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A OAMENILOR MONCII
Măsurile cu privire la participarea la beneficii a oamenilor muncii, adop

tate în Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 1978, se supun dezbaterii 
publice, oferind oamenilor muncii posibilitatea să-și exprime părerea și să facă 
propuneri în legătură cu acestea. După încheierea dezbaterii publice, măsurile 
respective vor fi legiferate.

Pornind de la necesitatea perfecționării con
tinue a relațiilor socialiste de producție, de la 
calitatea oamenilor muncii de proprietari ai 
mijloacelor de producție, de producători și be
neficiari ai tuturor bunurilor materiale și spi
rituale ale societății, de la principiile socialiste 
de repartiție a venitului național, din inițiativa 
și la propunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU se introduce participarea oame
nilor muncii la beneficiile realizate de între
prinderi și se trece la acordarea directă de 
către întreprinderi a unor drepturi și avantaje 
sociale pentru personalul muncitor, în raport 
cu contribuția adusă și vechimea în unitatea 
economică în care își desfășoară activitatea.

Corespunzător cerințelor lărgirii și ridicării 
pe o treaptă superioară a democrației socia
liste, oamenii muncii poartă întreaga răspun
dere pentru conducerea directă și efectivă a 
fiecărei unități economice, a fiecărui sector de 
activitate. Consiliile oamenilor muncii, întregul 
personal muncitor răspund de gospodărirea ju
dicioasă și eficientă a bunurilor ce le sînt în
credințate spre administrare, de perfecționarea 
organizării activității în vederea creșterii pro
ductivității muncii și asigurării unei, eficiente 
economice superioare.

în cadrul participării oamenilor muncii la 
autoconducere, la întărirea și lărgirea autoges- 
tiunii economico-financiare, personalul munci
tor din unitățile economice are dreptul, în afară 
de retribuție, să participe la beneficiile reali
zate de întreprinderea în care își desfășoară 
activitatea.

Fiecare întreprindere are obligația să obțină 
beneficii din care să-și asigure propria dezvol
tare, să contribuie cu o anumită cotă la dez
voltarea generală a societății și să creeze re
sursele necesare pentru participarea oamenilor 
muncii la beneficii și acoperirea cheltuielilor 
destinate satisfacerii unor nevoi social-cultura
le, în cadrul programului general de creștere 
a nivelului de trai stabilit de partid și de stat.

1. Fondul de consum, partea din venitul na
țional destinată asigurării veniturilor indivi
duale realizate de membrii societății pe baza 
muncii prestate, precum și pentru acoperirea 
cheltuielilor .pe care le face societatea în vede
rea satisfacerii nevoilor întregii populații, re
vine oamenilor muncii și membrilor lor de fa
milie pe următoarele căi :

a) retribuția după cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii, în funcție de con
tribuția la dezvoltarea producției materiale și 
spirituale a societății ;

b) participarea la beneficii, în raport cu con
tribuția fiecăruia la dezvoltarea întreprinderii 
respective, cu activitatea depusă și cu vechimea 
în unitate ;

c) retribuția socială de care beneficiază oa
menii muncii din fondurile destinate pentru în- 
vățămînt, ocrotirea sănătății, pensii, alocații de 
stat pentru copii, ajutoare familiale, indemni-

( zații pentru incapacitate de muncă, trimiterea 
la tratament balnear și odihnă, întreținerea cre-

șelor, grădinițelor, căminelor de nefamiliști, 
cantinelor-restaurant, precum și pentru alte ne
voi cu caracter social-cultural.

Cheltuielile social-culturale suportate de la 
bugetul statului reprezintă pe o familie, în anul 
1978, circa 9 mii lei, iar în anul 1980 vor- ajunge

la 10 mii lei. Ponderea veniturilor din fondu
rile sociale de consum în veniturile totale ale 
unei familii este de circa 22 la sută.

2. în scopul legării directe a veniturilor oa
menilor muncii de aportul unităților economice 
din industrie și alte ramuri la crearea de venit 
net, acordarea retribuțiilor individuale se face 
în funcție de gradul de îndeplinire a valorii 
producției nete și a producției fizice.

3. Toate fondurile destinate acoperirii retri
buției pentru munca prestată, asigurării parti
cipării la beneficii și acoperirii cheltuielilor 
pentru acțiunile și investițiile sociale, împreună 
cu celelalte fonduri la dispoziția unității, se 
cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al 
fiecărei întreprinderi.

I. Cu privire la constituirea fondului 
de participare a oamenilor muncii la beneficii

1. Beneficiul rămas la dispoziția unităților se 
repartizează pentru constituirea fondului de 
dezvoltare, a fondului de participare â oame
nilor muncii la beneficii și a fondului pentru 
acțiuni sociale, precum și pentru alte destinații 
prevăzute de lege.

2. Fondul de participare la beneficii se con
stituie anual, la dispoziția întreprinderii, pe 
baza rezultatelor economice ale anului ante
rior, din următoarele surse :

a) o cotă din beneficiul realizat în cadrul 
prevederilor de plan, de pînă la 3 la sută în 
medie pe economie. Cota pe ministere, celelalte 
organe centrale și consiliile populare județene 
și al municipiului București se stabilește dife
rențiat prin planul național unic de dezvoltare 
economico-socială ;

b) o cotă de pînă la 25 la sută din beneficiile 
peste plan obținute prin reducerea cheltuielilor 
materiale și a celorlalte cheltuieli de producție ;

c) o cotă de pînă la 14 la sută din beneficiile 
peste plan obținute prin depășirea producției 
nete, ca urmare a depășirii producției fizice ;

d) o cotă de pînă la 8 la sută din beneficiile 
peste plan obținute pe alte căi ;

e) o cotă de pînă la 10 la sută din beneficiul 
peste plan obținut de unitatea producătoare, 
proporțional cu depășirea exportului. Consiliile

oamenilor muncii vor putea stabili ca sursă de 
formare a fondului de participare la beneficii 
pentru depășirea exportului o sumă care nu 
va putea depăși 1,5 la sută din valoarea expor
tului realizat peste plan.

3. Unitățile producătoare care depășesc ex
portul beneficiază și de fonduri în valută în 
limita a 2 la sută din valuta realizată peste, 
plan, în vederea organizării de excursii colec
tive în- străinătate. Contravaloarea în lei a va
lutei respective se suportă din fândiU de parti
cipare la beneficii, constituit la dispoziția între
prinderii sau, parțial ori integral, de către be
neficiarii excursiei.

Fondurile valutare pentru excursii colective 
în străinătate se repartizează direct întreprin
derilor, în cadrul unei cote din fondul valutar 
total stabilit prin planul național unic de dez
voltare economico-socială pentru turism. Fon
durile repartizate pe întreprinderi pot fi folo
site numai pentru personalul muncitor al 
acestora.

4. Fondul de participare a oamenilor muncii 
la beneficii se acordă integral cu condiția înde
plinirii producției nete planificate și a produc
ției fizice contractate. în cazul nerealizării 
acestora, fondul de participare se reduce cu 
1 la sută pentru fiecare procent de nerealizare 
a planului, dar nu mai mult de 25 la sută.

II. Cu privire la folosirea fondului
de participare a oamenilor muncii la beneficii

1. în raport cu rezultatele obținute, munci
torii, tehnicienii, inginerii, economiștii și cele
lalte categorii de personal muncitor din uni
tățile economice beneficiază anual de venituri 
directe bănești. și alte drepturi materiale pro
venite din beneficiile realizate. Sumele cuvenite 
individual sub formă de participare la beneficii 
se stabilesc de către consiliul oamenilor muncii, 
în condițiile prevăzute de lege și nu sînt pla
fonate.

2. Fondul de participare la beneficii se repar
tizează de adunarea generală a oamenilor mun-

cii, în raport cu contribuția adusă la dezvol
tarea unității, cu vechimea în unitate, astfel :

a) cel puțin 85 la sută pentru întregul per
sonal muncitor al unității. Pentru a se asigura 
diferențierea veniturilor oamenilor muncii în 
raport cu contribuția adusă printr-o activitate 
îndelungată în întreprindere, suma individuală 
de participare la beneficii se stabilește în raport 
cu retribuția tarifară, la care se adaugă sporul 
de vechime și indemnizația de conducere, acolo 
unde este cazul ;
(Continuare în pag. a III-a)

în noul cartier Dunărea din Galați Foto : E. Dichiseanu
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pe baza cărora se organizează între
cerea cuprind în prezent întreaga 
arie de preocupări a consiliilor 
populare : îndeplinirea planului de 
investiții, al construcțiilor de lo
cuințe și al obiectivelor de interes 
obștesc ; realizarea prevederilor din 
schițele și detaliile de sistematizare ; 
înfăptuirea programului de prestare 
a serviciilor către populație și îm
bunătățirea calitativă a acestora ; 
realizarea planului de reparații la 
fondul locativ ; îmbunătățirea apro
vizionării populației ; folosirea mai 
bună' a parcului de mașini destinat 
transportului urban ; realizarea pro
ducției agricole planificate și a li

Ca și marea întrecere socialistă 
din industrie și din alte domenii de 
activitate, întrecerea între consiliile 
populare consacrată dezvoltării eco- 
nomico-sociale a localităților, mai 
bunei lor gospodăriri și înfrumuse
țări cunoaște în aceste zile de pri
măvară — premergătoare Conferin
ței pe țară a președinților consiliilor 
populare — o intensitate crescîndâ. 
Interesul profund pe care milioane 
de cetățeni îl manifestă pentru pro
gresul multilateral al patriei, al fie
cărei localități în parte este ilustrat 
în mod grăitor de eforturile remar
cabile pe care le depun pentru 
realizarea sarcinilor de plan in in
dustrie și agri
cultură, în con
strucții și inves
tiții, pentru în
făptuirea progra
melor social-edili- 
tare și de siste
matizare, pentru 
gospodărirea și 
înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor.

Pentru ca aceste eforturi să fie și 
mai rodnice, Consiliul de Stat a 
adoptat recent Decretul privjnd or
ganizarea și desfășurarea întrecerii 
între consiliile populare județene^ 
municipale, orășenești și comunale. 
Acest, cadru legislativ nou asigură 
întrecerii un caracter complex, mo
bilizator, care vizează în egală mă
sură atît laturile cantitative, cit Și 
calitative ale dezvoltării și gospo
dăririi așezărilor urbane și rurale,.

între principalele îmbunătățiri 
aduse organizării întrecerii între con
siliile populare, pe prim plan se si
tuează organizarea acesteia pe baza 
unor indicatori eu pondere în activi
tatea1^ .economico-socială a județelor,, 
municipiilor, orașelor și comunelor, 
ă unor criterii judicioase care per
mit o evaluare mai bună, în raport 
cu eforturile depuse, a rezultatelor 
obținute. în. acest fel, consiliile 
populare sint chemate să-și concen
treze forțele atît asupra îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de dezvoltare 
economico-socială, cît și a gospodări
rii localităților. Obiectivele principale

vrărilor pentru fondul de stat ; asi
gurarea veniturilor proprii ale buge
telor locale. Vizînd o asemenea pro
blematică, întrecerea socialistă intre 
consiliile populare se transformă cu 
adevărat intr-o competiție a hărniciei 
tuturor locuitorilor țării, în folo
sul lor.

în acest mod, întrecerea între con
siliile populare capătă un caracter 
mai mobilizator și mai echitabil, 
întrucît localitățile sint grupate in 
funcție de numărul populației. 
Astfel, întrecerea se organizează in
tro consiliile populare ale orașelor 
cu o populație sub 10 000 locuitori și 
cele ale orașelor cu o populație de 
peste 10 000 locuitori;. între cotiși" 
liiile populare ale municipiilor cu o 
populație sub 80 000 locuitori și ale 
municipiilor cu o populație de 
peste 80 000 locuitori. Această mă
sură răspunde atît. stadiului actual 
de dezvoltare al orașelor și munici
piilor, cit și al evoluției lor in. 
etapa viitoare. Dacă pină acum 
cițiva a.ni„ numărul municipiilor cu 
peste 80 000 de locuitori era mic,

astăzi peste 30 de așezări urbane 
se apropie de această limiită ori o 
depășesc. Asemenea schimbări de
mografice s-au produs, într-un. ritm 
și mai accentuat, și în rindul ora
șelor mici. care. în ultimii 10 ani, 
au depășit. în majoritatea lor. numă
rul de 10 000 de locuitori. Or. prin 
gruparea mai judicioasă a orașelor 
și municipiilor în cadrul întrecerii se 
asigură o mai mare echitate în mă
surarea forțelor și. evident. în acor
darea premiilor care contribuie si 
ele la dezvoltarea unui număr mai 
mare de localități.

Stabilirea duratei întrecerii între 
consiliile populare pe întregul an 

calendaristic, și 
nu numai pe pe
rioada așa-zisă 
propice inițierii 
acțiunilor de gos
podărire si înfru
musețare asigură 
atit continuitatea 
necesară pentru 
corelarea ei cu 
planul de stat a-

nual. cît și o evaluare mai reală și 
mai obiectivă a rezultatelor înregis
trate. Dacă pînă în prezent, la sta
bilirea județelor, municipiilor, ora
șelor si comunelor fruntașe trebuia 
să se ia in considerare. în primul 
rînd. rezultatele raportate în activi
tatea de gospodărire și înfrumuseța
re. . acum ele sint analizate în co
relare directă cu îndeplinirea sarci
nilor economico-sociale de ansamblu 
ale consiliilor populare.

Așa cum rezultă limpede din re
glementările aduse, întrecerea so
cialistă accentuează mai mult decît 
pină acum necesitatea ca organele 
locale de stat, birourile și comitetele 
lor executive să întărească și să îm
bunătățească permanent legătura cu 
masele, să așeze la baza întregii ac
tivități pe care o desfășoară conlu
crarea democratică cu cetățenii. 
Această cerință pune în fața consi
liilor populare sarcina de a perfec-
(Continuare în pag. a III-a)

Există un minunat colț 
al patriei noastre numit 
Clisura Dunării. Pentru cei 
cărora această noțiune to
ponimică nu le spune prea 
mult se cere adăugat că e 
vorba de un spațiu al ve
trei noastre strămoșești, al 
pămîntului românesc, spa
țiu cuprins între culmile 
prelungi, împădurite ale 
muncelelor Locvei, la nord, 
și cursul Dunării in amonte 
de Cazane, pînă la Baziaș, 
adică pină la intrarea bă- 
trinului fluviu pe teritoriul 
țării noastre, la sud.

Această fîșie de pămint 
scăldată de soare și ape și 
bogată in vestigii istorice 
— mărturii ale permanenței 
românești pe aceste melea
guri — este străbătută de 
la un capăt la celălalt de o 
șosea umbrită de duzi secu
lari, pe alocuri străjuită de 
stînci abrupte, șosea de-a 
lungul căreia sînt înșirate 
localitățile clisurene. Con
dițiile istorice au făcut ca 
alături de populația băști
nașă, românească, în de
cursul vremii să se așeze 
aci, în sudul Banatului, 
sîrbi, veniți de peste Du
năre, și familii de cehi, a- 
trase de posibilitatea cîști- 
gării existenței ca tăietori 
de lemne și vărari. în tre
cut, această parte a țării, 
asemenea altor meleaguri 
mai izolate, a fost conside
rată fără perspective de 
dezvoltare, condamnată la 
sărăcie cronică.

Am străbătut de nenumă
rate ori șoseaua ce for
mează coloana vertebrală a 
Clisurii. Cindva, făceam

acest drum cu „cocia" sau 
pur și simplu „per pedes". 
Mi-au rămas în minte sa
tele oropsite de odinioară, 
cu case mici, acoperite cu 
șindrilă putrezită, case pe 
care, nu rareori, cumplitul 
vint local numit coșava le 
zguduia din temelii. în zi
lele noastre, Clisura e stră
bătută de o sumedenie de

tin al oamenilor sub zodia 
transformărilor socialiste.

Divici. Belobreșca, Șuș- 
ca, Radimna, Pojejena, 
Moldova. Veche, Gornea, 
Liubcova și alte sate din 
Clisură, în care trăiesc în
frățiți in muncă și viață 
români, sîrbi, cehi și oa
meni ai muncii de alte na
ționalități, au devenit ade-

Mulțimea de autoturisme 
care circulă pe marea arte
ră ce însoțește cursul Du
nării — devenită, aci. pre
lungirea lacului de acumu
lare pentru gigantul de lu
mină de la Porțile de Fier 
— miile de antene de tele
viziune ce împodobesc aco
perișurile noilor case din 
toate localitățile Clisurii,

Peisaje și semnificații 
în Clisura Dunării 

-------------------------  însemnări de Cedomir CIONCA ---------------------------

mașini proprietate perso
nală și autobuze moderne 
ce zumzăie pe șoseaua as
faltată, ramificată peste 
culmea Piatra Albă spre 
Oravița și mai departe, 
spre toată țara. Călătoresc 
azi prin Clisură cu senti
mentul mindriei că și me
leagurile mele natale, da
torită politicii înțelepte a 
partidului, a grijii perma
nente a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, • pentru dezvol
tarea multilaterală a tutu
ror regiunilor patriei, au 
devenit un exemplu preg
nant și emoționant al în
noirilor care au cuprins în
treaga țară, un exemplu ca
racteristic pentru noul des-

vărate șiraguri de mărgări
tare ale hărniciei, mărturii 
ale roadelor muncii entu
ziaste în cadrul cooperati
velor agricole de producție. 
Grădinarii din Belobreșca, 
crescătorii de vite din Po
jejena și Gornea, viticulto
rii din Moldova Veche și 
Radimna au devenit cu- 
noscuți și dincolo de limi
tele Clisurii pentru dăruirea 
de care au dat și dau do
vadă in muncă și pentru 
producțiile tot mai mari pe 
care le obțin.

Centrele muncitorești Ber- 
zasca și Cozla au renăscut 
și au întinerit, generînd. ca 
și înfățișarea întregii țări, un 
sentiment tonifiant al îm
plinirilor. al certitudinilor.

îndestularea ce își găsește 
loc în aceste case vorbesc 
de la sine despre viata nouă 
a oamenilor muncii din a- 
ceastă margine de tară, sint 
o dovadă concretă a ceea ce 
înseamnă anii noștri pentru 
destinul oamenilor.

Acest destin este, poate, 
cel mai pregnant pus in e- 
vidență cînd pomenim de 
orașul Moldova Nouă, ini
ma fierbinte a Clisurii. care 
de vreo 10—15 ani a devenit 
un important centru minier 
al tării. Constelația de 
blocuri moderne apărute pe 
malul Dunării. formînd 
un oraș cu totul nou. noile 
edificii social-culturale. pro
fundele schimbări în struc

tura profesională a popu
lației din localitate și îm
prejurimi poartă amprenta 
întreprinderii, miniere Mol
dova Nouă. : Dumitru Uța 
Aurel Toma, Janoș Mihaly, 
Jiva Simici, ' Rodoliub Si- 
movici sînt nume de rezo
nantă, cunoscute nu. numai 
de ortacii lor din ..Minie
ră", ci și în întreaga Clisu
ră, pentru abnegația si dă
ruirea lor în munca din 
subteran.

Iată si un fapt semnifi
cativ. Ansamblul artistic al 
Casei de cultură din Mol
dova Nouă se numește „în
frățirea". Acest nume nu 
este deloc întîmplător. în
frățiți în muncă pe ogoare, 
pe șantierele I de construcții 
și în mină, oamenii muncii 
români, sîrbi și de alte na
ționalități. cu aceeași dra
goste cultivă în comun va
lorile spirituale, datinile, 
folclorul specific acestor 
meleaguri, cu multe ele
mente comune si interfe
rențe ce mărturisesc afini
tăți comune si un trai co
mun îndelungat. Prin ur
mare, „înfrățirea" este un 
nume cu profunde rezonan
țe și semnificații, o vibrație 
la unison a miilor de inimi, o 
minunată realitate a zilelor 
noastre.

Coltul de tară numit Cli
sura Dunării, unde trăiesc 
și muncesc oameni noi, pă
trunși de conștiința unui 
timp cu o puternică încăr
cătură eroică, este azi. pre
cum toată tara, un vast 
șantier de construcții și o 
școală a dragostei fată de 
muncă, patrie, partid.

LEGE 
cu privire

Ia activitatea 
de rezolvare 

a propunerilor, 
sesizărilor, 

reclamațiilor 
și cererilor 

oamenilor muncii

LEGE 
privind 

apărarea civilă
in Republica 

Socialistă 
România 
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Un strălucit succes 
al sportului nostru 

Echipa feminină 
a României— 

campioană 
mondială 
la cros
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Ample manifestări în cadrul Festivalului

național „Cintarea României":„SĂPTĂMINA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII ROMÂNEȘTI"
Din inițiativa secre

tarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in 
cadrul Festivalului na
tional „Cintarea Româ
niei" se desfășoară 
acțiunea pentru sti
mularea participării 
maselor Ia activitatea 
de creație științifică și 
tehnică, a cărei pri
mă ediție se va în
cheia. potrivit hotări- 
rilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 2—3 no
iembrie 1976, prin or
ganizarea unei ample 
manifestări : „Săptă- 
mina științei si tehni
cii românești". Ea va 
fi marcată, in perioa
da 3—7 aprilie, in în
treaga tară, in județe, 
municipii si orașe, prin 
manifestări tehnico- 
științifice. diferite ac
tivități in toate unită
țile, inclusiv in cele a- 
gricole, in cadrul că
rora vor fi populari
zate cele mai valoroase 
lucrări realizate in a- 
nul 1977, pentru apli
carea lor largă in pro
ducție. Și țot in același 
scop vor fi organiza
te în întreaga tară, in 
perioada amintită, dez
bateri pe probleme 
concrete privind redu
cerea consumurilor de 
materii prime, mate
riale. combustibil si e- 
nergie electrică. îmbu
nătățirea calității pro
duselor. organizarea 
științifică a producției 
si a muncii, introdu
cerea progresului teh
nic ș.a. Pe toată du
rata acțiunii. Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste va organiza 
expoziții de carte teh- 
nico-știintifică în dife
rite întreprinderi și 
un Salon al cărții 
tehnico-științifice la 
București. în cadrul a- 
cestei ample manifes
tări de interes natio
nal. organizată într-o 
concepție unitară, se 
va deschide „Expoziția 
națională de creație 
științifică și tehnică" 
si vor avea loc simpo

zionul pe țară „Bilanț 
și perspective in acti
vitatea de creație ști
ințifică și tehnică de 
masă", precum și 
plenara lărgită a Con
siliului Național pen
tru Știință si Tehnolo
gie.

în legătură cu con
cepția care a stat la 
baza organizării aces
tor manifestări, tova
rășul prof. dr. do
cent. ing. IOSIF TRIP- 
ȘA, vicepreședinte al

C.N.Ș.T., ne-a făcut 
unele precizări :

— „Săptămîna știin
ței si tehnicii româ
nești" este1 prima ma
nifestare de asemenea 
anvergură care va re
flecta. în totalitatea ei, 
contribuția creației ști
ințifice și tehnice de 
masă, in prima ediție 
a Festivalului național 
„Cintarea României", 
la înfăptuirea obiecti
velor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. în 
cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Di
feritele manifestări din 
cadrul acestei săptă- 
mîni vor evidenția cele 
mai valoroase realizări, 
rod al creativității pro
prii. al creației tehnico- 
științifice a oamenilor 
muncii care își des
fășoară activitatea di
rect in producție, a 
muncitorilor, maiștri-, 
lor. tehnicienilor, in
ginerilor din între
prinderi sl instituții.

care, alături de specia
liștii din activitatea de 
cercetare și de con
cepție. contribuie in 
egală măsură la în
noirea și perfecțio
narea produselor și 
tehnologiilor. Așa cum 
se va vedea, acest e- 
fort de creație al ma
selor de oameni ai 
muncii este orientat 
spre îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor 
prevăzute de actualul 

'plan cincinal, ca și a 
celor stabilite de Con
ferința Națională a 
partidului cu privire la 
transformarea cantită
ții într-o calitate noua, 
superioară.

După cum am fost 
informați. întreaga 
manifestare de bilanț 
a primei ediții se va 
desfășura sub generi
cul „Știința și tehno
logia — factori de
terminant! ai calității 
și eficientei în dezvol
tarea economiei națio
nale". Astfel. „Expozi
ția națională de crea
ție științifică și teh
nică". organizată pe 
ramuri si domenii de 
activitate, va fi des
chisă între 3 și 7 apri
lie a.c. la Complexul 
expozițional din Piața 
Scinteii și va pre
zenta cele mai presti
gioase realizări din 
domeniul tehnic și 
științific — evidențiate 
și distinse în etapele 
de masă, județeană și 
pe ramuri — creații ale 
oamenilor muncii din 
unităti de producție, 
din cercetare și ingi
nerie tehnologică, din 
compartimentele de 
concepție ale întreprin
derilor și din învăță- 
mînt.

