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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
DECRET 

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a celei 
de-a opta legislaturi în ziua de 28 martie 1980, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

r 15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
de puternic avint creator în construcția socialistă

EDIFICAREA DNEI DEMOCRAȚII AUTENTICE, CONDDCEREA 
TARII DE CĂTRE POPOR. PENTRU POPOR - O PREOCDPARE 

MAJORA A ÎNTREGII OPERE, TEORETICE $1 PRACTICE, 
A TOVARĂȘULUI INCDLAE CEAUSESCU

Socialismul și democra
ția — într-o indisolubilă 
Unitate. Unitatea organică dintre 
socialism și democrație se dovedește 
a fi una din notele definitorii gin- 
dirii și experienței politice româ
nești, cu deosebire în ultimul dece
niu și jumătate. Promotorul cel mai 
fervent al unei astfel de orientări in 
teorie și practică, cel care a adus 
contribuția hotăritoare la elaborarea 
unei viziuni originale, armonioase, 
despre democrația socialistă, la con
turarea formelor concrete care dau 
conținut sistemului democrației noas
tre, așa cum a fost el edificat in ul
timii cincisprezece ani, este secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cine cercetează istoria densă a 
acestor ani constată că ea s-a ca
racterizat și printr-o adîncă prime
nire a vieții politice, avînd ca țel 
fundamental tocmai perfecționarea 
mecanismelor de conducere a socie
tății, astfel incit acestea să dea ex
presie și să înfăptuiască în practică 
democrația socialistă, in sensul ei cel 
mai profund, de reală și autentică 
putere a clasei muncitoare, a mase
lor largi, a întregului'-popor, „îndeo
sebi după cel de-al IX-lea Congres 
al său — sublinia in acest sens tova
rășul Nicolae Ceaușescu — partidul 
nostru a luat ample măsuri — pe 
plan politic, economic și social — 
pentru lărgirea democrației socia
liste și atragerea largă și nemijlocită 
a maselor de oameni ai muncii Ia 
elaborarea și aplicarea tuturor hotă- 
ririlor care priveso mersul înainte 
al societății noastre".

Convingerea nestrămutată că so
cialismului îi este inerentă o adevă
rată democrație pentru cei ce mun
cesc a inspirat și inspiră întreaga 
gindire și acțiune politică desfășu
rată pe acest tărim de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Opera sa teoretică cuprinde nume
roase analize strălucite care pun in 
relief fundamentele istorice — obiec
tive ale democrației socialiste, capa
bile să asigure și din acest punct de 
vedere superioritatea orinduîrii so

cialiste asupra altor tipuri de socie
tate : deținerea de către clasa mun
citoare, în alianță cu țărănimea, cu 
intelectualitatea a puterii politice ; 
desființarea exploatării omului de 
către om și stăpînirea întregii avuții 
naționale de către oamenii muncii ; 
lichidarea discriminărilor sociale și 
afirmarea principiilor socialiste ale 
egalității, echității și justiției ; înlă
turarea oricărei asupriri naționale și 
înfăptuirea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate. Toc
mai realizarea unor asemenea pre
mise — politice, economice, sociale 
— dă un conținut real drepturilor și 
libertăților democratice largi consa
crate de legea fundamentală a țării, 
Constituția Republicii Socialiste 
România, creînd condițiile pentru 
participarea poporului la conducerea 
societății.

în concepția secretarului general 
al partidului, asigurarea acestor pre
mise n-a reprezentat însă decît în
ceputul, așezarea pietrei de temelie, 
a operei de făurire a unei reale de
mocrații. „Nu poate fi vorba de so

cialism, în sensul adevărat al cuvin- 
tului, decit atunci cind clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor muncitor, participă 
intens și efectiv Ia dezvoltarea în
tregii societăți, iau parte activă la 
conducerea statului nostru socialist".

Partidul Comunist Ro
mân — promotorul princi
piilor și normelor demo
cratice în întreaga viață 
SOCială O asemene-a participare 
se realizează prin orientarea fermă 
a partidului comunist, forța politică 
conducătoare în societate, spre în
făptuirea în viață a principiilor și 
normelor democratismului socialist, 
ca o componentă majoră a proce- ' 
sului înaintării legice, etapă cu etapă, 
pe calea edificării noii orinduiri. Linia 
promovată cu consecventă de către 
partidul nostru comunist, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a răspuns și răs

punde tocmai acestei cerințe. Prin 
însăși politica sa, care exprimă in
teresele fundamentale și năzuințele 
maselor spre o viață liberă și pros
peră, prin compoziția sa, prin stilul 
și metodele de muncă, prin întreaga 
sa activitate. Partidul Comunist Ro
mân dezvoltă legături indestructibile 
cu masele largi, le ridică la crearea 
unei civilizații de tip superior — 
operă a întregului popor, făurită cu 
participarea și in interesul poporu
lui. EI este promotorul neobosit al 
principiilor și normelor democratice 
atît în activitatea proprie, cit și în 
întreaga viață socială, înfăptuiește 
linia perfecționării activității de 
stat, economice, sociale, a organiza
țiilor obștești în direcția adîncirii 
democrației socialiste. Pregătirea și 
desfășurarea congreselor partidului, 
practica ce s-a încetățenit ca docu
mentele acestora să fie supuse. îna
inte de adoptarea lor. dezbaterii tu-

Prof. univ. dr. 
Constantin VIAD

(Continuare in pag. a IV-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
;•\

Giulio Andreotti, fost prim-ministru al Italiei
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă. pe 
Giulio Andreotti, președintele Co
misiei de politică externă din Ca
mera deputaților a Parlamentului 
italian, fost prim-ministru al Italiei, 
care ne vizitează țara la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere a luat parte to
varășul Nicolae Giosan.

A participat, de asemenea. Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul ’ Italiei 
la București.

Oaspetele a adresat șefului statu
lui român vii mulțumiri pentru în
trevederea acordată și i-a transmis 
un salut cordial din partea primului 
ministru al Italiei, Francesco Cos- 
siga.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
transmită premierului italian salutul 
său cordial.

în timpul convorbirii s-a apreciat, 
de ambele părți, cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Italia. Totodată 
a fost exprimată dorința de a adinei

și extinde aceste raporturi pe plan 
politic, economic, tehnico-șiiințific, 
cultural și in alte sfere de activitate, 
pe baza celor convenite cu prilejui 
dialogului la nivel înalt de la Bucu
rești și Roma. A fost reliefată con
tribuția pe care parlamentele din 
cele două țări o aduc la amplifica
rea , conlucrării rodnice româno- 
italiene, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale. a fost manifestată îngri
jorarea față de deteriorarea. în ulti
mul timp, a relațiilor internaționale 
și de creșterea tensiunii pe plan 
mondial. S-a considerat că, în actua
lele condiții, se impune mai mult 
ca oricind să se acționeze in mod 
ferm pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, bazată pe 
respectarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și avantajului reci
proc, neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine

stătător destinele, fără nici un 
amestec din afară.

în legătură cu situația din Eu
ropa, de comun acord a fost relie
fată importanța pregătirii temeinice 
a reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să răspundă pe deplin aștep
tărilor popoarelor, să dea un puter
nic impuls întăririi colaborării și se
curității pe continent. S-a arătat că 
realizarea unei păci trainice in Eu
ropa și in lume impune ca o cerință 
imperioasă trecerea la măsuri -con
crete, eficace de dezangajare mili
tară și dezarmare.

A fost subliniată însemnătatea 
deosebită a soluționării pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, 
necesitatea întreprinderii de acțiuni 
concrete pentru lichidarea fenome
nului subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru înfăptuirea dezarmării, și in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru întărirea prieteniei, încre
derii și colaborării între toate 
popoarele.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ministrul finanțelor al Republicii Populare Mozambic

Spre Omul ce ni-e reazem și ni-e steag, 
dogoare-n orice clipă, și răcoare, 
să-nalț aș vrea cuvîntul cel mai drag, 
cuvîntul-prim, cuvintul-sărbătoare.

Erou
Și ne-am durat, cu el în frunte, sus 
cetăți de vis, de piatră și lumină, 
luceferi ard în anii ce s-au dus, 
ard galaxii în anii ce-or să vină.

v

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, simbătă, pe Rui Balta
zar dos Santos Alves, ministrul fi
nanțelor al Republicii Populare Mo
zambic, președintele părții țării sale 
in Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-mozambicană de colaborare 
economică și tehnică, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la București.

La primire a luat parte tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, președintele 
părții române în Comisia mixtă.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut și cele mai 
cordiale urări din partea tovarășului 
Samora Moises Machel, președintele 
Republicii Populare Mozambic, și a 
soției șțile,..Grațg Machel,

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut călduros împreu
nă cu cele mai bune urări tovarășu
lui Samora Moises Machel și soției 
sale.

