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HOTĂRÎREA
CmBoM Centrii al hrtiH Cmaisi 

cu privire la perfecționarea conducerii si planificării 
economico-financiare

Pe baza hotăririlor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indi
cațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au adoptat o serie de măsuri care 
asigură lărgirea continuă a participării oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a țării,.

Partidul Comunist Român a acționat cu 
consecvență pentru instituirea unui sistem cu
prinzător de organe de conducere colectivă in 
toate sectoarele de activitate, pentru creșterea 
rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii, 
ca cele mai reprezentative foruri de dezbatere și 
rezolvare a problemelor fundamentale ale fiecă
rei unități. Prin măsurile stabilite s-a creat un 
cadru larg democratic pentru participarea celor 
ce _ muncesc la conducerea economiei naționale și 
a întregii vieți sociale, pentru ca fiecare colectiv 
de muncă să-șL îndeplinească rolul in buna func
ționare a unităților în care lucrează, în scopul 
creșterii eficienței economice, ridicării nivelului 
.de trai al maselor, dezvoltării generale a so
cietății.

îmbinarea armonioasă a autonomiei fiecărei 
întreprinderi, prin lărgirea competențelor și atri
buțiilor ce le revin, cu conducerea unitară a în
tregii vieți economico-sociale, pe baza aplicării 
principiului centralismului democratic, asigură 
valorificarea deplină a avantajelor orînduirii so
cialiste. accelerarea progresului patriei noastre, 
dezvoltarea democrației socialiste, a autocondu- 
cerii muncitorești. Hotărîtor, în actuala etapă, este 
ca fiecare colectiv de muncă să asigure gospodă
rirea cu maximum de eficientă a părții din avu
ția,, națională ce i s-a încredințat spre admi
nistrare, în vederea dezvoltării mai puternice a 
forțelor de producție și creșterii pe această bază 
a nivelului de trai și de civilizație al întregului 
popor.

Cerința trecerii la o nouă calitate a activității 
economice necesită să se perfecționeze mecanis
mul economico-financiar, astfel incit unitățile 
economice, organele lor de conducere colectivă 
să dispună de pîrghii corespunzătoare pentru în
deplinirea în cit mai bune condiții a rolului și 
atribuțiilor ce le revin, pentru stimularea crește
rii eficienței economice, cointeresarea oamenilor 
muncii în valorificarea superioară a resurselor 
existente și obținerea de rezultate economice su
perioare.

în mod deosebit se pune problema de a spori 
rolul activității de planificare și a celei financiare 
în îndeplinirea programelor de dezvoltare in 
ritmuri înalte a forțelor de producție, de a dez
volta inițiativa și răspunderea întreprinderilor și 
centralelor, in planificarea propriei lor activități, 
înlăturind fenomenele de centralism excesiv, și a 
așeza pe o bază mai temeinică autoconducerea 
muncitorească, de a asigura pirghiile economice 
și financiare necesare pentru realizarea acestor 
obiective, in strinsă legătură cu planificarea uni
tară a economiei naționale.

în acest scop și pentru aplicarea consecventă 
a prevederilor legilor noastre cu privire la pla
nificarea și activitatea financiară a unităților e- 
conomice, sînt necesare măsuri cu privire la :

1. întărirea autogestiunii economico-financiare, 
lărgirea competențelor în luarea deciziilor, in în
făptuirea hotăririlor adoptate și îndeplinirea pla
nului, pentru a pune de acord mecanismul eco
nomico-financiar cu cadrul organizatoric demo
cratic creat, pentru a asigura unităților economi
ce și organelor colective de conducere pîrghii și 
mijloace economico-financiare de exercitare e- 
fectivă a atribuțiilor și răspunderilor conferite de 
lege. Toate acestea trebuie să ducă la ridicarea 
pe un plan superior a autoconducerii muncito
rești, a rolului colectivelor de oameni ai muncii 
în conducerea vieții noastre economico-sociale. 
Aceste măsuri vor contribui la accelerarea dez
voltării producției pe baza tehnicii moderne, îm
bunătățirea continuă a calității produselor, rea
lizarea uneț înalte eficiente și creșterea rentabi
lității, ridicarea calitativă a întregii activități e- 
conomice. Se vor crea astfel condiții pentru creș
terea contribuției fiecărei întreprinderi la dezvol
tarea generală a societății și totodată pentru co
interesarea mai directă a colectivelor de oameni 
ai muncii in îndeplinirea prevederilor de plan, 
în dezvoltarea economică a fiecărei întreprinderi, 
care să se reflecte în sporirea veniturilor celor 
ce muncesc prin creșterea retribuției, crearea 
unor fonduri pentru construcții de locuințe și alte 
acțiuni sociale, participarea la beneficii.

2. Sporirea răspunderii întreprinderilor pentru 
întocmirea planului propriu de dezvoltare econo-

mico-socială, ținînd seama de asigurarea cu co
menzi, atit din țară, cit și din străinătate, pre
cum și de capacitățile de producție de care dis
pun și de cele ce urmează să intre în funcțiune. 
Potrivit principiului centralismului democratic, 
lărgirea inițiativei și răspunderii colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi trebuie să se 
realizeze în condițiile asigurării conducerii pla
nificate unitare a economiei, pe baza planului 
național unic de dezvoltare economico-socială.

3. Elaborarea in fiecare unitate economică a 
bugetului de venituri și cheltuieli, care va re
prezenta instrumentul de bază al conducerii ac
tivității financiare, al analizei și controlului, al 
asigurării echilibrului financiar al întreprinderii.

4. Introducerea ca indicatori de bază a valorii 
producției nete și producției fizice, precum și 
perfecționarea indicatorilor economico-financiari.

5. îmbunătățirea muncii ministerelor și a ce
lorlalte organe centrale, care trebuie să-și con
centreze în mai mare măsură activitatea în în
treprinderi și centrale în scopul soluționării ope
rative a problemelor de planificare, financiare, 
de credit și prețuri, de aprovizionare tehnico-ma- 
terială, de comerț exterior și de cointeresare 
materială legate de transpunerea în viață a com
plexului de măsuri privind perfecționarea condu
cerii și planificării economico-financiare.

Toate aceste obiective și orientări impun per
fecționarea multilaterală a mecanismului econo
mico-financiar in concordanță cu cerințele actualei 
etape de dezvoltare a economiei naționale, a în
tregii noastre societăți.

CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA
MECANISMULUI ECONOMICO-FINANCIAR 

I. îmbunătățirea indicatorilor 
economico-financiari

1. Se va introduce ca indicator de bază valoarea 
producției nete în industrie, agricultura de stat, 
construcții și transporturi. Valoarea producției 
nete reprezintă valoarea nou creată în activitatea 
productivă și cuprinde următoarele elemente prin
cipale :

— prelevarea unei părți din valoarea nou creată 
pentru fondul de dezvoltare a societății, sub for
ma impozitului pe valoarea producției nete ;

— retribuțiile directe ale personalului muncitor 
și alte drepturi ale oamenilor muncii ;

— cheltuielile de cercetare și pentru introdu
cerea tehnicii noi ;

— cheltuielile generale, exclusiv cele mate
riale ;

— impozitul pe fondul de retribuire ;
— contribuția pentru asigurări sociale ;
— beneficiul net.
Calculul producției nete se face prin scăderea

(Continuare in pag, a Il-a)
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HOTĂRÎREA
Cnmitetului Ceniral al Parridului Comunist Român 

cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor si cererilor oamenilor muncii

înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea al. Partidului Comunist Român, a pre
vederilor Programului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism presupune perfec
ționarea continuă a organizării și conducerii so
cietății, dezvoltarea democrației sbcialiste,'asigu
rarea tuturor condițiilor pentru participarea in- 
tregului popor la conducerea vieții politice, eco
nomice și sociale, pentru manifestarea plenară a 
spiritului de inițiativă și răspundere civică al oa
menilor muncii în toate domeniile de activitate.

în acest context, soluționarea scrisorilor, propu
nerilor și sesizărilor oamenilor muncii, ca și buna 
organizare a audiențelor la diferite niveluri și 
foruri de conducere reprezintă modalități im
portante de consultare sistematică și multilaterală 
a maselor, de valorificare a experienței și înțe
lepciunii colectivelor de cetățeni, de manifestare 
deschisă a opiniei tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, in efortul de perfec
ționare continuă a activității economico-sociale, a 
conducerii societății, a operei de edificare a' so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Scrisorile adresate conducerii partidului, orga
nelor de partid și de stat, presei și organizațiilor 
obștești reprezintă o formă de participare nemij
locită a oamenilor muncii la conducerea treburilor 
de stat și obștești, la exercitarea controlului asu
pra activității organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești, o expresie puternică a afirmă
rii drepturilor și libertăților cetățenești, consfin
țite de Constituție, a dezvoltării și adîncirii conti
nue a democrației noastre socialiste. Pe această 
cale, oamenii muncii dau glas adeziunii lor de
pline față de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotăririi ferme de a face 
totul pentru transpunerea ei in viață.

Pătrunși de răspunderea ce decurge din cali
tatea lor de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. de producători și beneficiari ai bunurilor 
materiale și spirituale, dovedind o înaltă conștiin
ță socialistă, oamenii muncii fac, totodată, cunos
cute — prin scrisori și audiențe — unele stări de 
iucruri negative, iau atitudine critică față de unele

manifestări contrare intereselor societății noastre, 
față de abuzuri și încălcări ale legilor și hotă
ririlor partidului și statului, ale normelor de 
conviețuire socială. Ei contribuie pe această cale 
la lichidarea lipsurilor și neajunsurilor care mai 
există în diferite sectoare, la îmbunătățirea .con
tinuă a activității din unitățile industriale și a- 
gricole, instituțiile de învățămînt, cultură și să
nătate, la perfecționarea muncii organelor de 
partid, de stat și obștești, a tuturor unităților so
cialiste.

Din analiza activității desfășurate în domeniul 
scrisorilor și audiențelor rezultă că a crescut pre
ocuparea organelor de partid și de stat pentru so
luționarea problemelor ridicate in spiritul hotări
rilor de partid și al legilor țării, solicitudinea lor 
față de cetățeni, grija pentru restabilirea lega
lității încălcate, au sporit operativitatea și exigența 
în adoptarea măsurilor de înlăturare a lipsurilor 
semnalate.

Deși cea mai mare parte a sesizărilor primite 
de organele de partid și de stat:s-au dovedit înte
meiate, reflectind maturitatea politică, înalta con
știință cetățenească și spiritul de ; răspundere al 
autorilor acestora, nu toate au fost rezolvate in 
mod corespunzător. Se manifestă încă formalism

și superficialitate în elucidarea problemelor ri
dicate de oamenii muncii, iar soluțiile ce se dau 
nu sînt întotdeauna în concordanță cu faptele 
constatate. Consiliile de conducere ale unor uni
tăți economice și instituții nu dovedesc suficientă 
receptivitate față de sugestiile și criticile formu
late în legătură cu diferitele aspecte ale activității 
economice și sociale, nu acționează cu promptitu
dine, concret, pentru lichidarea neajunsurilor 
constatate, pentru rezolvarea solicitărilor justi
ficate.

Faptul că unele organe locale nu rezolvă ope
rativ și responsabil sesizările și propunerile cu
prinse în scrisorile primite face ca oamenii mun
cii să se adreseze forurilor superioare, ceea ce 
duce la întîrzierea soluționării și la încărcarea 
excesivă a. organelor centrale cu probleme ce 
trebuie ,să-și găsească soluționarea pe plan local, 
în cadrul unităților și localităților respective.

Pentru îmbunătățirea continuă a activității de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, creșterea răspun
derii organelor de partid, de stat și organizațiilor 
obștești în acest domeniu, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român hotărăște :

I. Cu privire la organizarea și conducerea 
activității de rezolvare a propunerilor, 

sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii

1. întreaga activitate de examinare și rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii se va desfășura sub con
ducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor

de partid, în spiritul hotăririlor Congresului al 
XI-lea, al Programului P.C.R., al hotăririlor Co
mitetului Central, al indicațiilor secretarului
(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătoarea delegației Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei din R. P. D. Coreeană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit, luni 
după-amiază. pe tovarășa Hă Giang 
Suk. membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme, secretar general 
al C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei, conducă
toarea delegației frontului, care ne 
vizitează tara, la invitația Consiliu
lui National al Frontului Unității 
Socialiste.

La. primire a. luat parte tovarășul 
Mihai Dalea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Național a! F.U.S.

A luat, parte, de asemenea. Sin In 
Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Tovarășa Hă Giang Suk a mulțu
mit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, pentru

prilejul oferit de a vizita România, 
de a cunoaște nemijlocit din succe
sele poporului român în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Totodată, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și cele mai sincere 
urări din partea tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășului Kim Ir Sen un călduros 
salut. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate.

în cadrul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție, bunele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și Partidul Muncii din Coreea, dintre 
tarile și popoarele noastre, in spiri
tul convorbirilor și înțelegerilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. S-a exprimat, totodată, 
dorința de a extinde și diversifica 
aceste relații in interesul popoarelor

român si coreean. în folosul cauzei 
păcii și socialismului.

în cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat soli
daritatea deplină a Partidului Comu
nist Român, a guvernului și po
porului nostru față de aspirațiile le
gitime ale poporului coreean de 
reunificare pașnică, independentă și 
democratică a patriei, arătînd că 
România va sprijini cu consecvență 
propunerile și inițiativele constructi
ve ale Republicii Populare Democra
te Coreene, menite să asigure înfăp
tuirea acestui deziderat major.

în numele tovarășului Kim Ir Sen, 
al Frontului Democratic pentru Reu
nificarea Patriei din R.P.D. Coreeană, 
oaspetele a exprimat secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân întreaga recunoștință pentru 
sprijinul și solidaritatea activă a 
țării noastre față de lupta poporului 
coreean pentru înfăptuirea idealuri
lor de reunificare a patriei sale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Ambasadorul Iranului
cu prilejul prezentării scrisorilor

I

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, luni după-amiază. pe Mo

hammad Aii Moshiri Hamadani. care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordi-

de acreditare
nar și plenipotențiar al Iranului în 
tara noastră. (Continuare în pag. a 
V-a).

Comuna se
pentru statutul de prav

® La Făcăeni — Ialomița, un adevărat „cult“ pentru pămîntul care sporește 
puterea economică a comunei, veniturile oamenilor @ Ca într-o familie unită, 
puternică, fiecare spune ce are de spus, toți fac ce trebuie să facă pentru binele 
obștii © „Orașul se apropie tot mai mult, și noi ne grăbim să ne ridicăm la condiția 

de orășeni"
mîntul din jurul lor poate fi cultivat 
cu salată ătît pentru consumul per
sonal și pentru valorificare pe piață, 
cit și ca o „microbază" furajeră pen
tru păsările din țarcurile special 
amenajate. Cu țarcurile acestea e o 
poveste. Orătăniile nu mai hălădu- 
iesc în voie prin curțile oamenilor, 
părăduindu-le legumele și zarzava

...„Atențiune, atențiune ! Aici sta
ția de radioficare Făcăeni — Ialo
mița. Transmitem emisiunea «Ora 
femeii»". (întrucit în comună pon
derea femeilor este de 53 la sută, 
există emisiuni speciale dedicate fe
meii muncitoare, mamă, gospodină), 
în difuzoarele instalate pe străzi, in 
unitățile economice și instituțiile co
munei, în casele 
celor 8 000 de lo
cuitori, vocea 
crainicului anun
ță : ,,La începutul 
emisiunii, Vom da 
răspuns ia propu
nerea făcută de 
deputate și de 
alte gospodine din 
comună de a se
planta duzi pe marginea drumu
rilor, pentru a dezvolta și la noi 
sericicultura, o îndeletnicire foar
te avantajoasă. După cum ne in
formează tovarășul primar Gheorghe 
Nicolae. propunerea a fost anali
zată cu toată atenția de consiliul 
popular, de fiecare comitet de cetă
țeni din circumscripții și de agro
nomii comunei și s-a ajuns la con
cluzia că vom putea planta încă in 
acest an 6 000 de duzi, dacă nu mai 
rnulți"...

Ori de cîte ori există propuneri și 
sugestii ale cetățenilor care intere
sează, întreaga obște (și, in ultimul 
timp — ne asigură primarul — ase
menea propuneri și sugestii sînt tot 
mai multe) ele se aduc la cunoștința 
tuturor, fie prin stația de radioficare, 
fie în adunările cetățenești sau prin 
gazetele de perete, se fac apeluri la 
găsirea în comun a celor mai potri
vite soluții de rezolvare, după care 
se anunță modul concret în care 
acestea se înfăptuiesc, cine răspunde 
din partea primăriei, pînă la ce ter
men, rezultatele obținute.

Un articol gen „Sfatul agronomu
lui", apărut concomitent la gazeta 
de perete din centrul civic al co
munei și la gazetele de perete din 
cele două cooperative agricole, 
din I.A.S., S.M.A. și școli, a stîrnit un 
mare interes în rîndurile cetățenilor. 
Se spunea în articol că pînă cînd 
pomii din curțile oamenilor vor în
frunzi și vor face umbră deasă, pă-

turile. Si aceasta, Intrucît la Făcă
eni nu mai există acum nici o pal
mă de pămînt din ogrăzi, din fața 
gardurilor, din ulițele laterale, care 
să nu fie folosită cu cea mai mare 
chibzuință. întregul perimetru al 
comunei, cu excepția cîtorva dru
muri principale, a devenit o imensă 
și fertilă grădină.

— Acum există un adevărat cult 
pentru pămînt și ți-e mai mare 
dragu’ cînd vezi cum arată comuna. 
— ne spune primarul. Dar nină 
am ajuns aici a trebuit să du
cem multă muncă de lămurire — 
chiar așa să scrieți : „muncă 
de lămurire". Abia după ce și-au 
luat cîțiva inima-n dinți și au 'în
ceput să-și are curțile și locurile din 
fața caselor, după ce au văzut ve
cinii lor cîte bunătăți au cules

toamna și cîte venituri au realizat, 
am început, treptat-treptat, să cîști- 
găm teren și la propriu, și la figu
rat. Teren în extinderea inițiativei, 
și teren agricol redat circuitului său 
firesc. d„ • rodi, pe zeci și zeci de 
hectare.

Străbatem comuna, și la fiecare 
pas întîlnim semnele urbanizării, 

care prefigurează 
chipul viitorului 
oraș agroindus
trial Făcăe'ni. lo
calitate de un pi
toresc aparte, de 
pe malul BorceL 
De pe acum, vii
torul oraș dispu
ne de o mare 
putere economi

că : două cooperative agricole cu 
9 000 hectare, o întreprindere agri
colă de stat cu 10 000 hectare, o sta
țiune de mecanizare a agriculturii, o 
unitate economică pentru desecări 
și irigații, 21 de secții de servicii 
pentru populație : atelier de trico
taje. secție de construcții de lo
cuințe, brutărie, sifonărie și prepa
rare de sucuri și băuturi răcoritoare, 
tapițerie, croitorii, frizerii, coafură, 
unități de reparații radio, televizoare 
și aparate electrocasnice. rotărie, 
fierărie, dogărie... Multe dintre 
aceste servicii vor fi reunite într-un

Petre POPA
Lucian CTOBOTARU

(Continuare în pag. a IV-a)

Continuitatea 
spiritului creator

Aparate de inoltă tehnicitate la în
treprinderea ,,Automatica" din Ca

pitală

Vorbind despre isto
ria poporului român, 
este necesar ca prin
tre virtuțile sale fun
damentale — arzătoa- 
rea dragoste de glie, 
vitejia, nestrămutata 
aspirație spre liberta
te — să invocăm și 
tradiția dorinței de 
frumos, a neastîmpă- 
rului creației. O știm 
prea bine, a spus-o de 
mult cronicarul, că 
poporul român s-a 
aflat in „calea răută
ților". bintuit de nenu
mărate invazii și răz
boaie de cotropire. Și 
iarăși știm că nimeni 
și nimic nu i-au pu
tut clinti pe strămoși 
din patria străbună, 
pentru a cărei apăra
re au înfruntat cu 
destoinicie toate vitre
giile. Nu este însă în
deajuns să ni-i imagi
năm pe înaintașii noș
tri în postură de nein- 
fricați luptători care 
au vegheat, deseori cu 
prețul vieții, la frun
tariile. mereu ame
nințate. ale tării. între 
bătălii, uneori în vre
muri de grea restriște, 
dorința de frumusețe 
— în care trebuie să 
recunoaștem expresia 
unui optimism funciar, 
a unei neînfrînte în
crederi în viitor — s-a 
manifestat în felurite 
chipuri : de la bîta sau 
furca împistrită pînă 
la alesăturile de pe 
ștergare, de la ulcio
rul cu forme descinta- 
te de mîinile olarului 
oină la grinda ciopli
tă cu semne solare, de 
la doinele cu viers lin 
pînă la jocurile dez
lănțuite. de la casa cu 
prispă de umbră pînă 
Ia construcțiile dom
nești. temeinic întoc
mite și decorate cu 
picturi murale.

Vicisitudinile istoriei

poartă vina risipirii 
unui mare număr de 
înfăptuiri culturale si 
artistice despre care 
uneori reușesc să mai 
dea știre cercetările 
arheologice sau a că
ror amintire este păs
trată doar de zgîrcite 
mențiuni documentare.

Și totuși, deși s-a 
păstrat numai o mică 
parte din tot ceea ce 
s-a realizat de-a lun
gul unor secole încăr
cate de zbucium. încă 
se cuvine să conside
răm istoria noastră

Opinii de
Vasile DRĂGUȚ

cultural-artistică cu 
mai multă grijă decit 
îndeobște se face. Este 
necesară aici o preci
zare. O mai veche de
prindere a cercetării 
istorice conferă docu
mentelor și izvoarelor 
scrise în general o 
importantă exagerată, 
cîteodată de-a dreptul 
exclusivă. Decurge de 
aici o gravă diminua
re a posibilităților de 
cunoaștere a trecutu
lui istoric, imaginea o- 
ferită de mărturiile 
hrisoavelor ajunse 
oină la noi fiind prea 
săracă în raport cu 
realitatea.

Referindu-ne in con
tinuare numai la as
pectele de ordin cultu
ral-artistic. vom ob
serva că judecățile de 
valoare privind crea
ția spirituală autohto
nă devin mai consis
tente si mai nuanțate 
abia din a doua jumă
tate a secolului al 
XVII-lea, odată cu 
luarea în considerare

a scrierilor marilor 
cronicari moldoveni și 
munteni. Cind. cu pu
tină vreme în urmă, 
unii cercetători au 
produs argumentele 
necesare pentru a re
pune in drepturi cali
tatea de autor a lui 
Neagoe Basarab. au 
intervenit filtrele hi- 
percriticiste ale acelo
ra care apreciau că 
mediul cultural din 
Tara Românească nu 
era destul de copt la 
începutul secolului al 
XVI-lea pentru a fi 
capabil să producă o 
operă de talia „învă
țăturilor". Avînd aten
ția îndreptată numai 
asupra creațiilor lite
rare păstrate — si cine 
poate spune cîte au 
fost, iremediabil dis
truse — cercetătorii 
din această ultimă ca
tegorie au scăpat din 
vedere două adevăruri 
deopotrivă de impor
tante. Primul, de ordin 
general, este acela că 
în istoria culturii uni
versale există destul de 
multe epoci ilustre 
care și-au dat măsura 
doar în citeva domenii 
ale creației. Renaște
rea italiană excelează 
prin artele plastice, 
iar romantismul ger
man prin literatură și 
muzică, dar nimeni nu 
ar putea contesta au
toritatea lor în ansam
blul valorilor umane. 
Al doilea adevăr se 
referă la faptul că 
realizările artei vechi 
românești sînt remar
cabile încă din seco
lele XIII—XIV, fiind 
în măsură să com
penseze absenta ope
relor literare.

Ctitoriile cneziale 
românești din Transil-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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cheltuielilor materiale aferente din produc
ția globală.

in cadrul indicatorilor de plan se vor 
menține atit valoarea producției marfă, cit 
și cea a producției globale pentru expri
marea volumului de activitate, a unor in
dicatori de eficiență, precum și a ritmurilor 
de creștere.

2. Pentru a asigura orientarea fermă a 
activității economice spre satisfacerea ne
voilor reale, concrete, ale economiei, în ela
borarea și urmărirea execuției planului se 
va extinde utilizarea indicatorilor fizici, pe 
baza cărora vor fi stabilite sarcinile de 
producție, investiții, export, import, livră
rile la fondul pieței, precum și pentru pro
movarea progresului tehnic.

O deosebită atenție se va acorda ridicării 
calității produselor și valorificării superi
oare a materiilor prime, ca o condiție hotări- 
toare a realizării producției nete planificate.

3. Se va introduce indicatorul fondul to
tal de timp de muncă al întreprinderii, ex
primat în ore-om, pentru determinarea 
necesarului de forță de muncă și a produc
tivității muncii.

