceeași perioadă a anului 1982, în
relațiilor de proprietate asigură un
condițiile creșterii optimizării trans
cadru optim pentru înfăptuirea în
porturilor, ale reducerii distantei me
tocmai a principiilor mecanismului
dii de transport cu 13 la sută.
economico-financiar al autoconduce
Realizarea unei activități economi
rii și autogestiunii muncitorești, pen
ce de înaltă eficiență a pus in fața
tru realizarea nemijlocită în prac
organului colectiv de conducere ce
tică de către fiecare om al muncii
rința de a acționa cu mai multă hoa atribuțiilor ce decurg din calitatea
tărire în vederea așezării întregii ac
sa de proprietar, producător și bene
tivități pe principiile noului meca
ficiar. Perfecționarea sistemului de
nism economico-financiar.-. Prin apor
retribuire a tuturor categoriilor de
tul fiecărui membru al C.O.M. în co
personal în raport direct cu contri
lectivele care i-au fost repartizate,
buția adusă la înfăptuirea sarcinilor
am reușit să sporim eficienta muncii
de plan va stimula realizarea și de
noastre, să depășim oroducția netă
pășirea producției planificate, îmbu
cu 7 la sută in condițiile reducerii
nătățirea calității produselor, spori
costurilor la mia de lei venituri cu 4
rea exportului, creșterea productivi
la sută și realizarea unor beneficii
tății muncii și reducerea cheltuielilor
peste plan de 19 milioane lei. Tot
de producție — cu alte cuvinte, va
odată s-au economisit 81 tone moto
duce la o cointeresare mai puternică
rină și 395 MWh energie de remorpentru îmbunătățirea activității eco
care.
nomice în general.
Mobilizate de organele și organiza
Oamenii muncii din industria chi
țiile de partid, colectivele noastre de
mică, mobilizați in traducerea in
muncă au reușit să rezolve in mai
viață a obiectivelor și sarcinilor sta
bune condiții problemele legate de
bilite la Congresul al XII-lea și la
exportul produselor metalurgice și
Conferința Națională ale partidului,
laminate
prin porturile Galați și
stimulați continuu de sprijinul per
Brăila, reducerea staționării mărfu
manent primit din partea conducerii
rilor în procesul de transport, redu
partidului și statului, a dumneavoas
cerea consumurilor specifice de com
tră. tovarășe secretar general, au
bustibil și materiale, asigurarea la
muncit cu dăruire pentru realizarea
timp in procesul de prelucrare a ma
sarcinilor de plan pe anul 1983, an
terialelor refolosibile și recuperabi
hotăritor pentru realizarea planului
le ș.a.
cincinal. Pe primele 4 luni, ca ur
Vorbitorul a încredințat Plenara
mare a eforturilor colectivelor de
Consiliului Național al Oamenilor
oameni ai muncii, a sprijinului pri
Muncii că oamenii muncii din Regio
mit. industria chimică se prezintă cu
nala! căi ferate Galați vor acționa
indicatorii de producție-marfă. marfă
cu toate forțele pentru transpunerea
vindută și încasată, producție netă,
în viață a Programului partidului, a
productivitatea muncii, cheltuieli de
hotărîrilor Conferinței Naționale,
producție realizați și depășiți, cu
precum și a celor ce vor fi adoptate
sporuri substanțiale Ia unele pro
prin actuala plenară în vederea în
duse comparativ cu anul 1982, cu
floririi continue a patriei noastre
asimilări importante de noi produse
socialiste. libere și independente.
și tehnologii. Deși am realizat un
număr mare de produse noi care să
In numele puternicului detașament
elimine importul, vă declarăm că nu
al minerilor din bazinul Rovinari,
sintem satisfăcuți și acționăm cu
tovarășul Octavian Chioța a
toată fermitatea pentru urgentarea
aplicării în practică a tehnologiilor
spus : Permiteți-mi să exprim senti
de care dispunem, rezultat al mun
mentele noastre de aleasă stimă pen
cii de cercetare a Institutului Cen
tru grija permanentă, părintească ce
tral, atît prin realizarea de noi in
ne-o poartă secretarul general al
vestiții. cît și prin adaptarea unor
partidului, atenția cu care sintem în
instalații la condițiile necesare apli
conjurați, sprijinul material și uman
cării noilor tehnologii.
pe care l-am primit pentru a putea
da patriei cît mai mult cărbune,
In cuvîntul său, tovarășul
adueîndu-ne, astfel, pe această cale
contribuția
noastră la asigurarea înSandii a sPus: Acționăm așa
tr-o perspectivă apropiată a inde
cum ne-ați indicat dumneavoastră,
pendentei energetice a țării.
mult stimate și iubite tovarășe secre
Prezentînd în continuare o parte

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
Sintem însă pe deplin conștienți
că unitățile din județul nostru dis
pun de un potențial tehnic, mate
rial și uman capabil să obțină re
zultate cu mult mai bune. Trebuie
să arătăm că consiliul județean al
oamenilor muncii nu a acționat cu
toată hotărîrea pentru înlăturarea
unor lipsuri ce se manifestă în do
meniul organizării producției și a
muncii. în înnoirea și ridicarea ca
lității produselor, promovarea pro
gresului tehnic. în fiecare unitate,
problema calității — și. pe această
bază, a creșterii competitivității pro
duselor —■ este în centrul atenției
organelor colective de conducere.
în încheiere, vorbitoarea a spus :
în numele oamenilor muncii, al tu
turor locuitorilor județului Vrancea,
îmi exprim totala adeziune față de
politica internațională a partidului
și statului nostru, promovată cu con
secventă revoluționară de tovarășul
'Nicolae' Ceaușescu. secretar general'
dl partidului, președintele Republi
cii. o politică de pace, colaborare și
înțelegere între toate țările lumii.
în cuvîntul său, tovarășul Ț|gțjțțfț
arătat că, punind
în centrul preocupării lor înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce le re
vin din documentele Congresului al
XII-lea al P.C.R, și din programele
speciale adoptate de Conferința Na
țională a partidului, colectivele de
muncă din industria arădeană au de
pășit în primele 4 luni ale anului
prevederile de plan la producțiamarfă cu 30 milioane lei, iar la pro
ducția netă cu 16 milioane lei.
La obținerea acestor rezultate o
contribuție de seamă și-a adus și
colectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de vagoane, care este
puternic mobilizat pentru înfăptuirea
planului, a orientărilor și indicați
ilor date de secretarul general
al partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cu prilejul vizitelor efec
tuate în mijlociii constructorilor de
vagoane arădeni. în primele 4 luni
ale acestui an. producția-marfă a fost
depășită cu peste 35,2 mii. lei. pro
ductivitatea muncii a fost realizată
cu un plus de 1 114 lei. iar chel
tuielile materiale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost reduse cu 8,3 lei.
Co’ectivul de muncitori și ingineri,
proiectanții noștri acționează cu
hotări-e pentru asimilarea si intro
ducerea în fabricație de noi produse
care să răspundă cerințelor pieței
mondiale, ca urmare 80 la sută din
producția ce o realizăm în 1983 este
proiectată și asimilată în producție
în acest cincinal.
în numele colectivului de oameni
ai muncii pe care îl reprezintă, vor
bitorul și-a exorimat adeziunea de
plină la conținutul măsurilor privind
perfecționarea sistemului de retri
buire și asigurarea repartiției venitu
rilor oamenilor muncii, care reflectă
într-un mod pregnant principiile so
cialiste de repartiție în raport cu
munca denusă. levarea mai strînsă a
veniturilor- individuale de realizarea
producției
fizice.
product’vitării
muncii și eficientei economice, de
valorificarea suoerioară a materiilor
prime și a forței de muncă.

Berbecaș a

în cuvîntul său, tovarășul
Sucill a spus : îngăduiți-mi să
exprim în Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii înal
ta noastră prețuire și aprobare
totală fată de activitatea amplă,
de inestimabilă valoare teoretică
și practică, desfășurată de secretaa-ul general al partidului, tovarășuț Nicolae Ceaușescu. fiul
cel mai iubit al poporului, ale cărui
excepțională clarviziune și profunzi
me de gindire călăuzesc întregul
nostru popor în vasta sa operă de
edificare socialistă a patriei. în con
tinuare. vorbitorul a arătat că la
Șantierul Cluj-Napoca al Trustului de
instalații-montaj planul la produc
ția netă a fost îndeplinit in pro
porție de 105 la sută, producti
vitatea muncii, calculată pe baza
producției nete, în proporție de 119
la sută, iar cheltuielile efective la
1 000 lei producție sint mai mici decit
cele planificate cu 15 lei. Oamenii
muncii din șantier au înțeles
pe denlin prevederile Legii nr.
3/1933 privind participarea cu părți
sociale la fondul de dezvoltare
economico-socială a unității. Ase
meni
întregului
nostru popor,
și oamenii muncii de pe acest
șantier dau o înaltă apreciere con
tribuției esențiale a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. la perfecționarea siste
mului de retribuire a muncii, prin
așezarea acesteia pe baze mai echi

că s-a acordat o atenție mai mare
lucrărilor de descopertă și lucrărilor
miniere de deschideri și pregătiri în
subteran, realizindu-se volume spo
rite față de plan și față de realiză
rile din perioadele anterioare, vor
bitorul a relevat că în ceea ce
privește eficiența economică din
acest sector mai sint multe de făcut
pentru reducerea si lichidarea imo
bilizărilor de fonduri și mijloace cir
culante și reducerea unor cheltuieli
neeconomicoa.se.
în încheiere, a spus vorbitorul,
vă rog. mult stimate tovarășe secre
tar general, ca, în numele consiliului
de conducere al Ministerului Mine
lor, să primiți mulțumirile noas
tre pentru sprijinul pe care în
permanență ni-1 acordați, pen
tru indicațiile și orientările date
și să vă asigur că vom acționa in
continuare cu și mai multă fermitate
și răspundere pentru îndeplinirea
Sarcinilor ce ne revin. Vom mobiliza
■colectivele de oameni ai muncii la
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, aducindu-ne astfel contribuția, la fel ca
întregul nostru popor, la progresul și
prosperitatea patriei noastre, la vic
toria socialismului și comunismului.
Arătind că rezultatele bune obți
nute în primele 4 luni ale anului de
către energeticienii de la Porțile de
Fier sint și o urmare a realizării
măsurilor politico-organizatorice și
tehnico-economice stabilite de adu
nările generale ale oamenilor mun
cii privind îmbunătățirea activității
de exploatare. întreținere și repa
rații, tovarășul Constantin Po-