Criteriile care stau 
la baza selectării și 
expunerii celor mai 
valoroase rezultate 
sînt : ■ eficienta eco
nomică și socială a a-

Elena MANTU
(Continuare 
în pag. a III-a)
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LEGE LEGE
cu privire la activitatea 

de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor 

și cererilor oamenilor muncii

privind apărarea civilă în
Republica Socialistă România

înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism face necesară lărgirea participării 
întregului popor la dezbaterea, elaborarea si aplicarea tuturor 
hotărîrilor privind dezvoltarea economico-socială a tării.

Propunerile si sesizările adresate organelor de partid, de stat 
și obștești reprezintă o importantă formă de participare directă 
si efectivă a oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat 
și obștești, o expresie a afirmării drepturilor și libertăților ce
tățenești. consfințite de Constituție, a dezvoltării și adîncirii 
continue a democrației socialiste.

Rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii și buna organizare a 
audiențelor constituie preocupări permanente ale partidului și 
statului pentru întărirea continuă a legăturii cu masele, pen
tru consultarea sistematică și multilaterală a acestora. în ve
derea soluționării optime a problemelor edificării societății so
cialiste si a perfecționării cadrului instituțional de realizare a 
autoconducerii muncitorești.

Conducerile unităților socialiste, comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare. Celelalte organe centrale si lo
cale de stat au obligația de a acționa cu operativitate pentru so
luționarea propunerilor și înlăturarea lipsurilor semnalate de oa
menii muncii, de a dovedi receptivitate sporită față de ce
rințele iustificate ale acestora, de a manifesta spirit de răs
pundere fată de sesizările cetățenilor și lichidarea neajunsu
rilor constatate. Manifestările de tărăgănare și formalism sau 
neglijentă în soluționarea propunerilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii contravin normelor generale de conducere 
Și organizare a societății noastre socialiste, care prin esența sa 
își propune să asigure o mai largă valorificare a experienței 
înaintate, a inițiativei și a capacității creatoare a oamenilor 
muncii. în toate sectoarele de activitate.

Pentru îmbunătățirea continuă a activității de examinare și 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, creșterea răspunderii organelor statului în 
asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale ce
tățenilor. în conformitate cu hotărîrile partidului și legile țării, 
este necesară perfecționarea cadrului legislativ al acestei activi- - •'tați.

în acest scop. Marea Adunare Națională a Republicii Socia
liste Romania adoptă prezenta lege.

Capitolul I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Dreptul de petițio
nare. garantat de Constituție tu
turor cetățenilor, constituie o 
expresie a democrației socialis
te. a legăturii directe a parti
dului si statului cu masele de 
oameni ai muncii, o formă im
portantă de participare a cetă
țenilor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, la dez
baterea și solutionarea proble
melor vieții economice sî socia
le. în conformitate cu hotărîrile 
partidului si legile1 țării; -' \ -

Art. 2. — Oamenii muncii au 
dreptul de a se adresa organe
lor de partid și de stat, unită
ților socialiste si organizațiilor 
obștești cu orice probleme de 
interes personal, de a solicita 
lămurirea si soluționarea aces
tora potrivit prevederilor le
gale.

De asemenea, oamenii muncii 
au dreptul si îndatorirea de a 
sesiza organele competente de 
partid și de stat, precum și or
ganizațiile obștești cu orice pro
bleme de interes general pri
vind perfecționarea activității 
economico-sociale. apărarea si 
dezvoltarea avutului obstesc, 
întărirea legalității, a ordinii Si 
disciplinei, afirmarea în întrea
ga viată socială a principiilor 
eticii si echității socialiste, com
baterea manifestărilor de biro
cratism. înlăturarea neajunsuri
lor si lipsurilor, a abaterilor și 
abuzurilor în muncă.

Art. 3. — întreaga activitate 
de examinare și rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, recla
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii se desfășoară sub con
ducerea nemijlocită a organelor 
si organizațiilor de partid.

Organele de stat, unitățile so
cialiste si organizațiile obștești 
sînt obligate să examineze si 
să clarifice toate problemele de 
interes personal sau general se
sizate de cetățeni prin scrisori 
sau la audiente si răspund de 
rezolvarea acestora cu princi
pialitate si operativitate ma
ximă. potrivit hotărîrilor parti
dului și legilor țării.

Art. 4. — Organele de condu
cere ' colectivă ale ministerelor, 
celorlalte organe • de stat, ale 
tuturor unităților socialiste si 
organizațiilor obștești sînt obli
gate să asigure buna organiza
re si desfășurare a întregii ac
tivități de examinare si solu
ționare a propunerilor, sesizări
lor si cererilor cetățenilor.

Miniștrii, conducătorii între
prinderilor. instituțiilor, celor
lalte unități socialiste si orga
nizațiilor obștești răspund pen
tru obiectivitatea cercetărilor e- 
fectuate, pentru temeinicia și 
justețea concluziilor desprinse 
si legalitatea măsurilor stabili
te. pentru exactitatea si ope
rativitatea răspunsurilor date 
cetățenilor.

Art. 5. — Scrisorile oameni
lor muncii vor fi rezolvate prin 
cercetare directă, la fata locu
lui.

Organele însărcinate cu solu
ționarea sesizărilor și reclama- 
tiilor vor lua in considerare, de 
regulă, scrisorile semnate, pre
cum si cererile, sesizările și re- 
clamațiile prezentate personal in 
cadrul audientelor.

în toate cazurile este obliga
torie ascultarea persoanei la 
care se referă scrisoarea.

Art. 6. — Nici o persoană care 
a adresat, cu bună credință, se
sizări verbale sau scrise orga
nelor si organizațiilor de partid, 
de stat sau obștești nu poate 
fi trasă. în nici un fel. la răs
pundere pentru aceasta. Orice 
act de persecuție împotriva per
soanelor care au făcut aseme
nea sesizări se sancționează po
trivit legii.

Se sancționează, de asemenea, 
potrivit legii, defăimarea sau ca
lomnierea unei persoane, prin 
scrisori și audiente.

Art. 7. — Persoanele care ma
nifestă atitudine birocratică față 

de scrisorile oamenilor muncii, 
tărăgănează rezolvarea lor. în- 
cearcă_ să acopere lipsurile sau 
acceptă soluții superficiale in 
rezolvarea sesizărilor și solicită
rilor. care nu respectă obligația 
de a primi cetățenii în audien
tă vor fi puse în discuția co
lectivelor de muncă din care fac 
parte, luîndu-se măsurile cores
punzătoare.

Capitolul H
Examinarea 

și rezolvarea 
propunerilor, 
sesizărilor, 

reclamațiilor 
și cererilor

Art. 8. — Dreptul de petițio
nare se exercită prin propuneri, 
sesizări, reclamatii si cereri a- 
dresate organelor puterii de 
stat, ale administrației de stat, 
organelor judecătorești, organe* 
lor_ procuraturii, instituțiilor, u- 
nităților economice de stat, pre
cum și organizațiilor cooperatis
te si celorlalte organizații ob
ștești.

Art. 9. — Organele și orga
nizațiile de stat si obștești, toa
te unitățile socialiste sînt obli
gate să analizeze cu cea mai 
mare grijă scrisorile adresate de 
cetățeni și să le încredințeze 
spre soluționare unor cadre cu 
o temeinică pregătire politică și 
profesională, experiență în mun
că si cu o conduită ireproșabilă 
in societate, care în întreaga lor 
activitate au dat dovadă de 
principialitate în aplicarea legilor.

Art. 10. — Sesizările și recla- 
mațiile îndreptate împotriva ac
tivității conducerii unor unități 
socialiste, a unui organ de stai 
sau obștesc se cercetează și se 
rezolvă de către organele ierar
hic superioare.

Este interzisă trimiterea spre 
cercetare a sesizărilor si recla
mațiilor către organele sau per
soanele la a căror activitate se 
referă acestea.

Art. 11. — Examinarea și re
zolvarea propunerilor, sesizări
lor și reclamațiilor. precum si 
comunicarea răspunsurilor către 
cetățeni trebuie să se facă în cel 
mai scurt timp, fără a depăși de 
la primirea acestora următoarele 
termene :

a) 40 de zile pentru cele adre
sate organelor centrale de partid, 
de stat si organizațiilor obștești;

b) 30 de zile pentru cele a- 
dresate comitetelor județene de 
partid. Comitetului municipal 
de partid București, consiliilor 
populare județene și Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești ;

c) 20 de zile pentru toate cele
lalte organe de partid, de stat și 
organizații obștești, precum și 
pentru unitățile economice și 
sociale.

în cazurile cînd problemele ri
dicate intră in competenta altor 
organe sau organizații, scrisorile 
vor fi trimise acestora, spre re
zolvare, în termen de 5 zile.

Pentru scrisorile cu caracter 
deosebit, care necesită o cerce
tare mai îndelungată, termenele 
prevăzute mai sus vor putea fi 
prelungite cu cel mult 30 de zile 
de către conducătorii organelor 
care au primit scrisorile spre 
rezolvare. în mod cu totul ex
ceptional,1 pentru anumite pro
puneri. sesizări și reclamatii ce 
nu pot fi rezolvate în cadrul a- 
cestui termen se pot aproba pre
lungiri mai mari.

Cererile adresate tuturor orga
nelor de stat se vor soluționa în 
termen de 20 zile.

Art. 12. — La organele centra
le de stat și obștești, in toate 
unitățile socialiste se vor orga
niza colective alcătuite din ca
dre de bază, care vor controla 
modul de soluționare a propu
nerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, intervenind, totodată, 
direct pentru adoptarea măsuri
lor ce se impun.

Capitolul III
Atribuțiile 

și răspunderile 
organelor de conducere 

din unitățile 
economico-sociale 

de stat și obștești, 
precum și ale 

consiliilor populare
Art. 13. — Conducătorii insti

tuțiilor, întreprinderilor si ai tu
turor unităților sociaiiste vor 
asigura cercetarea și rezolvarea 
rapidă și temeinică a probleme
lor ridicate de oamenii muncii, 
cu respectarea strictă a preve
derilor legale.

Directorii și alte cadre cu 
munci de conducere ale unități
lor socialiste sînt obligati să pri
mească zilnic personalul munci
tor care dorește să ridice pro
bleme privind activitatea uni
tății.

Pentru problemele de ordin 
personal ale oamenilor muncii 
din unitate, organele de condu
cere sînt obligate să stabilească 
o zi de primire pe săptămînâ.

Art. 14. — Directorii întreprin
derilor agricole de stat, ai sta
țiunilor de mecanizare a agri
culturii și ai altor unități agri
cole socialiste vor stabili zile în 
care se vor deplasa la fermele, 
secțiile, brigăzile ori la alte 
subunități componente care se 
află la distante mari de sediul 
unităților și vor analiza și re
zolva. la fata locului, problemele 
ridicate de personalul acestora.

Art. 15. — Consiliile oameni-
lor muncii din centrale, intre- 
prinderi și din alte unități so
cialiste. organele de conducere 
ale unităților cooperatiste și ale 
celorlalte organizații obștești vor 
analiza sistematic problemele 
sesizate prin scrisori si audiențe 
si vor pune în dezbaterea adu
nărilor generale ale oamenilor

, muncii. modul de - soluționare a 
acestora.

Birourile executive ale consi
liilor oamenilor muncii vor cer
ceta și rezolva scrisorile ce le 
sînt adresate direct.

Art. 16. — Primarii comune
lor vor stabili o zi de audiență 
pe săptămînă la sediul consiliu
lui popular pentru primirea ce
tățenilor care au de rezolvat 
probleme personale și își vor 
stabili. în același scop, un pro
gram săptămînal de deplasare in 
satele comunei spre a primi in 
audientă pe cetățenii din locali
tățile respective.

Pentru problemele privind ac
tivitatea economică, politică și 
socială ce se desfășoară in co
mună, primarii sînt obligați să 
primească pe cetățeni ori de cite 
ori se află la sediul consiliului 
popular.

Biroul executiv al consiliului 
p.opular comunal va fi informat 
lunar asupra scrisorilor primite, 
a sesizărilor din cadrul audien
telor, precum și a modului de 
rezolvare a problemelor ridicate 
de cetățeni.

Consiliul popular comunal va 
analiza semestrial, în sesiuni, 
activitatea de cercetare și solu
ționare a problemelor sesizate de 
cetățeni prin scrisori sau la au
diente, prezentînd concluziile cu 
privire la problemele de in
teres general în adunările cetă
țenești din sate sau pe comună.

Art. 17. — în comitetele sau 
birourile executive ale consilii
lor populare orășenești, munici
pale și județene se vor prezenta 
lunar informări cu privire la so
lutionarea propunerilor, sesizări
lor. reclamațiilor și cererilor ce
tățenilor. precum și la proble
mele ridicate în audiente. Se
mestrial, în cadrul sesiunilor 
consiliilor populare orășenești, 
municipale și județene se va a- 
naliza, pe baza rapoartelor co
mitetelor sau birourilor executi
ve. modul de soluționare a scri
sorilor. sțabilindu-se măsuri de 
îmbunătățire a activității in 
acest domeniu si de informare a 
cetățenilor asupra rezolvării 
problemelor de interes general.

Art. 18. — Președinții. prim- 
vicepreședinții. vicepreședinții și 
secretarii comitetelor sau birou
rilor/ executive ale consiliilor 
populare vor primi în audiență, 
fiecareJn cite o zi pe săptămînă. 
pe cetățenii din unitatea admi- 
nistrativ-teritorială respectivă, 
asigurînd soluționarea operativă 
Si legală a problemelor.

Art. 19. — Scrisorile care se 
referă la probleme de impor
tantă deosebită vor fi examina
te și soluționate sub conducerea 
și îndrumarea directă a pre
ședinților comitetelor executive 
ale consiliilor populare județe
ne. în același mod se va proce
da și în cazurile cînd s-au pri
mit mai multe propuneri, sesi
zări și reclamați! cu privire la 
aceeași problemă, din același loc 
de muncă sau localitate, ori cînd 
acestea sînt semnate de colective 
de cetățeni.

Capitolul IV 
Atribuțiile 

și răspunderile 
organelor centrale 

de stat
Art. 20. — în birourile execu

tive ale consiliilor de conducere 
ale ministerelor și celorlalte or
gane centrale se vor prezenta 
informări lunare, iar semestrial 
consiliile de conducere vor ana
liza activitatea de rezolvare a 

problemelor ridicate în scrisori 
și la audiente în cadrul acestor 
instituții și vor lua măsurile co
respunzătoare.

Art. 21. — Miniștrii si ceilalți 
conducători ai organelor centra
le vor primi în audientă, în 
cursul fiecărei săptămîni, în zi
lele și orele programate ; miniș
trii secretari de stat, prim-ad- 
juncții miniștrilor, adjuncții mi
niștrilor. secretarii de stat, cele
lalte cadre de conducere ale or
ganelor centrale de stat vor pri
mi cetățeni în audientă în alte 
zile decit cele stabilite pentru 
conducătorul instituției.

Art. 22. — Organele centrale 
ale administrației de stat vor 
informa semestrial Consiliul de 
Miniștri cu privire la principa
lele concluzii desprinse din exa
minarea si soluționarea propu
nerilor. sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, la 
cauzele care le generează și la 
măsurile luate pentru îmbunătă
țirea activității.

Art. 23. — Consiliul de Miniș
tri va analiza semestrial, pe 
baza rapoartelor primite de la 
organele centrale ale administra
ției de stat, modul de soluționa
re a propunerilor, reclamațiilor 
și sesizărilor și va raporta se
mestrial Consiliului de Stat asu
pra concluziilor, desprinse, asu
pra măsurilor luate și a celor ce 
se impun a fi adoptate în con
tinuare.

La guvern se va organiza pri
mirea în audientă a cetățenilor 
de două ori pe lună, de către 
fiecare prim viceprim-ministru 
și viceprim-ministru.

Art. 24. — Pe lingă Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România se organizează o comi
sie. formată din membri ai Con
siliului de Stat, deputati. repre
zentanți ai Frontului Unității 
Socialiste. Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, precum 
și ai altor organe centrale de 
partid și de stat, care va analiza 
semestrial activitatea de solu- 
tionare a propunerilor, sesizări- 

. .lprt'/reclam^tiilor .și cererilor oa- 
.-■menilor- muncii adresate" Consi-

liului de Stat și va raporta Con
siliului de Stat asupra concluzii
lor desprinse din această ana
liză.

Capitolul V 
Primirea, evidența 

și urmărirea rezolvării 
propunerilor, 
sesizărilor, 

reclamațiilor 
și cererilor

Art. 25. — Organele si organi
zațiile de stat sau obștești vor 
asigura, prin aparatul lor de 
specialitate, primirea, evidenta 
si urmărirea rezolvării cererilor 
ce le sînt adresate, precum si 
comunicarea răspunsului către 
petiționari.

Art. 26. — Organele și organi
zațiile de stat sau obștești. sint 
obligate să aducă la cunoștința 
celor interesați condițiile legale 
pe care trebuie să le îndepli
nească cererile a căror rezolvare 
intră în competenta lor. indicînd 
și actele necesare solutionăi-ii.

Art. 27. — Toate propunerile, 
sesizările și reclamațiile vor fi 
luate în evidență de persoanele 
care răspund de primirea, evi
denta și urmărirea rezolvării lor.

Art. 28. — Persoanele care 
răspund de primirea, evidența 
și urmărirea soluționării propu
nerilor, sesizărilor și reclamații- 
lor le prezintă conducătorilor 
organelor și organizațiilor de 
stat sau obștești și pe baza in
dicațiilor date urmăresc rezolva
rea lor corespunzătoare, precum 
și comunicarea răspunsului către 
petiționari. în termenele stabili
te prin prezenta lege.

Art. 29. — Organele si organi
zațiile de stat sau obștești sînt 
obligate să examineze si să re
zolve. cu respectarea prevederi
lor prezentei legi, propunerile, 
sesizările și reclamațiile adre
sate organelor de presă și să co
munice redacțiilor. în termenele 
prevăzute de art. 11, rezultatul 
cercetărilor și măsurile luate.

Art. 30. — Organele de presă 
centrale si locale, radioul și te
leviziunea vor folosi scrisorile și 
audientele pentru mobilizarea 
inițiativei creatoare a oamenilor 
muncii în realizarea planului și 
a tuturor sarcinilor de produc
ție. pentru cultivarea grijii față 
de avutul obstesc. pentru pro
movarea legalității și normelor 
eticii și echității socialiste. Mij
loacele de informare în masă 
au obligația să urmărească so
luționarea faptelor sesizate, in- 
formînd publicul asupra modu
lui în care aceste probleme au 
fost rezolvate de către organele 
respective.

Capitolul VI 
Dispoziții finale

Art. 31 — Propunerile, sesiză
rile. reclamațiile și cererile a- 
dresate organelor si organizați
ilor de stat sau obștești se pri
mesc. se examinează și se rezol
vă potrivit prevederilor prezen
tei legi. în măsura în care prin 
dispoziții legale speciale nu este 
stabilită o altă reglementare.

Art. 32. — Decretul nr. 534/ 
1966 cu privire la primirea, exa
minarea și rezolvarea cererilor, 
reclamațiilor. sesizărilor si pro
punerilor cetățenilor, devenit 
Legea nr. 21/1966, precum și 
orice alte dispoziții contrare se 
abrogă.

Apărarea civilă are la bază concepția Partidului Comunist 
Român cu privire la apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare 
ale socialismului de către întregul popor.

în conformitate cu Constituția și legile țării, toți cetățenii, 
bărbați și femei, fără deosebire de naționalitate, au obligația 
să participe activ la toate acțiunile menite să asigure desfășu
rarea în bune condiții a activității economico-sociale, protecția 
cetățenilor și a bunurilor materiale. în timp de război și în alte 
situații speciale.

în acest scop, întreaga populație este chemată să participe 
în mod organizat la realizarea măsurilor de apărare civilă, 
fiecare cetățean avînd datoria să-și însușească pe deplin cunoș
tințele necesare pentru a putea îndeplini, în orice condiții, sar
cinile ce-i revin în legătură cu apărarea civilă.

Pentru realizarea măsurilor de apărare civilă, organele de 
stat, unitățile socialiste, organizațiile obștești sînt obligate să 
asigure protecția populației, integritatea utilajelor și a celor
lalte bunuri materiale, precum și1' desfășurarea normală a pro
cesului de producție.

în vederea creării cadrului organizatoric corespunzător pentru 
aducerea la îndeplinire a sarcinilor de apărare civilă care revin 
organelor și organizațiilor de stat și obștești, tuturor cetățenilor 
patriei,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Capitolul I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Apărarea civilă, par
te componentă a sistemului na
țional de apărare, are la bază 
concepția partidului si statului 
de apărare a patriei de către în
tregul popor.

Apărarea civilă trebuie să asi
gure pregătirea populației, teri
toriului si economiei pentru des
fășurarea normală a activităților 
economice, politice si sociale, 
precum si pentru protecția cetă
țenilor și a bunurilor materiale 
de orice natură, în timp de răz
boi și în alte șituații speciale.

Art. 2. — Toți cetățenii patriei, 
bărbați si femei, indiferent de 
naționalitate, au obligația de a 
se pregăti în vederea cunoașterii 
regulilor și măsurilor de apărare 
civilă, de a participa. în caz de 
nevoie, la realizarea tuturor ac
țiunilor pentru protecția popu
lației si a bunurilor, pentru asi
gurarea desfășurării normale a 
vieții economice, politice și so
ciale.

Art. 3. — Măsurile de apărare 
civilă se realizează în concor
dantă cu celelalte măsuri de 
pregătire pentru apărarea tării, 
potrivit hotărîrilor Consiliului 
Apărării Republicii Socialiste 
România si ordinelor Coman
dantului Suprem al forțelor ar
mate.

Trecerea la aplicarea măsuri
lor de apărare civilă în situații 
speciale se hotărăște de Consi
liul Apărării, la propunerea mi- 

' nistrului apărării naționale.
. Art. 4. — Apărarea civilă are 

următoarele misiuni principale :
a) ' pregătirea pentru apărarea 

civilă a cetățenilor si a formații
lor de apărare civilă ;

b) protecția cetățenilor împo
triva efectelor armelor de nimi
cire în masă și ale armelor obiș
nuite. prin mijloace individuale, 
adăpost.ire. dispersare si eva
cuare :

c) protecția bunurilor materia
le de orice natură, prin disper
sare, evacuare, mascare, camu
flare și alte măsuri_ tehnice și 
organizatorice care să contribuie 
la asigurarea funcționării neîn
trerupte a unităților economice 
în situații speciale :

d) prevenirea populației si a 
persopalulUi muncitor din loca
lități și unităti socialiste asupra 
pericolului atacurilor din aer, 
prin înștiințare si alarmare ;

e) limitarea și lichidarea ur
mărilor atacurilor din aer, parti
ciparea la restabilirea capacității 
de producție a unităților socia
liste ;

f) identificarea, neutralizarea 
și asanarea teritoriului de mu
niția rămasă neexplodată ;

j g) participarea unităților mili- 
tare și formațiilor de apărare 
civilă la acțiunile de localizare 
și înlăturare a urmărilor provo
cate de calamități naturale si 
catastrofe.

Art. 5. — Ministerul Apărării 
Naționale organizează, conduce 
și coordonează aplicarea măsuri
lor de protectie a populației si a 
bunurilor materiale, pregătirea 
cetățenilor, precum și realizarea 
celorlalte activități de apărare 
civilă în județe, localități și in 
unităti socialiste.

Art. 6. — Ministerele, celelalte 
organe centrale, organele locale 
și unitățile socialiste au obliga
ția de a asigura protecția perso
nalului muncitor din subordine, 
a utilajelor si agregatelor, pre
cum si de a lua măsurile nece
sare pentru asigurarea desfășu
rării normale a procesului de 
producție și a celorlalte activi
tăți economico-sociale.

Capitolul II 
Organizarea 

apărării civile
Art. 7. — Ministrul apărării 

naționale este șeful apărării ci
vile în Republica Socialistă 
România, avînd sarcina de a con
duce. îndruma si controla acti
vitatea de apărare civilă. în con
cordantă cu hotărîrile Consiliu
lui Apărării Republicii Socialis
te România si cu ordinele Co
mandantului Suprem al forțelor 
armate.

