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TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului exterior al Italiei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marii, pe Gae
tano Stammati. ministrul comerțului 
exterior al Italiei, care a efectuat o 
vizită in tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de față, Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Italiene, Ales

sandro Pertini, și a primului ministru, 
Francesco Cossiga, un salut cordial și 
urări de sănătate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Alessandro Pertini și 
premierului Francesco Cossiga un 
călduros salut și cele mai bune urări, 

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Italia și a fost , ex
primată dorința comună de a extin
de aceste bune raporturi, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii in Europa și in întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale. Îndeosebi cele 
privind crearea unui climat de secu
ritate. încredere și colaborare intre 
popoare.

în acest' cadru s-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
oprirea cursului spre agravare a cli
matului politic internațional, pentru 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale pașnică, 
prin tratative, pentru promovarea 
unei politici noi. de destindere și 
cooperare egală între națiuni.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Ședința Comitetului
Politic Executiv 
al C.C. al P.CR.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 11 martie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat rezultatele 
alegerilor de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare și a apreciat că ele 
reprezintă o expresie elocventă a adeziunii depli
ne a întregului nostru popor la politica internă și 
externă a partidului și statului, la hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., care constituie pro
gramul cu care Frontul Democrației și Unității 
Socialiste s-a prezentat în alegeri. Votul dat can- 
didaților Frontului Democrației și Unității Socia
liste, ca și larga dezbatere democratică desfășu
rată în întreaga țară în perioada campaniei elec
torale au relevat, totodată, hotărîrea fermă a 
clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de a acționa cu toată energia și ela
nul revoluționar pentru îndeplinirea planului pe 
acest an și al întregului cincinal, pentru pregă
tirea temeinică și realizarea mărețelor obiective 
ale cincinalului viitor, care va marca un nou și 
important pas înainte pe calea progresului și bu
năstării, o etapă nouă, superioară în edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

■ Comitetul Politic Executiv adresează cele' măi 
calde mulțumiri milioanelor de oameni ai muncii 
din patria noastră care și-au dat votul candidați- 
ior F.D.U.S. și, totodată, felicită pe noii deputați 
in Marea Adunare Națională și în consiliile popu
lare, urîndu-le deplin succes în îndeplinirea înda
toririlor de mare răspundere ce le revin în fața 
alegătorilor, a întregului nostru popor.

Raportul asupra desfășurării și rezultatelor ale
gerilor de la 9 martie va fi supus Plenarei C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat rapoarte 
privind situația utilizării mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din industrie, construcții și transporturi, 
îndeplinirea consumurilor normate de materii 
prime, materiale, combustibili, energie electrică 
și a normativelor de valorificare, îndeplinirea pla
nului de cercetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului tehnic în eco
nomia națională în anul 1979.

S-a apreciat că în cursul anului trecut, pe baza 
indicațiilor conducerii de partid, au sporit preo
cupările pentru mai buna încărcare și folosire a 
potențialului tehnic din dotarea unităților și uti
lizarea eficientă a mașinilor și utilajelor, s-a asi
gurat o folosire mai eficientă a materiilor prime 
și a celorlalte resurse economice, s-au obținut 
succese de seamă în dezvoltarea cercetării știin
țifice și introducerea în toate domeniile econo
miei naționale a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a criticat 
faptul că o parte din mașinile-unelte de bază, 
utilajele și instalațiile industriei nu au fost solici
tate la întreaga capacitate și a cerut tuturor fac
torilor de răspundere să acționeze neîntîrziat 
pentru înlăturarea cauzelor acestor stări de lu
cruri, pentru lichidarea întreruperilor în funcțio
narea instalațiilor și buna întreținere și exploa
tare a acestora. Comitetul Politic Executiv a criti
cat, de asemenea, depășirea consumurilor nor
mate de materii prime, materiale, combustibili și 
energie electrică, îndeosebi de către Ministerul 
Industriei Metalurgice, Ministerul Energiei Elec
trice și Ministerul Industriei Chimice, și a indicat 
ministerelor, centralelor, întreprinderilor să acțio
neze cu fermitate pentru stabilirea și generaliza
rea soluțiilor care să asigure economisirea resur
selor materiale pe ansamblul economiei națio
nale. Un accent deosebit trebuie pus pe perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație, intensifica
rea activității de tipizare și standardizare, extin
derea introducerii înlocuitorilor realizați în țară, 
recuperarea și utilizarea integrală a resurselor 
materialelor refolosibile.

Comitetul Politic Executiv, apreciind rezultatele 
obținute în domeniul cercetării științifice, a cerut 
Consiliului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, ministerelor și centralelor industriale să ia 
măsuri ca, printr-o mai bună colaborare și coo
perare, să asigure generalizarea rezultatelor cer
cetării științifice și tehnice în toate ramurile și 
unitățile economice, soluționarea tuturor proble
melor arzătoare puse de ridicarea economiei na
ționale pe o nouă treaptă calitativă.

A fost discutat, de asemenea, un raport cu pri
vire la activitatea desfășurată de Comisia cen
trală și comisiile județene pentru îndrumarea și 
controlul unitar al aplicării Legii privind contro
lul provenienței unor bunuri ale persoanelor fi
zice care nu au fost dobîndite în mod licit. Comi
tetul Politic Executiv a indicat să se acționeze în 
continuare cu răspundere și fermitate pentru 
aplicarea strictă a legii, a hotărîrilor și indicații
lor conducerii partidului și statului referitoare la 
respectarea legalității, a principiilor eticii și echi
tății socialiste, să fie desfășurată o activitate sus
ținută de prevenire a dobîndirii de bunuri prin 
alte mijloace decît cele legale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
raportul privind desfășurarea Festivalului națio
nal al educației și culturii socialiste „Cîntarea 
României” în perioada 1977—1979. Inițiat și or
ganizat sub directa și permanenta îndrumare a 
conducerii partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, festivalul asigură partici
parea largă a maselor de oameni ai muncii la 
dezvoltarea culturii noi socialiste, la îmbogățirea 
vieții spirituale din patria noastră. Comitetul Po
litic Executiv a adoptat unele măsuri de îmbună
tățire a regulamentului-cadru al Festivalului na
țional „Cîntarea României”, care, în lumina hotă
rîrilor Congresului al Xll-lea al partidului, a 

"indicațiilor secretarului general" al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor asigura spo
rirea contribuției festivalului la ridicarea nivelului 
de pregătire politică și cunoaștere al maselor, la 
educația socialistă a întregului popor. S-a indi
cat să se depună eforturi sporite pentru impri
marea unui caracter permanent întregii activități 
cultural-artistice și politice de masă, pentru or
ganizarea consecventă a unor manifestări artis
tice în rețeaua așezămintelor culturale destinate 
masei largi a cetățenilor și în special tineretului, 
asigurîndu-se, sistematic, în zilele de sîmbătă și 
duminică, programe culturale urmate de dans, 
care să permită petrecerea plăcută și utilă de 
către tineri a timpului liber.

Comitetul Politic Executiv a analizat un raport 
privind activitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate conducerii partidului, organelor 
de partid și de stat, organizațiilor de masă și ob
ștești în cursul anului 1979. Prin mii și mii de 
scrisori, oamenii muncii și-au exprimat deplina 
adeziune față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, satisfacția deosebită 
în legătură cu realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general 
al partidului. în același timp, s-au făcut nu
meroase propuneri și observații pentru lichidarea 
unor stări de lucruri negative și îmbunătățirea 
activității în toate domeniile vieții economico-so- 
ciale. Comitetul Politic Executiv a indicat măsuri 
pentru ca activitatea cu scrisorile și audiențele să 
contribuie în tot mai mare măsură la soluționarea 
problemelor construcției socialiste, la întărirea 
legăturilor partidului și statului cu cetățenii pa
triei, la creșterea participării maselor la condu
cerea societății, la dezvoltarea și adîncirea 
democrației socialiste.

Comitetul Politic Executiv a analizat ' raportul 
cu privire la efectivul, compoziția și structura or
ganizatorică a partidului, la data de 31 decem
brie 1979. La această dată, Partidul Comunist 
Român cuprindea în rîndurile sale 2 960 917 
membri, cu 118 853 mai mulți decît la sfîrșitul 
anului 1978, această creștere reflectînd uriașa 
autoritate de care se bucură partidul în rindul 
tuturor categoriilor sociale, adeziunea deplină a 
întregului nostru popor la politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Român, unitatea in
disolubilă a tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate, în jurul partidului, al 
conducerii sale, al secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul Politic Executiv 
apreciază că, în concordanță cu indicațiile cu
prinse în Raportul prezentat Congresului al 
Xll-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate 
organele și organizațiile de partid vor trebui să-și 
sporească preocuparea pentru calitățile politice, 
morale și profesionale ale celor nou primiți în 
partid, acordînd titlul de comunist celor care do
vedesc că știu să lupte pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, manifestă spirit revoluționar în 
întreaga lor activitate, reprezintă un înalt exem
plu de dăruire și devotament pentru cauza parti
dului, a socialismului, a propășirii României.
(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea „Timpuri noi" din 
Capitala - importantă unitate a 
industriei construcțiilor de ma- 

•șini. In' .ocesbdh', ca și-în. între- 
gul cincinal, colectivul unității 
pune un accent deosebit asupra 
înnoirii și modernizării produc
ției. în fotografie, un aspect din 
secția de montaj / a uzinei 

bucureștene
Foto : E. Dichiseanu

O vibrantă manifestare a unității dintre 
partid și popor, a încrederii și dragostei 
nețărmurite față de secretarul general 

aljpartidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

VICTORIA ÎN ALEGERI
A FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Prin comunicatul Comisiei electo

rale oentrale, publicat in ziarul de 
ieri, și comunicatul Consiliului de 
Stat, publicat astăzi, tara întreagă ia 
cunoștință de rezultatele alegerilor 
de deputați in Marea Adunare Na
țională, și în consiliile populare. Re
zultatele ni se înfățișează tuturor ca 
o incunpmare firească a campaniei 
electorale, trăită la o înaltă tempe
ratură de interes și efervescentă 
creatoare de întregul popor, tempe
ratură ce a atins punctul maxim în 
ziua de 9 martie — ziua alegeri
lor. A fost o zi de înălțător entu
ziasm, de profundă însuflețire a în
tregii noastre națiuni, o zi de aleasă 
sărbătoare, cind toată suflarea Româ
niei — din Capitală și pînă în ulti
mul cătun din creasta munților — 
a trăit atmosfera marilor eveni
mente politice.

Deosebit de bogat in semnificații 
este faptul că in circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August" (lin 
Capitală, nude a candidat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, totalitatea cetă
țenilor înscriși in listele electorale 
s-au prezentat in fața urnelor și 
absolut toți fără nici o excepție au 
gcqrdat votul „lor secretarului. 
neral al partidului. Prin aceasta, 
ca și prin vibrantele manifestări 
prilejuite de prezența în circum
scripția nr. 1 „23 August" din 
Capitală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, și-au găsit 
o dată mai mult expresie sentimeh-

tele de dragoste și recunoștință 
fierbinte, de înaltă stimă si prețuire 
ale poporului față de strălucitul 
conducător revoluționar care, din 
fragedă tinerețe, s-a identificat pe 
deplin și și-a. consacrat întreaga 
viață și activitate slujirii aspira
țiilor poporului, față de mare
le om politic care în fruntea 
partidului și statului a făcut atit 
de mult pentru binele si fericirea 
patriei, pentru cauza socialismului, 
pentru afirmarea demnă in lume a 
României socialiste.

Manifestările din circumscripția 
nr. 1 ,23 August" din Capitală, 
cit și întreaga desfășurare a vo
tului de la 9 martie au eviden
țiat în modul cel mai pregnant 
acea trăsătură care constituie do
minanta majoră a vieții noastre 
politice și sociale — unitatea și 
coeziunea de nezdruncinat dintre 
partid și popor, faptul că partidul 
și poporul formează un singur trup 
și un singur suflet. Milioanele de 
cetățeni ai României socialiste care 
au trecut prin fața urnelor — ro
mâni, maghiari, germani sau de 
alte naționalități — strins uniți^pri'n 
aceleași . năzuințe fundamentale, 
prin atașamentul lor față de cauza 
socialismului, a înfloririi patriei 
comune — văd în politica partidului 
propria lor politică, expresia nă
zuințelor Jor celor mai înalte de 
libertate. ' independență, progres, 
bunăstare.

Numeroase au fost expresiile
V

acestei emoționante realități. Cu 
deosebită pregnanță se degajă din
tre ele participarea covirșitoare, 
deosebit de masivă a cetățenilor Ia 
vot — 15 629 098 alegători, adică 
99.99 la sută din numărul total al 
alegătorilor înscriși în listele elecf 
torale. Ce calificativ ar putea 
primi oare o asemenea partici
pare, cind in multe dintre țările 
lăudatei democrații burgheze un 
procentaj de 85—95 la sută este so
cotit drept excelent ?

Este în afara oricărei îndoieli că 
prezența aproape unanimă la vot 
exprimă un adevăr de esență al 
timpului pe care îl trăiește poporul 
român, și anume faptul că el are 
pe deplin conștiința rolului și răs
punderii ce-i incumbă ca adevărat 
și unic stăpin al țării, făuritor con
știent al propriului destin. O dată 
mai mult se evidențiază și prin 
aceasta autenticul democratism al 
societății noastre socialiste, demo
cratism ce a făcut din fiecare cetă
țean al țării un participant activ 
la viața politică, profund interesat 
de treburile țării. Această stare de 
spirit s-a afirmat puternic în ziua 
alpgerilor, încă din-prima oră a di
mineții. Veștile provenite din toate 
colțurile țării s-au constituit in 
mărturii ale sentimentelor de mîn- 
drie cu care oamenii muncii au ve-| 
nit la vot. intr-un climat de liber
tate deplină, pentru a-și exercita
(Continuare în pag. a II-a)

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în după-amiaza zilei de 11 martie 

a.c.. a avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

Consiliul de. Stâț a ascultat Rapor
tul cu privirejla rezultatele alegeri
lor generale de deputați în consiliile 
populare județene, al municipiului 
București, ale sectoarelor municipiu
lui București, municipale, orășenești 
și comunale și, în temeiul articolului 
94 din Legea electorală a Republicii 
Socialiste România, a hotărît ca rezul
tatele centralizate ale alegerilor să 
fie date publicității.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a exprimat, în 
numele conducerii partidului, al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, satisfac
ția pentru rezultatele alegerilor de 
deputați in Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare și a a- 
dresat mulțumiri tuturor oamenilor 
muncii, fără' deosebire de naționali
tate, întregului popor pentru încre
derea manifestată în Programul 
Partidului Comunist Român, al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, pentru votul dat candidaților

F.D.U.S. și a'egerea lor ca deputați 
in Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat felici
tări tuturor deputaților aleși în Marea 
Adunare Națională și în consiliile 
populare, le-a urat succes în activi
tatea lor, exprimind convingerea că 
fiecare va acționa astfel incit să de
monstreze că încrederea acordată de 
masele populare — expresie a de
plinei încrederi în Programul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — va fi înțeleasă ca o obligație

de a munci mai bine, de a acționa 
in vederea bunei gospodăriri a loca
lităților, pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român, înfăptuirea politicii generale 
a partidului și statului, pentru bună
starea și fericirea întregului popor.

în încheierea ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 'exprimat mem
brilor Consiliului de Stat — aflat în 
ultima ședință înaintea constituirii 
Marii Adunări Naționale — calde 
mulțumiri pentru munca desfășurată 
și le-a urat succes în activitatea vii
toare.COMUNICATUL CONSILIULUI SOCIALISTE ROMANIA CU ALEGERILOR DE DITI TATI

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, în temeiul art. 94 
din Legea electorală, comunică :

La 9 martie 1980 au avut Ioc alegeri generale pentru 39 consilii 
populare județene, pentru Consiliul popular al municipiului București

DE STAT Al REPUBLICII PRIVIRE LA REZULTATUL 1N CONSILIILE POPULARE
și cele 6 sectoare ale acestuia, pentru 55 consilii populare municipale, 
180 consilii populare orășenești și 2 705 consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de cămisiile electorale județene, a muni
cipiului București, ale sectoarelor acestuia, municipiilor, orașelor și co
munelor, rezultatele alegerilor de deputați sînt următoarele :

In cele 61 772 circumscripții electorale pentru consiliile populare au 
fost depuse 123 243 candidaturi, din care în 49 049 circumscripții cite 
două candidaturi și în 6 211 circumscripții cite trei candidaturi. Au fost 
aleși 61760 deputați, din care 4 473 deputați în consiliile populare ju
dețene, 155 deputați în Consiliul popular al municipiului București, 398 
deputați în consiliile populare ale sectoarelor municipiului București, 
2 779 deputați în consiliile populare municipale, 4 388 deputați în con?

CONSILIUL POPULAR

Numărul 
, circum

scripții
lor elec

torale

Numărul 
total al 
candida- 
ților pro

puși

Numărul 
alegătorilor 

potrivit 
listelor de 
alegători

Voturi exprimate
Voturi pentru candi
dații Frontului De
mocrației. și Unității 

Socialiste
Voturi contra Voturi 

nule

Cifre 
absolute % Cifre 

absolute % Cifre 
absolute ’/o Cifre 

absolute

Consiliile populare 
județene 4 473 7 998 14 045 175 14 043 101 99,99 13 724 940 97,73 318 047 2,26 114

Consiliul popular al 
municipiului București 155 264 1 586 176 1 585 997 99,99 1 570 795 99,04 15 202 0,96

Consiliile populare ale 
sectoarelor municipiu
lui București 398 776 1 472 442 1 472 265 99,99 1 459 483 99,13 12 782 0,87

Consiliile populare 
municipale 2 779 5 223 4 579 787 4 578 614 99,97 4 432 781 96,81 145 820 3,18 13

Consiliile populare 
orășenești 4 388 8 603 1 854 604 1 854 438 99,99 1 792 967 96,69 61 452 3,31 19

Consiliile populare 
comunale 49 579 100 379 8 291 288 8 290 522 99,99 8 018 411 96,72 272 046 3,28 65

siliile populare orășenești și 49 567 deputați în consiliile populare co
munale. ,

Au rămas vacante 12 circumscripții electorale comunale, întrucît 
nici unul din candidații propuși nu a întrunit cel puțin jumătate plus 
unu din totalul voturilor exprimate.

în circumscripțiile electorale rămase vacante vor avea loc noi ale
geri în termenul prevăzut în art. 89 din Legea electorală a Republicii 
Socialiste România.
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Lecții „pe viu"
Profesorul Petru Toma din 

Gugești-Vaslui ne scrie că, ori 
de cite ori consemnăm in rubri
ca noastră faptele vrednice de 
laudă ale unor elevi care, găsind 
diferite obiecte și sume de bani 
le predau organelor de ordine 
sau păgubașilor, constituie tot 
atitea lecții „pe viu" despre 
cinste, demnitate și omenie pen
tru elevii școlii. Au fost și la 
Gugești asemenea cazuri, dar nu 
despre ele ne scrie profesorul, 
considerîndu-le, ca si noi. ab
solut firești și omenești, ci des
pre o întîmplare in sens:., in
vers. Mai exact: un năpirstoc de 
școlar fusese trimis de, părinți 
la un magazin din comună după 
cumpărături, dar s-a întors acasă 
cu mina goală și fără suta de lei 
cu care plecase.

Profesorul trece cu vederea 
supărarea părinților, insistînd 
asupra gestului vtnzătoarei de 

a 
venit a doua zi la școală, cu ba
nii, pentru a-l depista pe micu
țul care-i pierduse. încă o lec
ție „pe viu", de învățăminte.

La miez de 
noapte, în pădure

Cititorul nostpu Bartha Ka- 
roly din Oradea circula cu ma
șina spre Deva. Tîrziu, sea
ră, intr-o pădure, mașina i-a 
rămas în pană. Cum nici el, nici 
soția, nici fiica și cu atit mai 
puțin nepoțica aflată in mașină 
nu se pricepeau să înlăture, de
fecțiunea, omul a început să facă 
semne celorlalți șoferi care tre
ceau pe lingă el intr-un sens sau 
altul. Cu cît acele ceasornicului 
înaintau spre miezul nopții, . cu 
atit mașinile deveneau . mai 
rare, iar frigul tot mai tăios: In 
sfirșit, a oprit o autocisternă. 
Șoferul acesteia i-a invitat pe 
toți să 
căldură, iar 
mai bine de 
înlăturat „hiba".

— Am aflat — 
Karoly — că •_ 
cheamă Mihai Mujea și lucrează 
la o mină din Gor). Vreau să-i 
aduc și pe această cale mulțu
miri.

la respectivul magazin, care

intre in cabina lui, la 
el a meșterit, 

o ord, pină a

■ ne scrie Bartha 
pe acel om il

I Ghicitoarea
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O anume Teodora Cîubotaru 
din Tulcea dăduse sfoară-n tară 
că e mare ghicitoare. Speciali
tatea : ghicitul in cârti si leacu
rile pentru toate cele rele. Ea 
„ghicea" viitorul, ea „făcea" și 
„desfăcea" dragostele, ea . te 
lecula de supărare, de invidie, 
de certuri...

Firește, contra1 cost. ■ Ultimul 
client, un om in toată firea, că
tușe șt el in plasa credulilor și 
naivilor :

— Treabă grea, maică! — a 
oftat ghicitoarea. Eu te scap de 
necazul pe care zici că-l ai. dar 
fără trei metri de stofă de-aia 
bună și trei mii de lei aconto nu 
mă apuc de treabă.

Exact in clipa in care respec
tivul iși număra banii au apă
rut niște lucrători de miliție. 
Acum, pe ghicitoare n-o mai 
„ajută" nici cărțile, nici leacu
rile. Numai legea.
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Surpriza... 
de Biborțeni

Cititorul nostru Ion Voicu din 
Craiova ne scrie că este un mare 
„băutor de... apă minerală", ln- 
tr-una din zilele trecute a 
cumpărat un „set de sticle" cu 
apă „Biborțeni". Dar nu mică 
i-a fost mirarea cind, in pahar, 
odată cu apa. și-a făcut apariția 
și un corp străin, sub forma unei 
autentice lame de ras !

Cititorul nostru nu garantea
ză dacă respectiva lamă a mai 
fost folosită sau nu pe un alt 
obraz decit al... stației de im- 
buteliere „Biborțeni".

Pină ne va sosi rezultatul... 
expertizei, să amintim că înain
te de a intra in funcțiune, lama 
are nevoie de săpuneală. C 
ce n-ar strica nici în cazul 
fată.

Cine o ajută 
pe Mariana ?

Dintr-un autobuz oprit in ; 
ția din comuna Mihăilești. jude
țul Ilfov, coboară o fetită în 
vîrstă de circa șapte ani. Este 
îmbrăcată cu o haină roșie cu 
cordon, o căciulită albă cu dungi 
roșii, pantalonași albaștri, blu
ză de școlăriță. Are un ghiozdan 
cu cărți și caiete pentru clasa 
întîi. Fetifa răspunde la nume
le de Miloș Mariana. înainte de 
a merge la școală, adică atunci 
cind se afla la grădiniță, se nu
mea Crăciun Mariana. Pe părinți 
— după spusele ei — îi cheamă 
Ionel și Ioana și au rude in Vă
leni de Munte.