4. Se va extinde și perfecționa sistemul 
indicatorilor și normativelor de eficiență ; 
care va cuprinde :

— productivitatea muncii exprimată prin 
producția netă, precum șl în expresie fizică 
prin consumul de timp de muncă pe uni
tate de produs ;

— cheltuielile la 1 000 Iei producție marfă, 
totale și materiale ț costurile pe unitatea 
de produs (la întreprinderi și centrale) ;

— gradul de folosire a capacităților de 
producție ; indici de utilizare a fondului de 
timp disponibil de lucru al mașinilor- 
unelte ;

— indici de valorificare a materiilor prime 
și materialelor ; norme și normative de con
sum ș; dg stocuri de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie ;

— normative de calitate și de înnoire a 
producției ;

— normative de personal ;
— beneficiile și producția netă ce se obțin 

la 1 000 Iei fonduri fixe :
— cursurile de revenire ale produselor 

în activitatea de comerț exterior : aportul 
valutar al produselor la export.

5. în activitatea de investiții, indicatorii 
principali vor deveni fondurile fixe și ca
pacitățile ce se pun în funcțiune, pentru a

El. Perfecționarea activității 
de planificare

Strategia dezvoltării economico-sociale a 
tării se elaborează de Partidul Comunist 
Român — forța politică conducătoare a so
cietății — și se bazează pe Programul 
partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

întreaga activitate de planificare se des
fășoară sub conducerea partidului și por
nește de la obiectivele fundamentale sta
bilite pentru fiecare etapă de Congresele și 
Conferințele Naționale, de la orientările și 
indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președin
tele Republici; Socialiste România.

Un rol important revine Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale, 
care întocmește studii și dezbate princi
palele direcții ale dezvoltării economico- 
sociale a tării și conlucrează strîns cu or
ganele de partid si de stat în elaborarea și 
execuția planului.

1. Dezvoltarea economico-socială se reali
zează pe baza planului national unic, care 
unește toate resursele materiale și umane 
ale țării și asigură sporirea continuă a pro
ducției materiale, a venitului național, 
creșterea bogăției naționale și ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor.

a. în vederea încadrării propunerilor de 
plan in echilibrul și opțiunile generale ale 
dezvoltării economiei naționale se vor 
elabora niveluri orientative și normative de 
plan pe toate treptele organizatorice'.

Nivelurile orientative și normativele de 
plan vor fi elaborate în conformitate cu 
Directivele Congreselor și Conferințelor 
Naționale ale partidului, cu prevederile 
programelor de perspectivă de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Aceste niveluri pe ansamblul economiei, 
precum și pe ministere, ramuri și pe ju
dețe vor fi examinate și în secțiunile 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Nivelurile orientative și normativele de 
plan vor fi elaborate după cum urmează : 
. — pe ansamblul economiei, pe ministere, 
ramuri și în profil teritorial de către Co
mitetul de Stat al Planificării in colabo
rare cu Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ministerul Finanțelor, Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale, Ministerul Mun
cii, Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Comitetul de Sțat pentru Pre
țuri și Consiliul de coordonare a activi
tății de investiții î.

— pe centrale de către Comitetul de 
Stat al Planificării împreună, cu ministe
rele sau organele centrate respective ;

— pe întreprinderi de către centrale 
împreună cu ministerele sau organele cen
trale de resort.

în determinarea nivelurilor orientative 
și normativelor de plan se va porni de la 
studiile de prognoză și programele spe
ciale, analiza critică a rezultatelor obținute 
în perioadele precedente, studierea cerin
țelor pieței interne și externe, evidența 
capacităților de producție și gradul de uti
lizare a acestora, asigurând mobilizarea 
tuturor rezervelor existente, creșterea efi
cientei economice. Acestea vor fi stabilite 
cu consultarea largă a specialiștilor din 
producție, cercetare, proiectare, a colecti
velor de oameni ai muncii din unitățile 
de bază.

b. Prin plan se stabilesc sarcinile și
mijloacele de realizare a acestora, conco
mitent in profil departamental — pe mi
nistere, centrale și întreprinderi, în profil 
de ramură — pe ramurile economiei și ale 
industriei și in profil teritorial — pe co
mune, orașe, municipii și județe.^, ’ -

c7~Pentru atingerea obiectivelor prevă
zute în plan se elaborează programe spe
ciale pe produse, grupe de produse, sub- 
ramuri, activități, probleme de sinteză, pe 
județe și localități. Acestea cuprind căite 
și măsurile concrete pentru asigurarea 
bazei materiale și valorificarea superioară 
a resurselor, utilizarea rațională a capaci
tăților de producție, introducerea progre
sului tehnic, formarea și perfecționarea 
cadrelor, creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție și spo
rirea eficientei' fondurilor productive.

Se va asigura elaborarea în devans a 
prevederilor planului de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și de introdu

asigura finalizarea în termene cit mai 
scurte a noilor lucrări de investiții.

6. Se va trece la calcularea și eliberarea 
fondului de retribuire în industrie în func
ție de îndeplinirea planului la valoarea pro
ducției nete :

a) Eliberarea fondului de retribuire pen
tru întregul personal muncitor, in raport cu 
îndeplinirea planului valorii producției 
nete, se va face trimestrial, cumulat de la 
începutul anului.

La stabilirea și eliberarea fondului de 
retribuire, valoarea producției nete ce se 
va lua în calcul va cuprinde valoarea nou 
creată aferentă produselor finite, semifa
bricatelor și lucrărilor cu caracter Indus
trial. care au asigurată desfacerea prin con
tracte la intern și export.

b. Fondul de retribuire rezultat dip însu
marea drepturilor legale individuale de 
retribuire, care depășește fondul de retri
buire determinat în raport cu gradul de 
îndeplinire a indicatorului valoarea produc
ției nete, se va elibera numai pe bază de 
aprobare, potrivit legii.

c. Acordarea retribuției individuale se va 
face pentru toate categoriile de personal în 
raport cu cantitatea, calitatea și importanța 
socială a muncii și corespunzător formelor 
de retribuire aplicate, după cum urmează :

— muncitorii care lucrează In acord pri
mesc retribuția în raport cu gradul de înde
plinire a normelor de muncă, ce reflectă 
cantitatea de produse fizice realizate, pre
cum și complexitatea lucrărilor executate ;

muncitorii care lucrează în regie pri
mesc retribuția corespunzător categoriei de 
calificare și a treptei în care sînt încadrați, 
în raport cu gradul de realizare a sarcinilor 
determinate pentru fiecare loc de muncă 
(echipă, linie de fabricație, sector, atelier 
sau secție de fabricație) ;

— personalul tehnic, economic, de altă 
specialitate și administrativ primește retri
buția în raport cu realizarea sarcinilor 
proprii de muncă corespunzător funcției 
îndeplinite. Pentru conducerea întreprinde
rilor si centralelor acordarea retribuției va 
fi condiționată de îndeplinirea a 2—4 indi
catori de plan, care exprimă în mod sintetic 
activitatea unității, printre care în mod 
Obligatoriu și valoarea producției nete.

îmbunătățirea indicatorilor economico- 
financiari va asigura comensurarea mai 
reală a aportului întreprinderilor la crearea 
venitului național, va stimula creșterea efi
cientei și va accentua laturile calitative ale 
activității economice.

cere a progresului tehnic, care trebuie să 
stea la baza orientării întreprinderilor și 
centralelor spre realizarea de produse de 
înaltă tehnicitate și calitate, competitive 
din punct de vedere economic.

2. Activitatea de planificare pornește de 
la unitățile de bază, economice și teritorial 
administrative, urmărind înfăptuirea Direc
tivelor partidului de dezvoltare economico- 
socială a tării. încadrarea în nivelurile 
orientative și normativele de plan stabilite 
pe ansamblul economiei nationale. pe ra
muri și sectoare de activitate.

a. în elaborarea planului. întreprinderile 
vor asigura :

— studierea temeinică a pieței interne și 
externe, contractarea din timp a întregii 
producții, astfel incit activitatea economică 
să servească nevoilor concrete ale econo
miei ;

— valorificarea maximă a potențialului 
productiv, prin utilizarea integrală a capa
cităților de producție existente și a celor 
ce vor fi puse în funcțiune ; aplicarea re
zultatelor cercetării științifice în scopul mo
dernizării producției și promovării progre
sului tehnic : sporirea productivității mun
cii ; valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor ; îmbunătățirea utili
zării fondurilor fixe, a tuturor fondurilor 
de producție ; creșterea generală a eficien
tei economice si rentabilității ;

— crearea resurselor financiare necesare 
acoperirii costurilor de producție si de cir
culație, constituirii fondurilor proprii, efec
tuării vărsămintelor la buget și rambursă
rii creditelor în vederea asigurării echili
brului între veniturile si cheltuielile între
prinderii,

întreprinderile au obligația de a-și lărgi 
profilul de fabricație pentru a se adapta 
permanent la cerințele consumului intern 
și exportului.

Pe baza comenzilor suplimentare, îndeo
sebi pentru export, care apar în execuția 
planului, consiliul oamenilor muncii din 
întreprindere are obligația- să acționeze 
pentru asigurarea capacităților de produc
ție. a bazei materiale și a cooperărilor ne
cesare. propunind măsuri corespunzătoare 
pentru depășirea prevederilor de plan la 
produsele cu desfacere asigurată. De ase
menea. trebuie să asigure folosirea rațio
nală a forței de muncă, luind măsuri ori 
de cite ori este nevoie pentru redistribuirea 
forței de muncă, transferînd personalul au
xiliar in activitatea de producție și investi
ții, în cercetare și proiectare. în vederea 
îndeplinirii integrale a planului de produc
ție și investiții.

în elaborarea planului. întreprinderile 
conlucrează cu unitățile furnizoare si bene
ficiare. cu organele locale, asigurînd per
manent corelarea prevederilor cu sarcinile 
ce revin centralei de care aparțin și cu 
cerințele planului în profil,teritorial.

b. Pe baza propunerilor întreprinderilor 
componente, centrala elaborează planul 
propriu, urmărind în mod deosebit :
— studierea cerințelor pieței interne și 
externe, sprijinirea întreprinderilor în în
cheierea contractelor de aprovizionare și 
desfacere ;

— creșterea gradului de utilizare a ma
șinilor, utilajelor, instalațiilor și suprafe
țelor de producție, folosirea intensivă a în
tregului potențial productiv al întreprin
derilor componente ;

— dezvoltarea optimă a capacităților de 
producție pe seama noilor obiective de in
vestiții, a modernizării și dezvoltării uni
tăților existente ;

— specializarea și profilarea producției, 
stabilirea de programe de cooperare între 
întreprinderile componente, precum șl cu 
alte centrale ;

— organizarea asimilării de noi produse 
și introducerea tehnologiilor avansate, pe 
baza finalizării cercetărilor proprii și ale 
institutelor de specialitate ;

— gospodărirea cu maximum de eficien
tă a fondurilor materiale și bănești, asi
gurarea unui regim strict de economii și 
întărirea disciplinei de plan în toate uni
tățile.

în fundamentarea propunerilor de plan, 
centralele colaborează cu întreprinderile 
subordonate, cu celelalte centrale, cu mi
nisterele coordonatoare, precum și cu or
ganele locale.

Centrala industrială, în calitate de titu

lar de plan, poartă întreaga răspundere 
pentru elaborarea planurilor în domeniul 
ți de activitate și pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe ansamblul centrale; ș; 
de fiecare unitate subordonată.

C, Ministerele participă nemijlocit la în
tocmirea planurilor in centrale și între
prinderi, asigurînd pe baza acestora elabo
rarea planului pentru întreaga ramură pe 
care o coordonează, urmărind profilarea 
eficientă a subramurilor și perfecționarea 
structurii acestora în concordanță cu ten
dințele progresului tehnic, cu cerințele 
pieței interne și externe. Planurile pe ra
muri se fundamentează pe programe spe
ciale pe subramuri, grupe de produse și 
produse. Ministerele au obligația de a fun
damenta programele de cooperare dintre 
centralele și întreprinderile subordonate, 
precum și CU alte ministere, în vederea 
desfășurării ritmice a activității de pro
ducție.

Ministerele își vor corela reciproc propu
nerile de plan, vor conlucra permanent cu 
Comitetul de Stat al Planificării și cele
lalte organe centrale, precum și cu orga
nele județene, asigurînd încadrarea preve
derilor de plan în ritmurile și proporțiile 
de ansamblu ale economiei.

d. Consiliile populare asigură elaborarea, 
ca parte integrantă a planului național 
unic, a proiectelor planurilor de dezvoltare 
economico-socială ale comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor într-o strânsă con
lucrare cu întreprinderile, centralele, mi
nisterele și celelalte organe centrale, asi
gurînd folosirea cu eficientă maximă a re
surselor materiale și de muncă, a întregu
lui potential economic de pe teritoriul res
pectiv, înfăptuirea programelor de sistema
tizare teritorială.

e. Proiectele de planuri, astfel întocmite 
și corelate pe fiecare treaptă organizatorică 
— întreprindere, centrală, minister, județ — 
se adoptă de către organele de conducere 
colectivă respective. în întreprinderi pla
nurile se adoptă de adunările generale ale 
oamenilor muncii.

3, în elaborarea planurilor, atît la nive
lul economiei naționale, c;t și pe întreprin
deri, centrale, ministere si în profil terito
rial, trebuie să se asigure baza materială 
necesară realizării în bune condiții a sar
cinilor prevăzute, încă Ja stabilirea nivelu
rilor orientative. Comitetul de Stat al Pla
nificării și celelalte organe centrale trebuie 
să asigure capacitățile necesare de produc
ție prin programe corespunzătoare de in
vestiții și de punere în funcțiune a noi 
obiective, sursele de aprovizionare din tară 
și din import, programe de pregătire a 
forței de muncă necesare. Totodată, vor fi 
elaborate normative. fundamentate din 
punct de vedere tehnic și economic, privind 
utilizarea capacităților de producție, con
sumul de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, creșterea productivității 
muncii, folosirea cu maximă eficientă a 
tuturor resurselor.

în elaborarea si execuția planului. între
prinderile. centralele si ministerele au 
obligația să dimensioneze necesarul de ca
pacități de producție, forță de muncă, ma
terii prime, materiale, combustibili si ener
gie electrică pe baza nivelurilor orientative 
și a normativelor stabilite, să asigure con
dițiile pentru realizarea integrală a pro
ducției fizice prevăzute cu prioritate pen
tru export.

în fundamentarea bazei materiale a pla
nului, întreprinderile, centralele și minis
terele vor acționa pentru ;

— utilizarea optimă a capacităților de 
producție, stabilind gradul de încărcare a 
utilajelor și indicii de folosire a fondului 
de timp disponibil al mașinilor si instala
țiilor în condițiile păstrării unei rezerve 
care să permită o desfășurare corespunză
toare a proceselor de fabricație si posibili
tatea adaptării în execuție la cerințele su
plimentare ale pieței, cu deosebire pentru 
export ;

— fundamentarea programului de apro
vizionare, care să cuprindă necesarul și 
sursele de materii prime si materiale din 
țară și din import, cu precizarea furnizo
rilor. a termenelor de livrare : stabilirea, 
odată cu adoptarea planului de către în
treprinderi, centrale si ministere, a pro
gramelor și graficelor de cooperare internă, 
cit și cu alte sectoare ;

— folosirea eficientă a forței de muncă, 
în concordantă cu normativele de creștere 
a productivității munci; valorice si fizice. 
Urmărind încadrarea în normativele de

III. Perfecționarea finanțelor 
unităților economice și reglarea 
rentabilității cuprinse în prețuri

1. Pentru folosirea mai intensă a pirghii- 
lor economico-financiare in activitatea în
treprinderilor, sporirea răspunderii colecti
velor de oameni ai muncii și a organelor 
colective de conducere din fiecare unitate 
în gospodărirea fondurilor și întărirea dis
ciplinei financiare, precum și pentru creș
terea eficientei economice, se va introduce 
bugetul de venituri și cheltuieli al între
prinderii.

în funcție de specificul ramurilor econo
mice. bugetul de venituri și cheltuieli ai 
întreprinderii va cuprinde :

— veniturile, cheltuielile, rezultatele fi
nanciare privind producția industrială, pro
ducția agricolă, lucrările de construcții- 
montaj. transporturile, circulația mărfurilor, 
activitățile de cercetare și proiectare, pres
tările de servicii și alte activități de bază 
sau auxiliare. încasări din vînzarea pro
ducției la export ;

— fondurile proprii ale întreprinderii : 
fondul de dezvoltare economică, fondul 
mijloacelor circulante, fondul pentru con
strucții de locuințe și alte investiții cu ca
racter social, fondul pentru acțiuni sociale 
si fondul de participare a oamenilor mun
cii la beneficii ;

— creditele bancare ;
— vărsămintele la bugetul de stat.
Bugetul de venituri si cheltuieli al între

prinderii urmează să se integreze în siste
mul bugetelor de venituri și cheltuieli ce 
se întocmesc la nivelul de centrală, minis
ter, in condiții de corelare cu planul națio
nal unic, bugetul de stat, planurile de cre
dite, planul financiar centralizat al statului, 
in scopul asigurării echilibrului financiar pe 
economia națională.

2. Pentru formarea fondurilor necesare 
dezvoltării generale a societății, o parte din 
valoarea nou creată în industrie va fi pre
levată la bugetul de stat sub formă de im
pozit pe valoarea producției nete.

Cotele de impozit vor fi diferențiate pe 
ministere și centrale., iar în cazuri justifi
cate și pe întreprinderi, in funcție de volu
mul beneficiilor, nivelul rentabilității și ne
cesitățile de autofinanțare, astfel îneît. pe 
ansamblu] industriei, să se asigure o ren
tabilitate de 14—15 la sută. Impozitul se va 
repartiza pe produs. în funcție de benefi
ciul cuprins in preț, afectindu-se într-o mai 
mare măsură produsele cu rentabilități ri
dicate. 

personal prin asigurarea fondului de timp 
de lucru necesar în ore de muncă, stabilit 
pe baza categoriilor de lucrări si a com
plexității acestora ; vor trebui luate mă
suri pentru recrutarea forței de muncă si 
pregătirea corespunzătoare a acesteia.

Planul național va prevedea rezerve de 
capacități, materii prime și materiale de 
bază și alte resurse, urmînd ca trimestrial, 
pe măsura realizării acestora, să se sta
bilească destinația lor în vederea desfășu
rării ritmice a aprovizionării tehnico-ma- 
terlale, folosirii integrale a capacităților de 
producție, realizării producției fizice pre
văzute și satisfacerii în cit mai bune con
diții a nevoilor economiei nationale.

4. în activitatea de planificare se va ac
centua rolul contractelor economice, luîn- 
du-se măsuri pentru încheierea acestora 
concomitent cu elaborarea lucrărilor de 
plan. Este necesar ca în momentul apro
bării, planurile să aibă Ia bază contracte 
ferme practic integral pentru consumul In
tern ; de asemenea, producția de export și 
importurile necesare trebuie să fie funda
mentate pe contracte ferme, contracte-ca- 
dru, comenzi sau convenții care să asigure 
certitudinea aprovizionării și desfacerii.

în acest scop, se vor lua următoarele 
măsuri :

a. Contractarea integrală a producției sta
bilite prin planul cincinal, pe întreaga pe
rioadă de 5 ani, in conformitate cu desti
națiile din balanțele pe produse. Pentru 
aceasta va fi extins numărul de balanțe 
care se adoptă odată cu planul cincinal, al 
celor din competenta de aprobare a Consi
liului de Miniștri și a ministerelor și in 
același timp se va întări controlul asupra 
balanțelor elaborate de ministere și cen
trale.

Pentru consumul intern se vor încheia 
contracte ferme la toate nrodusele prevă
zute în planul cincinal. Pentru produsele 
destinate exportului se va urmări atit în
cheierea de contracte ferme, cît și con- 
tracte-cadru. convenții sau alte înțelegeri, 
urmărindu-se includerea unor clauze asigu
rătorii corespunzătoare, tinind seama de 
tendințele conjuncturii externe și interesele 
economiei nationale.

b. Prevederile din contractele pe perioade 
de pînă la 5 ani vor putea fi adaptate și 
detaliate prin planurile anuale. în acest 
scop, odată cu adoptarea planului anual șe 
vor actualiza și prevederile de plan pentru 
anul următor, astfel îneît să se poată emite 
din timp repartițiile și aduce precizările 
necesare contractelor încheiate.

c. Pornind de la orientările și prognozele 
de dezvoltare !n perspectivă ale economiei 
naționale, de la acordurile de colaborare cu 
alte țări, se vor încheia contracte pe ter
men lung, pe durate mai mari de 5 ani, 
îndeosebi pentru livrările în cadrul acțiu
nilor de cooperare internațională, produsele 
destinate exportului, mașini, utilaje și in
stalații cu ciclu lung de fabricație, impor
turile principalelor materii prime etc.

d. Se vor încheia contracte pentru obiec
tivele de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a progresului 
tehnic, pe întreaga perioadă a ciclului de 
realizare, de la inițierea lucrărilor și pînă 
la introducerea rezultatelor în producție,

e. Se interzice introducerea în fabricație 
de produse care nu au certitudinea desfa
cerii prin contracte sau comenzi ferme. în
treprinderile. centralele și ministerele vor 
asigura ca acțiunea de contractare a întregii 
producții să se încheie înaintea începerii 
nerioadei de plan. în cazul în care pentru 
unele produse nu se va putea asigura des
facerea. se vor face propuneri de realizare 
pe capacitățile respective a altor produse 
solicitate de beneficiari, îndeosebi pentru 
export.

f. întreprinderile și centralele au obliga
ția să preia în execuție toate contractele și 
comenzile care corespund necesităților eco
nomiei naționale, luind măsuri pentru asi
gurarea capacităților de producție, pregăti
rea fabricației, aprovizionarea cu materii 
prime, desfășurarea în cele mai bune con
diții a producției, realizarea unor produse 
de calitate superioară.

Pe toate treptele organizatorice se va ac
ționa ferm pentru întărirea disciplinei de 
plan și contractuale, respectarea integrală 
a obligațiilor asumate de unitățile econo
mice. reducerea duratelor de aprovizionare- 
fabricatie-desfacere și accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante. în ve- 

Jderea utilizării cu maximum de eficiență 
a fondurilor materiale și bănești.

Pentru a stimula colectivele de oameni 
ai muncii in realizarea și depășirea pro
ducției nete. Ia valoarea producției nete 
realizate peste plan se va aplica o cotă 
mai redusă de impozit.

Rentabilitatea întreprinderii va fi deter
minată pe baza beneficiului rămas după 
plata impozitului, astfel că impozitul pe 
valoarea producției nete va constitui o 
cheltuială suportată direct din rezultatele 
financiare.

3. Pentru asigurarea autogestiunii econo
mico-financiare și cointeresarea oamenilor 
muncii în obținerea de rezultate cit mai 
bune, la nivelul fiecărei întreprinderi se 
vor constitui următoarele fonduri proprii :

— fondul de dezvoltare economică ;
— fondul mijloacelor circulante ;
— fondul pentru construcții de locuințe 

și alte investiții cu caracter social ;
— fondul pentru acțiuni sociale ;
— fondul pentru participarea oamenilor 

muncii la beneficii.
a) Fondul de dezvoltare economică se va 

utiliza pentru investiții productive, prevă
zute în planul national unic și se va con
stitui din :

— o parte din amortizarea aferentă fon
durilor fixe productive ;

— o cotă din beneficiu ;
— alte resurse ale întreprinderii, cum 

sînt cele provenite din valorificarea 
materialelor rezultate din scoaterea 
din funcțiune a fondurilor fixe.

b) Fondul mijloacelor circulante se va 
constitui dintr-o cotă din beneficiu. Acest 
fond se va utiliza pentru asigurarea nece
sarului de mijloace circulante, dimensiona
te în funcție de sarcinile de plan, normele 
de stocuri și normativele aprobate.

c) Fondul pentru construcții de locuințe 
și alte investiții cu caracter social se va 
constitui din beneficii, amortizările aferen
te locuințelor și celorlalte fonduri fixe cu 
caracter social, veniturile realizate de une
le unități social-culturale. Acest fond este 
destinat construirii de locuințe pentru per
sonalul muncitor, precum și construirii și 
dotării căminelor muncitorești, creșelor, 
grădinițelor, cantineior-restaurant și altor 
investiții cu caracter social, prevăzute in 
plan.

d) Fondul pentru acțiuni sociale se va 
constitui din : beneficiu, in limita sumelor 

prevăzute cu această destinație, stabilite 
pentru fiecaro acțiune, pe baza normelor 
și normativelor in vigoare ; o cotă de pînă 
la 5 la sută din fondul de participare la 
beneficii ; contribuțiile datorate, în condi
țiile legii, de către personalul muncitor 
pentru trimiteri la tratament balnear și 
odihnă și întreținerea copiilor în creșe și 
grădinițe.

Fondul pentru acțiuni sociale se va uti
liza pentru acoperirea unor cheltuieli so
ciale, cum sînt : trimiteri la tratament bal
near și odihnă ; regia și hrana la creșele 
și grădinițele care funcționează pe lingă 
unitățile economice ; regia și alte cheltu
ieli la cantinele-restaurant ; întreținerea, 
reparațiile șl alte cheltuieli la căminele 
muncitorești ; alte cheltuieli stabilita po
trivit legii.

e) în cadrul participării oamenilor mun
cii la autoconducere, la întărirea și lărgi
rea autogestiunii economico-financiare, 
personalul muncitor din unitățile economi
ce are dreptul, în afară de retribuție, să 
participe la beneficii. In acest scop, 
se constituie fondul pentru participarea oa
menilor muncii la beneficii. Acest fond 
se va constitui din beneficiile planificate, 
în scopul stimulării oamenilor muncii la 
depășirea sarcinilor planificate, din benefi
ciile obținute peste plan se vor aloca su
plimentar la acest fond cote superioare 
celor actuale, diferențiate în funcție de 
căile de obținere a beneficiilor peste plan : 
reducerea cheltuielilor de producție : de
pășirea producției nete : alte căi.