pOSCU a spus ’’ Fiecare ora 31 rnuncli cunoaște precis ce are de făcut
pentru terminarea lucrărilor de re
parații în timpul planificat. Totoda
tă. introducerea și extinderea acor
dului global la aceste lucrări — mă
sură conținută și în Programul pri
vind retribuțiile, despre care am
discutat aici — au stimulat și mai
mult lucrătorii pentru scurtarea ter
menelor de reparații și deci redu
cerea perioadelor de imobilizare.
întreaga activitate economico-so
cială din unitatea noastră a fost așe
zată pe principiile autoconducerii și
autogestiunii. A crescut rolul adună
rilor generale ale oamenilor muncii
și al organelor colective de condu
cere. care analizează cu simt de răs
pundere stadiul aplicării Programu
lui unitar de măsuri stabilit pentru
acest an si a propunerilor oamenilor
muncii, asigurînd realizarea lor in
termen și cu eficiență maximă.
Prin participarea intregului colec
tiv, cu părți sociale, la constituirea
fondului de dezvoltare a întreprin
derii a crescut preocuparea fiecărui
om al muncii pentru apărarea și
dezvoltarea proprietății socialiste,
pentru creșterea rentabilității și efi
cientei întregii activități. Ne consi
derăm — vreau să zic — adevărații
stăpini ai mijloacelor de producție,
iar rezultatele, sintem siguri, vor fi
pe măsura acestui sentiment.
Asigurăm plenara că ne vom mo
biliza întreaga forță și capacitate de
muncă pentru aplicarea in practică
a sarcinilor privind dezvoltarea ac
celerată a energeticii românești,
condiție esențială a progresului eco
nomic al patriei noastre.
Sub conducerea organizației de
partid, consiliul oamenilor muncii,
întregul personal al întreprinderii
de prelucrare a lemnului „23 Au
gust" din Tg. Mureș — a arătat, în
cuvîntul său, maistrul Maria Otî“
lia Barna ~ este preocupat să
transpună în viață prețioasele indi
cații. sarcinile și orientările pe care
le-ați dat. 6timate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. lucrăto
rilor din industria de prelucrare a
lemnului cu prilejul vizitei de lucru
efectuate la pavilionul de mobilă din
Parcul Herăstrău, in octombrie anul
trecut. Astfel, au fost întreprinse ac
țiuni de reproiectare a produselor vizind reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, fără dimi
nuarea calității, funcționalității și
aspectului estetic al mobilei. O serie
de produse au fost reoroiectate în
sensul de a face posibilă livrarea lor
în stare demontată și montarea lor
cu ușurință la destinație, facilitindu-se astfel o mai bună utilizare a
capacităților de transport.
Prin înnoirea producției — a rele
vat vorbitoarea — în primul trimes
tru din acest an au fost asimilate si
introduse în fabricația de serie 170
produse noi și reproiectate. ceea ce
reprezintă 58 la sută din valoarea
producției-marfă, față de 20,5 la sută

tar general, cu ocazia vizitei de lucru
in institutul nostru în octombrie
1982, in vederea utilizării mai bune
a bazei materiale' de care dispunem,
astfel incit contribuția adusă de
noi prin activitatea de microproducție să crească, contribuind la rea
lizarea de mașini-une.te și subansamble cu grad înalt de tehnicitate, ne
cesare economiei naționale.
Pornind de la aceste cerințe, orga
nizația noastră de partid, consiliul
oamenilor muncii acționează în ve
derea promovării unei atitudini mai
ferme față de propriile lipsuri și, în
același timp, pentru stabilirea unor
relații de colaborare mai eficientă cu
toate institutele și întreprinderiie
care concură la asigurarea dezvoltării
mașinilor-unelte.
Colectivul de oameni ai muncii din
institut este conștient că realizările
muncii sale sint datorate politicii
consecvente a partidului de a lega
activitatea de cercetare și inginerie
tehnologică de marile obiective ale
economiei naționale.
Aducem și cu acest prilej calda
noastră recunoștință tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu pentru permanenta îndru
mare și sprijinul neprecupețit acor
dat institutului în creșterea eficienței
activității de concepție. Oamenii
muncii din institut sint ferm hotărîți să acționeze in continuare pen
tru creșterea productivității muncii,
pentru o mai bună fundamentare
tehnico-economică a soluțiilor adop
tate, pentru creșterea calității între
gii activități.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu. că hotărîrea Conferinței
Naționale a Partidului Comunist
Român, indicațiile primite de la
dumneavoastră constituie obiective
majore pentru care colectivul nostru
își va concentra întreaga forță crea
toare.

din realizările întreprinderii miniere
Roșia-ireșteana, unitate in care își
desfășoară activitatea ca excavatorist
și brigadier pe unul din utilajele de
mare capacitate, vorbitorul a arătat
că întregul colectiv a studiat cu
multă atenție programul de aplicare
a hotăririlor Conferinței Naționale a
P.C.R. in domeniul retribuirii muncii
și repartiției veniturilor oamenilor
muncii. Noul program, a subliniat
vorbitorul, are un caracter stimula
tiv, determină sporirea responsabili
tății noastre față de societate, față
de interesele fundamentale ale po
porului nostru. Muncind mai bine,
mai gospodărește, mai eficient, ne
aducem contribuția la sporirea veni
tului național, singura cale de ridi
care continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual ai tuturor celor ce
muncesc. Noile prevederi reflectă
concepția novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind aplicarea
fermă in viață a principiilor eticii și
echității socialiste și exprimă deplin
grija ce o poartă față de continua
îmbunătățire a condițiilor de muncă
și viată ale poporului nostru. Mă an
gajez în fata Plenarei Consiliului
Național ai Oamenilor Muncii și,
prin mine, toate colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile Combi
natului minier Rovinari, că vom ac
ționa cu răspundere și exigentă co
munistă, astfel incit să lichidăm cit
mai grabnic neajunsurile din activi
tatea noastră, pentru a face să spo
rească și să fie pusă în valoare neîn
cetat baza de materii energetice, să
crească aportul nostru la asigurarea
independenței energetice a tării, iar
în acest an să livrăm economiei na
ționale cele 17,5 milioane tone căr
bune stabilite prin plan.
în cuvîntul său, tovarășa ElYlîIÎCl

Apostolescu a arăta^
ăjjb
tul orientărilor șl sarcinilo. 7
rite din hotărîrile Conferințe ^Na
ționale și Plenarei C.C. al P.C.R.,
din martie a.c.. colectivul întreprin
derii a acționat cu mai multă per
severență pentru îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, asigurind în cadrul fiecărei secții și loc
de muncă condiții pentru realizarea
ritmică a producției, pentru valori
ficarea mai eficientă a materiilor
prime, materialelor și energiei. Ca
urmare, in primele patru luni ale
acestui an au fost realizate sarcinile
de plan la toți indicatorii cu o de
pășire de 93 000 metri la țesături și
7 000 kg fire, obținindu-se pe această
bază o producție-marfă suplimentară
de 1.61 milioane lei.
Vorbitoarea a arătat apoi că între
prinderea „Dorobanțul" și-a sporit
contribuția la creșterea venitului na
țional. prin depășirea sarcinilor de
plan Ia producția netă cu 2.2 mili
oane lei. Totodată, întreprinderea
noastră și-a onorat în bune condiții
și sarcinile ce i-au revenit la pro
ducția peptru export. îndeplinind
planul în proporție de 117 la suta,
cu o depășire de peste 350 mii do
lari. Vă raportăm cu acest prilej că
toate indicațiile dumneavoastră au
fost realizate, ele căpătind acum ca
racter de generalizare și la celelalte
întreprinderi ale centralei, in vede■rea, ridicării continue a eficientei lor
economice.
.1 '
Conștienți de răspunderile mari ce
ne revin in îndeplinirea planului pe
acest an și pe întregul cincinal —
se arată în finalul cuvîntulul — asi
gurăm conducerea partidului, pe
dumneavoastră personal, mult stjj
mate și iubite tovarășe secretar -oneral, că întregul colectiv de oameni
ai muncii din întreprinderea ..Dor li
ban țul“ Ploiești, sub conducerea or
ganizației de partid, va acționa 'u
toată fermitatea pentru obținerea
unor rezultate si mai bune, pentru
a-si spori contribuția sa la înfăptui
rea neabătută a politicii partidului
de înflorire multilaterală a. Româ
niei socialiste.
In cuvîntul său, tovarășul

a subliniaf: că *n bilanțul
primelor 4 luni oamenii muncii din
construcția de mașini au consemnat,
față de aceeași perioadă a anului
trecut, creșteri de 8,2 la sută la pro
ducția neta, de 9,5 la sută la proauCfia-maila,
la
productivitatea
muncii planul a fost îndeplinit in
proporție de 102,6 la suta, iar ia proaucvia-marld vindută de 1U3.1 la
sută. Aeționînd in spiritul hotarîrilor Conferinței Naționale a partidu
lui pentru creșterea eficienței eco
nomice, la cheltuielile totale am
realizat economii suplimentare față
de plan atît la total, cit și la cheltu
ielile materiale. Accentul hotăritor
a fost pus pe realizarea programelor
prioritare.
ui continuare, vorbitorul a spus :
Exigentele calitative ale noii etape
Pe care o străbatem au impus pre
ocupări deosebite pe linia restruc
turării producției. în sensul crește
rii cantitative a ponderii produselor
cu inaltă tehnicitate care valorifică
superior metalul și energia. O
atenție deosebita a fost acordată în
această perioadă înnoirii producției,
fiind puse in fabricație 180 produse
noi și modernizate. Așa cum pe
drept cuvint a arătat secretarul ge
neral al partidului la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R., rezultatele activității noastre
puteau fi mult mai bune dacă
consiliul de conducere din minis
ter, organele colective de conduce
re din centralele și întreprinderile
noastre ar fi acționat mai eficient
pentru rezolvarea unor probleme ce
condiționează realizarea integrală a
sarcinilor și, în mod deosebit, a pro
ducției fizice.
In continuare, vorbitorul a spus :
Principala problemă în etapa actu
ală pentru noi rămine îndeplinirea
planului la export. Acționăm, de
asemenea, pentru antrenarea direc
tă a întreprinderilor la contractarea
propriei producții, promovind noi
acțiuni de cooperare in producție,
de livrări de subansamble și in mod
deosebit de satisfacerea integrală a
cererilor de piese de schimb. în do
meniul investițiilor principala pre
ocupare o constituie livrarea utila
jelor care condiționează punerea in
funcțiune a noilor capacități. In ve
derea reducerii duratelor de execu
ție a lucrărilor de investiții este ne
cesar, așa cum ați arătat, stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la con
sfătuirea de lucru de ieri,' ca con
tractarea unor utilaje cu ciclu lung
de fabricație pentru obiectivele eu
termene de punere în funcțiune in
perioada 1984—1985 să se facă incepînd chiar cu acest an. nominalizindu-se în acest sens sarcinile prin
plan.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
profunda recunoștință și înalta apre
ciere pentru întreaga activitate neo
bosită a secretarului general al par
tidului. închinată binelui și propăși
rii Doporului nostru, cauzei păcii și
colaborării internaționale.

Avram
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc călduros pentru felicitările cordiale și frumoasele urări
pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii in funcția de președinte al
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
împărtășesc satisfacția dumneavoastră privind dezvoltarea cu succes a
relațiilor româno-iugoslave și a colaborării dintre țările noastre socialiste
vecine.

MIKA SPILIAK
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia

urări. în telegramă se exprimă, tot
odată. speranța că. actionind Îm
preună. relațiile de prietenie și co
laborare pe multiple planuri dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Austria se vor extinde și
adinei, spre binele celor două țări și
popoare, în interesul păcii, securită
ții și cooperării în Europa și in
lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălesvu. a trans
mis o telegramă cancelarului federal
al Republicii Austria. Fred Sinowatz,
prin care ii adresează, cu ocazia ale
gerii în această funcție, in numele
guvernului român și al său personal,
felicitări cordiale și cele mai bune

Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
Simbătă s-au desfășurat în Capi
tală lucrările Plenarei Consiliului
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.
Plenara a dezbătut problemele ac
tivității asociațiilor studenților co
muniști privind formarea personali
tății multilaterale a viitorilor specia
liști. educarea lor comunistă, revo
luționară, pentru muncă și viață,
sarcinile ce revin organizației revo
luționare a tineretului universitar pe
baza orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu. în direc
ția creșterii răspunderii sociale, ci
vice și ’■'‘triotice a fiecărui student,

Membrii delegației parlamentare
sovietice, condusă de I.E. Poliakov,
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al Re
publicii Sovietice Socialiste Bielo
ruse. au vizitat, simbătă dimineața,
întreprinderea de confecții și trico

a sporirii contribuției Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din
România Ia înfăptuirea programelor
de dezvoltare generală a societății
noastre socialiste stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.
Participanții au adoptat o telegra
mă adresată Comitetului Central al
partidului. tovarășului NICOLAE
CEAUSESCU, în care se exprimă
voința unanimă a tuturor studenților
tării de a face totul pentru a fi la
înălțimea epocii istorice pe care în
treaga noastră națiune o identifică
cu numele ctitorului și artizanului
său
genial.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu.