Am dat toate aceste detalii, 
comunicate de șeful postului de 
miliție din Mihăilești. Constan
tin Soare, întru știinta celor 
care o cunosc pe Mariana sau pe 
părinții ei. Fetița a fost cobori- 
tă în stafia de autobuz din Mi
hăilești de mama ei, care a ple
cat mai departe.

Unde ? De ce?
întrebări la care așteptăm răs

puns cu ajutorul cititorilor.

Dintr-o joacă
Ieșind de la lucru, cîtiva tineri 

de la întreprinderea „Rulmen
tul" din Brașov au pornit să 
facă o plimbare prin oraș. Ca 
tinerii ! Pe trotuarul din . fata 
unui magazin de pe strada 
„13 Decembrie" ei au început să 
se zbenguie ca niște copii. A fost 
suficientă o clipă de neatenție 
ca unul dintre ei. Alexandru 
Moise, să se dezechilibreze și să 
cadă pe partea carosabilă a 
străzii, chiar in fata unui auto
vehicul greu, care trecea pe 
acolo. Accidentat -foarte grav, 
tinărul A.M. n-a mai putut fi 
salvat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteli”
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ACTIVIȘTII SINT „IN TEREN". 
Ajung înainte de ora 11 la Comite
tul județean de partid Vîlcea. în bi
roul primului secretar. Primesc in
formații bogate, edificatoare despre 
acțiuni, stil de muncă, inițiative. Do
resc să discut despre toate acestea cu 
cit mai mulți activiști de partid, cu 
cei cărora le revine un rol însemnat 
în organizarea și desfășurarea în bune 
condiții a întregii activități de partid. 
Dorință greu de împlinit. Am sosit 
prea tîrziu. Activiștii sint „în teren". 
O întrebare îmi stă, totuși, pe buze. 
Primul secretar mi-o ia Înainte : „As
tăzi e ziua mea de

O ȘANSA SI 
O ZI CÎȘTIGA- 
TA. ...Dar eu ara 
vrut să văd cura 
acționează acti
viștii din județ. 
Cînd să ies din 
birou, intră Du
mitru Stoica, șe
ful secției propa
gandă. Informea
ză scurt, clar, des
pre citeva lucruri 
„curente"'. Printre 
altele mîlne, con
form planului de 
muncă al secției, 
un microbuz va .___ _ __
le cele mai depărtate ale județu
lui pentru a deplasa lectori și pro
pagandiști ai comitetului județean de 
partid la invățămîntul de partid sau 
la universitățile politice și de con
ducere. „Acum plec Ia Orlați, am 
primit telefon că au mortalități la 
mioare. Face parte din consiliul unic 
de care răspund eu. Am autobuz ceva 
mai tîrziu". „Știu — zice primul se
cretar. Dar ce facem cu dînsul ?" — 
și arată spre mine. „Poate vine cu 
mine acum". „De acord I".

moașe. Faptele, faptele oamenilor la 
a căror împlinire ai contribuit și tu. 
Prin cuvîntul, prin sugestiile tale. Și 
nu o dată în modul cel mai 
Muncind, acționînd împreună 
muniștii, cu toți oamenii".

direct, 
cu co

sediu".

UN COLOCVIU DESPRE 
PONSABILITATE... Poposim 
ma zootehnică a 
oprim in fața ieslelor. 
Stoica ia din fin și-l prefiră 
tre degete. „De ce nu-1 tocați 1 Ră- 
min ogrinjii prea mari. Cine stabi
lește rețeta ?“ „Noi" — răspunde în
grijitorul Ion Fuiorea. Și Începe o

RES- 
la fer- 

C.A.P. Orlați. Ne 
Tovarășul 

prln-

om 
Două- 
Apoi... 

con- 
mi- 
Ne

Pe 
cei 
dar 
cite

Comănel, șeful fermei. Am vorbit cu 
el de citeva ori. Nu am văzut 
mai lipsit de perseverență, 
trei zile treaba merge bine. 
Am fost plecat citeva zile In
cedlu. Și, poftim, au și murit 16 
oare, iar 15 au fost sacrificate, 
știe acum tot județul".

Mergem spre saivanul de oi. 
drum asist la o discuție intre 
doi. O discuție aparent teoretică, 
în spatele fiecărui cuvînt disting 
un îndemn practic.

Spunea tovarășul Stoica : „Prezen
ta mea aici nu înseamnă că lucru
rile se și rezolvă de la sine, nici că 
am preluat răspunderea factorilor 
locali. Firește, acum mă preocupă în 
primul rînd rezolvarea, impasului* în 
care vă aflați în sectorul zootehnic, 
dar nu pot scăpa din vedere modul 
cum acționați pentru creșterea res
ponsabilității, a spiritului de exigen
tă, incetățenirea unui stil de muncă 
concret, dinamic, astfel ca fiecare să 
muncească cît mai bine la postul lui.

— animație. Aproape toată condu
cerea cooperativei e prezentă, pune 
mina la treabă. De două zile se lu
crează vîrtos la crearea unor adăpos
turi pentru izolarea mioarelor slăbi
te. Ciobanul șef, Aron Bărbuș, de loc 
din Băbeni, e nedumerit și el de ce 
mor oile. Hrana e complexă, dată 
la timp. Adăparea la fel, cu apă de 
izvor.

Tovarășul Stoica și secretarul co
mitetului comunal de partid trag pe 
loc o primă concluzie : nu toți în
grijitorii de oi dau dovadă de spirit 
de răspundere fn îndeplinirea înda-. 
toririlor. Dar mai este și altceva : 
nu toți ciobanii primesc in mod e- 
chitabil cantitățile de hrană pentru 
oile pe care ie au în îngrijire.

Un șir de măsuri sînt stabilite pe 
loc. înainte de a pleca, activistul vrea 
să cunoască șl condițiile in care lo
cuiesc ciobanii. Și le cunoaște; casă 
trainică, echipată de iarnă, doar lu
mina electrică ii lipsește. Suspendate 
in cuiere

Seara, în urma

Victoria in alegeri a Frontului
Democrației si Unității Socialiste

„Ă VENIT ACTIVISTUL DE PARTID 
A VENIT OMUL CARE NE SPRIJINĂ...

File de jurnal dintr-o documentare în județul Vîlcea

ajunge In sate-

...IAR PE DRUM VORBIM DES
PRE „PROFESIA DE ACTIVIST". 
Am discutat preț de peste 40 km : 
istoria locurilor, sarcini economice, 
cerințe ale vieții de, fiecare zi. Pe 
toate trebuie să le știe un activist 
de partid. Pleacă de acasă di
mineața și vine seara, uneori noap
tea tîrziu. De multe ori doarme in 
nu știu care sat din județ, 
numai in campanii agricole, 
fiecare activist are „post fix" 
fitoriu. „E grea 
vist ?“ Este, dar

discuție care se transformă intr-o 
„discuție de specialitate" la fața lo
cului. îngrijitorul se uită nedumerit. 
Nu se aștepta la o atît de bună cu
noaștere. Cum s-ar spune, activistul 
„era in problemă".

între timp se adună șl ceilalți lu
crători. Se aud tot felul de scuze : 
cuțitele de la moară nu taie, gea
muri nu avem, apa nu curge, la șe
dințe se vorbește mult, dar se ac
ționează lent..... Dar ce plan de lapte

" - - ' " ■" Se
de 
în 
La

aveți?". „Nu ne-a spus nimeni!", 
stabilește, în mod concret, ce e 
făcut. într-o primă urgență. Apoi, 
„urgențele" imediat următoare, 
fel procedează și în celelalte graj
duri. în deplină cunoștință de cau
ză, Nu doar ca un tehnician, ci 
ca un om politic, care știe să insufle 
oamenilor sentimentul responsabili
tății pentru îndeplinirea fiecărei 
sarcini, oricît ar părea de măruntă.

Nu 
cind 

în te- 
profesia de acti- 
are părțile ei fru-

...TEORETIC, DAR ȘI 
Pe drum’ ne intîlnim cu 
Lucian Rizescu, primarul, 
stau lucrurile. „Principalul 
tor este medicul veterinar

PRACTIC.
tovarășul 
Știa cum 
răspunză- 
Gheorghe

INVITAȚIE LA... DOCUMENTA
RE. La o parte din aceste discuții a 
fost martoră și Mihaela Sava, acti
vistă a comitetului județean U.T.C. 
Sosită cu puțin timp înainte la pri
mărie, ușor învinețită de frigul care 
încă nu s-a dat învins, trăsese 
lingă sobă. Tovarășul Stoica a în
trebat-o : „Cum stăm ?“, ceea ce voia 
să însemne : „Ce-ați rezolvat 
ziua de azi ?“. A urmat imediat 
altă întrebare : „în zootehnie 
fost ?“. „Nu. Dar in zootehnie 
nu prea sînt tineri. Și apoi, eu 
venit cu alte treburi : pentru i_. _ 
gătirea adunărilor generale ale or
ganizațiilor U.T.C.".' Tovarășul Stoi
ca s-a uitat o clipă la ea mirat, apoi 
i-a spus : „Și in adunările generale 
ce se va discuta ? Oare nu și despre 
necesitatea antrenării unui număr 
mai mare de tineri în acest sector de 
activitate ? Mergeți cu, noi in zooteh
nie. Deocamdată In documentare".

Și a mers.

pe 
o 

: ați 
nici 
am 

pre-

! IN MIJLOCUL OAMENILOR. ÎM
PREUNA CU OAMENII. La saivan

două tranzistoare.
analizei cu condu
cerea cooperativei 
agricole de pro
ducție, s-au pus 
la punct și alte 
probleme ce nu 
își găsiseră pină 
atunci rezolvarea. 
S-au stabilit ter
mene și respon
sabilități. Și de 
această dată to
varășul Stoica și-a 
notat cu atenție 
problemele pen
tru a căror solu
ționare trebuia să 
intervină deoarece 

depășesc competența factorilor 
conducere de aici. Am remarcat 
in timp ce stătea de vorbă cu 
menii și îi ajuta să rezolve diferite 
treburi, era tot timpul preocupat de 
gîndul de a-i deprinde- cu spiritul 
partinic de exigență și responsabili
tate.

...încerc acum, cînd consemnez 
ceste impresii despre o zi din viața 
obișnuită a unui activist obișnuit, 
să formulez o concluzie. Și a- 
ceasta nu poate fi decît că a merge 
in mijlocul [oamenilor înseamnă nu 
numai a controla, a verifica, ci și a 
lua măsuri concrete, practice, opera
tive, a acționa împreună cu ei pen
tru soluționarea problemelor cu care 
se confruntă. Dar pentru asta e ne
voie să cunoști bine oamenii, să-i în
țelegi, să-i înveți, dar să 
însuți de la ei.

Ce satisfacție poate fi 
decît aceea de a-i auzi 
spunînd : „A venit activistul de par
tid, a venit omul care ne sprijină !".

de 
că, 

oa-

a-

și înveți tu

mai mare 
pe oameni

Virgil GHEORGHIȚĂ

Risipa are fel de fel de fete, dar și bunul gospodar

ele l-am aflat la Drobeta-Turnu
CREAREA PE UNGĂ CANTINE Șl RESTAURANTE

" ’ animalelor

Unul dintre Severin :
A ANEXELOR I

PENTRU CREȘTEREA PĂSĂRILOR Șl
«.!

Așa cum este cunoscut, în cuvintarea 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu deo
sebită putere necesitatea întăririi spiritului de 
răspundere, dezvoltării inițiativelor gospodărești 
în vederea creșterii producției agricole. In acest 
context, secretarul general al partidului releva 
importanța sporirii pe toate căile 
zootehniei, arătînd că la aceasta

rostită
P.C.R..

a producției 
trebuie să

contribuie nu numai unitățile agricole și popu
lația sătească, ci și diferite, întreprinderi din me
diul urban, populația de la orașe.

In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „ESTE NECESAR SÂ SE TREACĂ LA 
ORGANIZAREA CREȘTERII PE UNGĂ CANTINE, 
CARE DISPUN DE MARI CANTITĂTI DE RES
TURI ALIMENTARE, A PĂSĂRILOR Șl PORCILOR".

Intr-adevăr, experiența existentă în unele uni-

tați ale alimentației publice aflate pe mîlni de 
buni gospodari arată că în această direcție se 
află o rezervă deosebit de importantă de spo
rire □ producției de carne, autoaprovizionarea 
acestor unități oferind avantaje deosebite atît 
pentru economia națională, cît și pentru îmbu
nătățirea aprovizionării populației.

Publicăm mai jos relatări privind experiența 
unei asemenea unități.

Ne aflam într-una din zilele tre
cute la cantina Șantierului naval din 
Drobeta-Turnu Severin. Mîncasem 
acolo și zăboveam la masă împreună 
cu cițiva electricieni. Deodată, aten
ția ne-a fost atrasă de un lucru mai 
rar intîlnit în unitățile noastre de 
alimentație publică : oamenii care 
aveau in grijă această unitate co
mercială au dat o raită printre cele 
200 de mese rămase libere și au in- 
ceput, în vase special pregătite, să 
adune de peste tot pîinea și minca
rea rămasă, cojile de fructe împreună 
eu resturile din bucătărie și celelalte 
resturi menajere care, de obicei, la 
multe dintre cantine și restaurante 
se aruncă de-a valma la lada cu 
gunoi. L-am întrebat pe responsabilul 
cantinei, Gheorghe Picior, ce face cu 
aceste resturi menaj ere și ce canti
tate colectează zilnic.

— Rezultă în fiecare zi, aprecia el, 
cam 300 kg. Cu ele pot fi hrăniți cam 
60 de porci. Dar in oraș mai avem 
încă trei cantine și, firește, multe 
restaurante. Nimic insă nu se aruncă, 
totul e strîns și transportat la „Secția 
anexă", adică la crescătoria de ani
male.

îată-ne dar, chiar a doua zi, Îm
preună cu tovarășul Mihai Popescu, 
directorul întreprinderii de alimenta
ție publică locală din Drobeta-Turnu 
Severin, în comuna Bistrița, 
unde se află „Secția anexă".

— Acum, cînd se pune un 
deosebit — spunea tovarășul 
ter — pe înlăturarea cu hotărîre a 
oricăror forme de risipă, nu se mai 
poate ignora valoarea mare pe care o 
au resturile menajere. De aceea, este 
criticabil faptul că in multe locuri 
nu se folosesc pîinea uscată, mămăli
ga rămasă, cojile de cartofi, resturile 
de mîncăruri. La noi s-a ivit mai de 
mult ideea să folosim cum se cu-

Voineasa
Voineasa ar fi putut 

să fie astăzi una din 
cele mai frumoase sta
țiuni montane ale ță
rii. De ce nu este ? 
încă de la proiectarea 
ei, pentru a-i găzdui pe 
constructorii hidrocen
tralei de pe Lotru, ș-a 
avut în vedere ca, 
după plecarea acesto
ra. ea să se transfor
me în stațiune. Ca 
atare, blocurile și vi
lele construite aici în
trunesc virtuțile unei 
arhitecturi care Ie si
tuează în rindul celor 
mal frumoase așeză
minte turistice din

acolo

accent 
direc-

aceste „deșeuri" alimen-vine toate____  __ ___________
tare. Creștem anual între 200 și 250 
de porci, de la care rezultă la un preț 
foarte convenabil — în jur de 10 lei 
kg — zeci de tone de carne. Avanta
jele pe care le obținem ne îndeamnă 
să extindem această secție anexă. 
Mai mult, am pus bazele materiale și 
pentru dezvoltarea unei crescătorii de 
oi. Dorim pe această cale să nu mai 
apelăm mereu la fondul centralizat 
pentru procurarea unor produse lac
tate, a mieilor.

în incinta crescătoriei de porci din 
comuna Bistrița l-am invitat pe to- 

• varășul director — ca om cu expe
riență — să ne arate mai clar ce 
avantaje economice pot obține între
prinderile, inclusiv populația, de pe 
urma folosirii intensive și fără risi
pă a resturilor menajere rezultate 
din toate unitățile cu profil alimen
tai-.

— Adăposturile animalelor — ne 
spunea tovarășul director, nu pun 
nici o problemă de investiție. Sint, 
ciim le vedeți, Încăperi simple din 
chirpici pe care și lucrătorii din co
merț le pot - construi. Cazanele in 
care cărăm mincarea sînt vechi, care 
nu mai erau folosite in bucătăriile 
localurilor. Am spus toate acestea 
pentru a înlătura orice fel de reține
re pe care ar avea-o unii în legătură 
cu amenajarea perimetrului in. care 
urmează să-și 
Rezultatele 
excepționale, 
a cîștigat 
de pe urma 
mentare.

Datorită acestei anexe, aflată acum 
în plină extindere, desfacerile de 
mărfuri in alimentația publică locală 
sint preliminate să ajungă in acest an 
la aproape 200 milioane lei, față de 
aproximativ 170 de milioane cît este

crească animalele, 
economice sînt insă 
Peste un milion de lei 
întreprinderea noastră 
acestei ocupații supli- ■

planificat ; ponderea mtncărurilor în 
totalul desfacerilor a ajuns să depă
șească 54 la sută.

In același timp, reține atenția, și 
un alt rezultat economic obtinut de 
comerțul aljmentar severinean. Acela 
că, datorită gospodăriilor anexe, va
lorificării intensive a resturilor me
najere, a terenurilor rîpoase și a unor 
fișii 
oilor), 
trecut 
sută ! 
pot fi 
tie publică din țară, ele constituind 
argumente solide care pledează pen
tru răspindirea experienței acumulate 
in Drobeta-Turnu Severin.

— Imaginați-vă — ne mai spunea 
tovarășul director — că fiecare din
tre întreprinderile de alimentație pu
blică, fiecare complex al cooperației 
de consum și al turismului ar face 
același lucru. Ar rezulta un plus de 
carne pe economia națională in va
loare de cel puțin un miliard de lei, 
la un cost foarte redus, fără a mai 
lua in discuție faptul că unitățile de 
alimentație publică și, prin urmare, 
populația ar avea permanent un 
„stoc" sigur de carne proaspătă in 
fiecare crescătorie, fără să mai apeleze 
neapărat la fondul pieței.

★
Pornind tocmai de la această reali

tate, ne-am deplasat la Ministerul 
Comerțului Interior pentru a afla 
mai exact care este stadiui dezvoltării 
pe țară a secțiilor anexe, in special 
a crescătoriilor de animale, de pe 
lingă cantine și restaurante, felul in 
care sint folosite resturile menajere. 
Am fost informați că in țară funcțio
nează in prezent 6 000 de cantine. 
Dintre acestea, 345 aparțin direct 
de cele 140 de întreprinderi in

de pășuni (pentru creșterea 
rentabilitatea a crescut anul 
față de prevederi cu 34,33 la 
Firește că astfel de rezultate 

dobindite in întreaga alimenta

a căror activitate este inclusă ali
mentația publică, restul fiind sub
ordonate direct întreprinderilor, șco
lilor, instituțiilor etc.

în aceste unități, care aparțin 
direct de comerț, sînt crescuți anual 
aproximativ 7 000 de porci. Desigur, 
este un lucru bun, dar dacă raportăm 
această cifră la rezultatele obți
nute de întreprinderea din Drobeta- 
Turnu Severin înțelegem cît de mare 
e. risipa de resturi menajere in an
samblul unităților din țară, cu alte 
cuvinte, cită carne se aruncă, pur 
și simplu, la gunoi. Am precizat 
că la Drobeta-Turnu Severin Sînt 
crescuți,. doar pentru început, 250 
de porci, iar în tară avem 140 de 
întreprinderi. Luînd ca medie situația 
de la Turnu Severin., ele ar trebui să 
crească nu 7 000 de animale, ci un 
număr de cel puțin 35 000,

Am mai fost informați că in cele 
aproximativ 5 500 cantine, care nu 
aparțin de comerț, sînt de asemenea 
crescuți, în medie, anual, 5 000 de 
porci. E o situație de-a dreptul de 
neadmis. Cum e posibil ca o singură 
cantină, cea a Șantierului naval din 
Drobeta-Turnu Severin, să crească, 

’ cum spuneam la început, 60 de porci. 
Iar alte cantine să crească doar unul 
singur sau nici unul ?

Există in toate județele experien
țe, unele foarte bune, cu rezulta
te remarcabile. E necesar ca această 
experiență să fie cunoscută mai bine 
de reprezentanții tuturor direcțiilor 
comerciale județene și aplicată peste 
tot. astfel incit în cel mai scurt timp 
fiecare cantină, unitate de consum 
alimentar, popas turistic să ajute 
secția anexă cu tot ce-i prisosește și 
rămine de la bucătărie pentru creș
terea de păsări și animale.

Gheorgiie GRAURE

în căutarea...
țară. Din anul 1977 s-a 
stabilit ca Unitinea 
Generală a Sindicate
lor să preia Voineasa 
și s-o aducă In rindul 
stațiunilor de odihnă 
și cură balneară. Au 
trecut de atunci mai 
bine de doi ani. Ce s-a 
făcut în acest timp ? 
Cele 12 vile preluate 
și amenajate 
U.G.S.R. stau 
mult goale ori 
folosite 
re 
din blocurile 
24 
care ar fi trebuit 
să fie predate turiști-

sînt 
in continua- 

ca locuințe. Două 
cu cite 

de apartamente, 
ar fi

Vi s-a defectat mașina
Pe strada Dimitrie 

Bollntineanu din Brăi-

voinicilor
lor, se află in repara
ții Interminabile. Atît 
la hotelul „Tranzit", 
cit și la baza de tra- 
tament — obiective noi 
aflate in construcție — 
lucrările sînt in intir- 
ziere cu peste un an 
fată de termenele sta
bilite.

Ce au de gînd să în
treprindă. măcar acum, 
cei care răspund de 
introducerea stațiunii 
Voineasa in circuitul 
de odihnă și trata
ment ? Trebuie să vină 
voinicul din poveste 
să-i trezească ? (P. C.) .

de scris?
i 

cooperației meșteșu
gărești". Ce repară a-

detelierul 7 Mașini 
scris. Se află Înăuntru 
pe puțin o sută de ma
șini.

— Am avea și noi 
o mașină defectă.

— Păi nu vedeți ce 
e aici ? Cimitir... Și. 
sint numai eu singur 
in tot atelierul. Am 
mașini făcute țăndări, 
cu claviatura zdrobită, 
dezmembrate, cu pie
se lipsă. Unele stau la 
mine aici de doi ani...

L-am întrebat pe 
meșter dacă e singu
rul om din oraș care

se ocupă cu asemenea 
reparații,

— Sigur că sînt sin
gurul. Vă spun si de 
ce: dacă la frigidere, la 
televizoare, la aspira
toare. la... oricare din
tre meseriași, in afa
ră de retribuție, mai 
ia și el de la client un 
pol de parale, aici 
cine să dea ? Că nu 
cetățeanul are nevoie 
de reparațiile noastre, 
ci întreprinderea, care, 
cum se știe, nu dă 
bacșiș.