în cursul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strinsă prietenie și 
colaborare dintre România și Mozam
bic, subliniindu-se cu satisfacție evo
luția lor ascendentă și rodnică, in 
deplină concordanță cu înțelegerile 
convenite de cei doi șefi de stat. Tot
odată. s-a apreciat că este necesar să 
se acționeze in continuare in mod 
susținut pentru transpunerea in fapt 
a tuturor măsurilor stabilite cu ocazia 
dialogului româno-mozambican la ni
vel inalt, a acordurilor și celorlalte 
documente încheiate intre România 
și Mozambic, in vederea dezvoltării 
raporturilor politice, economice, teh- 
nico-științifice și culturale, a intensi
ficării și diversificării cooperării în 
producție, creșterii schimburilor co
merciale. Au fost relevate rezultatele 
pozitive ale actualei sesiuni a Comi
siei mixte pe linia extinderii cola
borării economice româno-mozambi- 
cane.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. reliefîndu-se necesitatea spo
ririi eforturilor pentru oprirea agra
vării climatului politic internațional.

pentru promovarea unei politici noi 
de destindere și cooperare egală in
tre națiuni. A fost reafirmată hotă- 
rirea României și a Mozambicului de 
a sprijini lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a rasismului și 
apartheidului, pentru libertate, inde
pendentă și progres. în acest cadru, 
s-a subliniat importanța cuceririi in
dependenței de către poporul Zim
babwe, care deschide largi perspecti
ve unei dezvoltări noi, democratice 
a țării, precum și extinderii colabo
rării cu țările din această zonă, cu 
toate statele africane. Totodată, a fost 
exprimată voința celor două țări de 
a contribui activ la statornicirea unor 
relații noi intre state, bazate pe echi
tate și justiție, la lichidarea subdez
voltării si instaurarea unei noi ordini 

,economice mondiale, la realizarea 
dezarmării, si in primul rind a dezar
mării nucleare, la crearea unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
in Europa, în Africa și in întreaga 
lume.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

Sînt cincisprezece ani : neodihnit 
el stă la postu-i, ctitorind intr-una, 
erou al gloriosului partid, 
cu trupul țării, cu poporul una.

De glia lui atras precum Anteu 
pe vaste arii gîndul și-l rotește ; 
urmîndu-l toți Ia bine și la greu, 
zidim, cîntăm, veghem muncitorește.

Nu-i loc pe lume, azi, să nu avem 
prieteni clar rostind al țării nume 
ce s-a legat cu legămînt suprem 
chemarea păcii să rodească-n lume.

Ales și reales, condu-ne dar, 
istoria-și iubește trandafirii ; 
ne-ai fost și ești bărbatul necesar 
in evul comunist al fericirii.

Euger^ FRUNZA

LEGUME, ClT MAI MULTE LEGUME
pentru a satisface toate cerințele populației 

și a asigura disponibilități sporite pentru export
în ultimele două zile, pe melea

gurile dobrogene vremea s-a înrău
tățit simțitor, fapt ce a dus la în
cetarea. pentru moment, a insămin- 
țărilor de primăvară. Lucrările nu 
au fost insă întrerupte in fermele 
legumicole. Dimpotrivă, timpul nefa
vorabil care a determinat o anumi
tă intirziere a impus intensificarea 
acțiunilor specifice din legumicultu
ra. Aceasta cu atît mai mult cu cit 
in acest an unitățile agricole din ju
dețul Constanta au sarcini substan

țial sporite în ce privește producția 
de legume.

Mai precis, în acest an, unitățile
se alimentare — mazăre și fasole. 
Din suprafața cu legume. 4 000 tîa se 
Vor cultiva cu tomate, ardeioase, vi-

Ancheta „Scînteii" în județul Constanța
agricole de stat și cooperatiste con- 
stăntene au prevăzut să cultive cu 
legume, in total, 10 760 ha, 4 000 ha 
cu cartofi și 7 700 ha cu leguminoa-

nete și varză prin plantare de ră
sad. Acum, cind vremea plantatului 
a sosit, ba se poate spune că din 
punct de vedere calendaristic există

DIRECTORUL SE OCUPĂ DE FOTBAL.
DE PRODUCȚIA ÎNTREPRINDERII SE OCUPA FOTBALIȘTII?

1 ,
Am întilnit recent, la Tîrgu Mureș, 

o situație ieșită din comun. O vom 
relata nu pentru senzaționalul ei. ci 
pentru învățămintele ce decurg pen
tru colectivul cu care are legătură 
această întîmplare. Și, poate, și pen
tru alții. * <

Nu derulăm strict cronologic firul 
întimplării și vom începe cu relatarea 
unei secvențe aflate undeva pe la 
mijloc : discuția cu un număr de 
membri din consiliul oamenilor mun
cii, organul de conducere colectivă al 
întreprinderii „Electromureș" din Tîr
gu Mureș, in frunte cu secretarul 
comitetului de partid, tovarășul Toa- 
der Ion.

începem discuția într-o expoziție cu 
cele măi noi realizări pe linia moder
nizării producției, obținute de colecti
vul întreprinderii „Electromureș". Re
porterul iși notează o serie de produse 
noi, unele aflate-n fază de prototip, 
care se disting îndeosebi prin consu-' 
murile de materiale simțitor reduse 
și inaltul randament . energetic. Pu- 
nind însă față în față acest stăruitor 
efort pentru înnoire si modernizare 
cu rezultatele economice pe ansam
blul unității, surprinde o flagrantă 
neconcordanță. Așa că întrebăm di
rect : Cum se explică faptul că in 
1979 întreprinderea nu și-a realizat

planul la beneficii cu cîteva zeci de 
milioane de lei 7 Care sînt, cauzele 
volumului exagerat — circa 150 de 
milioane lei — al contractelor neono
rate ? De ce întreprinderea a plătit

Cadrele de conducere 
din întreprindere 

-exemplu pentru întregul 
colectiv!

în ultimii doi ani circa 25 de milioane 
lei penalizări ?

într-o pasionantă discuție, toți cei 
prezenti — Toader Ion. secretarul co
mitetului de partid si președintele 
consiliului oamenilor muncii, Gydr- 
biro Alexandru, inginerul șef. Mihail 
Soare, directorul comercial, Megyesi 
Levente, șeful compartimentului in
vestiții, și alții — se completau reci
proc. în analiza pe care o făceau cu 
un admirabil spirit Colectiv, pentru a 
prezenta greutățile reale pe care le 
întîmpină colectivul unității. Notăm

cîteva dintre ele, cu regretul că in 
șirul lor nu am putut consemna nici 
măcar un cuvînt care să poată fi luat 
drept autocritică. Oricum, cei pre- 
zenți sint unanimi in a aprecia că 
adevăratele cauze ale neajunsurilor 
semnalate constau în greutățile deo
sebite existente în aprovizionare — 
nici acum, aproape de încheierea pri
mului trimestru, întreprinderea nu are 
repartiții pentru unele materiale, 
contractarea cu mare Intirziere a pro
duselor unității de către beneficiari, 
volumul mare al derogărilor acordate 
pentru realizarea unor produse.

Sint părerile unor oameni care au 
la inimă toate problemele activității 
propriului colectiv, ale eficientei 
muncii. La ora cinci fără zece minute 
apare și directorul, tovaaăsul inginer 
Ion Olteanu. De unde venea tovarășul 
director? S-ar putea. presupune că a 
fost reținut cu diferite probleme ale 
producției intr-un sector sau altul, că 
a avut de dus la îndeplinire sarcini 
deosebite, la nivelul răspunderii ce 
atîrnă ne umerii unui director de 
întreprindere. Mai ales, cind între
prinderea in care lucrezi, cu cei 5 500

Viorel SALĂGEAN

o anumită intirziere. se pune între
barea care este stadiul pregătirilor 
pentru a demara cu toate forțele lu
crările în cimp.

Să ne referim mai întîi la proble
ma cea mai stringentă, care este 
producerea și asigurarea răsadului 
pentru legumele timpurii. După cum 
ne informa tov. Marin Tudoran, di
rectorul trustului județean al horti
culturii. situația se prezintă mult mai 
bine decît în ceilalți ani. Acum, față 
de spatiile planificate pentru produ
cerea răsadurilor, de 789 300 mp, pînă 
pe 14 martie au fost amenajați 
543 000 mp, din care s-au semănat 
350 000 mp de răsadnițe, sere și so
larii, lucrările încadrîndu-se în gra
ficul stabilit pentru această etapă.