Part mantii la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști in România — 6e arată in telegramă — au dat glas, într-o deplină
unanimitate, adeziunii nestrămutate a tinerei generații universitare la poli
tica internă și externă a partidului și statului nostru, ai cărei promotor
neobosit și strateg genial sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate a vieții politice mondiale,
cel mai ilustru bărbat de stat al istoriei noastre naționale.
Ingăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ex
primăm și cu acest prilej legămintul solemn al tinerei generații univer
sitare a României socialiste de a munci fără preget, de a invăța și de a ne
pregăti la nivelul exigentelor revoluției științifico-tehnice contemporane, al
dinamismului impetuos al economiei, științei și culturii românești, pentru
a ne aduce o contribuție tot mai importantă la propășirea continuă a națiu
nii noastre, la afirmarea puternică a României socialiste in concertul po
poarelor lumii, ca țară a libertății și demnității umane, de a face totul pen
tru a ne situa, așa cum ne-o cereți dumneavoastră, mult iubite si stimate
tovarășe secretar general al partidului, în primele rînduri ale grandioasei
opere de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă România.

La încheierea celei de-a
VII-a
Reuniuni a grupului țărilor în curs
de dezvoltare exportatoare de tex
tile, care a avut loc recent în Ca
pitală, președintele acestui grup,
Felipe Jaramillo, ambasadorul Co
lumbiei pe lingă Oficiul Națiunilor
Unite și Organizațiilor Internațio
nale de la Geneva, s-a întîlnit cu
reprezentanți ai cotidianelor centra
le, Agenției române de presă —
Agerpres, Radioteleviziunii, precum
și Cu corespondenți ai presei străine
acreditați la București.
Răspunzînd la întrebările adre
sate, ambasadorul Felipe Jaramillo
a arătat: în vederea Instaurării unei
noi ordini economice in lume, libe
ralizarea comerțului prezintă o deo
sebită importanță, in special pentru
țările în curs de dezvoltare expor
tatoare de textile, care se confruntă
cu numeroase greutăți datorate po
liticii protecționiste duse de țările
dezvoltate. Pentru întărirea cooperă
rii intre țările și teritoriile expor
tatoare de textile, începînd din anul
1980 a fost inițiat, in cadrul G.A.T.T.,
un Aranjament Multi-Fibră (A.M.F.),

me vor fi cuprinse, ziua, între 20 și 50
de grade, iar minimele vor oscila, noap
tea, între 7 șl 17 grade. în București :
Vremea va fi în general frumoasă*
si se
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie după-amiaza.
Vîntul va sufla slab pînâ la moderat.
Temperatura maximă va urca pînă la
29 de grade, iar minima va coborî pînă
la 11—13 grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 29 mai, ora 21 — 1 iunie,
ora 21. în țară : Vreme în curs de în
călzire. Cerul variabil, favorabil averse
lor locale de ploaie în sudul țării, la
deal și la munte. Temperaturile maxi

la care au aderat aproape 30 de
țări în curs de dezvoltare de pe
toate continentele. Reuniunea de la
București are o deosebită importanță
in ceea ce privește pregătirea acțiu
nilor noastre de reînnoire a A.M.F.
Ea a constituit un bun prilej pentru
efectuarea unui schimb de opinii
privind acordurile bilaterale înche
iate, discuțiile purtate constituind
prilejul unei analize multilaterale
asupra pozițiilor în care ne aflăm.
Prin amabilitatea guvernului român,
reuniunea a avut loc în condiții ex
celente, aceasta reprezentînd începu
tul unei noi etape in întărirea co
operării dintre țările in curs de dez
voltare exportatoare de textile.
Referindu-se la vizita făcută la
întreprinderea de confecții și trico
taje București, oaspetele a spus:
Această importantă fabrică româ
nească ne-a Impresionat, atît
pe
mine, cit și pe ceilalți participant!
la reuniune, nu numai prin dimen
siunile ei, ci și prin produsele de
înaltă calitate ce se realizează aici.
(Agerpres)

19.00
19.20
19.50
21,15

Telejurnal
Telerama
Mozaic muzical
Din marea carte a patriei. Căr
bunele alb al Carpaților
21.40 Telejurnal t® Sport
22,00 Jaz în nocturnă

tV
PROGRAMUL î
8,00 Consultații pentru admiterea în învățâmîntul superior agricol. Cultu
ra speciilor semințoase
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii — Enesciana
10,00 Viața satului
1Q.45 Lumea copiilor — Ediție dedicată
zilei de 1 Iunie
13,00 Album duminical
17,00 Jurnalul științelor și al călătorii
lor : Din tainele mărilor
13.40 Micul ecran pentru cei mici
10,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României; De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Jude
țul Caraș-Severin
20,10 Telecinemateca. Ciclul : „Dosare
le ecranului". „Bucuria
familiei
Pinelli"
21.40 Telejurnal > Sport
22,00 Varietăți muzicale
22.30 Avanpremieră săptămînaîă TV

PROGRAMUL 2

vremea

taje București și Muzeul de istorie
al Republicii Socialiste România.
Delegația sovietică a fost însoțită
de tovarășii Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, și Ilie Văduva, vicepreședinte
al Comisiei pentru politică externă
și cooperare economică internaționa
lă a M.A.N.
(Agerpres)

La încheierea lucrărilor Reuniunii grupului țărilor
în curs de dezvoltare exportatoare de textile

TELEGRAMĂ

Cronica zilei

Vizita delegației parlamentare sovietice

10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee : Oglinzi de apă. Re
portaj
11,1'3 Muzică ușoară
11,45 Melodii populare
12.30 Emisiune literară
13,05 Farmecul muzicii
14,55 Reporter la olimpiadele școlare
15,16 Teatru TV : „Arhipelagul Lenoir"
de Armând Salacrou
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Integrala sim/
goniilor lui Mahler (II)
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Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, simbătă dimineața, pe Jonn
Edward Gibson, asistent al subsecre
tarului de stat pentru afaceri exter
ne al Canadei. președintele părții
canadiene în Comisia mixtă guver
namentală româno-canadiană pentru
promovarea comerțului și cooperării
economice, care face o vizită in țara
noastră.
în cursul întrevederii au fost
abordate aspecte ale dezvoltării în
continuare a relațiilor de cooperare
româno-canadiene.
La primire au participat Cornel
Mihulecea, președintele Comitetului
de Stat pentru Energia Nucleară, și
Alexandru Roșu, ministru secretar
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. președintele părții române
in comisia mixtă.
A fost prezent Peter McLaren Ro
berts, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.
★

La Ministerul Afacerilor Externe
au avut loc consultări intre adjunctul
ministrului. Constantin Oancea. și
Qian Qich-en, adjunct al ministrului
afacerilor externe al R. P. Chineze,
care se află în vizită în tara noastră.
S-a efectuat un schimb de păreri cu
privire Ia modalitățile de transpunere
in viață a înțelegerilor convenite în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Hu
Yaobang, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Chinez, vizind aprofundarea si extin
derea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările si po
poarele noastre. Totodată. au fost
abordate probleme internaționale de
interes reciproc.
Cu prilejul prezenței in România.
Qian Qichen a avut o intîlnire la
Comitetul județean Argeș al P.C.R. și
a vizitat obiective economice, socialculturale și turistice din București și
județul Argeș.
La consultări și vizite a participat
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, Li Zewang.

In perioada 26—28 mai, secretarul
federal pentru apărarea națională al
R.S.F. Iugoslavia, amiralul Branko
Mamu'la, însoțit de o delegație mili
tară. a făcut o vizită in Republica
Socialistă România, la invitația generalului-colonel Constantin Olteanu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul
apărării naționale. Cu acest prilej,
au avut loc convorbiri care s-au
desfășurat într-o atmosferă cordială,
prietenească.
★

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Gheorghe Manta a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară Mongolă,
în locul tovarășului Constantin Mîndreanu, care a fost rechemat în cen
trala M.A.E.
♦

_

Simbătă dimineața, delegația mi
litară egipteană condusă de generallocotenent Abd Rabb El Naby Hafez,
șeful Statului Major general al For
țelor armate ale Republicii Arabe
Egipt, care a efectuat o vizită în tara
noastră, a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții egipteni au fost salutați de
general-colonel Vasile Milea. primadjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major,
de generali și ofițeri superiori.
A fost prezent Mohamed Wafik
Hosny, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București.

ficația actului de la 23 August 1944
pentru marile transformări democra
tice și revoluționare petrecute irf
toate sferele vieții politice, econo
mice Și sociale ale țării, ca și pen
tru sfîr.șitul celui de-al doilea răz
boi mondial, concepția superioară a
P.C.R., in raport cu celelalte partide
politice din România în ceea ce pri
vește soluționarea marilor probleme
cu care era confruntată țara imediat
după terminarea marii conflagrații
mondiale. Au fost relevate, de ase
menea. aspecte din lupta de rezis
tență antifascistă a forțelor progre
siste ale poporului german, precum
și activitatea desfășurată după ter
minarea războiului pentru construi
rea noii orînduiri în Republica De
mocrată Germană.
Reuniunea a prilejuit, totodată, un
valoros schimb de experiență între
istoricii din România și R.D. Ger
mană, contribuind, astfel, la strîngerea bunelor relații intre oamenii
de știință din cele două țări pri
etene.
i

★

între 24 și 28 mal s-au desfășurat
la Sibiu lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte a istoricilor
din România și R.D. Germană. A
fost dezbătută tema „Lupta forțelor
revoluționare, antifasciste și demo
cratice pentru terminarea războiului,
pentru eliberare socială și națională
(1938—1948)“.
Comunicările prezentate au evi
dențiat rolul Partidului
Comunist
Român în organizarea șl conducerea
luptei antifasciste in țara noastră, in
acțiunea pentru salvgardarea intere
selor naționale ale României, semni

PROGRAMUL 1
155,00
15.05
17.50
13,00
20,00
20.20
20.35
20.45
21,15
31.40
21.50

22.20

Telex
Emisiune în limba maghiară
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Profil familial — Cînd se naște un
copil în România
Tezaur folcloric — refrene inter
pretative dîmbovițene
Aventura cunoașterii — Alterna
tiva roții
Curier cetățenesc
Roman foileton : „Marile speran
* 4 — episodul 7
țe
Telejurnal

PROGRAMUL 2

13.00
15,05
13,30
16,00
18,00
20,00
20.20
20.50
21,05
21.35
21.45
21,55
22.20

Telex
Cenacluri ale tineretului
Tinere talente — Delia Savițchl
La început de săptămînă
închiderea programului
Telejurnal
Moștenire pentru viitor —
Gh.
Ciprian
Agendă bucureșteană
De pretutindeni. Caleidoscop in
dian
Moment folcloric
Documentar TV : Muzeul mineri
tului din Roșia-Montană
Muzică de cameră
Telejurnal

VĂ BWQEIMĂM DESPRE:

e SPORT e SPORT e SPORT ® SPORT
FOTBAL : Universitatea Craiova
la două puncte de Dinamo
Ieri, la Craiova, în meci restantă,
echipa locală Universitatea a între
cut pe F.C. Bihor cu 5—3 (2—2), Go
lurile învingătorilor au fost marcate
de Cîrțu (3). Negrilă și Cămătaru :
pentru învinși — Grosu (11 m).
SzUcs și Roatiș. Amintim că. in cla
samentul diviziei A, Dinamo Bucu
rești are 44 puncte. In timp ce Uni

versitatea Craiova, cu un joc mai pu
țin, a urcat la 42 puncte.
★

Tot ieri, la Timișoara, o selecțio
nată divizionară a jucat un meci de
verificare, în compania echipei lo
cale Politehnica. Gazdele au învins
cu 2—0 (0—0) prin punctele înscrise
de Bozeșan și Titi Nicolae.