E de mirare cum nu 
cunoaște acest lucru

și cooperația meșteșu
gărească locală. Ar fi 
putut lua măsuri ca un 
oraș ca Brăila, cu zeci 
de 
mii
calculat și de scris să 
nu rămînă pe mina 
unui singur meseriaș. 
Ba. mai mult : dintre 
sutele de meseriași, 
cițl termină anual 
școlile de calificare în 
cooperativa locală, nu 
se găsește oare măcar 
unul pe an să fie tri
mis la atelierul de 
pe str, Dimitrie Bolin- 
tineanu ? (Gh. Graure)

întreprinderi, cu 
de mașini de

Și decibelii pot fi educați
Blocul „Argeș" din 

municipiul Rm. Vîlcea 
se numără atît prin
tre primele construite, 
cît și printre cele mai

mari. După ce-ti fur
nizează această infor
mație, locatarii lui țin 
să adauge imediat : 
„dar și printre blocu-

rile cele mal vitregite 
din- oraș". împreună 
cu locatarii „convie
țuiesc" în respectivul 
perimetru și două ga-

(Urmare din pag. I)
unul dintre drepturile constitutio
nale fundamentale în ' România de 
azi — acela de a alege în condu
cerea țării, în organele centrale și 
locale ale puterii de stat pe cei 
mai buni dintre cei buni, candidați 
desemnați deopotrivă din rîndul 
comuniștilor, al organizațiilor Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, din rîndul tuturor păturilor 
sociale r— muncitori, țărani, inte
lectuali, ostași, bărbați și femei, 
tineri șl vîrstnici — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități.

Elementul esențial desprins din 
comunicatul Comisiei electorale cen
trale cu privire la rezultatul alege
rilor de deputați în Marea Adunare 
Națională il constituie faptul că 
15 398 443 alegători, adică 98,52 la sută 
din numărul total al alegătorilor care 
au luat parte la vot au votat pen
tru candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Aceeași 
opțiune covirșitoare este exprima
tă si de rezultatele alegerilor de 
deputati pentru Consiliile populare. 
Se oglindește în modul cel mai viu 
în aceas'ta aprobarea deplină, ade
ziunea unanimă a tuturor oameni
lor muncii la programul cu care 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste s-a prezentat in alegeri — 
program izvorît în întregime din 
documentele Congresului al XII-Iea, 
din politica internă și externă a 
partidului.

Desigur, nivelul ridicat al' parti
cipării electoratului ia vot. cit și 
procentul deosebit de înalt întrunit 
de Frontul Democrației și Unității 
Socialiste trebuie apreciate în 
strînsă legătură cu faptul că fșrțele 
democrației noastre socialiste s-au 
prezentat în fața alegătorilor cu un 
program de o anvergură fără pre
cedent, deschizînd luminoase per
spective țării, tuturor celor ce mun
cesc. Este un mare adevăr că, de 
la o legislatură Ia alta, țara a fă
cut progrese impresionante, ceea 
ce i-a permis să-și propună obiec
tive de o tot mai largă deschidere. 
Iar faptul că de fiecare dată obiec
tivele stabilite au fost îndeplinite 
a generat acea nemărginită încredere 
a poporului în Partidul Comunist 
Român. încredere pe care rezulta
tul votului de Ia 9 martie a expri- 
mat-’o ațît de viu și de convingător.

Acum, cînd rezultatele alegerilor 
s-au cristalizat, esențială devine 
necesitatea de a se acționa neîn- 
tîrziat, cu toate forțele pentru 
realizarea exemplară a programu
lui Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste căruia țara i-a dat 
votul. Direcțiile de acțiune, priori
tățile au fost jalonate limpede în 
Programul partidului, în obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XII-Iea, in Manifestul Frontului 
Democrației șj Unității Socialiste, 
precum si. recent. în ampla și mo

bilizatoarea cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară, cetățe
nească din Capitală. Ele se referă, 
înainte de toate, la activitatea eco
nomică din acest an de bilanț al 
cincinalului. în fruntea priorități
lor se află, acum la început de pri
măvară, pregătirea temeinică și des
fășurarea în condiții optime a cam
paniei agricole, întrucit de mpdul in 
care se acționează în aceste zile. în 
aceste ceasuri depinde hotărîtor 
însăși soarta recoltei. Nu trebuie 
precupețit nici un efort, pentru ca 
în toamna acestui an pîinea de pe 
masa poporului să fie cît mai bo
gată ! în activitatea industrială, 
primordială este preocuparea pen
tru realizarea producției fizice și a 
producției nete, pentru recuperarea 
restanțelor, creșterea rapidă a efi
cienței economice, ridicarea cali
tății produselor destinate exportu
lui, în vreme ce în domeniul in
vestițiilor atenția trebuie concen
trată asupra obiectivelor producti
ve planificate a intra în funcțiune 
pină la sfîrșitul anului, cit și asu
pra construcțiilor de locuințe.

Faptul că în supremul for de 
conducere a statului. Marea Adu
nare Națională, și în / consiliile 
populare au fost aleși oameni din
tre cei mai buni, mai competent! 
și mai destoinici, hotărîți să acțio
neze cu devotament și răspundere 
pentru slujirea intereselor obștești 
constituie o garanție că organele 
puterii de stat își vor îndeplini cu 
succes sarcinile ce le revin in dez
voltarea economico-sociaiă a1 țării, 
in ridicarea nivelului general . de 
•trai, că își vor întări neîncetat \ le
gătura cu masele cele mai largi, 
bizuindu-se pe ele in întreaga lor 
activitate.

Avem de realizat obiective com
plexe, ce solicită mari eforturi din 
partea întregului popor, o susți
nută concentrare a energiilor crea
toare ale tuturor oamenilor muncii. 
De modul în care vom munci in 
acest an depinde însuși startul în 
viitorul oincinal — etapa nouă, ho- 
tăritoare în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Să 
facem tot ce depinde de noi pentru 
a apropia tot mai mult viitorul lu
minos al patriei spre care ne 
călăuzește, neabătut, Partidul Co
munist Român ! Să întărim prin 
noi și mărețe fapte de muncă vo
tul de la 9 martie, votul ce expri
mă unanima și entuziasta adeziune 
a poporului la politica luminoasă 
a partidului, unitatea de neclintit 
dintre partid și popor, devotamen
tul și dragostea profundă fată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1 Să 
dăm întruchipare vie. concretă ho- 
tărîrii de a purta — prin realizări 
pe măsura timpului de avint con
structiv pe care-1 trăim — patria 
noastră socialistă spre noi culmi de 
progres, civilizație și 'bunăstare !

Invitație la Călimănești - Căciulata
Izvoarele de Ia Călimănești — 

Căciulata constituie, fără îndoială, 
o eficace sursă de sănătate pentru 
cei suferinzi de boli ale tubului 
digestiv, veziculei și căilor urinare, 
afecțiuni reumatismale sau gineco
logice. Baza de tratament, instala
țiile și procedurile moderne, per
sonalul, medical de înaltă calificare 
asigură efectuarea curei balneare 
indicate de medic, în condiții opti
me. Călimănești — Căciulata este

recomandată și pentru petrecerea 
vacanțelor sau odihnei. Bilete pen
tru cură balneară, precum și pentru 
odihnă în această frumoasă stațiu
ne se găsesc la toate agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism din țară, orecum și la comi
tetele sindicatelor din "întreprinderi 
și instituții.

în fotografie : vedere din Că
ciulata.

Pentru automobilist!
La Administrația Asigurărilor 

de Stat automobiliștij pot con
tracta diferite feluri de asigurări 
facultative auto — care acoperă 
o serie de riscuri, altele decit 
cele cuprinse în cadrul asigurării 
prin efectul legii de răspundere 
civilă auto — cum sînt : asigu
rarea globală pentru avarii — 
casco ; asigurarea autoturisme
lor numai pentru pagubele pro
duse ca urmare a accidentelor 
de circulație : asigurarea auto
turismelor numai pentru pagu
bele produse de incendiu si ca
lamități ; asigurarea autovehicu

lelor pentru furt : asigurarea su
plimentară pentru cazurile cînd 
autovehiculul este condus de 
alte -persoane decît asiguratul 
sau rude ale acestuia ; asigura
rea autovehiculelor în legătură 
cu utilizarea lor la concursuri, 
întreceri sau antrenamente pen
tru acestea ; asigurarea de acci
dente a conducătorilor de auto
turisme și a altor persoane aflate 
in autoturisme ; asigurarea au
tovehiculelor cu valabilitate nu
mai în afara teritoriului Repu
blicii Socialiste România.

$
râie ale Exploatării 
de gospodărie comu
nală și întreprinderii 
județene de construc
ții. De dimineața pină 
seara tîrziu, locatarii 
nu mai au liniște. Pe 
stradă există o circu
lație intensă, in Incin-

tă șoferii celor două 
întreprinderi nu se 
lasă nici ei mai pre
jos : ba ambalează 
motoarele, ba iau vi
raje ca La curse. Con
ducerile celor două u- 
nități au promis că 
vor lua măsuri pentru

a reda liniștea locata
rilor. Dar promisiuni
le au rămas promi
siuni, iar decibelii urcă 
mult peste limitele 
admise.

Nu-i aude urechea 
vreunui gospodar ? (P. 
Constantin).

soluție
nume
Aleea 
blocul 

trimite 
adresa

O cumpărătoare din 
București (pa 
Speranța C., 
Pravăț, nr. 2, 
Z 6, ap. 16) ne 
o sesizare pe
fabricii de încălțămin
te cu marca „Favorit" 
și a celor care răspund 
aici de controlul cali
tății producției. Des
pre ce este vorba ? La 
sfîrșitul lunii noiem
brie 1979 a cumpărat

care nu este soluție
o pereche de cizme de 
piele (N.I.D. 29242-76 
I.L.) pentru care a 
plătit 600 lei. Cizme 
frumoase, de culoare 
vișinie — așa cum își 
dorea. Dar nu trece o 
lună șl mult-visatele 
cizme se dezlipesc. 
Apelează Ia un ateli
er de reparație și, din 
nou, cizmele devin 
cele mult-visate. Dar 
peste o lună iarăși se

dezllpesc și acum meș
terii cizmari spun că 
ei nu mai știu ce so
luție de lipit trebuie 
să aplice pentru ca 
talpa să... reziste. Poa
te iși vor asuma aceas
tă răspundere tovară
șii de la fabrica cu 
marca „Favorit". Pen
tru că a pretinde unui 
cumpărător să arunce 
banii in vînt nu este o 
soluție. (C. Priescu).

.1
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de prietenie pe care a efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Bulgaria, în perioada 13—14 
februarie 1980, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
tru totul și a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor rodnice ale noului dialog la nivel 
înalt româno-bulgar. Convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, desfășurate într-o atmosferă cor
dială, de prietenie și înțelegere reciprocă, 
care caracterizează relațiile dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, manifes
tațiile de dragoste și înaltă stimă cu care 
oamenii muncii din țara vecină și prietenă 
au înconjurat pe solii poporului Româ
niei socialiste au pus în evidență trăinicia 
și profunzimea raporturilor tradiționale 
româno-bulgare, care în anii socialismului 
au cunoscut o continuă extindere și diver
sificare. Convorbirile au reliefat satisfac
ția pentru realizarea cu succes a sarcini
lor trasate de conducătorii celor două țări 
și partide în cadrul întîlnirilor precedente, 
privind intensificarea colaborării multila
terale în domenii importante — construcția 
de mașini, chimia, metalurgia, electronica, 
energetica, agricultura, cercetările teh- 
nico-științifice, știința și învățămîntul, pre
gătirea cadrelor, activitatea cultural-artis- 
tică. Comitetul Politic Executiv și-a ex
primat deplina satisfacție față de faptul 
că, în cadrul convorbirilor de la Ruse și 
Voden, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au reafirmat hotărîrea de a 
se acționa în continuare pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și 
solidarității internaționale, a egalității în 

„drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în tre

burile interne și întrajutorării tovărășești, 
în spiritul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, din noiem
brie 1970.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, de 
asemenea, importanța deosebită a schim
bului de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov privind unele 
probleme actuale importante ale situației 
internaționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, cu care prilej s-a exprimat 
îngrijorarea față de agravarea, în ultimul 
timp, a situației internaționale, ca urmare 
a acumulării unor probleme nesoluționate 

*. Ia timp, a amestecului forțelor imperialiste 
în treburile interne ale altor state, a poli
ticii de forță și amenințare cu forța, a ac
centuării cursei înarmărilor, ceea ce peri
clitează tot mai grav securitatea și pacea 
lumii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat ho
tărîrea exprimată și cu acest prilej de 
România și Bulgaria de a milita neabătut 
și în viitor, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate forțele progresiste, 
antiimperialiste, iubitoare de pace, pentru 
a se împiedica agravarea situației interna
ționale și a asigura continuarea politicii 
de destindere și colaborare. Dialogul

româno-bulgar la nivel înalt a reliefat ne
cesitatea intensificării acțiunilor pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid, menită să dea un nou impuls în
făptuirii concrete, ca un tot unitar, a Actu
lui final de la Helsinki, să contribuie la 
continuarea destinderii, la dezvoltarea co
laborării între toate statele participante, și 
îndeosebi la adoptarea de măsuri eficace 
de dezangajare militară și dezarmare. Așa 
cum s-a subliniat în timpul convorbirilor, 
o însemnătate deosebită ar avea înfăp
tuirea în viață a propunerii statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia privind 
organizarea unei conferințe pentru dezan
gajare militară și dezarmare în Europa, 
fără de care nu poate exista o securitate 
autentică pe continent și în lume. S-a sub
liniat importanța manifestării solidarității 
celor două țări cu mișcarea țărilor neali
niate, cu popoarele care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a rasismului și apartheidu
lui, pentru libertate, independență națio
nală și progres social.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
importanța hotărîrii celor doi conducători 
de partid și de stat ai României și Bul
gariei, reafirmată și cu acest prilej, de a 
depune eforturi susținute pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre statele balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii trainice, a bunei vecinătăți 
și înțelegerii.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea tot mai intensă 
a colaborării dintre țările, partidele și po
poarele noastre, în interesul accelerării 
construcției noii orînduiri în România și 
Bulgaria, al cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format, de asemenea, despre vizita oficială 
pe care a efectuat-o în țara noastră, între

- ..20 și 23 februarie 1980, regele Hussein1'-'-ș'r> instaurării unei

tea înțelegerilor convenite privind creș
terea mai dinamică a comerțului dintre 
România și Iordania, extinderea sferelor și 
formelor de cooperare economică — în 
special în domeniile petrolului, chimiei, 
construcțiilor și materialelor de construcții 
— sporirea și diversificarea contactelor pe 
tărîmul științei, culturii, învățămîntului și în 
alte sectoare de activitate.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
reliefat importanța schimbului de opinii 
între președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal cu privire la evo
luția situației internaționale. Cei doi șefi 
de stat, exprimîndu-și îngrijorarea față de 
deteriorarea relațiilor internaționale și ac
centuarea tensiunii pe plan mondial, au 
subliniat că trebuie intensificate eforturile 
pentru reluarea și continuarea politicii de 
destindere, întemeiată pe respectarea 
principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, precum și a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî destinele în mod 
liber și fără nici un amestec din afară.

în cursul convorbirilor, s-a considerat 
că, în actualele condiții internaționale, se 
impune cu atît mai mult să se acționeze 
energic pentru reglementarea problemelor 
litigioase dintre state numai pe cale paș
nică, prin tratative. în acest cadru, a fost 
subliniată necesitatea realizării unei păci 
globale în Orientul Mijlociu, care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și, îndeosebi, la soluțio
narea problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat palesti
nian independent — să asigure indepen
dența și integritatea teritorială a tuturor 
statelor din zonă. De asemenea, a fost 
relevată atenția deosebită pe care Româ
nia și Iordania o acordă edificării secu
rității în Europa și în întreaga lume, înfăp
tuirii dezarmării, și în primul rînd a dez
armării nucleare, lichidării subdezvoltării

noi ordini economice

Semănatul coriandrului la C.A.P. Drănic, județul Dolj

De la o zi la alta, timpul se încălzeștePENTRU RECRUTE C1T MAI MARI -MUNCĂ INTENSĂ ÎN ClMP ȘI GRĂDINI!
timiș Se însămînțează de zor, 

dar nu in toate unitățile
Ieri, 11 martie, soarele și-a trimis 

generos razele peste cîmpia timi- 
șeană. Mecanizatorii și cooperatorii 
au continuat însămintare'a culturilor 
timpurii — lucrări începute cu o săp- 
tămînă în urmă — au muncit cu 
hărnicie în grădinile de legume. 
Concomitent, administrează îngră
șăminte chimice pe semănăturile de 
toamnă și gunoi de grajd pe tere
nurile destinate cultivării plantelor 
prăsitoare. Programul județean pri
vind executarea lucrărilor agricole 
de primăvară prevede măsuri și ter
mene privind executarea fiecărei 
lucrări, de respectarea lor răspunzind 
organele de partid, consiliile popu
lare, conducerile și specialiștii uni
tăților agricole din județ.

semănat 35 de hectare din cele 100 
hectare planificate, iar azi mai înșă- 
mințăm 7 hectare, ceea ce corespunde 
ritmului de lucru stabilit".

Următorul popas — la ferma din 
Jimbolia a întreprinderii pentru pro
ducerea și prelucrarea legumelor și 
fructelor. Se lucra intens la semă
natul mazărei. Mecanizatorii au pre
gătit terenul pe mai bine de 250 hec
tare, din care 105 au și fost însă- 
mînțate cu mazăre verde pentru 
păstăi. Și aici se acordă atenție deo
sebită calității lucrărilor, in special

Ibn Talal ai i Regatului Hașemit al Ior
daniei.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
deplina aprobare și a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor fructuoase ale con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și suveranul Hussein Ibn Talal, 
care și-au găsit o pregnantă expresie în 
Declarația comună româno-iordaniană, 
semnată de cei doi șefi de stat la înche
ierea vizitei. A fost relevată însemnătatea 
acestui document, care pune în evidențâ 
cu claritate hotărîrea ambelor țări de a în
tări conlucrarea, pe plan bilateral și inter
național, în folosul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, destinderii și cooperării între 
națiuni.

S-a subliniat că actualul dialog româ- 
no-iordanian la nivel înalt, desfășurat în
tr-o ambianță de cordialitate, prietenie și 
stimă reciprocă, a dat noi dimensiuni și a 
deschis largi perspective bunelor raporturi 
dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
satisfacție că, în timpul convorbirilor, au 
fost stabilite căile și mijloacele de ampli
ficare în continuare a colaborării româno- 
iordaniene. A fost evidențiată însemnăta

mondiale, democratizării vieții interna
ționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein Ibn Talal au reafirmat voința 
celor două țări de a conlucra tot mai activ 
pe arena internațională, contribuind, prin 
eforturi comune, la soluționarea construc
tivă a problemelor complexe ce confruntă 
omenirea, Ia promovarea politicii de des
tindere, la crearea unui climat de secu
ritate, independență și progres ale po
poarelor, la făurirea unei lumi a încrede
rii și cooperării egale între națiuni.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor româno-iordaniene la nivel 
înalt, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru transpu
nerea lor în fapt, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă a relațiilor dintre România și 
Iordania, dintre popoarele celor două țâri, 
în interesul și spre binele lor, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

★

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a soluționat probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

La cooperativa agricola lecea 
Mică, mecanizatorii, avindu-i alături 
pe Ion Pătruleasa, președintele coo- 
perțttive'i,-agricole, și Dumitru Goguj, 

'„șAtttfi îermev lucrau de zof; -la. disrX 
cuitul terenului și plantatul usturo
iului. „Pentru această campanie 
ne-am pregătit din vreme — ne spu
ne președintele. Pînă luni seara am

mvelatului și respectării densității 
stabilite.

Suprafețe însemnate cu mazăre, 
rădăcinoase și usturoi au fost semă
nate și pe terenurile unor unități 
din cadrul consiliilor unice agroin
dustriale Biled, Lovrin, Sînnicolau 
Mare, Timișoara. După cum aflăm 

. de la direcția agricolă rjudețeană, 
■■ numai iii. cursul .zilei de ieri, 11 mar- i 

tie, au fost semănate cu diferite cul
turi 'din prima urgență peste 300 de 
hectare ; pînă acum, suprafața tota
lă însămînțată în județul Timiș a

ajuns la 1 800 hectare. Sint rezultate 
mulțumitoare, dar ele nu reflectă pe 
deplin posibilitățile mari de care 
dispun unitățile agricole din această 
zonă a țării. Iată un caz : la Recaș, 
unde urmează a fi cultivate cu ma
zăre verde 160 de hectare, n-a fost 
însămînțat nici un bob I' Se „moti
vează" că solul nu s-ar fi zvintat 
peste tot, eludîndu-se de fapt indi
cațiile clare privitoare la suprave
gherea permanentă a stării terenului 
și trecerea operativă la pregătirea 
patului germinativ și la semănat pe 
parcelele zvîntate. Și cite situații de 
acest fel nu există in județ ! Timpul 
este bun de lucru, iar fiecare oră 
pierdută duce la întîrzieri care pot 
dijmui producțiile. Iată de ce este 
deosebit de necesar ca specialiștii 
de la județ și din unități să fie per
manent prezenți în aceste zile în 

;țâ®p;ysă sprijine:.concret activitatea 
pfe fȘfhife și’'pe 'formații de lucru.

Cezar IOANA
, corespondentul „Scînteii*

bacău Legumicultorii la lucru
Dintre problemele discutate la re

centa. consfătuire de lucru organiza
tă de Comitetul județean de partid 
Bacău cu cadrele din agricultură s-au 
detașat, atit prin amploare, cit și prin 
importanta economică, cele privitoa
re la creșterea producției de legu
me. Și nu întîmplător. Aprovizionarea 
centrelor muncitorești, ca și a între
gii populații din această zonă cu le
gume timpurii din producția proprie 
a județului nu și-a găsit o rezol
vare corespunzătoare. Anul trecut au 
fost aduse din sudul țării mai mult 
de 2 400 tone de legume, ceea ce re
prezintă aproape tnei sferturi din 
cantitatea pusă la dispoziție popu
lației. Iată de ce, în momentul de 
față, în județ se întreprind măsuri 
organizatorice și tehnice menite să 
ducă la sporirea producției de le
gume.

După cum ne spunea inginerul Sil
viu Strasser, directorul . trustului 
horticulturii, suprafețele cultivate cu 
legume valoroase. îndeosebi fasole 
pentru păstăi, mazăre și rădăcinoa
se vor spori cu 100 de hectare, cele 
de solarii — cu 25 hectare, vor creș
te suprafețele cu legume în sistem 
irigat, mai ales in raza consiliilor a- 
groindustriale Hemeiuș, Traian și 
Răcăciuni. Totodată, s-a acționat 
pentru asigurarea semințelor necesa
re. a răsadurilor pentru solarii și

pentru culturile din cimp. La aceas
tă dată, in serele I.L.F., în solarii 
și răsadnițe se află 60 de milioane 
fire de răsad.