Fondul de participare la beneficii se re
partizează anual de adunarea generală a 
oamenilor muncii în raport de contribu
ția adusă la dezvoltarea unității si de ve
chimea în unitate.

în afara sumelor primita din participarea 
la beneficii, oamenii muncii vo;- primi in 
cursul anului premii, in condițiile legii, 
astfel ’.

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

— premii pentru economii de materiale 
Si forță de muncă. în limita unei cote din. 
valoarea economiilor realizate :

— alte premii ce se acordă în anumite 
domenii de activitate,

4. Cheltuielile pentru investiții în între
prinderile noi, precum și dezvoltările mai 
importante la întreprinderile în funcțiune 
se vor finanța de la buget.

întreprinderile care primesc fonduri de 
la buget pentru investiții rămîn obligate să 
le restituie prin o parte din amortizare.

5. în situația în care nevoile de resurse 
financiare ale unei întreprinderi în func
țiune pentru finanțarea investițiilor pro
ductive, mijloacelor circulante. construc
țiilor de locuințe și celorlalte investiții cu 
caracter social depășesc fondurile consti
tuite in acest scop, diferența se va acoperi 
prin credite bancare. rambursabile din 
fondurile proprii ce se vor constitui în pe
rioadele următoare.

Disponibilitățile din fondurile proprii vor 
aparține întreprinderilor și se vor păstra la 
bănci în conturi purtătoare de dobînzi.

6. în condițiile aplicării principiului auto- 
gestiunii economico-financiare a întreprin
derilor. constituirii de fonduri proprii la 
dispoziția acestora și instituirii obligației 
fiecărei întreprinderi de a participa cu o 
anumită cotă la dezvoltarea societății, 
beneficiile realizate în cadrul planului vor 
fi repartizate în cote diferențiate pe ramuri 
și subramuri sau pe bază, de normative 
pentru constituirea fondurilor proprii și 
pentru vărsăminte la bugetul de stat.

Beneficiile realizate peste plan se vor 
repartiza, de asemenea, pe baze de cote, 
pentru :

— fondul propriu de dezvoltare econo
mică ;

— fondul pentru construcții de locuințe 
și alte investiții cu caracter social :

— suplimentarea fondului de participare 
a oamenilor muncii la beneficii :

— vărsăminte la bugetul de stat.
7. Aplicarea principiului autogestiunii 

economico-financiare a întreprinderilor 
conduce la acoperirea într-o mai mare 
măsură a nevoilor de fonduri ale acestora

IV. Activitatea de
Un rol tot mai Important In dezvoltarea 

economiei naționale revine activității de 
comerț exterior și de cooperare internațio
nală, lărgirii schimburilor reciproc avan
tajoase cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate statele lu
mii.

Schimburile economice externe se reali
zează pe baza planului de comerț exterior 
și de cooperare economică internațională 
și a balanței de plăți externe, care consti
tuie părți componente ale planului națio
nal unic de dezvoltare economico-socială a 
tării.

1. Pentru fundamentarea și pregătirea in 
condiții optime a planului de comerț ex
terior, ministerele economice, Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, întreprinderile produ
cătoare, centralele vor acționa pentru asi
gurarea necesarului de comenzi și contrac
te pe perioade cît mai lungi, intrarea în 
raporturi de cooperare cu întreprinderi și 
firme din alte țări, adaptarea operativă a 
producției la cererile pieței externe.

2. Unitățile producătoare răspund ne
mijlocit <le activitatea de comerț exterior, 
avind obligația de a asigura livrarea fon
dului de marfă prevăzut in conformitate 
cu clauzele contractuale. întreprinderile 
vor introduce în fabricație pentru export 
pe bază de contracte ferme acele mărfuri 
care asigură o valorificare superioară a 
materiilor prime, la nivel tehnic ridicat și 
competitiv, vor lua măsuri pentru reîn
noirea continuă a produselor destinate ex
portului și care să conducă Ia realizarea 
de costuri de producție cît mai scăzute. 
Se va urmări extinderea exporturilor care 
valorifică concepția proprie sub formă de 
licențe, documentații tehnice și livrări 
complexe.

3. în vederea îmbunătățirii relațiilor fi- 
nanciar-valutare în domeniul comerțului 
exterior, se vor lua măsuri ca, începind 
cu 1 ianuarie 1979, planul de export-im
port să fie exprimat prin utilizarea unui 
curs comercial unic in lei, în locul cursu
rilor oficiale în lei valută folosite in pre
zent. Aceasta va permite realizarea unei 
legături mai directe între preturile și tari
fele interne ale mărfurilor de export-im
port și prețurilor lor externe, precum și 
reflectarea corespunzătoare în gestiunea 
unităților economice a rezultatelor obți
nute din activitatea de export și import.

4. Sarcinile de plan privind comerțul ex
terior și cooperarea economică internațio
nală la întreprinderile producătoare vor 
cuprinde :

a) planul de export valoric pe produse și 
pe relații, asigurat fizic printr-un fond de 
marfă corespunzător :

b) planul de import fizic și valoric pen
tru utilaje destinate investițiilor, materii 
prime, materiale, subansamble șl piese de 
schimb pentru producție, pe relații ; 

din resurse proprii. Cu toate acestea, o 
parte însemnată din. fondurile pentru pro
ducție și dezvoltare urmează să se asi
gure, in continuare, pe calea creditului 
bancar, ceea ce necesită îmbunătățirea 
sistemului de ereditare, întărirea controlu
lui bancar asupra modului în care sînt 
gospodărite fondurile alocate și a respec
tării disciplinei financiare.

a) Băncile vor acorda credite pentru a- 
copcrirca cheltuielilor de aprovizionare și 
a celorlalte cheltuieli de producție în con
formitate cu prevederile planului național 
unic și planului de credite, precum și ale 
bugetelor de venituri și cheltuieli ale uni
tăților economice.

Creditele pentru acoperirea cheltuielilor 
de producție se vor acorda de către bănci 
pentru :

—r completarea fondurilor proprii prevă
zute în bugetele de venituri și cheltuieli 
ale întreprinderilor ;

— acoperirea temporară a valorilor ma
teriale și a cheltuielilor pentru stocuri se
zoniere, stocuri ce se constituie rezervă de 
plan potrivit balanțelor materiale și alte 
stocuri și nevoi financiare stabilite de 
lege.

Pentru a crește răspunderea întreprinde
rilor și băncilor in gospodărirea fondurilor 
materiale și bănești, creditele bancare se 
vor acorda pe bază de contracte de cre
dite ce se încheie de către bancă și uni
tățile economice, in care se vor prevedea 
condițiile de obținere și de rambursare a 
creditelor și obligațiile întreprinderilor cu 
privire la administrarea resurselor împru
mutate.

Pentru creditele primite de la bănci, în
treprinderile vor plăti dobînzi. în cazul 
nerambursării creditelor la scadență, băn
cile vor calcula dobînzi majorate, care vor 
afecta beneficiul.

Măsurile luate pentru creșterea răspun
derii initreprinderitor în utilizarea fondu
rilor vor duce la sporirea preocupărilor 
pentru realizarea permanentă a echilibru
lui între încasări și plăți, a capacității de 
plată.

în cazul întreprinderilor care, în uaiele. 
perioade, nu-și asigură efectuarea plăților 
din încasări, băncile vor putea acorda 
credite cu dobîndă majorată pentru desfă
șurarea activității de producție, urmărind 
refacerea capacității de plată a întreprin
derilor respective.

O deosebită atenție se va acorda între
prinderilor care, în mod frecvent, își imo
bilizează mijloacele circulante — ca ur
mare a unor aprovizionări nerațlonate, a 
nerealizării ritmice a producției, depășirii 
costurilor de producție, fabricării unor 
produse fără desfacere asigurată, fără 
prețuri aprobate sau necorespunzătoare ca
litativ — luîndu-se măsuri eficiente de 
către întreprindere, centrală și ministerul 
tutelar pentru înlăturarea neajunsurilor și 
refacerea capacității de plată. Totodată, 
se vor anunța principalii, furnizori ai în
treprinderilor în cauză despre situația a- 
cestara, urmînd ca livrările de mărfuri, 
executările de lucrări și prestări de sere 
vicii să se efectueze de către furnizori nu
mai pe baza unor instrumente de decon
tare. bancară prin care să sa ateste, în 
prealabil, existența posibilităților de plată.

b. Pentru realizarea investițiilor prevă
zute în planul național unic, băncile vor 
efectua finanțarea și vor acorda credite pe 
termen mijlociu și lung in completarea 
fondurilor proprii ale Întreprinderilor, po
trivit prevederilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli, pe baza documentației tehni- 
co-economice prevăzute de lege.

Rambursarea acestor credite se va face 
din fondurile proprii ale întreprinderilor, 
ce se vor realiza în perioadele următoare. 
Pentru unitățile economice care nu își rea
lizează în cursul anului resursele proprii 
la nivelul prevederilor din bugetele de ve- 
nituri și cheltuieli și pentru a asigura exe
cuția neîntreruptă a lucrărilor de invesți» 
ții, băncile finanțatoare vor putea acorda 
credite cu dobîndă majorată pe baza ana
lizei prealabile a cauzelor și îp urma sta
bilirii măsurilor pentru redresarea situației 
financiare a întreprinderilor respective.

comerț exterior
c) soldul balanței comerciale.
5. în scopul cointeresării întreprinderilor 

producătoare în realizarea și depășirea pla
nului de export, se va acorda pină la 25 la 
sută din volumul valutei efective obținute 
suplimentar, ca urmare a depășirii planului 
de export pe seama sporirii producției, in 
condițiile realizării prețurilor și cursurilor 
de revenire aprobate sau realizării unor 
preturi externe îmbunătățite. Valuta va fi 
utilizată pentru importuri destinate dezvol
tării producției de export. îmbunătățirea 
calității, tehnologii noi. reutilări.

întreprinderile producătoare care depă
șesc planul de export vor beneficia și de 
fonduri în valută it; limita a 2 la sută din 
valuta realizată peste plan, în vederea or
ganizării de excursii colective in străină
tate pentru personalul muncitor.

Totodată, în1 vederea stimulării persona
lului muncitor din întreprinderi se va pu
tea acorda pentru fondul de participare la 
beneficii o cotă de pînă la 10 la sută din 
beneficiul peste plan obținut de unitatea 
producătoare, proporțional cu depășirea 
exportului.

★
Orcanele și organizațiile de partid, orga

nele de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale și ministere, organele cen
trale și locale trebuie să asigure pregătirea 
în cele mai bune condiții a măsurilor de 
perfecționare a conducerii și planificării 
economico-financiare. în acest scop, incă in 
semestrul II al acestui an se va introduce 
in industrie valoarea producției nete ca in
dicator de calculare și de eliberare a fon
dului de retribuire ; de asemenea, toate 
întreprinderile din economie își vor orga
niza activitatea economico-financiară pe 
baza bugetului propriu de venituri și chel
tuieli.

Elaborarea planului național unic pe anii 
1979—1980, precum și a cincinalului 1981— 
1985 se va desfășura potrivit noilor măsuri 
de perfecționare a mecanismului econo- 
mico-financiar. asigurîndu-se participarea 
mai directă a unităților de bază, a colecti
velor de oameni ai muncii la fundamen
tarea prevederilor in concordanță cu hotă
rârile Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a .țării. întoc
mirea planurilor va trebui astfel organizată 
incit întreaga activitate de planificare să se 
bazeze pe contracte economice, contribuind 
la buna aprovizionare și desfacere a pro
ducției. creșterea generală a eficienței 
economice.

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român își exprimă convingerea 
că aplicarea acestor măsuri va asigura per
fecționarea conducerii și planificării eco- 
nomico-sociale. dezvoltarea democrației so
cialiste. participarea tot mai activă a în
tregului popor la conducerea societății, la 
făurirea în mod conștient a propriului des
tin. a viitorului său comunist.
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general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, astfel incit această activitate 
să constituie un mijloc important de întă
rire a legăturii partidului cu masele, de 
participare a cetățenilor la perfectionarea 
continuă a organizării și conducerii vieții 
economice-sociale, de dezvoltare și adîn- 
cire a democrației noastre socialiste.

2. Oamenii muncii au dreptul de a se 
adresa organelor de partid și de stat, uni
tăților socialiste și organizațiilor obștești 
cu orice probleme de interes personal, de 
a solicita lămurirea și solutionarea acesto
ra potrivit prevederilor legale.

De asemenea, oamenii muncii au dreptul 
și îndatorirea de a sesiza organele compe
tente de partid și de stat, precum și or
ganizațiile obștești, cu orice probleme de 
interes general privind perfecționarea ac
tivității economico-sociale, apărarea și dez
voltarea avutului obștesc, întărirea legali
tății, a ordinii și disciplinei, afirmarea în 
întreaga viață socială a principiilor eticii 
și echității socialiste, combaterea ‘manifes
tărilor de birocratism, înlăturarea neajun
surilor și' lipsurilor, a abaterilor și abuzu
rilor in muncă.

3. Organele de partid, de stat, organiza
țiile de masă și obștești, unitățile econo
mice și social-culturale sint obligate să 
examineze și să clarifice toate problemele 
de interes personal sau general sesizate de 
cetățeni prin scrisori sau la audiente și 
răspund de rezolvarea acestora cu princi
pialitate și operativitate maximă, potrivit 
hotărîrilor partidului și legilor țării.

Se va acorda atenție deosebită folosirii 
cadrului democratic pe care il asigură a- 
dunările generale ale organizațiilor de 
partid, adunările generale ale oamenilor 
muncii, activității organelor colective de 
conducere din întreprinderi și instituții 
pentru dezbaterea problemelor ridicate de 
oamenii muncii într-un climat de înaltă 
exigentă și responsabilitate.

Scrisorile oamenilor muncii vor fi rezol
vate prin cercetarea situației direct, la fața 
locului, de către forurile de conducere ale 
unităților respective, luîndu-se măsurile 
ce se impun pentru înlăturarea lipsurilor 
și aplicarea fermă a hotărîrilor de partid 
și a legilor țării. Se vor organiza, lunar, 
colective alcătuite din cadre de bază și ac
tiviști, care vor controla modul de soluțio
nare a propunerilor și sesizărilor oameni
lor muncii, intervenind, totodată, direct 
pentru ducerea pînă la capăt a măsurilor 
ce se impun.

Organele însărcinate cu soluționarea se
sizărilor și reclamatiilor vor lua în con
siderare, de regulă, numai scrisorile sem
nate sau cele prezentate personal in ca
drul audiențelor.

Sesizările și reclamațiile îndreptate îm
potriva activității conducerii unor unităti 
economico-sociale. a unui organ de partid, 
de stat sau obștesc, se cercetează si se re
zolvă de către organele ierarhic superioare.

Este interzisă trimiterea spre cercetare a 
sesizărilor și reclamatiilor către orgăneie

El. Cu privire la atribuțiile și răspunderile 
cadrelor de conducere din unitățile 
economico-sociale și ale organelor 
și organizațiilor de partid, de stat 

și obștești
1. Obligațiile cadrelor 

și organelor de conducere 
din unitățile 

economico-sociale
a) Conducătorii întreprinderilor și insti

tuțiilor, ai tuturor unităților socialiste' vor 
asigura cercetarea și rezolvarea rapidă și 

sau persoanele la a căror activitate aces
tea se referă.

4. Răspunderea directă pentru condu
cerea concretă a întregii activități de 
examinare și soluționare a propunerilor, se
sizărilor și cererilor cetățenilor revine 
primilor secretari ai comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid, secre
tarilor organizațiilor de partid, miniștrilor, 
conducătorilor întreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor obștești. Aceștia răspund 
de obiectivitatea cercetărilor efectuate, de 
temeinicia și justețea concluziilor desprinse 
și legalitatea măsurilor stabilite, de ope
rativitatea și exactitatea răspunsurilor date 
cetățenilor.

5. Nici o persoană care a adresat, cu 
bună credință, sesizări verbale sau scrise 
organelor și organizațiilor de partid. de 
stat sau obștești nu poate fi trasă. în nici 
un fel. la răspundere pentru aceasta. Orice 
act de persecuție împotriva persoanelor 
care au făcut asemenea sesizări este in
terzis, urmînd a se lua măsuri de sancțio
nare a celor vinovati de asemenea practici, 
contrare normelor de partid si legilor țării.

Se sancționează, de asemenea, potrivit 
legii, defăimarea sau calomnierea unei 
persoane prin scrisori si audiente.

6. Cadrele care manifestă atitudine biro
cratică fată de scrisorile oamenilor muncii, 
întîrzie rezolvarea lor sau acceptă soluții 
netemeinice, care nu respectă obligația de 
a primi cetățeni în audientă, vor fi puse 
în discuția organizațiilor de partid, a co
lectivelor de muncă din care fac parte, 
luîndu-se măsurile corespunzătoare.

7. Examinarea și rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor și reclamatiilor. precum și comu
nicarea răspunsurilor către cetățeni trebuie 
să se facă in cel mai scurt timp, fără a de
păși, de la primirea acestora, următoarele 
termene :

a) 40 de zile pentru cele adresate organe
lor centrale de partid, de stat și organiza
țiilor obștești ;

b) 30 de zile pentru cele adresate comi
tetelor județene de partid, comitetului mu
nicipal de partid București, consiliilor popu
lare județene și consiliului popular al mu
nicipiului București ;

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

în cazurile cînd problemele ridicate intră 
în 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 cercetare mai îndelungată, 
termenele prevăzute mai sus vor putea fi 
prelungite cu cel mult 30 de zile de către 
conducătorii organelor care au primit scri
sorile spre rezolvare. în mod excepțional, 
pentru anumite propuneri, sesizări și recla
matii ce nu pot fi rezolvate in acest ter
men se pot aproba prelungiri mai mari.

Cererile adresate tuturor organelor de 
stat se vor soluționa in termen de 20 de 
zile.

temeinică a problemelor ridicate de oame
nii muncii, eu respectarea strictă a prevede
rilor legale. Directorii și alte cadre cu 
munci de conducere vor primi zilnic, in mod 
obligatoriu, pe cei care doresc să ridice 
probleme privind actiyitatea unităților res
pective și vor destina o zi pe săptămînă 
pentru primirea celor ce au de ridicat pro
bleme personale.

Directorii întreprinderilor agricole de 
stat, ai stațiunilor de mecanizare a agricul
turii și ai altor unităti agricole socialiste 
vor stabili zile în care se vor deplasa la 

fermele, secțiile, brigăzile ori la alte 
subunități componente care se află la dis
tante mari de sediul unităților, vor analiza, 
la fața locului, problemele ridicate de per
sonalul acestora.

b) Consiliile oamenilor muncii din cen
trale, întreprinderi și din alte unități so
cialiste. organele de conducere ale unităților 
cooperatiste și ale celorlalte organizații 
obștești vor analiza sistematic problemele 
sesizate prin scrisori și audiente și vor 
pune în dezbaterea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii modul de soluționare a 
acestora.

Birourile executive ale consiliilor oame
nilor muncii vor cerceta și rezolva nemij
locit scrisorile ce le sînt adresate direct.

c) Birourile organizațiilor de bază din în
treprinderi și instituții vor informa lunar 
adunările generale asupra scrisorilor primi
te și modului cum s-a acționat pentru solu
tionarea lor. Trimestrial. în adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid se va 
analiza activitatea de soluționare a scriso
rilor oamenilor muncii, precum si conclu
ziile ce se desprind din verificarea lor. 
Dezbaterea acestor probleme trebuie să 
constituie^ un mijloc de educare politică si 
moral-cetățenească, de promovare a norme
lor eticii și echității socialiste, de înlătu
rare a lipsurilor și neajunsurilor constatate, 
de respectare fermă a legilor tării.

d) Pe lingă comitetele de partid sau bi
rourile organizațiilor de bază din întreprin
deri. instituții, consilii populare, ministere 
și alte unităti socialiste se vor organiza 
comisii de oameni ai muncii care vor acor
da sprijin în organizarea, coordonarea și 
conducerea întregii activități de rezolvare a 
scrisorilor și primirea în audientă a oame
nilor muncii.

în funcție de personalul muncitor din 
unitățile respective, comisiile vor fi consti
tuite din 3—9 membri. Din aceste comisii 
vor face parte : un secretar adjunct al co
mitetului de partid sau biroului organizației 
de bază — care va fi responsabilul comisiei 
— cîte un reprezentant al consiliului oame
nilor muncii, al organizației de sindicat, 
U.T.C., femei și alți oameni ai muncii care 
se bucură de prestigiu în fața maselor.

e) In comitetele sindicale din întreprin
deri și instituții se vor prezenta lunar in
formări cu privire Ia scrisorile primite și 
modul lor de soluționare. Semestrial, in 
adunările generale sindicale se vor analiza 
problemele la care se referă oamenii mun
cii in scrisori și audiențe, precum și modul 
în care au. fost soluționate propunerile, su
gestiile și observațiile critice. Comitetele 
sindicale vor da răspunsuri directe, la fața 
locului, pe secții, ateliere, cu privire la so
luționarea scrisorilor primite.

2. Obligațiile organelor 
de partid și de stat 

din comune, orașe, municipii 
și județe

a) Secretarii comitetelor comunale de 
partid, in calitate și de primari ai comu
nelor, vor stabili o zi de audiențe pe săp- 
tămină la sediul Consiliului popular pen
tru primirea cetățenilor care au de rezol
vat probleme personale și iși vor stabili, 
in același scop, un program săptămînal de 
deplasare in satele comunei spre a primi 
in audientă pe cetățenii din localitățile 
respective. Pentru problemele privind ac
tivitatea economică, politică și socială ce 
se. desfășoară in comună, ei sint obligati 
să primească pe cetățeni ori de cîte ori se 
află la sediul consiliului popular.

Biroul executiv al consiliului popular co
munal va fi inforrtiat lunar asupra scriso
rilor primite, a sesizărilor din cadrul au
diențelor, precum și a modului de rezol
vare a problemelor ridicate. Consiliul popu
lar comunal va analiza semestrial activita
tea de cercetare și soluționare a probleme
lor ridicate de cetățeni în scris sauxla au
diențe, prezentînd concluziile cu privire la 
problemele de interes general în” adunările 
cetățenești din sate sau pe comună.

b) In comitetele sau birourile executive 
ale consiliilor populare orășenești, muni
cipale și județene se vor prezenta lunar 
informări cu privire la soluționarea propu
nerilor, sesizărilor, reclamatiilor și cereri
lor cetățenilor, precum și a problemelor 
ridicate in audiențe. Semestrial, în cadrul 
sesiunilor consiliilor populare, se va ana
liza modul de soluționare a acestor pro
bleme, pe baza rapoartelor comitetelor sau, 
birourilor executive, stabilindu-se măsuri 
de îmbunătățire a activității și de infor
mare a cetățenilor asupra rezolvării pro
blemelor de interes general.

Președinții, prim-vicepreședinții, vice
președinții și secretarii comitetelor sau bi
rourilor executive ale consiliilor populare 
vor primi în audiență, fiecare in cîte o zi 
pe săptămînă, pe cetățenii din unitatea 
administrativă teritorială respectivă, asigu- ' 
rind rezolvarea operativă și justă a pro
blemelor.

c) Birourile comitetelor județene de par
tid și al comitetului municipal de partid 
București vor fi informate lunar, iar co
mitetele respective vor analiza în ședințe 
plenare, semestrial, activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, precum și a orga
nelor de stat și obștești din subordinea 
lor, privind soluționarea problemelor reie
șite din scrisori și la audiențe, luînd mă
surile necesare pentru perfecționarea a- 
cestei activități. Aceeași obligație revine 
birourilor și comitetelor municipale și oră
șenești de partid.

Primii secretari și secretarii comitetelor 
județene de partid și Comitetului municipal 
de partid București, ai comitetelor muni
cipale și orășenești de partid vor primi pe 
cetățeni în audiență cel puțin o dată pe 
săptămînă, fiecare, în zile și ore anume 
programate.

III. Atribuțiile și răspunderile organelor 
centrale de partid și de stat

1. Organe de stat centrale
a) In Birourile executive ale consiliilor 

de conducere ale ministerelor se vor pre
zenta informări lunare, iar semestrial con
siliile de conducere ale ministerelor si ce
lorlalte organe centrale vor analiza activi
tatea de rezolvare a problemelor ridicate 
în scrisori si la audiente în cadrul institu
țiilor respective si vor lua măsurile nece
sare ;

b) Miniștrii și ceilalți conducători ai in
stituțiilor centrale vor primi săptămînal in 
audientă, in zile și ore dinainte progra
mate ; miniștrii secretari de stat, prim-ad- 
junctii miniștrilor, adjunctii miniștrilor, se
cretarii de stat, celelalte cadre de condu
cere ale organelor centrale de stat vor. tine 
audiente in alte zile decît cele stabilite pen
tru conducătorul instituției respective.

c) Organele centrale ale administrației de 
stat vor informa semestrial Consiliul de 
Miniștri cu privire la principalele concluzii 
desprinse din examinarea și solutionarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamatiilor și 
cererilor oamenilor muncii, la cauzele care 
le generează și la măsurile luate pentru 
îmbunătățirea activității.

d) Consiliul de Miniștri va analiza se
mestrial. pe baza rapoartelor primite de Ia 
organele centrale ale administrației de stat, 
modul de soluționare a propunerilor, recla
matiilor și sesizărilor și va raporta semes
trial Consiliului de Stat asupra concluzii
lor desprinse., asupra măsurilor luate și a 
celor ce se impun a fi adoptate în conti
nuare.