în cadrul Ministerului Apără
rii Naționale se organizează Co
mandamentul apărării civile.

Art. 8. — Miniștrii, conducăto
rii celorlalte organe centrale și 
ai unităților socialiste sînt șefii 
apărării civile din aceste organe 
și unităti.

Președinții comitetelor si bi
rourilor executive ale consiliilor 
populare sint șefii apărării civile 
din județe, municipii, orașe și 
comune.

Șefii apărării civile prevăzut! 
la alin. 1 și 2 conduc și coordo
nează activitatea de apărare ci
vilă din organele si unitățile so
cialiste sau. după caz. din jude
țe, municipii, orașe și comune.

Art. 9. — La ministere, cele
lalte organe centrale, la comite
tele si birourile executive ale 
consiliilor populare, precum si la 
unitățile socialiste, se organizea

ză formații de apărare civilă, co
misii de apărare civilă de spe
cialitate1 si1 state majore de apă
rare civilă.

Art, 10. — Formațiile de apă
rare civilă se organizează în 
scopul participării la acțiunile 
de limitare și lichidare a urmă
rilor atacurilor din aer. precum 
și a urmărilor calamităților na
turale și catastrofelor.

în formațiile de apărare civilă 
sînt încadrate persoane apte de 
muncă, bărbați în vîrstă de la 
20—60 ani și femei de la 20—55 
ani. care nu fac parte djn alte 
forme de pregătire pentru apă
rarea patriei.

Art. 11. — Comisiile de apă
rare civilă se organizează in 
scopul studierii si aplicării mă
surilor de apărare civilă pe di
ferite specialități, sanitare, trans
misiuni-alarmare. protectie-adă- 
postire. protecție antichimică. e- 
lectrotehnice și altele asemenea.

Art. 12. — Statele majore de 
apărare civilă se organizează în 
scopul îndrumării și coordonării 
activității desfășurate de forma
țiile si comisiile de apărare ci
vilă. de întreaga populație.

Art. 13. — Organizarea forma
țiilor. comisiilor si statelor ma
jore de apărare civilă se stabi
lește prin decret al Consiliului 
de Stat.

Art. 14. — Pentru realizarea 
măsurilor de apărare civilă, ce
tățenii au următoarele obligații :

a) să participe la pregătirea 
pentru apărarea civilă. în scopul 
însușirii cunoștințelor si deprin
derilor necesare acestei activi
tăți :

, b) să aducă, la îndeplinire toa
te măsurile ,‘ștabjiite de organele 
de apărare 'civilă, în timp de 
pace sau război f

c) să participe la acțiunile de
limitare și lichidare a urmărilor 
atacurilor din aer. la localizarea 
și înlăturarea urmărilor provo
cate de calamități naturale și 
catastrofe ; .

d) să participe la realizarea 
de adăposturi de interes colec
tiv, precum și la amenajarea 
spațiilor de adăpostise la con
strucția sau pe terenul proprie
tate personală ; t

e) să-și procure, contra cost, 
masca contra gazelor și trusa 
sanitară antichimică.

Art. 15. — Pregătirea pentru 
apărarea civilă se execută po
trivit programelor elaborate de 
Ministerul Apărării Naționale, 
precum și tematicii de specia
litate întocmite de ministere și 
celelalte organe centrale.

La pregătirea pentru apăra
rea civilă participă formațiile, 
comisiile de specialitate, statele 
majore și șefii apărării civile, 
gărzile patriotice, detașamente
le de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, forma
țiile civile de pompieri, forma
țiunile sanitare voluntare și su
rorile de Cruce Roșie, perso
nalul muncitor din unitățile so
cialiste. studenții, elevii, alte 
categorii de cetățeni, precum și 
personalul din unitățile milita
re și formațiunile Ministerului 
Apărării Naționale și ale Mi
nisterului de Interne.

Art. 16. — La ministere și ce
lelalte organe centrale, în ju
dețe. în localități și unitățile 
socialiste se organizează perio
dic exerciții și aplicații de a- 
părare civilă, potrivit dispozi
țiilor de pregătire aprobate de 
ministrul apărării naționale.

Capitolul III 

Protecția populației 
și a bunurilor 

materiale
Ari, 17. — Protecția popu

lației și a bunurilor materiale 
împotriva efectelor armelor de 
nimicire în masă șl a armelor 
obișnuite se asigură printr-un 
ansamblu de măsuri constînd 
din : înștiințare și alarmare, ă- 
dăpostire, dispersare și evacua
re, mascare, camuflare și alte 
măsuri tehnice și organizato
rice.

Art. 18. — Măsurile de pro
tecție a populației și bunurilor 
materiale se realizează diferen
țiat. în raport cu categoria lo
calităților, precum și în func
ție de importanta unităților so
cialiste. unităților și formațiu
nilor militare.

împărțirea localităților pe ca
tegorii, precum și măsurile de 
apărare civilă care se execută 
în timp de pace și în situații 
speciale, se stabilesc prin de
cret al Consiliului de Stat.

Art. 19. — înștiințarea și a- 
larmarea populației și a, perso
nalului muncitor din localități 
și unități socialiste despre pe
ricolul atacurilor din aer se a- 
sigură de către Comandamen
tul apărării civile și statele ma
jore de apărare civilă.

înștiințarea și alarmarea 
populației despre producerea 
calamităților naturale și catas
trofelor se fac de către statele 
majore de apărare civilă, pe 
baza hotărîrii șefilor apărării 
civile din județele, localitățile 
și unitățile socialiste afectate.

Art. 20. — Pentru reducerea 
efectelor atacurilor din aer, se 
execută dispersarea și evacua
rea unei părți din personalul 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale, organelor locale și u- 
nităților socialiste, a unor cate
gorii de cetățeni, bunuri mate
riale, precum și a unor obiecte 
ce fac parte din patrimoniul 
cultural național.

Planurile de dispensare și e- 
vacuare se întocmesc de minis
tere, celelalte organe centrale, 
precum și de comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, cu acordul ministrului a- 
părării naționale.

Art. 21. — Trecerea la execu
tarea acțiunii de dispersare și 
evacuare se hotărăște de către 
Consiliul Apărării Republicii 
Socialiste România, la propu
nerea ministrului apărării na
ționale.

Art. 22. — Protecția prin adă
postiră. a personalului munci
tor din unitățile socialiste, pre
cum și a celorlalți cetățeni, îm
potriva atacurilor din aer cu 
arme de nimicire în masă și 
arme obișnuite se asigură prin 
folosirea proprietăților naturale 
ale terenului, a subsolurilor 
construcțiilor, tunelurilor teh
nologice. galeriilor edilitare și 
de termoficare. a altor lucrări 
subterane care pot fi amenajate 
în acest scop, a adăposturilor 
de apărare civilă existent^ 
precum și prin construirea și 
amenajarea de adăposturi in 
timp de pace sau în baza pla
nului de mobilizare a econo
miei naționale.

Ministerul Apărării Naționa
le prezintă, spre aprobare, Con
siliului Apărării Republicii So
cialiste România, propuneri 
pentru realizarea, în timp de 
pace, de adăposturi pentru a- 
părarea civilă.

Art, 23. — Protecția popu
lației și a bunurilor materiale 
împotriva efectului de contami
nare al armelor de nimicire în 
masă se asigură pe baza măsu
rilor stabilite de Ministerul A- 
părării Naționale împreună cu 
celelalte ministere și organe 
centrale, precum și cu comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București.

Capitolul IV

Limitarea și lichidarea 
urmărilor atacurilor din 

aer și a urmărilor 
produse de calamități 

naturale 
și catastrofe

Art, 24. — Acțiunile de limi
tare și lichidare a urmărilor 
atacurilor din aer se desfășoa
ră și se conduc pe baza dispo
zițiilor șefilor apărării civile 
din județele, localitățile și uni
tățile socialiste afectate.

Art. 25. — La acțiunile de li
mitare și lichidare a urmărilor 
atacurilor din aer participă : 
unități militare ale Ministeru
lui Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, în funcție de 
misiunile și situația acestora ; 
formații de apărare civilă ; e- 
fective ale miliției; formații 
civile de pompieri ; subunități 
de gărzi patriotice și detașa
mente de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei ; 
formațiunile sanitare voluntare 
și surorile de Cruce Roșie ; 
personalul muncitor din unită
țile socialiste ; studenți, elevi 
și ceilalți cetățeni apți de mun
că.

Art. 26. — Unitățile militare 
și formațiile de apărare civilă 
participă la înlăturarea urmări
lor provocate de calamități na
turale sau catastrofe, la res
tabilirea capacităților de pro
ducție afectate de atacurile din 
aer, la stingerea incendiilor din 
marile obiective.

Art. 27. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, comitete
le executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București și unitățile 
socialiste care execută lucrări 
pe terenurile unde sînt indicii 
că există muniții rămase neex
plodate vor lua măsuri pentru 
asigurarea respectării regulilor 
de tehnica securității muncii, 
elaborate de către Ministerul 
Apărării Naționale.

Organele și unitățile prevă
zute la alin. 1 vor desfășura cu 
personalul muncitor din subor
dine, precum și cu populația, 
activități de pregătire privind 
prevenirea accidentelor în ac
țiunile de asanare și deminare 
a muniției.

Capitolul V 

Atribuțiile ministerelor, 
celorlalte organe 

centrale și ale 
organelor locale ale 

administrației de stat 
privind aplicarea 

măsurilor de apărare 
civilă

Art 28. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale, precum 
și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București exercită 
următoarele atribuții :

a) elaborează și realizează 
măsurile necesare funcționării 
neîntrerupte a unităților din 
subordine, în timp de război și 
alte situații speciale pentru a- 
sigurarea desfășurării normale 
a activităților economice, poli
tice și sociale ;

b) organizează și execută, cu 
personalul muncitor și mijloa
ce tehnice proprii, limitarea și 
lichidarea urmărilor atacurilor 
din aer, a urmărilor provocate 

de calamități naturale și catas
trofe, restabilirea capacităților 
de producție ale unităților so
cialiste ;

c) realizează, pe baza planu-. 
ri.lor întocmite pe timp de pace, 
măsurile de protecție a perso
nalului muncitor și a bunurilor 
materiale ;

d) execută, pe baza tematicii 
stabilite cu acordul Ministeru
lui Apărării Naționale, studii, 
cercetări științifice, documen
tații de fabricație, proiectări și 
experimentări, în scopul îmbu
nătățirii măsurilor șl perfec
ționării mijloacelor de apărare 
civilă ;

e) urmăresc, la organele de 
proiectare și execuție, aplicarea 
normelor legale privind amena
jarea spațiilor de adăpostire 
pentru apărarea civilă și modul 
de întreținere a acestora de că
tre beneficiari ;

f) asigură dispersarea și eva
cuarea personalului muncitor și 
a bunurilor materiale impor
tante ;

g) asigură prevenirea, protec
ția și pregătirea populației din 
zonele ce pot fi afectate de ac
cidente nucleare și chimice ca 
urmare a activității unităților 
subordonate, deținătoare de 
surse radioactive și substanțe 
chimice ;

h) informează Comandamen
tul apărării civile și statele ma
jore de apărare civilă județene 
și al municipiului București 
despre situațiile de calamități 
naturale și catastrofe : inunda
ții, cutremure, înzăpeziri, alu
necări de teren, incendii de 
proporții, explozii, accident nu
clear, infectare ca urmare a 
avarierii unor instalații cu sub
stanțe nocive, pentru a asigura 
intervenția oportună cu unități 
militare și fonmații de apărare 
civilă.

Ari. 29. — Ministerul Apără
rii Naționale îndrumă și coor
donează aplicarea măsurilor de 
protecție a populației și a bu
nurilor materiale la toate orga
nele și unitățile socialiste, pe 
întreg teritoriul țării.

Ministrul apărării naționale 
prezintă Consiliului Apărării 
Republicii Socialiste România 
rapoarte și propuneri cu privi
re la măsurile principale de or
ganizare și asigurare materială 
a apărării civile și îi supune 
spre aprobare planurile centra
lizate de dispersare și evacuare 
a populației.

Art. 30. — Ministerul de In-, 
terne asigură măsurile necesare 
pentru menținerea ordinii în 
localități, desfășurarea în con
diții specifice a circulației ve
hiculelor și a pietonilor, paza 
bunurilor unităților socialiste și 
ale cetățenilor pe timpul alar
mei aeriene, a acțiunilor de 
dispersare și evacuare, de limi
tare și lichidare a urmărilor 
atacurilor din aer. precum și 
respectarea de către cetățeni și 
unitățile socialiste a regulilor 
și măsurilor de apărare civilă.

ArL_ 31. — Ministerul Sănă
tății, împreună cu comitetele și 
birourile executive ale consilii
lor populare, realizează asis
tența medico-sanitară a cetățe
nilor în condiții de război și a- 
sigură aprovizionarea, cu sorti
mentele și cantitățile necesare 
de aparatură și instrumentar 
medical, singe și substiituienți, 
medicamente, biopreparate și 
alte mijloace necesare acordării 
asistenței medicale.

Art. 32. — Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
asigură stabilitatea transportu
rilor și a mijloacelor de tele
comunicații în timp de război, 
precum și măsurile necesare 
pentru transporturile feroviare, 
auto și navale în acțiunea de 
dispersare și evacuare, trans
portul răniților. precum și legă
turile de telecomunicații pen
tru realizarea activităților de 
apărare civilă.

Art. 33. — Ministerul Ener
giei Electrice asigură stabilita
tea și funcționarea neîntrerup
tă a sistemului energetic națio
nal în timp de război, ia mă
suri pentru refacerea acestuia 
In caz de distrugere sau avarie
re și asigură sursele de ener
gie electrică necesare ducerii 
acțiunilor de limitare și lichi
dare a urmărilor atacurilor din 
aer.

Art. 34. — Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimenta
re stabilește și asigură aplica
rea măsurilor pentru protecția 
animalelor, culturilor, furaje
lor, cerealelor și alimentelor ; 
ia măsuri în vederea asigurării 
sortimentelor și cantităților de 
aparatură, medicamente și bio
preparate, necesare pe timp de 
război, în scopul desfășurării 

.acțiunilor sanitar-veterinare și 
fitosanitare.

Art. 35. — Comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor 
populare județene, al munici
piului București, municipale, 
orășenești și comunale asigură 
continuitatea funcționării rețe
lelor de gospodărie comunală, 
de drumuri și poduri. în sco
pul desfășurării normale a ac
tivităților economice, politice și 
sociale în timp de război ; con
duc acțiunile de limitare și li
chidare a urmărilor atacurilor 
din aer, a urmărilor provocate 
de' calamități naturale și catas
trofe ; asigură participarea 
populației la pregătirea pentru 
apărarea civilă.

Capitolul VI 

Dispoziții finale
Art. 36. — Asigurarea mijloa

celor materiale și financiare, 
precum și alte măsuri necesare 
desfășurării activității de apă
rare civilă, se stabilesc prin de
cret al Consiliului de Stat.

Art. 37. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale vor ela
bora, cu acordul Ministerului 
Apărării Naționale, regulamen
te specifice privind executarea 
măsurilor de apărare civilă.

— —
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b) pînă la 5 la sută pentru stimularea 
mai accentuată a personalului distins cu 
titlul de fruntaș în întrecere și a celor
lalți oameni ai muncii care au avut o 
contribuție deosebită la obținerea de be
neficii peste plan. Sumele acordate pe 
această cale se adaugă la cele cuvenite 
persoanelor în cauză din cota de 85 la 
sută ;

c) pînă la 5 Ia sută pentru acoperirea 
costului excursiilor colective organizate 
în cadrul fondurilor în valută alocate, 
pentru persoanele care au adus o contri
buție deosebită la realizarea și depășirea 
sarcinilor de export;

d) pînă la 5 la sută pentru completarea 
fondului pentru acțiuni sociale.

3. Consiliul oamenilor muncii poate să 
reducă sau să nu acorde cota de partici
pare din beneficii persoanelor care, în 
cursul anului, au avut deficiențe în acti
vitate sau au săvîrșit abateri disciplinare.

4. în afara sumelor primite din partici
parea la beneficii, oamenii muncii din în
treprinderi au dreptul la premii în cursul

III. Cu privire la constituirea și folosirea 
fondului pentru construcții de locuințe 

și alte investiții cu caracter social
1. în scopul creării la dispoziția între

prinderilor a unei baze materiale pro
prii care să asigure atragerea și perma
nentizarea personalului muncitor, condi
ții de trai cît mai bune pentru oamenii 
muncii și familiile lor, unitățile economi
ce vor constitui un fond pentru construc
ții de locuințe și alte investiții cu carac
ter social.

2. Fondul pentru construcții de locuin
țe și alte investiții sociale se constituie 
din beneficii, din amortizările aferente 
locuințelor și celorlalte bunuri cu carac
ter social, din veniturile realizate de 
unele unități social-culturale, în limita 
obiectivelor prevăzute în planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
pentru unitatea respectivă.

3. Sumele necesare constituirii fondului 

anului, în condițiile legii, după cum ur
mează :

a) premii pentru realizări deosebite în 
muncă, în limita a 1 la sută din fondul 
de retribuire planificat;

b) premii pentru economii de materiale 
și forță de muncă în limita a 30 la sută 
din yaloarea economiilor realizate ; pen
tru economiile la unele materiale impor
tante sau deficitare, premiile pot fi de 
pînă la 50 la sută din economiile nete 
realizate ;

c) alte premii ce se acordă în anumite 
domenii de activitate.

5. La unitățile miniere și la alte unități 
stabilite prin lege, pentru acordarea fon
dului de premiere se va lua ca bază va
loarea producției nete, inclusiv a produc
ției fizice planificate, precum și benefi
ciul planificat.

Consiliile oamenilor muncii, întregul 
personal muncitor din aceste unități tre
buie să acționeze cu fermitate în vederea 
realizării producției nete, inclusiv a pro
ducției fizice și a beneficiilor, din care 
personalul muncitor să obțină cote de 
participare în condițiile stabilite de lege.

pentru construcții de locuințe și alte in
vestiții cu caracter social se cuprind în 
bugetul de venituri și cheltuieli al între
prinderii.

Acest fond este destinat construirii de 
locuințe pentru personalul muncitor, pre
cum și construirii și dotării căminelor 
muncitorești, creșelor, grădinițelor, can- 
tinelor-restaurant și altor investiții cu ca
racter social, care vor face parte din pa
trimoniul întreprinderii.

4. Construirea și atribuirea locuințelor 
se vor face sub controlul consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderi, după 
următorul sistem :

a) numărul de apartamente se va sta
bili prin planul național unic de dezvol
tare economico-socială, pe ministere și 
celelalte organe centrale și locale, care le 

vor repartiza pe unitățile subordonate in 
funcție de necesități și în cadrul fondu
rilor constituite în acest scop ;

b) construirea locuințelor se va realiza 
fie în regie proprie, fie prin întreprinde
rile de construcții ale consiliilor populare 
sau ale altor organe autorizate, la cere
rea întreprinderilor beneficiare, în cadrul 
sistematizării urbanistice, a normelor pre
văzute și a proiectelor aprobate de orga
nele în drept;

c) locuințele vor fi construite, de 
regulă, în apropierea unităților economi
ce beneficiare și vor fi gospodărite de a- 
cestea ;

d) repartizarea locuințelor se va face 
de către consiliile oamenilor muncii îm
preună cu organele sindicale și va con
stitui anexă la contractul de muncă. La 
încetarea contractului de muncă fără a- 
cordul unității, personalul are obligația 
eliberării locuinței într-un anumit ter
men. Persoanele pensionate își păstrea
ză .dreptul la locuință, iar cele transfe
rate în interesul serviciului își păstrea
ză acest drept în condițiile stabilite de. 
consiliile oamenilor muncii.

5. Pe lîngă construcțiile de locuințe ce 
se realizează din fondurile constituite în 
acest scop la dispoziția întreprinderilor, 
se vor executa în continuare construcții 
de locuințe proprietate personală, cu 
sprijin din partea statului.

Construirea de către personalul mun
citor a locuințelor proprietate personală 
se va realiza după cum urmează :

a) numărul de locuințe va fi aprobat 
prin planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, pe ministere și cele
lalte organe centrale și locale, care le 
vor repartiza pe unitățile subordonate ;

b) dreptul de a primi credite și de a 
construi locuință proprietate personală se 
va stabili pe baza aprobării consiliilor 
oamenilor muncii ;

c) construirea locuințelor se va face în 
regie proprie sau prin întreprinderi spe
cializate ale consiliilor populare sau ale 
altor organe autorizate.

6. Unitățile economice vor putea folosi 
economiile ce se realizează la obiective
le de investiții, rezultate efectiv după pu
nerea în funcțiune a obiectivelor, prin 
suplimentarea planului de investiții so
ciale, pentru construirea de cluburi și 
cantine, inclusiv dotarea acestora, în 
imediata apropiere a întreprinderii. La 
construirea cluburilor și cantinelor se va 

pune un accent deosebit pe mobi
lizarea colectivelor de oameni ai 'mun
cii și, în primul rînd, a tineretului la ac
țiuni patriotice, astfel încît cheltuielile 
de manoperă să fie reduse la maximum.

Cluburile și cantinele vor fi folosite de 
oamenii muncii din întreprinderi, de

IV. Cu privire la constituirea și folosirea 
fondului pentru acțiuni sociale 

la dispoziția întreprinderii
1. Pentru a crea condiții ca unitățile 

economice să soluționeze direct unele 
probleme sociale legate de satisfacerea 
cerințelor oamenilor muncii, întreprinde
rile vor avea la dispoziția lor un fond 
pentru acțiuni sociale.

2. Fondul pentru acțiuni sociale se con
stituie din :

a) prelevări din beneficiul planificat în 
limita sumelor prevăzute cu această des
tinație, stabilite pentru fiecare acțiune 
potrivit normelor și normativelor în vi
goare ;
■ b) o cotă de pînă la 5 la sută din fon
dul de participare la beneficii, constituit 
pe baza rezultatelor din anul anterior, 
potrivit repartiției stabilite de adunarea 
generală a oamenilor muncii ;

c) sumele reprezentînd contribuția da
torată, potrivit legii, de către persona
lul muncitor, pentru trimiteri la trata
ment balnear și odihnă și întreținerea 
copiilor in creșele și grădinițele care 
funcționează pe lîngă unitățile respec
tive.

3. Fondul pentru acțiuni sociale la dis
poziția întreprinderii se utilizează, în 
condițiile legii, pentru :

a) cheltuielile pentru biletele de trata
ment balnear și odihnă ;

b) cheltuielile de regie și hrană pen
tru creșele și grădinițele care funcțio
nează pe lîngă unitățile economice ;

c) cheltuielile de regie și alte cheltu
ieli pentru cantinele-restaurant;

d) cheltuielile pentru întreținere și re
parații și alte cheltuieli la căminele mun
citorești pentru tineret ; 

membrii lor de familie și de populația 
din cartierul respectiv.

în cadrul cluburilor vor fi organizate 
lectorate și cenacluri tehnice, activități 
cultural-educative și distractive, vizio
nări de filme și alte asemenea activi
tăți.

e) cheltuielile pentru întreținerea și 
funcționarea dispensarelor medicale din 
cadrul unităților economice ;

f) alte cheltuieli stabilite potrivit legii.
4. Consiliile oamenilor muncii pot a- 

proba ca pentru personalul distins cu 
titlul de fruntaș în întrecere să se a- 
corde bilete la tratament și odihnă cu 
reducere de 50 la sută a contribuției da
torate de beneficiar. Numărul biletelor 
ce pot fi acordate în aceste condiții va 
fi de cel mult 10 la sută din numărul 
total al biletelor repartizate. De aseme
nea, consiliile oamenilor muncii pot 
hotărî, în condițiile prevăzute de lege, 
reducerea cu pînă la 50 la sută a con
tribuției părinților la creșe și grădinițe. 
Aceste reduceri ale contribuțiilor se a- 
coperă din sumele alocate de la fondul 
de participare la beneficii în vederea 
completării fondului pentru acțiuni so
ciale.

5. întreprinderile economice, precum și 
centralele pentru activitatea proprie în
tocmesc anual un plan de venituri și 
cheltuieli pentru fondul destinat acțiu
nilor sociale, care face parte integrantă 
din bugetul lor de venituri și cheltuieli. 
Acesta se supune, de către consiliul oa
menilor muncii, spre dezbatere și a- 
probare, adunării generale a oamenilor 
muncii.