Ce se întimplă. practic, în aceste 
zile in grădini, in ferme, acolo unde 
de ' fapt se materializează măsurile 
respective ? In consiliul agroindus
trial Traian, care deține ponderea in 
legumicultura județului, discutăm cu 
inginerul Ioan Lungu. „Am însă- 
mințat pînă acum mai mult de 27 000 
metri pătrați de răsadnițe și am în
grășat cu gunoi de grajd 727 hec
tare de grădină. Aș vrea să men
ționez aici sprijinul pe care-1 primim 
din partea Stațiunii de cercetări le
gumicole din Bacău."

La Tamăși, unitate care cultivă 
aproape 200 hectare/ cu legume, in 
grădină erau peste 120 de coopera
tori. Sub îndrumarea inginerei Elena 
Grigoraș ei îngrijeau răsadurile, ad
ministrau îngrășăminte și însămîn- 
țau culturile timpurii. O echipă do 
constructori înălța ultimele două 
solarii din cele 10 în cate se vor cul
tiva legume în acest an. Aceeași 
susținută activitate și în grădinile 
de legume din Prăjești și Buhoci. în 
Dieneț, majoritatea curților și grădi
nilor au fost transformate în solarii, 
unde se vor produce legume tim
purii. Inițiativa gospodarilor de aici 
a, fost preluată și de legumicultorii

din. Răchitoasa, Prăjești, Căbești și 
Negri.

Dar in vreme ce în localitățile res
pective oamenii muncesc de zor, la 
cooperativele agricole din Fărăoani, 
Letea Veche, Săucești, Sascut Tirg 
nu au fost amenajate răsadnițe nici 
în fermele legumicole. La Fărăoani, 
de pildă, unde se cultivă cu legume 
o suprafață de 150 hectare de teren 
nu s-a semănat pînă acum nici o 
palmă de răsadnițe. Cei din condu
cerea cooperativei agricole s-au 
obișnuit să aștepte de-a gata răsa
duri trimise de întreprinderea de le
gume și fructe. Slabă preocupare 
pentru crearea condițiilor necesare 
obținerii unei producții bogate de 
legume se constată și în cooperati
vele agricole din Girleni, Parincea, 
Valea Seacă.

Timpul nu așteaptă. Așa cum s-a 
apreciat și în consfătuirea județeană, 
este momentul ca toate organizațiile 
de partid, consiliile agroindustriale, 
organele de specialitate să-și mobi
lizeze forțele de care dispun, să 
treacă la acțiuni concrete, în cîmp, 
pentru a traduce in viață măsurile 
stabilite in scopul asigurării unei 
producții sporite de legume.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii“

0 instalație care economisește milioane de lei

ÎN TRATAMENTUL TERMIC LOCAL
Multe din utilajele tehnologice 

destinate să lucreze în condiții de 
temperatură și presiune ridicate 
sau supuse solicitărilor mecanice 
deosebite necesită efectuarea, de 
tratamente termice. Pentru opera
țiile de tratament termic sînt ne
cesare cuptoare sau instalații spe
ciale pentru a căror realizare se 
cheltuie importante fonduri de in
vestiții, echiparea lor fiind făcută 
uneori cu aparatură din import. Cu 
prilejul recentei vizite de lucru la 
întreprinderea mecanică de utilai 
chimic din Capitală, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost prezen
tată o instalație de tratament ter
mic local, realizare a unui colectiv 
de muncitori și specialiști din uni
tate. Prin performanțele tehnice, 
simplitatea soluțiilor adoptate, efi
ciența ridicată în exploatare, insta
lația se impune ca o realizare re
marcabilă. Care sînt caracteristicile 
acestei instalații, ce elemente de 
originalitate prezintă, care sînt 
avantajele ei în exploatare ?

— Principiul de funcționare al 
instalației se bazează pe efectul 
cunoscut de încălzire a unui rezis- 
tor la trecerea curentului electric, 
ne spune ing. Iosif Wolf, șeful ate
lierului proiectare tehnologii la 
cald și sudură al întreprinderii 
bucureștene. Față de instalațiile 
similare, realizate de firme specia
lizate din străinătate, am folosit în 
locul Rezistențelor clasice — din

kantal, oțeluri inox care nu mai 
pot fi utilizate în ciclul de fabri
cație. Astfel, 1 000—1 500 de kilo
grame de oțeluri inox, care ar fi 
fost destinate retopirii, înlocuiesc 
kantalul procurat din import cu un 
efort valutar de 100—150 mii lei 
anual.

— Cum ați rezolvat problema izo-

La întreprinderea 
mecanică de utilaj 
chimic din București

larii electrice, care este dificilă in 
condiții de tensiuni ridicate ?

— Operațiile de tratament termic 
impun alimentarea la tensiuni de 
380 V, nivel la care nu se pot apli
ca tratamentele termice locale cu 
instalații simple. Folosirea unor 
asemenea tensiuni impune asigura
rea unui grad sporit de izolare, 
care înseamnă mărirea costului in5 
stalației și creșterea duratei de pre
gătire a procesului. Dispozitivele 
suplimentare necesare unei bune 
izolări și alimentări corecte costă 
minimum 250 mii lei. Prin simpli
tatea instalației noastre se cîștigă 
la fiecare operație de pregătire a 
tratamentului circa 8 ore, asigurin-

du-se astfel o productivitate dublă. 
Lucrind la tensiuni foarte joase — 
de 24—30 V, dar la intensități mari, 
de 400—800 A, instalația are și un 
grad ridicat de siguranță în ex
ploatare. Pentru funcționarea în 
aceste condiții este necesar ca în
tre rețeaua electrică uzinală și in
stalație să se intercaleze o sursă de 
energie (redresor, convertizor) 
frecvent folosită în procesul de su
dare, deci la îndemînă in orice 
atelier.

— Tratamentul termic este un 
mare consumator de energie elec
trică. Cum poate fi apreciată din 
acest punct de vedere instalația ?

— Față de instalațiile realizate de 
firme străine, cea românească con
sumă mai putină energie electrică. 
Construcția elementului de încălzire 
— platbanda din inox sub formă de 
sinusoidă — permite o încărcare 
termică mai mare pe unitatea de 
suprafață, rezultînd de aici econo
mii însemnate de energie electrică.

— De cit timp folosiți instalația 
pentru tratamentele termice localei

— De aproape 5 ani. împreună cu 
inginerul Dan Căpitănescu si elec
tricianul Ion Marcovici am trecut la 
experimentarea. în condiții de uzină, 
a instalației, căreia i-am adus per
fecționări continue. S-au făcut in 
această perioadă peste 150 de trata
mente termice. întreprinderea noas
tră ar fi avut nevoie de 4 instalații 
pentru tratamente termice locale în

Întreprinderea mecanică de utilaj chimic-București : în secția de cozangerie grea muncitorul Dumitru Lupu și 
inginerul Dan Căpitănescu efectuează o operație de tratament termic local

fiecare an, care s-ar fi importat. 
Economiile valutare realizate prin 
punerea la punct a metodei de lucru 
și instalației se ridică la un milion 
Iei anual.

— Poate fi preluată această insta
lație si de alte întreprinderi 1

— Dacă precizez căân numeroase 
întreprinderi pentru efectuarea tra
tamentelor termice locale se con

struiesc cuptoare „ad-hoc“ alimen
tate cu gaz metan sau se utilizează 
instalații aduse din import, aceasta 
înseamnă că generalizarea metodei 
noastre este de mare actualitate. 
Citeva unități — între acestea, în
treprinderea de utilaj chimic din 
Făgăraș — s-au interesat oină acum 
de preluarea instalației. Și încă un 
argument : din comoditate, in nu-

Foto : E. Dichiseam!

meroase cazuri cînd uzinele dispun 
de cuptoare de tratamente termice 
dimensionate corespunzător, se fo
losește cu larghețe metoda clasică: 
introducerea întregii piese în cup
toare. Dacă s-ar utiliza însă trata
mentele locale, consumul de energie 
ar fi de 10—50 de ori mai mic.

Dan CONSTANTIN

CURTEA DE ARGEȘ

Au început probele 
tehnologice 

la întreprinderea „Roniprot“
In cadrul întreprinderii pentru 

producerea drojdiei furajere bogate 
in proteine „Roniprot" din Curtea de 
Argeș, finalizată de o societate 
mixtă româno-japoneză, au inceput 
probele tehnologice cu materia pri
mă furnizată de Complexul de nor- 
mai-parafine de pe platforma Com
binatului petrochimic din Pitești.

Noul obiectiv are la bază o tehno
logie originală care constituie o pre
mieră tehnică pe plan mondial, ela
borată de firma „Dainippon Ink 
Chemicals" din Tokio. El este dotat 
cu utilaje, echipamente și aparatură 
de măsură și control de mare com
plexitate și productivitate, realizată 
in cea mai mare parte de unitățile 
industriei noastre constructoare de 
mașini. Procesul tehnologic, complet 
automatizat și în flux continuu, asi
gură valorificarea superioară a nor- 
mal-parafinelor în vederea obținerii 
drojdiei furajere proteice, care ur
mează a fi folosită drept biostimula- 
tor de înaltă eficiență in hrana ani
malelor și păsărilor.

Pe baza rezultatelor testărilor chi
mice și biologice, aflate în curs de 
desfășurare, concomitent, în labora
toarele întreprinderii argeșene și în 
cele ale firmei nipone amintite, se 
prevede ca, în curind să fie puse în 
funcțiune, mai întii, instalația semi- 
industrială, iar, în luna viitoare, cea 
industrială, care va avea o capacita
te anuală de 60 000 tone drojdie fu
rajeră bogată în proteine.

(Agerpres)
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Cred că noi, criticii de 
cinema, greșim atunci cind 
căutăm. în privința „filmu
lui politic", fie repere ab
stracte. pur teoretice, fie 
repere concrete ancorate în 
realități social-istorice di
ferite. la sensibilă depărta
re de viața cetății noastre. 
Am făcut, în acest din 
urmă sens, aproape un tic 
din a cita ca „modele", pe
licule de felul lui Z, al Bă
tăliei pentru Alger sau, 
eventual, al Suspectului. 
Nu că asemenea încercări 
ar fi lipsite de interes și 
uneori chiar de o anumită 
valoare ideologico-esteti- 
că: dimpotrivă, ele au o 
importantă de necontestat, 
o pondere proprie in isto
ria recentă a cinematogra
fului mondial. Pentru rea
lizatorii noștri. însă, regi
zori și scenariști, ele ar pu
tea să constituie posibile 
surse de influențare sau 
de raportare aproape nu
mai pentru filme de evo
care a trecutului.

Pentru filmul politic al 
actualității. în schimb, gă
sim foarte puține puncte 
de sprijin in afara frunta
riilor țării. De ce ? Tocmai 
pentru că însăși realitatea 
noastră politică ne intim- 
pină cu semnele și accen
tele unei indiscutabile spe
cificități, atit în planul 
vieții publice, cit și în a- 
cela al existenței private a 
indivizilor. De aceea, se 
cuvine să elaborăm noi în
șine. înăuntrul propriului 
cinematograf „prototipuri
le" sau „filmele-pilot" din 
categoria așa-zis politică. 
De fapt, lucrul acesta a și 
fost făcut: Puterea și Ade
vărul al lui Titus Popovici 
și Manole Marcus este un 
asemenea film-pilot sau, 
dacă preferăm, cap de serie. 
Numai că — iată o veche 
„tară" a cinematografului 
nostru. ■ în general — pen
tru a se obține o efectivă 
continuare a seriei, o „re
plică" necesară, a trebuit 
să așteptăm șapte ani. adi
că pînă cind a apărut Cli
pa lui Dinu Săraru 
Gheorghe Vitanidis.

Ce trăsături unesc 
dincolo de deosebiri — 
ceste două filme ? în pri
mul rînd. ambiția de a se 
constitui intr-un fel de 
sinteze ale unor ample felii 
de timp și de spațiu : nu 
povestea unei singure fa
milii sau a unui sat sau a 
unui oraș, ci de-a dreptul 
a unui județ sau a 
regiuni și nu în 
unor zile sau

și

a-'

vaste, de anvergură națio
nală. Ambele narațiuni mi
zează pe cîteva personaje 
centrale. Puterea insistînd 
mai mult pe viata lor pu
blică. „oficială", iar „Clipa" 
lăsind spațiu și unor 
soade, 
puțin tîlcuitoare, de viață 
personală. Dar și în filmul 
iui Marcus și Popovici. cit 
de prețioase — tocmai 
fiindcă rare — ne apar 
de pildă secvențele în care 
Stoian dansează cu tinăra 
soție a lui Duma, dezvă
luind astfel o fatetă necu
noscută a personalității 
sale. Pasaje prețioase, din 
punct de vedere cinemato-

epi-
mai mult sau mai

se desprind 
note — dacă nu 
veritabile compo- 

— specifice ale fil- 
politic românesc : 

„sinteze" 
urmărire a

ră cercetare, 
cîteva 
chiar 
nente 
mului 
preferință pentru 
și. de aceea, 
unui itinerar deductiv, de 
la general la particular; 
rezolvare a raportului via
ță publică — viață privată 
în favoarea celei dinții : 
înlocuire a analizei — la , 
care se fixează mai greu, 
din cauza nevoii de desfă
șurare narativă pe spații și 
intervale întinse — prin 
rapide viziuni pitorești, co
lorate cu sublinieri uneori 
satirice ; în sfârșit, cultiva

/

Marcus, dar între ele și 
cele analizate mai sus cu 
greu s-ar putea stabili le
gături și filiații : nu asis
tăm. cum ar fi necesar, la 
o „preluare" de teme și 
chiar de procedee. în orice 
caz de teritorii de investi- 

deseori doar la o 
pe de lături, 

în periferic, în
gat. ci 
alunecare 
dacă nu 
marginal. S-ar putea to
tuși observa.
că reducînd discursul fil
mic la perimetrul 
tentei unui 
structor de hidrocentrale, 
„Omul care 
are meritul de a pleda cel 
puțin în favoarea unei' idei

de pildă.
exis-

maistru-con-
ne trebuie"

MATURITATEA
FILMULUI POLITIC

ROMANESC
se certifică prin abordarea marilor 

probleme ale actualității social-politice
și umane ale prezentului

de Florian POTRA

com- 
uman. 

lectură 
de mi-

grafic, pentru că arta e da
toare să fie o expresie „to
tală" (sau cit mai cuprin
zătoare) de idei si de sen
timente. de mișcări 
plexe ale sufletului 

într-un fel. la o 
mai atentă, e chiar
rare cum „Puterea și Ade
vărul". film-apolog. punînd 
în imagine fundamentale 
documente de partid, gă
sește și răgazuri de suges
tivă. oricît de fugară, trăire 
individuală. „Clipa" este, 
in acest sens, mai „ex- 
trovertit", mai expan
siv. dînd protagonistului 
posibilitatea de a privi din 
cind în cind nu numai în 
jurul său. ci și înăuntrul 
său (și al altora), scoțind 
la iveală alcătuiri sufle
tești noi sau explicîndu-le 
pe cele cunoscute doar în 
treacăt. Pentru modalitatea 
aleasă, aceea a „cronicii", 
a „frescei", care — se știe 
— e bidimensională, chiar 
și astfel de scurte „adăs- 
tări" și punctări ale ome
niei eroilor e lăudabilă, ți- 
nîndu-se seama de precă- 
derea acordată marilor 
evenimente și cuceriri co
lective, care au marcat 
dezvoltarea societății noas
tre,, rind pe rînd, in ultimii 
treizeci de ani. sub condu-

unei 
arcul 

al unor 
ani și decenii, ci de-a drep
tul al unui sfert de secol, 
de la Eliberare oină in 
pragul lui ’70 și ’80. Fără a 
fi vorba. neapărat. de 
eseuri „monografice", atit 
„Clipa", cît și „Puterea și 
Adevărul" concentrează, se- 
lecționțndu-le, momente 
importante din dezvoltarea ■ 
respectivelor unități teri
toriale. nedisimulindu-și, 
tendința de a comuni
ca metoniniic 'fparțeă' pen-î'i 'cerea partidului comunist." 
tiu întreg)5 fii'țel'esfe-’rfiai- '"'Chiar ^Sin''această suma«;

„povestirii" de tip 
„cla- 

aproape manicheist 
„pozitive" și 

și cu creste 
cu 

pendulînd intre, 
și „închis", 
perspectivei.
privește, strict, 

conținuturile : invocare,
pomenire, citare a unor 
probleme importante. dar 
foarte rar abordarea lor 
frontală, adîncirea si inter
pretarea. aducerea lor la 
nivelul conștiinței publice, 
prin conștiințele individua
le. De aceea, sînt de părere 
că filmele-sinteză. ,-.mono
grafice", precum „Puterea și 
Adevărul" sau „Clipa" au 
neapărat nevoie, pentru a 
dobîndi mai multă strălu
cire și forță de înrîurire, 
de producerea unor filme, 
complementare, de analiză, 
pe temeiul unei mișcări in
ductive : de la particular la 
general, permițînd apro
fundarea unui cerc proble
matic mai restrîns. dar 
tocmai de aceea mai pre
cis conturat ' și centrat. 
S-au făcut, la drept vor
bind, și filme de felul a- 
cesta : Proprietarii de Șer- 
ban Creangă, Vifornița de 
Mircea Moldovan, Trei 
scrisori secrete de Virgil 
Calotescu; pînă la Omul 
care ne trebuie de Manole

re a
,.story", cu caractere 
sice".
împărțite în
„negative", 
conflictuale previzibile, 
finaluri
„deschis" 
unghiul 
ceea ce

morale valoroase : depăși
rea unor prejudecăți stră
vechi, a viziunii retrogra
de prin prisma căreia se 
evaluează raportul dintre 
bărbat și femeie, din
tre tată ' și fiică, viitoare 
mamă. Este fără îndoială 
un motiv de interes destul 
de larg, dar filmul. în an
samblul său. are răsufla
rea scurtă, nu atinge esen
ța fenomenelor. Aproa
pe toate gesturile și ac
țiunile zilnice ale ac
tualității oferă subiecte 
generoase genului pe care-1 
discutăm : de la mărirea și 
ameliorarea calității pro
ducției, pînă la creșterea 
treptată a calității genera
le a vieții, inclusiv prin 
alimentație, inclusiv prin 
înnobilarea relațiilor socia
le. interumane. Sub rapor
tul conținuturilor. așadar, 
filmul politic nu are de ce 
să se plîngă : nu e iminen
tă nici o penurie a surse
lor și resurselor de inspi
rație. Firește, se impune — 
însăși dinamica socială im
pune — o anumită 
hie a subiectelor, 
nu numai idei și 
tiuni de principiu, 
template dintr-un turn de 
observație prea înalt și 
distant, ÎCî sirJeljestiuni vii. 
imediate, aparent mărunt?, 
și. mai presus,, de orice, tot 
ce e direct și'intim legat

ierar-
Dar 

ches- 
con-

de buna gospodărire a ce
tății, de seninătatea și 
echilibrul stării sale de să
nătate economică, morală, 
culturală.

Au avut loc, ca să dăm 
un exemplu din actualita
tea noastră politică, ale
gerile de deputați, pe 
treapta republicană, dar și 
pe cele locale. Cîte filme 
avem în care să se încer
ce măcar o schițare a ra
portului dintre aleși și ale
gători sau a ; portretului 
unui deputat, mărturie și 
exponențialitate a demo
crației noastre efective? 
Nici

De 
tem 
dem 
ale publicului. Unor ase
menea necesități ii co
respunde, cred, proaspăta 
„serie" de evocări ale unor 
momente grăitoare din is
toria mișcării democratice, 
muncitorești și socialiste 
de la noi (Falansterul, 
bunăoară, și Speranța sau 
Rug și flacără), dar e lim
pede că nu ne putem opri 
la ilustrarea trecutului. Se 
cere înviorat și consolidat 
filonul pe care l-am nu
mit. acum cîțiva ani, „ipos
taze românești ale adîncirii 
democrației socialiste", și 
prin care ar fi de adăugat 
filmului politic, după opi
nia mea. trăsături de felul 
următor : analiză și a „me
trului pătrat" (nu numai a 
kilometrilor) de realitate 
specifică, la nivelul și al 
„omului de rînd". chiar și 
al celui mai anonim păr
taș la edificarea noii so
cietăți. scrutîndu-i-se via
ta intimă și publică, evi- 
dențiindu-se punțile dintre 
sufletul său individual și 
sufletul colectiv, național, 
felul în care intră în armo
nie cu societatea. într-o so
lidaritate de idealuri. în a- 
eelași timp însă, 
politic nu-și poate 
luxul de a neglija 
sa funcție critică, 
se cuvine să o, înțeleagă ca 
pe o principală datorie ce
tățenească. Ancheta socia
lă (și chiar judiciară), pro
cesul (la locul de muncă 
sau în instanță) și chiar 
reportajul în termeni rigu
roși sînt doar cîteva indi
cații (formule absolut fa
cultative) cu privire la 
căile de sesizare și inter
pretare — în filme de fic
țiune. narative bineînțeles 
— a oricăror tendințe de 
deteriorare a climatului, 
civic. întru denunțarea și 
extirparea cărora cineaștii 
au nenumărate ocazii să 
contribuie din plin.

Prin tinerea unei cum- 
pene drepte intre „marile 
sinteze" și „măruntele ana
lize" (oricînd capabile, și 
acestea, de însemnate ge
neralizări). filmul politic 
românesc are șansa de a-și . i 
adinei făgașul propriei spe
cificități și expresivități, 
pe frontispiciul cărora stă 
scris. în spirit comunist : 
cunoaștere a adevărului, 
justă măsură, omenie.

noastre
imul !

fiecare dată sîn- 
chemați 'să răspun- 

necesităților reale

ta Institutul politehnic din Cluj-Napoca studenții au Io dispoziție laboratoare moderne, utilate pentru pregătirea 
de specialitate. In fotografie : aspect dintr-un laborator al Facultății de mecanică

Foto : S. Cristian

Azi vă informăm despre
A.

Înscrierea și admiterea în învățămîntul
liceal și profesional

filmul 
permite 
propria 
pe care

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului ă dat publicității, în cuprinsul 
unei broșuri, condițiile de înscriere 
și admitere în învățămîntul liceal și 
profesional pentru anul școlar 1980— 
1981. Iată cîteva dintre acestea: '

In clasa a IX-a, treapta I de li
ceu, se înscriu, fără concurs, toți ab
solvenții invățămintului gimnazial. La 
învățămîntul de zi vor fi înscriși 
obligatoriu toți promovații clasei a 
Vțll-a din promoția 1980, precum și 
cei din promoțiile anterioare care nu 
depășesc vîrsta de 17 ani împliniți 
pînă la 15 septembrie 1980. înscrierea 
se face la orice, profil de liceu, pe 
bază de opțiune, în limitele planului 
de școlarizare stabilit pe baza nece
sarului de pregătire a forței de mun
că. La toate profilurile de licee se 
pot înscrie, băieți și fete, cu excep
ția profilului marină, la care se în
scriu numai băieți.