BASCHET : Azi, ultimele meciuri ale campionatului
Campionatul se încheie astăzi in
Meciurile disputate simbătă in ul
timul tur al campionatului diviziei
sala Floreasca din Capitală, unde, cu
A la baschet masculin s-au încheiat
începere de la ora 9.00. sînt progra
cu următoarele rezultate : Dinamo —
Rapid 87—59 (37—32) ; I.C.E.D. —
mate următoarele partide : Rapid —
C.S.U. Sibiu 102—85 (după prelun
C.S.U. Sibiu ; Steaua — I.C.E.D. și
giri), Steaua — Farul Constanța
96—57 (37—28),
Dinamo — Farul Constanta.
TENIS : Turneul de
Campionatele internaționale de
tenis ale Franței au continuat pe te
renurile arenei pariziene Roland
Garros cu partidele contind pentru
primul tur ai probelor de dublu. în
proba masculină, llie Năstase (Româ
nia) și Jose Luis Clerc (Argentina)

la Roland Garros
au învins cu 6—3. 6—4 cuplul A.
Cortes (Columbia) — A. Gattiker
(Argentina), iar in cea feminină pe
rechea Virginia Ruzici (România) —
Hana Ma-nd.likova (Cehoslovacia) a
dispus cu 6—4, 6—2 de A. Henricksson — J. Prayer (S.U.A.).

Odihnă și agrement la Predeal
— M-am născut, am crescut și
t, ăiesc la munte. Am fost și schior
de performanță, dar m-a atras și
r>ă atrage așa-numitul turism de
. .eastă, drumețiile in grup pe că
rărui și poteci șerpuitoare spre
aerul imbătător de ozon și dătător
de sănătate al înălțimilor. Dificul
tățile urcușurilor și bucuria învin
gerii lor prin ajutor reciproc te apropie mai mult de oameni și ome
nie. Cind am fost numit director
al Oficiului județean de turism
Predeal, toate cele peste 70 de vile
de care dispunem aveau culori ce
nușii, mohorite. Ne-am străduit și
ne străduim să Ie conferim o nouă
înfățișare, in culori pastelate, pri
mitoare și ospitaliere, in deplină
armonie cu "acest minunat cadru
natural și cu dorința celor care ne
trec pragul de a petrece la noi
o vacanță sau cîteva zile într-o
ambianță plăcută, reconfortantă.
— Dacă dumneavoastră, tovarășe
Vasile Dobre, n-ați fi director al
O.J.T. Predeal, ci un simplu turist,
ce ați dori să vă ofere acest frumos
oraș-stațiune?
— Prin natura atribuțiilor, sînt
obligat să călătoresc, la rîndu-mi,
in diferite colțuri ale țării. în această calitate, am elementara pre
tenție să fiu primit, încă de la re
cepția unui hotel, cu solicitudine
și bunăvoință. Prima impresie con
tează foarte mult. Tocmai de aceea
ne străduim să oferim oaspeților
noștri servicii de calitate, servicii
care sînt, de fapt, plătite de ei, cu
bani cîștigați prin muncă, opțiunea
lor pentru stațiunea Predeal constituindu-se într-un cec în alb pe
care il dau încrederii în noi.
— Și ce servicii oferă Predealul
oaspeților săi?
— Cazare, masă, agrement, dis
tracție. Ca orice stațiune care se
respectă. Depinde însă de modul în
care se oferă și se derulează, astfel
incit, din multitudinea și varietatea
serviciilor fiecare să-și aleagă —
sau mai bine zis să aibă de unde
alege — o anumită activitate sau
manifestare potrivit dorinței sale da
a-și petrece timpul cit mai folosi
tor cu putință. Pentru că, odată ve
nit pentru sejur la Predeal, aici nu
mai e vorba de „timp liber", ci de
tot timpul pe care-1 ai la dispozi

® SPRE OMUL „SIM
BIOTIC" ? Evoluția bioticii,
adică a unui sistem de cone
xiuni intime om-ma?ină. apa
re ca ireversibilă. Peste 50—
100 de ani. această evoluție va
conduce poate la ceea ce se poa
te numai omul „simbiotic".
Acest om va fi direct legat prin
sistemul său nervos de calcula
toare miniaturizate capabile să
interogheze oricare memorie gi
gant. din orice loc al lumii sau
să comunice direct cu orice in
divid. Interferența om-calculator
va fi. probabil, realizată prin
circuite logice, compatibile cu
țesuturile vii, fie implantate,
fie plasate în contact cu diferite
zone cerebrale sau organe sen
zoriale. Cu ajutorul ultramicrocircuitelor moleculare și al bio
*

ție și care trebuie să „lucreze" în
favoarea refacerii forțelor, a forti
ficării sănătății. în acest scop, am
restaurat hotelurile „Carmen" și
„Rozmarin", am ridicat gradul de
confort într-o serie de vile, iar
cabana „Urlea", modernizată, și-a
sporit de cîteva ori capacitatea de
cazare. în afară de gospodăriaanexă, in care creștem citeva sute
de porci pe an, ceea ce ne permite
să îmbunătățim și să diversificăm
mincărurile, pe lingă fiecare caba
nă cresc păsări și animale. Tot la
cabane se servesc ceaiuri numai din
plante indigene, precum și afinată,
smeurată și alte băuturi răcoritoa
re pe care ni le preparăm din
fructe de pădure. împreună cu casa
de cultură organizăm numeroase
spectacole cultural-artistice, de tea
tru, folclor, concerte, vizionări de
filme. In marile complexe turisti
ce există biblioteci și săli de lectu
ră, orchestre, discoteci.
— Dar amatorilor de sport, de
mișcare în aer liber, ce li se oferă?
— în primul rind, drumeții și
excursii în grup pe itinerare dintre
cele mai tentante, însoțite de ghizi
foarte buni, cu durata între o ju
mătate de oră și mai multe ore
spre vestitele cabane Diham, Trei
Erazi, Susai, Clăbucet-Plecare,
Girbova, Pîriul Rece, Poiana Izvoa
relor și altele. La cabana Poiana
Secuilor am amenajat și o stînă de
oi. în care se vor servi mincâruri
specifice. Sub îndrumarea unui
profesor de specialitate, practicăm
așa-numita „cură de teren", o com
binație între drumeție și gimnasti
că medicală. Există, de asemenea,
numeroase terenuri pentru volei,
tenis de cîmp, baschet, piscine. De
o foarte largă audiență se bucură
schiul pe iarbă, pe care l-am in
trodus experimental anul trecut și
pentru deprinderea căruia am în
ființat și un curs cu durata de
citeva zile. în acest an, i-am creat
condiții optime de desfășurare pe
Cioplea și la Clăbucet-Sosine și el
se practică pe schiuri cu rotile in
pante cu iarbă deasă și moale.
Schiorii, in costum de baie, fac
și... plajă.
In continuare, directorul O.J.T.
Predeal, Vasile Dobre, ne-a vorbit
despre binefacerile climatului to

NOUL MERS AL TRENURILOR

nic al stațiunii, cu aerul său
curat, nepoluat, cu o ionizare
accentuată și bogat in radiații
ultraviolete. Așezarea sa la peste
1000 metri altitudine, in imediata
vecinătate a munților și cu întin
sele păduri de brad care pulsează
ozonul tonifiant, stațiunea Predeal
este indicată și in tratarea de ane
mii, astenii, surmenaj fizic și in
telectual, astm bronșic, stări aler
gice, afecțiuni endocrine, tulburări
de creștere la copii și altele. Locuri
și bilete in stațiunea Predeal se pot
obține chiar in aceste zile de la
toate oficiile Județene de turism
din țară și prin agențiile întreprin
derii de turism, hoteluri și restau
rante — I.T.H.R. București. Și încă
o informație de larg interes: pînă
la 15 iunie, pentru un sejur de 3
sau mai multe zile la Predeal se
practică tarife convenabile și o re
ducere cu 25 la sută la transportul
pe calea ferată.
— Luna iunie — ne spune inter
locutorul nostru — este, după opi
nia mea, una din cele mai indicate
și mai folositoare perioade de a
petrece un 6ejur la munte, intrucît și accesul e mai lesnicios la
baza de agrement decît in iulie și
august, cînd este mare aglomera
ție. Și încă ceva: turismul, ca și
Luna, lși are partea sa văzută și
nevăzută. Partea văzută de toată

tranzistorilor sa poate preve
dea crearea unor „simțuri ar
tificiale" care să permită, de
exemplu, „vederea" în Întu
neric. detectarea urmelor in
fime de radioactivitate, sau
multiplicarea
capacității
de
identificare a unei infinite
game de mirosuri. Va constitui
omul „simbiotic" această sim
bioză intre ființa umană și ma
șină o specie distinctă care va
continua specia umană ? Iată o
întrebare tulburătoare, la caire,
deocamdată, este greu de răs
puns.

robot industrial cu un dispozitiv
de tăiere cu jet de ană realizea
ză un instrument de tăiere ușor
și puternic, utilizabil in diferite
ramuri industriale. Instrumentul
de tăiere este un jet foarte fin,
continuu (asemănător unei ra
diații laser) de apă la presiune
foarte mare (4 000 atmosfere),
lansat la viteze de 1 000 m pe
secundă. în acest fel se pot tăia
materiale nemetalice, ca. de pil
dă, materialele plastice armate
cu fibre de sticlă. Calitatea su
prafețelor tăiate este foarte bună
și nu se produc pulberi.

• SISTEM DE TĂIERE
CU JET DE APĂ. ° £irmă

• TEZAUR ARTISTIC
DE VINZARE. Toate lucrâ-

vest-germană a introdus ne pia
ță o nouă aplicație a roboților
industriali. Combinarea unui

rile de artă aflate la bordul pa
chebotului „France", lansat in anul 1960 și considerat a fi cel mai
mare din lume, vor fi vîndute,

O

ir

Simbătă s-au încheiat In Capitală
lucrările celei de-a II-a reuniuni a
Comisiei mixte româno-cehoslovace
de istorie.
Istorici din cele două țări au sus
ținut comunicări pe tema „Sistemul
politic în România și Cehoslovacia
și colaborarea româno-cehoslovacă in
anii 1920—1930". în acest cadru au
fost evidențiate principalele aspecte
ale evoluției politice a celor două
țări după primul război mondial, relevîndu-se acțiunea comună a for
țelor progresiste, democratice din
România și Cehoslovacia în vederea
apărării suveranității naționale și
combaterii tendințelor revizioniste,
pentru crearea unor sisteme de secu
ritate regională și colectivă. Au fost
evocate, totodată, relațiile seculare
româno-cehoslovace, bază trainică a
actualelor legături de strinsă priete
nie și colaborare multilaterală din
tre Republica Socialistă România și
Republica Socialista Cehoslovacă,
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Cehoslovacia.
(Agerpres)

lumea am încercat s-o prezint pînă
acum, dar in privința „părții ne
văzute", știți ce înseamnă servicii
le Predealului In zilele de sfîrșit
de săptămînă și in sezonul estival
de vîrf ? înseamnă servicii ofe
rite unui număr de peste 10 000
de oameni pe zi și tot atîtea
pretenții îndeplinite, înseamnă să
servești mai bine de 30 000 de mese
pe zi. în acest sector nevăzut al
turismului lucrează zeci și sute de
-oameni — de la bucătari la came
riste. de la rece’pționeri de hotel la
organizatori de turism. De toți
aceștia și de fiecare in parte, de
modul in care pun suflet și pasiune
tn meseria lor depinde, in ultimă
instanță, dacă un oaspete s-a simțit
bine la noi — și noi vrem ca toți
să se simtă bine și să ne treacă
pragul și altă dată.
Frumoasa stațiune din apropierea
izvoarelor Prahovei si Timișului,
străjuită și ocrotită de munții
Postăvarul, Piatra Mare și Bucegi,
situată într-un generos cadru natu
ral cu păduri și poieni de rară fru
musețe, constituie pentru toate
viratele și in toate anotimpurile
un loc ideal pentru un sejur sau
o vacanță de neuitat.