Este demn de remarcat faptul că 
în acest an fiecare unitate agricolă 
și-a amenajat spații de producere a 
răsadurilor cu 40 la sută mai mult 
față de necesar, pentru a se putea 
înlătura operativ eventualele pagu
be provocate de timpul neprielnic, 
întrucit unele cooperative agricole, 
cum sînt Oltina și Viile, din lipsa 
biocombustibilului. nu-și pot .asigura

Aurel PAPAD1UC 
Geortje MIHĂESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tractorul nr. 11 000
La întreprinderea de tractoa

re și mașini agricole Craiova a 
fost finalizat montajul tracto
rului cu numărul 11 000, realizat 
de la profilarea unității, în 
urmă cu șase ani. pe fabricația 
unor astfel de produse, din in
dicația secretarului 
partidului, 
Ceaușescu. 
muncitorii, 
nerii unității craiovene 
cută tractoarele TIH-445 și A- 
1 800-A, în 5 tipovariante, aces
tea fiind utilizate în agricultură, 
construcții, silvicultură, trans
porturi și alte domenii de ac
tivitate. (Nicolae Petolescu).

general al 
tovarășul Nicolae 
La ora actuală, 
tehnicie ..i și ingi- 

exe-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ambasadorul Republicii Venezuela
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de simbătă, 
pe ambasadorul Republicii Venezuela

la București, Juan Uslar Pietri, în 
vizită de rămas bun. in legătură cu 
încheierea misiunii acestuia in țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
mîine sosește in țara noastră președintele 

Republicii Zair, Mobutu Șese SekoBUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, general de corp de armată Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, președintele fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii 
Zair, va întreprinde o vizită oficială în țara noastră.

Președintele Mobutu Șese Seko s-a 
născut la 14 octombrie 1930, in lo
calitatea Lisala. A urmat cursurile 
școlii primare și secundare la Școa
la catolică din Mbandaka, iar din 
anul 1950 — pe cele ale Școlii cen
trale din Luluabourg. După absolvi
re este pus la dispoziția cartierului 
general al forțelor publice din 
Kinshasa și. concomitent, iși începe 
activitatea ziaristică, căreia i se con
sacră in întregime din 1956. la sfirși- 
tul serviciului militar, devenind re- 
dactor-șef al săptăminalului „Actua
lități africane". A urmat cursurile 
Institutului de ziaristică din Bruxel
les.

Din 1955, cind îl cunoaște pe Pa
trice Lumumba. Mobutu Șese Seko 
își începe activitatea politică, dedi- 
cindu-se luptei pentru cucerirea in
dependentei naționale a patriei sale. 
La 28 decembrie 1958 devine mem
bru al Mișcării Naționale Congoleze 
(M.N.C.). organizație creată de Pa
trice Lumumba cu un an înainte și 
care iși propunea drept obiectiv prio
ritar de acțiune abolirea dominației 
coloniale și eliberarea tării. în fe
bruarie 1959 preia conducerea Birou
lui Mișcării Naționale Congoleze 
(M.N.C.), iar în ianuarie 1960 parti
cipă. în cadrul delegației M.N.C., la 
masa rotundă desfășurată la Pala
tul Congresului din Bruxelles. în 
cursul căreia s-a hotărit acordarea 
independentei. tării. Cu acest prilej, 
Patrice Lumumba îi propune să de
vină secretarul său particular — 
propunere care a fost acceptată.

La 30 iunie 1960 este proclamată 
independenta statului, și Mobutu Șese 
Seko este desemnat secretar de stat 
la Președinția Consiliului, in guver
nul Lumumba. în luna iulie a ace
luiași an este detașat și numit colo
nel, șef de stat major al armatei 
naționale. Trei ani mai tîrziu, în oc
tombrie 1963 este promovat la gra
dul de general-maior, corhandant al 
armatei naționale, iar în 
1971 devine general de 
armată.

La 24 noiembrie 1965, In
a pune capăt marasmului care dom
nea in țară, Mobutu Șese Seko preia

puterea. asumin- 
du-și prerogati
vele de șef al 
statului. Doi ani 
mai tirziu, la 20 
mai 1967. fon
dează Mișcarea 
Populară a Revo
luției — partid 
unic de guvernă- 
mint.

în prezent este 
președintele fon
dator al Mișcării 
Populare a Revo
luției, președin
tele Republicii 
Zair, deținînd și 
portofoliul 
rității ..

In anii 
trecut de 
clamarea 
pendenței 
ce. Zairul 
gajat ferm pe ca
lea dezvoltării și 
afirmării sale de 
sine stătătoare. 
Trecerea la valo
rificarea marilor 
resurse naționale 
în interesul tării 
și al poporului ei

secu- 
naționale. 

care au 
la pro- 

inde- 
politi- 

s-a an-

a permis obți
nerea unor importante succese 
calea edificării unei economii in
dependente. în întreaga țară, ce cu
noaște astăzi prefaceri înnoitoare, 
sint vizibile nenumărate mărturii ale 
progresului, roadele muncii Crea
toare a unui popor hotărit să nu-și 
precupețească eforturile pentru de

pe
pășirea stării de subdezvoltare, pen
tru propășirea sa economică și so
cială. pentru apărarea și consolidarea 
suveranității sale.

Pe plan extern, Republica Zair 
promovează o pplitică de prietenie și 
colaborare cu toate statele lumii,
(Continuare in pag. a Vl-a)

decembrie 
corp de

scopul de

Mîine, in jurul orei 11, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii generalului de corp de 
armată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită 
oficială în țara noastră.
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Semnificații ale alegerilor de la 9 martieFAPTUL^I
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Pofta vine 
muncind

Ograda și casa bătrinului Teo
dor Gherghel din satul Ciocotiș, 
județul Maramureș, răsuna de 
glasuri ca de clopoțel, de vese
lie și exuberanță, Unul din pio
nieri i-a spus ;

— De azi inainte te declarăm 
„pionier de onoare".

Emoționat, moș Teodor 
știa ce să facă pentru a 
gazdă cît mai ospitalieră.

— Ehei, cind eram eu ca
Numai ochi și urechi, 

vierii au ascultat povestea
ciumată a bătrinului despre copi
lăria desculță, tinerețea flămin- 
dă, teama de ziua de miine...

— Dar astăzi — a încheiat el 
— să tot trăiești ! De-aia eu 
nici acum nu mă las de muncă. 
Dacă intr-o zi nu lucrez, n-am 
poftă de mincare. Și asa sînt 
cind mă știu, de 100 de ani...

Mulți înainte I

• ••

nu 
li o

voi... 
pio- 
zbu-
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Curaj, dar 
nu numai atît!

Pentru remedierea unei de
fecțiuni ivite la un electromotor 
al compresorului de bioxid de 
carbon de la Combinatul de în
grășăminte chimice din Slobozia, 
însemna întreruperea funcționă
rii instalației de uree. Iată însă 
că o echipă de electricieni, con
dusă de maistrul Florea Vic
tor, a. început să meșterească șf 
să. repare „din mers" utilajul 
defect, cu ambiție și înalt pro
fesionalism. Toți cei 'din jur le 
urmăreau mișcările precise, per
fect sincronizate, calmul, cu
rajul. La sfîrșit, cei din echipă 
au aflat că intervenția lor „din 
mers" a fost echivalentă cu 
realizarea unei producții in 
valoare de o jumătate de milion 
de lei.
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I Păgubașii

I sînt așteptați

ILa 6 decembrie 1979, tn timp ce 
trenul accelerat 423 de pe ruta 
Timișoara — Baia Mare sta

ționa in gara Oradea, doi călă
tori au coborit să bea apă. Cind 
au revenit in compartiment, 
au observat că unuia ti dispăruse

I
I
I

VOTUL UNITĂȚII POPORULUI - UN VOT AL FAPTELOR,
al angajării civice pentru îndeplinirea Programului partidului
Alături de întregul popor, oame

nii muncii din municipiul Brașov — 
români, maghiari și germani — întă
resc votul dat la 9 martie candida- 
ților Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste prin noi și remarcabile 
fapte de muncă, prin acțiuni menite 
să transpună în viață propunerile, 
sugestiile și angajamentele 
de cetățeni în timpul 
electorale. In legătură cu 
care este valorificat acest 
gîndire și inițiativă cetățenească, pa
triotică, tovarășul IOAN DRĂGHICI, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, primarul municipiu
lui Brașov, ne-a spus :

— Interesul viu manifestat de ce
tățenii municipiului față de politica 
partidului și statului nostru, față de 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea și sarcinile mari care ne re
vin din planul de dezvoltare econo- 
mico-socială in profil teritorial, își 
găsește expresia și in numeroase
le propuneri importante pe care ale
gătorii le-au făcut in cadrul intilni- 
rilor de lucru cu candidați! lor pen
tru alegerile de la 9 martie și dintre 
care circa 400, cele mai importante, 
au fost incluse in programele de lu
cru ale primăriei si ale altor între
prinderi și instituții care au obliga
ția să le înfăptuiască. Ele se con
stituie intr-un sprijin deosebit de 
prețios în activitatea noului consiliu 
popular municipal, pentru mai buna 
cunoaștere a realităților, pentru re
zolvarea cu maximă solicitudine si 
operativitate a problemelor de larg 
interes cetățenesc.

— Vă rugăm să vă referiți la 
citeva dintre aceste importante 
obiective.