în cazul in care numărul elevilor 
care optează pentru un profil depă
șește numărul locurilor planificate, 
înscrierea în clasa a IX-a de liceu se 
face pe baza verificării cunoștințelor 
și aptitudinilor acestora. Probele de 
verificare a cunoștințelor constau în 
lucrări scrise la limba și literatura 
română și la matematică. La clasele 
cu predare în limbi ale naționalități
lor conlocuitoare elevii vor da și o 
lucrare scrisă la limba și literatura 
maternă. De asemenea, elevii din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare care 
au promovat dasa a VIII*a în școli 
sau' clase cu predare în limba ma
ternă. au. dreptul să susțină probele 
de verificare, a cunoștințelor sau de 
aptitudini in limba naționalității' lor 
la disciplinele de învățămînt studiate -■ 
in această limbă.

Portrete contemporane
pe micul ecran

Mai apropiată ca 
formulă de reportajul 
dramatizat, piesa lui 
Ilie Tănăsache „Mîine. 
cu mare dragoste", 
transmisă de curind pe 
micul ecran, sau pre
ferind genul biografic 
(viata unei tinere doc
torițe, candidată în a- 
legeri), recenta „Inimă 
fierbinte" de Octavian 
Sava — cele două pre
miere teatrale ale te
leviziunii propun ipos
taze ale unui tip de 
personaj cu o înaltă 
conștiință civică. Un 
primar prezent la da
torie 24 de ore din 24, 
dacă problemele cu
rente ale orașului i-o 
cer, probleme la care 
se adaugă un accident 
ivit în alimentarea cu 
apă și pîine a cetățe
nilor; o tînără pe care 
experiențele triste n-o 
marchează fatal, izo- 
lînd-o în carapacea e- 
goismului, dimpotrivă, 
o stimulează să de
vină suport moral 
celor din jur. Am
bele — portrete de u- 
manism contemporan, 
de evoluată Înțelegere 
a ceea ce se cheamă 
„viață intimă" în strîn- 
să legătură cu cea a 
obștii căreia aparți
nem — au ca trăsătură 
comună realizării lor 
artistice autenticitatea 
și realismul. Nimic 
ostentativ, de retorică 
a sacrificiului, în ges
tul firesc cu care pri
marul își tot amină 
internarea în spital 
pentru că apar noi ur
gente la ordinea zilei 
și a nopții; nici un e- 
fort vizibil, doar ele
gant sugerat. în felul 
în care doctorița trece 
peste propriile neca
zuri și ajută, pe cît 
poate, la însănătoșirea 
fizică ori sufletească a 
altora. O fată e salvată

nu numai din punct de 
vedere medical, de la 
un gest nesăbuit; un 
adolescent reușește, cu 
concursul ei. să-si de
pășească o criză a re
lațiilor cu familia și 
cu școala; unui bătrîn 
dificil, rămas singur, 
doctorița îi oferă o a- 
devărată familie. Sigur 
că alăturate astfel, ac
țiunile pot conduce la 
imaginea unor genero
zități impecabile, cu 
accente idilic-melodra- 
matice. Dar și în con
cepția regretatului re
gizor Nicolae Motric 
și a interpretului pri
marului din „Mîine, 
cu mare dragoste", 
Vistrian Roman, și în 
viziunea dirijoarei ce
lui de-al doilea „con
cert" de vioară. Olim
pia Arghir, avînd-o 
ca strălucită solistă pe 
Valeria Seciu — au 
fost evitate clișeele, 
au fost redate sunete
lor fundamentele și 
tonurile și semitonuri
le intermediare, ce fac 
farmecul, autenticita
tea, personalitatea unui 
caracter, 
energic, 
fără să 
primarul 
Roman 
autoritate ce vine din- 
tr-o înțelegere nuan
țată a oamenilor și a 
situațiilor. Siguranță, 
seninătate, puțin umor 
colorează această res
ponsabilitate cam mo
notonă în datele ei 
inițiale. Concentrat ca 
timp și acțiune, la o 
zi și o noapte, perso
najul lui cîștigă prin 
sinceritate, 
umanitate 
cotidiană.
dispoziție 
ample de 
a compoziției sale, Va
leria Seciu aruncă asu-

Dinamic și 
convingător 

ridice tonul, 
lui Vistrian 
sugerează o

căldură, o 
să-i zicem 
Avînd la 

etape mai 
desfășurare

pra eroinei acea lumi
nă delicată și pătrun
zătoare, proprie talen
tului. inteligentei ei 
interpretative. O bio
grafie comună, sugera
tă cu fantezie si o mă
sură ce evită senti
mentalismul, dar și 
uscăciunea, găsind to
nul — extrem de pre
țios — al unui ro
mantism modern, de 
elegantă tinută.

In jurul portretelor 
de prim-plan al spec
tacolelor 
personaje 
toare.

gravitează 
convingă- 

în „Mîine cu 
mare dragoste". Cora- 
do Negreanu (mește
rul echipei de sudori 
entuziaști). Constantin 
Diplan, Valeria Ga- 
gcalov, Valentin Plă- 
tăreanu, în „Inimă 
fierbinte" Irina Pe
trescu, Gilda Mari
nescu (o femeie refu- 
giindu-se de răspun
derile vieții într-o 
maladie imaginară), 
Gheorghe Cozorici (un 
tată și un soț fără 
harul de 
lege familia), 
Stănculescu, 
Gheorghiu, 
Mălăele — propun bune 
momente actoricești. Ei 
aduc termeni de con
trast ori complimen
tări „inimii fierbinți" a 
doctoriței și întregesc 
culorile cind mai mo- 
horîte, cînd mai senine 
ale vieții așa cum e.

Neaduse la 
celași numitor moral 
comun, lucrate cu mi
gală și dăruire, recen
tele premiere teatrale 
ale televiziunii dove
desc eforturile susținu
te care se depun pen
tru a prezenta pe mi
cul ecran portrete con
temporane autentice.

soț 
a-și ințe- 

Silviu 
Petre 
Horațiu

un a-

Alice MANOIU

Concursuri de admitere 
în Instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1980/1981, în ur
mătoarele instituții militare de în- 
vățămînt : Academia militară — 
facultățile tehnice ; Facultatea de 
medicină militară ; Institutul 
marină .,Mircea cel Bătrîn" — 
țiile de marină militară . 
militare de ofițeri activi ; Școlile 
militare de maiștri și subofițeri ; 
Școala militară de muzică — ciclul 
profesional ; Liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una

de 
sec- 

Scolile

din aceste instituții militare de în- 
vățămînt pot depune cereri de în
scriere pînă la 10 aprilie 1980, la cen
trele militare județene (de sector) 
pe raza cărora domiciliază. Pentru 
relații referitoare la condițiile de 
selecționare, documentele necesare 
pentru admiterea la concurs, dis
ciplinele și probele concursului de 
admitere și alte detalii, cei inte
resați se pot adresa comandanților 
de garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

Calendarul acestor acțiuni : 20—26 
iunie, susținerea probelor de aptitu
dini (la profilurile ■ marină, peda
gogie, muzică, arte plastice și de- 
corățiuni, coregrafie) ; 2—1 iulie sus
ținerea probelor de verificare a cu
noștințelor. (

Admiterea in clasa a Xl-a, treapta 
a Ii-a de liceu — învățămint de zi 
și seral — se face pe bază de con
curs la toate tipurile și profilurile de 
liceu. La următoarele profiluri de 
licee se pot înscrie numai băieți : 
mine — petrol — geologie, pentru 
meseriile miner (pentru exploatări 
miniere în subteran), petrolist (pen
tru forajul sondelor), topograf (de 
mină) ; metalurgie, pentru meseriile 
metalurgist-feroase și metalurgist- 
neferoase ; marină, pentru meseriile 
marinar, marinar-pescar și electro
mecanic naval. înscrierea candidați- 
Ior la concurs se face la profilurile 
absolvite în treapta I de liceu. Tinerii 
care doresc să-și continue studiile 
Ia alte profiluri decît cele absolvite, 
vor susține, înaintea concursului de 
admitere, examene de diferență. La 
o serie de profiluri nu se susțin exa
mene de diferență.

Concursul de admitere se organi
zează pe profiluri și constă din probe 
scrise la două discipline de învăță- 
mînt, cu excepția profilului pedago
gic — unde concursul constă în probe 
scrise și orale la limba și literatura 
română și la matematică, cit și a pro
filurilor muzică, arte plastice și decd- 
rațiuni, coregrafie — unde admiterea 
se face pe baza unor probe de con
curs specifice. Tinerii înscriși la con
curs pentru clasele la care predarea 
se face în limbi.. ale naționalităților 
conlocuitoare susțin probe și la limba 
și literatura maternă dacă la profilu
rile respective sînt prevăzute probe 
la limba și literatura română. De 
asemenea, ei au dreptul , să susțină 
probele de concurs în limba naționa
lității lor la disciplinele pe care le-au 
studiat în această limbă.

Calendarul acestor acțiuni pentru 
învățămîntul de zi : 1—8 iulie Înscrie
rea candidaților ; 2—7 iulie susținerea 
examenelor de diferență, a probelor

de aptitudini și a probelor de concurs 
la profilurile muzică, arte plastice și 
decorațiuni, coregrafie ; 9—14 . iulie 
susținerea probelor de concurs. ' U--'

Admiterea în școlile profesionale 
se face prin concurs, in limita pla
nului de școlarizare. La cursurile de 
zi sînt primiți absolvenți ai învăță- 
mintului obligatoriu de 10 ani (treap
ta I de liceu) sau cei care, posedă 
studii echivalente dacă nu au depășit 
vîrsta de 19 ani împliniți pînă la 15 
septembrie 1980. Pentru meseriile mi
ner, petrolist, furnalist,. oțelar, lami- 
natorist-trefilator, metalurgist-nefe- 
roase, conducător mecanic auto, me
canic agricol, marinar-pescar. limita 
maximă de vîrstă este de 25 ani. 
Promovații clasei a X-a care au în
cheiat contract de școlarizare cu în
treprinderile și doresc să-și continuie 
studiile în școala profesională, invă- 
țămînt de zi, se pot înscrie Ia con
cursul de admitere cu acordul între
prinderilor respective. Concursul se 
organizează pe profiluri și constă 
din : control medical, eliminatoriu, și 
probe de aptitudini sau teste, elimi
natorii. Candidații reușiți la probele 
de concurs dar care nu au fost ad
miși din lipsă de locuri la profilul 
pentru care au susținut concursul vor 
fi redistribuiți, cu acordul lor. la alte 
profiluri din școala profesională res
pectivă sau la alte scoli la care nu 
s-au completat locurile planificate.

Admiterea la ucenicia Ia locul de 
muncă se face în aceleași condiții ca 
și la școala profesională învățămînt 
de zi.

Calendarul, acestor, acțiuni pentru 
învățămint de zi : 1—8 iulie înscrierea 
candidaților ; 9—11 iulie susținerea
probelor de. concurs.,, î n

Broșura „înscrierea și admiterea 
în învățămîntul liceal și profesional 
— 1980“ include, de asemenea, tipu
rile și profilurile de licee.și școli pro
fesionale, prpbele de aptitudini, lista 
probelor scrise și a manualelor in 
baza cărora se susține concursul de 
admitere în clasa a Xl-a de liceu etc.

(Agerpres)

O PRODUCȚIE A CASEI 
DE FILME UNU

„ROMANIA-FILM“ prezintă:

Florica DINULESCU

circa

<

„MIJLOCAȘ LA 
DESCHIDERE

Scenariul : Mihai Istrâțescu ; de
coruri : arh. Aureliu lonescu ; 
montajul : Rodica Fâlcoianu ; 
sunetul : Gheorghe llarian ; mu
zica : Marius Popp ; imaginea : 
Vasile Vivi Drăgan ; regia : Dinu 
Tânase. In distribuție : Ștefan 
Maitec, Mircea Crețu, Sorina 
Stănculescu, Dana Șiclovan, Ga
briela Chiper, Zaharia Volbea, 
Dionisie Vitcu, Rodica Nițescu, 
Romeo Mogoș. Film realizat in 
studiourile Centrului de Produc
ție Cinematografică „București

Un zelos tînăr filolog și istoric li
terar, înzestrat și cu harul scrisului, 
Szabo Zsolt, ne-a pregătit o bineve
nită și extrem de necesară surpriză 
spirituală, cu importante si releva- 
toare valențe politice : cu numai cîte
va luni de zile după aniversarea a 120 
de ani de la nașterea și 50 de ani de 
la moartea marelui scriitor, publicist, 
redactor și mai ales povestitor ce a 
fost Benedek Elek — a așezat pe 
masă cititorului impresionantul vo
lum I al corespondentei literare a ce
lui ce s-a întors la 3 august 1920 — 
dată clarificată de același Szabă Zsolt 

,— în patria sa, așezîndu-se pentru 
totdeauna în comuna sa natală, Bă- 
țanii Mici, din actualul județ Covas- 
na, pentru a fi unul din principalii 
catalizatori ai procesului de devenire 
al noii literaturi maghiare din Româ
nia. Dragostea sa nețărmurită pen
tru oamenii și limba plaiurilor sale 
natale, viziunea sa profund realistă 
în ceea ce privește necesitatea con
solidării relațiilor de adevărată fră
ție dintre români și maghiari. îl con
string rațional și sentimental să se 
întoarcă după multe decenii. în Bă- 
țanii Mici, renunțînd Ia multe ono
ruri, funeții, avantaje materiale avu
te dincolo

■' se înhăma, _  ___.... __  _ ___
sale, la im travaliu literar asiduu, 
constructiv, 
bănuit de lungă durată. „Moș Elek' 
al zecilor de' mii de copii care îi ci
teau splendida-i revistă pentru cei 
mici : „Cimbora" (citește : Țimbora 
— cuvîntul înseamnă amic, prieten, 
ortac, cu o nuanță de veselie și o re
zonantă poate si haiducească...). în- 
tîmpinat de zeci de mii de oameni 
la Sighișoara, cu prilejul festivități
lor Petofi — unde sute de oameni 
il îmbrățișau. îl sărutau pe obraji, și 
sărptau mîinile acestui patriarh al 
basmului și al curajului civic — Be
nedek Elek era în primul rind un 
cărturar de mare puritate, un scriitor 
al obidiților și un cultivator al valo
rilor populare.

Cu decenii înaintea întoarcerii sale 
la vatra strămoșească — azi casă 
memorială, loc de pelerinaj pen
tru mari și mici — e deputat în 
parlamentul ungar : bărbat total in
comod pentru deținătorii puterii, căci

mi scapa nici un prilej sa se ri
dice în apărarea vehementă a ce
lor mulți și obidiți. Memorabile-i 
sînt cuvintele — de la un bătrîn mi
ner secui citire — despre soarta de 
cerșetori a oamenilor plaiurilor sale 
natale, care trebuie să ia în mină 
toiagul pribegiei, deși sub talpa lor 
pămîntul e doldora de. avuții. Durerea 
lui nesfârșită pentru totala ignorare 
a dezvoltării economice a acestui ți
nut se manifestă cu consecventa ca
racteristică scriitorului militant, care 
știe că nici libertatea, nici egalitatea.

că in făurirea rubedeniei sufletești 
dintre nații un rol primordial îl are 
literatura (■■■). Cel mai potrivit mijloc 
al apropierii, al dragostei si al res
pectului mutual este literatura — 
căci pe calea ei un popor descoperă 
viața sufletească a celuilalt: Floarea 
scriitorimii maghiare din Ardeal (și 
același lucru îl aud și despre români) 
s-a și apucat de opera pe care aș 
putea s-o numesc politică beletristică 
(...) și deși viața mea coboară spre 
asfințite, doresc și eu să particip la 
ea. Și — lucru pentru care, pe vre

de hotare — pentru a. 
în ultimii ani ai vieții
cu efecte de lungă, ne-— — - tt

Cartea românească peste hotare
Cartea românească, 

prezentă de curînd la 
Tîrgul international de 
specialitate de la New 
Delhi, precum si intr-o 
amplă expoziție' orga
nizată cu prilejul „Zi
lelor românești la Liege 
— Belgia", se va afla 
luna aceasta la alte 
cîteva manifestări de 
profil, confruntări in
ternaționale de tradiție 
la care România este 
invitată an de an.

Un mare stand

carte, cuprinzînd
850 de titluri, volume 
reprezentative pentru 
producția noastră edi
torială actuală, este 

, deschis în aceste zile 
in cadrul tîrgului de 
tematică generală de la 
Leipzig. La mijlocul 
acestei luni, cind se va 
derula Festivalul inter
național de carte de 
la Bruxelles (15—23
martie), deschis tutu
ror genurilor de carte: 
social-politică. beletris-

tică, științifică și en
ciclopedică. tehnică, de 
artă, pentru copii si 
tineret, tara noastră 
va fi prezentă cu lu
crări apărute in limba 
română și in limbi de 
largă circulație. Alte 
peste 200 de titluri au 
mai fost trimise pe 
adresa Tîrgului inter
national de carte pen
tru copii de la Bo
logna (27—30 martie).

Floricăi" de Grigore Moldovan, că a 
citit cu decenii în urmă culegerea de 
folclor românesc publicată în versiu
ne maghiară de Acș Kăroly. sub tit
lul „Flori de pe cimpul poeziei'popu
lare românești", volum tipărit în anii 
’50 ai secolului trecut. „Anii ’50 ! — 
continuă Benedek Elek. — 0.1 atunci 
românul și maghiarul sufereau îm
preună sub despotismul austriac. Ro
mânul, maghiarul si sasul au fost frați 
de suferință. Și chiar mai tîrziu, in anii 
șaizeci, cind Eotvos Jâzsef •) a vizitat 
Ardealul, conform cronicilor din zta-

ÎN COLECȚIA „SCRIITORI MAGHIARI DIN ROMÂNIA

Corespondența unei conștiințe militante
nici spiritul nu se pot lansa decît 
de pe platforma economiei materiale 
puternice.

Volumul I al corespondentei sale 
literare — care cuprinde perioada 
dintre anii 1921—1925 — tipărit 1a 
editura „Kriterion". cu o prefață și 
un bogat aparat informativ, realizat 
de Szabă Zsolt, ne incintă insă și 
pentru că ne oferă imaginea unui 
cărturar neobosit în a . căuta (precum 
remarca și Tiberiu Utan într-o exce
lentă prefață consacrată lui Benedek 
Elek) cu gindul. cu pana și cu fapta 
organizatorică căile cele mai .oneste, 
demne și clare pentru a realiza co
muniunea spiritelor cinstite, umanis
te, progresiste in sfera cuv.intului 
rostit și scris în limba sa maternă și 
totodată în sfera mai largă a solidari
tății dintre cei mai luminați repre
zentanți ai slovei românești, maghia
re, germane din România. Emoțio
nantă este scrisoarea sa din 14 martie 
1922 către Nicolae Iorgovan. „Dragă 
Frate Nicolae l — scrie „moș Eiek" — 
epistola Dv. nu numai că m-a mișcat 
dar m-a și întărit in crezul meu, cum

mea studiilor, m-a beștelit groaznic 
un profesor de al meu cu vederi în
guste — mă apuc din nou să învăț 
limba română, de-a dreptul cu gindul 
să transpun basmele populare româ
nești in limba maghiară. Căci e, to
tuși, nemaipomenit, că atunci cind 
eu. printre altele, am adunat cele 
mai frumoase basme ale omenirii in
tr-o carte mare, în patru volume, am 
fost nevoit să tălmăcesc dintr-o cu
legere de limbă engleză basmul care 
reprezenta românimea. Frate dragă 
(...), lucruri de acest fel nu mai au 
voie să ni se intimple (...)■ Simt și 
cred că noi mai avem ce ne spune...".

Pînă aici, citatul din epistola au
tentică ; dar în ziarul „Keleti Ujsâg" 
din 2 aprilie apare o variantă mult 
dezvoltată a mesajului, sub titlul : 
„Scrisoare către un tînăr român", do
vadă a faptului că Benedek Elek, 
dincolo de vibrațiunea sinceră a epis
tolei intime, dorea să militeze pentru 
aceste idei în public în acest articol 
povestește că a „sărbătorit" cu două- ' 
zeci de ani în urmă, într-un articol 
de fond; premiera piesei „Iubirea

rele de atunci, populația Săvădislei 
i-a ieșit in ințîmpinare. si in aceeași 
căruță, imbrătișindu-se, sub . sfîhta 
treime a libertății, egalității și fră
ției, au demonstrat împreună un 
gospodar român, unul maghiar si, unul 
sas"... Inșirind rosturile scriitorului. 
Benedek Elek conchide : trebuie fău
rite „posibilitățile înțelegerii fără 
gînduri ascunse cu popoarele cu care 
trăim pe același pămint. ale făuririi 
conviețuirii pașnice și prietenești".

Omul care, dintr-un spirit cavale
resc al sufletului său și totodată din 
recunoașterea lucidă a unei necesități 
pozitive, s-a apucat la 65 de ani să 
învețe limba română, scriitorul, care 
este considerat din multe puncte de 
vedere promotorul procesului de au
todefinire a literaturii maghiare din 
România și promotorul cultivării lim
bii materne și a tradițiilor istorice și 
culturale ale naționalității maghiare, 
a manifestat o nealterată, vie preocu
pare pentru valorile spiritualității 
românești. Nlcolae Iorgovan, cunos-

*) Politician si scriitor progresist

cînd bine rolul lui Benedek Elek în 
propagarea folclorului, a basmelor 
de obirșie populară, ii trimite un vo
lum de Petre Ispirescu, scriindu-i 
totodată pe larg despre scrisoarea- 
prefață a lui Vasile Alccsandri. La 29 
mai 1922 Benedek Elek ii mulțumeș
te călduros, și spune : ,,6'i se intre- ' 
zărește efectul pozitiv al scrisorii 
deschise pe care am adresat-o Du- 
mitale ; a început corespondența in 
acest sens, și cred cu credință pu
ternică, că ceea ce înalta politică (...) 
distruge, vom repara noi. Noi, scrii
torii, și înțelegătorii care gindesc atit 
de nobil, precum Dumneata..."