Petre POPA
Nicolae MOCANU

Noul orar al trenurilor intră în
vigoare la 29 mai 1983, ora 0,01 și
este valabil pină la 2 iunie 1984,
ora 24,00.
— Mersul trenurilor — ne spune
tovarășul Mircea Negulescu, direc
tor in Departamentul căilor ferate,
din cadrul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor — se
schimbă, anual, in aceeași zi și la
aceeași oră cu toate căile ferate
europene. La proiectarea mersurilor
trenurilor s-a avut in zedere asi
gurarea condițiilor de trecere de la
ora Europei răsăritene la ora ofi
cială de vară și invers, respectiv de
trecere de la vechiul la noul mers
al trenurilor fără modificări in ora
rele trenurilor. în dorința de a
răspunde cerințelor de transport ale
călătorilor, s-au prevăzut pes
te 200 trenuri rapide și accele
rate pentru distanțe mari din
traficul intern și internațional,
avind un număr redus de opriri în
stațiile din parcurs și peste 2 100
trenuri de persoane și curse pentru
transporturile de interes general și
de navetiști in special, care au
opriri in toate stațiile din parcurs.
Mersul trenurilor de persoa
ne și curse care transportă că
lătorii navetiști a fost corelat
cu programele de lucru pe schim
buri ale unităților in care aceș
tia lucrează. Pentru asigurarea
transportului navetiștilor in condi
ții de folosire rațională a mijloace
lor, combustibilului și energiei, fără
a spori numărul trenurilor in cir
culație, s-a prevăzut ca un număr
de 384 trenuri de persoane să facă
oficiul de cursă pe distanțele pe
care mersurile acestor trenuri co
respund programelor de lucru zil
nice și pe schimburi ale muncitori
lor. în contextul măsurilor de fo
losire cit mai economicoasă a com
bustibilului, pentru reducerea trans
porturilor auto de călători, neeco
nomice. în noul mers al trenu
rilor s-au înființat peste 60 de noi
puncte de oprire a trenurilor, in
care vor opri, zilnic, peste 300 tre
nuri ; a fost suplimentat numărul
de vagoane la peste 200 trenuri și
s-au introdus în plus peste 70 tre
nuri de călători in unele relații în
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la 10 iulie, la Paris, la „Hotel
Drouot". Mozaicuri, fresce șl
panouri, care ornau gigantul de
315 metri lungime, cu o înălțime
egală cu aceea a unui Imobil de
10 etaje, dezafectat in 1974 din
rațiuni financiare și apoi vindut
unui armator străin (care a
rebotezat pachebotul cu nu
mele „Norway"), au fost scoase
de pe navă și plasate la Le
Havre, intr-un depozit, alături
de tablourile de pe alte nave
ale „Companiei generale trans
atlantice". Marele mozaic ce
decora una dintre piscinele de
pe „France" cintărește trei
tone, una dintre tapiserii mă

soară 17 metri lungime, acestora
adăugîndu-li-se numeroase alte
lucrări de artă. Catalogul expo
natelor numără peste 400 de
lucrări, intre care litografii
semnate de Braque, afișe ori
ginale de Cassandre și multe
alte nume cunoscute din lumea
artelor.

®
VALORIFICAREA
MATERIILOR POLUAN
TE. O firmă norvegiană a rea
lizat prin valorificarea deșeuri
lor poluante de la furnalele
unde se obține fier-siliciu un

care măsurile anterioare n-au pu
tut asigura preluarea traficului de
călători de la sectorul auto.
Pentru litoral, in sezon, vor
circula zilnic 54 de trenuri, cu o
capacitate de transport de peste
53 000 locuri. Din acestea, 24 trenuri,
cu peste 23 000 locuri, vor circula
din și pentru București, iar 30 de
trenuri, cu peste 30 000 locuri, vor
asigura legături directe între litoral
și majoritatea orașelor reședință de
județ, cum sint : Arad, Bacău, Baia
Mare, Brașov, Buzău, Craiova,
Deva, Focșani, Galați, MiercureaCiuc, Piatra Neamț, Reșița, Sibiu,
Satu Mare, Sfîntu Gheorghe, Tg.
Mureș și altele. Tot pentru litoral
s-au prevăzut trenuri speciale pen
tru transportul copiilor din țară
direct la stațiunea Năvodari. Pen
tru bucureștenii care vor să meargă
la munte s-au prevăzut trenuri su
ficiente, care circulă pe Valea Pra
hovei, iar pentru agrement in jurul
Capitalei s-au prevăzut trenuri
care circulă la Snagov.
Deosebit de acestea, pentru asi
gurarea transportului călătorilor
in vîrfurile de trafic, s-au prevăzut
trenuri accelerate și trenuri de per
soane care vor circula pe liniile
magistrale de cale ferată mâi so
licitate. cum ar fi : București —
Craiova, București — Ploiești —
Brașov — Sibiu, București — Buzău
— Bacău — Suceava. București —
Focșani — Iași, București — Galați
și București — Constanța.
Sînt asigurate condiții și In ce
privește Îmbunătățirea circulației"
trenurilor după mersurile proiec
tate, aceasta prin creșterea liniilor
electrificate (100 km), a liniilor
duble (35 km), a liniilor șl stațiu
nilor de cale ferată echipate cu
instalații de telecomandă (B.L.A.
și C.E.D.).
Și o ultimă Informație : în aces
te zile s-a pus in vînzare, la toate
agențiile de voiaj C.F.R. și în sta
țiile mari, broșura privind noul
orar al trenurilor, tipărită într-un
tiraj de circa un milion de exem
plare format mare și 80 000 de
exemplare mici, de buzunar.

nou produs — silican — care, in
amestec cu cimentul, permite
obținerea unei varietăți de beton
cu greutatea redusă la jumătate
fată de betonul obișnuit. în con
dițiile in care proprietățile aces
tuia rămin neschimbate, indife
rent de variațiile temperaturii.

® ETNA IȘI CONTI
NUĂ ERUPȚIA. DuPă C8
zilele trecute s-a înregistrat o
sensibilă descreștere a activită
ții vulcanului Etna, erupția a
căpătat o nouă intensitate, sub
limată și de mișcări seismice.
Din craterul principal de la cota
2 350 se revarsă o cantitate im
portantă de magmă, care se ra
mifică la cota 1 900 in două
brațe principale. Continuă, de
asemenea, emisia de vapori și

Anica FLORESCU

cenușă din craterul central și
din cele de la cota 2JZ00.

• TENTATIVĂ EȘU
ATĂ. Americanii Dick Bass,
în vîrstă de 53 de ani, din
Dallas, și Frank Wells, mai tinăr
cu doi ani, din Beverly Hills,
au eșuat in temerara lor tenta
tivă de a stabili un nou record
in domeniul ascensiunilor in
Himalaya — acela de a deveni
alpiniștii care au urcat pe virful
Everestului la virsta cea mai
înaintată. Insuccesul s-a datorat
unei ninsori puternice. în felul
acesta, persoana care a cucerit
Everestul la virsta cea mai îna
intată este, se pare, vest-germanul Gerhard Schmatz. care a
ajuns pe creasta celui mai inalt
munte al lumii in 1979. cînd
tocmai împlinise 50 de ani.

cinema
• Sfîrșltut nopții : SCALA (11 05 72)
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 10: 20. FA
VORIT <43 31 70) — 9; 11,15;
13,30:
15.45; 18: 20,15, MODERN (23 7101) —
9; 11,15: 13.30; 15.45: 13: 20,15.
© Program de desene animate
—
11,30; 13; 14,30; 16; 17,30, Țapinarii —
19,15 : DOINA (16 35 38).
® Escapada : GRIVIȚA (17 08 58)
—
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20, COSMOS
(27 54 95) — 9.30: 11.30; 13.30;
15.30;
17.30; 19,30.
® întunericul alb — 13,30,
Domnul
miliard — 15.30; 17,30 : FERENTARI
180 49 85).
• Mult mai de preț e iubirea : COTROCEN1 (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30,
ARTA (213186) — 15: 17,15; 19.30.
• Drumul spre «tio i ARTA — 9; 11;
13; Ia grădină — 20,45. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,
la grădină — 20,45, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Viraj periculos : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15. TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20,15, la grădină — 20,45.
& B.D. intră in acțiune : MUNCA
(21 50 97) - 15; 17,15; 19,30.
9 Buletin de București : PROGRESUL
(23 94 10) — J6; 18 ; 20.
• Concertul : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,13: 13,30; 15,45: 18; 20.
• Micul lord : VICTORIA
(16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30: 13,45; 18; 20,15, VII
TORUL (11 48 03) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Jandarmul și extraterestrii : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45,
la grădină — 20,45.
® Văduva lui Montiel : CAPITOL
— 18; 20.15.
• iubire fără soare :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18; 20,15,
MELODLA
(12 06 88) — 9; 11.15: 13.30; t5.45; 18:
20.15.
© Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.
® Agonia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12: 16; 19.
fi Cosmonautul : UNION (13 49 04) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
® Prăpastia de aut : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Trompetistul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13: 15,30; 17,45: 20.
• Vraciul: AURORA (35 04 66) — 9:
11,30: 14; 16.30; 19.

teatre
@ Teatrul
National (14 7171,
salai
mică) : Cartea lui loviță — 10; Exa
menul — 15; Gaițele — 19.30; (sala Batiștei) : între patru ochi — 15,30; 19,30.
©
Filarmonica
„George
Enescu44
(1(5 68 76, Ateneul
Român) :
Opera
pentru copii „Micul coșar“ de Benja
min Britten. Dirijor : Claudia Negu
lescu. Participă corul de copii „Voces
Primavera"
și corul
Filarmonicii
„George Enescu" — u.
© Opera Română (13 18 57) : Trubadu
rul — 18.
© Teatrul de operetă (14 00 11) : Lec
ția de dragoste — 10,30; Poveste din
Cartierul de West — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**.
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Menajeria de sticlă — 10; O zi de
odihnă — 15; Amintiri — 19;
(saia
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația
de pelicani — 10; Poezia muzicii ti
nere — 15; 19.
@ Teatrul Mic (14 70 8d) ; Fluturi, flu
turi — io.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 11; Necunoscuta și funcțio
narul — 20.
© Teatrul de
comedie
(16 64 60) :
N-am timp — 10,30; Tumul de fildeș
(aminat din 15 V) — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Micul infern — 10; Calan
dria — 19,30; (sala Studio) : Sentimen
te și naftalină — 19.
© Teatrul Giulești (sala
Majestic,
■4 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă, — 10; Escapada
— 10; (sala Giulești, 10 04 85): O noap
te furtunoasă — 10; fia Sala Palatu
lui) : ...Eseu — 19.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(16 56 78, grădina Batiștei) : Funcțio
narul de ia Domenii — 20; (grădina
Boema) : Vorba lui T&nase — 20.