— Iată, in 1985, producția indus
trială a municipiului nostru va ajun
ge la peste 62 miliarde lei, iar nu
mărul apartamentelor nou construite 
va depăși cifra de 20 000, De aseme
nea, se vor construi un număr în
semnat de săli de clasă, unităti spi
talicești. magazine și altele. Tot in 
actuala legislatură vom realiza o lu
crare de mare anvergură, si anume 
noul centru civic al Brașovului, care 
va ridica municipiul nostru, și sub 
aspect urbanistic-arhitectural. la ni
velul importanței economice pe care 
o are în economia națională. De ase
menea, vom construi un nou si mo
dern cartier pe Valea Răcătăului. Așa
dar, sarcinile ce-i revin noului con-

formulate 
camoaniei 
modul in 
tezaur de

siliu popular în noua legislatură sint 
mari și complexe, iar multe din pro
punerile cetățenilor vizează tocmai 
idei si soluții interesante privind re
zolvarea lor.

— Care sint problemele prioritare 
pe agenda municipalității 7

— Două sint direcțiile principale, 
în care vom acționa cu toată ener
gia : îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan in industrie și rezolvarea

a municipiului. în acest scop, am 
stabilit măsuri concrete cu consiliul 
local al F.D.U.S., cu deputății", cu 
responsabilii de asociații de locatari, 
cu' toți factorii învestiți cu ătp.l>iiții 
în organizarea acțiunilor de mu.lcă 
voluntar-patriotică.

— Ne puteți da cîteva exemple 7
— Au fost propuneri care au vizat, 

o mai judicioasă repartizare a fon
dului de marfă la unele produse ali-

Despre modul in care se acționează 
acum pentru a da viată acestor pro
puneri, am consemnat cîteva din 
opiniile unor cetățeni și deputați :

— Ne-am stabilit un program con
cret de lucru bazat pe propunerile 
făcute de cetățeni — ne-a spus Eca- 
terina Mărgineanu, deputată în cir
cumscripția electorală municipală nr. 
59. Unele probleme au fost rezolvate 
chiar în timpul campaniei electorale.

II

Locuitorii Brașovului sînt deciși să gospodărească și să înfrumusețeze orașul, 
pe măsura locului de frunte pe care-l are in economia națională

tuturor propunerilor care vizează îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
viată ale populației. Au fost luate 
măsuri ferme pentru a se realiza in
tegral planul la construcția de lo
cuințe și' recuperarea restanțelor. 
Totodată, vom iniția acțiuni con
crete pentru îmbunătățirea servi
ciilor prestate de către I.C.R.A.L.. la 
care s-au referit multe din observa
țiile critice ale cetățenilor. Concret, 
este vorba de sporirea volumului și 
calității lucrărilor de intretiriere și 
reparații de locuințe, a centralelor și 
rețelelor termice. în acest scop, ne 
propunem să venim în ajutorul popu
lației, creind dispecerate pe lingă sec
toarele de administrare a fondului 
locativ, iar unul chiar la nivel de 
municipiu. în felul acesta, se creează 
condiții ca I.C.R.A.L. să răspundă cu 
mai multă promptitudine la solicită
rile populației. Pe de altă' parte, deși 
primăvara se lasă așteptată, vom în
cepe. chiar din aceste zile o amplă 
acțiune de curățenie și înfrumusețare

mentare, remedierea unor defecțiuni 
la rețelele de apă și termice. Îmbu
nătățirea presiunii apei în unele 
blocuri, transportul în comun, îndeo
sebi pe liniile 11. 17 și 34, rezolvarea 
unor aspecte legate de salubrizarea 
municipiului. Alte propuneri urmea
ză să completeze programul de lucru 
al viitoruluj consiliu popular muni
cipal. în același timp, aceste propu
neri se găsesc nu numai în evidenta 
primăriei, ci și a întreprinderilor 
prestatoare de servicii, cu termene 
precise de aplicare. Dealtfel, chiar 
vineri, 14 martie, la primărie a avut 
loc o primă întilnlre cu conducătorii 
unităților respective, cărora le-am 
cerut informări asupra modului în 
care au acționat și acționează pen
tru realizarea propunerilor făcute în 
campania electorală, urmtnd ca ase
menea analize să aibă loc lunar, pen
tru aplicarea integrală a respective
lor propuneri, ca și a celor pe care 

' le vom recepta pe parcurs.

Este vorba de remedierea de către 
constructor a unor defecțiuni la 
blocurile 13 și 15 de pe strada Mercur 
aflate în termen de garanție și în
ființarea unor posturi telefonice pen- 

. tru public, cu ajutorul cetățenilor 
care au participat la săparea șanțu
rilor de cablare. în douâ-trei zile mă 
voi ocupa de reorganizarea Comitete
lor de cetățeni, care sînt mina dreap
tă a deputatului. Apoi, împreună cu 
cetățenii vom trece la amenajarea 
spațiilor dintre noile blocuri de pe 
străzile Mercur și Marte, procurarea 
materialului sâditor și amenajarea 
zonelor verzi. Vrem să organizăm o 
întrecere pentru cel mai frumos bloc 
din circumscripție.

Inginerul Alfred Wagner, deputat 
în circumscripția municipală nr. 34, 
ne-a spus :

— Problemele care urmează să fie 
rezolvate ne sînt bine cunoscute, iar 
dorința de a participa la rezolvarea 
lor este unanimă. Zilele care au tre
cut de la alegeri le-am folosit pen-

tru a inventaria — pe baza propu
nerilor cetățenilor — problemele ce 

. se ridică in circumscripție. Acum, 
stabilim împreună prioritățile, dintre 
care nu vor lipsi acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a circum
scripției, efectuarea unui control mai 
riguros asuora funcționării centrale
lor termice, înființarea unei baze 
de colectare a resturilor menajere 
provenite din gospodăriile cetățeni
lor.

La rîndul său, cetățeanul loan 
Bîzdidean, unul dintre alegătorii care 
au făcut cele mai multe și judicioa
se propuneri la întîlnirea cu candi
dați!, ne-a spus :

— Am satisfacția să constat că 
propunerile pe care le-am făcut noi, 
cetățenii, sînt tratate cu toată serio
zitatea de consiliul popular și de ce
lelalte organe locale. Si aceasta nu 
numai pentru că au fost prinse în 
programul de lucru al primăriei, .ci 
și pentru că multe din problemele ri
dicate au și început să fie rezolvate. 
Un exemplu : propunerea privind ex
tinderea rețelei comerciale in zona 
circumscripției mele a fost însușită 
de direcția comercială, care a prevă
zut-o în plan. Aceeași înțelegere am 
găsit-o si din partea constructorilor, 
care s-au angajaf să înceapă lucra
rea într-un termen cît mai scurt, iar 
noi. cetățenii, ii vom ajuta prin mun
că voluntară.

Cu aceeași încredere privește rezol
varea propunerilor pe care le-a făcut 
și cetățeanul Șandor Budai :

— Știu că unele probleme nu 
pot rezolva de la o zi la alta — 
spune el. Dar ceea ce ne bucură
noi, alegătorii, este că propunerile 
noastre sînt studiate cu atenție și că 
se face totul pentru a fi aplicate. Și 
dacă primăria a găsit bună propu
nerea mea, care se referă la deschi
derea unei căi de acces pentru auto
vehicule din Piața Teatrului spre 
strada Tînăra Gardă — chiar dacă eu 
îmi pierd o parte 
bucuros că va fi 
problemele mari 
descongestionarea 
levardul Lenin, Cit ne privește pe 
noi. cetățenii, vom acorda mai mult 
sprijin organelor locale, particioind 
la toate acțiunile care se inițiază in 
folosul nostru, al tuturor.

se 
ne 
ne

din grădină — sint 
rezolvată una din 

din această zonă : 
traficului pe Bu-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Sclnteii

BIHOR: Noi unități comerciale

La sfîrșit 
de săptămînă...

întreprinderea de turism, hor 
teluri și restaurante București 
asigură variate formule de tu
rism. La începutul lunii februa
rie a fost pus in circulație „Tre
nul turiștilor", în direcția sta
țiunilor de pe Valea Prahovei, 
de unde se poate porni fie către 
cabanele din masivul Bucegi, fie 
către numeroasele pîrtii de pe 
Clăbucet. Girbova. Cioplea, Poli- 
ștoaca, Furnica, Valea Cerbului 
etc. în afara vilelor din Sinaia, 
Bușteni și Predeal sînt gazde și 
cabanele de pe valea superioară 
a Ialomiței : Padina. Peștera. 
Bolboci, Cheile Zănoagei, Scro- 
poasa.

La sfîrșitul fiecărei săptămîni 
din martie autocarele și micro
buzele conduc turiștii pe trasee 
pitorești a căror lungime nu de
pășește zilnic 200 km. : pe Valea 
Prahovei către Poiana Brașov, pe 
Valea Oltului către Călimănești, 
Căciulata și Cozia ; pe valea Ar
geșului către Pitești și Cimpu- 
lung sau în tradiționale excursii 
la Tîrgoviște, Curtea de Argeș, 
Vălenii de Munte. Cheia, Pu
cioasa, Slănic.