★
Szabă Zsolt și editura „Kriterion" 

au realizat un act cultural de mare 
însemnătate. Neomițînd convulsiu- 
nile epocii, prezența distorsiuni
lor și tensiunilor (este perioada in 
care va apărea în curînd revista de 
orientare marxistă „Korunk" — de
nunțată imediat de presa naționalis
tă maghiară din România, iar fonda
torul ei, Dienes Lâszlo, bătut în casa 
Iui la singe, în prezenta familiei sale, 
cu ciomegele „prelegionarilor" !) — 
volumul oferă material istoriografie 
inedit, de mate preț în cercetarea 
procesului de devenire a naționalită
ții maghiare din România și a lite
raturii sale. în urmărirea evoluției 
unor mari personalități ale ei. pre
cum ar fi Tamâsi Aron, Kăs Kăroly, 
Kacsă Sândor, Szentimrei Jeno, 
Berde Măria, Sipos Domokos, Moller 
Kăroly ; această carte fiind un aiutor 
prețios în conturarea unei imagini 
clare a liniilor de forță ale mișcării 
spirituale maghiare din România și 
a relațiilor sale cu reprezentanții cul
turii române (splendide sînt cuvin
tele Tui Benedek Elek despre relația 
Ady-Goga 1). Deci : o carte impor
tantă și binevenită a colecției „Scrii
tori maghiari din România". în care 
au apărut pînă azi operele a 56 scrii
tori, precum și importante culegeri 
și antologii consacrate unor arupări 
și reviste: o încoronare a acestui 
efort promite a fi „Dicționarul lite
raturii maghiare din România", care 
va apărea — în îngrijirea profesoru
lui Balogh Edgăr — de asemenea la 
editura „Kriterion".

BODOR Păi

I
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Excelenței Sale Domnului MASAYOSHI
Președinte al Partidului Liberal Democrat, 

Prim-ministru al Japoniei

OHIRA

TOKIO 
aniversări aîmi este plăcut să vă transmit, cu ocazia celei de-a 70-a 

zilei dumneavoastră de naștere, calde urări de sănătate și succese în 
activitate.

Sint convins că bunele relații dintre România și Japonia vor continua 
să se dezvolte pe multiple planuri, in interesul popoarelor noastre, spre binele 
destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului DAYENDRANATH BURRENCHOBAY

Guvernator general al Mauritius
PORT LOUIS

Cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a proclamării independentei sta
tului Mauritius îmi face plăcere să vă adresez calde felicitări și cele, mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului mauritian prieten 
succes deplin in eforturile pentru asigurarea progresului și prosperității 
țării sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste- România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă generalului Prem Tirriu- 
lanonda cu prilejul alegerii acestuia 
în funcția de prim-ministru al Re
gatului Thailanda, prin care îi adre
sează felicitări, cele' mai bune urări 
de sănătate și succes in activitate.

în telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de cooperare dintre ță
rile. noastre vor continua să se dez
volte pe multiple planuri, în inte
resul reciproc al popoarelor român 
și thailandez, al cauzei păcii și în
țelegerii Internationale.

româno-mozambicane de colaborare economică și tehnică
lumului schimburilor comerciale din
tre România și Mozambic, posibilită
țile de extindere în continuare a coo
perării bilaterale în diferite domenii 
de interes reciproc.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, iar delegația mozambicană de 
Rui Baltazar dos Santos Alves, mi
nistrul finanțelor.

La București au început marți lu
crările sesiunii a IV-a a Comisiei 
nixte guvernamentale româno-mo- 

zambicane de colaborare economică 
și tehnică. în cadrul căreia se anali
zează stadiul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite cu prilejul convorbirilor și 
înțelegerilor între președinții Nicolae 
Ceausescu și Samora Moises Machel, 
precum și modul cum se îndeplinesc 
prevederile protocolului sesiunii an
terioare. Totodată, sint examinate 
modalitățile concrete de sporire a vo- (Agerpres)

Plecarea președintelui Adunării Naționale Cronica zilei /

a Republici
Marți, dr. Sadok 

ședințele Adunării 
publicii Tunisiene, 
președintelui Habib Bourguiba, a vi
zitat cartiere noi de locuințe ale 
Bucureștiului, precum și Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România.

în cursul serii, președintele Adu
nării Naționale a Republicii Tuni
siene a părăsit Capitala.

iii Tunisiene
Mokaddem. pre- 
Nationale a Re
trimis special al

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Nicolae Giosan. Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. loan Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ.

A fost prezent Zouhir Chelii, am
basadorul Republicii Tunisiene în 
România.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
15.30 Fotbal : Dinamo București — F.C. 

Argeș în Campionatul național — 
divizia A. Transmisiune directă de 
la București. In pauză : ,;Raliul 
Salvamont"

17,25 Tragerea Pronoexpres
17,35 Corespondenții județeni, transmit...

. 17,30 Itinerare turistice. Invitație la dru
meție : Pe meleaguri slbiene pină 
la cabana Gîtul Berbecului. Pe ur
mele iul Hercules (I)

10,10 Muzică și poezie. Program de mu
zică ușoară pe versurile poeților 
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi,

■ ■ Constanța Buzea și Ana Blandiana.
■ : Cintă Anda Călugăreanu, Florin
. Bogardo, Mariana. Ritz șl. forma- ... 

ția „Sfinx"
10,23 Educația sanitară. Singele — me-

■ dlcament viu
18.30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile !
SO,00 La ordinea zilei In economie

20,10 Teleclnemateca. Ciclul : „Dosare
le ecranului" : „tntîmplarea de pe 
strada 10". Premieră pe tară. Pro
ducție a studiourilor americane 
Cu : Richard Egan, Jan Sterling, 
Dan Duryea Julie Adams, Walter 
Matthau, Charles Me. Graw, Sam 
Levine. Regia : Arnold Laven

31.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

17,30

10.50
10,00
19,20
19,40

20.05

tînâră a ora-

Sviatoslav Rl- 
Sonata nr. 7

PROGRAMUL 2
Teatru. TV : „Gotz von Berllchin- 
gen" de J.W. Goethe 
1901 de seri 
Telejurnal 
Album coral 
Studio T. ’IK). Inima 
șuiul — reportaj 
Recital de pian : — 
chter. în program :
în re major și Sonata nr. 9 în mi 
major de Beethoven

29,59 Fauna în atenția, savanților (II). 
Film documentar.;— ..producție . a 
studiourilor franceze

21,10 Publicitate
2.1,15 Seară de romanțe. Un buchet de 

crizanteme, cu Ioana Radu
21.SO Telejurnal
22,00 închiderea programului

Cu prilejul centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre România 
și Belgia, Jean Bouha, ambasadorul 
Belgiei la București, a oferit marți 
seara o recepție.

Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
M.A.E., Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
reprezentanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

în alocuțiunile rostite, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și 
ambasadorul Jean Bouha au evocat 
istoria relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare, favorizate 
de originea și aspirațiile comune, 
subliniind cu deosebire cursul mereu 
ascendent pe care l-au cunoscut ra
porturile româno-belgiene ca urma
re a vizitei oficiale efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în Bel
gia, în 1972. precum și a vizitei rege
lui Baudouin in România, în 1976, a 
documentelor semnate cu aceste pri
lejuri. A fost relevată, de asemenea, 
conlucrarea celor două țări pe plan 
internațional, evidențiindu-se în mod 
special importanța pe care o prezintă 
conjugarea eforturilor lor, alături de 
celelalte țări europene, pentru buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid 
din toamna acestui an, pentru stopa-

rea încordării internaționale și relua
rea procesului destinderii, pe baza 
respectării independentei și suvera
nității naționale, a egalității in drep
turi și neamestecului în treburile in
terne, a avantajului reciproc, a ne- 
recurgerii lă forță sau la amenințarea 
cu forța, a soluționării pe cale pașni
că a conflictelor.

S-a toastat în sănătatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a regelui 
Baudouin, pentru prosperitatea po
poarelor român și belgian, pentru 
pace și progres.

★
Centenarul stabilirii relațiilor di

plomatice dintre România si Belgia 
a fost marcat, marți după-amiază, 
printr-o adunare festivă organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului. ai altor instituții, oameni de 
știință, artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte membri ai Amba
sadei Belgiei la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit dr. Dan Berin- 
dei și ambasadorul Belgiei în țara 
noastră, Jean Bouha.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru ai guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, a 
primit marți pe Derek Ezra, pre
ședintele Consiliului Național al Căr
bunelui din Marea Britanle, care face 
o vizită în țara noastră.

A avut loc un schimb’ de vederi 
în legătură cu cooperarea economi
că și tehnico-științifică in domeniul 
producției de cărbune, fabricării u- 
nor utilaje miniere, precum și cu 
privire la cooperarea, pe terțe piețe 
în aceste direcții.

La primire au fost de față Dumi
tru Condrache, adjunct al ministru
lui. și Paul Cecil Holmer, ambasado
rul Marii Britanii la București.

★
Marți după-amiază, tovarășul Paul 

Niculescu', viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul finanțelor, a 
primit pe Rui Baltazar dos Santos 
Alves, ministrul 
publica Populară 
află în vizită în 
tru ,a lua parte 
nii a IV-a a Comisiei mixte guver
namentale româno-mozambicane de 
colaborare economică și tehnică, ce 
se desfășoară la București.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea .relațiilor economico-fi- 
nanciare și a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

R. P. BULGARIA:

Se extinde utilizarea laserului

(Agerpres)

finanțelor din Re- 
Mozambic, care se 
tara noastră pen- 
la lucrările sesiu-

(Agerpres)

A apărut revista 
„MUNCA DE PARTID" 

nr. 3 - martie 1980

TRAGERE
Duminică, 16 martie 1980, Ad

ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează prima tra
gere Loto 2 din această lună. 
Formula tehnică oferă partici- 
pânților posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1 300“ sau 
importante sume de bani de va
lori variabile și fixe. Pentru a- 
tribuirea cîștigurilor se efectuea
ză trei extrageri a cite patru nu
mere, totalizînd 12 numere din 
75. Se participă pe bilete com-

LOTO 2
pietate cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu patru va
riante achitate in cotă de 25 la 
sută ; indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet ia parte la toate 
extragerile. Agențiile Loto-Pro- 
nosport continuă vînzarea bilete
lor pină sîmbătă 15 martie a.c.

Tragerea va avea loc dumi
nică la ora 16.30 în sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. Staicovid nr. 42.

Numerele extrase la tragerea extraordinară 
Pronoexpres

Noul număr al revistei se deschide 
cu articolele : „Cuvîntarea secreta
rului general al partidului la consfă
tuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. 
— program de amplă mobilizare pen
tru ridicarea calitativă a întregii ac
tivități economico-sociale11; „Victoria 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste în alegerile de la 9 martie — 
strălucită manifestare a unității in
disolubile dintre partid și popor11; 
„Recuperarea resurselor materiale 
refolosibile11; „O acțiune care anga
jează totala responsabilitate , a orga
nelor și organizațiilor de partid11.

Cităm, de asemenea, din sumar ar
ticolele : „«Tribuna democrației» — 
cadru optim pentru un amplu dialog11; 
„Conferințele organizațiilor U.T.C. — 
forumul -de educare și mobilizare a 
tineretului" ; consfătuirea de la Co
mitetul județean de partid Suceava: 
„Teren fertil aplicării consecvente a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar"; schimbul de experiență de la 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești ; „Secretarii de partid nou aleși 
întreabă, cei cu o experiență mai 
mare răspund"; mesele rotunde : 
„Planul de muncă al comitetului de 
partid pe întreprindere" și „Orientă
rile majore ale Congresului al XII- 
lea — substanța vie. dinamizatoare a 
dezbaterilor". Revista inserează, de 
asemenea, planuri

( suri la întrebările 
ticole și rubrici.

tematice, răspun- 
cititorilor. alte, ar

FAZA I
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Exțragărea
FAZA a II-a :

I : 34 43 
a II-a : 
a III-a : 
a IV-a:

37 21 23
41 33 25 4 43
3 20 31 37 14
27 20 31 15 8

FAZA a III-a
Extragerea a
Extragerea a

VIII- a : 23 30 4
IX- a : 28 10 19

16
23

45
37

Extragerea a V-a : 22 4 2 24 33
Extragerea a Vl-a 15 34 22 9 12
Extragerea a VII-a : 29 33 9 30 21

1.3
25
28

FAZA a IV-a
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea

Fond total de cîștiguri : 2 479 165 lei.

a 
a 
a

X-a: 20 35 19
XI : 7 31 23 12 1 28

XII- a: 2 33 25 29 35 5
XIII- a : 2 21 1 27 11 3

4 8 7

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI

* De la
' IIS-;K -.

Administrația

ADAS
i Asigurărilor de 

Stat reamintește proprietarilor 
de clădiri (apartamente) si alte 
construcții, situate în raza ora
șelor și municipiilor că. potrivit 
prevederilor legale, trebuie să 
plătească pină la 31 martie a.c. 
50 la sută din primele de asi
gurare ■ datorate pe anul 1980. 
După această dată se plătesc 
majorări de întîrziere. -în situa
țiile în care primele de asigu- 

. rare pe anul 1980 se plătesc în 
întregime pină la 15 martie a.c., 
se beneficiară de o reducere 
5 la sută.

de

Azi, meciurile etapei a XXII-a
La București, Dinamo — F. C. Argeș

Campionatul diviziei A la fotbal 
'ontinuă astăzi cu desfășurarea jocu

ri ir celei de-a XXII-a etape. în Ca- 
P./ală, pe stadionul Dinamo are loc 
meciul derbi dintre formațiile Di
namo și F.C. Argeș, meci care va 
îi televizat in întregime, de la ora 
15,30, Iată programul celorlalte parti
de : C.S. Tîrgoviște — Jiul ; Poli
tehnica' Timișoara — Politehnica Iași; 
F.C. Baia Mare — Olimpia ; F.C. 
Olt — Steaua ; A.S.A. — Universi
tatea Cluj-Napoca ; S.C. Bacău — 
Gloria Buzău ; Universitatea Cra-

iova — Sportul studențesc; F.C.M. 
Galați — Chimia Rm. Vilcea. Toate 
întîlnirile vor începe la ora 15,30.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate partidele. Transmisia se va e- 
fectua pe programul I, cu începere 
de la ora 15,15.

★
Astăzi, la Izmit (Turcia). în pre

liminariile turneului U.E.F.A..
tîlnesc echipele de juniori 
Turciei și României.

se in
ele

AUTOMOBILISM

Pe primele locuri
Cu prilejul zilei de 8 Martie s-a 

desfășurat „Raliul Femeii" (ediția a 
2-a), organizat de- filiala A.C.R. 
București prin comisia municipală de 
automobilism și karting.

La start s-au prezentat 19 echipa
je din asociațiile sportive Volanul, 
Sănătatea, Atomic ' Club, I.T.B., 
A.C.R. Prahova, I.P.A., I.P.I.U. și 
A.C.R. Argeș.

Pe locui 1 s-a clasat echipajul for
mat din Voiu Iuiiana și Voiu Mihai, 
din A.S. Volanul, care a realizat 
164 p. penalizare cu timpul de 1’02” 
la proba de îndemînare din platfor
ma Măgurele și care a dat cele mai 
bune răspunsuri la testul pe teme de 
circulație rutieră. Pe locul 2 — echi-

în „Raliul Femeii"
pajul Udrescu Barbara Cristina .
Bidian Ion, cu, 186 p. penalizare. Pe 
locul 3 — echipajul Ionescu Bută- 
nescu Liliana și Secleman Lucia cu 
196 p. penalizare. Pe locul 4 — echi
pajul Ioniță Iullana și Vlad Mircea, 
cu 219 p. penalizare. Pe locul 5 — 
echipajul Muraru Elena și Muraru 
Ramona, cu 229 p. penalizare.

■ Concursul (desfășurat pe un tra
seu de 28 km) a cuprins două probe 
speciale de îndemînare și un test de 
verificare a regulilor de circulație.

Toate echipajele clasate pe locurile 
1—5 au primit premii. " 
de premiere a avut loc 
Muzeului tehnic din 
bertății.

Și

Festivitatea 
în incinta 

Parcul Li-

HANDBAL

„Cupa țărilor latine CI

„Cupa țărilor latine'1 la handbal 
masculin, competiție aflată la a 10-a 
ediție, se va desfășura anul acesta, 
între 1 și 6 aprilie, in orașele por
tugheze Guimaraes. Braga si Viana

selecționateCastelo și va reuni
România, Italia, Franța, Belgia,

do
din _______ ____  . . . . _ .
Spania și Portugalia. Echipa Româ
niei va intilni, in primul joc. forma
ția Italiei.

• în turneul internațional de șah 
de la București, după șapte runde - 
conduce Beliavskl cu 6 puncte, urmat 
de Șubă și Ionescu, fiecare cu 5 
puncte. Rezultate din runda de asea
ră : Beliavski — Kojder 1—0 ; Chand
ler — Ionescu 1—0 ; Ciociltea — Spi
ridonov remiză ; Șubă — Ștefanov
1—0 ; Ghițescu — Stoica remiză ; I. 
Foișor — Groszpeter remiză.

• în etapa de ieri a campionatului 
republican de rugby au fost înregis
trate următoarele rezultate : Dinamo 
București — C.F.R. Brașov 70—0 ; 
Politehnica Iași — Sportul studen
țesc 6—3 ; Farul Constanța — Rul
mentul Bîrlad 47—3 : Vulcan Bucu
rești — Știința Petroșani 3—17 ; Ra
pid — Știința Baia Mare 12—15 ; 
C.S.M. Sibiu — Universitatea . Timi
șoara 4—0.

• 
tală 
bâtă 
cane

In
ora 9 dimineața, iar după-ămiaza, de 
la ora 16.
• în primul tur al turneului in

ternațional de tenis de la Rotterdam, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 7—6, 6—1 pe americanul Bill 
Scanlon. într-o altă partidă, Buster 
Mottram, component al echipei An
gliei pentru „Cupa Davis", l-a între
cut cu 6—3, 6—0 pe olandezul Eric 
Wilborts.

• „Cupa campionilor europeni" la
volei feminin a fost cucerită la ac
tuala ediție de echipa Ruda Hvezda 
Praga, care, în ultimul meci al tur
neului final, disputat la Jicin (Ce
hoslovacia), a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—9, 15—7, 15—8) formația
N.I.M. Budapesta.

în competiția similară masculină, 
al cărei turneu final s-a desfășurat 
la Ankara. Victoria a revenit forma
ției italiene V.C. Torino. în meciul 
decisiv, voleibaliștii italieni au dis
pus cu 3—0 (15—6, 15—3, 15—6) de 
echipa cehoslovacă Ruda Hvezda 
Bratislava.

• Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin se va 
disputa intre echipa vest-germană 
T.V. Grosswaldstaclt și formația is
landeză Vâlur Reykjavik.

• Prima vediție a campionatelor 
mondiale de atletism se va desfă
șura în anul 1983 la Helsinki. Pen
tru organizarea acestei competiții a 
mai candidat orașul vest-german 
Stuttgart.
• Penultima probă de slalom spe

cial din cadrul „Cupei mondiale" la 
schi s-a disputat pe pîrtia de la Cor
tina d’Ampezzo (Italia) și a revenit 
campionului olimpic Ingemar Sten- 
mark (Suedia), cronometrat in două 
manșe cu timpul de 1’30”92/100.

★
Administrația Asigurărilor 

Stat recomandă asiguraților 
folosească ca formă de plată a 
primelor de asigurare „consim- 
tămîntul scris". Acesta constă în 
împuternicirea ce se dă de că
tre asigurați plătitorilor de re
tribuții de a achita Administra
ției Asigurărilor de Stat, din 
drepturile lor. primele, atit pen
tru asigurările in curs, cit și 
pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi. în acest mod, 
prin plata la termen a prime
lor. asig-urații beneficiază neîn
trerupt de drepturile ce decurg 
din asigurare.

de
să

în sala Progresul din Capi- 
șe vor desfășura vineri și sim- 
finalele campionatelor republi- 
de judo, rezervate seniorilor, 
ambele zile întrecerile încep la

cinema
• Mijlocaș la deschidere: SCALA
-r 9; 11,15; 13,15; 15,30: 17,45; 20, 
FLOREASCA — 9; 11: 13; -----
17.45; 20. MODERN — 9;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Sosea odată un călăreț :
LATUL SPORTURILOR ȘI 
TURII — 17 30, PATRIA — 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 8,30: 
10.45; 13: 15,15; 17,45; 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.15.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, FES
TIVAL — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Bilet de întoarcere : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sub constelația gemenilor :
CENTRAL — 0,30; 11,30; 13.30
15,30; 17,30; 19,30.
• Iarba verde de acasă 
17,30, Jocuri de noapte 
TIMPURI NOI.
• Camionul de cursă 
CINEMA STUDIO — 10; 
16; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9.15; 10,45 
13.45; 16.15; 16.45. O dramă la vi 
jriătoare — 18; 20 : DOINA.

PA- 
CUL-

Medicina, chimia, construcțiile de 
mașini, metalurgia, biologia, electro
tehnica, construcțiile sint numai 
cîteva din sectoarele economiei bul
gare în care își găsește un cîmp tot 
mai larg de aplicare raza laserului. 
Cu ajutorul ei se efectuează inter
venții chirurgicale oftalmologice, sint 
extirpate tumori canceroase, se efec
tuează controlul electrozilor de grafit 
în furnalele înalte, sint perforate plă
cile confecționate din aliaje dure, se 
verifică verticalitatea în construcția 
de poduri, tuneluri, mine, se fac su
duri. se taie textile, lemn, ceramică. 
Primele lasere de fabricație bulgară 
datează din 1964, în cei peste 15 ani 
care au trecut de la debutul în acest 
compartiment al progresului tehnico- 
științific, specialiștii bulgari au reali-

zat mai multe aparate emițătoare de 
raze laser, care-și găsesc aplicații in 
industrie, telecomunicații, metrologie.

Cea mai recentă realizare bulgară 
în construcția de aparate de acest 
gen este laserul cu gaz. El are un re
gim de funcționare neîntrerupt, iar 
fasciculul razelor sale are o intensi
tate constantă.

în prezent, una din orientările de 
bază ale progresului tehnic bulgar o 
constituie dezvoltarea ’ în continuare 
a electronicii cuantice. în acest ca
dru se înscriu și programele pe. ter
men lung care vizează construirea 
de noi generatoare laser, utilizarea 
aparatelor laser în industrie, comu
nicații, tratarea optică a informații
lor si altele.

R. D. GERMANĂ

In sprijinul agriculturii

intensive în țara prietenă, 
în 1957, ea s-a

sporindu-și
și elicoptere și

dezvoltat 
parcul de 

extinzînd

Aviația utilitară a R. D. Germane 
aduce an de an o contribuție tot 
mai importantă la realizarea lucră
rilor de întreținere a suprafețelor 
agrosilvice, la dezvoltarea unei agri
culturi 
Creată
necontenit, 
avioane 
aria terenurilor tratate cu îngrășă
minte chimice și substanțe de 
combatere a dăunătorilor agricoli.

Acum 23 de ani, in primul său an 
de existență, aviația utilitară a R.D. 
Germane a efectuat lucrări pe 19 500 
hectare. Anul trecut, suprafața trata
tă a depășit 4 milioane de hectare, 
iar cantitatea de îngrășăminte și alte

substanțe dispersate din avioane și 
elicoptere a fost de peste 700 000 tone.