® EXAMEN AUDITIV
TIMPURIU. Copiii născuți la
maternitatea din Erfurt (R.D.G.)
sînt supuși încă din primele zile
ale vieții unui examen al apairatului auditiv. Cu ajutorul
unui generator de zgomot, co
laboratorii centrului de reabili
tare pentru surzi testează auzul
nou născuților. depistînd. în
acest fel. tulburările cit mai de
vreme posibil. Astfel, copiii
hipoacuziei pot beneficia de un
aparat auditiv încă din primul
an al vieții. Ținind seama de
faptul că surditatea la naștere
este asociată și cu mutismul,
procedeul amintit este de natură
a evita tragedia pe care o con
stituie existenta. în multe țări,
a unui număr apreciabil de
copii surdomuți.
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Vizita de stat efectuată recent în
Turcia
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, eveniment
important în dezvoltarea relațiilor
româno-turce, a fost oglindită pe
larg de presa de peste hotare.
Agenția sovietică T.A.S.S.. infor
mând despre noul dialog românoturc la cel mai înalt nivel, s-a refe
rit la problemele examinate de pre
ședinții celor două state — dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor
dintre România și Turcia, o serie de
aspecte ale vieții internaționale si,
mai ales, colaborarea în Balcani. De
asemenea, agenția sovietică anunță
semnarea Programului privind dez
voltarea pe termen lung a comerțu
lui și cooperării economice dintre
cele două țări.
Vizita de stat în Turcia s-a aflat
si in atenția agenției bulgare B.T.A..
care a subliniat importanta acordată
in cursul convorbirilor situației din
Balcani.
Ziarul cehoslovac ..RUDE PRAVO“,
relatind despre acest eveniment, evi
dențiază. printre principalele teme
ale convorbirilor, relațiile românoturce și situația din Balcani. Se pre
cizează, intre altele, că, in timpul
vizitei, a fost semnat Programul pri
vind dezvoltarea pe termen lung a
comerțului si cooperării economice.
Declarația comună româno-turcâ
apreciază pozitiv dezvoltarea colabo
rării bilaterale, inclusiv în domeniul
economic — relevă la rindul său
ziarul polonez „TRYBUNA LUDU“,
într-o corespondentă dedicată vizitei.
Cei doi șefi de stat — subliniază
„Trybuna Ludu“ — au subliniat că
una dintre îndatoririle tuturor sta
telor este de a acționa in vederea
opririi cursului de înrăutățire a si
tuației internaționale, s-au pronun
țat pentru reducerea echilibrată și
sub control a armamentelor in Eu
ropa. se arată în încheiere.
Sub titlul „O colaborare cu per
spective", ziarul polonez „ZYCIE
WARSZAWY" relevă că vizita „a
constituit nu numai un eveniment al
dezvoltării colaborării dintre statele
din Balcani, ci și un prilej de a efec
tua o analiză a situației din Europa".
..După cum este cunoscut. România
acordă o mare importantă transfor
mării Balcanilor intr-o zonă fără
arme nucleare si baze militare .străi
ne" — continuă ziarul, relevind, in
acest sens, că cei doi șefi de stat
au avut un schimb de vederi in le
gătură cu ppprțunițătea organizării
unei reuniuni balcanice la nivel
înalt.
Agenția CHINA NOUA informea
ză despre agenda convorbirilor ro
mâno-turce. Prezentând Declarația
comună, agenția relevă . că cei doi
șefi de stat și-au exprimat satisfac
ția fată de progresele înregistrate de
la ultima întilnire la nivel înalt în
conlucrarea bilaterală in diferite do
menii și au reafirmat hotărîrea de a
intensifica dialogul la diferite nive
luri. în context, se fac referiri la
schimbul de vederi cu privire la
oportunitatea organizării unei reu
niuni balcanice la nivel înalt. Ziarul
grec
„KATHIMERINI",
oprindu-se asupra problemelor exa
minate. retine mai ales pe cele care
vizează întărirea colaborării in Bal
cani. De asemenea. POSTURILE DE
TELEVIZIUNE GRECEȘTI au infor
mat despre vizită, relevind că pre
ședintele României s-a pronunțat
pentru eforturi sporite în direcția
dezarmării, pentru reducerea chel
tuielilor militare, pentru realizarea
unui echilibru al forțelor la un nivel
cit mai scăzut. în comentariile lor,
posturile de televiziune au relevat
că șeful statului român s-a pronun

diferite țări
de edificare
aspecte ale
președintelui

țat ferm pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, lipsită de
arme nucleare.
Agenția FRANCE PRESSE, prezen
tind ideile exprimate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei,
scoate în relief opinia președintelui
României că problema fundamentală
a epocii contemporane este aceea a
dezarmării, și în primul rind a de
zarmării nucleare.
ASSOCIATED PRESS, după ce
arată că în cursul convorbirilor pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenan Evren au abordat
aspecte ale relațiilor bilaterale, coo
perarea in Balcani, situația din
Orientul Mijlociu, alte probleme ale
vieții internaționale, relevă că pre
ședintele României a avertizat împo
triva pericolului unei „catastrofe nu
cleare" in lume. De asemenea, agen
ția citată anunță semnarea Progra
mului privind dezvoltarea pe termen

Relatări și comentarii ale
presei de pesie hoîare con
sacrate recentului dialog
la nivel înalt româno-turc,
politicii externe de largă
deschidere a țării noastre,
succeselor României
în
edificarea noii orînduiri
lung a comerțului și cooperării eco
nomice dintre România și Turcia și
a programului pentru aplicarea
Acordului de reglementare a schim
burilor științifice și artistice pe
1983—1985.
Despre dialogul româno-turc la cel
mai înalt nivel a relatat, de aseme
nea, agenția britanică REUTER, referindu-se, între altele, la impor
tanța acordată colaborării balcanice
în diferite domenii de activitate.
La rindul ei, agenția I.N.A. (Irak)
relatează din Declarația comună
pasajul in care cei doi șefi de stat
și-au exprimat speranța că. în ce
privește războiul dintre Iran și Irak,
se va ajunge, in curînd, la o solu
ționare trainică, acceptabilă ambelor
părți. După ce se referă Ia poziția
exprimată in legătură cu situația din
Orientul Mijlociu, I.N.A. arată că
cele două părți au chemat la dezvol
tarea cooperării dintre țările balca
nice in toate domeniile și transfor
marea peninsulei într-o regiune a
păcii.
Sub titlul „România și Turcia se
pronunță pentru un număr limitat
de rachete cu rază medie de acțiu
ne", agenția D.P.A. a informat des
pre convorbirile de la Ankara,
scoțind in evidență că președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenan Evren au condamnat folosirea
forței ca mijloc de presiune politică
și au subliniat dreptul fiecărei na
țiuni la dezvoltare pașnică și inde
pendentă.
D.P.A. informează, de asemenea,
despre conferirea titlului de „Doctor
Honoris Causa" al Universității teh
nice pentru Orientul Mijlociu din
Ankara tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu.
„Prietenia înfloritoare coreeanoromână" este titlul articolului publi
cat în ziarul „NODON SINMUN" cu
prilejul împlinirii a opt ani de la
semnarea Tratatului de prietenie și
colaborare dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară
Democrată Coreeană. După ce este
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scoasă în evidență importanța trata
tului pentru relațiile bilaterale, in
articol se menționează că „poporul
frate român, strins unit in jurul
Partidului Comunist Român, in
frunte cu stimatul tovarăș Nicolae
Ceaușescu, transpune in viață hotăririle celui de-al XII-lea Congres
al partidului și obține noi succese in
lupta pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. In
dustria românească a fost dotată cu
aparatură și tehnică moderne, iar
producția industrială cunoaște un
ritm de dezvoltare continuă. A fost
întărită puternic și baza tehnico-materială a agriculturii. Cresc zi de zi
forța și prestigiul Republicii Socia
liste România și, odată cu acestea,
poziția sa pe arena internațională".
Revista indiană „FAIR IDEA", în
articolul „România socialistă — rea
lizări prezente și planuri de viitor",
evidențiază faptul că după cum
arată președintele României, Nicolae
Ceaușescu, marije realizări in con
struirea socialismului, dezvoltarea
social-economică puternică au dus la
profunde schimbări in structura so
cială a României, au determinat o
creștere puternică a bazei tehnicomateriale a societății socialiste, o
sporire a bogăției naționale și a ve
nitului național și, prin aceasta,
creșterea standardului de viață ma
terial și spiritual al poporului —
scopul suprem al politicii partidului
din România.
„România — un program concret
pentru pace și dezarmare" este titlul
unui articol publicat de o altă revis
tă indiană, „SOCIALOOK". Arătind că „sarcina cea mai impor
tantă a zilelor noastre — realizarea
dezarmării și salvgardarea păcii —
este obiectivul cardinal al politicii
externe românești", se subliniază :
„programul de pace și dezarmare
românesc este direct legat de numele
secretarului general al partidului și
președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu". „Problema opririi cursei
înarmărilor și trecerea la dezarmare
a constituit și constituie problemacheie pe agenda discuțiilor bilaterale
și intilnirilor președintelui Nicolae
Ceaușescu", relevă revista indiană,
adăugind că „poziția și propunerile
României, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu sint ferm promovate in
relațiile bilaterale șl In dezbaterile
și negocierile din forurile interna
ționale".
„România se află in primele rinduri
ale acestei lupte pentru pace, fiind
un participant prestigios și compe
tent, cunoscută ca atare pentru ac
tivitatea sa dinamică, hotărită să ac
ționeze mai energic și să-și aducă
contribuția la realizarea unei dezar
mări reale, la eliberarea lumii de
povara cheltuielilor militare, la con
struirea unei lumi a păcii", se subli
niază
în articolul
apărut in
„Socialook".
Sub titlul „Naționalitățile conlo
cuitoare din România și dreptul lor
Ia instruire", publicația „SOLIDARITE UNIVERSELLE", care apare
in Franța, relevă că „amploarea, va
rietatea, modernitatea și eficacitatea
sistemului de instruire constituie o
preocupare permanentă a statului în
România socialistă", că „în contextul
transformărilor profunde, al adaptă
rilor neîncetate ale școlii românești
la nevoile dezvoltării economice și
sociale a țării a fost întotdeauna în
scrisă preocuparea pentru dezvolta
rea și perfecționarea invățămîntului
în limbile naționalităților conlocui
toare. Numai în felul acesta dreptu
rile lor, consfințite in Constituție, au
putut fi înfăptuite cu adevărat".
„Aceste realizări — scrie publicația
de limbă franceză — vorbesc de la
sine, și orice om de bună credință
are posibilitatea efectivă de a se
convinge de faptul că naționalităților
conlocuitoare din România le este
asigurat, fără nici o restricție, drep
tul la instruire in limba maternă la
toate nivelurile invățămîntului".
(Agerpres)

Un loc important in cadrul con
vorbirilor l-a ocupat, desigur, schim
bul de vederi privind problemele in
ternaționale. care a pus in evidenta
convergenta de opinii atît in ce pri
vește aprecierea evoluțiilor actuale,
cit si măsurile ce se impun pentru
asigurarea pâoii și securității în
lume. Manifestind o profundă preo
cupare fată de agravarea situației
internaționale, cele două țări au re
liefat necesitatea intensificării efor
turilor in vederea opririi cursului
periculos al evenimentelor spre con
fruntare si război, pentru eliminarea
forței și amenințării cu forța din
viata internațională, pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru rezolva
rea conflictelor existente in diferite
zone ale globului numai și numai
pe calea pașnică, prin tratative. Ca
țări in curs de dezvoltare, România
și Lesotho acordă o importantă deo
sebită lichidării decalajelor și in
staurării unei noi ordini economice
internaționale, care să asigure dez
voltarea liberă și independentă a tu
turor popoarelor, sâ conducă la fău
rirea unei lumi mai bune și mai
drepte. In acest sens, a fost reliefată
însemnătatea celei de-a VI-a sesiuni
a U.N.C.T.A.D. ce va avea loc la
Belgrad, subliniindu-se importanta
pe care o prezintă întărirea solida
rității și unității de acțiune și coo
perării dintre tarile în curs de dez
voltare inclusiv convocarea unei
conferințe la nivel înalt a acestor
țări, care să stabilească măsuri con
crete în acest sens, să elaboreze o
strategie comună pentru negocierile
globale cu țările dezvoltate.
Cum era și firesc. în cadrul con
vorbirilor o atenție deosebită a fost
acordată problemelor specifice ale
zonelor în care sint situate România
și Lesotho, respectiv Europa și Africa.
S-a subliniat astfel că renunțarea la
proiectele de instalare de noi rache
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PARIS

întrevedere româno-franceză
PARIS 28 (Agerpres). — în cadrul
vizitei pe care o efectuează la Paris
tovarășul Miu Dobrescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a
întitait cu Franțois Luchaire. vice
președinte al Mișcării Radicalilor de
Stingă (M.R.S.).
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, au fost transmise conducerii
M.R.S. un salut cordial și cele mai
bune urări.
Exprimind deosebite mulțumiri,
Francois Luchaire a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu,
din partea conducerii M.R.S., un cor
dial mesaj de salut, împreună cu
urări de sănătate și de noi succese

în activitatea de mare răspundere pe
care o desfășoară în fruntea, parti
dului și statului român.
în cadrul întrevederii, s-a proce
dat la o informare reciorocă asupra
activității și preocupărilor P.C.R.. și
M.R.S. și s-a efectuat un schimb de
vederi in legătură cu unele probleme
ale situației internaționale actuale.
S-a manifestat satisfacția pentru
bunele relații de prietenie și colabo
rare existente între cele două parti
de. exprimindu-se dorința ca ele să
se amplifice și să se adâncească. în
interesul celor două țări și popoare,
al cauzei păcii și securității inter
naționale.
La întrevedere a participat Dumi
tru Aninoiu. ambasadorul țării noas
tre la Paris.