6. Economiile ce rezultă anual la 
planul de cheltuieli privind acțiunile so
ciale se reportează în anul următor cu 
aceeași destinație. în situația în care fon
dul planificat pentru acțiuni sociale nu 
acoperă cheltuielile efectuate în cursul 

anului, diferența se suportă direct din 
rezultatele financiare ale unității.

7. La unitățile economice la care be
neficiile planificate nu acoperă în tota
litate cheltuielile pentru acțiuni sociale, 
prevăzute de lege, sumele necesare se a- 
sigură din fonduri alocate cu această des
tinație de la bugetul de stat.

8. Consiliilor oamenilor muncii le revi
ne sarcina să administreze și să gospo
dărească cît mai rațional fondul pentru 
acțiuni sociale la dispoziția întreprinde
rii, pentru a putea satisface în măsură 
cît mai mare nevoile oamenilor muncii.

★
Toate aceste principii se aplică în in

dustrie, construcții, agricultură, trans
porturi, cercetare științifică, proiectare și 
inginerie tehnologică, circulația mărfu
rilor și în alte ramuri ale economiei na
ționale.

Aplicarea acestor principii generale ur
mează să se realizeze în cadrul măsu
rilor de ansamblu pentru perfecționarea 
conducerii și planificării economico-fi- 
nanciare.

Organizațiile de partid, colectivele din 
întreprinderi, consiliile oamenilor mun
cii trebuie să acționeze cu toată fermi
tatea pentru reducerea substanțială a 
consumurilor de materii prime, materia
le, energie și combustibili și introducerea 
unui regim sever de economii în toate 
domeniile, pentru sporirea mai accen
tuată a productivității muncii, pentru 
creșterea ritmului de înnoire și moder
nizare a produselor, pentru aplicarea 
rapidă în producție a progresului tehnic 
și științific, pentru valorificarea superi
oară a tuturor resurselor materiale, a în
tregului potențial tehnic și uman.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că 
aceste măsuri vor contribui la întărirea 
autoconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare, vor spori 
răspunderea oamenilor muncii în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan 
și creșterea eficienței economice, care să 
conducă la sporirea sistematică a veni
tului național, singura sursă trainică a 
dezvoltării economice și ridicării bună
stării materiale și spirituale, a poporului 
nostru, țelul suprem al politicii Parti
dului Comunist Român.

Prin eîteva cooperative agricole 

din județul Dîmbovița

ADEVĂR A TU
La Lungulețu, cartofii se planteazâ dupd obiceiul locului: foarte de timpuriu și într-un teren pregătit grâdinârește

FOCȘANI

Preocupări pentru ridicarea calității produselor

ȘTIU SĂ L UCREIE PE ORICE VREME
Vremea bună de joi și vineri a permis gospodarilor de pe ogoarele 

județului Dîmbovița să reia lucrările pe cimp. Chemarea comanda
mentului județean, ..Pe fiecare parcelă de pămînt zvîntată să intre 
mașinile, iar acolo unde acestea nu au acces să fie folosite atelajele" 
a găsit un larg ecou. încă din prima zi după oprirea ploilor. în gră
dini și livezi activitatea a intrat în ritmul obișnuit, iar in cimp s-au 
desfășurat ample acțiuni pentru scurgerea apelor. Lucrările s-au in
tensificat în cursul zilei de vineri, cînd pe terenurile nisipoase sau 
cu expoziție sudică s-au plantat cartofi și legume, lucrări la care au 
participat aproape 2 500 din cele 5 470 de echipe de cooperatori și 
mecanizatori organizate în acest an. De asemenea, au continuat semă
natul în răsadnițe, plantatul legumelor în solarii etc.

Cum s-a lucrat în aceste zile ? La 
cooperativa agricolă Crovu. o zi în
treagă. aproape 200 de oameni în 
frunte cu inginerul-șef al cooperati
vei. Nicolae Anghelina, și șefa de 
fermă Olga Anghelina au plantat 
cartofi pe un teren pe care nici o 
mașină, oricit de modernă, nu putea 
i'i de nici un folos. Pămintul fusese 
cercetat îndeaproape și se stabilise 
pentru ziua aceea un front de lucru 
de numai 6 ha. dar și acestea fări- 
mitate intr-un număr mare de l’ișii. 
Unii ar putea fi tentați să spună că 
pentru o asemenea suprafață s-a e- 
xagerat cu mobilizarea oamenilor. 
..Așa e — recunoaște Vasile Stancu, 
unul dintre brigadierii de frunte ai 
cooperativei — dar de cind am în
ceput să exagerăm cu munca, acest 
pămînt nisipos, pe care cu vremuri 
în urmă nimeni nu se încumeta să-i 
cultive, aduce acum cooperativei un 
venit de aproape un milion de lei 
pe an“.

La ferma de cîmp. echipele mixte 
de mecanizatori și cooperatori trans
portau gunoiul cu atelajele si ferti
lizau ultimele suprafețe. Pe unul din 
drumurile de hotar, președintele coo
perativei. tovarășul Nicolae Ioniță, 
împreună cu mecanizatorii Ion Solo
mon si Constantin Mușa se întorceau 
spre sediu. Semănatul trebuia să mai 
intirzie o zi si cine știe dacă nu cum
va două. Asta îl mihnea pe pre
ședinte. dar nu avea încotro. Atunci 
cind îți propui să obții 55 tone de 
sfeclă la hectar, riscul este exclus cu 
desăvirșire. oricit de convingătoare

au fost argumentele celor doi trac
toriști care ar fi vrut să continue lu
crările. Președintele este unul din
tre acei gospodari care s-a născut 
pentru a fi agricultor și care a în
vățat in acești ani multe din taine
le agrotehnicii moderne. Pină să a- 
jungă la secția de mecanizare, pre
ședintele a întocmit un alt ..plan de 
bătaie" pentru cele două tractoare ră
mase fără lucru. Pentru că la Crovu 
se găseste de muncă pentru toti și 
pe orice vreme. „

Normal sau aproape normal se lu
cra la Lungulețu. localitate cu veche 
tradiție în cultura cartofilor timpu
rii. Aci. după obiceiul locului, in 
urma plugului oamenii plantau car
tofii în gropile făcute cu maiul. Un 
obicei .vechi. îmbogățit pe parcursul 
anilor cu tainele științei preîncolți- 
rii. care le mențin neștirbită faima 
de neintrecuți cultivatori de cartofi. 
Erau in cîmp aproximativ 200 de oa
meni, din 600 citi lucrează aici in 
perioada de virf a plantării; Cu fie
care ceas insă se zvîntau noi parcele 
și alte grupe de cooperatori reluau 
lucrul. Ei știu foarte bine cît prețu
iește o singură zi cîștigată. mai a- 
les atunci cind aceste pămînturi ni
sipoase au umiditate suficientă. Dar 
citi din gospodarii dîmboviteni nu 
prețuiesc timpul ! La/Mănești, Pe- 
trești, Vișina si Lucieni. cele două 
zile dintre ploi au constituit o ade
vărată probă a capacității de mo
bilizare si organizare a oamenilor 
pentru reintrarea grabnică a muncii 
pe făgașul normal.

Pe itinerarul nostru am întîlnit insă 
și dintre aceia cărora ploile le-au cam 
înmuiat... elanul. Nu ne referim nu
mai la cooperatorii din Odobești, 
care practic au efectuat un volum 
redus de lucrări, ci la cei cu pre
tenții. oameni a căror hărnicie nu 
poate fi pusă la îndoială. Este vorba, 
intre alții, de locuitorii comunei Ră- 
cari. , Timpul era prielnic, dar în
trebarea ..Unde se lucrează astăzi ?“ 
l-a pus în încurcătură pe secretarul 
adjunct al comitetului comunal de 
partid, tovarășul Spiridon Anasol. 
După ce ne-a dat o serie de infor
mații evazive, pe calea unui simplu 
raid „telefonic", secretarul adjunct a- 
vea să se lămurească că. de fapt, din 
cei 1 300 de oameni lucrau doar 4 la 
ferma legumicolă, cițiva in zooteh
nie si nu se știe citi -Și in ce loc a- 
nume la cooperativa agricolă Colacu. 
Ceea ce știa exact era că la ora 15 
îl aștepta o nouă ședință. O ședință 
care, oricum, nu-și are rostul acum, 
cind intensificarea lucrărilor agrico
le este la ordinea zilei. La Potlogi, 
tovarășul Nicolae Dinu, secretar ad
junct al comitetului comunal de 
partid, ne vorbea de 2—3 asemenea 
ședințe. Și într-un loc și in altul se 
invoca motivul că starea terenului nu 
permite intrarea utilajelor pe cimp. 
Celor din Potlogi Ie oferim drept con- 
traargument starea acelui solar fă
cut. pe alocuri, ferfeniță de vintul 
si precipitațiile din zilele trecute, care 
trebuia reparat, iar celor din Răcari 
— secvențele de muncă din cele două 
localități învecinate, la care ne-am 
referit mai înainte.

Itinerarul nostru a scos în evi
dentă că adevăratii agricultori știu să 
lucreze pe orice vreme. Exemplul lor 
se cuvine să fie urmat și de alții, cu 
atît mai mult cu cît lucrările agri
cole se aglomerează de la o zi la alta 
si trebuie făcut totul pentru recupe
rarea intirzierilor.

Iosif POP 
Constantin SOCI 

Foto : S. Cristian
Chiar dacâ ieri a plouat, cooperatorii din Potlogi au lucrat cu spor la semă 

natul răsadnițelor

La Focșani a fost organizată re
cent o expoziție cu produse reali
zate în 33 de întreprinderi de tri
cotaje din țară, prilej cu care re
prezentanții unităților comerciale 
din mai multe județe au încheiat 
noi contracte cu, furnizorii prezenți 
ld această acțiune. Pentru colecti
vul de muncă iii”fabricii din loca
litate. confruntarea cu cerințele și 
exigențele beneficiarilor — și in 
egală măsură cu nivelul realizărilor 
actuale din ramura respectivă de 
activitate — s-a dovedit deosebit de 
utilă. „In producția curentă, arăta 
ing. loan Roșea, directorul fabricii, 
avem peste 60 de modele de trico
taje. mai mult de jumătate dintre 
ele fiind produse noi. create în uni
tatea noastră. Acestora li se vor a- 
dăuga. începind din trimestrul II al 
anului în curs, încă 18 modele ce 
vor fi confecționate din fire spe
ciale. cu efecte de bucleuri și no- 
peuri. Așa se explică și faptul că 
aproape 50 la sută din efectivul in
ginerilor și tehnicienilor fabricii 
a fost cuprins în activitatea atelie-

rului de proiectări prototipuri și 
tehnologii. Cu rezultate bune s-a 
soldat și cooperarea fabricii cu 
creatoarele de artă populară din 
comuna Paltin. Pe multe din pro
dusele noastre sînt aplicate brode
rii și cusături , ornamentale specifi
ce localității' amintite, cooperare 
pe carenintehtionăm-s-o extindem 
și cu alte comune din-judetul Vran 
cea".

După cum am fost informați, din 
inițiativa muncitoarelor din atelie
rele de producție s-a extins auto
controlul pe fluxul de fabricație. în 
scopul efectuării recepțiilor odată 
cu trecerea produsului de la o o- 
perație de lucru la alta, al întăririi 
exigentei Ia recepția finală a tri
cotajelor. în același timp, compar
timentul controlului tehnic de cali
tate a fost încadrat cu noi cadre, a 
căror competentă și exigentă fată 
de cerințele fabricației s-au remar
cat mai întii în activitatea practică, 
de producție.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

Două moduri diferite de a acționa in campania agricolă : la Crovu, cooperatorii, în frunte cu cadrele de conducere, au plantat între „ferestrele" ploilor peste 10 hectare cu cartofi, în timp ce la 
unitatea vecină din Odobești, conducerea cooperativei abia acum se ocupă de semnarea angajamentelor pentru lucrările ce vor fi executate în acord global

Marea întrecere a
(Urmare din pag. I)
ționa continuu dialogul cu masele, 
de a folosi întreaga varietate a for
melor organizatorice de care dis
pun pentru a asigura participarea 
efectivă a tuturor locuitorilor la 
conducerea și autogospodărirea lo
calităților. Pentru că, prin actualul 
mod de organizare, rezultatele în
trecerii depind efectiv de contribu
ția milioanelor de locuitori, a fie
cărui cetățean în parte, se regăsesc 
în modul cel mai direct — fie că 
este vorba de amenajări de străzi ori 
parcuri, de realizarea construcțiilor 
de locuințe, de înfăptuirea progra
melor de sistematizare — în îmbu
nătățirea propriilor condiții de viată 
și civilizație.

Important este acum ca, odată 
cu cunoașterea temeinică de către 
toți cetățenii a criteriilor de orga
nizare a întrecerii, consiliile popu
lare — sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid — să veghe
ze ca această competiție a tuturor 
gospodarilor țării să aibă același 
puls pe parcursul întregului an, ca 
mobilizarea cetățenilor să se facă 
prin forme cit. mai vii și mai inte
resante. care să se adreseze con
științei oamenilor, convingerii lor. 
Prezenta deputaților, a primarilor,

bunilor gospodari
a tuturor activiștilor de stat în mij
locul cetățenilor -este și trebuie să 
fie forța magnetică în jurul căreia 
să graviteze, ca un singur om, toți 
locuitorii fiecărei așezări. Numai in 
acest fel acțiunile de muncă volun- 
tar-patrioticâ vor fi și mai bine or
ganizate, vor deveni, fără îndoială, 
adevărate școli ale educației civice 
a maselor. îndemnul de a dezvolta 
orașul sau comuna, de a le gospo
dări mai bine și a le face mai fru
moase are o mare valoare educati
vă, mobilizatoare, atunci cînd cei 
care-1 rostesc, edilii și deputății, re
prezentanții organizațiilor de masă 
și obștești îl însoțesc de propriile 
lor fapte.

Parte integrantă a marii între
ceri a țării, pentru progresul ei 
multilateral, întrecerea între consi
liile populare trebuie să se afle per
manent și în atenția organelor si 
organizațiilor de partid, care sînt 
datoare să vegheze ca ea să fie cit 
mai bine organizată, să asigure par
ticiparea tuturor locuitorilor la în
făptuirea obiectivelor stabilite, care 
să ducă efectiv la dezvoltarea eco
nomico-socială și mai puternică a 
județelor, la mai buna conducere și 
autogospodărire a tuturor orașelor 
și comunelor.

„Săptămîna științei și tehnicii românești
(Urmare din pag. I)
plicării soluțiilor pro
puse : crearea de noi 
produse și tehnologii 
calitativ superioare ; 
reducerea efortului va
lutar prin producerea 
in tară a unor insta
lații. subansamble. pie
se si materiale, care 
pină nu de mult 
se importau ; îmbu
nătățirea calității și a 
performantelor tehni- 
co-economice s.a. Ex
poziția. avind un pro
nunțat caracter de lu
cru, va prilejui nume
roase întâlniri ale spe
cialiștilor. tehnicienilor 
și muncitorilor din di
ferite unităti și între
prinderi care, în fața 
exponatelor, la stan
duri, vor dezbate dife
ritele aspecte legate de 
aplicarea și generali
zarea în producție a 
realizărilor prezentate. 
Pavilionul Expoziției 
naționale a creației 
științifice și tehnice va

găzdui, totodată. și 
Salonul cărții tehnico- 
științifice, care va oferi 
specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii, un 
bogat material infor
mativ si de documen
tare, cuprinzi nd cele 
mai recente cuceriri in 
domeniul științei și 
tehnicii.

începind de la 4 a- 
prilie a.c., timp de 3 
zile. Simpozionul na
țional cu tema „Bilanț 
si perspective in acti
vitatea de creație ști
ințifică si tehnică de 
masă" va prilejui dez
baterea in plen si pe 
ramuri ale economiei 
naționale a unor pro
bleme de larg interes 
pentru tara noastră. 
Dezbaterile vor viza 
căi noi in promovarea 
progresului tehnic si a 
concepției tehnice ro
mânești. în scopul re
ducerii importurilor, 
a consumurilor de 
materii prime, mate
riale. combustibili și

II

energie, creșterii efi
cientei economice si a 
productivității muncii. 
Specialiști din unități 
de producție si con
cepție. din cercetare și 
inginerie tehnologică 
vor propune, in cadrul 
discuțiilor, soluții noi. 
moderne pentru îm
bunătățirea calității 
muncii lor. pentru 
transformarea canti
tății într-o calitate 
nouă, superioară.

în încheierea acestei 
ample acțiuni aflate la 
prima ei ediție — ma
nifestare menită să 
antreneze intr-o con
cepție unitară toate e- 
nergiile creatoare ale 
oamenilor muncii și să 
stimuleze în continua
re creația tehnico-ști- 
ințifică de masă — vor 
fi decernate diplome e- 
vidențiaților din etapa 
pe ramuri si domenii 
si. de asemenea, vor fi 
înmînate diplome lau- 
reatilor pe tară.
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Indisciplina... își dă 
demisia. Se aprobă!

„Păi, zice, la data de cutare mi-ați 
tăiat o zi".

— De ce i-ați tăiat-o ?
— Din rațiuni de disciplină. Ri

dicam un stîlp, lucrare importantă, 
și omul care se cuvenea să răspun
dă de această operațiune umbla 
brambura prin șantier. „Dar bine, 
mi-a spus, stîlpul s-a ridicat chiar 
și în lipsa mea. munca n-a stat pe 
loc". „Da, n-a stat pe loc. Deoarece 
maistrul și-a părăsit treburile lui și 
a venit să-ți suplinească lipsa. Eu, 
la fel. Actul dumitale de indiscipli
nă a provocat o reacție in lanț de... 
indisciplină. Cei care ți-au preluat 
atribuțiile și le-au lăsat baltă pe ale 
lor. Păi unde ajungem dacă punem 
după fiecare cîte o... dublură ?

— Și-a înțeles greșeala 1
— Nu tocmai. Pentru că, împins 

de orgoliul lui peste măsură, cum 
spuneam mai înainte, omul în cau
ză a adăugat la comportarea de pină 
atunci încă un act de indisciplină : 
a cerut sâ nu mai fie șef de echipă.

Șantierul : locul de con
fruntare bărbătească. de 
muncă aspră uneori, de ro
mantism robust care gene
rează. in egală măsură, ope
ra și mari satisfacții umane. 
Șantierul se afirmă si drept 
o veritabilă universitate, cu 
zeci și sute de profesori, 
care ajută mii și mii de oa
meni să deprindă disciplina 
si răspunderile muncitorești 
încă de la primii pași în 
profesie.

O asemenea „universitate" 
este si șantierul Combinatu
lui siderurgic Călărași. Lin
gă convorbirea alăturată — 
care isi propune să înfățișe
ze episoade din strădania fi
rească. de întronare a ordi
nii și disciplinei în , acest 
harnic colectiv — alăturăm 
chipurile cîtorva ..profesori" 
la școala muncii de aici. Oa
meni pentru care preocupa
rea privind creșterea altor 
constructori a intrat atît de 
mult în firea lucrurilor încit 
aceasta face parte din însăși 
munca cotidiană de înălțare 
a combinatului.

Victor Gorgovan, instalator

FIȘIER '• SOCIAL

întoarcerea meșterului 
rătăcitor

Cele povestite mai 
jos s-au petrecut in 
urmă cu vreo trei ani.
Un cetățean își duce 
mașina la un auto- 
service, pentru reglări 
și alte asemenea. I se 
spune că a doua zi 
spre seară va fi pusă 
la punct. Omul pleacă 
liniștit, pentru a re
veni a doua zi la ora 
indicată. Ia mașina de 
unde nu-i : o caută 
peste tot. în curtea a- 
telierului. în atelier, 
în sfîrșit, descoperă 
una lăsată de izbeliș
te, înnoroită si fără 
rotile din față. Și to
tuși. după anumite 
semnalmente, asta pa
re a-i fi mașina.

Este chemat mește
rul. cu cheile. Pe ban

— Tovarășe Gheorghe Bîrcă, vre
me de zece ani ați construit la Com
binatul siderurgic din Galați ; acum 
sinteți șef de șantier în viitoarea 
vatră siderurgică a Călărașilor. Des
pre șantier se zice că este o școală. 
Experiența dv., de om cu „un tre
cut" în acest domeniu, ce spune ?

— Nu contrazice acest adevăr. în 
privința meseriei, neîndoios, șantie
rul este o școală : aici, unii urcă 
trepte noi de calificare, cei mai 
mulți deprind o meserie. Cu toții 
muncesc, învață, aspiră să se împli
nească în profesie și ca oameni. Da, 
șantierul, cu viața lui uneori aspră, 
bărbătească formează oameni, co
rectează apucături și năravuri, pro
movează atitudini și comportamen
te demne, de muncitor. Obișnuim și 
noi să spunem : șantieristul mai 
vechi, șeful de echipă, meșterul, in
ginerul nu sînt pentru noii veniți să 
construiască numai niște sfătuitori 
în descifrarea necunoscutelor tehni
ce ci, în aceeași măsură, și oameni 
care ajută la for
marea, la desăvir- 
șirea altor oa
meni. După cum 
vedeți, nu spun lu
cruri ■ nemaiauzite ; 
încerc doar să nu
mesc adevărurile 
șantierului.

— Aici, la Că
lărași, ce nume 
poartă aceste ade
văruri ?

— Sigur, ne interesează, ne preo
cupă tot ce ține de om : un mo
ment de bucurie adevărată, dar si 
impasul prin care poate trece intr-o 
împrejurare dată. Prestigiul profe
sional cîștigat, dar și fapta repro
babilă. Generozitatea unuia, dar si 
egoismul fără măsură al altuia. Ști
ința de a-și gospodări fiecare cîști- 
gul, dar și atitudinea lipsită de gri
jă, de respect față de familie. îna
intea tuturor acestora însă, noi pu
nem efortul pentru disciplinarea fie
căruia. Șantierul e un mecanism 
complex. Un mecanism care presu
pune ordine și răspundere, discipli
nă și răspundere. Nu-i mai puțin 
adevărat că șantierul mai e socotit 
de către unii și drept locul unde 
pot „zburda" în voie, privilegiu pe 
care nu-1 au într-o uzină. Or, toc
mai de aici încolo începe greul mun
cii noastre.

— Sînteți om al practicii. Am dori 
să faceți apel la argumente concre
te.

— Una din primele confruntări 
pentru a obține o stare de, discipli
nă corespunzătoare, a fost, de pildă, 
.-’organizarea echipelor. Despre ce 
? e vorba ? Am găsit aici echipe 

- /.«-mate și din 30 de oameni. For
mații de lucru lipsite de mobilitate, 
greu de organizat și controlat. De 
aici indisciplină, productivitate scă
zută, cîștig puțin. Și, paradoxal, re
zistenta la orice soluție de schim
bare.

— De ce ? Doar avantajele erau 
limpezi...

— Să nu pierdem din vedere că 
unii se învățaseră cu lipsa contro
lului, cu indisciplina. Iar dezbărarea 
de o apucătură presupune, se știe, 
multă răbdare și fermitate, neîntre
ruptă muncă cu omul. Să-i arăți 
deschis, argumentat unde calcă pe 
alături și, mai ales, să izbutești să-1 
convingi că greșește. Pînă la urmă 
am reușit să desfacem echipele mari 
în formații mai mici, în care e po
sibil să întronezi mai ușor ordinea 
și disciplina. însă, pentru o vreme, 
am pierdut un șef de echipă bine 
pregătit profesional dar peste mă
sură de orgolios...

— A plecat pe alt șantier ?
— A vrut să plece. Așa cum mai 

fac cite unii cînd li se cere să țină 
cadența unei munci ordonate rigu
ros. Este, ca să spun așa. „arma cla
sică" a indisciplinatului : transferul, 
demisia. Viață de pasăre călătoare : 
doar, doar va afla un loc unde nă
ravul să nu se vadă, să nu primeas
că replică. Pentru că, e fapt dovedit, 
oamenii certați cu disciplina se simt 
excelent la umbra toleranței. Ei bi
ne. cu tovarășul în cauză — vorbesc 
de șeful de echipă — și eu, și se
cretarul de partid am purtat nenu
mărate discuții. Chiar i-am spus la 
un moment dat : „Vrei să pleci ? 
Foarte bine. Dar hai să ne lămurim. 
Să examinăm motivele. Dacă sint 
întemeiate, e clar, va fi precum 
zici. Dar să fie limpede : vrem fap
te". De măsura cu desfacerea echi
pei n-avea cum să se mai lege. Era 
un fapt decis și acceptat de oameni, 
o măsură care-și arăta roadele.