La guvern se va organiza primirea în 
audientă a cetățenilor de două ori pe lună 
de către prim viceprim-miniștri și vice- 
prim-miniștri.

el Pe lingă Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România se va organiza o 
comisie, formată din membri ai Consiliului 
de Stat, deputati. reprezentanți ai Frontului 
Unității Socialiste, Consiliului Central de

Scrisorile care se referă la probleme de 
importanță deosebită vor fi examinate și 
soluționate, sub conducerea și îndrumarea 
directă a primilor secretari, de către co
legiile de partid și consiliile de control 
muncitoresc al activității economice și so
ciale ale comitetelor județene de partid, 
în același mod se va proceda și în cazu
rile cind la o problemă s-au primit mai 
multe propuneri, sesizări și reclamatii, din 
același loc de muncă sau localitate, sau 
cind acestea sint semnate de colective de 
cetățeni.

d) Colegiile județene de partid și Cole
giul municipal de partid București răspund 
de activitatea de soluționare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamatiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate organelor de 
partid și consiliilor populare județene și 
controlează sistematic modul în care or
ganele și organizațiile de partid, de stat, 
obștești, conducerile unităților socialiste 
din teritoriul respectiv aplică hotărîrile de 
partid și de stat în acest domeniu. Ele in
formează lunar biroul și semestrial comi
tetele județene de partid și al municipiu
lui București asupra problemelor și a con
cluziilor rezultate din verificările efectua
te, asupra măsurilor luate și a celor ce se 
impun a fi adoptate în continuare pentru 
îmbunătățirea activității in domeniul res
pectiv.

e) Comitetele județene de partid și al 
municipiului București vor raporta anual 
Secretariatului C.C, al P.C.R. asupra acti
vității de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor și solicitărilor oamenilor muncii, des
fășurată de organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești și vor prezenta 
principalele concluzii ce se desprind din 
solutionarea scrisorilor, cauzele care gene
rează sesizări și reclamatii și măsurile 
luate pentru îmbunătățirea muncii.

Control Muncitoresc al Activității Econo
mice si Sociale, precum si ai altor organe 
centrale de partid si de stat care va ana
liza semestrial activitatea de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamatiilor si 
cererilor oamenilor muncii adresate Consi
liului de Stat si va raporta despre aceasta 
Consiliului de Stat.

2. La Comitetul Central 
al P.C.R.

se va organiza :
a) Primirea în. audientă a cetățenilor de 

două ori pe lună de către fiecare secretar 
al Comitetului Central.

b) Secția scrisori și audiențe a C.C. al 
P.C.R. va asigura primirea zilnică în au
dientă a cetățenilor. Atunci cind cetățenii 
prezintă probleme din domeniul de activi
tate ale celorlalte secții ale Comitetului 
Central, la audierea cetățenilor si la rezol
varea problemelor semnalate vor participa 
si activiști ai secțiilor respective, șefii sec
țiilor ori adjunctii lor. primul vicepreședinte 
si vicepreședinți ai Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității Econo
mice si Sociale.

Secția scrisori și. audiențe a C.C. al 
P.C.R. va organiza, lunar, trimiterea în ju
dețe a unor colective alcătuite din activiști 
de partid, ai organizațiilor de masă si ob
ștești. cadre de specialitate din ministere 
si alte instituții centrale, cu sarcina de a 
verifica la fata locului. împreună cu orga
nele de partid si de stat locale, propunerile 
Si sesizările adresate conducerii partidului, 
organizînd discutarea cu cetățenii a modu
lui de rezolvare a lor si actionînd pentru 
soluționarea acestora în cele mai bune 
condiții.

Secția scrisori și audiențe întocmește 
săptămînal rapoarte de sinteză asupra con
ținutului scrisorilor, al problemelor rezul
tate din audierea cetățenilor, pentru infor
marea conducerii de partid.

c) Celelalte secții ale C.C. al P.C.R. au, 
de asemenea, obligația să rezolve direct 
propunerile si sesizările adresate conducerii 
partidului, care privesc sfera lor de activi
tate si răspundere și. împreună cu organele 
de partid si de stat competente, să stabi
lească măsuri pentru solutionarea propune
rilor si înlăturarea neajunsurilor semnalate, 
să urmărească aplicarea lor.

d) Colegiul central de partid răspunde 
de activitatea de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor si cererilor oame
nilor muncii adresate Comitetului Central 
al P.C.R. Totodată, controlează sistematic 
modul cum organele și organizațiile de 
partid, de stat, organizațiile de masă si ob
ștești. conducerile unităților socialiste aplică 
hotărîrile de partid și de stat în acest do
meniu.

Scrisorile cu conținut deosebit adresate 
conducerii partidului care privesc activitatea 
economico-socială din întreprinderi si in
stituții. probleme ale vieții de partid sau 
care se referă la cadre din nomenclatura 
C.C. al P.C.R.. la încălcarea unor hotăriri 
de partid și legi, vor fi cercetate, după 
caz. de cadre din conducerea de partid si 
de stat, de către Colegiul central de partid, 
de Consiliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și Sociale.

Colegiul central de partid va raporta 
Secretariatului C.C. al P.C.R. trimestrial asu
pra constatărilor și concluziilor desprinse 
din activitatea de rezolvare a sesizărilor si 
propunerilor oamenilor muncii. Colegiul va 
analiza semestrial. în plenul său. activita
tea de rezolvare a sesizărilor și propune
rilor oamenilor muncii și va prezenta con
cluziile si propunerile sale Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

e) Organele de presă centrale și locale, 
radioul și televiziunea vor folosi în mai 
mare măsură scrisorile și audientele pen
tru stimularea și mobilizarea largă a ini
țiativei creatoare a oamenilor muncii în 
realizarea sarcinilor de producție, j pentru 
cultivarea grijii fată de avutul obstesc. pen
tru înfăptuirea legalității si normelor eticii 
și echității socialiste. Totodată, vor j combate 
cu intransigentă manifestările de birocra
tism. lipsa de receptivitate fată de solici
tările și sesizările cetățenilor. atitudinile 
retrograde, abaterile și abuzurile în mun
că, în viata de familie și în societate. Mij
loacele de informare în masă au obligația 
să revină asupra faptelor criticate, pînă la 
soluționarea lor definitivă, informind pu
blicul asupra modului în care aceste pro
bleme au fost rezolvate de către organele 
respective.

Activitatea de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate conducerii partidului, 
precum și problemele ridicate de cetățeni 
la audiente vor fi analizate trimestrial de 
către Secretariatul C.C. al P.C.R. și se
mestrial de către Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Central al P.C.R. va dezbate 
anual modul în care au acționat organele 
și organizațiile de partid, organele de stat 
și obștești in vederea soluționării proble
melor ridicate de oamenii muncii prin 
scrisori și audiente, precum și concluziile 
ce se desprind din acestea și va stabili mă
suri pentru îmbunătățirea activității in 
acest domeniu.

★
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Român îsi exprimă convingerea că or
ganele și organizațiile de partid, organele 
de stat și organizațiile obștești vor acționa 
cu hotărire sporită pentru îmbunătățirea 
continuă a activității de rezolvare a propu
nerilor. sesizărilor și solicitărilor oamenilor 
muncii, contribuind prin aceasta la întă
rirea legăturii partidului și statului cu ma
sele, ia dezvoltarea democrației noastre 
socialiste, la ridicarea nivelului de viată 
material și cultural al celor ce muncesc, la 
mobilizarea oamenilor muncii în înfăp
tuirea obiectivelor si sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate si de 
înaintare a României spre comunism.

folosesc toate posibilitățile pentru a lucra 
în cîmp și în grădini

BUZĂU:

Pe terenurile zvintate 
se insămînțează imediat sfeda

în acest an, în județul Buzău se 
cultivă 12 000 hectare cu sfeclă de 
zahăr, 'de pe care urmează să se ob
țină o producție de peste 384 000 tone 
rădăcini. Experiența multor coopera
tive agricole a demonstrat că. prin 
aplicarea corectă a tehnologiilor, ran
damentele la hectar pot să crească 
foarte mult. De altfel, cooperativele 
agricole Padina, Glodeanu Sărat, 
Smeeni. Gherăseni au realizat. în 
medie, cîte 40 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. „Au fost luate măsuri or
ganizatorice si tehnice ca in acest an 
să fie obținute recolte mari in toate 
unitățile care cultivă această plantă 
— ne spune tovarășul Anton Popes
cu de la întreprinderea de industria
lizarea zahărului Buzău. De aseme
nea. se urmărește atît creșterea pro
centului de zahăr in rădăcini, cit și 
randamentul la prelucrare, astfel in
cit din producția de sfeclă la un hec
tar să rezulte 3 900 kg zahăr". Ce se 
face pentru îndeplinirea acestui o- 
biectiv ?

Din discuțiile avute cu specialiști 
din cadrul întreprinderii de indus
trializare si din unitățile agrico
le am aflat că cea mai mare a- 
tentie se acordă acum însămîntării 
sfeclei în limitele timpului optim și 
în teren bine pregătit. Prin aceasta 
se urmărește ca, printr-o bună răsă

rire, să se asigure circa 100 000 plan
te recoltabile la hectar, față de nu
mai 78 000—80 000 în anii precedenți. 
Pînă la această dată au și fost însă- 
mintate 2 300 hectare, cele mai bune 
rezultate obtinindu-se în cooperative
le agricole din Cochirleanca — 300 
hectare. Vilcele — 105 hectare. Mi- 
hăilesti — 86 hectare. De exemplu, in 
cooperativa agricolă din Smîrdanu, 
unde au fost însămintate 110 hectare, 
munca a fost temeinic organizată. Iată 
ce ne spunea președintele cooperati
vei. inginerul Sandu Lambru: „Planul 
de producție pe care l-arh întocmit

DOLJ:

Nici o pauza la plantarea răsadurilor
în județul Dolj există o veche și 

‘recunoscută tradiție în producerea 
legumelor timpurii. Multe coopera
tive agricole, printre care cele din 
Poiana Mare. Motătei. Băilești. Se- 
garcea, Cetate, Bîrca. Ișalnița, Goicea, 
obțin, an de an. recolte mari de le
gume timpurii, ceea ce face ca și 
veniturile să fie pe aceeași măsură. 
De asemenea. în județul Dolj s-a a- 
cumulat o bogată experiență în ceea 

prevede pentru sfecla de zahăr. în uni
tatea noastră, o suprafață de 250 hec
tare. în toamnă, am afinat în adîn- 
cime peste 100 hectare și am trecut 
imediat la fertilizarea suprafeței cu 
gunoi de grajd in cantitate de 30 
tone la hectar. De asemenea, pe în
treaga suprafață am distribuit super- 
l’osfat și am pregătit terenul ca pen
tru însămînțare. Acum, în zilele 
prielnice, nu am mai avut decît să 
executăm o lucrare cu coipbinatorul 
și să însămînțăm".

Ploile din ultimele zile împiedică 
desfășurarea normală a lucrărilor in 
cîmp. Iată de ce, în multe unităti a- 
gricole se acționează în două direcții. 
Se execută șanțuri pentru scurgerea 
apelor care băltesc și se identifică te
renurile care se zvîntă mai repede 
pentru a putea fi însămintate ime
diat.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

ce privește_ extinderea solariilor. Se 
știe însă că această activitate este 
rentabilă numai dacă răsadurile se 
plantează din timp în solarii și se 
respectă toate regulile agrotehnice 
necesare pentru ca legumele să a- 
jungă la maturitate si să fie valo
rificate pe piață cît mai devreme. 
Cum se desfășoară în județ acțiu
nea de pregătire a solariilor și plan
tare a răsadurilor ?

„în prezent solariile au fost re
parate si consolidate, iar răsadurile 
sint asigurate în totalitate și de bună 
calitate — ne-a spus Mircea Mitrea, 
inginerul-sef al întreprinderii jude
țene de legume-fructe. Timpul este 
însă înaintat si de aceea trebuie să 
trecem cu toate forțele la plantarea 
răsadurilor în solarii, acțiune care 
este rămasă în urmă în special la 
tomate. Această întîrziere se dato- 
reste atît timpului nefavorabil din 
ultima perioadă, cît și faptului că nu 
avem suficientă folie de polietilenă, 
în consecință, unele solarii nu au 
putut fi acoperite".

Cum se prezintă, concret, lucruri
le ? Din planul de 169 ha prevă
zute a fi cultivate cu varză timpu
rie, au fost plantate 115 ha. în 
multe unităti această acțiune este, 
practic. încheiată. „Deși vremea nu 
a fost tocmai favorabilă, prin mo
bilizarea oamenilor, care au înțeles 
că lucrările trebuie făcute în orice 
condiții, am reușit ca la coopera
tiva agricolă Foișor să plantăm ră
sadurile de varză timpurie pe în
treaga suprafață de 30 ha“ — ne-a 
spus Gheorghe Boțea, primarul co
munei Drănic.

O serie de probleme se ridică însă 
în legătură cu plantarea răsadurilor 
de tomate timpurii. Anul acesta. în 

județul Dolj, din cele 244 ha ame
najate în solarii. 196 ha trebuie cul
tivate cu tomate. Or, pină la 27 mar
tie a.c.. plantarea răsadurilor nici nu 
incepuse. De ce ? Una din cauze 
constă în lipsa foliei de polie
tilenă. Bunăoară, din necesarul de 
840 tone s-a dat repartiție pen
tru 577 tone si s-au primit efectiv 
numai 391 tone. Practic, răsadurile 
au ajuns la perioada optimă de plan
tare si se fac chiar tratamente pen
tru încetinirea dezvoltării lor. Mul
te unități nu dispun de folia necesară 
pentru acoperirea solariilor. Este cazul 
cooperativelor agricole din Ostroveni. 
Goicea Mare. Cetate. Segarcea ș.a. 
Iată de ce legumicultorii din jude
țul Dolj adresează colectivelor de la 
întreprinderile de mase plastice din 
Iași și Buzău apelul de a livra nein- 
tîrziat întreaga cantitate de folie de 
polietilenă contractată.

Nu este însă mai puțin adevărat 
că. din cauza unor deficiente orga
nizatorice, asteptîndu-se, probabil, un 
timp ideal de lucru. în unele unităti 
există în prezent solarii descoperi
te. deși I.J.L.F. Dolj le-a asigurat o 
parte din folia necesară. Astfel, coo
perativa agricolă din Locusteni a pri
mit 7 tone de folie, cooperativa a- 
gricolă Dobrotesti — 5 tone, coope
rativa agricolă Amărăștii de Sus — 

3 tone folie, pe care nu au folosit-o 
încă pentru acoperirea solariilor unde 
de fapt acum trebuia să înceapă 
plantatul tomatelor. Nu s-a putut lu
cra din cauza vremii nefavorabile ? 
Nicidecum. Dovadă că în aceleași 
condiții, dar, printr-o bună or
ganizare a muncii, cooperativele a- 
gricole din Birca. Valea Stanciului, 
Birza, Ghidici. Foișor si Praporu au 
utilizat imediat întreaga cantitate de 
folie primită. Rămase in urmă sint 
si lucrările de amenajare a sola
riilor nou construite la ferma Segar
cea a C.L.F. Portărești. Așa cum ne 
spunea tovarășul Constantin Bu- 
durnoiu. șeful fermei, plantarea ră
sadurilor pe cele 10 ha cu solarii nou 
amenajate nu poate începe deoare
ce nu este încă rezolvată problema 
alimentării cu apă. Desigur, aceasta 
este situația, Dar. după stadiul de 
execuție, se pare că lucrările de a- 
limentare cu apă nu se vor termi
na nici într-o lună de zile. Se va a- 
mîna atîta timp plantarea răsaduri
lor ? Cu mai mult spirit gospodă
resc si inițiativă se poate găsi o so
luție : folosirea resursei de apă de 
la sere, care se află chiar alături de 
solarii.

Ion TEODOR 
Nicolae BABALAU

BÎRLAD

Importante 
economii de metal

Constructorii de rulmenți de 
pe platforma industrială a mu
nicipiului Birlad se dovedesc 
nu numai maeștri în fabricarea 
bijuteriilor de otel, ci și buni 
gospodari în utilizarea metalu
lui. De la începutul anului, eco
nomiile la consumul de otel sînt 
evaluate la 60 tone. Prin valo
rificarea deșeurilor și a cape
telor de bară s-au reintrodus în 
circuitul productiv 100 tone me
tal, din care s-au fabricat circa 
50 000 bucăți rulmenți convențio
nali. Aceste prime rezultate din 
anul 1978 se datoresc reproiec- 
tării unor produse care au de
terminat importante reduceri ale 
adaosurilor de prelucrare la sec
țiile forjă și strungărie. precum 
și extinderii metodei de forjare 
prin presare, luîndu-se ca ele
ment de bază încărcarea optimă 
a preselor de mare randament 
în secția forjă. La secția sculă- 
rie s-a luat inițiativa recuperă
rii unui volum important de 
scule prin repararea și recondi- 
ționarea lor, fapt care va atrage 
o reducere a consumului de 
metal de peste 50 tone anual. 
La secția role se extinde 
tehnologia de presare a rolelor 
din oțel tras, care va aduce în
treprinderii o economie de a- 
proape 200 tone metal pe an. 
fată de varianta veche a pre
lucrării rolelor din otel laminat.

Programul de măsuri adoptat 
de adunarea generală a oame
nilor muncii prevede realiza
rea. în cursul anului 1978. a 
unor economii de metal de a- 
proape 1 000 tone, din care se 
pot produce suplimentar circa 
300 000 bucăți rulmenți conven
ționali pentru industrie. Notăm 
și angajamentul muncitorilor 
din secția forjă de a valorifica, 
in decursul anului. 800 tone 
deșeuri pentru fabricarea de ine
le pentru rulmenți. (C. Lăluci).
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■FAPTUL;
i divers:

cin BimcșiEM atijia buni gospobarh
Curățenia și înfrumusețarea orașului

o îndatorire a edililor, a tuturor cetățenilor
Tezaur dacic

Vacanța de primăvară
a elevilor

i Zilele trecute, in satul Lupt», 
comuna Cergău, județul Alba, in 
timpul efectuării unor săpături, 

i a fost descoperit, cu totul in- 
| timplător, un valoros tezaur da- 
■ cic depozitat intr-un vas de 
. bronz. Tezaurul a fost îngropat 
f in pămint din antichitate. El da- 
t tează din secolul I i.e.n. — seco

lul I e.n. si cuprinde șapte
5 discuri ornamentale, două mari 

fibule si un vas, toate — confec-
• tionate din argint. Tezaurul se 
Saflă expus acum la Muzeul de 

istorie din orașul Blaj.

! Bucuria
j fostului 
miner

| De mai bine de 30 de ani, bă- 
trinul Petru Pop, miner pensio- 

!nar din Baia Mare, nu vedea cu 
ochiul sting, in timp ce se afla 
in stațiunea Sîngeorz-Băi, unde 

!iși îngrijea sănătatea, i-a dispă
rut vederea si de la ochiul drept. 
A fost îndrumat spre dr. loan 
Litvinchevici de la secția oftal- 

imologie a Spitalului județean din 
Bistrița. După un tratament si 
o îngrijire foarte atente, omul 

| si-a recăpătat vederea. Si încă 
! la amândoi ochii !

I 
!
I
I

I

I

Izvoraș 
cu apă lină...

Prin adresa nr. 5732 din 16 
iunie 1977, Consiliul popular 
municipal Rm. Vilcea punea in 
vedere Muzeului județean Vil
cea, care patronează grădina 
botanică din localitate, din fos
tul parc Zăvoi, să ia măsuri 
urgente pentru amenajarea a 
patru fîntîni — două pentru iz
voare minerale și două pentru 
izvoare cu apă cristalină exis
tente în perimetrul grădinii. 
După vreo două luni de la pri
mirea adresei, s-au luat respec
tivele „măsuri urgente", săpîn- 
du-se cîteva gropi. Gropi care 
au rămas pină in ziua de azi. 
De mirare cum de n-a căzut 
nimeni pină acum în vreauna 
din ele. Dar, mă rog, odată cu 
venirea primăverii — ne scrie 
corespondentul nostru voluntar 
Gheorghe Ispășoiu — vîlcenii 
sperau că din fintîni va țîșni apă 
limpede de izvor. Dar pină 
acum ‘ au rămas cu: speranța, 
fapt pentru care un amator de 
prin, părțile locului a compus 
următorele stihuri : „Izvoras cu 
apă lină / Din Zăvoi, de la gră
dină / Stă-n adine și tot sus
pină / Și nimenea nu-1 alină / 
Să-l aducă la lumină..."

Cine a pus... 
copacu-n 
drum

Se numește Molnar Carol și 
lucrează la cooperativa meșteșu
gărească „Drum Nou“ din Cluj- 
Napoca. Deunăzi și-a luat auto
turismul proprietate personală 
(l-Cj-16281) și s-a dus la niște 
prieteni din Cimpia Turzii. Aici 
a băut zdravăn. Apoi, după mie
zul nopții, a urcat la volan să se 
înapoieze acasă, gindind că la 
ora aceea șoseaua e liberă și mai 
puțin controlată. Dar n-a ajuns 
prea departe. La un moment 
dat, a pierdut controlul volanu
lui. Mașina a intrat intr-un 
pom de pe marginea drumului, 
iar el, accidentat, a fost inter
nat în spital.

La o pînda
La miez de noapte, unui gos

podar din comuna Vilcele. jude
țul Covasna, i-au dispărut oile. 
24 la număr. Omul a cerut aju
tor șefului postului de miliție, 
Simion Negrea, care a început 
cercetările. Mergind pe urmele 
lăsate de oi, pe cimp, subofițerul 
le-a descoperit ascunse într-o 
fermă părăsită. „Vasăzică — și-a 
spus el — trebuie să apară și 
făptașii". Și s-a așezat la pindă. 
A trecut un ceas, au trecut două, 
nouă... Dar făptașii nu se mai i- 
veau. Abia după două zile și 
două nopți. în fata fermei pără
site s-a oprit un autocamion. La 
somația milițianului, unul din 
faptași. Ion Ilincuț, a rămas țin
tuit locului. Al doilea. Ion Obro- 
cea. a rupt-o la fugă, dar n-a 
ajuns prea departe. Cei doi veni
seră cu camionul să-și ia prada. 
Dar camionul a dus oile furate 
înapoi, in satul gospodarului, iar 
pe cei doi la locul lor.

I
I
I
I
1
I
I
I

I
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In ciuda timpului încă rece, în fiecare zi, mii și mii de bucureșteni pot 
fi intilniți in orele lor libere, in toate zonele orașului-grădină spre a-i 
spori mereu zestrea sa de frumos și de confort. în cartierul Berceni, de 
exemplu, de-a lungul unor mari artere cum sînt : bd. Metalurgiei, Con
stantin Brîncoveanu, Dumitru Petrescu, șoseaua Giurgiului, strada Luică, 
mai mult de 50 000 de cetățeni au lucrat zilele acestea la întreținerea zo
nelor verzi, au plantat 1 800 arbori, 4 600 arbuști și primele 38 300 de flori, 
au amenajat 6 terenuri de joacă, au transportat 470 mc de moloz și au 
colectat mii de kilograme lier vechi. încă de pe acum, o serie de micro
zone de agrement din incinta marilor ansambluri de locuințe au început 
să-și redobîndeascâ funcționalitatea pentru care au fost create. La fel se 
lucrează și in alte zone ale Capitalei. *’ ’ - •
exemplu, la îndemnul deputaților

Strada Petru Tei. Pe trotuarele, pe 
rigolele ei — grămezi de gunoaie, de 
resturi menajere, moloz, anvelope și 
chiar un acumulator de automobil, 
cioburi, plase de sîrmă și scinduri 
stau și așteaptă. Pe cine așteaptă, ne 
spune tovarășul Nicolae Nicolescu, 
care tocmai ieșise din casă :

— Să fie vreo patru luni, dacă nu 
cinci, de cînd tot stringem gunoaiele 
de pe stradă, din curți, de pe tro
tuare. Le strîngem, anunțăm admi
nistrația domeniului public, adminis
trația anunță salubritatea, dar de ve
nit, vine... vîntul și le împrăștie.

Nu terminasem bine.vorba cu to
varășul Nicolescu, cînd un autoca
mion cu însemnele I.U.T. (întreprin
derea de utilaj transport) cu nr. 
34—B—3713 tocmai trecea pe o stradă 
din apropiere, lăsind în urma lui mo
loz, gunoaie, pămint. Pornim pe... 
urmele lăsate. Ajungem pe șoseaua 
Fundeni. Mașina oprită. Șoferul Ihe 
Vasile se dă jos, se uită în stînga, 
se uită în dreapta și ochește un loc 
îngrădit. Adică tocmai unde nu tre
buie sa pui gunoaie. Dar Vasile toc
mai acolo, peste gard, le basculează.