Acțiuni de protest
împotriva regimului

seul:

SEUL 28 (Agerpres). — în Coreea
de Sud. 19 personalități au dat pu
blicității o declarație anunțând că în
cep greva foamei în sprijinul acțiu
nii de protest desfășurate imnotriva
regimului dictatorial de la Seul de
Kim Yeung Sam, președintele fostului
Partid Nou Democratic. După cum
s-a anunțat, Kim Yeung Sam a de
clarat. Ia 18 mai, greva foamei, cerînd
încetarea represiunilor, punerea in
libertate a detinutilor politici și în
făptuirea de reforme democratice.
Partidul Nou Democratic a fost dizol
vat. împreună cu alte formațiuni po
litice ale opoziției. în primăvara
anului 1980.
Pe de altă parte, se înregistrează
o intensificare a acțiunilor studen
țești împotriva regimului dictatorial,
în favoarea democrației. La Seul,
peste 1 000 de studenti ai universită
ții Koryo au luat parte la o demon
strație. exprimîndu-și opoziția fată
de grupul instalat la putere în Co
reea de Sud. Politia a intervenit îm
potriva participanților la demonstra
ție. operind arestări. Manifestația
organizată de studenții universității
Songgyun-Gwan pentru drepturi de
mocratice. contra politicii represive
a autorităților, a durat 2 ore.
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STOCKHOLM 28 (Agerpres) —
Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar
al C.C. al U.T.C., președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului,
care a întreprins o vizită în Suedia
la invitația Consiliului Național al
Tineretului Suedez (S.U.L.), s-a întilnit cu Lennart Eckerberg, subse
cretar de stat pentru afacerile poli
tice din M.A.E. suedez, și a avut în
trevederi cu conducerile Consiliului
Național al Tineretului Suedez,
Uniunii Tineretului Social-Democrat,
Consiliului Tineretului Creștin și
Ligii Tineretului Comunist.
Totodată, a avut discuții la Consi
liul de Stat pentru problemele tine

retului și cu experți din cadrul
M.A.E. și Ministerului învățămîntului.
în cadrul întrevederilor
a fo6t
efectuat un schimb de vederi privind
activitatea tineretului din cele două
țări, precum și coordonate de viitor
ale dezvoltării relațiilor dintre Uniu
nea Tineretului Comunist din Româ
nia și organizațiile de tineret din
Suedia.
De asemenea, au fost abordate
aspecte ale situației internaționale,
precum și rolul pe care trebuie să-l
aibă tineretul în asigurarea unui
climat de pace, destindere și o mai
bună colaborare internațională.

„O. N. U. trebuie sâ urgenteze accesul

Importante rezoluții adoptate de Consiliul
latino-american al S. E. L. A.
CARACAS 28 (Agerpres). — La
Caracas s-au desfășurat lucrările
Consiliului latino-american. orga
nul principal de decizie al Siste
mului Economic Latino-American
(S.E.L.A.). consacrate evoluției si
tuației social-politice și economice
din zonă — transmite agenția I.P.S.
Participanții au adoptat mai multe
rezoluții, intre care un document
special ce stipulează „dreptul suve
ran al fiecărui popor de a păși pe
calea sa proprie de dezvoltare eco
nomică, socială și politică, intr-un
climat de pace și libertate, lipsit de
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Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor dintre organizațiile
de tineret din România si Suedia

CARACAS

presiuni, agresiuni și amenințări din
afară" — relatează agenția. în con
text, sint condamnate măsurile cu ca
racter coercitiv luate de S.U.A. la
adresa unor produse de export latânoamericane.
O altă rezoluție reafirmă unitatea
de acțiune a statelor în curs de dez
voltare din regiune, hotărârea lor de
a respinge orice încercare din afară
de a le dezbina prin promovarea
unor conflicte de interese interlatino-americane și caraibiene.
Participanții au exprimat, totodată,
sprijinul guvernelor lor fată de mi
siunea de pace a statelor membre
ale „Grupului de la Contadora" —
Columbia. Mexic. Panama și Ve
nezuela — mareînd in acest fel,
pentru prima dată de la crearea
S.E.L.A.. în 1973. lărgirea sferei sale
de acțiune și la probleme de ordin
politic regional.

r

Namibiei la independență"
Intervenția reprezentantului permanent al României
la Națiunile Unite in Consiliul de Securitate
al României la O.N.U., ambasadorul
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
Teodor Marinescu, a arătat că poli
— Convocat la cererea țărilor neali
niate. Consiliul de Securitate conti
tica autorităților de la Pretoria con
stituie o sursă permanentă de desta
nuă dezbaterile privind situația din
bilizare pe continentul african, o
Namibia. Solidaritatea militantă a
amenințare permanentă la adresa
poporului român cu popoarele afri
cane și sprijinul constant pe care
securității statelor africane, a păcii
și securității mondiale.
România ii acordă luptei poporului
namibian, sub conducerea reprezen
Accentuindu-se răspunderea pe
tantului său autentic, S.W.A.P.O.,
*
carfe
O.N.U. și-a asumat-o in urmă
pentru cucerirea independentei, ex
cu 17 ani pentru accesul Namibiei
primate în modul cel mai autorizat
la independentă, s-a subliniat urgen
de președintele tării noastre, to
ta unor măsuri hotărite, care să
varășul Nicolae Ceaușescu, în luările
demonstreze capacitatea de acțiune
sale de poziție, cit și în contactele
promptă a O.N.U. atunci cind inde
pe care le-a avut cu liderii africani
pendenta popoarelor, ■ stgb' -’fcjtea și
au fost pe larg prezentate în inter
securitatea internatic iz
grav
venția reprezentantului român în
amenințate. S-a evident, /(de ase
menea. responsabilitatea gi care
dezbateri. Subliniind anacronismul
țările occidentale membre ara grupu
politicii colonialiste de apartheid și
lui de contact o au pentru realizarea
discriminare rasială a Africii de Sud,
planului O.N.U. de independență a
gravitatea extremă a actelor de
Namibiei, fără nici un compromis pe
agresiune ale acesteia contra statelor
seama independentei și suveranității
africane, reprezentantul permanent
statelor africane.

AGENȚIILE DE PRESĂ
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SĂPTĂMINA CULTURII ROMANEȘTI IN COLUMBIA. In orașul colum
bian Tuhja, capitala departamentului Boyaca, a fost inaugurată Săptămina
culturii românești. în cadrul unei festivități desfășurate în piața centrală
a orașului - Plaza Bolivar - guvernatorul departamentului, Guillermo
Torres Barrera, a rostit o alocuțiune, aducind un cald omagiu României
socialiste, poporului român, personalității președintelui Nicolae Ceaușescu.
La Palatul culturii au fost deschise expoziția de fotografii „Imagini din
România", precum și expoziții de albume de artă și obiecte de artizanat.
Ambasadorul român in Columbia, Gheorghe Dobra, a prezentat conferința
„România, dezvoltare economică, socială și culturală".
I
)

FILM...ROMANESC MEDALIAT
LA VENEȚIA. Filmul documentar
„Sus la munte, sus la munte" de
IFlorica Holban și Iordan Roșioru
a fost distins cu medalia de argint
la Festivalul internațional pentru
I filmul documentar pe tema „Pro
gresul economic și tehnologic", or
ganizat la Camera de comerț, in
dustrie, artizanat șt agricultură din
I Veneția. La manifestare au fost
prezente cu filme documentare 24
de țări din Europa, Asia, America
l și Africa.

GREVA GENERALA ÎN ITALIA,
în Iteflia a avut Toc. vineri, o grevă
generală de două pînă la patru ore
declarată la chemarea celor trei
centrale . sindicale italiene —
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — în
sprijinul revendicărilor privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă si
viată și în semn de protest fată de
aminarea. de către patronat, a în
ceperii negocierilor pentru reînnoi
rea unor contracte colective de
muncă. La aceste acțiuni, care au

cuprins practic toate domeniile
activității economice și sociale ita
liene, au participat aproximativ 15
milioane de oameni ai muncii ita
lieni.

Prelungirea stării de urgență
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
lamentară — autoritățile militare
pres). — Confruntate cu probleme so
chiliene au decretat prelungirea, cu
cial-politice și economice grave — în
incă 90 de zile, a stării de urgență
contextul cărora se înscriu recentele
pe întreg teritoriul national — trans
manifestații \revendicative cu carac
mite agenția E.F.E. Starea de urgen
ter economic și politic de amploare
tă permite autorităților militare să
care au avut loc cu prilejul „Zilei de
procedeze la transferul de persoane
protest national", ca și convocarea,
în orice punct al tării, la expulzarea
pentru următoarele zile, a unei mari
din tară a celor indezirabili, la
demonstrații populare democratice
in sprijinul revenirii tării Ia un
restringerea sau anularea drepturilor
guvern civil și o viată politică par
cetățenești.

te nucleare, edificarea securității și
cooperării in Europa constituie co
mandamente majore ale destinderii,
a căror înfăptuire ar avea o influen
tă pozitivă asupra ansamblului vie
ții internaționale. în oe privește si
tuația din Africa s-a evidențiat afir
marea tot mai puternică a dorinței
popoarelor continentului de a se
dezvolta liber și independent, fără
nici un amestec din afară, relevîndu-se ferm necesitatea asigurării ur
gente a independentei Namibiei, li
chidării totale a politicii de apar
theid și discriminare rasială și reafirmindu-se sprijinul pentru lupta
poporului sud-african împotriva ra
sismului. în condițiile in care in ul
timele zile au avut loc noi incursiuni
samavolnice ale unităților militare
din R.S.A. împotriva țărilor „din pri
ma linie". au fost condamnate cu
fermitate acțiunile agresive ale re
gimului rasist de la Pretoria impotriva Regatului Lesotho, Mozambicului. Angolei și a celorlalte state in
dependente din regiune.
Ca un corolar nemijlocit al con
vorbirilor asupra problemelor com
plexe ale contemporaneității și por
nind de la faptul că existenta aces
tor probleme impune creșterea rolu
lui statelor în curs de dezvoltare, al
țărilor nealiniate, al țârilor mici și
mijlocii, s-a hotărât intensificarea
contactelor și conlucrării dintre re
prezentanții României și Lesotho in
cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77",
al mișcării tarilor nealiniate.
Prin rezultatele sale rodnice, prin
perspectivele pe care le deschide
conlucrării bilaterale, dialogul româno-lesothian se înscrie ca un moment
de seamă in evoluția relațiilor din
tre cele două tari și popoare. în in
teresul reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii si cooperării internaționale.