Păi, cum așa. Aici nu ne jucăm de-a 
răspunderea. Dar fiindcă o ținea 
morțiș pe-a lui și lăsa să se înțe
leagă că dacă pleacă el de la con
ducerea echipei se va duce totul de 
rîpă, i-am aprobat. A trecut să lu
creze ca muncitor. Cum însă cîști- 
gase o experiență și pe alte șantie
re, nu l-am pierdut de sub priviri 
și încet, încet am ajuns acolo încît 
a cerut el să conducă o formație de 
lucru. „Vreau să arăt că știu să fiu 
la nivelul celor mai buni". Acum, 
da, ne-am clarificat. Sînt sigur că 
va dovedi din plin ce s-a angajat 
Un lucru aș reține îndeosebi din ca
zul ce vi l-am povestit : încrederea 
pe care se cuvine să o ai în pu
terea omului de a se ridica iarăși la 
suprafață. La drept vorbind, cel mai 
ușor e să aprobi o demisie ori să 
desfaci un contract de muncă. Cel 
mai greu e să-l convingi și să-l for- 

. mezi pe om ; să-1 ajuți să se lim
pezească și să înțeleagă singur de 
ce trebuie să se poarte așa și numai 
așa, adică în spiritul răspunderilor 
lui de om al muncii.

— în toate cazurile vă preocupați 
atît de stăruitor ?

— Nici n-ar fi posibil altfel. 
Fiecare om își are problemele lui de 
viață și efortul nostru, al comuniști
lor de pe șantier, se îndreaptă tocmai 
spre cunoașterea acestora. Se-nțelege 
că nu reușim minuni. Uitați, cind 
un muncitor deosebit de harnic și 
bine pregătit cum este Gheorghe 
Ifrim mi-a spus într-o zi : „Tovarășe 
inginer, gata, plec, nu mai rămîn pe 
șantier", prima reacție a fost una de... 
critică pe care mi-am adresat-o în 
gind. „De ce nu i-am dat tot aju
torul nostru să-și rezolve problemele 
de viață care nu mai puteau suferi 
amînare ?“. Actul lui de indisciplină 

/ — pentru că o demisie, oricum ai 
suci-o, tot act de indisciplină rămî- 
ne — m-a lovit în plin. Nu spun 
că nu-mi părea rău că sîntem în si
tuația de a pierde un muncitor ca

Ifrim. Dar și mai rău îmi părea de 
faptul că, prinși în vîrtejul șantieru
lui, uitasem pur și simplu de nevoile 
reale ale acestui tovarăș destoinic.

— La urma urmei, ce l-a determi
nat ?

— Vedeți; el venise pe șantier din- 
tr-un oraș unde avea condiții bune 
de locuit, unde munca lui — nici 
nu se putea altfel — era apreciată. 
Și aici la noi s-a bucurat de prețui
re, dar cererea de locuință i-a fost 
multă vreme onorată numai cu... 
promisiuni. (Aici — n.a. — se cere 
deschisă o paranteză : de cîțiva ani, 
Călărașiul nu-și face planul la con
strucția de locuințe ; numai anul tre
cut, de pildă, a rămas cu o restanță 
de 440 de apartamente. Pe șantierul 
viitoarei cetăți de foc vin tot mai 
mulți oameni, nevoia de locuințe 
crește de la o zi la alta, în timp ce 
edilii se „laudă" cu... restanțele. Stare 
de lucruri care, se-nțelege, nu mai 
poate continua.).

— Cum s-au încheiat lucrurile pină 
la urmă '!

— Cu bine, Ifrim 
a primit casă, dar 
cu prilejul acesta 

‘ era cît pe-aci să 
pierdem un alt om, 
la fel de bun. Și 
tot ca urmare a 
unui act de indis
ciplină. Știți, pe un 
șantier de propor
țiile acestuia se a- 
dună laolaltă fel de

fel de oameni. Pe unii — care vin 
să lucreze pentru întiia oară — tre
buie să-i înveți tot „alfabetul", de la 
felul cum să se poarte cu o sculă 
pînă la modul de comportare intr-un 
bloc. Nu exagerez. Ei bine, unul din
tre tovarășii lui Ifrim nu accepta in 
ruptul capului să locuiască la un etaj 
mai sus, iar Ifrim. din motive de să
nătate a soției, să primească apar
tament cu un etaj sau două mai jos. 
Ne-a supărat această lipsă de înțele
gere. Cu atît mai mult cu cît cel in 
cauză a ajuns să condiționeze rămî- 
nerea lui pe șantier de satisfacerea 
capriciului său. Dincolo de concretul 
întîmplării, atitudinea lui ne-a pus 
pe gînduri și am discutat cu el des
chis, ferm, fără menajamente despre 
disciplină, omenie, și multe altele 
care să-i fie de învățătură.

— Am ajuns la capătul acestei con
vorbiri șl, nu știm cum se face, dar 
nu v-am pus nici o întrebare des
pre munca concretă de pe șantier, 
despre producție !

— Ba am impresia că numai despre 
asta am. discutat pînă acum. Pgntru 
Că, vorbind despre, oamgpî,: am .vor
bit despre șantier. Acești oameni ri
dică aici, la Călărași, combinatul si
derurgic. Ei sînt cei care s-au anga
jat să scurteze termenul de elabora
re a primelor șarje la oțelăria elec
trică. Și, ca unul ce trăiește și mun
cește în mijlocul lor, știu că se vor 
ține de. cuvînt. Chiar dacă unii, la 
prima încercare mai bărbătească, se 
clatină sau rămîn corigenți. cei mai 
mulți merg înainte din plin, nelăsin- 
du-1 pe nici unul în afara legilor se
vere dar drepte ale colectivului mun
citoresc. Acest potențial educativ este 
un motiv al nostru de optimism că 
sîntem în stare să creăm un climat 
de „prima linie" pentru afirmarea 
principiilor socialiste de muncă și 
viată.

I. TUDOR
Florea CEAUȘESCU

Gheorghe Ătânescu, șef de echipâ

Nicolae Agapl, șef de echipâ Vaslle Călin, maistruFotografii de Sandu Cristian

Tudor Georgescu, șef de echipâ Gheorghe Bîrcă, inginer, șef de șantier

cheta din spate, o poj
ghiță de 
port-bagaj, 
crimă ? se

sînge. în 
singe. O 

alarmează
proprietarul mașinii. 
O, nu, fiți liniștit, bă
ieții ăștia se mai țin 
de glume... Anchetă — 
cere omul — să se
facă imediat anchetă. 
Și se constată că doi 
dintre băieții din ate
lier se plimbaseră pu
țin cu mașina — in 
orice caz. nu mai mult 
de 600 de kilometri. 
Cu prilejul acestei 
plimbări, au achizițio
nat si un porc tăiat, 
nu pentru ei. pentru 
meșter... Vina pe care 
meșterul o găsea celor 
doi: că nu s-au grăbit 
să peticească anvelope
le și să spele mașina 
înainte de a veni pro
prietarul... Băieții se 
hotărăsc să spună a- 
devărul : nu e prima 
oară cînd meșterul le 
cere să facă drumuri
— mai lungi, mai 
scurte — în interes 
personal, cu mașinile 
aduse pentru repara
ții.

în cele din urmă, 
dovezile fiind de ne
contestat. recunoaște 
si meșterul că s-a fă
cut vinovat de unele

spre...
Primul a intrat în 

„birou" nici prea ti
mid. nici prea sigur de 
sine. Cu o stare de 
spirit asa... cam pe la 
mijloc. Probabil că 
nici motive de emoție 
nu avea, dar nici să 
nu se întrebe ce-i cu 
el acolo nu putea. Al 
doilea si al treilea au 
dat buzna mai dezin- 
volți. Poate că o ținu
seră într-o hîrjoană de 
la locul de muncă pînă 
aici. Tot asa au privit 
și invitarea : .,— Tu
ce-ai mai făcut, măi ?
— N-am făcut nimic,
— Atunci de ce te-au 
chemat ? — Să vezi că 
te întreabă unde-ai 
fost duminică... — Ori 
de ce-ai băut banii...". 
Pe fruntea primului
— aceeași cută de ne
dumerire. Al patrulea 
venit si-a jucat alura 
unei siguranțe calme : 
..—Și pe voi ?“ Atît. 
Lăsa să se înțeleagă 
că se așteaptă la o 
recompensă, un cu
vînt de apreciere, un 
îndemn... Care impli
ca o oarecare solem
nitate. Altminteri pen
tru ce-ar fi fost con- 
vocati. intempestiv, de 
la locul de muncă ? 
Mai ales că locul de 
muncă se afla la doi 
pași, duduitul mașini
lor răzbătînd pînă aici 
prin pereții subțiri ai 
..biroului". (Tot punem 
acest cuvînt între ghi
limele pentru a se în
țelege că nu era vorba

abateri. Promite so
lemn să nu se mai în- 
timple. Este gata să 
dea despăgubiri pen
tru daunele pricinui
te. Nu mai are nici o 
pretenție, decit să lu
creze in rind cu cei
lalți din atelier... Ni
meni nu-i pune sub 
semnul îndoielii pre
gătirea de meseriaș. 
De citi ani repară ma
șini ? De doi ani și 
ceva. A venit la auto- 
service prin transfer 
— de la o mare între
prindere. unde fusese 
șef de secție, un foar
te apreciat șef de sec
ție. cu sute de oameni 
in subordine. Ceva nu 
pare a fi în ordine : 
să renunți la funcția 
de sef de secție într-o 
mare uzină .pentru a 
fi meșter într-un mic 
atelier 1 Poate că a 
fost scos pentru aba
teri. Nu. dimpotrivă, i 
se dăduse transferul 
după multe si aprige 
insistente. Era un om 
de bază... Curiozitatea 
îi face pe anchetatori 
să caute motivul ade
vărat. Banii trebuie să 
fie... Pretinde onorarii 
speciale pentru repa
rații. Eu ? Dacă puteți 
să-mi faceți dovada că 
am pretins cuiva un 
singur leu. voi recu
noaște fără ezitare, 
acceptind rigorile le
gii. Nici lucrătorii din 
atelier, nici proprieta
rii de mașini nu pot 
să declare că meșterul 
pretinde bani. Ar fi o 
jignire, o acuzație ne
dreaptă... Nu ia nici 
un leu în plus ? Ba 
da. dacă i se dau fără 
să-i ceară. Din nou 
meșterul face mărtu
risiri complete : După 
cum observați, eu port 
un halat ; halatul meu 
are două buzunare ; la 
sfîrșitul fiecărei zile 
de lucru. înainte de a 
porni spre casă, îmi 
scot halatul si caut 
prin buzunare, să nu 
fi uitat ceva in ele ;

„nu știu 
„nu știu
de vreun cabinet 
somptuos, ci de o în
căpere mică din in
cinta halei de produc
ție, destinată activită
ților obștești ale sec
ției. Decorul simplu 
corespundea pe deplin 
atmosferei trepidante 
din vecinătate, iar pe 
planul muncii de edu
cație îndemna la o 
autentică legătură de 
la om la om, chiar în 
discuții prea impor
tante pentru a se 
purta lingă mașină.).

La urmă a apărut și 
al cincilea tînăr. se
cretarul cu propa
ganda al organizației 
de tineret. A închis 
ușa si a rostit dras
tic :

— La trei și un 
sfert trebuie să mer
geți la „T 4", unde se 
ține' o conferință des
pre nu știu ce. Ur
mează parada modei 
și muzică folk.

N-a mai rostit și 
un : ,,’Nțeles ?!“ —
dar i se distingea in 
ton.

Probabil că se aș
tepta ca parada modei 
sau muzica folk să-i 
facă pe cei patru să 
vibreze. Dar uite că 
n-au vibrat. Unul a 
început să bîiguie tot 
atît de inteligibil ca 
tema conferinței „a- 
nuntate". al doilea a 
început să muște din- 
tr-un măr. al treilea 
s-a întors cu spa
tele și...

ce sint eu de vină că 
descopăr bani ? Nu 
i-am pretins. Nici nu 
știu cine mi i-a pus. 
N-am pretins nimic in 
schimbul lor. însă unii 
dintre clienți au păre
rea că dacă lasă ceva 
în buzunarul meșteru
lui. el o să lucreze 
mai cu sîrg. Ce pot să 
vă spun este că nu-mi 
bat joc de meserie, 
cind m-apuc de lucru 
nu mai încap discuții, 
lucrez pentru toti cu 
grijă, că am si eu o 
răspundere...

Venise aici pentru 
bani ; nimic de zis. 
făcuse rost de ei — cu 
gindul la mașină, la 
excursii etc. Dar ii 
cheltuise pe toti — cu 
prietenii, și mai ales 
cu o prietenă. Cînd 
dai divorț ? insista 
prietena. A hotărît să 
se despartă de nevas
tă si copii. Vine și o 
zi cind îl cheamă la 
miliție : prietena — 
despre care el știe 
(doar se si jurase 1) că 
este funcționară la o 
instituție onorabilă, cu 
șanse de a se trans
fera la comerț exte
rior. fusese reținută la 
miliție pentru vaga
bondaj... Din nou în 
fata argumentelor de 
necontestat. omul a 
tras o astenie de a- 
nroape trei luni, după 
care. înzdrăvenlt la 
cap. s-a prezentat la 
întreprinderea de unde 
plecase prin transfer, 
cerînd să revină. Nu 
mai am nici o preten
ție decît să lucrez în 
rind cu oamenii mei.

Vestea că a fost re
primit nu m-a sur
prins : este un exce
lent tehnician. Cu cîte 
a mai învătat și în 
alte privințe, din pro
prie experiență mai 
ales (cu prețul unor 
ani pierduți). este și 
un om de nădejde.

Nicolae ȚIC 

ce“ 
cine“
— Dar de ce să 

merg tocmai eu ?
— Ia întoarce-te să 

te văd !
S-a întors puțin, 

chiar numai cît să-1 
vadă.
Simtindu-se puțin des

cumpănit. propagan
distul și-a adus amin
te că în munca de 
educație mai e nevoie 
si de argumente :

— Ce I Te trimit 
c-așa vreau eu ? Am 
primit și eu telefon.

La care cel aflat cu 
spatele s-a întors si a 
plecat, iar ceilalți l-au 
urmat. Aveau acum 
siguranță în priviri, de 
data aceasta al cinci
lea fiind cel care o 
simula. Ochii lui pă
reau să spună: „De zis 
le-am zis. de anuntat 
i-am anuntat".

A doua zi am reve
nit la tinărul activist 
in mod special :

— A fost cineva ieri 
la „nu știu ce confe
rință" ?

— Cred că a fost, 
dar nu știu cine.

— Și dacă n-au fost?
— Eu nu știu ce să 

le mai fac.
M-am interesat. Nu 

fuseseră. Nici unul. 
Știu de ce. Dar nu 
știu cum si nu știu 
de unde învață unii 
că asa se lămuresc 
oamenii. Că asa se 
face educație.

Sergiu ANDON

— Mi-a cerut o informa
ție turistică obișnuită. I-am 
dat-o, incercind să alcă
tuiesc cit mai corect propo
zițiile în limba respectivă. 
Ceva, nu-mi explic nici 
acum ce, ne-a apropiat. 
După cîteva minute de la 
cunoștința noastră schim
basem deja adresele. La 
puțină vreme apoi am pri
mit scrisoare de la fata
care ne vizitase țara și că
reia îi fusesem ghid ad-hoc. 
Normal, i-am răspuns. Ea 
mi-a scris din nou. Am
făcut un schimb de foto
grafii cuvenit și, iată, in
tr-o zi mă trezesc cu o 
scrisoare de la... fratele 
fetei.

Alte scrisori. într-una din 
ele și fotografia lui. „Arăta 
plăcut, chiar frumos. L-am 
așezat între pozele cu ar
tiștii preferați din camera 
mea. In clipele de răgaz 
priveam chipul din foto
grafie și gindurlle mele o 
luau razna. Eram o ado
lescentă și cel mai ușor 
lucru la vîrsta asta este să 
visezi. Departe, undeva, un 
cavaler se gîndea la mine. 
Nici nu am apucat să mă 
dezmeticesc bine, deoarece... 
cu poșta următoare mă tre
zesc cerută în căsătorie"...

— Ce ați răspuns?
— M-a amuzat atît de

acceptat.

— Nu era cam pripit 
răspunsul ăsta?

— Acum, sint exact de 
părerea asta. Atunci însă, 
am spus da.

— Totuși, era o poliță in 
alb. Pe omul de care urma 
să vă legați pînă la sfîrșitul 
vieții nu-1 știați decit din 
fotografie. Mă rog, și din 
scrisori. El vă cunoștea, de 
asemenea, la fel de puțin...

— Acum (interlocutoarea 
noastră apasă pe acest 
cuVînt) așa judec și eu. 
Atunci .insă, știți ce-a pre
cumpănit? Faptul că era 
primul bărbat care mă cerea 
in căsătorie...

Sinceritatea femeii cu 
care stăm de vorbă poate 
deconcerta. Dar exprimă 
exact adevărul unui mo
ment din viața ei. Acum, 
interlocutoarea are o exis
tență așezată: un cămin al 
ei, un copil, lucrează într-o 
profesie la care ține, se 
silește să-și încheie stu
diile. Are destule satisfac
ții și la fel de multe planuri 
de viitor. Atunci — în 
urmă nu cu multă vreme 
— gata să se mărite cu un 
om numai pentru simplul 
motiv că „a fost primul 
care a cerut-o în căsătorie". 
Privește înapoi, cu supe
rioară ironie:

— Oamenii își pot în
gădui multe jocuri. Nu 
însă și jocul de-a căsnicia.

— Părinții dv., atunci, au 
fost de acord?

— N-au acceptat, dar... 
au tolerat.

N-au zis da. La urma 
urmei, pe ce temei? Ce 
știau și ii despre viitorul 
ginere? Nimic. Dar nici nu

învățat ceva de la viață — 
la descifrarea drumului 
drept.

— Ultimele scrisori îl 
arătau foarte grăbit, re
memorează interlocutoarea 
noastră. îmi cerea să. ac
celerez demersurile pentru

vîrtej, își spun : „Nu mai 
dau înapoi că mă fac de 
ris!.'..“ Chiar dacă și aceștia 
au alte convingeri, și recu
nosc deschis, în clipele de 
sinceritate din forul lor 
intim, că au pornit-o pe o 
cale lăturalnică, care nu

îl voi întîlni pe cel care-mi 
va fi soț. în sfîrșit, ne vom 
putea privi în ochi". Orele, 
parcă, se opriseră în Ioc. în 
ziuă mult așteptată am mers 
să-1 întîlnesc și...

Femeia ezită.
- Și?

— Al doilea?
— Mi-a arătat niște tă

ieturi dintr-un ziar din 
țara lui, cu fotografia mea. 
Am tresărit. „Ce-i cu asta?" 
Mi-a explicat cu tonul omu
lui care-ți răspunde la bună 
ziua: „A, s-au oferit să ne

CA VAIERUL DIN FOTOGRAFIE NU ERA
ALAIN DELON...

\—————— anchetă socială ---------------------- ?-------------
n-au rostit. Probabil și-au 
spus: „Cum să ne punem 
noi în calea fericirii pro
priului copil?" Care feri
cire? Și pentru că iarăși 
nu știau nimic, au ales 
postura cea mai comodă: 
pasivitatea. Or, tocmai în 
asemenea împrejurări pă
rinții au datoria nu să os
cileze între da și nu, nu 
să „dezaprobe" tacit și să 
tolereze in același timp, ci 
să ajute — cu răbdare și 
dragoste. cu experiența 
matură a oamenilor care au

aprobarea căsătoriei. Eu, 
e adevărat, spusesem da; 
dar nu înțelegeam neliniș
tea, dorința asta de a grăbi 
lucrurile peste firea lor. 
Eram însă cuprinsă în vîrtej 
și, credeam eu. nu mai 
aveam cum să dau inapoi...

Nu-i mai puțin adevărat 
că unii se lasă purtați de 
cîte un asemenea amăgitor 
vîrtej' și din comoditate. 
Chiar dacă este împotriva 
convingerilor lor. Alții, din 
rușine sau exagerat orgoliu, 
odată antrenați in acest

are drept punct terminus 
decit „stația impas". De 
aici, cîte experiențe inuti
le, nu de puține ori sfărî- 
mate in chip absurd!. Cînd 
cel mai simplu și mai firesc 
ar fi pasul făcut cu luci
ditate, desprinderea de hi
mera care a aprins ca un 
joc bengal imaginația, mer
sul pe propriile picioare 
așa cum îți dictează con
știința, demnitatea de om 
al acestei țări.

— ...iată insă că el și-a 
anunțat sosirea. „în sfîrșit,

— Un lucru mi-a fost 
limpede de la început: ca
valerul pe care-I știam din 
fotografie nu semăna cîtusi 
de puțin cu Alain Delon...

— Nici n-avea cum.
— Se-nțelege. Dar poate 

n-ați priceput ce-am vrut 
să spun: fotografia pe care 
o primisem eu fusese făcută 
cu ceva anișori în urmă... 
Constatarea m-a izbit ne
plăcut. Parcă-mi tăiase 
cineva o aripă. A fost 
primul duș rece pentru ro
manticele mele visuri.

ajute în grăbirea căsătoriei 
noastre..." Cum adică: „să 
ne ajute?" Ce amestec 
putea avea un ziar din 
străinătate într-o împre
jurare care ne privea doar 
pe noi doi? Cu ce drept le 
oferise fotografia mea, cu 
ce drept vorbea în numele 
meu? In clipa aceea am 
simțit că mor de rușine. 
Știa tot atît de puțin despre 
mine cît aflasem și eu 
despre el. Dar, cu toate a- 
cestea, n-a ezitat să între
prindă acest act reprobabil

care a făcut din mine 
obiect de tranzacție și su
biect de senzație în țara 
lui. Mă simțeam înjosită, 
jignită. N-am apucat să-i 
spun toate acestea decît în 
treacăt, pentru că. mereu 
în „criză de timp", a ple
cat urmînd să revină la o- 
ficierea căsătoriei. Nici 
măcar nu m-a întrebat 
dacă... îl iubesc; dacă îmi 
mențin hotărîrea expri
mată într-o scrisoare. De 
fapt, acest aplomb al lui
— că nu pot face altfel 
decît așa cum se aștepta el
— a fost ultima picătură 
în paharul deja plin...

— Cînd a revenit...
— ...eram hotărîtă. To

tuși, l-am invitat acasă, 
să-1 cunoască și părinții, 
rudele. A arătat atît de mult 
dispreț, față de ai mei, atita 
lipsă de bună creștere, 
încît, de data aceasta, pă
rinții n-au mai fost tole
ranți: „Dacă aici se poartă 
așa. cum se va purta oare 
acolo, la el acasă, cind va 
fi în largul lui?" Mi-adusese 
și biletul de avion.

— Formalitățile pentru o- 
ficierea căsătoriei erau în
cheiate?

— întocmai. Iar el se 
arăta grăbit ca întotdeauna. 
Cînd i-am spus că renunț, 
mai întîi a rîs. Nu-i venea 
să creadă. „Dar bine, eu

am hotărît..." „Am hotărît 
și eu să nu mă căsătoresc 
cu tine", l-am întrerupt. 
Mă privea uimit și-mi dă
deam seama că nu înțele
ge. Oare nu putea înțelege 
un lucru atît de simplu: că 
nu mai voiam să fiu soția 
lui? Ce era de neînțeles 
aici? A plecat furios. Aud 
că ar fi apelat și la aju
torul „Europei libere". Să 
mă convingă să-1 iau de 
bărbat!... Mă rog, la așa 
candidat la însurătoare, 
așa avocați.

— Dacă ați fi din nou 
adolescenta pusă în situa
ția de a lua o hotărîre, cu 
ce ochi ați judeca lucru
rile?

— Cu ochii omului care 
știe că nu are două vieți: 
una dată pentru a se juca, 
alta pentru a. lua existența 
în serios. Nu. Omul are o 
singură viață pe care șe 
cuvine s-o trăiască frumos, 
cumpănit. O viață înteme
iată pe încredere și dra
goste, pe adevăr și stator
nicie, pe respect și înțele
gere. Așa cum o simt acum 
în căsnicia mea. Probabil 
că de-aicl izvorăște și sen
timentul pe care-1 numim 
atît de simplu si adevărat ; 
fericire.