Desigur, cei care vor să se 
odihnească mai multe zile sau 
vor să asigure adaptarea orga
nismului pentru primăvară pot 
să petreacă o minivacantă in nu
meroase alte stațiuni : Poiana 
Mărului. Borșa, Izvoarele. Seme- 
nic. Trei Ape, Herculane, Tuș- 
nad. Muntele Mic. Covasna, 
Felix etc. Sint asigurate plecări 
zilnice.

tn fotografie : ilustrată din 
Poiana Brașov.

Spiritul gospodăresc scoate bunuri și din piatră seacă
l
I- haina de piele, iar celuilalt, 

scurta de blană, tn foarte scurt 
• timp, miliția i-a prins pe infrac

tori. dar cine și unde-s păguba- 
Păgubași care:.șlnt ,âșfdpțțLți\. 

să-și ridică hainele aflate la 
postul de miliție din gara Oradea 
„in perfectă stare de funcțio
nare". Auziți, oameni buni ?I
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Lupii... neinstruiți
Paznicii de vinătoare din ju

dețul Suceava fuseseră convo- 
cați la un instructaj de specia
litate în comuna Ciocănești. Deo
dată, un sătean din partea locu
lui a dat năvală in sală : „Frați
lor, am văzut cu ochii mei un 
lup care...".

Unul din paznici s-a și ridicat 
soldătește : „Haideți să arătăm 
pe viu ce-am învățat aici și de 
ce sintem in stare".

Și au arătat. In frunte cu 
Teodor Motrescu, președintele 
filialei județene a vinătorilor și 
pescarilor sportivi, paznicii le-au 
și făcut de petrecanie la patru 
lupani zdraveni, care dădeau 
iama prin ogrăzile oamenilor. 
Unul singur le-a scăpat, dar 
zice-se că ar fi tras cu urechea 
la ușa sălii in care se făcea 
instruirea vinătorilor...
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Emil Porumbel, 
dar altul...

Tare mirat s-a arătat gospo
darul Costache Porumbel din 
comuna Amaru, Buzău, cind un 
vecin l-a întrebat :

— Și unde zici că lucrează 
fiul tău, Emil ?

— Cum unde ? La uzină, la 
București.

— Vezi să nu lucreze. Uite 
ce zice la ziar : zice că l-a prins 
militia furind.
. Și i-a arătat „Faptul divers" 
din 4 martie. în care era vorba 
de fapta unor răufăcători, intre 
care și un anume Emil Porumbel. 
Exact așa cum il cheamă și pe 
unul din feciorii lui...... Nemai-
putînd- da ochii cu oamenii de 
rușine, m-am suit în tren și 
m-am dus în București la uzina 
unde lucrează fiul meu. Emil 
Porumbel. Și acolo, ce să vezi? 
Băiatul meu își vedea de treaba 
lui. așa cum l-am crescut, făcind 
și el haz de necaz de această po
trivire de nume. Vorba e : eu 
cum să-i conving pe săteni că 
despre alt Porumbel e vorba ?". 

lată: acel Emil Porumbel des
pre care s-a spus că a făcut ce-a 
făcut este din județul Prahova.
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Expres-retur
— Cu ce treburi pe aici, pe la 

Brașov? — l-a întrebat un lu
crător de miliție.

— Păi, să vedeți...
— Să vedem mai intîi actele 

dumneavoastră.
— Ce acte ? Ce-am făcut ? De 

ce vă legați de un om pașnic ? 
Poftiți buletiul. E-n ordine ?

— Este I
— Atunci, dațl-mi-l înapoi 

mai repede, că mă grăbesc.
— Și colegii noștri, de la Mi

liția Capitalei, se grăbesc 
dea ochii cu dumneavoastră, așa 
că mergem direct la gară, 
tocmai pleacă un tren expres.

El tot „expres", respectivul 
„om pașnic", pe nume loan 
Anghel, a fost trimis spre Capi
tală, fiind învinuit de săvîrșirea 
mai multor 
Băneasa și

să
că

violuri, in pădurile 
Mogoșoaia.
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Petre POPA
și corespondenții „Scinteii 
eHHHBS atsra esfflra rnrpirwwJ»

Cooperația de con
sum din județul Bihor 
se preocupă constant 
de extinderea și mo
dernizarea rețelei sale 
comerciale. Bunăoa
ră, in localitatea Țin
ea a'fost dat in folo
sință un modern com
plex comercial avînd 
trei niveluri și o supra
față utilă de 1 725 mp 
care cuprinde raioane 
de tricotaje-galanterie, 
țesături, confecții, un 
restaurant, o braserie, 
un cafe-bar, laboratoa
re -de- carmangerie și 
cofetărie etc. La par
terul blocurilor nou 
construite în localități
le Valea lui Mihai, 
Aleșd, Ineu de Criș,

Sălard etc. au fost des
chise numeroase ma
gazine specializate. La 
Marghita și Săcueni 
s-au ridicat magazine 
universale cu raioane 
de confecții, țesături, 
încălțăminte, tricotaje- 
galanterie etc. Paralel 
cu înălțarea unor noi 
unități s-au moderni
zat și s-au extins cele 
existente, printre' care 
se numără magazinul 
cu articole electroteh
nice. magazinul cu 
produse alimentare din 
Ținea, precum și 
gazinul universal 
Uileacul de Beiuș 
Printre unitățile
merciale reprezentati
ve aparținînd coope-

ma- 
din 
etc. 
co-

rației de consum se 
află și Complexul co
mercial „Central" din 
Beiuș cu numeroase ' 
raioane pentru desfa
cerea de mărfuri nea
limentare, un restau
rant și o grădină de 
vară, o cofetărie cu la
borator propriu, cafe- 
bar, rotiserie. în cursul 
acestui an se vor da 
în folosință un com
plex comercial (950 
m.p.) la Sălard și mai 
multe magazine spe
cializate Ia parterele 
blocurilor din Valea lui 
Mihai, Săcueni. Holod, 
Sălard, Ceica etc.

In fotografie : Com
plexul comercial din 
localitatea Ținea.

• * *
— încotro așa de zorit 7 

. — îl întrebăm pe minerul 
Gavrilă Burzo, de la Ex
ploatarea minieră din Bă
iuț, județul Maramureș.

— No, că la lucru, dar 
mai înainte mă opresc o 
țîră la masă.

— Și cum vi se pare mîn-. 
carea la cantină 7
r — Păi, cum să ni se pară? 

Așa cum îi : foarte bună, 
îndestulătoare și gustoasă. 
Și am să vă spun și de ce. 
Noi ne-am făcut aici, la 
exploatarea minieră, o gos
podărie in toată regula, fo
losind niște resurse locale, 
deși nu avem teren bun 
pentru agricultură in... virf 
de munte. Și totuși, culti
văm aici legume și creștem 
animale, deci facem și a- 
gricultură, fără să cheltuim 
nici un ban. Asta înseamnă 
însă foarte mult pentru 
cantina noastră, pentru că 
a adăugat un important 
spor de 
mincării 
primesc 
cuvinte, 
dar scoate apă și din piatră 
seacă, așa cum am reușit 
noi să facem agricultură pe 
creasta muntelui.

Interlocutorul nostru, Ga- 
vrllă Burzo, este cel mai 
bun miner al Maramureșu
lui și vorbele lui au un plus 
de autoritate. El, șeful echi
pei deținătoare a mult rîv-

și oferă permanent mese gustoase
nitului trofeu „Diamantul 
de Maramureș", ne-a înfă
țișat o foarte interesantă 
inițiativă a minerilor de la 
Băiuț, care se dovedește a 
fi nu numai utilă din punct 
de vedere economic, dar ș.i 
extrem de instructivă ș’i 
mobilizatoare, cu putere de 
exemplu, privind grija pen
tru valorificarea, în folosul

cu atît mai mult cu cît Bă- 
iuțul, aflat în munți, la vreo 
80 de kilometri de Baia 
Mare, are greutăți in apro
vizionarea cu legume. Și 
uițe-așa, am ajuns ca mina 
noastră să aibă acum, pe 
lingă cantina proprie, o 
adevărată grădină de le
gume, să creștem peste 100 
de porci, 200 de oi,. 7 vaci

rită minerilor se adaugă a- 
cum un spor de... calitate, 
pe care îl obținem culti
vind niște terenuri altăda
tă aride, stincoase. Le 
fertilizăm după toate regu
lile agrotehnicii, cu îngră
șăminte naturale obținute 
de la vitele și oile pe care 
le îngrijim. Vreți să știți cu 
ce cultivăm aceste tere-O valoroasă inițiativă a minerilor de la Băiuț-Maramureș

producției agricole, a fiecă- cu lapte din rasa „Brună de nuri. 7 Cu tot ce trebuie

■■

un
conținut și calitate 
pe care minerii o 
zi de zi. Cu alte 
cine-i bun gospo-

rei palme de pămint.
— Ideea de la care am 

pornit — avea să ne spună 
tovarășul Gheorghe Coz- 
muță, directorul Exploatării 
miniere 
aceea de 
eficientă 
sterilului 
tație împotriva ploilor, cu- 
renților și vînturilor, care 
spulberau și purtau aiurea 
acest praf fin, dar care era 
un poluant 
con j urător, 
depozitam 
gîndit să-1 
strat de pămint fertil. Și 
atunci, ne-am zis că dacă 
tot am obținut vreo trei 
hectare de teren, de ce nu 
am încerca să le cultivăm 
cu ceva în folosul cantinei,

Băiuț — a fost 
a găsi o soluție 
pentru fixarea 

rezultat de la flo-

al mediului în- 
Iazul în care 
sterilul ne-am 
acoperim cu un

Maramureș", 50 de iepuri 
și 19 familii de albine. în 
această primăvară, vom în- 

' ființa și un sector avicol 
cu citeva sute de păsări.