...în raidul nostru pe străzile Ca
pitalei dăm și de alt... Vasile. Numai 
numărul autocamionului era altul : 
32—B—7780. Ce e drept, e drept : n-a 
descărcat gunoaiele peste gardul ni
mănui, ci pe o stradă a noastră, a 
tuturor, pe nume Petricani.

Treptat-treptat, pătrundem în „in
timitățile" mecanismului, deloc sim
plu. al menținerii curățeniei într-o 
mare aglomerație urbană cum este 
Capitala. Citim și recitim Hotărîrea 
nr. 3 a Consiliului popular municipal 
din 6 septembrie 1977 privind asigu
rarea curățeniei și a aspectului ge
neral estetic al Capitalei. Un capitol 
întreg din acest act normativ regle
mentează în amănunt obligațiile ce 
revin tuturor organizațiilor socialiste 
de stat și cooperatiste, celorlalte or
ganizații obștești care folosesc imo
bile de orice fel. locatarilor. între
prinderilor de construcții și reparații 
și, firește. întreprinderii de salubri
tate. administrației domeniului pu
blic. Pentru ca Bucureștiul să arate 
ca o farmacie — și nu exagerăm 
deloc cînd spunem acest lucru — ar 
fi suficient ca toți acești factori să-și 
îndeplinească obligațiile elementare 
ce le revin din hotărirea amintită. 
Dar ce te faci cu oamenii care au 
mentalitatea lui Vasile despre care 
v-am relatat sau a altora ca el ?

Trecem pe aleea Lunca Florilor. 
Tocmai atunci, gospodina Elena G„ 
locatara blocului nr. 10. aruncă fără 
nici o jenă in plina stradă toate gu
noaiele adunate de o săptămină. Dar 
Elena G. nu este o excepție. Vecinul 
ei. Liviu S. făcea același lucru. Ca 
și Floarea D. de la blocul 15. tot de 
pe aleea Lunca Florilor...

Deci unii curăță și alții murdăresc. 
Aceștia iși închipuie că domeniul pu
blic (străzile si trotuarele, parcurile, 
solariile si terenurile de joacă), fiind 
al tuturor, este al... nimănui.

Dar să ne continuăm raidul. Gheor
ghe Filip de la I.C.R.A.L.-Berccni. 
după ce a lucrat cit a lucrat pe stra
da Profetului nr. 30. a semnat și o 
chitanță pentru suma de 500 lei a- 
mendă. La plecare, lăsase totul 
vraiște : moloz, cărămizi, scinduri. 
Bineînțeles, in domeniul public.

Șirul exemplelor de acest fel ar 
putea continua. Toate însă duc la o 
singură concluzie: curățenia nu 
apanajul unei instituții sau al 
om. Aceasta este o piobicrnă in _ 
lă măsură a noastră, a tuturor. Fi
rește. această răspundere generală 
colectivă pentru menținerea curățe-

(Urmare din pag. I)

și al
Numai duminică, 26 martie, spre 

edililor, în sectoarele 1, 3 și 4,

Capitalei nu diminuează cu ni- 
răspunderea ce revine în mod

niei 
mic 
deosebit unităților municipale anume 
create în acest scop : Administrația 
domeniului public și întreprinderea 
de salubritate. Tocmai de aceea, 
ne-am adresat conducerii celor două 
întreprinderi cu aceeași
Poate fi Bucureștiul un oraș curat, 
frumos ?

— Da, poate să fie — ne spune to
varășul Ștefan Ionescu. director ge
neral adjunct al Grupului întreprin
derilor de gospodărie comunală din

unui

întrebare :

este 
unui 
ega-

au participat ia acțiunile de curățenie și înfrumusețare a străzilor și spa
țiilor verzi peste 25 000 de cetățeni. în sectorul I, ei au plantat 20 000 de 
arbuști, au reamenajat 92 000 mp zone verzi, au lucrat la refacerea a 15 
terenuri de joacă, iar în sectorul 3 au curățat zone verzi însumînd 100 ha, 
au plantat 5 000 de arbori și arbuști, au scos material dendrologic din 
pepiniere, au amenajat 25 000 mp răsadnițe de cartier. Zilnic, mii de lo
catari din Pantelimon sînt prezenți pe șantierul Parcului Hățișul-Morarilor, 
al bazei sportive „Metalul", al complexului de agrement Pantelimon II. 
Asemenea acțiuni de înfrumusețare, de curățenie generală se află în plină 
desfășurare și pe Calea Rahovei, în cartierele Drumul Taberei, Giuiești, 
Pajura, pe șoseaua Colentina, în Parcul Plumbuita.

Zilele trecute, în raidul nostru pe străzile Capitalei am întîlnit însă 
bucureșteanul, cetățean sau edil, și în alte ipostaze.

pildă, reiese clar dezinteresul unor 
sectoare ale Capitalei pentru toaleta 
zilnică a străzilor.

Pe de altă parte, după cum am con
statat din actele administrațiilor do
meniului public, oamenii plătiți spe
cial să facă curățenie cind vin la 
lucru, cînd nu vin. După bunul lor 
plac ! Să vedem ce spune față de a- 
ceastă situație tov. Ion Iepureanu, 
directorul domeniului public al mu
nicipiului :

— Administrația noastră nu se 
ocupă concret de curățenia orașului.

Desigur, mulți dintre cei care mur
dăresc orașul sînt amendați. Dar nu 
pot fi amendați toți. Și. oricum, nu 
amenzile pot soluționa problema. 
Lată de ce, prin măsuri educative 
consecvente, incepînd din școală 
pină la pensionare, de la nivel 
stradă și pină la sectoare și

anchetă pe străzile Capitalei
care face parte si întreprinderea de 
salubritate — cu condiția ca toți să 
ne facem datoria. Principala noastră 
sarcină în acest domeniu este colec
tarea gunoaielor menajere și indus
triale. Avem și un grafic. Potrivit 
acestuia, colectarea se face cel puțin 
o dată pe zi in zoneie-centrale și mai 
aglomerate, și cel mai tîrziu ia 7 zile 
în celelalte zone.

Răspunsul tovarășului director, 
foarte clar, ar fi fost de necomentat 
dacă situația reală pe care am con
statat-o pe teren nu ne-ar fi oferit 
și foarte numeroase „excepții" : pe 
străzile Bujorul Alb, Moroieni și cite 
altele salubritatea 
vară.

Cine este oare 
nu sînt măturate 
mai des ? La această întrebare, răs
punsul tovarășului 
prompt :

— Administrative 
blic de la sectoarele 
solicită toate utilajele pe care le 
avem în dotare și care pot să asi
gure necesitățile orașului.

într-adevăr. dintr-o situație a fo
losirii parcului de autocisterne, de

n-a trecut de astă-
vinovat că străzile 
și nu sînt stropite.

director a fost
domeniului pu- 
Capitalei nu ne

cu planurile, cu coordo- 
problemele mari, tova-
orice comentariu la acest

Noi sîntem 
narea. Cu 
rășe !

în loc de 
răspuns menționăm că intr-un re
cent program de măsuri adoptat 
de comitetul executiv al consi
liului popular municipal. în frun
tea organismelor special însărci
nate cu organizarea, efectuarea și 
păstrarea curățeniei străzilor, aleilor, 
trotuarelor, piețelor și pasajelor pie- 
tonale — am citat din respectiva de1- 
cizie — este numită direcția domeniu
lui public. Numai directorul acestei 
instituții se face că nu știe nimic.

Pentru moment, considerăm nece
sar să clarificăm și unele aspecte 
referitoare Ia comportarea cetățeanu
lui față de domeniul public. Cum își 
permit unii să arunce gunoaiele pe 
drum, să ignore cele mai elementare 
reguli de care depind curățenia și 
aspectul orașului ? Este chestiunea la 
care se poate răspunde mai greu, 
pentru că nu există un motiv anume, 
palpabil. în afară de carențele care 
țin de educație, de bunul simț, de 
respectul pe care ni-1 datorăm 
altuia.

și 
de 

____  ... __ __ _ . la 
Capitală, organizațiile de partid și 
U.T.C., comitetele de cetățeni, aso
ciațiile de locatari, deputății au da
toria să acorde toată atenția și edu
cației civice, să dezvolte în fiecare 
cetățean dragostea pentru oraș, simțul 
gospodăresc. Revenind la responsabi
litățile organelor a căror sarcină prin
cipală este curățenia orașului, preci
zăm că recent comitetul executiv al 
consiliului popular municipal a adop
tat un amplu program de măsuri pen
tru mai buna gospodărire a Capitalei. 
Iată cîteva din principalele sale pre
vederi de care, bineînțeles, vor trebui 
să țină seama toți cei vizați : Direcția 
domeniului public, grupul întreprin
derilor de gospodărire comunală, ad
ministrațiile domeniului public din 
sectoare. Potrivit programului, aces
te unități vor asigura curățenia în
tregii suprafețe carosabile a străzi
lor. precum și a trotuarelor aferente. 
Direcția domeniului public, împreună 
cu administrațiile domeniului public 
ale sectoarelor și unitățile comercia
le vor asigura confecționarea și mon
tarea a 10 000 de coșuri pentru hîrtii. 
La cel mult trei zile se va face co
lectarea și transportul gunoaielor din 
toate zonele Capitalei. Vor fi distri
buite populației 30 000 de pubele noi 
— coșurile de gunoaie menajere — 
se vor recondiționa 40 000 din cele 
210 000 existente ș.a.m.d.

Sînt măsuri pe 
toții îndeplinite 
răspunderea.

care le dorim cu 
exemplar, cu toată

• între 6 și 19 aprilie — un bogat program de manifestări 
politico-educative și recreative © Concursurile pe obiecte 
de învățămînt ale liceenilor în etapa pe țară © Cei mai 
tineri artiști amatori — șoimi ai patriei, pionieri, uteciști 

scenele fazei de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României"

pe

Vacanta 
organizată . __
primăvară între 6 și 19 
aprilie — se anunță 
bogată în manifestări 
politico-educative si 
recreative, pentru toa
te categoriile de elevi, 
în afara unor acțiuni 
obișnuite, cum sînt ex
cursiile si drumețiile, 
competițiile sportive si 
jocurile în aer liber, 
vizionările de specta
cole, întâlnirile cu oa
meni de stiintă si cul
tură. cu activiști de 
partid, cu fruntași în 
producție, vacanta de 
primăvară programea
ză si o seamă de acti
vități de larg interes 
în rîndul tineretului 
școlar.

Menționăm. în pri
mul rînd. concursurile 
pe obiecte de învăță- 
mînt pentru elevii din 
invătămintul liceal si 
tehnic-profesional. E- 
tapa pe tară a acestor 
concursuri va avea loc. 
între 7 și 13 aprilie, in 

■ diferite localități : la 
Arad — limba si lite
ratura română ; limba 
si literatura maternă 
(Ia care participă elevi 
din școlile cu predare 
in limbile maghiară si 
germană) : la Bucu
rești — limbi moderne 
(rusă) : la Alba Iulia 
— istoria modernă a 
României (clasa a 
IX-a) și istoria Româ
niei. a mișcării munci
torești. democratice și 
revoluționare, a Parti
dului Comunist Român 
(clasele a XII-a) ; la 
Piatra Neamț — filo
zofie ; la Baia Mare — 
economie politică : la 
Galati — matematică :

elevilor — 
în această

la Timișoara — fizică : 
la Ploiești — chimie ; 
la Cluj-Napoca — bio
logie.

Cei mai tineri artiști 
amatori — șoimi ai pa
triei, pionieri, ute- 
ciști — vor fi prezenți, 
în număr mare, pe 
scenele de concurs ale 
fazei de masă a celei 
de-a doua ediții a Fes
tivalului național ,.Cm- 
tarea României". Pină 
acum s-au înscris în 
competiție, ca inter- 
preti si creatori, peste 
57 000 de formații cu 
circa 2.5 milioane par
ticipant!. în zilele va
cantei vor avea loc e- 
tapele pe județ ale u- 
nor tradiționale com
petiții pionierești : con
cursul cinecluburilor 
școlare, sub genericul 
„Sîntem al tării vii
tor" ; concursul de artă 
populară. Expoziții pe 
scoli, localități sau pe 
județe vor încununa 
activitatea creatoare a 
pionierilor în domenii
le artelor plastice, sub 
genericul „Românie, 
plai de aur" : artă fo
tografică — „Sub fla
mura partidului, creș
tem odată cu tara" : 
filatelie — „Cravatele 
roșii eu tricolor".

Peste 100 000 de 
nieri si elevi îsi 
petrece o parte a
cantei în tabere de o- 
dihnă, amenajate in 
diferite locuri pitorești 
ale tării, precum si in 
tabere cu program a- 
decvat desfășurării u- 
nor activități specifice' 
aptitudinilor si preocu
părilor creatoare. Al ti 
2100 de elevi se vor 
afla în cele 23 tabere

pio-
vor
va-

de instruire sportivă 
de gimnastică, atletism, 
înot, schi. sporturi 
nautice etc. De aseme
nea. marea competiție 
sportivă „Daciada" va 
programa în această 
vacantă o suită de ma
nifestări interesante : 
campionatele naționale 
școlare de lupte și vo
lei ; concursurile repu
blicane, ale unităților 
școlare” cu profil spor
tiv de gimnastică. în 
cadrul acțiunilor de 
pregătire pentru apă
rarea patriei se vor 
desfășura întrecerile 
pe județe ale patrule
lor școlare de circula
ție. „Prietenilor grăni
cerilor" și „Sanitarilor 
pricepuți".

Casele corpului di
dactic. casele pionieri
lor si șoimilor patriei, 
cluburile tineretului, 
vor organiza activități 
politico-educative de 
masă, acțiuni metodice 
de pregătire si perfec
ționare a activelor de 
pionieri si U.T.C. De 
asemenea, nenumărate 
acțiuni de muncă pa
triotică pentru înfru
musețarea școlilor si 
localităților, pentru în
treținerea spatiilor 
verzi, a grădinilor si 
livezilor, participarea, 
alături de părinți, la 
lucrări de larg interes 
cetățenesc vor crea tir 
neretului școlar un ca
dru plăcut de odihnă 
activă, de reconfortare 
si împrospătare a for
țelor în vederea ulti- 
mulul trimestru de stu
diu al anului școlar.

Florica 
DINULESCU

ii

Florin
Gheorqhe GRAURE

CIOBĂNESCU

cartierele Drumul Taberei șl ColentinaContinuitatea spiritului creator
(Urmare din pag. I)PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret. Ciclul Charles Chaplin
11,10 In alb și negru : Inky cel negru 
12,00 Telex
12,05 închiderea programului
16,00 Telex

ts

sus 8>W n

Zile de primăvara in cartierele Capitalei. In fotografii: secvențe de dumlnicâ din

Teleșcoală
Curs de limbă engleză
La volan
Cupa mondială la schi alpin 
Mult e dulce...
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură
întrebări și răspunsuri 
1001 de seri
Telejurnal
Roadele 
voltare 
Cîntec

iei
politicii partidului 
economico-socială 

dulce românesc
de dez- 
a țării.

20,55 Seară de teatru : „Fîntîna Trevi" 
de Gian Lorenzo Bernini.

22,10 Munca : sens al vieții omului
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copii 

Viata economică. 
Studio T ’78.
Telex 
Muzică de cameră. 
Inscripții pe celuloid.

! Nu iubea 
copiii...

De cite ori o întreba vreo rudă 
sau vecină ce-i mai face copilul, 
Paraschivei Surpat din comuna 
Sadova, județul Tulcea. i se în
senina fata sl-i ride au ochii: 
„Bine face. Creste, copăcel". 
Fără îndoială, o mamă ca orica
re mamă, cu dragoste pentru o- 
dorul ei. Dar nu si pentru ai 
altora. Numai asa se explică fap
tul că a încercat să întrerupă 
cursul normal al sarcinii unei 
surate din comuna ei. Dar în
cercarea s-a dovedit fatală 
pentru victimă.

Judecată la căminul cultural. 
iin fața consătenilor săi. indig

nați de fapta săvirsită. P. S. a 
fost condamnată la cinci ani in- 

| chisoare.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I
I
I

mare și modern complex meșteșu
găresc care se va construi in centrul 
civic al noului oraș, odată cu blocu
rile de locuințe și alte edificii social- 
culturale. Anul trecut, serviciile pen
tru populație au înregistrat impor
tante beneficii. „Și cind te gin- 
dești — ne încredința primarul 
— că în urmă cu cîțiva ani, 
cînd am înființat primele unități, 
unii spuneau că n-or să fie renta
bile, că or să dea faliment. Acum 
avem meșteșugari foarte buni, care 
sint solicitați adeseori la diferite lu
crări și in alte localități ale județu
lui". De asemenea, rețeaua comer
cială a comunei, extinsă, și moderni
zată, nu e cu nimic mai prejos decît 
a unui oraș care se respectă, fapt 
pentru care vin la Făcăeni cumpără
tori din multe localități din jur și 
chiar din orașul Fetești, găsind aici 
tot ce doresc — de la mărfuri de ce
rere curentă pînă la mobilă.

în prezent, la Făcăeni numărul 
muncitorilor și al celor care lucrează 
în sectoare neagricole depășește pe 
cel al țăranilor cooperatori, ajungînd 
la peste 60 la sută din populația ac
tivă a comunei. Veniturile locuitori
lor, ca și puterea de cumpărare sînt 
în continuă creștere, astfel că mai 
ușor i-a fost primarului să ne spună 
citi locuitori nu au încă radio, tele
vizoare, frigidere și mașini de spă
lat. sau ciți nu și-au durat case noi, 
întrucît numai vreo 10 la sută din 
ele mai amintesc de sătucul de odi
nioară. Pe vremea aceea existau doar 
6 învățători, iar astăzi sînt 76 de ca
dre didactice. Lor li se adaugă

5 medici și 10 cadre medii sanitare, 
15 ingineri agronomi, medici veteri
nari, numeroși tehnicieni. Trecem pe 
lingă cele două cămine culturale (cu 
săli de cîte 500 și 400 de locuri), pe 
lingă cele trei grădinițe cu peste 700 
de copii, două dintre ele fiind con
struite după proiecte tip, ca la oraș.

— Și căminele culturale, și grădi
nițele. și puțurile forate la peste 100 
de metri adîncime, și conductele

aceea 
se apropie 
noi mai degrabă la condiția de oră-, 
șeni, nu numai prin sporirea dotă
rilor urbanistice obștești și persona
le. ci și prin felul 
a gindi. de a ne 
în acest scop, noi 
tenția activității ______ _______ ,
de ridicare a nivelului de conștiin
ță, de îmbunătățire a instrucției și

..Scinteii"

® VASLUI. „Creația tehnică 
de masă în Sprijinul producți
ei" s-a intitulat schimbul de 
experiență organizat la Vas
lui. în cadrul ediției a doua a 
Festivalului național „Cîntafea 
României", de consiliul jude
țean al sindicatelor, cu munci
tori, inovatori și inventatori, ca
dre tehnico-inginerești, frun
tași în producție din întreprin
derile industriale ale munici
piului Bîrlad și orașelor Vaslui. 
Huși și Negrești. (C. Lăluci). 
• MUREȘ- Colectivul artistic 
al Teatrului de păpuși din Tg. 
Mureș a prezentat, de la înce

ca. pe măsură ce orașul 
de noi, să ne ridicăm și

nostru de a fi, de 
comporta. Tocmai 
acordăm toată a- 
cultural-educative.

Comuna se pregătește 
pentru statutul de oraș

care împînzesc comuna pe aproape 
20 de kilometri lungime, pentru ca 
fiecare să aibă apă limpede cum e 
cristalul și rece că gheața, „la ro
binet". și multe altele, au fost 
făcute la propunerea oamenilor și 
cu contribuția lor în bani și muncă 
— ne spune primarul. Acum avem 
în programul de lucru, pînă în 1980, 
cînd vom deveni oraș, alte propuneri 
ale oamenilor, nominalizate pe fac
tori răspunzători, împărțite pe cir
cumscripții, cu termene de executa
re, fiecare propunere fiind însoțită 
de măsuri stabilite tot cu oamenii. 
Așa că zestrea urbanistică a comu
nei va deveni și mai bogată. Avem 
toate condițiile să trăim — și trăim ■ 
de pe acum — ca la oraș. Una din 
problemele cele mai importante care 
ne preocupă în momentul de față

educației cetățenilor. N-aș vrea să 
spun vorbă mare și nici să mă laud, 
dar să știți că am găsit și o cale de 
influențare teribil de eficientă. Este, 
ca să zic așa. presa noastră locală, 
vorbită și scrisă. Prin stația de ra
dioficare. prin gazetele de perete și 
prin foi volante noi aducem la cu
noștința tuturor cele mai valoroase 
propuneri și fapte cetățenești 
punem în dezbatere publică 
abateri. Să 
unui șofer, 
fost surprins 
lan sub influenta alcoolului, i-a și 
apărut caricatura însoțită de o epi
gramă la gazeta de perete. După 
vreo două zile, mă trezesc cu el la 
mine și mi se plînge că nu mai poa
te scoate capul în lume de rușine,

sau 
unele 

vă dau . exemplul 
Imediat după ce a 

de miliție la vo-

ca-1 arată oamenii cu degetul, 
să-i pice limba dacă s-o 
vreodată beat la volan, că 
și-o să dreagă, numai să-i 
ricatura de la gazetă. Tot 
ția de radioficare, prin foi volante 
și gazetele de perete am adus Ia 
cunoștința tuturor cazurile de încăl
care a normelor de conviețuire so
cială. iar pe unii i-am judecat în 
fata obștii. Cu bucurie tin să spun 
că de vreun an de zile încoace, in 
comuna noastră n-am mai înregis
trat nici un furt din avutul obștesc 
sau personal și nici scandaluri sau 
bătăi. Oamenii iși văd de treburile 
lor, și intr-o comună care aspiră la 
statutul de oraș sînt multe de făcut 
și trebuie să le facem. Dar toate a- 
cestea nu s-ar fi putut realiza fără 
contribuția unor oameni entuziaști, 
pasionați, care și-au cucerit stima 
întregii comune. Nu pot să nu-1 a- 
mintesc aici pe Toma Dimache. 
Erou al Muncii Socialiste, pe 
deputatul Ion Tatu, pe Ut a Pana- 
ghe, cooperatoare foarte harnică și 
deputată inimoasă, cu idei, pe Ga
briel Georgescu și Ioniță Ștefan, pe 
Silvia Ungureanu, președinta comi
tetului comunal al femeilor și pe so
țul său Marin Ungureanu, animato
rul vieții sportive, sau pe Constantin 
Dinu, directorul căminului cultural.

...„Atențiune, atențiune 1 Aici sta
ția de radioficare Făcăeni. Cu bucu
rie vă anunțăm că în întrecerea din 
1977 cu celelalte localități din jude
țul Ialomița pentru mai buna gos
podărire și înfrumusețare, comuna 
noastră a ocupat locul întii"...

că 
mai urca 
o să facă 
luăm ca
prin sta-

vania, ca Streisîngeor- 
giu (zidită în preajma 
anului 1 100). Densuș, 
Gura Sada, Mica. Băi- 
ța, Strei, Nucșoara și 
altele datînd din seco
lul al XIII-lea sint 
nu numai importante 
mărturii de creație 
originală ale mediului 
artistic autohton, dar 
și dovezi de vigoare 
socială și politică, fie
care dintre aceste mo
numente fiind expre
sia năzuinței de afir
mare. în secolul al 
XIV-lea asistăm la de
plina constituire a 
unei adevărate școli de 
pictură românească în 
Transilvania, ansam
blurile de pictură mu
rală de la Streisingeor- 
giu (1313), Crișcior. 
Leșnic etc. avind o 
clară personalitate atît 
ca program, cit și ca 
stil. Știind că autorul 
picturilor de la Strei - 
singeorgiu, meșterul 
Teofil. se legitimează 
ca român prin particu
laritățile de limbă ale 
inscripției sale. se 
poate afirma că mediul 
cultural-artistic româ
nesc era o realitate 
pregnantă și matură.

Cunoașterea acestor 
adevăruri, lesne de
monstrabile cu ajuto
rul unor opere con
crete care au crescut 
din chiar solul patriei, 
face mai ușor de înțe
les robustețea artei din 
epoca Basarabilor și 
Mușatinilor, alungă în
doielile privind capa
citatea de creație a

meșterilor locali. Cine 
se mai poate indoi că 
la începutul secolului 
al XVI-lea era posibi
lă conceperea unei 
opere de profunzimea 
„învățăturilor". cînd 
încă din secolul al 
XIV-lea avem dovezi 
de elevată viată artis
tică prin intermediul 
ansamblurilor de la 
Curtea de Argeș, Ră
dăuți, Cozia.

Din epoca lui Ște
fan cel Mare nu ni s-a 
păstrat nici o 
literară, dar cine 
putea pune la îndoială 
vocația ei cultural-ar- 
tistică după ce a 
contemplat îndelung 
splendoarea monumen
telor de arhitectură, • 
picturile murale în 
cîmpul cărora chipul 
gloriosului domn se 
înscrie cu aulică mă
reție. manuscrisele mi
niate sau broderiile de 
universală faimă ? Și 
oare nu epoca lui Nea- 
goe Basarab s-a înno
bilat cu o inegalabilă 
parură de frumuseți 
artistice care permit 
definirea unei ambian
te culturale 
care știa ce să 
cum să ceară și cui să 
ceară făurirea unei o- 
pere reprezentative?