în prezent, aproape toate cele 15 
districte ale R.D. Germane dispun de 
escadrile proprii ale aviației utilita
re, numărul de elicoptere și avioane 
destinate exclusiv agriculturii și sil
viculturii ridieîndu-se la circa 200. 
în cursul acestui an vor intra în 
dotare noi aparate de zbor, moderni
zate, cu o capacitate de încărcare a 
substanțelor active sporită cu 30 la 
sută, ceea ce face posibilă cuprin
derea, într-un singur zbor, a unei 
suprafețe agricole sau de pădure 
mai mari decît în prezent. Totodată, 
potrivit prevederilor, se vor extinde 
și suprafețele de teren tratate, care 
vor atinge pină ța sfirșitul anului 5,6 
milioane de hectare.

R. P. POLONĂ ;

Reciclarea materiilor prime secundare
Ca pretutindeni astăzi în lume, și 

în Polonia se acordă o importanță 
tbt mai mare utilizării materiilor 
prime secundare, precum și deșeu
rilor de tot felul, îndeosebi celor 
metalice ; cu atit mai mult cu cit 
această țară nu dispune de suficien
te minereuri pentru industria sa in 
plină dezvoltare. După cum arată 
ziarul „Trybuna Ludu", în cursul 
anilor 1973—1979 cantitatea de de
șeuri minerale valorificată a fost de 
două ori mai mare decit în perioada 
de șase ani precedentă. Din cele 21 
milioane tone de oțel, cit reprezintă 
actualmente producția globală de oțel 
a Poloniei, 6 milioane tone se reali
zează din deșeurile de fier vechi co
lectate, iar 5,5 milioane tone — din 
deșeuri provenite din uzine și pre
lucrate pe loc. Cu alte cuvinte, la fie
care tonă de oțel turnat în momen
tul de față, deșeurile contribuie cu 
600 kg.

Deși necesită o tehnologie mai 
complexă de prelucrare și costuri 

, .mai ridicate,, a început și reciclarea 
. deșeurilor, de metale colorate.

Pe de altă-, parte, sint refolosite pe 
o scară din ce în ce mai amplă ma
teriile prime nemetalice. Deșeurile 
de hirtie, de exemplu, sint recupera
te în proporție de 33 la sută, nivel 
comparabil cu cel al S.U.A., iar 
aportul lor la realizarea producției de

hirtie este de 37 la sută. A început 
și reciclarea anvelopelor uzate, ope
rațiune care a devenit rentabilă.

Totuși, deocamdată sint puse în 
slujba economiei naționale mai puțin 
de 2/3 din sporul de deșeuri indus
triale ce se adaugă anual la cele 
existente și care se acumulează in 
cantități din ce in ce mai mari pe 
lingă combinatele siderurgice, de 
prelucrare a lemnului, exploatările 
miniere ș.a. Tocmai de aceea, re
introducerea lor in circuitul produc
tiv constituie o preocupare majoră, 
care și-a găsit concretizarea și in 
cadrul planului de investiții (pe anii 
1979—1985) destinate perfecționării 
modului de gospodărire a materiilor 
prime secundare. Acest document 
prevede, printre altele, crearea unei 
baze de colectare a fierului vechi 
provenit de la vapoarele scoase din 
uz și a unor instalații pentru recu
perarea oxizilor de fier din haldele 
de pe lîngă uzinele siderurgice. Alte 
prevederi vizează. alocarea de inves
tiții pentru valorificarea deșeurilor 
provenite din metalele neferoase 
vechi și a cutiilor de conserve, pen
tru recuperarea cenușii de la cen
tralele termice. Se prevede și darea 
în funcțiune a unor obiective indus
triale specializate în prelucrarea de
șeurilor, investiție ce urmează șă se 
amortizeze în decurs de doi ani.

In librăriile 
Capitalei

vremea
Librăriile „Dacia", Calea Victoriei 

nr. 45, telefon : 16.28 94, „Minerva", 
Calea Victoriei nr. 126, telefon : 
50 39 43, dispun de numeroase lu
crări politice, științifice, tehnice și 
beletristice. Aceste unități ale în
treprinderii de difuzare a cărții au 
și materiale informative asupra lu
crărilor apărute și în curs de 
apariție. La librăria „Univers", 
Calea Moșilor 
fon : 15 70 78. in
se găsesc toate _____ __
rute în săptămîna precedentă. Ci
titorii din mediul urban pot soli
cita lucrările dorite adresînd o 
carte poștală librăriei „Cartea prin 
poștă" din București, Str. Pitar 
Moș nr. 5, sectorul 1.

și 
librăria

nr. 62—68, .
flecare marți 
titlurile

tele-
apă-

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 martie : In țară : Vremea se 
va răci ușor la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi din nou. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea precipitații 
locale mai ales sub formă de ninsoa
re în Maramureș șl nordul Transilva
niei șl mal ales sub formă de ploaie 
în celelalte regiuni. Vînt moderat cu 
intensificări în zona de munte și estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între mir.us 8 șl plus 2 grade, iar 
valorile maxime între minus 1 și plus 9 
grade, local mal ridicate. Ceată și con
diții de polei la sfirșitul intervalului. In 
București : Vreme în răcire ușoară la 
început apoi din nou în încălzire. Ce
lui va fi schimbător. Vor cădea preci
pitații slabe mai ales sub formă de 
ploaie și burniță. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 și zero grade, iar valorile ma
xime intre l.și 3 grade. Ceață dimineața 
și seara. Condiții de polei. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

O NU ARUNCAȚI BA
TERIILE CONSUMATE! 
Se știe că reziduurile de mercur 
(provenite de la o serie de in
dustrii, de la cabinetele dentare 
și prin aruncarea bateriilor cu 
mercur) pot fi extrem de nocive, 
întrucit atunci cînd ajung in
tr-un mediu acvatic bacteriile 
transformă mercurul într-o sub
stanță foarte toxică. Protejarea 
mediului înconjurător Impune 
luarea de măsuri pentru preve
nirea acestor inconveniente. A- 
genția franceză pentru recupe
rarea și eliminarea deșeurilor, 
de pildă, a întreprins o acțiune 
de răsunet împotriva acestui gen 
de poluare, S-au introdus deja 
diferite sisteme de epurare a 
apelor reziduale, de recuperare 
a mercurului provenit din dife-

rite deșeuri, prin distilare în 
cuptoare electrice. în prezent se 
desfășoară o campanie națională 
de recuperare a bateriilor cu 
oxid de mercur. O asociație în
ființată în acest scop publică in 
ziare apeluri de predare a bate
riilor consumate. Utilizatorii de 
aparate functionînd cu astfel de 
baterii primesc, la cerere, din 
partea asociației, cutii de colec
tare, pe care le predau furnizo
rului, atunci cînd achiziționează 
baterii noi.

șeurilor menajere depuse în 
groapa cu gunoaie a localității. 
O conductă de 650 metri lungi
me, realizată din anvelope uza
te, recuperează gazul de la baza 
stratului de deșeuri în putrefac- ■ 
tie, cu un conținut de 50 la sută 
gaz metan, după care acesta este 
purificat într-o instalație de con
cepție simplă. în fine, o pompă ' 
îl orientează spre instalația de 
încălzire a halelor uzinei.

lungă :
12; 14

— 15,30;
- 19,30 :

• Un polițist incomod : VICTO
RIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Artista, dolarii si ardelenii :
EXCEÎLSIOR — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20. FLAMURA — 
9: 11; 13.15; 15 30; 17.45: 20.
e I se spunea „Buldozerul" : FE
ROVIAR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, GLORIA — 8.30 ; 11 : 
13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, AURORA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45. ; 18 ; 20
• Sezonul de catifea : GRIVIȚA 
— 9; 11,16; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
• Deznodămînt la frontieră ; BU

ȘEȘTI — 9; 11,16; 13.30: 15,30;
17,30: 19.30.
• Cumpăna : BUCEGI — 15,30;
17.30; 19.30. ARTA — 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18; 20.
• Colosul din Rhodos: DACIA — 
9: 12; 16; 19 VOLGA — 9; 12; 16;
19.
• Rug și flacără : LIRA — 16
20. COTROCENI — 15; 17 15: 19,30, 
COSMOS — 15,30; 17,30: 19.30,
• Supraviețuitorii ; DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Safari Express ; FERENTARI 
15,30; 17.30; 19,30.
• Prezentatorul : GIULEȘTI — 9; 
11: 13.15; 15 30; 17,45; 20.
• Hoțul din Bagdad : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.

• Clopote de toamnă : VIITORUL 
— 15.30; 17,45; 20.
• Studentul, computerul și carto
fii : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20.
• Omul care ne trebuie : POPU
LAR - 15,30; 17,30: 19.30.
O Domnul miliard : MUNCA — 
16; 18: 20
• Cine mă strigă : FLACĂRA — 
15,30: 17,45: 20.
• Misiunea „Capricorn 
PROGRESUL — 16; 13; 20.

unu“:

tea t r e

«8:

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
75 <lc minute non-stop de muzică 
rock cu SUZI QUATIIO șl forma
ția sa (Anglia) -
• Teatrul National
Căruța cu paiațe — 10. (sala Ate
lier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Roman) : Concert ex
traordinar susținut de Orchestra 
de cameră „București". Dirijor și 
solist : Ion Voicu — 19.30.
• Opera Română : Emani — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu):

17: 20.
(sala mică) :

Gin-Rummy — 19.30, (saLa Gră
dina Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mie : Să îmbrăcăm p« 
cei goi — 10.30.
• Teatrul 
engleză —
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
ru) : Casa Bernarda Alba — 19.30, 
(la uz. ,,23 August") : Cinci roma
ne de amor — 15.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic); 
Dragă mincinosule —• 19,30, (sala 
Giulești) . Cum s-a făcut de-a ră
mas Catinca fată bfttrină — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30
q Teatrul ,,lon Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (sala clubului I.C.T.B.): 
Pe un picior de plai — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" ; 
Daniela, zece — 9,30: (la 
Club) : Sfîrlă năzdrăvanul 
16.
e Teatrul „Țăndărică" : 
prieteniei — 10, Ninigra
— 17.
• Circul București : 
circului bulgar — 19,30.
• Studioul de teatru al 
D-ale carnavalului —

Foarte Mic : Lecția de
20.
de comedie : Pețitoarca

„Nottara"'' (sala Maghe-

...Și cu
Tehnic
— 14:

și
Strada 
Aligm

Atracțiile

I.A.T.C. : 
19,30.

® CĂLDURĂ DIN DE
ȘEURI MENAJERE, 
zirea centrală a halelor unei uzi
ne din Datteln, regiunea Ruhr 
(R.F.G.), este asigurată de o in- 
stalație-pilot ce recuperează ga
zul rezultat din putrezirea de-

• INSULĂ ARTIFI
CIALĂ. Nu departe de orașul 
suedez Landkrona va fi „con
struită11 o insulă artificială, cu o 
suprafață de 375 000 mp. Ea va 
sluji depozitării a 2.3 milioane 
tone de deșeuri obținute la 
fabricarea îngrășămintelor fos-

fatice. care pină nu de mult erau 
deversate în mare. Adincimea 
redusă a apei, la sud de mica 
insulă Graen, a facilitat amena
jarea insulei artificiale. Au fost 
deplasate 26 000 de tone de pia
tră, pietriș, nisip ; terenul a fost 
asanat, iar „șantierul" insulei a 
fost înconjurat cu un zid de pia
tră de 3—4 metri înălțime. Divi
zată in mai multe bazine prin 
pereți de polietilenă și traver
sată de mai multe canale, insula 
primește deșeurile printr-o con
ductă, apa conținută fiind dre
nată prin canale și expediată 
înapoi la fabrica de îngrășă
minte.

® TEHNOLOGIE 
NOUĂ DE ZINCARE. Pr°- 
cesul de acoperire a diferitelor 
obiecte cu crom, nichel, zinc 
prezintă unele riscuri pentru să
nătatea muncitorilor, iar rezi
duu: ile de apă poluează mediul 
înconjurător. Pentru a preveni 
aceste situații nocive, cercetăto
rii științifici de la institutul de 
chimie organică din Sofia si de 
la Academia bulgară de științe 
au elaborat un nou electrolit 
antitoxic și o nouă tehnologie de 
zincare fără cianură, în noua 
tehnologie zincarea se efectuează 
fără cadele de cianură folosite 
pină acum.

® VACI DE LAPTE ÎN 
PLIN DEȘERT. u 80 
de Ryad, capitala Arabiei Sau- 
dite, se construiește în prezent 
o fabrică de lactate, legată de o 
fermă zootehnică de creștere a 
7 000 de vaci. Animalele vor fi 
hrănite, in principal, cu furaj 
recoltat la fața locului, de pe 
600 de hectare plantate cu iarbă 
și lucerna. Se scontează că în 
climatul foarte cald, caracteristic 
zonei, suprafața cultivată, în 
condiții de irigare, va putea da 
anual 10 recolte de furaje. 
Țarcurile animalelor sint prevă
zute cp acoperiș, pentru a fi pro
tejate de soare. în ce privește 
capacitatea fabricii de lactate, ea 
este de 50 000 litri lapte pasteu
rizat, 10 000 litri iaurt, 3 000 litri

lapte fermentat, 7 000 kg în
ghețată și 750 kg cașcaval.

® DUȘMANI Al OZO
NULUI. Sub influența sub
stanțelor chimice se distruge de 
două ori mai mult ozon din stra
tosfera terestră decît se aprecia 
în 1976 — se arată într-un 
studiu dat publicității de Acade
mia de științe a S.U.A, Potrivit 
celor mai noi măsurători și cal
cule.' prin folosirea în continua
re a anumitor chimicale, dacă nu 
se vor lua măsuri de protecție a 
mediului înconjurător, 16,8 la 
sută din stratul de ozon va fi 
distrus — 8 la sută chiar în ur
mătorii 30 de ani. O astfel de 
evoluție ar reprezenta o slăbire 
considerabilă a „scutului11 pe 
care ozonul îl reprezintă pentru

viata de pe Terra împotriva 
unei însemnate părți din razele 
ultraviolete solare. Pe lingă pe
ricolul unor modificări genetice 
la viețuitoare, distrugerea ozo
nului poate avea urmări și asu
pra climei.

• CEA MAI ÎN VÎRSTĂ 
LOCUITOARE A OLAN
DEI, Graadje Huernkamp, din 
localitatea Twello, situată în su
dul țării, a împlinit zilele aces
tea 110 ani, doborînd astfel re
cordul de vîrstă înregistrat în 
Olanda. De la moartea soțului 
ei, cu 50 de ani în urmă, Graad
je Huernkamp locuiește împreu
nă cu fiul ei, în prezent în vîrstă 
de 72 de ani. Ea se bucură incă 
de o sănătate mulțumitoare,
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„Președintele Nicolae Ceausescu adresează
omenirii chemarea de pace și destindere"

— articole consacrate României de presa peruana —
LIMA 11 (Agerpres). — Presa pe

ruană publică o serie de articole 
consacrate României, realizărilor ei 
în construirea societății socialiste, 
politicii de pace promovate de parti
dul și statul nostru, relevînd rolul 
hotărîtor al președintelui Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăp
tuirea întregii politici a României. 
Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie ziarul „El Comercio" — conduce 
cu clarviziune un stat socialist în 
plină dezvoltare și al cărui prestigiu 
pe arena mondială a cunoscut o pu
ternică afirmare.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
adresează omenirii chemarea de 
pace și destindere" — scrie ziarul 
„La Prensa", relevînd poziția Româ
niei într-o serie de probleme ale 
vieții .internaționale și, îndeosebi.

propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu pregătirea 
temeinică a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa de la 
Madrid. „La Prensa" scoate în evi
dență totodată inițiativele românești 
privind necesitatea de a se trece la 
măsuri hotărite de dezarmare. 
România, scrie ziarul, este hotărîtă 
să facă totul pentru a contribui la 
succesul conferinței de la Madrid, la 
solutionarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor cu care este 
confruntată omenirea. România, pre
ședintele ei și-au exprimat în repe
tate rînduri convingerea că forțele 
progresiste și antiimperialiste vor fi 
capabile să oprească agravarea si
tuației internaționale și să garanteze 
întărirea și dezvoltarea politicii 
destindere.

de

Primul ministru al Republicii Guyana l-a primit

Robert Mugabe, învestit oficial în funcția de prim-ministru, 
își va prelua atribuțiile odată cu proclamarea independenței

SALISBURY 11 (Agerpres). — 
Marti, la Salisbury s-a anuntat, ofi
cial, componenta primului guvern al 
viitorului stat independent Zimbab
we. După cum a informat purtătorul 
de cuvînt oficial al Z.A.N.U.-F.P., 
cabinetul este alcătuit din 23 miniștri 
și 13 adjuncți de miniștri. Președin
tele Z.A.N.U.-F.P., Robert Mugabe, 
desemnat în fruntea guvernului ca 
urmare a victoriei covîrșitoare pe 
care partidul său a obtinut-o în ale
gerile desfășurate la sfirșitul lunii 
februarie, deține și portofoliul apără
rii. Un alt membru al conducerii 
Z.A.N.U.-F.P., Simon Mzenda, a fost 
numit vicepremier și ministru de ex
terne. Joshua Nkomo, președintele 
Z.A.P.U.-F.P. — cealaltă formațiune 
politică, care, împreună cu Z.A.N.U.- 
F.P. a alcătuit Frontul Patriotic Zim
babwe — deține portofoliul afacerilor 
interne.

Printre ceilalți membri ai guvernu-

lui ce aparțin Z.A.N.U.-F.P. se nu
mără Edgar Tekere, ministrul planu
lui și dezvoltării, Enos Nkala, minis
trul finanțelor, Kumbirai Kangai, 
ministrul muncii și bunăstării sociale. 
Din partea Z.A.P.U.-F.P., în afara 
lui Joshua Nkomo, au mai fost in-, 
cluși în noul cabinet alti trei miniștri 
și doi secretari de stat. Populația 

. albă minoritară este reprezentată de
David Smith, care a primit portofoliul 
comerțului și industriei, și Dennis 
Norman, numit ministru al agricul
turii.

Cu acest prilej, guvernatorul brita
nic, lordul Soames, l-a învestit oficial 
pe Robert Mugabe in functia. de prim- 
ministru și a aprobat lista noului ca
binet. Robert Mugabe urmează să-și 
preia atribuțiile odată cu proclamarea 
independentei reale a Rhodesiei sub 
numele de Zimbabwe, care va avea 
loc în cursul lunii viitoare. .

pe ambasadorul român
GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 

Primul ministru al Republicii^ Coo
peratiste Guyana, 
Burnham, l-a 
României la 
Argint Cu 
ministru al 
se transmită 
Ceaușescu ------- -------------
Ceaușescu, din partea sa și a soției

_.. ... Linden Forbes 
primit pe ambasadorul 
Georgetown — Marin 

acest prilej, primul 
Guyanei a rugat să 
președintelui Nicolae 

și tovarășei Elena

sale, călduroase salutări, Împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

În continuare, a avut loc un fruc
tuos schimb de păreri asupra sta
diului relațiilor bilaterale, a căilor 
și posibilităților de dezvoltare a 
acestora, a cooperării economice din
tre cele două tari.

Manifestare culturala la Nagoya
TOKIO 11 (Agerpres). — In cadrul 

manifestărilor culturale dedicate îm
plinirii a 2050 de ani de la constitui
rea primului stat dac centralizat si 
independent, în orașul japonez Na- , 
goya a avut loc deschiderea unei ex
poziții de pictură românească. în care 
sînt incluse si lucrări din creația uni
versală existente în muzeele din tara 
noastră.

Au luat parte K. Nakaya. guverna
torul prefecturii Aichi, T. Motoyama, 
primarul orașului Nagoya, T. Shimu- 
ra, președintele Asociației de priete
nie Japonia-România, Y. Mori, direc
tor general al ziarului „Mainichi

Shimbun", reprezentanți ai vieții eco
nomice, culturale, ai presei si tele
viziunii locale.

Luînd cuvîntul, președintele Asocia
ției de prietenie si guvernatorul pre
fecturii s-au referit la semnificația 
creării primului stat dac centralizat 
pe teritoriul României si au subliniat 
importanta expoziției pentru o mai 
bună cunoaștere în Japonia a valori
lor spirituale create de poporul român; 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări.

A fost prezent Radu Bogdan, am
basadorul României în Japonia.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Șeful diplomației olandeze la Cairo • Convorbiri Iibanezo- 

palestiniene o Noul ministru de externe al Israelului
CAIRO 11 (Agerpres). — Vicepre

ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Husni Mubarak, l-a primit marți pe 
ministrul olandez al afacerilor ex
terne, Christoph van der Klaauw, 
aflat într-o vizită la Cairo.

în aceeași zi au început convorbi
rile oficiale dintre Butros Ghali, mi
nistru de stat^egiptean pentru relații 
externe, și niinistrill de externe 
olandez. Cele două părți, informea
ză agenția M.E.N., au examinat po
sibilitățile extinderii cooperării între 
Egipt și Olanda în diverse domenii. 
Totodată, au fost abordate o serie de 
probleme internaționale actuale de 
interes reciproc, legate, în special, 
de situația din Orientul Mijlociu.

în cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul olandez de externe a sub
liniat că țara sa consideră necesară 
„găsirea unei soluționări a proble
mei palestiniene, avînd la bază drep
tul poporului 
terminare, în 
bal de pace".

BEIRUT 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Selim Al Hoss, 
a avut luni o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului, Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. După cum informează 
agenția I.N.A., au fost examinate 
probleme legate de ultimele evoluții

ale situației din Liban, In special 
problema reconcilierii naționale. '

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Parla
mentul israelian l-a confirmat pe 
Yitzhak Shamir în. funcția de minis
tru de externe, după ce acesta s-a 
retras oficial din postul de președinte 
al Knessethului.

Șhamir îl înlocuiește în această 
funcție pe Moshe Dayan, care s-â 
retras din guvern în luna octombrie 
anul trecut.

ITALIA

palestinian 
cadrul unui

la autode- 
acord glo-

ROMA 11 (Agerpres). — După cum 
informează agenția ANSA, primul 
ministru al Italiei, Francesco Cossiga, 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al Partidului Socialist-Demo
cratic Italian (P.S.D.I.), Pietro Longo. 
A fost examinat caracterul com
plex al momentului politic actual. 
După opinia P.S.D.I., este necesar să 
se iasă din starea actuală de incerti
tudine, iar Parlamentul este locul 
cel mai adecvat pentru o clarificare 
a pozițiilor fiecărui partid.

„Danemarca nu trebuie să-și sporească 
cheltuielile militare"

— declară premierul Anker Joergensen —
COPENHAGA 11 (Agerpres). — Da

nemarca nu are nici un motiv să-și 
sporească cheltuielile militare, a de
clarat primul ministru al acestei țări. 
Anker Joergensen, la o conferință de 
presă organizată la Copenhaga. „Nu 
dorim să contribuim la, tendința ge
nerală de sporire a înarmărilor ; de 
importanță hotăritoare este continua-.

rea politicii de destindere" — a subli
niat vorbitorul. De aceea, a adăugat 
el, guvernul danez consideră că reu
niunea de la Madrid a statelor parti
cipante la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa trebuie să 
aibă loc la data stabilită. Ea trebuie 
să reprezinte o continuare a eforturi
lor în direcția destinderii.