Iile TĂNĂSACHE
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Ne-a vizitat la redacție pen
sionarul Ion Ioniță Tuciu din 
București, care a 
tipograf timp de 
de ani, o parte dintre ei și la 
„Casa Scinteii". „Am venit — 
ne-a spus el — să vă istorisesc 
o întîmplare care m-a emoționat 
și m-a bucurat foarte mult. Zi
lele trecute mă îndreptam spre 
Școala generală nr. 64, pentru 
a-i ieși în cale, ca de obicei, 
nepoțelului meu din clasa a Il-a. 
La un moment dat, mi s-a făcut 
rău și nu mă mai puteam tine 
pe picioare. Văzindu-mă în sta
rea în care mă aflam, trei elevi 
mai măricei de la școala respec
tivă m-au ridicat, m-au sprijinit 
de subsuori și m-au așezat pe o 
bancă din fața Gării Obor. După 
o vreme, cind mi-am revenit., 
i-am văzut pe cei trei stind tot 
de veghe lingă mine. Pe unul îl 
chema Nedelcu din clasa a Vl-a, 
pe unul Tase dintr-a Vll-a si pe 
al treilea. Sohan dintr-a Vl-a. 
Deși nu-mi amintesc numele lor 
intreg, eu îi rog să primească pe 
această cale mulțumirile mele, 
că atunci n-am putut să le spun 
o vorbă. Mulțumiri care se adre
sează și dascălilor, și părinților 
care i-au crescut".

lucrat 
peste

ca
30
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Nu paharele 
lipseau...

Pe o clădire monumentală din 
orașul Bistrița se află firma 
„Central". Restaurant, c.ramă, 
bar de zi și berărie. Merge omul 
la berărie, cere o 
rește, cu bere — 
dreapta, se uită în 
doar o găsi vreun 
nici un pahar, nicăieri. Dacă în
drăznești să-l rogi pe un ospă
tar să-ți dea un pahar, apoi te 
trezești cu un zimbet ironic in 
colțul gurii și cu o privire atît 
de ciudată, de parcă i-ai cere 
luna de pe cer. Și cind te gîn- 
dești că Bistrița are o fabrică 
anume de sticlărie pentru me
naj. Ceea ce înseamnă că nu 
paharele lipsesc...

Dacă n-ar fi... 
,5dacă“

Dacă mergeți pe- strada Paju
ra, la numărul 13—15 in cartie
rul cu același nume din Capita
lă, la unitatea de croitorie băr
bătească și de damă, profilată 
inclusiv pe reparații, dacă aveți 
nervi și vreme de 20—30 minute 
să apăsați pe butonul unei sone
rii interioare, care cheamă si tot 
cheamă un responsabil, și dacă 
aveți norocul, în sfirșit, să so
sească responsabilul în persoană, 
pe nume Pircălabu Marin, și 
dacă încă mai aveți curajul să 
vă spuneți păsul, o ! atunci veți 
fi răsplătit. Meșteru’ dă un spec
tacol rar : se-ndoaie, se trage de 
nas, de buza de sus, dar mai ales 
de urechi — uneori de amindouă 
deodată ! — așteaptă citeva clipe 
să vadă reacția și dacă insiști 
o ia din nou, dar altfel : „Știi 
’mneata, în sezonul ăsta, de, oa
meni sintem". Și dacă totuși, 
conciliant, ești gata să aștepți 
pentru o mică reparație chiar și 
trei luni, meșteru’, dezamăgit, 
te îndeamnă spre alte unități, 
„că ăia tot stă degeaba". N-ai 
decit să ceri condica de suges
tii. El îți răspunde : „Ietete na! 
Dacă vrei s-o vezi, 
scrii ce-ți zic eu ! 
pinu’ aici! E bine 1“

Nu e bine ! Mai 
pinu,’ se duce glonț 
condica. Nu rămine decit ecuso
nul atirnat intr-un cui, ecuson 
cu nr. 140 pe care scria : „Avin- 
tul îmbrăcămintei" (Sic !).

Socru mic

sticlă — fi
se uită in 

stingă, doar- 
pahar, dar

mai 
Eu

ales 
Si

intii să 
îs stă-

că stă- 
ascunde
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necazuri
Tare bucuros mai era Valeriu 

Soceanu că-și mărită fata și-o 
să facă nuntă mare, chiar dacă 
el e... socru mic. Și cum la nun
tă avea nevoie de carne, și cum 
el lucra la carmangeria I.A.S. 
Cîmpulung, a făcut ce-a făcut 
și a sustras fix 110 kg carne 
a-ntiia, fără pic de os. Dar a 
fost prins cu ocaua mică și, o- 
dată cu asta, au început marile 
necazuri ale socrului mic, pie- 
rindu-i tot cheful. După cum ne 
informează procurorul I. An- 
ghelescu, Valeriu Soceanu nu 
era la prima ispravă de acest 
fel, fapt pentru care va trebui 
să dea acum socoteală și pentru 
întreaga lui agoniseală : casa cu 
7 (șapte) camere, mobilă pe 
sprinceană, covoare, 2 televi
zoare, 2 aragazuri cu butelii, 2 
frigidere, o mașină „Dacia“ 1300 
și altele. întrucît s-a constatat 
că pe la sus-zisa carmangerie nu 
prea se înghesuiau controalele și 
că dacă socru mic nu era prins 
acum cu ocaua mică, ar fi putut 
să-și tot facă nestingherit pro
vizii pină la... botezul viitorului 
nepot.

Un cui 
al nimănui ?

Cititorul nostru de pe strada 
Istru din București I. Militaru 
ne trimite o etichetă, pe care 
citim : „Glucoza solidă aroma- 
tizată — portocale". Pe aceeași 
etichetă, emblema unității pro
ducătoare : întreprinderea de 
bere și amidon Brăila. Eticheta 
este însoțită de următoarea ex
plicație : „La rugămintea copii
lor, le-am cumpărat un pachet 
de glucoza, le-a plăcut, iar după 
citeva zile le-am mai luat un 
pachet. Dar. cu ghinion. Pentru 
că fiul meu cel mare, tocmai 
cind mesteca o bucată de gluco- 
ză, a simțit deodată că-i scriș- 
nesc dinții. In 
un 
a-l 
ne
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glucoza se afla 
cui. Vi-l trimit alăturat, spre 
pune la dispoziția celor care 
strică... buna dispoziție".
Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

I
I
I

Simbătă dimineața a avut loc șe
dința de lucru a Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Agricultu
rii, condusă de tovarășul Manea Mă- 
nescu, primul ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Agriculturii.

Alături de membrii Biroului Exe
cutiv. au participat conducători ai u- 
nor ministere economice care concu
ră la realizarea sarcinilor ce revin 
agriculturii.

în lumina indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu lă Consfătui
rea de lucru din luna februarie, con
sacrată problemelor agriculturii, pre
cum și la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., a fost analizat modul în care 
se îndeplinesc sarcinile actuale și de 
perspectivă ce revin agriculturii. în 
acest cadru, a fost examinat stadiul 
pregătirii suprafețelor destinate în- 
sămîntărilor de primăvară, al lucră
rilor de întreținere a culturilor de 
toamnă, de însămînțare a cerealelor, 
plantelor tehnice, legumelor, cartofi
lor, al executării lucrărilor de întreți
nere și organizare de plantații pomi
cole si Viticole. Biroul Executiv a 
constatat că pregătirile pentru însă- 
mîntările de primăvară sînt în pli
nă desfășurare, subliniind faptul că, 
în acest an, datorită bazei materia
le de care dispun unitățile agricole 
și măsurilor care au fost luate, lu
crările 
tim și 
indicat 
partid

Au fost analizate, de asemenea sta
diul înfăptuirii programului majorat 
de creștere a efectivelor de animale, 
situația i-ealizării fondului de stat,

Na-

a- 
an, 
de

pot fi executate în timpul op- 
de bună calitate, așa cum a 

conducerea superioară de 
si de stat.

a producției și livrărilor de produse 
agroalimentare. Au fost stabilite, de 
asemenea, măsurile ce trebuie luate 
pentru pregătirea sistemelor de iri
gație, a utilajelor de pompare, de 
către stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, pentru campa
nia de udări. Totodată, s-a analizat 
stadiul de pregătire a programelor 
speciale privind dezvoltarea agricul
turii și industriei alimentare in cin
cinalul 1981—1985.

Biroul Executiv al Consiliului
țional al Agriculturii a stabilit mă
surile ce urmează să fie luate, ac
țiunile ce vor fi întreprinse în toate 
unitățile agricole pentru participa
rea intensă a întregului efectiv de 
muncă la buna organizare și desfă
șurare a lucrărilor în campania 
gricolă din primăvara acestui 
precum și în celelalte sectoare
activitate ale agriculturii, în vederea 
punerii mai depline în valoare a 
bazei tehnico-materiale, a resurse
lor existente, pentru obținerea unor 
recolte mari la toate culturile, spo
rirea efectivelor și a producției ani
maliere, pentru traducerea în viață 
a programelor de dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste.

Biroul Executiv a stabilit ca în 
perioada imediat următoare condu
cerile Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Academiei de Științe A- 
gricole și Silvice să ia măsuri pen
tru trimiterea pe teren, în mod or
ganizat, a specialiștilor în scopul a- 
cordării unui sprijin concret și efi
cient. tuturor unităților agricole în 
campania agricolă de primăvară.

® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT

Un strălucit succes al sportului nostru

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI - 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA CROS

La Bellahouston Park din Glasgow 
s-au desfășurat întrecerile celei de-a 
6-a ediții a Campionatelor mondiale 
de cros, la care au participat 
400 sportivi și sportive din

Prezentă pentru prima 
startul acestei importante 
selecționata feminină a 
compusă din atletele Natalia Mără
șescu, Maricica Puică, Georgeta Ga- 
zibara, Fița Lovin și Antoaneta 
Iacob, a reușit excelenta performantă 
de a ocupa primul loc in clasamentul 
general, cucerind titlul mondial pe 
echipe. în tot timpul cursei, dispu
tată pe un traseu variat în lungime 
de 4 728 m, sportivele românce s-au 
numărat printre protagoniste, dintre 
ele evidențiindu-se in mod special 
Natalia 
clasate 
trei.

peste
27 de țări, 
oară la 

competiții. 
României,

Mărășescu și Maricica Puică, 
pe locul doi și. respectiv.

C. S. „Școlarul"-20
Clubul.sportiv școlar București — 

unitate de performanță bine cunoscută 
în mișcarea noastră sportivă — îm
plinește 20 de ani de la înființare. La 
această aniversare, bilanțul său cu
prinde performanțe pe multiple pla
nuri : peste 1 000 de titluri și recor
duri republicane (la copii, juniori, 
tineret și seniori), 60—80 de sportivi 
ai clubului sînt selecționați anual în 
diferite loturi naționale, 15 din foștii 
membri ai clubului au făcut parte, 
de-a lungul anilor, din rîndul repre
zentativelor oplimpice ale României 
(in 1964, la Tokio, Mihaela Peneș a 
cucerit medalia de aur la aruncarea 
suliței) etc.

La C.S. „Școlarul" au făcut primii 
pași în sport, devenind apoi cunos- 
cuți performeri (unii sînt azi apre- 
ciați antrenori) handbaliștii Samungi 
și Goran, poloiștii Zamfirescu, No
vac și Răducanu, scrimerii Țiu și 
Popa, caiaciștii Zafiu, Turcaș și Vio
rica Dumitru, rugbiștii Dărăban și 
Munteanu, boxerul Gyorfi, gimnaștii 
Borș și Paula loan și mulți alți spor
tivi fruntași promovați, după absol
virea școlii, în marile cluburi ale 
țării.

Clubul sportiv școlar din Bucu
rești are actualmente secții de atle
tism, box, caiac-canoe, canotaj aca
demic, gimnastică sportivă, gimnas- 

handbal 
rugbi, 
dintre 
activi-

în clasamentul general pe echipe, 
selecționata României s-a situat pe 
locul intii, cu un total de 30 de 
puncte, fiind urmată de formațiile 
S.U.A. — 37 puncte. Angliei — 55 
puncte, R.F. Germania — 85 puncte. 
Poloniei — 122 puncte. Irlandei — 
152 puncte, Spaniei — 159 puncte. 
Norvegiei — 165 puncte. Franței — 
166 puncte. Canadei — 184 puncte. 
U.R.S.S. — 186 puncte etc.

La individual, victoria a revenit 
campioanei norvegiene Greta Waitz. 
cu timpul de 16T9”, urmată de Na
talia Mărășescu (România) —la 30”, 
Maricica Puică (România) — la 40”, 
Julie Shea (S.U.A.) — la 43”. Corne
lia Buerki (Elveția) — la 54”. Mo
nika Greschner (R.F. Germania) — 
la 55”, Jan Merrill (S.U.A.) — la 58”, 
Georgeta Gazibara (România) — la 
59”. Joyce Smith (Anglia) — la 1T4”. 
Carmen Valero (Spania). cîstigă- 
toarea ediției trecute, s-a clasat pe 
locul 10.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
seniori (12,300 km) .John . Treacy 
(Irlanda) — 39’25’' ; pe echipe : Fran
ța — 151 puncte ; juniori (7,036 km) : 
Mike Morton (Anglia) — 22’57” ; pe 
echipe : Anglia — 53 puncte.

și modernă, 
polo, patinaj 

în apă; 
subliniată 

de gimnastică fe- 
înaltă performanță,

tică ritmică 
fete, hochei', 
scrimă, sărituri 
ele se . cuvine 
tatea centrului 
minină pentru 
centru recent constituit.

Cu prilejul împlinirii celor două 
decenii de existență, clubul organi
zează o adunare festivă, luni 27 mar
tie, ora 18, în sala liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală (str. Nuferi
lor 23), iar luni, 3 aprilie, ora 18,30, 
un spectacol cultural-sportiv în sala 
sporturilor „Floreasca".

■La această aniversare — lui C. S. 
„Școlarul" îi urăm „La mulți ani", 
la noi și mai mari performanțe pen
tru gloria sportului românesc !

I. DUM1TRIU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 martie. In țară : Vreme în ge
neral rece la început, apoi în curs de 
încălzire. Cerul va fl temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub for
mă de ploaie, iar la începutul interva
lului, in nordul țării, acestea vor fi și 
sub formă de lapovlță și ninsoare. La 
munte va ninge. Vintul va sufla slab, 
pînă la moderat, prezentind intensifi
cări locale de scurtă durată, predomi
nând din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 6 grade, izolat mal coborite in 
prima noapte, iar cele maxime intre 4 
și 14 grade, mal ridicate în a doua 
parte a intervalului. In București : 
Vreme relativ rece la început, apoi în 
curs de încălzire. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la moderat.

Fotbalul nostru, atît de dator nu
meroșilor săi suporteri, se străduieș
te să înalțe mai sus ștacheta exigen
telor fată de pregătirea fizică și in
struirea specifică a jucătorilor divi-. 
zionari. nădăjduind astfel să reușeas
că atît îmbunătățirea nivelului calita
tiv al campionatului, cit și rezultate 
superioare în întrecerile balcanice, 
europene și olimpice din calendarul 
anilor ’78—’80. Se muncește mai mult 
și. poate, ceva mai bine — dovadă că 
majoritatea echipelor au făcut în iar
nă acumulări fizice și calitative peste 
nivelul obișnuit in anii anteriori se 
pretinde. fotbaliștilor o permanentă 
grijă pentru propria pregătire sporti
vă, și viață cotidiană — dovadă și tes
tarea la care vor fi supuși zilele a- 
cestea. în mod centralizat, și apoi 
săptămînal în cadrul echipelor de 
club. Se înțelege că este obligatoriu 
să se continue cu stăruință pentru 
asigurarea unei solide pregătiri fizice 
a tuturor jucătorilor, după cum se 
cere antrenorilor — ceea ce s-a subli
niat în repetate rînduri. însă se vede 
că mai trebuie subliniat — să proce
deze cu mai multă migală si răspun
dere la pregătirea individuală, speci
fică. a fiecărui jucător de care se 
ocupă.

Dar preocupindu-ne în continuare, 
cu atentie. de actualii fotbaliști, de 
la care așteptăm și pretindem rezul
tate din ce în ce mai bune — sintem 
datori să ne întoarcem fata cu răs
pundere și solicitudine spre copii. 
Fiindcă ei sînt aceia care, supuși încă 
de azi unei pregătiri metodice, pro
fund științifice, pot ridica mîine ni
velul și valoarea fotbalului românesc 
la cotele cele mai înalte. Subliniem 
această necesitate stringentă fiindcă ‘ 
în fotbalul nostru se manifestă de 
ani și ani aceeași boală cronică : in 
loc să procedeze sistematic la im
plantarea energică a rădăcinilor fot
balului în solul fertil al întrecerilor 
de masă, școlare si de juniori. în loc 
să-și asigure in permanentă talente 
din pepiniere proprii, pe care să le 
crească și să le rodeze la eșaloanele 
inferioare — cluburile și asociațiile 
noastre se tînguiesc de multă vreme 
că nu apar mari talente, dar tot de 
multă vreme umblă cu ochii prin 
grădinile altora. (Ceea ce. de fapt, a 
devenit inutil. Decizia de a interzice 
pe timp de 5 ani transferarea jucă
torilor dintr-un județ în altul e me
nită să trezească la realitate cluburi
le și asociațiile, să le stimuleze in 
pregătirea unei mase largi de fotba
liști proprii ; este deci de neînțeles

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj pe care ați binevoit să 
mi-1 adresați cu prilejul reînvestirii mele in funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri.

Cu convingerea că între cele două țări ale noastre cooperarea va fi tot 
mai fructuoasă, vă adresez, la rîndul meu, cele mai sincere urări de succes 
în activitate și de fericire personală.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE

BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Semnarea Protocolului 
schimburile de mărfuri

Simbătă după-amiază a avut loc 
la București semnarea Protocolului 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1978 între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, care prevede o creș
tere însemnată a acestora - față de 
anul trecut.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale,

*
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a primit, 
sîmbătă, pe Tadeusz Nestorovici, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și economiei maritime, condu
cătorul delegației economice gu
vernamentale a R. P. Polone, care 

. a făcut zilele acestea o vizită în țara 
noastră.

româno-polon privind 
și plățile pe anul 1978

iar din partea poloneză de Tadeusz 
Nestorovici, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și economiei ma
ritime, conducătorul delegației gu
vernamentale economice poloneze 
aflate în țara noastră.

La semnare au fost de față Aurel 
Duca, ambasadorul României la Var
șovia, Wladyslaw Wojtasik, ambasa
dorul R. 
membrii 
persoane

P. Polone la București, 
celor două delegații, alte 
oficiale.
*

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind extinde
rea și diversificarea schimburilor co
merciale si cooperării economice din
tre Republica Socialistă România si 
Republica Populară Polonă.

La întrevedere a fost de fată Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

(Agerpres)

o vizită oficială
afacerilor 
Socialiste 
ministrul

La invitația ministrului 
externe al Republicii 
România, Ștefan Andrei, 
afacerilor externe al statului Israel,

Cronica
Simbătă a părăsit

wan Qasem, ministrul aprovizionării 
Hașemit al Iordaniei, 

fruntea unei delegații eco- 
făcut o vizită

Capitala Mar-
din Regatul 
care, in 
nomice. a 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
oaspeții au fost salutați de Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internationale, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Maher Nashashi- 
bi, însărcinatul cu afaceri ad-interim

în tara
Otopeni.

t
DUMINICĂ 26 MARTIE
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentru toți
Tot înainte I 
Șoimii patriei.
Film serial pentru copil : Comoara 
din insulă. Episodul 5.
Pentru ' căminul dumneavoastră.

8.15
9,05
9.15
9,45

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex,

de ce unii n-au înțeles nici acum 
sensul pozitiv al acestei măsuri, ca
racterul ei obligatoriu fără echivoc!, 
și fac în continuare încercări de ra
colări). Nedepistarea și. necaptarea 
tinerelor talente au determinat ca pi
ramida fotbalului nostru să aibă o 
bază de selecție nefiresc de îngustă, 
în unele localități preocupările și in
teresul organelor locale oferind chiar 
imaginea unei piramide răsturnate, 
în sensul că totul se bazează pe... 
echipa din vîrf !

în asemenea condiții, s-a ajuns la 
un număr restrîns de jucători, ceea 
ce nu poate facilita dezvoltarea fot; 
balului. Se știe, spre exemplu, că 
unul din indicatorii care arată acest 
grad de dezvoltare îl constituie nu
mărul de fotbaliști legitimați — copii, 
juniori, tineri, seniori — raportat, ia 
10 000 de locuitori. Unde ne situăm 
noi, din acest punct de vedere, com
parativ cu alte țări europene ? Un e- 
ventual clasament ar avea în frunte 
pe Olanda (650 fotbaliști legitimați, 
la 10 000 locuitori) , R.F. Germania 
(600), Austria (350). R.D. Germană 
(320). Cehoslovacia (235), țara noastră 
situîndu-se pe unul din ultimele 
locuri, cu 47 legitimați, față de 
200 cit reprezintă media continen
tală ! Or. logica elementară spune că, 
pentru a avea fotbal bun. trebuie să 
ai o bază de masă largă, dublată de 
o selecție inspirată și o pregătire ști
ințifică. în fond, această sarcină de 
esență este cuprinsă — pentru fotbal, 
ca si pentru alte sporturi — atit în 
Programul aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., cit și 
în repetatele îndemnuri și indicații 
date de secretarul general al partidu
lui cu privire la dezvoltarea educa
ției fizice și sportului. Numai că — 
de ce să nu spunem — a trecut cam 
mult timp fără ca organele cu atri
buții și răspunderi in sport să fi luat 
măsuri practice în acest sens. Efec
tiv. în cursul anului care a trecut nu 
s-a făcut nici măcar un pas înainte 
în îndeplinirea unui, asemenea obiec
tiv fundamental. în acest răstimp, 
specialiștii și organele sportive din 
țările cu sport și fotbal avansat au 
înțeles asemenea adevăr devenit 
truism și au trecut — în fotbal, 
ca și în alte sporturi — la pregătirea 
talentelor încă de la o vîrstă fragedă, 
punind accent deopotrivă pe condi
ția fizică generală, cît și pe instruirea 
de specialitate. Locul unde se face a- 
ceastă pregătire — indiferent de unele 
forme diversificate, specifice — este 
și rămine peste tot școala. Țările cu

în tara noastră
Moshe Dayan, va efectua 
ficială în Republica Socialistă Româ- 

prima parte a lunii aprilie
o vizită o-

al Regatului Hașemit al Iordaniei ia 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Gre

ciei, Dimitri A. Papadakis, ambasa
dorul 
rostit 
tu rile

acestei țări la București, a 
sîmbătă o cuvintare la pos- 

noastre de televiziune.
★

prilejul Zilei naționale a Re- 
A. W. 
acestei

Cu . ..
publicii Populare Bangladesh. 
Shams-ul Alam. ambasadorul 
țări la București, a rostit sîmbătă 
o cuvintare la posturile noastre de 
televiziune.

13,05 Album duminical.
16,35 însemnări de scriitor.
16,45 Magazin sportiv. • Daciada — re

portaj clin '
competiții 
A.S.A. Tg. 
a Il-a). 
Film serial. 
Episodul 31.
Micul ecran pentru cel mici. 
Telejurnal.

faza actuală a marii 
naționale, a Fotbal : 
Mureș—Steaua (repriza

17,50 Linia maritimă Onedin.

18.40
19,00
19,20 Reportaj TV : „Satul care a urcat 

muntele".
19.40 Antena vă aparține ! Spectacol 

prezentat ele’ județul Harghita.
20.40 Film artistic ; „Sunetul și furia". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane.

22.40 Telejurnal.

fotbal avansat au, de aceea, un sis
tem de competiții școlare cuprinză
tor, pe categorii de vîrstă. bine 
organizat.

La noi insă, de ani îndelungați fot
balul n-a fost dirijat spre școală, n-a 
pătruns în rindurile elevilor așa cum 
se putea și era de dorit, ba chiar s-ar 
putea spune că s-a produs un regres 
în această privință, comparativ cu 
perioade mai îndepărtate. Datorită 
unor condiții obiective, dar mai ales 
unor cauze subiective, nu s-au găsit 
forme de adaptare a activității fotba
listice din școli în funcție de progra
ma încărcată și de timpul liber ce le 
rămine elevilor. Ceea ce atrage cu 
deosebire atenția este faptul că nu

OPINII PE TEME SPORTIVE
există pentru școlari o competiție or
ganizată pe criterii unitare, care să 
cuprindă, diferențial, toate categoriile 
de vîrstă și să aibă caracter de regu
laritate — ceea ce ar fi putut duce 
la rigurozitate și seriozitate în orga
nizarea acestei activități și ar fi spo
rit posibilitățile de control • asupra 
desfășurării ei. în lipsa unei aseme
nea competiții largi, permanente, în
trecerile fotbalistice ale școlarilor au 
caracter sporadic, depinzînd exclusiv 
de inspirația organelor locale. în une
le locuri practic dezinteresate în 
acest sens.