Unii dintre cei care vor 
citi aceste rinduri se vor 
mira, poate, că niște mi
neri, in vîrf de munte, se 
ocupă și cu agricultura, și 
încă pe un teren pe care 
singuri și l-au creat. Dar 
nu e nici o mirare, cînd ai 
asemenea oameni pasionați 
și întreprinzători ca ei și ca 
șeful serviciului adminis
trativ, Gheorghe Șraum,

— Cum se materializează 
aceste rezultate ale mine
rilor deveniți... agricultori- 
amatori în timpul lor li
ber ?

— La fiecare masă ofe-

pentru cantină : cartofi, sa
lată, gulii, ceapă, castraveți. 
Ba, am ajuns să cultivăm 
și plante furajere pentru a- 
nimale. Pe piriul Leorda 
am ridicat, tot prin muncă 
voluntară, un mic baraj 
pentru acumularea apei ne
cesare udării legumelor. 
Deci, facem și irigație. Ani
malelor le-am asigurat in 
această iarnă peste 100 000 
kg fin natural, sfeclă fura
jeră, cartofi, pentru care nu 
am cheltuit absolut nici un 
bănuț. Toate beneficiile re
alizate pe această cale con
tribuie la creșterea calita
tivă a mesei pe care o pre
gătim minerilor.

Fără îndoială, inițiativa 
și pasiunea minerilor de 
Băiuț va fi studiată și

alți mineri maramureșeni 
— și nu numai de ei — 
pentru a-și valorifica mai 
judicios resursele locale, 
cultivind in spațiile dispo
nibile, odată cu legumele, 
și spiritul de buni gospo
dari, grija de a nu risipi 
nici o palmă de pămint. Cu 
atît mai mult cu cît, în ca-- 
drul unui schimb de expe
riență in probleme de mi
nerit, conducerea Centralei 
minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare 
i-a invitat pe toți șefii uni
tăților miniere să viziteze 
și gospodăria anexă' a mi
nei de la Băiuț.

— Cit despre cei care, din 
neglijență, mai lasă uneori 
în paragină unele terenuri 
destinate agriculturii, adică 
pămint foarte bun aflat la 
îndemîna mecanizării — ne 
spunea Gavrilă Burzo, 
fruntașul fruntașilor mine
rilor maramureșeni — îi 
invităm aici, la noi, la gura 
minei Băiuț, să vadă cu 
ochii lor cum am învățat 
noi, cei care muncim in 
măruntaiele pămîntului, 
să-l facem să rodească și 
afară, la lumină, chiar și 
într-o zonă de steril consi
derată altădată o 
tă pacoste pentru 
rimi.

adevăra- 
impreju-

/

Ia 
de

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteil

Cît costa „blana 
ursului 

din pădure"
ft

După nouă condamnări pentru trafic de 
influentă, abuz de încredere în dauna avu
tului obștesc și mai multe înșelăciuni cali
ficate, se părea că Man Cornelia va reveni 
la prima ei pasiune : muzica de local. Dar 
cum din vremea succeselor de altădată la 
crama „La calul bălan" din Tg. Mureș nu-i 
mai rămăsese decît... un teanc de afișe, 
în Capitală reușește să obțină doar o pro
misiune de contract. La I.A.P.L. Amzei. 
Ceea ce, din punctul său de vedere, era un 
adevărat succes. Sau mai exact, singura po
sibilitate cu care spera să-și justifice la o 
„adică" prezența în București — unde, prin 
decizia nr. 1195/76 a Tribunalului munici
pal, 1 se interzisese 
5 ani.

Odată „rezolvată" 
mai rămăsese decît 
rost de bani. Ideea 
tihna apartamentului din str. Dr. Tăcu nr. 
20 — care numai ea știe cum a reușit să-l 
„închirieze". Se va face misit de case. La 
început, de case imaginare.

— Am o colegă care se pensionează și 
vrea să plece din București. Stă pe Popa 
Na'n, intr-un apartament superb. Cu citeva 
mii de lei, reușești să pui mina pe el. Să 
ai toată încrederea 1 Eu, personal, mă ocup 
de toate formalitățile.

Amatori, s-au găsit destui. N-au fost însă 
de acord să dea. pe nevăzute, bani pe „bla
na' ursului" din Popa Nan. Forțată de „ne
încrederea" clienților, nu-i mai rămîne 
decît să ofere propria sa locuință. De astă- 
dată, succesul este deplin. Margareta Manga

să mai stea vreme de

această problemă, nu-i 
o grijă : cum să facă 
„salvatoare" îl vine în

din Popești Leordeni, frizeriță, îi oferă 
8 000 lei. Mariana Voiculescu din comuna . 
Băleni — ajutor de ospătar — 3 500, Ioana 
Costache — „candidată" pentru un post de 
ajutor de ospătar — tot 3 500, iar Mihai 
Vasile, meseriaș, nu mai puțin de 15 000. 
Este adevărat, acestuia din urmă se oferise 
să-i facă rost și de buletin de Capitală.

Pe de altă parte, „succesul" i-a fost asi
gurat și de un oarecare plus de, să-i zi
cem, profesionalism. între timp reușise să 
facă rost de formulare-tip pentru „con
tracte de închiriere", „anunțarea reședin
ței" ș.a.m.d., care, odată completate, le creau 
„clienților" săi impresia de... profundă le
galitate.

Cînd amatorii de învîrteli s-au trezit șl 
au văzut cu cine au de-a face, era prea 
tîrziu. Acum, ca să-și recupereze banii, mai 
au de așteptat 3 ani, pînă cînd Man Cor
nelia își va ispăși pedeapsa. De, „chilipi
rurile" costă 1

„Paiul" și „bîrna 
în proces

u

De la șeful de șantier și pînă la ultimul 
venit, toți știau că nu este nici legal, nici 
normal cum procedează. Se făceau însă că 
nu văd. Luni de zile, din două în două 
săptămîni, un coviltir improvizat din plăci 
de P.F.L. era prins cu cîteva cuie pe ca
mionul care transporta muncitorii și...

Și, pînă la urmă, ireparabilul s-a produs. 
La ieșirea din București, autocamionul intră 
într-o groapă, se balansează puternic și iz
bește cu coviltirul coroana unui copac. O 
creangă groasă se rupe și, în cădere, 
smulge acoperișul coviltirului. Din cauza 
șocului prea puternic, doi dintre muncitorii 
aflați în autocamion sint azvîrliți în mijlo-

cul drumului. Preda Marin „scapă" cu o 
fractură. Gheorghiță Gheorghe însă, strivit 
sub coviltiruL prăbușit, nu mai poate fi 
salvat, cu toate îngrijirile care i se dau.

- Șase zile mai tîrziu, doi copii rămîneau 
orfani.

Sub aspect penal, instanța a stabilit că 
vinovat de producerea accidentului este șo
ferul Catragiu Grjgore, care a condus nea
tent, „nereducînd" viteza pînă la limitele 
evitării oricărui pericol". Culpă pe care, de 

' altfel, a recunoscut-o el însuși. în schimb, 
soluționarea laturii civile a urmat unor în
delungate încercări ale reprezentanților 
Trustului de construcții și îmbunătățiri fun
ciare de a „demonstra" că vinovată de cele 
petrecute în „ograda" și cu știința lor ar 
fi întreprinderea de utilaje grele pentru 
construcții : unitate de la care... închiriaseră 
autocamionul.
' Pentru a convinge, nu este suficientă insă 
niciodată verva polemică. Și, pînă la urmă, 
instanța de judecată decide că răspunderea 
revine beneficiarului utilajelor și camioa
nelor închiriate, care a încălcat dispozițiile 
legale și nu a asigurat exploatarea camioa
nelor conform prescripțiilor tehnice de fo
losire. Deci Trustului de construcții și îm
bunătățiri funciare. Adică tocmai acelora 
care au preferat luni de zile să „nu ob
serve" ceea ce erau obligați șă vadă I Și 
ceea ce erau obligați să interzică: birna din 
propriul ochi.

Dispensă 
de paternitate ?

„Sînt fiul pîrîtului, iar în prezent sin 
student în anul I. Mama a decedat in 1976, 
iar tata s-a recăsătorit și..."

Și n-a trecut mult timp pînă cînd a ajuns

să fie considerat în casa părintească un fel 
de chiriaș. Un chiriaș incomod și nedorit. 
Un străin.