NICOSIA

Schimb de opinii în problema cipriota
Mesaj al președintelui Spyros Kyprianou adresat 

secretarului general al O.N.U.
NICOSIA 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, a prezidat o nouă ședin
ță a grupului de lucru pentru con
vorbirile intercomunitare în proble
ma cipriotă. Potrivit unui comunicat 
oficial, transmis de agenția C.N.A., 
grupul de lucru a continuat schimbu
rile de opinii asupra evoluțiilor în 
problema cipriotă, insistînd asupra 
eforturilor desfășurate în vederea re
luării convorbirilor intercomunitare.

Președintele Camerei Reprezentan
ților, Alekos Michelides, membru al 
grupului de lucru, a reafirmat, după 
ședință, hotărîrea părții cipriote gre
cești de a participa la un nou dialog, 
sub auspiciile secretarului general al 
O.N.U., pe baza înțelegerii din mai 
1979. El a subliniat că soluționarea 
problemei cipriote trebuie să asigure 
independența reală, integritatea teri
torială și unitatea statului și țaopeivu- 
lui cipriot, ca și dTepțliril^iliilarte 
inalienabile ale tuturor cetățenilor.

★
Președintele Ciprului, Spyros

Kyprianou, a adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
un mesaj în care expune punctul de 
vedere al guvernului cipriot și al 
părții greco-cipriote cu privire la 
reluarea negocierilor intercomuni
tare.

Documentul afirmă că partea 
greco-cipriotă „este gata să reia în 
cel mai scurt timp un dialog substan
țial și să prezinte punctele de ve
dere la masa negocierilor atît asupra 
chestiunilor fundamentale, cit și asu
pra punctelor litigioase".

Mesajul a fost transmis de Galindo 
Pohl, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. în Cipru.

LIBERIA

ministru cu lideri politici
Premierul Cossiga a anuntat că 

intenționează să aibă noi consultări 
cu liderii partidelor democrat-creștin, 
socialist, republican și liberal.

In concluzie, relevă agenția ANSA, 
democrația creștină este dispusă să 
procedeze la o confruntare cu toate 
partidele, dar — în conformitate cu 
rezoluția adoptată luna trecută de 
Congresul național al P.D.C., — ex
clude formarea unui guvern cu re
prezentanți ai P.C.I.

Dejucarea unei tentative 
de răsturnare a guvernului

MONROVIA 11 (Agerpres). — In
tr-un „mesaj special" rostit în ca
drul unei reuniuni a Parlamentului, 
Î.reședințele Republicii Liberia, Wil
iam Richard Tolbert jr„ a anunțat 

că liderii Partidului Progresist al 
Poporului (de opoziție) au încercat, 
recent, să organizeze o acțiune mili
tară și să răstoarne guvernul, rela
tează agențiile France Presse și 
Associated Press. Această acțiune a 
fost anihilată prompt de forțele de 
ordipe — a arătat președintele — 
precizînd că 40 de persoane au fost 
arestate, fiind acuzate de participare 
la rebeliune și trădare. Șeful statu
lui a declarat că, „în interesul su
prem al poporului", legea va fi apli
cată cu severitate împotriva autori
lor acestor tulburări.

V
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*

2U pe scurt
AGENDA SESIUNII PARLAMENTULUI C.E.E. La Strasbourg au început 

lucrările sesiunii Parlamentului C.E.E., care are pe agendă, între altele, 
prețurile la produsele agricole și încheierea acordului de cooperare în
tre C.E.E. și țările din Asia de sud-est membre ale A.S.E.A.N. Această 
sesiune ordinară, relatează agenția France Presse, va fi urmată de una 
extraordinară, consacrată dezbaterii problemei spinoase a prețurilor agri
cole. Agenția citată menționează că se așteaptă ca la Strasbourg să so
sească, cu acest prilej, circa 20 000 de agricultori din țările C.E.E., 
tru a-și manifesta nemulțumirea față de starea lor actuala.

pen-

PLENARA. La Copenhaga a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Dane
marca, care a analizat situația in
ternă a tării. în declarația dată pu
blicității la încheierea lucrărilor se 
subliniază că pentru depășirea greu
tăților prin care trece economia da
neză este necesar, în pripiul rînd. 
să se reducă cheltuielile militare și 
să se naționalizeze sectorul energe
tic.

CONVORBIRI INDIANO-NIPO-
NE. Primul ministru al Indiei, In- 

. dira Gandhi, l-a primit pe Su- 
năo Sonoda, trimisul special al pri
mului ministru al Japoniei. După 
cum relatează agenția Kyodo. în 
cadrul convorbirii au fost discutate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și 
probleme internaționale actuale. 
Interlocutorii au fost de acord asu- 
pra necesității de a se depune noi 
eforturi pentru reducerea tensiunii 
din zonă. .

PROCESUL DE LA SEUL, 
bunalul Militar din Seul a 
pedeapsa cu închisoare pe termen 
de 15 ani pentru generalul Chung 
Seung Hwa, fostul șef al Statului 
major, al armatei sud-coreene. acu
zat de complicitate la asasinarea, 
in luna octombrie anul trecut, a 
dictatorului Pak Cijan Hi. Verdic
tul definitiv va fi dat joi. pină 
atunci acuzatul avînd dreptul să 
facă recurs — relatează agenția 
U.P.I.

Tri- 
cerut CONTRACT CHRYSLER — PEU

GEOT — CITROEN. In baza unui 
contract încheiat, recent, intre fir
mele „Chrysler" și „Peugeot- 
Citroen", compania americană — 
cea de-a treia in ierarhia „giganți- 
lor“ din industria constructoare de 
automobile a S.U.A. — va produce 
unul dintre noile modele puse la 
punct de partenerul său francez.

REZULTATELE ALEGERILOR LOCALE DIN COLUMBIA. In Columbia au 
avut loc alegeri municipale și provinciale, pentru desemnarea a 8 617 
consilieri municipali și a 406 membri ai Adunărilor Provinciale. După cum 
transmit agențiile France Presse șl E.F.E., la urne s-au prezentat numai 
aproximativ trei milioane din totalul de 13 800 000 cetățeni cu drept de 
vot. Potrivit rezultatelor parțiale, difuzate de agenția E.F.E., candidații • 
prezentați de Partidul Liberal au obținut 1 073 498 voturi, cei ai Partidului 

candidații celorlalte partide de opoziție auConservator - 822011, iar 
întrunit 87 967 sufragii.

REUNIUNE C.E.P.A.L. In 
acestei săptămîni, Comisia

Imică a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.) va organiza, la se
diul său din Santiago de Chile, un

I seminar cu caracter tehnic, consa
crat examinării unor aspecte ale 
cooperării pe continentul latinj- 
american. Participanta vor analiza, 

t cu precădere, procesul de colabo
rare economică și comercială la

1 scara întregului continent.
I PRIMUL MINISTRU TUNISIAN, 

Hedi Nouira, care a suferit o hemo
ragie cerebrală, a suportat „cu

I succes" o intervenție chirurgicală la 
Paris, relatează agenția tunisiană de 
presă — T.A.P. Operația a constat 
în înlăturarea unor cheaguri de

I singe intercerebrale.
LA ADDIS ABEBA au început 

lucrările Comitetului pentru pro- 
Iblemele industrializării țărilor Afri

cii. Participantii examinează pro
punerile care vor fi prezentate reu- 

i niunii extraordinare la nivel înalt
I a Organizației Unității Africane
• consacrată problemelor dezvoltării
__ economice.

cursul 
Econo-

PREȘEDINTELE U.C.S. ÎN S.U.A. 
Președintele partidului Uniunea 
Creștin-Socială (U.C.S.) din Repu
blica Federală Germania, Franz Jo
sef Strauss, aflat într-o vizită în 
Statele Unite, a avut, la New York, 
o întrevedere cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim. 
După cum s-a precizat, în cadrul 
convorbirii a fost efectuat 
schimb de păreri în legătură 
situația internațională actuală. De. 
asemenea, Franz 
întilnit cu David 
ședințe al „Chase

TURNEUL PREȘEDINTELUI 
SOMALIEI. Regele Khalid al Ara- 
bîei Saudite a avut marți convor
biri cu președintele Somaliei, Mo
hamed Siad Barre, sosit intr-o vizi
tă la Riad. în cadrul unui turneu 
prin mai multe țări arabe. Au fost 
analizate relațiile dintre cele două 
țări, posibilitățile extinderii acesto
ra în diverse domenii, precum și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, o atenție deosebită^ fifnd 
acordată ultimelor evoluții din lu
mea arabă și din Africa. Anterior, 
șeful statului somalez a vizitat Ira
kul și Qatarul.

un 
cu

s-aJosef Strauss
Rockefeller. pre
Manhattan Bank",

A PRIMULUI 
PAPUA-NOUA 

GUINEE. Ca urmare a votului de 
neîncredere dat de parlament, pri
mul ministru al Papua-Noua 
Guinee. Michael Somare, părăsește 
funcția de șef al guvernului. Agen
ția U.P.I. menționează că el va fi 
înlocuit de Julius Chan, care a de
ținut anterior funcția 
mier. ■

SCHIMBARE 
MINISTRU ÎN

de vicepre-

APĂRAREA REFORMEIPORTUGHEZE IN
sfîrșit lucrările celui de-al lll-a Congres al

AGRARE. La
Confederației

SINDICATELE
Lisabona au luat
Generale a Muncitorilor Portughezi - Intersindicala Națională. La sfirșitul 
dezbaterilor a fost dată publicității o rezoluție care critică politica guver
nului de centru-dreapta, în special pentru poziția sa față de reforma 
agrară — informează agenția A.N.O.P. Guvernul — afirmă rezoluția — în
cearcă să „reînvie puterea marilor grupuri monopoliste" și să „reconstituie 
latifundiile". In apărarea reformei agrare a fost hotărîtă organizarea în 
zilele de 25, 26 și 27 martie a unor demonstrații, adunări și greve în 
toată țara. Congresul a adoptat un program de acțiune care se pronunță 
pentru apărarea Constituției și se opune oricărei tentative de limitare a 
dreptului la grevă.

Mii de locuitori ai orașului italian Palermo au demonstrat zilele trecute 
pentru condiții de viață și de muncă mai bune, împotriva cursei înarmărilor, 

pentru destindere și pace în lumeO IMPERIOASĂ CERINȚĂ A VIEȚII POLITICE INTERNAȚIONALE

Trebuie depuse toate eforturile pentru ca negocierile 
de la Geneva să ducă la măsuri efective de dezarmare

/

Pe piețele financiare din Occident

Accentuarea presiunilor inflaționiste
La Palatul Națiunilor Unite de la 

Geneva reține atenția, în aceste zile,' 
numărul mare de reuniuni consacra
te dezarmării. Paralel cu lucrările se
siunii de primăvară a Comitetului 
pentru dezarmare, se desfășoară Con
ferința de examinare a aducerii la 
îndeplinire a convenției cu privire la 
interzicerea perfecționării producției 
și ' stocării armelor bacteriologice 
(biologice) și cu toxine și la distru
gerea lor. Reuniunii grupului de ex
porti guvernamentali, care studiază 
raportul între dezarmare și dezvol
tare. îi vor urma cele ale grupurilor 
însărcinate să analizeze măsurile des
tinate să ducă la creșterea încrederii 
între state, precum și la . 
existent între dezarmare și securitate 
internațională. Peste puțin timp se 
va întîlni comitetul pregătitor al ce
lei de a doua conferințe avînd drept 
scop examinarea înfăptuirii Tratatu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare și care este programată să 
aibă loc în luna august.

Cu deosebit interes sînt urmărite 
lucrările primei sesiuni din acest an 
a Comitetului de dezarmare, a cărui 
misiune principală, înscrisă în docu
mentul final al celei _ de a 10-a Se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., este tocmai aceea de a de
clanșa un proces efectiv de dezar
mare, de a conveni măsuri concrete 
în această direcție. Actuala sesiune 
marchează, practic, începutul celui 
de „al doilea deceniu al dezarmării". 
Din păcate însă, cursa înarmărilor 
nu dă nici un semn de încetinire, 
dimpotrivă, se asistă la o escaladare 
a acesteia, la creșterea ’ bugetelor mi
litare, la modernizarea armamente
lor. în special a celor nucleare. 
■Toate acestea au loc pe fondul 
norării situației internaționale, 
creșterii încordării și pericolelor de 
revenire la practicile războiului rece. 
Existența pe' arena internațională a 
unor asemenea tendințe negative, ti
nînd seama mai ales de interdepen
dența si condiționarea reciprocă din
tre securitatea statelor și dezarmare,

se face simțită, desigur, și asupra 
dezbaterilor din comitet.

Constituie însă un fapt pozitiv că 
în luările de cuvînt a numeroase 
delegații se atrage atenția asupra ne
cesității depășirii momentelor de 
tensiune, a intensificării eforturilor 
îndreptate spre înfăptuirea dezar
mării. „Tensiunea care există în pre
zent în lume — sublinia in acest sens 
reprezentantul Olandei — eviden
țiază o dată mai mult țmportanța pe

servarea fructelor destinderii si con
solidarea lor prin măsuri efective de 
dezarmare. Prezenta pentru prima 
dată la lucrările comitetului a tuturor 
puterilor nucleare, marcată prin 
participarea. începînd cu această se
siune. a R.P. Chineze, creează, după 
cum s-a subliniat în dezbateri, con
diții practice pentru întărirea rolului 
său, pentru demararea negocierilor 
care să ducă la dezarmarea nucleară.

De o deosebită atenție s-au bucu

tinînd măsuri de natură să întăreas
că încrederea între statele europene. 
în acest sens, mai multi vorbitori au 
relevat importanța ce revine apro
piatei reuniuni general-europene de 
Ia Madrid, cane oferă cadrul pentru 
adoptarea de măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare. 
Așa cum s-a subliniat în cadrul .dez
baterilor, important este să se facă 
totul pentru buna pregătire a acestei 
reuniuni, pentru asigurarea condițiilor

raportul

în- 
al

® Sînt necesare acțiuni ferme pentru depășirea tensiunii din viața 
internațională, pentru continuarea procesului de destindere în Europa 
și în întreaga lume • Orice pas în domeniul dezarmării - o contri
buție la întărirea securității internaționale • Participarea, în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor statelor - condiție indispensabilă a 

unor tratative eficiente

care o are obținerea de rezultate con
crete în negocierile de dezarmare. 
Limitarea armamentelor constituie 
condiția sine qua non nu numai a 
unor relații stabile între Est si Vest, 
ci și a unui sistem stabil de secu
ritate 
tele, 
lumii __  ___ ______ _ __  ..
tia actuală — releva la rîndul său 
reprezentantul Nigeriei — constituie 
un motiv în plus de natură a ne con
vinge de extrema urgentă pe care 
o au progresele în domeniul dezar
mării. Orice pas înainte pe această 
cale si în special in domeniul arme
lor nucleare și a celorlalte arme de 
distrugere în masă ar contribui la 
întărirea păcii si securității interna
ționale".

Un laitmotiv care s-a regăsit în 
numeroase intervenții a fost acela 
privind importanta acțiunilor comune 
ale statelor și popoarelor pentru in
versarea tendințelor actuale, pentru 
continuarea dialogului, pentru con-

și pace pentru 
indiferent 
s-ar afla

toate sta
in ce parte a 
acestea". „Situa-

rat în multe din intervențiile din 
comitet problemele continentului eu
ropean, ale întăririi securității sale, 
ale realizării unor măsuri de dezan
gajare militară și dezarmare regio
nală. „A negocia în vederea reducerii 
armamentelor nucleare în Europa — 
arăta în discursul pe care l-a pro
nunțat. în fata comitetului ministrul, 
de externe al Suediei, Ola Ullsten — 
reprezintă o problemă de război si 
pace, de supraviețuire. În același 
timp, este necesar să se obțină pro
grese în toate celelalte negocieri în 
curs. Un pas înainte în negocierile 
asupra reducerii mutuale și echilibra
te a forțelor armate, chiar limitat, ar 
avea o valoare simbolică considera
bilă, ar demonstra lumii că părțile 
continuă urmărirea obiectivului des
tinderii în Europa".

Nu putini delegați — printre care 
cei ai Iugoslaviei. Poloniei. Franței — 
au opinat că securitatea pe con
tinentul nostru ar putea fi întărită 
prin încheierea de noi acorduri con-

ea ea să se Încheie cu rezultate con
crete. de natură să întărească secu
ritatea tuturor statelor' și' popoarelor 
continentului.

Pornind de la faptul că dimensiu
nile cursei înarmărilor capătă pro
porții tot mai alarmante, numeroși 
delegați s-au oprit tn intervențiile lor 
asupra necesității angajării în cadrul 
comitetului a unor autentica nego
cieri, a conservării de către acesta 
a misiunii cu care a fost învestit, spre 
a se evita repetarea practicilor ne
gative anterioare a unor discuții ge
nerale și sterile. „Dacă ne consumăm 
timpul în schimburi de vederi și 
dezbateri academice sau de procedură 
— sublinia reprezentantul Franței — 
nu vom face altoeva decît să decep
ționăm așteptările comunității inter
naționale. Dimpotrivă, în perspectiva 
celei de a doua sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, trebuie să depu
nem toate eforturile ca bilanțul acti
vității comitetului să nu fie negativ

Si. în acest fel, să justificăm speran
țele care mai există încă".

Referindu-se la condițiile indispen
sabile pentru ca organismul de nego
cieri să poată obține rezultate concre
te, reprezentanții Egiptului. Venezue- 
lei și Suediei evidențiau printre aces
tea : respectarea strictă a cadrului și 
proceduriloi- democratice de care dis
pune comitetul, ca forum multilateral 
unic de negociere, cu scopul ca toate 
statele membre să-și poată aduce 
contribuția lor, pe bază de deplină 
egalitate, în toate formele negocierii ; 
manifestarea practică a 
litice a tuturor statelor 
a stimula în mod real 
crearea unor grupuri de 
inițierea de negocieri de fond în le
gătură cu principalele teme de dezar
mare.

In această ordine de preocupări, 
țările nealiniate și alte țări în curs 
de dezvoltare din comitet — asa- 
numitul grup al „celor 21“ — au propus 
crearea de structuri de negociere pe 
următoarele teme : încetarea expe
riențelor nucleare, acordarea de ga
ranții de securitate pentru statele 
neposesoare de arme nucleare, inter
zicerea armelor chimice. întocmirea 
programului global de dezarmare și 
interzicerea armelor radiologice.

Opinia publică este pe deplin în
dreptățită să aștepte ca în activitatea 
comitetului să se producă o cotitură 
substanțială, pentru că, după cum au 
relevat și unii vorbitori în cadrul 
dezbaterilor, niciodată de la crearea, 
în martie 1962, a Conferinței comite
tului celor 18 pentru dezarmare, ur
gența negocierilor de dezarmare, a 
adoptării unor măsuri concrete de 
natură să ducă la eliminarea arme
lor și armamentelor din viata in
ternațională nu a apărut mai clară ca 
în prezent, noul organism de dezar
mare trebuind să accepte răspun
derea deosebită ce-i revine pentru 
traducerea în practică a acestui dezi
derat vital al întregii omeniri.

Radu BOGDAN

și a dezordinii monetare

Geneva

voinței po- 
membre de 
negocierile ; 
lucru pentru

La sediul Băncii de reglementări 
Internaționale din Basel a avut loc 
reuniunea lunară a guvernatorilor 
băncilor centrale din principalele 
țări industrializate din lumea ca
pitalistă. Guvernatorii, relatează 
agenția France Presse. au examina* 
un raport, pregătit de un grup de 
experți ai băncii amintite, cu pri
vire la reglementările pe piața in
ternațională a capitalurilor, unde se 
negociază devizele aflate în afara 
granițelor tării lor de origine. Agen
ția adaugă că guvernatorii n-au reu
șit să cadă de acord asupra mijloa
celor de control pe această piață si 
nu s-a luat nici o măsură în acest 
sens. S-a convenit. în schimb, asu
pra necesității unei mai bune infor
mări si supravegheri 
au fost examinate 
curgînd din escalada 
lor dobînzilor, care 
record, in special in Statele Unite, 
unde „rata primară" a ajuns la 18 
la sută in cazul unor bănci.

Pe de altă parte, potrivit unui 
raport al Băncii Japoniei, publicat 
la Tokio, principalele țări industria
lizate din Occident și-au înăsprit 
măsurile de control financiar și res
tricții monetare tn încercarea de a 
contracara presiunile inflaționiste tot 
mai puternice. Specialiștii niponi 
apreciază că specificul actualei spi
rale inflaționiste constă în schimba
rea caracterului ei din „inflație im
portată" în „inflație domestică", 
respectiv produsă de cauze prepon
derent cu caracter intern, cum sint 
creșterea costurilor de producție, a 
tarifelor serviciilor, concomitent cu 
scăderea productivității muncii., tn 
încercarea de contracarare a ten
dințelor inflaționiste, autoritățile 
financiare si monetare din S.U.A., 
R.F.G., Elveția si alte țări occiden
tale au majorat, în februarie, taxele

a ei. Totodată, 
■probleme de- 

aetuală a rate- 
ating niveluri

de scont si dobinzile bancare pri
mare la niveluri record.

După specialiștii Institutului de 
studii economice din Kiel (R.F.G;), 
inflația va atinge punctul culminant 
in cursul celui 'de-al doilea semestru 
al anului 1980. Ei arată că pentru 
perioada menționată se prevăd rate 
anuale ale inflației oscilînd intre 5 
și 25 la sută, ceea ce va atrage după 
sine „importante modificări în 
cursurile de schimb, în special în 
cadrul sistemului monetar (vest-) 
european". Totodată, expertii insti
tutului din Kiel estimează că. anul 
acesta, comerțul mondial ar urma 
să se reducă cu 2 la sută, fată de 
o creștere de 6 la sută înregistrată 
în 1979. Potrivit economiștilor din 
Kiel, Statele Unite și Italia sint. in 
1980, țările cel mai puternic ame
nințate de o recesiune, in vreme ce 
Franța, Japonia și R.F.G. au șanse 
să „reziste mai bine".

în această atmosferă, băncile cen
trale din mai multe țări occiden
tale au trebuit să intervină din nou, 
luni, pe piețele monetare pentru a 
susține cursul monedelor lor națio-, 
nale în raport cu dolarul, care a 
continuat să fie solicitat, informează 
A.F.P. Cele mai puternice inter
venții au fost cele ale băncilor cen
trale din R.F.G., Elveția și Japonia. 
Săptămina trecută, băncile centrale 
au angajat peste 5 miliarde de do
lari în asemenea operațiuni pentru 
a evita deprecierea monedelor lor 
naționale, ceea ce ar atrage creș
terea preturilor produselor impor
tate. în special la petrol, si ar ac
centua presiunile inflaționiste, In
tervențiile de luni nu s-au dovedit 
însă mai eficiente decît cele de 
săptămina trecută, întrucît dolarul 
a beneficiat, între altele, de noua 
majorare a dobînzilor bancare pri
mare din S.U.A. anunțată vinerea 
trecută.
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