Așa cum sîntem informați. Fede
rația de fotbal. împreună cu organis
mele de specialitate din Ministerul 
Educației și Invățămîntului au alcă
tuit un program care — după apro
barea lui de către C.N.E.F.S.. M.E.I. 
și alte organe — urmează să fie pus 
în aplicare începînd din toamna 
anului viitor. Se prevede organizarea 
in sistem unitar, pe categorii de vîrstă, 
a competițiilor școlare de fotbal, cii 
și crearea unor cluburi școlare de 
înaltă performanță. Pînă la aproba
rea si traducerea în practică a aces
tui sistem menit să cuprindă în fot
bal o masă largă de elevi si să asi
gure înalta performantă — subliniem 
aici citeva idei și necesități pe care 
le socotim de mare importantă în 
acest domeniu.

în primul rînd. trebuie făcut pasul 
decisiv pentru realizarea unei depline 
înțelegeri și unități de acțiune între 
organele de invățămint (conduceri

DACCA
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului român si al meu personal, 
cele mai sincere felicitări, urări de sănătate deplină și fericire personală, iar 
poporului prieten al Republicii Populare Bangladesh noi succese pe calea 
dezvoltării economice și sociale.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie și colaborare statornicite 
intre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor 
dezvolta și consolida în viitor, în interesul reciproc al celor două popoare, al 
cauzei păcii și edificării unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Populară 
sărbăto- 

împlinirea 
de la pro- 

independen-

Republica 
Bangladesh 
rește astăzi 
a șapte ani 
clamarea 
tei sale naționale.

Situată în regiunea 
Asiei de sud. tînăra 
republică (suprafața — 
143 998 kmp ; populația 
— 77 milioane locui
tori) a avut de făcut 
fată încă din primele 
zile de existentă unor 
probleme dificile, ge
nerate de condiții spe
cifice. care au deter
minat-o să se angajeze 
cu toate forțele pe ca
lea lichidării înapoierii 
moștenite din trecut, a 
urmărilor unui oonflict 
armat sîngeros. să-și 
concentreze eforturile 
în direcția dezvoltă
rii economico-sociale. 
Printre măsurile adop
tate chiar în primul an 
de independentă s-au 
numărat naționalizarea 
băncilor, a companiilor 
de asigurare, a peste 
250 de întreprinderi 
particulare si inițierea 
unor acțiuni de moder
nizare a agriculturii, 
sector în care lucrea
ză circa 80 la sută 
din populația țării. 
Aceste acțiuni au con
stituit punctul de ple
care pentru adoptarea 
unor noi si importante 
programe de dezvolta
re. Planul de cinci ani 
1973—1978 și „Carta

albă", elaborată în sep
tembrie 1975. preconi
zează un șir de măsuri 
pentru valorificarea 
resurselor naționale, 
făurirea unei industrii 
proprii, transformarea 
vieții milioanelor de 
locuitori ai sateior.

Cea mai mare parte 
a acestor prevederi a 
si fost realizată, adu- 
cînd schimbări impor
tante în structura eco
nomiei naționale. Pe 
întinsul tării au apărut, 
obiective industriale, ca 
uzina de echipament 
electric de la Chitta
gong. centrala termo
electrică de la Gorsal. 
noul port Mongla. fa
brici de ciment, sticlă, 
textile etc. Ca urmare 
a dezvoltării hidro- 
ameliorațiilor si a me
canizării. agricultura 
si-a sporit producția, 
de cereale si de plante 
tehnice. în special iută 
— principala bogăție a 
Bangladeshului.

Pe plan extern. Re
publica Populară Ban
gladesh se afirmă 
o tară iubitoare 
pace, care dezvoltă 
latii de colaborare
celelalte state din zonă, 
cu toate statele lumii, 
participă activ la efor
turile pentru lichida
rea subdezvoltării 
instaurarea unei 
ordini economice 
temationale.

ca
de 
re-
cu

PROGRAMUL II
Concert educativ, 
închiderea programului.

si 
noi 
in-

16,00
19,00
19.20
19,30
19,50
20,25
21,15
21,40
22,00
22.20 Telejurnal,

LUNI 27 MARTIE
PROGRAMUL I
Telex. Emisiune în limba maghiară. 
Forum cetățenesc, 
1001 de seri.
Telejurnal.
Panoramic. in
Roman-folletpn : Familia paîliser. 
Episodul 6.
Mai aveți o întrebare 7
Caravana melodiilor.
Cadran mondial.

de școli, inspectorate), școlile sporti
ve, organizațiile de pionieri și de 
tineret — care. împreună cu comi
siile de fotbal județene, să organi- 
neze astfel întrecerile școlare incit 
acestea să intre cu drept de eveni
ment în viata elevilor și a localită
ților respective. Este nevoie; pentru 
aceasta, ca — la nivelul scolii si al 
localității — competiția celor mai 
mici fotbaliști să fie înconjurată cu 
dragoste și atenție, să-i fie asigurate 
condiții corespunzătoare pentru o 
bună desfășurare.

Totodată, foarte important este ca 
preocupările principale să se îndrep
te spre faza competitională de la ni
velul unității de invățămint — pe 
clase, pe grupe de vîrstă — fiindcă 
aici trebuie să-și găsească materiali
zare ideea de a atrage cit mai largi 
mase de școlari la practicarea siste
matică, organizată a fotbalului. De 
aceea, este bine să fie exclusă din 
capul locului tentația de a se porni in 
competiție cu reprezentarea scolii, 
sărindu-se peste etapa cea mai în
semnată. etapa-cheie pentru viitorul 
fotbalului. întrecerea de masă, pe 
grupe și clase.

Regularitatea întrecerilor fotbalis
tice școlare reprezintă o altă condi
ție „sine aua non" a reușitei acestei 
largi acțiuni permanente. Organelor 
de invățămint și organelor sportive 
le revine răspunderea de a respecta 
cu rigurozitate calendarul competi- 
țional. care să prevadă perioade pre
cise pentru întrecerile pe scoală, 
apoi pe oraș sau comună si. în sfir
șit, pe județ. Aducînd in discuție a- 
ceastă cerință, ne gîndim că respec
tarea programului competitional este, 
în același timp, indicatorul seriozită
ții în îndeplinirea lui. Pentru asigu
rarea controlului în această privin
ță ar fi potrivit ca. pe lingă comisia 
județeană de fotbal, să funcționeze 
un colectiv special, care să urmă
rească modul cum se desfășoară în
trecerile fotbalistice pentru copii si 
școlari, antrenînd reprezentanți de la 
organele de invățămint, sportive si 
ale U.T.C. din localitatea respectivă; 
un asemenea colectiv ar putea avea 
și competenta și autoritatea cuvenite 
bunei răspîndiri și organizări a fot
balului în școli.

Evident, asemenea ample acțiuni 
competitionale în rîndul elevilor nu 
vor cunoaște reușita deplină si efi
cienta urmărită fără asigurarea unui 
minim de condiții materiale nece
sare desfășurării practice a intilni-

• BRĂILA. In sala Clubtea- 
trului ..Progresul" a avut loc 
simpozionul „Istoria si civiliza
ția geto-dacilor in bazinul Șire
tului în epoca formării primu
lui stat dac centralizat și in
dependent". Cu același prilej, 
la Muzeul Brăilei s-a deschis 
expoziția „Civilizația geto-daci
lor in bazinul Șiretului", în 
sala Universității cultural-stiin- 
țifice municipale s-a deschis 
expoziția itinerantă de carto- 
filie „Monumente de arhitectu
ră europene". Societatea muzi
cală „Lyra" a organizat un re
cital de pian susținut de 
Adrian Tomescu, profesor la

Liceul de muzică „George Enes- 
cu“ din București. (Mircea Bu- 
nea). © DOLJ, Printre acțiu
nile cultural-artistice înscrise 
in ediția a Il-a a Festivalului 
național „Cîntarea României" 
se numără și decada „Elena Fa- 
rago — personalitate de sea
mă a culturii și literaturii ro
mâne". organizată la Craiova 
cu prilejul aniversării unui 
secol de la nașterea poetei, ac
țiune înscrisă in . manifestările 
omagiale recomandate de 
UNESCO, (Nicolae Băbălău). 
© CLUJ. La Cluj-Napoca. în 
organizarea fotoclubului stu
dențesc „Universitatea" au avut

loc cel de-al 7-lea Colocviu de 
fotografie și al treilea Salon 
de fotografie, la care au parti
cipat reprezentanți ai foțpclu- 
burilor din Galați. Brașov,' Tîr- 
gu Mureș. Iași, Oradea. La Mu
zeul de artă din Clui-Napoca, 
Universitatea cultural-știintifi- 
că a organizat, în cadrul ciclului 
„Seri clujene". manifestarea 
„Treizeci de ani de la făurirea 
partidului unic al clasei munci
toare". (Alexandru Mureșan). 
• IAȘI. La Opera Română din 
Iași, baritonul Nicolae Herlea 
a evoluat într-o suită de patru 
spectacole. în operele „Bărbie
rul din Sevilla", „Rigoletto" și

„Traviata". De asemenea, colec
tivul Operei ieșene a prezen
tat două spectacole cu opera 
„Traviata" și la Casa de cultu
ră din Pașcani. în cadrai sta-

CARMST CULTURAL

giunii permanente deschise în 
acest oraș. (Manole Corcaci). 
© ALBA. La Zlatna îsi prezin
tă într-o expoziție lucrările 
de pictură artistele amatoare 
Elena Iancu Benko și Ana Tre- 
ger. A doua ediție a festivalului 
de poezie și muzică folk „Sa-

linae ’78", organizat la Ocna 
Mureș, a reunit tineri interpreți 
din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, 
Baia de Arieș, Ocna Mureș și 
alte localități ale județului. 
(Ștefan Dinică). 9 ARGEȘ. La 
Clubul tineretului din Pitești 
s-a ținut simpozionul : „Pe Ar
geș în sus — o istorie milena
ră". „Munca — factor determi
nant în formarea conștiinței so
cialiste", a fost titlul unei mese 
rotunde desfășurate la Casa de 
cultură din Curtea de Argeș. 
(Gh. Cîrstea). © CARAȘ-SE- 
VERIN. Orașul siderurgiștilor 
de pe Bistra, Otelul Roșu. a 
găzduit, ca și căminul cultural

Pe deplin solidar cu 
tinerele state indepen
dente. poporul român 
urmărește cu interes și 
simpatie eforturile de
puse de poporul Repu
blicii Populare Ban
gladesh pentru recon
strucția tării, pentru 
făurirea și consolida
rea unei economii 
independente. între . 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Bangladesh 
s-au statornicit si se 
dezvoltă relații de pri
etenie si colaborare pe 
cele mai diverse pla
nuri. și in mod deose
bit în domeniul econo
mic. Pe baza unor a- 
corduri semnate în de
cursul ultimilor ani. 
tara noastră livrează 
mașini si echipament 
pentru construirea a 
două filaturi de bum
bac. o fabrică de mo
bilă la Chittagong, va
goane de cale fe
rată ș.a.

Cursul 
relațiilor 
gladesh.
tinute pe linia coope
rării economice evi
dențiază existenta unor 
largi posibilități pentru 
extinderea colaborării 
bilaterale în avantajul 
ambelor țări și po
poare. al păcii si înțe
legerii internaționale.
Nicolae N. LUPU

ascendent al 
româno-ban- 

succesele ob-

PROGRAMUL II
Cenacluri ale tineretului.
Pentru căminul dumneavoastră.
Melodii populare, 
Intîlnire cu satira șl umorul.

16.30
17,00
17,15
17.30
18,00 Drumuri europene : Pașii lui Dinu

Lipatti.
18.30 In alb și negru : Panda ; Zugrăvi

rea cîntecului.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Fllin s<JriăI"p6ntru>''c<jpli : Cuoresfi 
2O,'15:Intei'pyetări âie creației mozartiene. 
20;40 Tradiții reydluțibriăre ale Capitalei. 
21,00 Telex.
21,05 Opera „Visul unei nopți de vară"'
21,45 închiderea programului.

rilor de fotbal : terenuri, mingi, 
echipament. Dar despre modul cum 
sînt îndeplinite indicațiile conduce
rii partidului în acest domeniu — ne 
referim la preocuparea organelor 
sportive locale și a consiliilor popu
lare pentru crearea bazelor sportive 
simple destinate copiilor si juniori
lor — vom reverți. pe larg, cu alt 
prilej.

în sfîrșit, trebuie spus că în șirul 
acestor necesități nu se poate să nu 
stea la Ioc de frunte instruirea co
respunzătoare a micilor fotbaliști. 
Pentru a se asigura aceasta in condi
țiile exigentelor de azi și. mai ales, 
de mîine este absolut indispensa
bilă o strînsă și bine organizată co
laborare între profesorii de educație 
fizică, antrenorii și fotbaliștii de la 
echipe divizionare, foști jucători și 
foști antrenori azi pensionari. Altfel 
spus, este în interesul echipelor pro
prii, al fotbalului nostru în gene
ral ca — la nivelul fiecărei localități 
— să fie antrenate în pregătirea ju
cătorilor de mîine toate forțele ca
pabile și dispuse să'ajute, să se ape
leze la orice om cu pricepere si pa
siune în a învăța fotbalul ne copii, 
în același timp, in sprijinul acestei 
activități ar putea veni si preocu
parea pentru însăși instruirea in
structorilor ; un curs de vară pen
tru profesorii de educație fizică spe
cializați în altă disciplină sportivă, 
dar la care apelează și fotbalul, ar 
fi, în acest sens, deosebit de bine
venit. Tot așa cum. un instrument 
util celor chemați să „predea" fot
balul la elevi l-ar constitui editarea 
de materiale care să popularizeze si 
să explice regulile de pregătire, me
todele de învățare si instruire, regu
lamentul celui mai popular joc 
sportiv.

...Noi ne oprim aici. Sigur că s-ar 
cuveni multe pentru ca fotbalul să 
pătrundă adine în școli și in viața 
de zi cu zi a copiilor. Specialiștii si 
factorii corespunzători cunosc, se 
înțelege, mai bine aceste necesități. 
Noi am conturat citeva. urmărind — 
mai cu seamă — să atragem atenția 
că preocuparea pentru copiii de azi 
este determinantă pentru nivelul 
fotbalului nostru de mîine. înțelege
rea acestui adevăr — la toate eșa
loanele — este condiția nr. 1 pen
tru revitalizarea fotbalului nostru si 
racordarea lui la parametrii cei mai 
înalti în lume.

G. MITROI

din comuna învecinată. Glim- 
boca, o sesiune de referate și 
comunicări științifice pe teme 
de limbă, literatură și folclor, 
cu participarea unor cadre di
dactice și elevi din județ, pre
cum și a unor cercetători din 
Capitală și din Timișoara. 
(Nicolae Cătană). 0 MUREȘ. 
Municipiul Tg. Mureș a găzduit 
recent o consfătuire interjude
țeană a coregrafilor. Au parti
cipat instructori, maeștri și pro
fesori coregrafi din 9 județe ale 
tării. Dintre noile apariții edi
toriale pe plan local consem
năm : volumul „Străbună glie".

o culegere de cîntece de masă și 
prelucrări folclorice destinate 
corurilor mixte și de voci egale. 
Autori: compozitorii mureșeni 
Constantin Șalapi. Birtalan Io
sif, Liviu Cira și Ion Grigorut. 
(Gh. Giurgiu). ® GALAȚI. Ca
sa de cultură a studenților gă- 
lățeni a organizat un concurs 
„Cine știe cîștigă" pe tema: 
„U.A.S.C.R. — organizație re
voluționară a tineretului studios 
din România", iar clubul tine
retului — dezbaterea „Rolul fe
meii în societatea socialistă 
multilateral dezvoltată". (Dan 
Plăesu).
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LucrâriJe sesiunii Comitetului special au evidențiat

Necesitatea creșterii rolului 0. I I 
b solutionarea marilor problem 

ale vieții Internationale
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— La New York s-au încheiat lu
crările sesiunii Comitetului special 
pentru Carta O.N.U. și creșterea ro
lului organizației, organ compus din 
47 de state, printre care și Româ
nia. Comitetul a fost înființat în 
1975. în baza unei inițiative la care 
a fost asociată și țara noastră.

La sesiunea din acest an. comite
tul a continuat analizarea propune
rilor statelor, acordînd prioritate, pe 
baza unei înțelegeri realizate prin 
consens, reglementării pașnice a di
ferendelor și raționalizării procedu
rilor O.N.U.

De-a lungul celor patru săptămîni 
de lucru, statele membre ale comi
tetului au efectuat un schimb de pă
reri aprofundat cu privire la te
mele amintite. Un numitor comun al 
dezbaterilor l-a constituit recunoaș
terea necesității imperioase a creș
terii rolului O.N.U. în examinarea și 
solutionarea marilor probleme ale 
vieții internaționale. O atenție deo
sebi ta a fost acordată sporirii con
tribuției O.N.U. Ia rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state.

Pe marginea acestui subiect au fost 
formulate numeroase propuneri și 
sugestii. Comitetul le-a sintetizat în- 
tr-o listă preliminară, cuprinzînd 51 
de propuneri ce vor 1’i prezentate vii
toarei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. De-a lungul sesiunii au fost 
prezentate 22 de documente de lucru.

In raportul către Adunarea Gene
rală vor figura toate propunerile pre
zentate de România, precum și dc 
alte țări, cu privire la subiectele e- 
xaminate la sesiune. Aceasta va per
mite continuarea dialogului într-un 
domeniu de însemnătate fundamen
tală pentru viitorul organizației mon
diale. Actualitatea propunerilor ro
mânești a fost subliniată de nu
meroase state reprezentate în comi
tet. care au tinut să evoce eforturi
le neobosite ale tării noastre și con
tribuția sa constructivă în dezbateri
le cu privire la îmbunătățirea și de
mocratizarea activității O.N.U., Ia 
consolidarea rolului său în realizarea 
colaborării între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, in 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Reuniune consacrată asistenței internaționale
pentru refacerea Vietnamului

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — La New York a avut loc, 
sub președinția secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, o reuni
une consacrată asistenței internațio
nale pentru refacerea Vietnamului.

Organizată în baza unei rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U., inițiată 
de un numeros grup de state, între 
care și România, reuniunea a prile
juit o manifestare a solidarității in
ternaționale cu poporul vietnamez, 
cu eforturile acestuia pentru recon
strucția pașnică a țării.

Intervențiile participanților la dez
bateri au evidențiat hotărirea țărilor 
lor de a-și aduce o contribuție activă 
Ia sprijinirea eforturilor susținute 
ale Vietnamului pentru dezvoltarea 
sa economică, pentru lansarea vigu
roasă a acestei țări pe orbita progre
sului economic și social.

Luînd cuvîntul, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., amba
sadorul Ion Datcu, a arătat că Româ
nia s-a aflat întotdeauna alături de 
popoarele care luptă pentru libertate

și dezvoltare independentă. în acest 
spirit, țara noastră și-a exprimat, 
5nc.ă de la început, solidaritatea sa 
deplină cu poporul vietnamez în 
lupta sa eroică și i-a acordat între
gul său sprijin moral și material. .în 
condițiile noi, create după victoria 
istorică a poporului vietnamez, rela
țiile de cooperare, prietenie și solida
ritate dintre România și Vietnam au 
cunoscut o nouă dezvoltare.

agențiile

Situația din Orientul Mijlociu
© întrunirea Consiliului Securității Naționale al R. A. Egipt 
© Declarațiile regelui Hussein al Iordaniei • Convorbiri la Beirut 

• Demonstrație la Ierusalim
CAIRO 25 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-a întrunit la Cairo Consiliul Secu
rității Naționale al R.A. Egipt, sub 
conducerea președintelui Anwar El 
Sadat. Au participat Husni Mubarak, 
vicepresedintelfe republicii. Sayed 
Marei. președintele Adunării Po
porului. Mamdouh Salem, primul mi
nistru, generalul Abdul Ghani Al Ga- 
massi, viceprim-ministru și ministrul 
de război și al producției militare, Mo
hamed Ibrahim Kamel, ministrul 
afacerilor externe, alte oficialități. 
După cum relevă ziarul ..Al Ahram", 
agenda de lucru a reuniunii a inclus 
examinarea evoluției situației din 
Orientul Mijlociu, rezultatele recen
telor convorbiri americano-israeliene 
de la Washington, situația din sudul 
Libanului, situația pe plan arab și 
problema palestiniană.

PARIS 25 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat săptămînalului fran
cez „Le Point", regele Hussein al 
Iordaniei a declarat că acțiunea tru
pelor israeliene în sudul Libanului 
„a sporit neliniștea în care trăiesc, 
de peste 30 de ani, populațiile din în
treaga regiune" — a transmis agenția 
France Presse. El a arătat că „este 
extrem de periculos să fie lăsat să 
continue procesul de escaladare" în 
zonă. Trebuie găsite cu orice preț 
bazele unei păci juste și durabile, 
care nu poate fi realizată dacă repre
zentanții poporului palestinian nu vor 
lua parte la negocieri, dacă proble

ma palestiniană nu va fi rezolvată 
într-un mod satisfăcător. El a rea
firmat necesitatea retragerii Israelu
lui din teritoriile ocupate în 1967. Re
gele Hussein consideră, de asemenea, 
că „Statele Unite trebuie să încerce 
să convingă Israelul să efectueze o 
schimbare serioasă și tangibilă în ati
tudinea și politica sa“.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Sosit 
sîmbătă la Beirut, generalul Ensio 
Siilasvuo, coordonatorul forțelor 
O.N.U. staționate în Orientul Mijlo
ciu, a avut convorbiri cu Fuad 
Boutros, vicepremier, ministrul afa
cerilor externe și al apărării al Li
banului. Au fost discutate probleme 
relative la amplasarea unor noi forțe 
ale O.N.U. la sud de rîul Litani, rîu 
care constituie limita nordică a pozi
țiilor ocupate de forțele israeliene în 
urma recentului lor atac asupra su
dului Libanului.

TEL AVTV 25 (Agerpres). — Peste 
100 de profesori din zona situată la 
vest de fluviul Iordan, aflată sub 
ocupația forțelor israeliene. au or
ganizat o demonstrație la biroul 
Crucii Roșii din Ierusalim pentru a 
protesta împotriva „escaladării cam
paniei de represiuni" întreprinse de 
autoritățile israeliene. Este vorba de 
o acțiune de protest din șirul celor 
care au avut loc în teritoriul situat 
la vest de fluviul Iordan, după ata
cul Israelului în sudul Libanului.

R. F. G.

Crearea unui comitet antinazist
BONN 25 (Agerpres). — Agenția 

D.P.A. transmite că in orașul Fuerth 
(R.F.G.) a avut loc, cu participarea 
masivă a populației, și în special a 
tinerilor, ceremonia înființării Comi
tetului cetățenesc de luptă împotriva 
acțiunilor neonaziste.

Comitetul își propune drept obiec
tiv. între altele. împiedicarea difuză
rii publicațiilor neonaziste, o mai 
bună informare a tineretului asupra 
epocii nazismului și mobilizarea opi
niei publice împotriva tendințelor ex
tremiste de dreapta.
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R. P. CHINEZĂ

Cuvîntarea președintelui Hua Kuo-fen
la Conferința națională în problemele științei
PEKIN 25 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor Confe
rinței naționale în problemele știin
ței, Hua Kuo-fen. președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a relevat 
că „este pentru prima dată în isto
ria P. C. Chinez și a R. P. Chineze 
cînd Comitetul Central convoacă o 
conferință de o asemenea amploare 
și cu o reprezentare atît de largă". 
„Ridicarea nivelului științific si cul
tural al întregii națiuni este o cauză 
care privește interesele vitale a sute 
de milioane de oameni. Această 
cauză poate fi asumată numai prin 
mobilizarea și bizuirea pe masele 
cele mai largi, numai prin organiza
rea efectivă a întregului popor ne 
toate fronturile și la scara întregii 
țări. Trebuie, de asemenea, să depu
nem eforturi viguroase pentru spo
rirea numărului oamenilor de știin
ță și tehnicienilor de profesie. Con
tingentul de profesioniști este forța 
de avangardă și de bază în activi
tatea de creștere a nivelului științi
fic și cultural al întregii națiuni chi
neze. Sarcina lui este să cucerească 
fortărețele științei și tehnologiei și să 
le popularizeze in rîndurile maselor. 
Un alt aspect foarte important tre
buie să-l constituie formarea tinere
tului. succesor al cauzei revoluției 
proletare".