E adevărat că știm 
prea puțin despre scri
itorii români din seco
lul al XVI-lea. dar îi 
știm bine, prin inter
mediul operelor lor, 
pe pictorii Spiridon de 
la Putna. pe Dobro- 
mir din Tîrgovlște. pe 
Toma de la Suceava, 
pe Dobromir cel Tînăr.

operă
ar

rafinate 
ceară.

pe Ion și Sofronie, pe 
Dragoș Coman (despre 

. care un prestigios isto
ric de artă belgian a- 
firma recent că este 
comparabil cu Pisanel- 
lo, fiind „poate cel mai 
important pictor din 
Europa răsăriteană" a 
timpului său). Toți a- 
cești creatori de artă 
autentică merită să 
fie cunoscuți si pre- 
țuiți în rîndul marilor 
artiști români nu nu
mai prin calitatea for
mală a lucrărilor lor. 
ci și prin curajul și 
priceperea cu care au 
inclus în reprezentări
le supuse canoanelor 
vremii elementele de 
viață autentică, inspi
rate chemări la lupta 
pentru libertate.

Desprinse dintr-o 
mare sumă de fapte 
demne de 
exemplele citate 
îndestulătoare, 
răm, pentru a 
ge că pentru 
cunoaștere a 
vechi românești 
necesară conjugarea e- 
forturilor mai multor 
categorii de specia
liști : istorici literari, 
istorici de artă, muzi
cologi. Dincolo de o- 
bișnuitele prejudecăți 
ale domeniului, telul 
unei asemenea cerce
tări colective trebuie 
să fie recuperarea și 
așezarea la locul de 
dreaptă cinstire a tot 
ceea ce poporul nos
tru a făurit în vremuri 
grele și de primejdie, 
cînd (niciodată) nu a 
încetat să năzuiască și 
să creeze întru frumos.

interes, 
sînt 
spe- 

convin- 
o bună 
culturii 

este

putul acestui an. 58 de specta
cole în numeroase localități din 
județ ; secția maghiară a orga
nizat microstagiuni în județele 
Harghita și Covasna — toate 
aceste spectacole au fost vizio
nate de peste 21 000 de specta
tori. în curind — noi premiere: 
piesele „Gigel-degețel" (secția 
română) și „Punguța cu doi 
bani" (secția maghiară). (Gh. 
Giurgiu). © IAȘI, editura „Ju
nimea" din Iași a scos recent 
de sub tipar volumul intitulat 
„între Ulysse și Don Quiiote" 
de Constantin Ciopraga. Actorii 
amatori din cadrul studioului

casei armatei din Iași, studio 
care împlinește 20 de ani de 
activitate, au prezentat. în pre
mieră, spectacolul cu piesa „E- 
caterina Teodoroiu" de Nicolae 
Tăutu. Casa de cultură din Paș
cani găzduiește trei expoziții de 
artă plastică ale elevilor, pre
cum și Expoziția de creativi
tate tehnică, realizată de colec
tivele de oameni ai muncii de la 
întreprinderea mecanică de re
parat material rulant. întreprin
derea de tricotaje și perdele. 
Integrata de in. Cooperația meș
teșugărească și alte unități păș- 
cănene, care prezintă produse 
noi și rezultatele invențiilor și

inovațiilor aplicate în produc
ție. (Manole Corcaci). © MA
RAMUREȘ- La librăria nr. 1 
din Baia Mare, centrul de li-

CAfcWr CULTURAL
brării din localitate a organizat 
„Sesiunea Editurii Dacia" din 
Cluj-Napoca, manifestare cul
turală care a prilejuit prezen
tarea unor noi apariții edito
riale. unele semnate de scriitori 
maramureșeni. în aceste zile, la 
Baia Mare sînt deschise 4 ex
poziții personale de pictură : la 
casa de cultură a sindicatelor

— Lucreția Megyesi ; la Școala 
populară de artă — Ida Szal- 
lay ; la biblioteca județeană — 
Maria Pușcaș-Chilian ; la Ga
leriile de artă ale Fondului 
plastic — Olimpia Angela Si- 
peanu. (Gheorghe Susa). @ 
PRAHOVA. La liceul de mate- 
matică-fizică „I. L. Caragiale". 
din Ploiești s-a organizat a 
Xl-a sesiune de referate și co
municări ale elevilor. reuniți 
în Societatea științifică și teh
nică „Spiru Haret", în Socie
tatea literară „I. L. Caragia
le" și în Societatea cultu- 
ral-artistică „Paul Constanti-

nescu". (FI. Dinu). • OLT. în 
sala Casei de cultură a sindica
telor din Slatina a avut loc un 
simpozion dedicat aniversării a 
2 050 de ani de la crearea sta
tului centralizat și independent 
geto-dac condus de Burebista. 
Au susținut referate și comu
nicări profesori de la Universi
tatea București, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
specialiști de la Institutul de 
arheologie București, profesori 
de istorie din județul Olt. 
(Emilian Rouă). • CLUJ. Uni
versitatea cultural-științifică din 
Cluj-Napoca a organizat la fi
liala sa de la întreprinderea

mecanică de material rulant „16 
Februarie" un schimb de ex
periență privind modalitățile de 
realizare a educației patriotice, 
materialist-științifice și juri
dice. De asemenea, filiala uni
versității cultural-știintifice de 
la Uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești a 
inițiat o „săptămină a educa
ției familiale". Facultatea de 
drept a Universității „Babeș-Bo
lyai". Asociația județeană a ju
riștilor și Societatea română de 
drept penal au evocat „Un pe- 
nalist progresist din trecut: pro
fesorul Traian Pop“.(Al. Mure- 
șan).
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înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MOHAMMAD ALI 
MOSHIRI HAMADANI a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea Maiestății Sale Imperiale, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, un mesaj de 
prietenie, Împreună cu sentimente 
calde și prietenești din partea guver
nului șl națiunii iraniene pentru gu
vernul și poporul român prieten.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej, ambasadorul Iranului a evocat 
bunele relații de prietenie și coope
rare multilaterală dintre Iran și 
România, care 'au vechi tradiții și se 
dezvoltă continuu. „Constituie o sa
tisfacție — se spun? în cuvîntare — 
faptul că, datorită politicii înțelepte 
adoptate de clarvăzătorii și iluștrii 
conducători ai Iranului și României, 
raporturile dintre cele două țări au 
depășit limitele legăturilor naturale 
și tradiționale, fiind, în specia} in 
ultimii ani, directionate pe calea ex
tinderii cooperării în interesul co
mun.

Vizitele Maiestăților Lor Imperiale, 
șahinșahul Aryamehr și împărăteasa 
Iranului. în frumoasa dumneavoastră 
tară, călduroasa șj cordiala primire 
ce li ș-a rezervat de către guvernul 
și poporul român, precum Și nu
meroasele vizite ale Excelentei Voas
tre în Iran, care au reflectat vechile 
sentimente de prietenie dintre cele 
două popoare sînt caracteristice bu
nelor relații dintre cele două țări. 
Viitoarea vizită în România a Ma
iestăților Lor Imperiale va deschi
de, fără îndoială, un nou capitol in 
promovarea și întărirea relațiilor 
prietenești dintre Iran și Republica 
Socialistă România".

Cuvîntarea subliniază că bunele 
relații existente intre Iran șt Româ
nia constituie „cel mai bun exem
plu de prietenie și cooperare" între 
două țări, o contribuție la cauza 
destinderii și păcii în lume.

în încheiere, în cuvîntare este ex
primată hotărîrea ambasadorului 
Iranului de a contribui la promova
rea relațiilor de strînsă 
dintre cele două țări.

Primind scrisorile de 
președintele Republicii 
România, tovarășul 
CEAUȘESCU. a mulțumit , 
urările transmise și a adresat, 
rindul său. șahinsahulul Iranului un 
salut prietenesc și cordiale urări de 
pace, prosperitate și progres poporu
lui iranian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român sînt evidențiate 
raporturile de strînsă apropiere în
tre popoarele român și iranian, re
lații care au cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare remarcabilă in intere
sul ambelor țări, al Întăririi păcii 
și înțelegerii internaționale. „îmi a- 
mintesc cu marc plăcere — se spu
ne în cuvîntare — de îptîlnirjle și 
convorbirile pe care le-am avut atît 
la București, cît și la Teheran cu 
Maiestatea Sa Imperială șahinșahul 
Aryamehr șl apreciez că ele au im
primat un puternic impuls conlu
crării active, pe multiple planuri, 
dintre țările noastre, atit în dome
niu} relațiilor bilaterale, cit și în cel 
al vieții internaționale".

După ce sînt relevat? principiile 
care călăuzesc neabătut politica 
României de promovare a prieteniei 
și colaborării cu toate popoarele lu
mii, de întărire a păcii și securității 
internaționale, de soluționare pe 
cale politică a conflictelor din dife-

cooperare

acreditare, 
Socialiste 

NICOLAE 
pentru 

la

rlte zone ale lumii, a diferendelor 
dintre state, în cuvîntare se spune ; 
„România, ca de altfel și Iranul, a- 
cordă o atenție deosebită problemelor 
lichidării subdezvoltării și creării unei 
noi ordini economice și politic? in
ternaționale, care să asigure progre
sul mai rapid al țărilor in curs de 
dezvoltare, să favorizeze accesul larg 
și neîngrădit al tuturor popoarelor la 
cuceririle științei și tehnologiei mo
derne".

în continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Așteptăm cu multă bucurie vi
itoarea vizită in România a șahinșa- 
hului Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. și a soției sale, 
Sahbanu Farah, avînd ferma convin
gere că aceasta va constitui un nou 
moment de seamă în evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor româno-ira- 
niene. Rejevînd stadiul Înalt ai cola
borării noastre, consider că, în conti
nuare, există condiții favorabile pen
tru diversificarea și intensificarea a- 
cesteia, pentru creșterea schimburilor 
comerciale și extinderea cooperării 
economice".

în încheiere, președintele Republicii 
Socialiste România a urat ambasado
rului iranian succes în misiunea în
credințată și l-a asigurat de întregul 
său sprijin, al Consiliului de Stat și 
al guvernului.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul jranian, Mo
hammad Aii Moshiri Hamadani.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei Iranului la București.

Noul orar al curselor 
aeriene TAROM vremea

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak
BAGDAD

Am aflat cu multă mîhnlre vestea Încetării premature din viață a fiului 
dumneavoastră, Mohamed Al-Bakr, Vă rog să primiți, in aceste circumstanțe 
dureroase, sincerele mele condoleanțe, împreună cu sentimente de profundă 
compasiune,

nicolae ceaușescu
Președintele 

Republicii Socialiste România

IN INȚIMPINAREA CONFERINȚA NAȚIONALE 

A FEMEILOR, IN ÎNTREAGA ȚARĂ AU AVUT LOC

Conferințe de dări de seamă și alegeri 
ale comitetelor județene si al

J > 1

municipiului București ale femeilor
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală tovarășul Gianni Cervettl, mem
bru al Direcțiunii șl Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, care, la 
invitația C,C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost întîmpinat de tova-

rășil Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, Becretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. ai P.C.R,, de activiști da 
partid.

(Agerpres)

0 delegație a Frontului Național din R.D. Germană 
Capitală

delegația a fost salutată de tovară
șul Eugen Jebeleanu, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, de activiști ai 
F.U.S.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

a sosit In
Luni, a sosit in Capitală o delegație 

a Consiliului. Național al Frontului 
Național din R.D. Germană, condusă 
de tovarășul Werner Kirchhoff, mem
bru supleant al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Național.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

De la 1 aprilie intră în vigoare 
noul orar al curselor aeriene TAROM. 
Pentru traficul intern, in noul grafic 
sint prevăzute curse suplimentare în 
special in sezonul estival, pentru 
asigurarea legăturilor cu litoralul. 
Astfel, in perioada oină la 12 iunie, 
din București va circula spre aero
portul Kogălniceanu din Constanta 
o cursă zilnică cu decolarea la ora 
12,40. De la 12 iunie pînă la 17 sep
tembrie numărul curselor zilnice e- 
fectuate între Capitală și litoral se 
majorează la patru, cu plecarea la 
orele 7,05 ; 12,40 ; 19,25 și 21,30. Noul 
program stabilește, totodată, legături 
aeriene directe cu aeroportul Kogăl
niceanu din orașele Arad. Bacău. 
Baia Mare (prin aeroportul Satu 
Mare), Cluj-Napoca, Iași, Oradea, 
Timișoara (prin aeroportul Arad). 
Tirgu Mureș.

în ceea ce privește cursele exter
ne, in prezent avioanele TARQM asi
gură legătura cu 3S de orașe ale 
lumii.

Timpul probabil pentru zilele de 2», 
30 și 31 martie. In țară : Vreme răco
roasă la început, apoi în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil. Inno- 
rări mai accentuate șe vor produce in 
nordul și estul țării, unde la începutul 
intervalului vor mai cădea ploi locale,

cu caracter de averse. Vînt slab, pină 
la moderat, predominind din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, 
izolat mal coborițe la începutul inter
valului. Temperaturile maxime vor os
cila între 6 și 16 grade, local mai ridi
cate. Ceață slabă.

Itj București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
variabil, favorabil ploii slabe la 
începutul intervalului, vint moderat. 
Temperatura în creștere ușoară.

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Bangladesh, Insti
tutul român pentru 1-elatiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, luni 
după-amiază, o manifestare cultu
rală. Ziarista Venera Anghel a vor
bit despre realizările obținute 
Republica Populară Bangladesh.

Au participat reprezentanți 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Exterpe, Ligii Române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, un 
numeros public. Au luat parte, 
asemenea, A. '
ambasadorul 
Bangladesh la 
ai ambasadei.

de
ai

. de W. Shams-ul Alam, 
Republicii 
București, și

Populare 
membri

★
Institutul român pentru 

culturale cu străinătatea si
relațiile 
Asocia-

tia de prietenie româno-japoneză au 
organizat, luni, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S, vizionarea filmului 
„Festivalul de muzică ușoară — 
velionul 1977—1978“, realizat de 
teaua de televiziune japoneză.

*
La cinematograful „Patria" din 

pitală a avut' loc, luni seara, pre
miera unui nou lung-rpetraj artistic 
românesc, „Mînia". Este o realizare 
a Casei de filme nr. 4. după un sce
nariu semnat de Alecu Ivan Ghilia, 
in .regia Iui Mircea Veroiu. Inspirat 
dip frămîntările satului românesc de 
la îneenutul secolului nostru, filmul 
este dedicat împlinirii a șapte de
cenii de la marile răscoale țărănești 
din 1907. •

Re-
re-

Ca-

(Agerpres)
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Ediția de vară a „Daciadei** 
continuă sub auspicii favorabile

REVISTA COMPETIȚIILOR

(Agerpres)

DE LA CEC
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că la 31 
martie a.c. vor avea loc în Ca
pitală, în sala Cas.ei de cultură 
„Petofi Sandor", din strada Za- 
lomi.t nr. 6, la orele. 16.30, tra
gerile la sorți pentru trimestrul 
1/1978 ale libretelor de econo
mii cu dobindă șj ciștiguri și li
bretelor de economii cu ciști
guri, precum și tragerea la sorți 
lunară a obligațiunilor C.E.C. 
cu ciștiguri.

Cu acest prilej, Casa de Eco- 
conomii și Consemnațiuni va 
acorda numeroase ciștiguri în 
bani și obiecte.

Tragerile la sorți fiind publi
ce. toți cei interesați sint invi
tați șă participe la lucrările de 
efectuare a acestora.

Difuzarea cărții 
în Capitală

I-a librăria Univers din Ca
pitală (Calea Moșilor nr. 62— 
68, telefon : 15 70 78) în fiecare 
marți pot fi găsite toațe titlu
rile apărute in săptămina pre
cedentă.

întreprinderea de difuzare a 
cărții oferă cititorilor din Bucu
rești un bogat sortiment de lu
crări social-politice, beletristice, 
științifice, tehnice etc., și prin 
unitățile reprezentative de care 
dispune : Minerva (Calea Vic
toriei 126, telefon 50 39 43). Mihail 
Emlnescu (Bd. Republicii nr 5, 
telefon 15 87 61), Dacia (Calea 
Victoriei nr. 45, telefon 16 28 94).

Aceste' librării pun la dispozi
ția amatorilor de carte și ma
teriale informative asupra lu
crărilor apărute sau în curs de 
apariție.

Pentru a-și procura volumele 
pe care le doresc, cititorii din 
mediul urban se pot adresa 
printr-o carte poștală librăriei 
„Cartea prin poștă" din Bucu
rești, str.’ Pitar Moș nr. 5, sec
tor I. Pentru lucrările in curs 
de apariție se fac înscrieri.

O „ATENTE LA TEN
SIUNE". în acest an Ziua 
mondială a sănătății (7 aprilie) 
va avea ca temă centrală hi
pertensiunea arterială, care de
vine una din preocupările fun
damentale ale medicinei mon
diale, dată fiind răspîndirea sa 
mai ales în. Europa și America 
de Nord. Potrivit datelor Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), 10—15 la sută din 
populația adultă a țărilor dez
voltate suferă de hipertensiune 
și doar jumătate din bolnavii 
depistați se tratează. Este știut 
că tensiunea arterială ridicată 
poate provoca atacuri cerebrale 
sau maladii coronariene. în 
plus, această boală diminuează 
durata vieții. Datorită com
plicațiilor pe care le poate 
provoca — invaliditate și de
cese pe scară largă — O.M.S. a 
lansat in acest an cu ocazia 
Zilei mondiale a sănătății o

Sub semnul ediției de vară a „Daciadei" s-au desfășurat în zilele 
săptăniînii trecute numeroase competiții la atletism și gimnastică, 
fotbal, handbal, volei si baschet, judo, lupte și box, tir și scrimă, po
pice si tenis, precum și in alte ramuri cuprinse în programul marii 
întreceri naționale. în localități din țoale județele, ca și în fiecare 
dintre sectoarele Capitalei, zeci de mii de copii, de tineri din unitățile 
de învățămînt si din întreprinderi au fost prezenți la locurile de 
concurs — stadioane, săli, poligoane și alte baze sportive. Din multi
tudinea de întreceri, spicuim cîteva.

BUCUREȘTI: 
Un concurs reușit 

și o inițiativă 
demnă de urmat

Concursul de gimnastică ritmică 
din Capitală s-a desfășurat cu parti
ciparea ansamblurilor din 25 de școli. 
Acest veritabil 
face să credem 
că bucureșteană 
tată la finalele 
dei“. Dar mai important ni se pare 
faptul că in multe școlj din Capi
tală se vădesc preocupări constante 
pentru această ramură a gimnasticii 
și că in cadrul ansamblurilor parti
cipă un număr mare de eleve. Ast
fel. se contribuie la practicarea in 
proporții de masă a unui sport, se 
creează si deprinderea pentru acti
vitatea ordonată in oadrul unui an
samblu sportiv. Să adăugăm aici că 
festivalul despre care vorbim prece
de o altă importantă manifestare 
sportivă școlară, programată la înce
putul vacantei de primăvară. în spi
ritul „Daciadei". care cere descope
rirea unor forme noi de angrenare 
a tuturor copiilor si tinerilor, s-a or
ganizat si se desfășoară în școlile 
bucureștene concursul pentru 'spori
rea calității predării educației fizice, 
dș asemenea, pentru perfecționarea 
programelor de gimnastică zilnică. Se 
înțelege că aceste două obiective 
„competitionale" presupun de fapt 
participarea într-o formă sau alta a 
tuturor elevilor și profesorilor de 
specialitate, precum și a conduceri
lor școlilor. După finalele ne sec
toare. care vor desemna clasele și 
profesorii cu „cea mai bună oră de 
predare a educației fizice" si „cel 
mai bpn program de gimnastică zil
nică" va urma, firește, 
mare, pe Capitală, 
tate și clasamente 
lectivele fruntașe 
dascălii lor. Apoi, 
mestrul al III-lea, 
incepe din nou, la..... ........... ..........
clase și școli, consolidind tendința de 
a cuprinde pe toti elevii la practi
carea sistematică si cît mai eficientă 
a excrcițiilor fizice și sportului.

Pornind de la exemplul be care 
ni-1 oferă inițiativa bucureșteană, în
demnăm pe toti factorii cu atribuții 
în sport din fiecare județ si locali
tate să asigure prin forme adecvate 
continuitatea întrecerii in clase și 
școli, in atelierele și secțiile intre-

prinderilor. Ia sate, adică acolo unde 
se poate realiza cu adevărat atra
gerea întregului tineret — obiectivul 
principal al marii competiții na
ționale „Daciada".

festival sportiv ne 
că gimnastica ritmi- 
va fi bine reprezen- 
pe tară ale „Dacia-

TG. JIU :
Finalele la tenis 

de masă
La Tirgu Jiu s-a încheiat etapa 

finală a „Daciadei" la tenis de masă, 
la care au luat parte mai mult de 
200 sportivi și sportive, campioni ai 
județelor la categoriile 14—19 și peste 
19 ani. întrecerile, desfășurate timp 
de două zile în sala de sport poliva
lentă, îp prezența a peste 2 000 de 
spectatori, au fost cîștigate la catego
ria 14—19 ani de Carmen Pascu, re
prezentanta județului Alba, elevă la 
Liceul industrial nr. 1 din Cugir, și 
Gheorghe Cibotaru, 
județului Iași, elev al liceului ener
getic din localitate, 
peste 19 ani — de 
muncitoare Ia Trustul de construcții 
Galați, reprezentantă a acestui județ, 
și Gheorghe Torțolea, student la Fa
cultatea de științe economice a Uni
versității din Craiova.

reprezentant al

iar la categoria 
Aritia Mihalcea,

Campionatele mondiale (le cros 
ne-au arătat Încă o dată că alergă
toarele noastre specializate in 
probele de semifond s-au pregătit cu 
multă seriozitate pentru compețitijle 
internaționale din acest an. Astfel, 
prin contribuția decisivă a atletelor 
Natalia Mărășescu și Maricica Puică, 

„formația, reprezentativă a României . 
(din care au mai făcut parte Geor- 
geta Gazibara, Fița Lovin si An- 
toaneta laeob) s-a clasat pe primul 
loc la concursul echipelor feminine 
din cadrul campionatelor de la 
Glasgow — un strălucit succes in
ternațional care se înscrie pe linia 
victoriilor categorice obținute de 
semifondistele noastre Ia întrecerile 
europene de sală și la meciul Eu
ropa — S.U.A.

Dacă atletismul s-ar limita la 
alergările feminine pe 800 m, 1 500 m 
și 3 000 m. am putea spune că stăm 
bine pe tărimul reprezentării la ma
rile competiții. Dar atletismul cu
prinde multe alte probe feminine si 
mult mai multe probe masculine. Ia 
care prezența sportivilor noștri nu se 
face simtită. Să le cerem numeroși
lor atlet! din loturile reprezentative, 
rămași în urmă pe 
telor internaționale, 
șovăială „formula" ■ 
„talent + muncă + 
formanță", astfel ca la campionatele 
europene din august viitor să aplau
dăm cît mai multe victorii ale pur
tătorilor culorilor sportive româ
nești.

Hocheiul pe gheață este un ioc 
bărbătesc și dinamic, agreat de pu
blic. La meciurile Steaua — Dinamo, 
de pildă, asistă de fiecare dată mii 
de spectatori. Din păcate, cam la 
atîta se reduce campionatul national 
pentru marele public. Iar acest cam
pionat al diviziei A format din nu-

planul rezulta- 
să aplice fără 
semifondistelor. 
ambiție =» per-

mai trei echipe, poate servi drept 
temei pentru a judeca rezultatele si 
poziția în clasament a echipei noas
tre reprezentative la încheierea cam
pionatului mondial — grupa B. (lo
cul 4. la 6 puncte de lider). Sigur, 
în trecut s-a întîmplat ea echipa să 
obțină un rezultat mult mai bun, dar 
atunci reprezentativa hocheiului, nos
tru și-a depășit de fapt condiția, tn 
pas cu realitatea, federația de specia
litate ar trebui să extindă baza com- 
petițională, să atragă noi formații in 
diviziile A și B, ceea ce ar corespun
de atît dorinței amatorilor de hochei 
din diferite orașe care au astăzi pa
tinoare artificiale, cit și intereselor 
tehnice, de creștere a mai multor ju
cători valoroși pentru însăși echipa 
reprezentativă,

La Cluj-Napoca. in cel dinții meci 
international din acest an. gimnastele 
românce au întrecut net pe cele fran
ceze, cu 373,40 p la 362 p, 6 dife
rență mare de punctaj, corespunză
toare clasamentului, individual com
pus. in care Marilena Neacșu, Ga
briela Trușcă, Anca Grigoraș și Gabi 
Gheorghiu s-au situat in ordine pe 
primele patru locuri, Pe Neacșu, 
Trușcă și Grigoraș le cunoaștem și 
le apreciem încă de pe vremea cînd 
erau componente ale lotului olimpic 
în vara anului 1976. Amatorii de 
gimnastică așteaptă însă cu justificat 
interes alte întreceri bilaterale și 
turnee internaționale din care să re
zulte felul în care evoluează și spor
tivele din generații foarte tinere, 
acele sportive ce vor trebui in viito
rul relativ apropiat să se arate dem
ne de a concura —- alături de Nadia 
Comaneci. Teodora Ungureanu și 
celelalte gimnaste consacrate — în 
rîndurile formației noastre tricolore.