Intr-o bună zi i-au interzis să se mai uite 
la televizor. Fără nici un motiv. Pe urmă a 
fost nevoit să-și spele singur rufele. Chirie 
nu I s-a cerut, într-adevăr. în schimb nu 
l-au mai lăsat nici, in sufragerie. Iar une
ori găsea și frigiderul încuiat. întîmplător.p 
Cind i s-a interzis categoric să mai ia vreo 
carte din bibliotecă, nu s-a mai mirat. Era 
mulțumit, ba chiar fericit, că cel puțin pînă 
atunci il lăsaseră să învețe pentru admitere, 
că reușise la facultate, că pleacă în ar
mată.

Cind s-a reîntors acasă, în loc de „bun 
venit" tatăl său i-a spus, fără menajamente, 
că este „nevoit" să-i caute o locuință. Cu 
alte cuvinte, nu prea avea ce căuta acolo, 
în prima clipă s-a gîndit că poate e mai 
bine așa. Pe urmă însă a început să-și pună 
întrebări. Din ce bani să plătească chiria 7 
Cu ce să-și cumpere haine 7 Cît timp să 
mai mănînce pe la prieteni 7 Cum să se 
descurce 4 ani de facultate cu 272 lei pe 
lună, cit primea pensie de pe urma mamei 7 
Se părea că nu-i mai rămăsese decit o sin
gură soluție : să se adreseze justitipi. Ba 
nu. O să învețe bine, foarte bine și o să 
primească bursă. în fond, pină la începerea 
cursurilor mai erau doar două luni. A doua 
zi se duce direct la facultate. Să se inte
reseze ce și cum. Află.

— După media obținută la examenul de 
admitere, aveți dreptul la bursă chiar din 
anul I. Depinde însă și de veniturile pă
rinților.

— Tatăl meu. are o retribuție mare, 4 953 
lei. Dar...

A plecat fără să-și mai termine vorba, 
îi era pur și simplu rușine — de rușinea 
tatălui său. Se convinsese insă că într-ade
văr nu-i mai rămăsese decît să se adreseze 
justiției.

A urmat un proces în care el a fost

„reclamant", iar tatăl său „pîrît". Și o sen
tință — nr. 5260/79 — care il obliga pe pirit 
să plătească reclamantului o pensie de în
treținere in sumă de 1 200 lei, de la data 
introducerii acțiunii (27 iulie — n.n.) și pină 
la terminarea studiilor.

„Pîrîtului" însă nu i-a fost rușine să facă 
recurs. Și nici să ceară instanței ca măcar 
în cele două luni care au mai rămas pînă 
la începerea anului universitar să nu plă
tească. Adică încă două luni dispensă de... 
paternitate. Recursul a fost respins.

Din caietul 
grefierului

„Neînțelegerile între ei erau pe motiv că 
soția ducea o viată cu mult peste posibilitățile 
lor materiale. împotriva voinței sale a ple
cat intr-o excursie unde a întirziat o săp- 
tămînă, deși știa că are un copil din altă 
căsătorie, după aceea i-a reproșat că-l spri
jină material și moral, deși i-a cerut să nu 
fumeze, aceasta a coțittnuat pentru a-l de
monstra că nu înțelege să-i respecte do
rințele".

(„Motive" de divorț din dosarul 6050/ 
1979. Judecătoria sectorului 4. Bucu
rești).

„Sus-numitul îmi poartă o ură de moarte 
încă din anul 1964 cind subsemnata am re
fuzat să depun o mărturie falsă intr-o cau
ză pe care acesta o avea la tribunal. încă 
de la această dată m-a amenințat că nu 
se lasă pină ce nu mă omoară și intr-ade
văr s-a ținut de cuvînt".

(Dosar 2063/1979, Judecătoria sectoru
lui 4, București)

Florin CIOBĂNESCU
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Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stirpiți 
„ROZĂTORUL*!

Primăvara nu se grăbește 
să vină; cu atît mai mult 
trebuie grăbit semănatul!

IERI, PE OGOARELE TELEORMANULUI

Să jaaea î aplicare tehneiDgilie de valorificare a materialelor rtfciie!

S-A GĂSII UN AC PENTRU COJOCUL RISIPEI RE POLIETILENA
La întreprinderea de mase plastice din Buzău funcționează de două săptămîni o instalație 
de recuperare a resturilor de polietilenă - creație a specialiștilor și muncitorilor de aici.

Câteva opinii despre măsurile ce se impun pentru extinderea utilizării ei

Se apreciază că, anual, mii și mii de tone 
de polietilenă, sub formă de saci de amba
laj și folii, ies din uz pentru că s-au degradat 
și nu mai pat avea întrebuințarea inițială. Ce 
-eprezintă aceste materiale pentru economia 
națională ? Este suficient să arătăm că pen
tru fabricarea unei tone de folii de polieti
lenă se consumă, ca materie primă sau in 
scopuri energetice, aproape 7 tone de petrol, 
care costă pe piața externă circa 1 600 de

dolari. La aceasta se adaugă amortizarea 
unor instalații scuhnpe, precum și manopera 
a zeci și zeci de muncitori. In aceste condiții, 
se înțelege ce mare importanță economică 
are reciclarea produselor din polietilenă, în 
loc să se arunce la gunoi sau să se ardă. 
Există în lume asemenea soluții ? Da I Există 
unele instalații care permit recuperarea și 
valorificarea polietilenei 
Asemenea instalații sint 
Buzău.

de joasă densitate, 
și la noi in

într-adevăr, la unitatea buzoiană 
există un sector de valorificare a po
lietilenei colectate Constituit din trei 
linii tehnologice. Primele două au 
fost aduse cu ani în urmă din import 
și, pentru a le spori randamentul, 
ingenioșii tehnologi și mecanici bu- 
zoieni le-au adus o serie de îmbu
nătățiri substanțiale. A treia linie, 
realizată integral după o concepție 
proprie, superioară -vechilor instala
ții, a intrat recent in funcțiune. îm
preună cu specialiștii de aici întoc
mim o succintă fișă tehnico-econo- 
mică a instalației românești.

Principiul de funcționare : restu
rile de polietilenă suferă operații 
succesive de spălare și stoarcere, ur
mate de o aglomerare la cald în 
mediu apos, tăierea și răcirea aglo
meratului. Se obțin particule aglo
merate asemănătoare granulelor, 
care se folosesc apoi pentru realiza
rea unor noi produse.

Materia primă : în general se pot 
prelucra orice resturi de polietilenă 
de joasă densitate, fără o degradare 
fizico-chimică avansată, cu .grosimi 
ale foliei pină Ia 0,3 mm, impurifi- 
cate. în’ principal, cu substanțe solu
bile în apă (de pildă, îngrășăminte 
chimice). Este vorba deci de saci 
pentru îngrășăminte chimice, saci de' 
preambalare din componența sacilor 
de hîrtie, folii de polietilenă fără o 
expunere îndelungată la soare ; aces
te materiale pot proveni din agricul
tură, de la combinatele chimice, din. ------
industria ușoară;- pFecum și dirf alte sută, 
sectoare ale economiei.

Produse realizate : în principal, se 
fabrică folii de polietilenă netrans
parente care pot fi utilizate în con
strucții, in agricultură (pentru de
pozitarea și acoperirea cerealelor), 
în industria lemnului Ia fabricarea 
plăcilor aglomerate din lemn ; de 
asemenea, se pot realiza saci groși 
pentru ambalarea diferitelor produ
se chimice, a textilelor, a cimentu
lui, a cărbunilor ; un alt domeniu 
este cel al produselor injectate sau 
sinterizate (plăcuțe avertizoare pen
tru canale de cable, paleți cu una 
sau două fețe active, pubele, contei- 
nere ș.a.).

Capacitatea de producție : pe 
această linie se pot prelucra circa 
1 ODD tone resturi de polietilenă pe 
an, din care se pot realiza produse 
in valoare de circa 8—9 milioane lei.

Costul comparativ al 
Cheltuielile de realizare a 
au fost de 623 000 Iei, în 
fiecare din liniile vechi a 
milioane Iei. Prețul pieței externe 
pentru procurarea unei instalații din 
import este acum de circa 2 milioane 
lei valută.

Eficienta economică. Costul insta
lației se recuperează din beneficii in 
mai puțin de o jumătate de an.

Alte avantaje tehnico-economice 
ale instalației :

— Este dotată cu un panou de co
mandă și control centralizat pentru 
întreaga instalație ;

— Tehnologia adoptată evită o se
rie de operații intens consumatoare 
de energie la vechile instalații ;

— în vederea reducerii conținutu
lui de impurități s-a aplicat o fază 
tehnologică nouă de filtrare și gra
nuiare. asigurîndu-se o alimentare 
mai bună a mașinilor de extrudere 
și injecție ;

— O piesă de bază — cazanul — 
este realizată din tronsoane confec
ționate din tablă obișnuită, deci mai

instalației, 
instalației 
vreme ce 
costat 1.5

te

— Multe din produsele din polietilenă 
scoase din uz pot fi valorificate potrivit unei 
tehnologii și într-o instalație de concepție 
românească - ne spune ing. Marin lonescu, 
directorul Întreprinderii de mase plastice din 
Buzău. Și nu mă refer la resturile tehnolo
gice, pentru care am găsit soluții de reintro
ducere pe loc în circuitul productiv, ci la sacii' 
și foliile de polietilenă colectate, care nu au 
un grad înaintat de degradare fizico-chimică.