Sarcina de a ridica nivelul științi
fic și cultural al întregii națiuni — 
a continuat vorbitorul — implică, de 
asemenea, mari imperative pentru 
cadrele noastre. în primul rînd pen
tru cadrele conducătoare la diferite 
niveluri. Organele conducătoare si 
cadrele la diferite niveluri trebuie să 
se adapteze cerințelor progresului.

modernizării socialiste. trebuie 
să-și îmbunătățească metodele de 
conducere și activitatea. Este nece
sar să învățăm de la alte țări. Prin
cipiul nostru este de a prelua de la 
ele tot ce este cu adevărat bun în 
politică, economie, agricultură, știin
ță. tehnologie, cultură și artă. în a- 
celași timp, trebuie să adoptăm o 
atitudine critică și analitică în acest 
proces.

Politica are rolul conducător, este 
sufletul tuturor lucrurilor, care nu 
vor merge bine dacă nu stăpînim 
activitatea politică și ideologică : dar 
lucrurile nu merg bine dacă ne con
sacram numai politicii si rămînem 
mult timp nespecialiști. fără a cu
noaște tehnica și munca de specia
litate.

Din punctul de vedere al unei 
perspective mai îndelungate — a re
levat președintele — ridicarea pu
ternică a nivelului științific si cultu
ral al națiunii constă în formarea din 
rîndul întregii națiuni a sute de mi
lioane de oameni ai muncii care să 
aibă conștiință și cultură socialiste. 
Aceștia trebuie să fie tipul de om 
care este atît intelectual-muncitor. 
cît si muncitor-intelectual — a adău
gat el.

Președintele Hua Kuo-fen a subli
niat că vor trebui întocmite programe 
pe următorii trei și, apoi, opt ani, pre
cum și un plan pe 23 ani pentru ri
dicarea nivelului științific si cultu
ral al întregii națiuni chineze. Ară- 
tînd că tară trebuie să devină o mare 
școală, vorbitorul a subliniat necesi
tatea creării condițiilor pentru redu
cerea treptată a diferentelor dintre 
oraș și sat. dintre muncitori si ță
rani. dintre munca- fizică si munca 
intelectuală.

DE PRETUTINDENI
• COMPUTERUL DI

AGNOSTICIAN. In Silezia 
inferioară funcționează primul 
centru pentru medicină indus
trială din Polonia. Aici fiecare 
din cei 80 de pacienți internați 
in vederea unor ample și com
plete examene medicale — cu 
ajutorul celei mai moderne a- 
paraturi — primește o cartelă 
de identificare, avind un număr 
de cod individual. Anamneză (in
formațiile furnizate de pacient 
cu privire la boala și antece
dentele sale), precum și rezulta
tele testelor sî.nt preluate și co
dificate în memoria unui cal
culator electronic. în numai 4 
ore se obțin toate datele nece
sare pentru punerea unui diag
nostic sau pentru aprecierea 
stării de sănătate a fiecărui pa
cient. De remarcat că răspunsu
rile pacienților la întrebările 
prestabilite sint înregistrate de 
o instalație automată pentru pre
lucrarea datelor.

© MEDALIE OMA
GIALĂ A F.A.O. 1,1 fiecare 
an, Organizația Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) emite o meda
lie specială care reprezintă pe 
Ceres, zeița romană a agricul
turii, sub trăsăturile unei per
sonalități feminine cunoscute 
pe plan internațional. Anul a-

P. C. Mexican își
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Arnoldo Martinez Verdugo, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Mexican, a declarat presei, la Ciudad 
de Mexico, că. în ultimele luni, în rîn
durile partidului au intrat peste 
100 000 de persoane, în cadrul campa
niei desfășurate în întreaga tară pen
tru noi adeziuni in partid. El a re-

sporește rîndurile
levat importanta consolidării rânduri
lor partidului în vederea participării 
la alegerile parlamentare care vor 
avea loc in 1979.

Verdugo a subliniat că P.C.M. a 
chemat partidele de stingă să elabo
reze un program comun de acțiune 
și să prezinte liste comune de can
didați în alegeri.

Expoziție românească 
la Cleveland (S.U.A.)
La centrul cultural „Kenneth Beck" 

din orașul Cleveland (S.U.A.) s-a 
deschis o expoziție de pictură con
temporană românească. La vernisaj 
au luat parte primarul orașului, Ant
hony Sinogra, directorul centrului 
cultural „Kenneth Beck", Karl Ma- 
ckey, oficialități și reprezentanți ai 
vieții publice și culturale, ziariști și 
un numeros public, inclusiv cetățeni 
americani de origine română stabiliți 
in această localitate. Au fost pre
zență reprezentanți ai Departamentu
lui de Stat și ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Washington.

Sesiunea comisiei Dună
rii. I"3 Budapesta s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 36-a sesiuni or
dinare a Comisiei Dunării, în cadrul 
căreia au fost discutate probleme de 
interes comun privind navigația pe 
Dunăre. Din partea țării noastre a 
participat o delegație condusă de 
ambasadorul Victor Bolojan, repre
zentantul României în comisie.

Greva minerilor ameri
cani a luat sfîrșit sîmbătă> 
prin ratificarea unui proiect de con
tract colectiv încheiat între sindica
tul minerilor — care au întrerupt lu
crul în urmă cu 109 zile, cerînd îm
bunătățirea condițiilor lor de muncă și 
viață — și proprietarii de mine. Con
tractul. care prevede satisfacerea 
parțială a revendicărilor formulate de 
greviști, a fost aprobat cu o majori
tate de 58 ia sută din numărul total 
al greviștilor — 160 000.

Asasinat în Turcia. La
Ankara, unul din procurorii adjuncți

ai orașului a fost asasinat în plină 
stradă — informează agențiile U.P.I., 
Reuter și France Presse. Ancheta
torii presupun că autorul — deocam
dată neidentificat — este membru 
al unei organizații teroriste de ex
tremă dreaptă. Totodată, la Is
tanbul s-a produs o explozie în- 
tr-unul din cartierele orașului, iar 
trei studenți au fost răniți cu focuri 
de armă.

Recurs înaintat de fostul 
premier pakistanez. Sîmbătă’ 
fostul premier al Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a făcut apel la 
Curtea Supremă împotriva verdictu
lui înaltei Curți din Lahore, care, în 
urmă cu o săptămînă, l-a condamnat 
la pedeapsa capitală — anunță agen
țiile France - Presse și Associated 
Press.

Șomajul în Finlandaafecta 
la jumătatea lunii martie 190 000 de 
persoane, sau 8,8 la sută din forța de 
muncă.

Vaste operațiuni ale poliției 
franceze pentru prinderea 
răpitorilor industriașului 

Empain
După cum relatează agenția France 

Presse, vineri seara a fost lansată, 
in sudul regiunii pariziene, o opera
țiune a politiei pentru prinderea ră
pitorilor industriașului belgian baro
nul Edouard Jean Empain, răpit la 
23 ianuarie 1978.

Răufăcătorii au deschis imediat fo
cul asupra polițiștilor care au ripos
tat. înregistrindu-se un mort si un 
rănit ușor de partea răpitorilor, si 
doi răniți in rîndul polițiștilor.

Poliția era la curent că în ultimele 
zile au avut loc contacte în cel mai 
mare secret cu răpitorii. în vederea 
predării, drept răscumpărare, a sumei 
de 17 milioane franci elvețieni, a pre
cizat un purtător de cuvînt al poli
ției judiciare franceze. Răpitorul ucis 
este Daniel Duchateau. în virstă de 
39 de ani, iar cel rănit este Alain 
Caillol (36 ani), care în prezent este 
interogat de politie.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

în

S. U. A.

Ample preocupări pentru utilizarea 
rațională a resurselor energetice

© „Planul energetic nr. 2" elaborat de administrația Carter 
® Tranziția spre cărbune, pentru reducerea dependenței față 
de petrol și gaze @ Cuvintele de ordine — economie, conservare, 

diversificare a resurselor energetice

Preocupările Casei Albe în direcția 
economisirii, conservării și diversifi
cării surselor de energie sînt spri
jinite de largi cercuri ale opi
niei publice din S.U.A. într-o scri
soare adresată ziarului „'Washington 
Post", un cititor arată : „Președintele 
are dreptate. Consumăm prea multă 
energie. Trebuie să înțelegem cu 
toții că nu este bine pentru America, 
nu este bine pentru omenire să 
continuăm pur și simplu să irosim 
vaste cantități de energie".

După cum relatează ziarele ameri
cane, în urma acțiunilor întreprinse 
in S.U.A., s-a realizat o reducere

destul de însemnată a importurilor 
de petrol (cu 18 la sută în ultima 
lună, față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut). Pe de altă parte 
însă, consumul american de petrol, 
a crescut cu 1 la sută față de martie 
1977. De aceea Casa Albă insistă 
atit de mult ca Congresul să adopte 
de urgență programul național de e- 
conomisire a energiei, pentru ca să 
se poată trece la aplicarea mă
surilor preconizate și la extinderea 
lor in conformitate cu „planul ener
getic nr. 2". \

Nicolae PLOPEANU
Problema energiei continuă să de

țină „capul de afiș" al actualității 
economice și politice americane. In 
timp ce pe ordinea de zi a Con
gresului S.U.A. rămîne înscrisă ca 
preocupare prioritară adoptarea pro
gramului național în domeniul ener
giei, program formulat în pri
măvara trecută, administrația Carter 
a conceput un „plan energetic nr. 2", 
care să ducă mai departe acțiunea de 
economisire, conservare și diversifi
care a surselor de energie.

în primul program al administrației 
aii fost prevăzute impozite progresive 
pentru automobilele de mare capaci
tate, aplicarea limitării vitezei pe 
căile rutiere, eventuale impozite ma
jorate asupra consumului de benzină, 
sporirea progresivă a prețului gazelor 
naturale. Oricît de drastice ar fi 
măsurile respective, s-a apreciat că 
ele nu vor fi însă în măsură să so
luționeze problema importului 
în . continuare a unor masive 
cantități dă petrol. Valoarea a- 
cestora se ridică anual la 40 
miliarde dolari, existînd perspectiva 
de a ajunge în curînd la 100 miliar
de dolari. „Prin acești dolari 
care merg în străinătate — afirmă 
președintele Jimmy Carter — se ex
portă de fapt locuri de muncă ame
ricane. Este clar că această depen
dentă de petrolul importat constituie 
una din cauzele principale, dacă nu 
chiar principala cauză a dificultăți
lor noastre economice".

De aceea, „planul energetic nr. 2“ 
urmărește efectuarea, intr-o perioadă 
destul de scurtă, a unei „tranziții di
ficile", cum a numit-o ministrul a- 
merican al energiei, James Schlesin
ger, pentru ca S.U.A. să se elibereze 
de dependența actuală față de petrol 
și gaze naturale și să se orienteze 
spre utilizarea mai intensă a acelor re
surse proprii de care dispune din 
abundentă, respectiv cărbunele si 
derivatele sale. în prima etapă a 
acestui plan se prevede deschiderea 
a încă 190 de mine, cu o producție 
anuală de peste 400 milioane tone, si 
extinderea a peste 140 exploatări e- 
xistente. care vor aduce un spor de 
încă 150 milioane tone cărbune. Pa
ralel. se extind cercetările pentru 
perfectionarea metodelor de obținere 
a petrolului sintetic și de gazeificare a 
cărbunelui, urmînd ca acestea să 
acopere într-o măsură tot mai mare 
cererea de combustibil pentru în

călzit și transporturi, cît și de ma
terii prime pentru industria chimică.

„Planul energetic nr. 2“ merge 
însă și mai departe, luînd in consi
derație și concluziile recentei confe
rințe internaționale, desfășurată la 
Washington, cu participarea specialiș
tilor americani și din alte țări, în do
meniul -conservării energiei. La arhin- 
tita conferință s-a subliniat astfel că 
cele patru principale resurse ener
getice — petrolul, gazele naturale, 
cărbunii și energia nucleară — nu 
pot oferi răspunsuri definitive pen
tru un viitor mai îndepărtat. De 
aceea, planul m’entionează ca. paralel 
cu extinderea identificării și utili
zării de noi rezerve de combustibili 
clasici, să se treacă la folosirea in 
mai mare măsură a surselor inepui
zabile de energie solară, eoliană, geo-, 
termică și a mareelor.

în această direcție sînt an
gajate importante forțe științi
fice pentru elaborarea tehnolo
giilor adecvate. S-au și obținut o se
rie de rezultate. A fost elaborat, de 
exemplu, un proiect în valoare de 100 
milioane dolari pentru exploatarea 
șișturilor bituminoase, proiect care ar 
urma să fie înfăptuit în regiunea 
Grand Valley (Colorado). Se are în 
vedere prelucrarea a 100 000 tone de 
șisturi pe zi. în vederea obținerii a 
9 000 barili de petrol. Paralel, în 
S-.U.A. a luat extindere valorificarea 
deșeurilor menajere. în vederea ob
ținerii de energie electrică ; s-au 
construit locuințe încălzite prin e- 
nergia solară etc;

Datorită costurilor ridicate de 
construcție, in ultimii ani au. fost 
plasate mai puține comenzi de 
uzine atomoelectrice, iar unele din 
comenzile făcute au fost anulate sau 
suspendate. Pentru a se depăși a- 
ceastă situație, in noul plan se pre
vede degrevarea de impozite la in
vestițiile consacrate centralelor a- 
tomoelectrice

Ziarul „New York Times" sub
liniază că președintele S.U.A. consi
deră „bătălia pentru soluționarea 
problemelor energetice drept o com
ponentă de bază a luptei pentru 
redresarea economiei". De aceea, mi
nistrul energiei a declarat că va re
comanda, în cazul că va consi
dera necesar, instituirea unor taxe 
suplimentare în vederea reducerii în 
continuare a importurilor de petrol 
și consumului de produse petroliere.

BOLIVIA

în perspective scrutinului prezidențial
Se accelerează pulsul vieții politice 

boliviene, evenimentele ce se succed 
adăugind noi elemente la o stare de 
efervescență ce se extinde treptat. în 
perspectiva alegerilor prezidențiale 
de la 9 iulie, se accentuează proce
sul de regrupare a forțelor politice 
din țară, de definire mai clară a po
zițiilor și opțiunilor. în acest context, 
ca un eveniment important s-a în
scris recentul comunicat al alianței 
partidelor de opoziție — din care fac 
parte Partidul Comunist Bolivian, 
Partidul Socialist Bolivian și alte 
formațiuni — care s-au pronunțat 
pentru înnoiri politice, inclusiv pen
tru acordarea de libertăți sindicale 
depline, respectarea garanțiilor și li
bertăților democratice constituționale. 
Totodată, s-a constituit „Uniunea na
ționalistă a poporului", cuprinzînd 
zece grupări de centru-dreapta, care 
se pronunță pentru menținerea ac
tualului curs conservator.

Numeroși observatori din La Paz 
apreciază că evoluțiile înregistrate 
de la începutul acestui an au o în
semnătate deosebită pențru configu
rarea fizionomiei politice boliviene. La 
sfirsitul lunii decembrie a anului tre
cut. soțiile unor exilați politici au de
clarat greva foamei, revendicînd am
nistie generală, inclusiv pentru ad
versarii regimului aflați în străină
tate, reintegrarea tuturor muncitori
lor concediați, . evacuarea trupelor, 
care, începînd din vara anului 1976, 
ocupă minele. Acțiunea „stomacu
rilor goale", cum a fost denumită, 
s-a răspîndit rapid, nu numai la La 
Paz, ci și în orașele din interior, gre-, 
vistelor alăturindu-li-se studenți, li
deri sindicali, reprezentanți ai cleru
lui și chiar un fost președinte al tă
rii. în sprijinul greviștilor au avut 
loc numeroase manifestații studen
țești. iar conducătorii Federației mi
nerilor au proclamat o grevă gene
rală de 24 de ore.

Criza politică, provocată de am
ploarea și profunzimea acestei miș
cări, s-a încheiat — cel puțin tempo
rar — la 18 ianuarie, odată cu re

uniunea cabinetului de miniștri, la 
sfîrșitul căreia actualul președinte 
Hugo Banzer a anunțat amnistia ge
nerală. O săptămînă mai tîrziu, au 
fost restabilite și o serie de libertăți 
sindicale.

între cauzele care au dus la aceas
tă situație, observatorii consideră că 
un rol important â jucat poziția 
adoptată de un grup numeros de 
ofițeri din'sinul forțelor armate, par
tizani ai unei; deschideri politice 
reale. Poziția acestor ofițeri decurge 
din natura problemelor economice și 
sociale cu care se confruntă, în pre
zent, țara. în ultima vreme, Bolivia 
a înregistrat un ritm anual de dez
voltare de 6,7 la sută, a cărui men
ținere este vitală pentru realizarea 
unui anumit echilibru între cele trei 
sectoare de bază ale economiei națio
nale : minier, hidrocarburi și agricol, 
într-adevăr, dezechilibrul cronic in
tre creșterile din domeniile minier și 
hidrocarburi și înapoierea în care a 
rămas agricultura constituie cauza 
fundamentală a unor puternice dis
torsiuni din economie, cu grave 
implicații sociale. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cit 56 la sută din popu
lația țării lucrează în agricultură, 
trăind în mizerie. De altfel, se poate 
spune* că, în general, creșterile obți
nute în unele sectoare ale economiei 
nu au făcut decît să mărească pro
fiturile oligarhiei interne, sau ale so
cietăților multinaționale ce acționează 
în țară, răsfrîngîndu-se în prea mică 
măsură asupra păturilor largi.

în aceste condiții, necesitatea unor 
schimbări structurale a devenit tot 
mai evidentă, ca și aceea a parti
cipării reprezentanților tuturor sec
toarelor vieții naționale la soluționa
rea problemelor cu care este confrun
tată țara, la realizarea acestor schim
bări de structură. Configurat astfel, 
procesul politic bolivian își accele
rează cursul, scrutinul prezidențial 
din vară fiind de natură să aducă 
clarificări suplimentare.

Valentin PAUNESCU
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Ce răbdătoare e hîrtia
Respectiva revistă franceză este imprimată pe hîrtie ultrafină, sa

tinată și lucioasă, cu multe fotografii într-un colorit mai diversificat 
decît al cozilor de păun. Delectează manichiuristele de provincie și 
plasatorii biletelor de loterie, purtîndu-i pe aripi de reverie în lumea 
vedetelor cinematografice lîncede de spleen.

Are și multe reclame, căci reclama este sufletul comerțului.
Dar și a turismului.
...O pagină întreagă, cu Imagini mirifice, înfățișează apusuri de 

soare într-un colorit galben-portocaliu demn de Van Gogh, Clișeele 
sînt însoțite de explicații.

Cităm : „Extraordinare — peisajele. Extraordinare — distrac
țiile. Amurguri superbe. Toți cei ce au vizitat țara păstrează amin
tirea unor seri splendide, de neuitat. Marile șiruri de munți se în
veșmântează în flăcări purpurii. Fiecare zi aduce distracții noi~ și 
pasionante. Vă așteaptă o primire fabuloasă, vă este rezervată o 
tradițională ospitalitate călduroasă".

Ei și ? Un obișnuit prospect publicitar.
într-adevăr, un banal și uzual prospect. Chiar destul de reticent 
informație. Poate chiar prea reticent.
„Extraordinare peisa|ele" — unde se mai pot întîlni imagini în care 

o infimă crustă albă transfigurează straniu natura, mediul, raportu
rile, acoperă totul ? „Extraordinare divertismentele" — și într-adevăr 
de cînd Gestapoul a dat faliment, unde se mai poate înveseli cineva . . 
trăgînd liber cu pistolul asupra oamenilor spre buna dispoziție și în ) 
aplauzele asistenței ?

„Amurguri superbe, cu șirurile de munți înveșmîntate în flăcări 
purpurii"; dar numai șirurile de munți? Cartierele mărginașe, loca- 
litățile-ghetou nu sînt și ele îmbrățișate de flăcări care ar stîrni ge
lozia lui Neron ?

„Fiecare zi aduce amuzamente variate" — unde se mai pot vedea 
șarje ale poliției, cu măciuca, cu mitraliera, cu tunurile de apă sau 
cîini dresați sărind de gîtul copiilor, ori domnișoare de pension fă- 
cînd exerciții de tir pe viu, sau gimnastica spasmelor sub impulsul 
electrozilor la interogatorii — și cite și mai cîte alte variate distracții 
cotidiene.

„Amintiri de neșters" — și într-adevăr oare se pot șterge ușor 
urmele bicelor, fierului înroșit sau lămpilor cu acetilenă ?

Doriți să știți care este țara fabuloaselor amurguri și extraordi
narelor distracții ? Paradisul ce invită pe turiști ?

Africa de Sud.

...Pe una din imaginile cu colorit de Van Gogh se profilează um
brele exotice și grațioase ale unor girafe. Și, firește, în umbră ele apar 
de culoare neagră.

Afișul și revista-prospect omit să precizeze cum se materializează, 
în cazul acestei culori, „primirea fabuloasă" și „ospitalitatea căl
duroasă".

Apariția anunțului a coincis cu debutul „Anului Internațional îm
potriva apartheidului".

...Chiar ultrafină, satinată și lucioasă — ce răbdătoare poate fi. 
hîrtia I

N. CORBU
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cesta, medalia omagială a F.A.O. 
este dedicată Lillianei Carter, 
mama președintelui Statelor 
Unite, ca recunoaștere a înde
lungatei. sale activități în sco
puri. umanitare. Născută in 
Georgia, în.tr-o familie de fer
mieri, Lillian Carter s-a remar
cat ca militantă pentru drepturi 
civile în rîndul comunității lo
cale ; la 68 de ani a plecat in 
India, într-un mic orășel de 
lingă Bombay, ca soră de cari
tate, unde a activat pentru a a- 
lina suferințele bolnavilor de 
holeră și lepră. Printre alte 
personalități feminine care au 
primit medalia omagială a 
F.A.O. se numără Coretta Scott 
King, soția cunoscutului mili
tant de culoare american Mar
tin Luther King.

® „ȘEREMETIEVO-2". 
La 30 de kilometri de Moscova, 
a început construcția noii ae
rogări „Șeremetievo-2. Avind 
trei niveluri. clădirea ae
rogării va dispune — in afara 
diferitelor încăperi de serviciu 
— de restaurante, braserii, cine
matograf ș.a. Pasagerii vor pu
tea pătrunde direct în aeronave 
folosind coridoarele telescopi
ce. Noua aerogară a capitalei 
sovietice va putea face față la 
un trafic de 2100 pasageri pe 
oră sau 6 milioane de pasageri 
pe an.

© DIRIJAREA AUTO
MATĂ A AUTOBUZE
LOR. La Dublin (Irlanda) se 
află in curs de amenajare un 
sistem de dirijare automată a 
circulației autobuzelor orășe
nești. Două ordinatoare culeg 
intr-un singur minut informații 
referitoare la locul în care se 
găsește fiecare autobuz, iar a- 
paratura radio asigură comuni
carea intre operatori și șoferi.

© MICROSCOP E-
LECTRONIC PERFEC
ȚIONAT. în R.P. Chineză se
acordă o importanță tot mai 
mare cercetării științifice ca 
factor important al dezvoltării 
generale. Pe această linie, re
cent. fabrica de instrumente și 
aparate de măsurat „Siniao" 
din Șanhai a asimilat un mi
croscop electronic cu o putere 
de mărire de 800 000 de ori —
primul de acest gen proiectat 
si fabricat în China. El este 
destinat cercetărilor din dome
niile medicinei, biologiei, meta
lelor, geologiei, metalurgiei, se- 
miconductorilor și in studierea 
atomului și moleculei.

în Italia continuă cu 
febrilitate acțiunile în 
vederea descoperirii 
autorilor răpirii pre
ședintelui Consiliului 
Național al Partidului 
Democrat-Creștin, Aldo 
Moro. în același timp, 
in întreaga tară se 
desfășoară demonstra
ții de protest con
tra acțiunilor crimina
le ale organizațiilor 
teroriste îndreptate 
împotriva instituțiilor 
democratice. în foto
grafie : un aspect al 
mitingului de masă 
organizat cu prilejul 
funeraliilor celor cinci 
membri ai gărzii per
sonale a lui Aldo Moro, 
uciși de teroriști ; în 
medalion : fotografia 
înfătișindu-1 pe omul 
politic italian în locul 
secret unde este deți
nut de teroriști, tri
misă de aceștia pre
sei italiene.
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