Valeriu MIRONESCU

în întreaga tară au avut loc confe
rințele de dări de seamă si alegeri 
ale comitetelor județene si al muni
cipiului București ale femeilor, or- 
ganizate în întîmpinarea Conferinței 
naționale a femeilor — ce se vor 
desfășura în zilele de 21—22 apri- 
lie a.c.

La conferințe au participat delega
te ale femeilor din întreprinderi și 
instituții. cooperative agricole de 
producție, .unități comerciale și de 
servire a populației, din domeniul 
învătămîntului. științei, artei și cul
turii, din alte sectoare de activitate, 
precum și numeroși invitați. Ap luat, 
de asemenea, parte membri al comi
tetelor județene de partid si reore- 
zentante ale Consiliului National al 
Femeilor.

Desfășurate intr-o atmosferă de 
lucru, de puternică angajare politică, 
conferințele au evidențiat faptul că 
prin grija partidului șl statului nos
tru. personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. femeile din patria noas
tră. fără deosebire de naționalitate, 
se bucură de deplină egalitate în 
drepturi, de posibilitatea afirmării 
nestînjenite in viata politică, econo
mică si social-culturală a tării, adu- 
cîndu-și o contribuție de preț la în
treaga operă de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare a Româniej șpre co
munism.

Conferințele au dat o înaltă apre
ciere rolului de însemnătate excep
țională al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne si externe a 
partidului și statului, relevînd Jocul 
sj importanța care se acordă femeii 
în transpunerea în viată a aceșței 
politici, a programului de dezvoltare 
generală a patriei noastre, in ridi
carea gradului de bunăstare si civi
lizație a poporului.

De asemenea. în cadrul dezbateri
lor. a fost subliniată contribuția deo
sebită a tovarășei Elena Ceaușescu, 
personalitate remarcabilă a vieții po
litice și științifice, exemplu desăvîrșit 
de soție și mamă, la creșterea rolului 
femeii în societatea noastră, rele vin- 
du-se, totodată, sprijinul permanent 
și îndrumările prețioase acordate 
mișcării de femei din România.

în cursul dezbaterilor au fost evi
dențiate realizările deosebite obținute 
de femeile din tara noasțră, alături 
de toti oamenii muncii. în toate sfe
rele de activitate — in industrie, 
agricultură, comerț, în gospodărirea 
orașelor și oomupelor, pe tărim ob
ștesc. in domeniile invățăinîntului, 
științei și culturii, ocrotirii sănătății, 
în procesul educării și formării tine
rei generații. S-a subliniat că toațe 
aceste realizări au fost pasibile ca 
urmare a înfăptuirii hotăririlor de 
partid si de stat, luate din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind atragerea intr-o măsură cres- 
cîndă a femeilor la întreaga activi
tate economică, politică, social-cultu
rală și educațională, fructificării ca
pacității de muncă, talentului, hărni
ciei și spiritului lor gospodăresc, pro
movării femeii în toate sectoarele 
vieții societății.

Participantele la adunări si-au ex
primat profunda satisfacție și apro
barea deplină față de hotărîrile re
centei Plenare a C.C. al P.C.R., ini
țiate de secretarul general al parti
dului, cu privire la perfecționarea 
conducerii șl planificării economico- 
financiare. la legarea mal strînsă a 
veniturilor fiecărui om al muncii de 
activitatea concretă pe care o des
fășoară in societate, de contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor Întregului 
colectiv, manifestîndu-și profunda 
gratitudine pentru măsurile privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată ale femeii. S-a arătat că 
sporirea alocațiilor pentru copii, mă
surile de creștere mal accentuată a 
veniturilor oamenilor muncii, redu
cerea șăptămînii de lucru vizează in 
primul rînd femeile, ceea ce consti
tuie mărturii vii ale grijii permanen
te a partidului și statului nostru pen
tru ridicarea condițiilor de viață ale 
acestora, a gradului de civilizație a 
întregului popor.

Atît in dările de seamă, cit și în 
dezbateri a fost analizată, in spirit 
critic si autocritic, activitatea desfă
șurată de organizațiile de femei, in
dicate căile si modalitățile de înlă
turare a neajunsurilor ce se mai ma
nifestă. reliefindu-se necesitatea ri
dicării generale a calității muncii fe
meilor, creșterii contribuției lor la 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin atît in viața economico-so- 
cială. cît si în familie. în acest con
text.. participantele la conferințe 
și-au reafirmat hotărîrea de a mili
ta cu si mai multă consecventă, sub 
îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru sporirea 
aportului femeilor la vastul proces 
constructiv ce se desfășoară In pa
tria noastră socialistă. Femeile care 
muncesc în ramurile industriale și 
in cooperația meșteșugărească ș-au 
angajat să contribuie cu toate forțe
le la înfăptuirea recentelor măsuri 
adoptate de Plenara Comitetului 
Central al Partidului privind perfec
tionarea activității economice-finan- 
ciare. actionînd pentru realizarea 
exemplară a prevederilor de plan și 
a angajamentelor asumate, la ridi
carea nivelului tehnic si calitativ ,al 
produselor, reducerea cheltuielilor 
materiale. sporirea productivității 
muncii, folosirea judicioasă a capa
cităților de producție si a timpului 
de lucru, creșterea eficientei econo
mice în toate sectoarele de activita
te, înfăptuirea cincinalului și a Pro
gramului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a tării. în confe
rințe s-a subliniat necesitatea ca. la 
sate, comitetele și comisiile de femei 
să pună ip centrul preocupărilor lor 
intensificarea participării femeilor Ia 
sporirea producției agricole, vegetale 
si animale. Ja desfășurarea in cele 
mai bune condiții a întregii activi
tăți din agricultură, pentru creșterea 
contribuției acestui important sector 
al economiei naționale la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
norului.

Cu unanim interes au fost dezbă
tute problemele îmbunătățirii activi
tății femeilor din domeniile învătă
mîntului. științei și culturii, ocrotirii 
sănătății, precum și în domeniile 
care asigură afirmarea regulilor de 
conviețuire socialistă. Au fost făcute 
numeroase propuneri de perfec
ționare a muncii sj de mai bună 
organizare si funcționare a cre- 
șelor si grădinițelor, a cabinetelor 
medicale, a unităților comerciale și 
a serviciilor publice.

Totodată, au fost făcute propuneri 
privind îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă alo organizațiilor 
de femei, pentru ca întreaga lor acti
vitate să se situeze la înălțimea sar
cinilor ce lp revin in .actuala etapă 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre.

Conferințele au ales comitetele ju
dețene ale femeilor, au desemnat dele
gatele la Conferința națională a fe
meilor și candidatele pentru Consi
liul National al Femeilor, precum și 
pentru Comisia de cenzori.

în încheierea dezbaterilor, parti
cipantele au adresat, într-o atmosferă 
de puternică Însuflețire, telegrame 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care sînt exprimate 
mulțumiri pentru înalta apreciere de 
care se bucură femeile în societatea 
noastră, angajîndu-se să acționeze cu 
și mai multă energie și abnegație în 
toate domeniile unde își desfășoară 
activitatea, de a-și pune întreaga 
capacitate și talentul în slujba înde
plinirii cu cinste a importantelor mi
siuni ce le revin în producție, cerce
tare și proiectare, în învățămînt, artă 
și cultură, in domeniile social-edili- 
tare și gospodărești, în formarea și 
educarea tinerei generații, Femeile 
din întreaga noastră tară s-au an
gajat, asemenea întregului nostru 
popor, de a milita pentru transpu
nerea în viată a luminosului Pro
gram stabilit de Congresul al Xl-lea 
si Conferința Națională ale P.C.R. de 
înfăptuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a comunismu
lui pe pămîntul scump al patriei 
noastre — Republica Socialistă Româ
nia.

FOTBAL; Brutalitățile au scos din lot doi titulari ai echipei naționale Izvoarele de sănătate din bazinul 
Domelor

finala cea 
cărei rezul- 
stimula co- 
elevi si pe 

cu tri- 
vor

ale 
vor 
de 
odată 
întrecerile 

locurile de bază.

După etapa a XXIII-a. intervine o 
scurtă întrerupere a campionatului, 
dictată de pregătirea si desfășurarea 
turneului pe care-1 va face în Argen
tina echipa noastră reprezentativă. în 
lotul din care va fi alcătuită echipa 
pentru, meciurile cu selecționata se
cundă a Franței (Rouen, 31 martie) 
si cu reprezentativa Argentinei (Bue
nos Aires. 5 aprilie) s-au produs unele 
modificări. Lotul are în prezent urmă
toarea componență : Răducanu, Spe- 
riatu — Cheran, Sătmăreanu, Ștefă- 
nescu, Mehedinții, Vigu, Anghelini — 
Romilă. Boloni. Rădulescu, Iordănescu 
— Lucescu, Dobrin. Dudu Georgescu, 
Panici. Hajnal. După cum se constată, 
din lot lipsesc doi jucători de bază. 
Bălăci și Zamfir. Aceștia nu vor pu
tea lua parte la pregătiri si. implicit, 
nu vor efectua deplasarea, din pri
cina trnor accidentări grave : ambii 
sint cu picioarele în gips, datorită u-

nor faulturi grosolane săvîrsite asu
pra lor în meciurile din etapa trecută.

Accidentarea celor doi atacanti. ti
tulari în echipa națională, ca si alte 
accidentări petrecute în etapa a 
XXIII-a. aduc încă o dată la ordinea 
zilei necesitatea unor măsuri de ma
ximă severitate împotriva acelor fot
baliști care practică un ioc brutal, 
ca și fată de acei arbitri care nu a- 
plică. în spiritul si litera regulamen
tului, sancțiunile corespunzătoare. 
Astfel. Bălăci explica ieri .că asupra 
lui se comiseseră trei faulturi brutale, 
care, fie că n-au fost observate, fie 
din alte motive necunoscute de noi, 
n-au fost sancționate după cum se 
cuvenea, cu toată asprimea. Rezul
tatul ? Privarea respectivelor echipe 
de serviciile a doi jucători valoroși 
si, ceea ce e mai grav, subtierea lo
tului reprezentativ exact în compar-

timentul de care are cea mai mare 
nevoie, atacul.

Comisia de specialitate a F.R.F., 
căreia i s-a mai cerut, de 
Biroul federal, în urma 
firii actelor de duritate, să acțio
neze energic, e datoare să intervină 
de astă dată prompt și drastic. 
Așa după cum Colegiul central de ar
bitri trebuie să procedeze in conse
cință cu acei arbitri care tolerează 
jocul brutal. Pauza intervenită în des
fășurarea campionatului trebuie folo
sită pentru a se trage concluzii în 
această privință, dar. mai ales, pen
tru a se adopta măsuri precise care 
să ducă la înăsprirea sancțiunilor fată 
de încălcările regulamentului de ioc 
— manifestări de indisciplină, bruta
lități și altele asemenea — ce con
tribuie la alterarea calității jocului și 
aduc pagube grave fotbalului nostru.

V. M.

către 
înmul-

La fabrica de ape minerale Vatra 
Dornei, fată de primul trimestru al 
anului trecut, in primele trei luni 
din 1978 se vor realiza cu 3 milioa
ne litri ape minerale mai mult. în 
condițiile folosirii acelorași capaci
tăți de producție. Această creștere, 
spunea economistul Neculai Gavri- 
lescu. directorul unității, este rezul
tatul preocupării întregului colectiv 
de muncă, sub conducerea organi
zației de partid, pentru organizarea 
rațională a producției și pentru 
perfectionarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor. După cum am 
fost informați, s-a extins și a fost 
dotat cu aparatură modernă labo
ratorul de analiză al unității.

La Poiana Cosnei, Poiana Negri, 
Șarul Dornei. Poiana Vinului și 
Dprna notabilă este preocuparea 
pentru asigurarea unor produse noi. 
printre care se numără băuturile

răcoritoare „Arola", „Prima". „Bi
terul tonic" si „Concentratul din lu
jeri de molid".

In 1978 colectivului fabricii de 
ape minerale din Vatra Dornei ii 
revin sarcini sporite de producție. 
Aici urmează să se realizeze 71 mi
lioane litri de ape minerale și mai 
bine de 9 milioane și jumătate litri 
de băuturi răcoritoare. La Poiana 
Negri, unde acum se realizează 
anual 25 milioane litri de apă mi
nerală, au demarat lucrările penfru 
dublarea capacității de producție, 
astfel incit incepind cu trimestrul 
IV al aiiului viitor aici să se pro
ducă anual 50 milioane de sticle 
îmbuteliate cu ape minerale. Se 
are in vedere totodată continuarea 
unor lucrări de modernizare la iz
voarele Dorna Cândrenilor și Șarul 
Dornei. (Gheorghe Parascan).

serie de afișe cu sugestivul 
titlu „Atenție la tensiunea dum
neavoastră".

® ISTORIA FLOREN
ȚEI ÎN IMAGINI Șl DO
CUMENTE. Istoria străve
chiului oraș italian de la înte
meiere și pînă in zilele noastre 
formează tema unei originale 
expoziții, care pînă acum a fost 
prezentată cu deosebit succes 
intr-un șir de țări, in curând 
urmind să poposească și la 
București. Ea își propune să 
reconstituie in imagini și do
cumente, unele din ele de o 
deosebită valoare, cele peste 
două milenii de existență a 
„orașului crinilor". Cele mai 
prețioase documente și imagini 
au fost reunite intr-un volum 
special în două părți, prima 
referindu-se la evenimentele 
politice și sociale din viața ora

șului, incepind din epoca ro
mană și pînă astăzi, iar cea de 
a doua prezentând ecoul acestor 
evenimente pe planul urbanis
tic și al organizării teritoriale 
— volum ce constituie o veri
tabilă „enciclopedie florentină".

® CU SCHIURILE (LA 
FIGURAT) PE ...FĂINĂ. 
„Fast food", alimentația rapidă, 
este unul din aspectele specifice 
ale. viefii cotidiene americane, 
răspunzînd unei necesități le
gate tocmai de ritmul trepidant 
al acestei vieți. Iar preparatul 
de bază al alimentației rapide 
il constituie „hamburgertil", 
chifteaua prăjită servită caldă 
într-o chiflă tăiată în două. 
Principala rețea de desfacere a 
acestui, preparat „Mc. Donald’s" 
cuprinde circa 5 000 de localuri 
pe întreg cuprinsul S.U.A., care 
au vîndut. pină acum nu mai 
puțin, de 25 de miliarde de

„hamburgers". Mari amatori de 
calcule, americanii au socotit 
că pentru prepararea lor a fost 
folosită o cantitate de carne 
echivalentă cu de 20 de ori vo
lumul celei mai mari clădiri 
din lume, „Sears Tower!< (Chi
cago), a cărei înălțime este de 
444 metri (550 de metri dacă 
se pune și antena la socoteală). 
Cît privește făina folosită pen
tru cele 25 miliarde de chifle, 
dacă aceasta ar fi presărată pe 
pantele de schi ale principale
lor stațiuni montane din S.U.A., 
Aspen și Vai.1, s-ar crea un 
strat sui-generis de „zăpadă" 
cu o grosime de peste un me
tru și jumătate !

© SANIE - AMFIBIE.
în cadrul Biroului, de proiec

tări „Tupolev" a fost realizată 
o sanie amfibie. înzestrată cu 
un motor de 350 CP. Vehiculul 
poate dezvolta o viteză de 100 
de kilometri pe oră și are o 
autonomie de 500 de kilometri, 
puțind circula pe orice teren — 
pe zăpadă, în mlaștini, sau in 
alte zone greu accesibile. Ori
ginalul vehicul poate fi folosit 
pentru transportul de mărfuri, 
poștă sau pasageri, ca și pentru 
executarea unor lucrări de sal
vare.

® RECLAMA ÎNȘELĂ
TOARE. „Constructorii au 
nevoie de un minimum de pro
tecție împotriva reclamei înșe
lătoare". Aceasta este legenda 
desenului alăturat, publicat

de revista „Euroforum", care 
înfățișează, deosebit de suges
tiv. efectele nefaste ale publi
cității neînfrinate, „Victima" 
desenatorului este un automo
bilist care a dat crezare pa
noului publicitar al unei firme 
producătoare de pneuri de auto
mobil, în sensul că acestea nu 
se sparg nici chiar atunci cînd 
trec, peste cuie. Rezultatul — se 
vede... Revista se ridică împo

triva re.cla.rpe} necinstite a fir
melor, pronunțindu-șe pentru 
măsuri împotrivă acelora care, 
de dragul profitului, de foarte 
multe ori pun in primejdie vie
țile oamenilor.

® DIN NOU DESPRE 
NOCIVITATEA FUMA
TULUI. ° anchetă asupra e- 
featelor nocive alo fumatului, 
efectuată pe bază de autoob- 
servațji de-a lungul unei pe
rioade de 12 ani de un grup de 
medici englezi,. adaugă noi pro
be incriminatorii la „dosarul 
tabagismului". Medicii s-au îm
părțit în două grupe, din care 
jumătate au renunțat la fumat, 
iar jumătate nu. Datele compa
rative, furnizate de cele două 
grupe, sint toate în favoarea

exfumătorilor, maladiile cardio
vasculare și respiratorii în rîn- 
dul acestora fiind în proporție 
de pînă la 44 la sută mai re
duse.

® ROBOTUL SPĂLĂ
TOR DE GEAMURI. s-« 
părea că un robot nu are ce 
căuta la operă. Dar pentru spă
larea geamurilor modernei clă
diri ce adăpostește Opera din 
Sidney, un grup de ingineri 
australieni au creat un robot 
special ' întrucit mașinile exis
tente destinate acestui scop sint 
improprii. Robotul pe șenile a- 
eoperite cu. cauciuc este tele
ghidat. El poate spăla și șterge 
geamurile cu o perie cilindrică 
umedă. Pină acum n:u s-a înre
gistrat nici o plingere în legă
tură cu modul în care își înde
plinește „slujba" încredințată.

............................v.«•
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de stăvilire a cursei inarmărilor
Pentru acțiuni concrete

la Li-

Pe măsură ce se apropie sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, în numeroase țări ale lumii opinia publică își ma
nifestă tot mai viguros voința ca această sesiune să marcheze o etapă 
nouă pe calea trecerii la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară. în fotografie: o mare demonstrație la Amster
dam, în cadrul căreia participant s-au pronunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea la dezarmarea nucleară și la oprirea pro
ducerii de arme de distrugere în 

încrederii
masei, pentru măsuri de întărire a 

între state.

în țările Europei

occidentale
„Ofensiva de primăvară" 

în Japonia
5 aprilie-zi de luptă 
împotriva șomajului

RpMA 27 (Agerpres). — Federa
ția unită a centralelor sindicale ita
liene C.G.I.L., C.I.S.L.. U.I.L. a adre
sat muncitorilor emigranti italieni din 
tarile Europei occidentale apelul de 
a participa, la 5 aprilie, lă ziua in
ternațională de luptă împotriva șo
majului. Apelul relevă că 5 aprilie 
este ziua de luptă a tuturor oame
nilor muncii din țările vest-europene 
pentru contracararea urmărilor gra
vei crize economice. împotriva șoma
jului si a emigrărilor pe care acesta 
Ie determină.

Japoniei a avut loc la 26 
un miting la care 
aproximativ 300 000 
organizat în cadrul

au par- 
de per

na ani- 
de pri-

TOKIO 27 (Agerpres). — în ca
pitala 
martie 
ticipat 
soane,
festărilor legate de ofensiva 
măvară a oamenilor muncii niponi în 
apărarea drepturilor lor. Participan- 
tii la întrunire au cerut stăvilirea 
inflației, asigurarea de locuri de 
muncă suficiente. îmbunătățirea con
dițiilor de viată pentru cei ce mun-

în urma negocierilor

de la Bengazi

TRIPOLI 27 (Agerpres). — Repre
zentanții guvernului ciadian și cei ai 
Frontului de Eliberare Națională a 
Ciadului (FROLINAT), reuniți în 
orașul libian Bengazi, au căzut de 
acord luni asupra textului unui co
municat final, a anunțat un purtător 
de cuvînt oficial al reuniunii, citat 
de agenția France Presse.

După cum se 
tanții guvernului 
FROLINAT au ] 
începînd de la 23 
reconcilierii în < 
inițial în localitatea Cairo de Sebha, 
convorbirile au fost reluate dumi
nică seara la Bengazi. La ele au 
participat ca observatori și reprezen
tanți ai Sudanului, Nigerului și Jama- 
hiriei Libiene.

Documentul conține, potrivit agen
ției citate, principalele puncte asu
pra cărora negociatorii au ajuns 
acord, garanția aplicării lor, ca 
locul și data următoarei întilniri 
problemele ce vor fi înscrise 
agendă.

! știe, 
ciadian 

purtat 
martie, 
Ciad.

reprezen- 
și cei ai 

convorbiri, 
consacrate

Desfășurate

la
Și
Și 

pe

Evoluția situației din sudul Libanului
@ Convorbiri ale președintelui Elias Sarkis cu comandantul 
Forțelor arabe de descurajare @ Noi efective ale „căștilor 
albastre'1 amplasate în zona rîului Litani ® Reuniunea Consiliului 

Ligii Arabe © întilnire la nivel înalt iraniano-iordanianâ
BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
avut luni o întrevedere cu Sami El 
Khatib, comandantul Forțelor arabe 
de descurajare (F.A.D.) din Liban 
Cu acest prilej, a fost discutată si
tuația actuală din sudul Libanului. 
Tot luni, primul ministru libanez, 
Selim Al-Hoss, a întreprins o vizită 
in regiuni din sudul Libanului. In 
atenția sa s-au aflat Urmările atacu
lui agresiv al Israelului și modalită
țile de normalizare a vieții în zonă. 
Premierul libanez a vizitat o tabără 
a persoanelor refugiate din orașul Si
don, puncte ale 
și poziții ale 
O.N.U. în Liban 
piere de Tyr.

Au continuat, pe de altă parte, 
eforturile vizînd amplasarea unor 
efective ale UNIFIL în diferite 
puncte situate în zona de la sud de 
riul Litani. Astfel, un detașament 
compus din 35 militari francezi și-au 
ocupat pozițiile stabilite — la un 
kilometru sud de podul Kasmiyeh de 
pe riul Litani. Aceste eforturi s-au 
desfășurat pe fondul unor schimburi 
de focuri, relatează agențiile interna
ționale de presă — între unități pa
lestiniene și forțe israeliene.

Crucii Roșii la Tyr 
Forței interimare a 
(UNIFIL), din apro-

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo 
s-au deschis, luni seara, lucrările 
sesiunii ordinare a Consiliului Ligii 
Arabe. Participă miniștri ai aface
rilor externe sau reprezentanți din 
partea a 16 state membre. La reu
niune nu sint reprezentate Algeria, 
Jamahiria Libiană. Irakul, Siria și 
R.D.P. a Yemenului.

Sesiunea va examina situația din 
Orientul Mijlociu, precum și modar- 
litățile de întărire a solidarității în
tre statele arabe.

LISABONA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Republicii Portu
gheze (Parlamentul), Vasco da Gama 
Fernandes, a primit luni delegația 
parlamentară română, condusă de
Tudor Drăganu, președintele Comi
siei constituționale și juridice a 
Marii Adunări Naționale, vicepre
ședinte al Grupului român al Uniu
nii Interparlamentare, care participă 
la lucrările sesiunii de primăvară a

ROMA. — La Roma, Milano, To
rino si Genova a fost difuzat aproape 
simultan un nou mesaj al grupului 
terorist autointitulat „Brigăzile roșii", 
anunțînd, în esență, că „interogato
riul" la care este supus liderul de- 
mocrat-creștin Aldo Moro „este încă 
in curs de desfășurare", informează 
agenția A.N.S.A. Poliția din Roma a 
confirmat autenticitatea mesajului, 
menționînd că în el nu se face nici o 
precizare în legătură cu starea sănă
tății lui Aldo Moro.

După difuzarea celui de-al doilea 
mesaj, scrie agenția France Presse, 
conducerile partidelor politice și sin
dicatelor italiene au lansat noi ape
luri la solidaritate împotriva teroris
mului. Pe de altă parte, la Torino 
s-a anunțat că miercuri va fi reluat 
procesul intentat unor membri ai 
„Brigăzilor roșii" acuzați de acte de 
terorism.

TEHERÂN 27 (Agerpres). — Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a conferit cu re
gele Hussein al Iordaniei, aflat în 
Iran într-o vizită neoficială. Citind 
surse din Teheran, agenția
Presse informează că cei doi șefi de 
stat au abordat probleme privind 
relațiile bilaterale și situația din Ori
entul Mijlociu.

France

agențiile

Prezențe culturale 
românești în S. U.A.

NEW YORK 27 (Agerpres). — De
legația română de editori condusă 
de Dumitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. a avut o întilnire de lucru 
la Biblioteca română din New York 
cu reprezentanți ai caselor de edi
tură americane. Tovarășul Dumitru 
Ghișe a vorbit cu acest prilej des
pre bogata activitate editorială des
fășurată în tara noastră, atît în 
limba română, cît și în limbile na
ționalităților conlocuitoare.

Cu prilejul întîlnirii a fost orga
nizată o expoziție de cărți si _ albu
me publicate de editurile românești, 
care a fost apreciată în mod deose
bit de participanți.