Nicolae N. LUPU
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„REGIM TRANZITORIU" IN I
VOLTA SUPERIC ‘ RA. Jean Bap- 1
tiste Ouedraogo, șeful statului Vol
ta Superioară, a anunțat intr-o alo
cuțiune radiotelevizată că în țară I
va fi adoptat un „regim tranzito
riu", caracterizat prin ieșirea mili- I
tarilor din guvern, transmite agen- *
ți a France Preșse. Totodată, el a
făcut cunoscut că militarii și civilii
deținuți „din motive pur politicei1
vor fi eliberați .și se va trece a ■
elaborarea unui proiect prelimir ,r
de constituție, în următoarea- pferioadă de șase luni.
.

\
*

La 26 iunie

Alegeri parlamentare
în Japonia
TOKIO 28 (Agerpres). — Guvernul
japonez a hotărât ca alegerile pentru
Camera Consilierilor — camera su
perioară a Dietei (parlamentul) — Să
se desfășoare la 26 iunie, iar campa
nia electorală să înceapă la 3 iunie,
transmite agenția Kyodo. în cadrul
scrutinului, urmează să fie reînnoite
jumătate din cele 252 de mandate de
6 ani ale Camerei Consilierilor, ase
menea consultări electorale desfășurindu-se din trei în trei ani. în pre
zent. Partidul Liberal-Democrat., de
guvemămint. deține majoritatea ab
solută — 134 de mandate — pe care,
potrivit agenției Associated Press,
se așteaptă 6-o mențină.

I

UNIUNEA BĂNCILOR ARABE
ȘI-A TRANSFERAT DIN NOU
SEDIUL DE LA ABU DHABI LA
BEIRUT, după opt ani de la izbucr.irea războiului civil din Liban, in
formează agenția Associated Press.
Președintele uniunii. Said Assad
Saw? va. a declarat, cu acest prilej, că măsura reprezintă „un vot
de încredere în viitorul Libanului,
ca centru comercial al regiunii, in
perspectiva revenirii acestei tari la
stabilitate".
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colaborarea prietenească dintre România și Lesotho
dialitate și prietenie, s-a subliniat
hotărîrea României și a statului Le
sotho de a acționa pentru promova
rea și dezvoltarea conlucrării în do
meniile politic, economic, culturalștiințific. de a continua dialogul in
tre reprezentanții partidelor, parla
mentelor. guvernelor, precum și ai
organizațiilor politice și obștești, ca
mijloc de apropiere și cunoaștere
între cele două țări și popoare. în
această ordine de idei s-a reliefat
rolul important pe care îl are întă
rirea raporturilor de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Național Basutho.
Dealtfel, in cursul convorbirilor pe
care oaspetele le-a avut cu primul
ministru al guvernului român, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a fost
investigată o largă arie de domenii
în care cele două țări pot să conlu
creze cu rezultate fructuoase și în
avantajul reciproc. Este vorba, in
primul rind. de extinderea cooperă
rii economice și tehnice și de ampli
ficarea schimburilor comerciale. Ast
fel, ca o concretizare a acestor po
sibilități, și finind seama de obiecti
vele programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a celor două țări,
s-a convenit să se dezvolte coopera
rea în domeniile geologic si minier,
agriculturii și silviculturii, construc
țiilor și industriei materialelor de
construcție. transporturilor și co
municațiilor și au fost semnate o
serie de documente care oferă cadrul
juridic necesar pentru traducerea in
viată a obiectivelor propuse. Fără
îndoială, aceste acorduri și înțelegeri
sint de natură să stimuleze ridicarea
la un nivel superior a colaborării. Se
cuvine, de asemenea, a se releva ho
tărîrea celor două țări de a dezvolta
relațiile în domeniile învătămîntului, științei, culturii, mijloacelor de
informare în masă și sportului, ca
modalitate efectivă de mai bună cu
noaștere și apropiere.
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Dialog fructuos sub semnul dorinței de a dezvolta
Amplificarea legăturilor de priete
nie și solidaritate ale României so
cialiste cu țările care au pășit pe
calea dezvoltării de sine stătătoare și.
in acest cadru, cu tinerele state afri
cane — orientare constantă, de bază,
a politicii externe a țării noastre —
și-a găsit o nouă și semnificativă
confirmare cu prilejul vizitei primu
lui ministru al Regatului Lesotho,
dr. Leabua Jonathan. O vizită care
s-a încheiat cu rezultate rodnice, de
natură să deschidă perspective favo
rabile conlucrării dintre cele două
țări și popoare, atît în planul rela
țiilor bilaterale, cit și in viata inter
națională.
Raporturile dintre România și Le-,
sotho. așa cum se știe, sînt de
dată relativ recentă, intre țările noas
tre stabilindu-se relații diplomatice
în anul 1975. Năzuința comună a ce
lor două popoare de a se cunoaște
mai bine și de a colabora mai strins
a făcut însă posibil ca chiar și în
această scurtă perioadă și în ciuda
distanțelor geografice, ca și a deose
birilor de dimensiune, grad de dez
voltare și orânduire socială, să se
inițieze un șir de contacte și acțiuni
reciproc avantajoase. Acum, această
primă întilnire la nivel înalt este
menită să dea un apreciabil impuls
raporturilor dintre cele două țări,
concluzie generală pregnant eviden
țiată de Comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea vizitei, care
oferă o imagine cuprinzătoare a do
meniilor de extindere a colaborării
dintre România și Lesotho.
Momentul cel mai important al vi
zitei premierului lesothian l-a con
stituit primirea la tovarășul Nicolae
Ceaușescu. prilej cu care a avut loc
un substanțial schimb de păreri asu
pra unor probleme de interes comun,
ca și asupra unor aspecte ale vieții
internaționale. în cursul Întrevederii,
desfășurată într-o atmosferă de cor
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„ROM, MOINIELE NI» CEâlfSESCO
nira hi penii Huin mi
SI DM PICII -PiOffiEll MMEIÎM
A VREMURILOR NOfiSlB
Ziarele și revistele, posturile de radio și televiziune din
înfățișează rezultatele obținute de poporul nostru in opera
a societății socialiste multilateral dezvoltate, consemnează
politicii externe românești, prezintă activitatea laborioasă a
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Agendă valutar-comercială
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0 Vineri seara, la încheierea tran
zacțiilor valutare pe piețele occiden
tale de schimb, dolarul a fost cotat
la bursa din FRANKFURT PE MAIN
la 2.593 mărci vest-germane, cel mai
înalt curs al său de la 26 noiembrie
1982 și pină in prezent, informează
agenția A.P. 0 Datoria externă a
Portugaliei se ridică in prezent la
13 miliarde dolari, informează agen
ția Reuter, citind un raport dat pu
blicității la LISABONA ® Oficiul
federal de statistică a dat publicită
ții la BONN un raport, relevind că
exporturile vest-germane au înregis
trat un declin de 15 la sută in luna
aprilie, informează agenția Reuter.
Declinul se datorează in special re
evaluării mărcii cu 5,5 la sută, in
luna martie, in cadrul Sistemului
Monetar (vest-)European 0 Credite
in valoare de 41 milioane dolari au
fost acordate de O.P.E.C. unui grup
de nouă țări in curs de dezvoltare
neproducătoare de petrol, s-a anun
țat la sediul din VIENA al organi
zației.
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Legătura de sfoară
Poate că dl. Francis Blanchard, directorul Organizației Internaționale
a Muncii, a făcut două erori. Una, de ordin cronologic - a dat publi
cității corn prematur, acum vreo 10 zile, un raport, deși mai adecvat
ar fi fost să aștepte „Ziua Copilului".
Cealaltă, de apreciere. Căci, referindu-se la extinderea exploatării
muncii copiilor, la faptul că zeci de milioane de copii sînt nevoiți să
lucreze, muncă grea, de adulți, spre a-și asigura existența, raportul
aprecia : „copilărie sacrificată".
E adevărat, aceasta este situația - și nu numai in continente abia
trezite la dezvoltare. E adevărat, chiar și intr-o țară cu antică și splen
didă civilizație, e drept, azi cam scăpătată, copii de 11-12 ani lucrează
ca mineri ; se sapă galerii mai înguste (și deci mai ieftine), cotloane
prin care se pot tîrî doar copiii, trăgind după ei sacul cu cărburti. Este,
de asemeni, adevărat că multe din articolele de lux rafinat expuse in
altă țară in vitrinele sclipitoare ale ultraelegantelor boutique-uri pro
vin din ateliere improvizate in beciuri și mansarde sordide unde fetițe
de 12-14 ani, fiice de emigranți, își distrug ochii și copilăria. Sau că
în chiar țara atît de bogată, de puritană și morală, ultima afacere
este industria obscenității și pornografiei - reviste, filme, videocasete avînd ca subiecți ai aventurilor erotice copii (dezvăluirea noului busi
ness a scandalizat, dar lucrurile s-au ’liniștit, oficialitățile sînt foarte
ocupate cu problema drepturilor omului, nu ale copilului).
E adevărat. Dar oare asta înseamnă copilărie sacrificată ?
...Discret, tăcut, pe un aeroport neutru a avut loc un schimb de
prizonieri. Fără publicitate, sub egida Crucii Roșii Internaționale. Doar
un amănunt : prizonierii erau destul de tineri, aveau intre 10 și 14 ani.
- Bine, dar asta nu-i copilărie sacrificată, doar copiilor le place
să se joace de-a războiul !
...Un reporter al ziarului „Figaro" descria recent o vizită într-un
spital militar-. Descria activitatea chirurgilor care operau de zor, în
serie - amputări de picioare. In ajun fusese o ofensivă și acum, la
rînd, combatanții treceau pe la masa de operație spre a deveni ologi.
Combatanții în cauză fiind destul de tineri : 12—14 ani.
- Ei și, asta-i copilărie sacrificată ? Cine n-a văzut copii, băieți,
cu genunchii juliți, zdreliți ?
...Tacticile militare au evoluat mult, in al doilea război mondial
ofensivele începeau prin străpungeri cu tancuri, azi se preconizează
intîi orbirea sateliților apoi salvele de rachete - și totuși, iată, că mai
persistă arhaice și anacronica practică din 1914, a „tăvălugului uman".
Val după val, ostașii pornesc la asalt spre liniile inamice ; sînt sece
rați de focul advers și de cîmpurile de mine - dar urmează alt
val, șl altul, pină cind nu mai sint mine care să sfărîme picioa
rele, pînă cînd țevile înroșite ale mitralierelor trebuie schimbate
- și atunci, ultimul val găsește cale liberă. Doar că în primele rinduri
sînt copii, care trec apoi în serie, la masa de operație...
Explicația curajului micilor antemergători ? La mulți s-au găsit, atîrnate de git cu o sfoară, fie o cheie, fie o sticluță cu lichid. înaintea
ofensivelor pot opta, pentru cheie, care „permite deschiderea porților
paradisului" sau pentru sticluță, cu un elixir care „face invizibil pe
purtător". Iar copiii cu cheița sau sticluța fermecată pornesc voioși spre
cîmpurile de mine...
...Nu-i așa că ilustra civilizație contemporană - civilizația lui „homo
cosmicus" și a cumplitei înșelăciuni legate de gît cu sfoară - nu
trește o infinită grijă, plină de gingășie, pentru minunata vîrstă a co
pilăriei, a ochilor rotunzi și a uimirilor inocente ?
Și că aprecierea despre „copilăria sacrificată" e foarte relativă ?
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