In cadrul acțiunilor de prezentare 
în S.U.A. a culturii și civilizației ro
mânești. Biblioteca română din New 
York, în cooperare cu secția est-eu- 
ropeană a Universității Ruthers din 
statul New Jersey, a organizat ver
nisajul expoziției de pictură Zamfir 
Dumitrescu. Această acțiune a avut 
loc in cadrul universității. Au parti
cipat rectorul universității, dr. James 
Young, profesori, studenți. cercetă
tori. pictori și un numeros public.

La manifestări a fost prezentă de
legația istoricilor români, condusă de 
general-maior dr. Hie Ceausescu.

de presă

Uniunii Interparlamentare de 
sabona.

Relevîndu-se cu satisfacție 
ția ascendentă a relațiilor de . 
nie și colaborare dintre România și 
Portugalia, în cadrul întrevederii 
s-au subliniat rolul și contribuția ce
lor două parlamente in promovarea 
conlucrării româno-portugheze în 
toate domeniile ' de activitate. De 
ambele părți a fost evidențiată ne
cesitatea intensificării eforturilor pe 
plan parlamentar in vederea asigu
rării păcii și securității în întreaga 
lume.

La întilnire a luat parte Marin 
Iliescu, ambasadorul României în 
Portugalia.

încheierea Congresului 
P. C. din Sri Lanka

evolu- 
priete-

COLOMBO. — Duminică, la Co
lombo au luat sfirșit lucrările Con
gresului al X-lea al P.C. din Sri 
Lanka. Delegații au adoptat rezoluții 
privind situația internă și în proble
mele legate de situația internațională. 
In ultima zi a lucrărilor a fost ales 
noul Comitet Central al partidului. 
Prima plenară a Comitetului Central 
va avea loc la 8—9 aprilie, cînd vor 
fi aleși președintele, secretarul gene
ral al partidului și celelalte cadre de 
conducere superioare.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la lucrările Congresului a 
participat Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R.

APELUL P. C. DIN CHILE
la realizarea unității tuturor forțelor democratice

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager- 
pres). — Partidul Comunist din Chile, 
aflat în ilegalitate, a difuzat în capi
tală și în alte orașe ale țării o decla
rație prin care cheamă la unitate 
toate forțele democratice și antifas
ciste. Făcind o analiză a situației in
terne, documentul relevă criza eco
nomică prin care trece în prezent 
țara, manifestată în reducerea pro-

ducției industriale și agricole, redu
cerea fondurilor destinate dezvoltării 
învățămîntului și asistenței medicale.

P.C. din Chile — se spune în în
cheierea declarației — este gata să 
colaboreze cu toți reprezentanții 
mișcării antifasciste pentru elabora
rea unei strategii comune în vederea 
asigurării libertăților democratice în 
țară.

Cuvîntarea președintelui Boumediene
la Congresul Uniunii Generale
ALGER 27 (Agerpres). — în cu- 

vîntarea rostită Ia deschiderea Con
gresului al V-lea al Uniunii .Gene
rale a Oamenilor Muncii Algerieni 
— ale cărei lucrări se desfășoară la 
Alger — președintele Houari Boume
diene a declarat, printre altele, că 
„democrația internă este condiția 
sine qua non a bunei desfășurări a 
activității în cadrul Frontului de Eli-

a Oamenilor Muncii Algerieni 
berare Națională și al organizațiilor 
de masă". Relevînd că în Algeria 
există incă „disproporții flagrante în
tre clasele sociale", președintele 
Boumediene a preconizat acțiuni ale 
întregului popor pentru „înlăturarea 
treptată a disproporțiilor. în folosul 
muncitorilor și al celorlalte categorii 
de oameni ai muncii".

transmit: Upd difuzat la Ciu-

„mareei negre"
300 000 de locuitori francezi de pe coasta Atlanticului — afec
tați de petrolul scurs din rezervoarele navei „Amoco Cadiz"

Presa franceză din ultimele zile 
continuă să publice articole in le
gătură cu efectele nefavorabile ale 
eșuării petrolierului Amoco Ca
diz" la nord de portul Brest. Ast
fel, cotidianul de informație eco
nomică „Les Echos" relevă că, di
rect sau indirect, 300 000 de locui
tori ai regiunii de la Atlantic sint 
afectați de petrolul scurs din re
zervoarele navei. Pe o porțiune de 
50 km. de coastă, unde este recol
tată 90 la sută din producția fran
ceză de alge utilizabile economic, 
campania acestui an, care urma să 
înceapă la 15 aprilie, este deja 
compromisă. De asemenea., pesca
rii specializați în prinderea de 
crustacee marine au făcut eforturi 
pentru repopularea unor zone cu 
homari și languste. încercînd in
tr-un fel să limiteze pagubele, care 
pentru moment nu pot fi estimate.

La rîndul său, „Le Figaro" no
tează că eșuarea navei „Amoco 
Cadiz" pune din nou problema re
glementării navigației în 'anumite 
zone de trafic intens, propunînd 
chiar instituirea unor norme la fel 
de riguroase ca și cele utilizate in 
prezent in traficul aerian. Ziarul 
menționează că la ora actuală nici 
un avion de linie nu poate efectua, 
un parcurs fără ajutorul unui turn 
de control și că un astfel de sis
tem poate fi instituit și în zone

maritime aglomerate, de exemplu 
in Canalul Mînecii.

Știrile de ultimă oră transmise 
de agențiile de presă din zona po
luată arată că eforturile de a li
mita. răspindirea in continuare a 
petrolului se dovedesc zadarnice. 
Posturile de radio franceze au lan
sat un apel pentru stringer ea de 
echipament si pentru prezentarea 
de voluntari, care să ajute la în
lăturarea pagubelor și la eforturile 
de zăgăzuire a păturii de petrol 
care plutește pe o lungime de 200 
km în apropierea coastei.

în jurul portului Brest se vede 
întinderea „mareei negre"

Convenție de colaborare 
româno-cubaneză. La Havana 
a fost semnată convenția de colabo
rare pe anii 1978—1979 între Institu
tul Român pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea și Institutul cubanez 
pentru prietenie cu popoarele lumii. 
Documentul prevede realizarea unor 
schimburi de delegații pentru docu
mentare și schimb de experiență, or
ganizarea de acțiuni pentru aniver
sarea reciprocă a zilelor naționale și 
a altor date istorice, schimburi de 
expoziții ele.

0 declarație a guvernului 
vesîgerman în Bundestag. 
Opoziția din Bundestag a cerut 
guvernului vest-german, în cadrul 
unei interpelări, informații in le
gătură cu situația cetățenilor de 
naționalitate germană din diferite 
țări europene, inclusiv din Româ
nia. în răspunsul său, referindu-se 
la România, guvernul R. F. Ger
mania a precizat că cetățenii ro
mâni de origine germană beneficia
ză de statutul de minoritate națio
nală ; ei se bucură de aceleași 
drepturi ca si ceilalți cetățeni ro
mâni. în continuare, guvernul vest- 
german a reamintit rezultatele con
vorbirilor dintre R.F. 
România, consemnate 
comună din 7 ianuarie

Noul premier sirian. Abdel 
Rahman Khleifawi a prezentat luni 
demisia guvernului său președintelui 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al 
Assad — s-a anunțat oficial la Da
masc. Agenția France Presse, care 
transmite știrea, informează că pre
ședintele Consiliului Poporului din 
Siria, Mohamed Aii Al-Halabi, a fost 
însărcinat de șeful statului să for
meze noul guvern. El și-a început 
consultările în vederea alcătuirii vii
toarei echipe ministeriale. Demisia 
guvernului condus de Khleifawi, for
mat in august 1976. survine după ale
gerile prezidențiale din februarie a.c.

Convorbiri economice un- 
garo-japoneze. ° deleg«ve cie 
specialiști și oameni de afaceri 
din Japonia s-a aflat timp de 5 zile 
la; Budapesta in vederea prospectării 
posibilităților de dezvoltare a coope
rării economice ungaro-nipone. a- 
nuntă agenția M.T.I. Anul trecut, 
precizează M.T.I., exportul ungar in 
Japonia a fost de 9,4 milioane do
lari. în timp ce valoarea importurilor 
ungare din această țară s-a ridicat 
la 65 milioane dolari.

Germania și 
in Declarația 

a.c.

Inirevedere egipteano- 
CllînSZă Piamul ministru al Egip
tului. Mamdouh Salem, l-a primit pe 
Li Cian, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Chineze, care efectuează 
o vizită în capitala egipteană — 
formează agenția China Nouă. în 
drul convorbirii, de ambele părți 
exprimat dorința de a dezvolta 
continuare^ relațiile comerciale, 
cum prevede și noul protocol sem- ‘ 
nat duminică la Cairo.

împrumut acordat Iugo
slaviei Banca Internațională de 
Reconstrucție și Dezvoltare a apro
bat trei împrumuturi în valoare to
tală de 280 milioane de dolari pen
tru Iugoslavia, anunță agenția Ta- 
niug. Fondurile vor fi cheltuite pen-

in- 
ca- 
s-a 

în- 
așaReplică fermă încercărilor rasiștilor sud-africaniNamibia

tru dezvoltarea si modernizarea unor 
sectoare industriale, a căilor ferate, 
ca si pentru construirea unei sec
țiuni a autostrăzii care va traversa 
R.S.F.I. Agenția citată menționează 
că. din anul 1946. cind Iugoslavia a 
devenit membră a B.I.R.D.. ea a be
neficiat de 45 de împrumuturi in va
loare globală de 1,6 miliarde de do
lari.

Comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei la Bangkok a lui 
Phoune Sipraseuth. vicepremier și 
ministru de externe al .R.D.P. Laos, 
relevă că vicepremierul laoțian a 
purtat convorbiri cu primul ministru 
tailandez. Kriangsak Chamanand. Și 
cu alte oficialități ale țării-gazdă in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor de 
cooperare bilaterale si situația din 
Asia de sud-est. „Este sarcina tutu
ror țărilor care au probleme în re
lațiile lor reciproce să le rezolve di
rect si prin mijloace pașnice, fără 
amestec din afară" — se arată in co
municat.

încheierea grevei mine
rilor americani. Majoritatea 
celor 160 000 de muncitori care au 
participat la cea mai îndelungată 
grevă declanșată în sectorul minier 
din istoria postbelică a Statelor Unite 
— a durat 110 zile — și-au reluat 
luni lucrul. După cum s-a anunțat, 
încheierea acțiunii greviste a avut 
loc după un laborios și îndelungat 
proces de negocieri intre sindicatul 
de ramură și patronat.

Pe diverse meridiane ale globului

Viscole, ploi torențiale, avalanșe

Intr-un
dad de Mexico. Partidul Muncii din 
Guatemala, care activează în ilega
litate. condamnă represaliile la care 
sint supuși reprezentanții forțelor 
democratice din tară. Documentul 
subliniază că pericolul reacțiunii idin 
Guatemala nu poate fi eliminat |de- 
cit prin întărirea organizării poporu
lui si prin unitatea tuturor forțelor 
democratice si antiimperialiste.

Muncitori și studenți arestați după 
o demonstrație de protest împotriva 

regimului guatemalez

Amînarea alegerilor pre
zidențiale din Israel. Din Tel 
Aviv se anunță că alegerile preziden
țiale prevăzute pentru 5 aprilie au 
fost aminate pentru 19 aprilie, preci
zează un comunicat al președinției 
Knessetului.

Problema Namibiei va constitui, 
așa cum s-a anunțat recent, subiec
tul unei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., programată a a- 
vea loc la sfirșitul lunii viitoare 
— reuniune care a fost precedată de 
o sesiune extraordinară a Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, desfășu
rată la Lusaka, între 20—25 martie. 
Cum se explică adoptarea de către 
forul mondial a unei asemenea hotă- 
riri puțin obișnuite ?,

După cum se știe, problema Na
mibiei se află în mod constant de 
mai multi ani pe ordinea de zi a 
sesiunilor O.N.U. Dar. in pofida nu
meroaselor rezoluții ale Națiunilor 
Unite, regimul rasist din Africa de 
Sud; care ocupă în mod ilegal acest 
teritoriu, a refuzat sistematic să ia 
in considerație problema recunoaște
rii dreptului la 
sine stătătoare 
bian.

Fostă colonie .. 
tată administrării 
Namibia a fost, practic, ocupată, de 
către regimul de la Pretoria, care a 
extins aici odioasele practici ale a- 
partheidului. Teritoriul namibian a 
fost astfel împărțit după criterii re
gionale și etnice, potrivit modelului 
existent în R.S.A.

în scopul perpetuării dominației 
sud-africane sub o nouă etichetă, nu 
de mult a fost anunțată intenția gu
vernanților de la Pretoria de a acor
da o așa-zisă autonomie diferitelor 
grupuri etnice. în același timp, s-a 
recurs la o manevră similară celei 
din Rhodesia, din 1965. cind regimul 
minoritar rasist de la Salisbury a 
anunțat proclamarea unilaterală a 
„independenței". Liderul unei fanto
matice „alianțe democratice" din 
Namibia, D. Mudye, a declanșat o 
„campanie electorală" 
narea Adunării constituante nami- 
biene. Această măsură întreprinsă de 
coloni avînd sprijinul unor șefi de 
trib capitulanți, colaboraționiști ai 
rasiștilor, 
derea de

dezvoltare liberă, de 
a poporului nami-

germană. încredin- 
Africii de Sud.

pentru desem-

urmărește. in fapt, exclu- 
la cîrma țării a adevărâți-

lor reprezentanți ai poporului nami
bian — patrioții grupați în Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Campania a fost 
precedată de o pretinsă „conferință 
constituțională", la care au luat parte 
respectivii șefi de trib și reprezen
tanți ai colonilor.

Pe de altă parte, regimul de la 
Pretoria a procedat la măsuri sa
mavolnice de dezmembrare terito
rială a Namibiei, anunțînd încorpo
rarea portului Walvis pay la terito
riul sud-african. O deosebită îngri
jorare a produs, cu cîtăva vreme în 
urmă, știrile despre intențiile R.S.A. 
de experimentare în deșertul Kala
hari a unui dispozitiv nuclear ; chiar 
dacă sub presiunea opiniei publice 
mondiale autoritățile de la Pretoria 
au fost silite să suspende acest pro
iect, primejdiile grave generate de 
asemenea intenții nu au dispărut.

încercările rasiștilor sud-africani 
de a menține rinduielile colonialiste 
în Namibia sînt însă sortite eșecului. 
Așa cum declara Sam Nujoma. lide
rul S.W.A.P.O.. „patrioții namibieni 
resping in mod categoric desfășura
rea de alegeri înainte de retragerea 
completă a forțelor sud-africane de 
ocupație de pe teritoriul namibian". 
S.W.A.P.O., a arătat el. „nu va lua 
parte la nici un fel de alegeri atita 
(imp cit îi va fi refuzat dreptul de 
a duce in mod liber o campanie elec
torală".

Așa 
special ___
O.N.U. pentru drepturile omului, „si
tuația din Namibia se degradează 
continuu, în pofida măsurilor luate 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U., Consiliul de Securitate și 
Consiliul pentru Namibia, intrueil 
Africa de Sud a refuzat sistematic 
să dea curs recomandărilor făcute". 
Încercînd să prelungească dominația 
sa politică și economică în Namibia 
— tară deosebit de bogată în resur
se naturale — Africa de Sud si-a 
întărit în ultimul timp prezenta mi
litară în acest teritoriu. Potrivit da-

cum releva recent grupul 
de expert! ai Comitetului

telor O.N.U., în Namibia există în 
prezent 45 000 militari sud-africani, 
din care 12 800 instruiți special pen
tru acțiuni împotriva mișcării de eli
berare. Țara a fost reîmpărțită după 
criterii strategice, pretextîndu-se 
„crearea unor zone de securitate", 
care s-au adăugat unei alte parcelări 
a țării în bantustane. încercînd să 
stăvilească lupta de eliberare națio
nală, autoritățile sud-africane recurg 
la 
numeroși 
prizonierii 
cum este 
africane au 
în statele vecine 
bia — sub pretextul urmăririi luptă
torilor din cadrul S.W.A.P.O., 
cursiuni
amenințare la adresa păcii în Africa 
și îft lume.

în aceste condiții, mișcarea de eli
berare din Namibia cunoaște o tot 
mai mare amploare. în programul de 
luptă al S.W.A.P.O.. unicul repre
zentant legitim al poporului nami
bian, se află înscris obiectivul elibe
rării imediate a țării, prin toate mij
loacele posibile, in scopul instaurării 
unui guvern democratic, de unitate 
națională. După cum au declarat în 
mai multe rînduri reprezentanți ai 
S.W.A.P.O., această organizație nu 
se opune unor negocieri cu autori
tățile sud-africane în vederea solu
ționării pașnice a problemei nami- 
biene. Dar, în fața refuzului sis
tematic al regimului de la Pretoria 
de a recunoaște dreptul inalienabil 
la libertate, independență și unitate 
națională al poporului namibian, 
S.W.A.P.O. va continua lupta ar
mată pînă la eliberarea patriei. Pozi
ția S.W.A.P.O. se bucură de un larg 
sprijin în rindurile poporului nami
bian. La chemarea organizației, pa
ralel cu intensificarea luptei armate, 
în întreaga tară s-au desfășurat in 
ultimul timp o serie de acțiuni de 
amploare; între care se numără gre
ve. demonstrații, acțiuni de sabotai. 
Deși! știrile din ; Namibia sînt supuse

represiuni în
patrioți
politici, 
cunoscut, 
făcut deseori incursiuni 

Angola și Zam-

masă, arestînd 
și torturînd 

în plus, așa 
trupele sud-

in- 
care constituie o serioasă

unei severe cenzuri, presa din R.S.A. 
a fost nevoită să consemneze pierde
rile grele suferite de trupele sud- 
africane în Namibia și. indirect, să 
recunoască succesele obținute de 
S.W.A.P.O. Totodată, se intensifică 
acțiunile pe plan mondial în spriji
nul cauzei drepte a poporului nami
bian, Anul internațional împotriva 
apartheidului constituind în acest 
sens un puternic factor de impulsio
nare.

Profund atașată idealurilor de li
bertate și independență ale națiuni
lor, România socialistă a sprijinit și 
sprijină multilateral lupta poporului 
namibian, militează ferm pentru în
făptuirea dreptului inalienabil al 
acestui popor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele. Țara noastră se 
pronunță, așa după cum se știe, 
pentru aplicarea integrală și l'ără în- 
tîrziere a rezoluțiilor Națiunilor. 
Unite privind retragerea trupelor 
sud-africane din Namibia, organiza
rea pe teritoriul acestei țări a unor 
alegeri libere, sub supravegherea 
O.N.U., recunoașterea S.W.A.P.O. ca 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian. O înaltă expresie 
a solidarității militante a României 
o constituie întîlnirile pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut, la București, ca și pe pămîntul 
african, cu reprezentanții S.W.A.P.O., 
Comunicatul comun semnat cu cîțiva 
ani în urmă în capitala tării noastre 
constituind prima recunoaștere pe 
plan internațional a mișcării de eli
berare a poporului namibian — act 
pentru care reprezentanții acestei 
mișcări și-au manifestat întreaga 
gratitudine.

Fără îndoială că apropiata sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemei namibie- 
ne va constitui un sprijin important 
pentru lupta pe care S.W.A.P.O. o 
duce pentru eliberarea țării de sub 
ocupația R.S.A., pentru o Namibie cu 
adevărat independentă.

WASHINGTON. — 
Opt persoane au murit 
de frig sîmbătă în 
S.U.A. din cauza visco
lelor care s-au produs 
într-o serie de state din 
partea centrală a țării. 
Totodată, din cauza 
vremii nefavorabile, ae
roportul marelui oraș 
Chicago a fost închis 
timp de mai. multe ore, 
iar unele localități din 
regiunile af ectate au 
fost private de alimen
tarea cu energie elec
trică. Virilul a suflat cu 
viteze pină la 100 km pe 
oră. Pe o serie de șose
le frecvența accidente
lor a determinat auto
ritățile locale să inter
zică temporar circulația 
autovehiculelor.

Totodată, ploile to
rențiale care s-au abă
tut asupra statului In
diana au provocat pu
ternice inundații. Peste 
2 000 de persoane au 
trebuit să fie evacuate 
din. pricina revărsării 
apelor ; pagubele ma
teriale sint estimate la 
aproximativ 10 milioa
ne dolari.

MAPUTO. — După cum

informează agenția mo- 
zambicană de informa
ții — A.I.M., inundațiile 
care au afectat întinse 
regiuni de pe malurile 
Fluviului Zambezi au 
provocat moartea a cel 
puțin 40 de persoane și 
au lăsat peste 200 000 lo
cuitori fără adăpost. 
Totodată, agenția relevă 
că întinse suprafețe cul
tivate au fost acoperite 
de ape. mii de vite s-au 
înecat și. numeroase 
drumuri și linii ferate 
au fost distruse. Apele 
Fluviului Zambezi s-au 
revărsat peste maluri 
după săptămîni de ploi 
torențiale. Vinerea tre
cută. ultima, poartă — 
cea de a. opta — pentru 
cazuri de inundații a 
barajului Cabora Bassa 
(provincia Tete) a fost 
deschisă ca urmare a 
presiunii puternice exer
citate de ape. Terenuri 
întinse situate in aval 
de baraj poartă urmele 
distrugerilor. Orașul In- 
hangoma. de 150 000 lo
cuitori. a fost inundat 
complet. Agenția men
ționează că se depun e- 
forturi intense in cadrul 
acțiunilor de salvare.

Viețile a mii de oameni 
au fost astfel salvate și 
nu fost prevenite distru
geri materiale mai mari.

LIMA. — Aproxima
tiv 50 000 de persoane 
din estul Perului sint 
afectate de inundațiile 
provocate de revărsarea 
apelor rlului Huallaga. 
Sint inundate opt loca
lități din departamentul 
San Martin, precum și 
importante terenuri a- 
gricole. Guvernul pe
ruan a luat măsuri, de 
ajutorare a populației 
din zonele afectate.

ROMA. — O avalanșă 
care s-a produs dumi
nică într-o zonă monta
nă italiană în apropiere 
de Trento a 
trei schiori, 
du-l sub masa, de zăpa
dă. Doi schiori au fost 
scoși de sub stratul de 
omăt, dar din cauza 
traumatismelor suferite 
aceștia au decedat.

In urma unei avalan
șe produse la nord-vest 
de Cortina d'Ampezzo 
alți trei schiori italieni 
și-au pierdut viata, iar 
doi au fost grav răniți.

surprins 
îngropîn-

Eliberarea 
industriașului 

Empain
PARIS 27 (Agerpres). — Președin

tele marelui concern industrial fran- 
co-belgian „Empain-Schneider", ba
ronul Jeăn-Edouard Empain, răpit la 
23 ianuarie de un grup de necunos- 
cuți din fața locuinței sale din Paris, 
a fost eliberat duminică seara —- in
formează agenția France Presse. 
Suma de 40 000 000 franci cerută de 
răpitori nu a fost plătită. După cum 
precizează A.F.P., eliberarea a ■ 
loc în urma arestării de cătrr. . 
franceză a lui Alain Caillol. mul 
dintre principalii membri ai l~.5>dei 
teroriste care l-au răpit pe Empain, 
Caillol a cerut, telefonic, celorlalți 
membri ai bandei, să-1 elibereze pe 
captiv. ■

Eliberarea industriașului Empain a 
fost primită cu satisfacție de opinia 
publică din Franța, țară in care ac
tele de violentă au luat in ultimul 
timp, ca de altfel și in alte state 
occidentale, o deosebită amploare.' 
Totodată, opinia publică cere tot mai 
insistent să se adopte măsuri hotărite 
care să pună capăt acestui flagel.

Noi scăderi

Augustin BUMBAC

la
TOKIO 

schimb

cursului dolarului
bursa din Tokio
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Regiunea de est a Australiei a suferit, în urma unor ploi torențiale, cele 
mai puternice inundații din ultimii 50 de ani

27 (Agerpres). — Rata de 
a dolarului american a 

înregistrat, luni, pe piața schim
burilor valutare din 
din cele mai serioase 
cursul unei singure

la 225.25 yeni pentru un dp- 
cu aproape 3 yeni mai puțin 
vinerea trecută, ceea ce repre- 
riivelul cel mai mic atins de 
la bursa din capitala niponă in 

Agențiile de 
pofida 
Japo-

Tokio una 
scăderi in 

zile, ajun-

decît 
zintă 
dolar 
perioada postbelică. 
presă remarcă faptul că. în 
intervenției masive a Băncii 
niei, care a achiziționat, in scopul 
menținerii unui curs favorabil al 
monedei americane, sute de milioane 
de dolari, aceasta nu a putut opri 
devalorizarea dolarului față de yen. 
Numai anul acesta scăderea a mar
cat 5 la sută, iar de la 1 ianuarie 
1977 pînă acum — 23 la sută.

Specialiștii subliniază că factorul 
major care contribuie la deprecierea 
dolarului și menținerea unei valori 
ridicate a yenului îl constituie sur
plusul comercial, în continuare ma
siv, al Japoniei. De altfel, ministrul 
de finanțe nipon aprecia, la sfirșitul 
săptăminii trecute, că este de aștep
tat ca. in curînd. să se producă noi 
scăderi ale cursului dolarului.
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