Resturile de polietilenă colectate sint încărcate pentru a fi introduse in instalația de recuperare (fotografia din stingă). 
După prelucrare se obțin produse noi, ambalate în saci, gata a fi expediate beneficiarilor (fotografia din dreapta)

ieftină, și este protejat în Interior cu 
anumite materiale an'tiabrazive care 
îi sporesc durata de utilizare de la 
cîteva luni, la 2—3 ani.

— Datorită ușurinței de ma
nevrare și supraveghere, conducerea 
instalației se efectuează de către 
același personal existent la vechile 
linii, ceea ce înseamnă, în fapt, spo
rirea productivității muncii cu 33 la

— Condițiile de lucru ale oame
nilor sint substanțial îmbunătățite.

Cine sint realizatorii ?
Proiectul a fost întocmit de un co

lectiv de la atelierul de proiectare al 
întreprinderii din care au făcut parte 
inginerii Nicolae Vlăsceanu și Gheor- 
ghe Mihai, subinginerii Stan Răilea- 
nu și Paul Tufan și proiectantii Io
nel Iordan și Marcel Rădulescu.

Constructori au fost muncitorii din 
echipele conduse de Dumitru Sohan, 
Constantin Bratu, Mihai Popescu, 
Nicolae Gociu șl Gheorghe Ungu- 
reanu, coordonați de ing. Mihail 
Turcin.

— Pofta de creație vine creind — 
parafrazează un cunoscut , proverb 
ing. Viorel Văsuț, șeful serviciului 
producție. De aceea, ne-am gîndit 
încă de pe acum Ia unele perfecțio
nări pe care Ie putem aduce in con
tinuare instalației. Astfel, avem 
vedere o anumită compactizare, 
micșorare a gabaritelor instalației 
vederea diminuării consumului 
metal, Ia copstrucție, și al celui 
energie, în exploatare. De aseme
nea, intenționăm să perfecționăm și 
tehnologia în sensul multiplicării 
unor faze și scurtării ciclului de fa
bricație, asigurînd atît o mai bună 
calitate a produselor, cît și creșterea 
productivității muncii.

Ce posibilități există pentru gene
ralizarea instalației concepute Ia uni
tatea din Buzău ?

Am consemnat in acest sens cîteva 
opinii :

© Ing. Marin lonescu, directorul 
întreprinderii de mase plastice din 
Buzău : -

— Pentru a asigura creșterea can
tităților de polietilenă recuperată 
sint două soluții : fie să dezvoltăm 
sectorul nostru de recuperare, creînd 
noi linii tehnologice ; fie să se am
plaseze pe întreg teritoriul țării ase
menea linii tehnologice care să asi
gure prelucrarea pe Ioc a resturilor 
de polietilenă. Consider că a doua

soluție este 
transportul 
in vrac de la distanțe mari este mai 
costisitor decît chiar prețul materiei 
prime. Dacă se optează pentru aceas
tă variantă, noi punem la dispoziția 
celor interesați documentația nece
sară. De asemenea, am putea exe
cuta noi înșine instalațiile de care 
este nevoie. De asemenea, trebuie 
rezolvată problema găsirii unor be
neficiari pentru produsele realizate 
din polietilenă recuperată.

mai rațională, intrucit 
resturilor de polietilenă

• Ing. Sorin Buligescu, director 
tehnic al Centralei pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re
folosibile :

— Sintem 
de asemenea 
de la Buzău, 
fiecare centru teritorial să avem in
stalații de spălare și granuiare a po- 
lietilenei. De aceea, vom luă legătu
ra cu Centrala industrială de prelu
crare a cauciucului și maselor plas
tice și cu unitatea din Buzău pentru 
a stabili o colaborare în acest sens.

interesați să dispunem 
instalații cum este cea 
Practic, va trebui ca in

în Teleorman se poate lucra din 
plin ,1a pregătirea terenului și. la 
semănatul culturilor din prima ur
gență. la plantatul legumelor in so
larii și in cîmp. Este frig, bate un 
vint tăios, dar temperatura și umi
ditatea solului permit efectuarea 
lucrărilor.

în cele 8 ferme legumicole ale 
întreprinderii, pentru industrializa
rea legumelor-și fructelor Tr. Mâgu- 

. rele se lucrează concomitent la pre
gătirea terenului, aplicarea erbici- 
delor, la semănatul mazării și altor 
culturi din prima urgență. Pe direc
torul I.P.I.L.F., Marin Chiriță, îl găsim 
pe cîmp, alături de mecanizatori. 
„Ne grăbim, dar sintem cu ochii pe 
calitate" — ne spune dinsul. Și, in
tr-adevăr, terenul este pregătit „gră- 
dinărește". Practic, se aplică cu răs
pundere „verigile de bază" ale teh
nologiei de cultivare a legumelor. Pe 
o tarla care pare nesfîrșită, două 
tractoare tip A-l 800 in agregat cu 
discuri, cu mare lățime de lucru, 
conduse de mecanizatorii Florea 
Toma și Marian Marin, s-au pregătit 
ieri să semene 120 ha cu mazăre. Se 
lucrează bine, cu utilaje de înalt 
randament, dar și măiestria mecani
zatorilor este la înălțime. Terenul 
este zvintat, se mărunțește și se ni
velează perfect. Notăm cîteva mă
suri aplicate cu rigurozitate : trac
toarele și mașinile se utilizează gru
pat, ceea' ce înlesnește controlul și 
înlăturarea operativă a oricărei de
fecțiuni. Se lucrează pe întreaga du
rată a zilei-lumină. Așa cum s-a sta
bilit, mazărea pentru industrializare 
se insămințează eșalonat, in patru 
etape, începînd cu soiurile timpurii, 
care se vor recolta și industrializa 
în prima etapă. Am reținut, totoda
tă, că, spre deosebire de anii trecuți, 
cind fiecare din cele opt ferme cul
tiva cite 10 soiuri de mazăre fiecare, 
în această primăvară s-a organizat 
semănatul pe module, deci fiecare 
soi cuprinde cite o tarla. în acest 
mod se poate lucra repede și bine 
de la pregătirea terenului și semă
nat pină la recoltare. în momentul 
de față se seamănă mazărea la fer
mele conduse de inginerii Petre En- 
ciu și Clipcea Dragoș. De asemenea, 
în cursul zilei de ieri a continuat 
amenajarea solariilor pentru a pro
duce cel puțin 5 milioane răsaduri de 
tomate, ardei, vinete și alte culturi.

Ferma nr. 1 a cooperativei agri
cole Cetatea. Mecanizatorii Florea 
Bălăceanu și Vasile Toma, cu semă
nători SUP-29, insămințează mază
rea. Se lucrează de zor, terenul este 
reavăn, bine pregătit, dar la capetele 
tarlalei, acolo unde intorc semănă- 
torile, rămîn boabe neacoperite de 
pămint, ceea ce înseamnă tot.atitea 
mii de plante lipsă, densitate mai 
redusă și recoltă diminuată. Ingine- 

i rul-șef al consiliului unic agroindus

trial Tr. Măgurele, Ștefan Chelu. 
intervine prompt pentru înlăturarea 
acestei grave neglijențe. Dar de ce 
a trebuit să intervină inginerul-șef 
al consiliului cînd pe tarlaua res
pectivă era prezent și șeful de fermă 
Mihai Cochință, care răspunde în 
primul rind de calitatea insâmințâ- 
rilor ?

Practic, nu putem schimba decît 
cîteva cuvinte cu ing. Aurelia Con
stantin, șefa fermei legumicole a 
cooperativei agricole Lița. „Sintem 
zgîrciți cu timpul, ne grăbesc... ră
sadurile de varză, pe care trebuie să 
le plantăm acum și nu mai tirziu. 
Avem de plantat 10 hectare cu varză 
timpurie, sintem la al patrulea. Aici 
lucrează 60 de cooperatoare ; cîțiva 
cooperatori infig în pămint nuiele 
de lemn în formă de arcuri, pe care 
așază folii de polietilenă, formînd 
adevărate tunele protectoare. Ope
rațiune deloc ușoară, dar care va 
asigura o recoltă cu cel puțin 12 zile 
mai devreme.

Ora 9 și jumătate. Pe șoseaua as
faltată din centrul comunei Lița, 
cîteva tractoare „ară și seamănă" 
asfaltul în plină zi. Oprim pentru 
cîteva momente pe unul dintre me
canizatori, Florea Zimbrea. care ar 
fi trebuit să se afle din zorii zilei 
pe tarlalele cooperativei agricole. 
Vin de la instructaj, de la ședință. 
N-am mai auzit de la care ședință 
și de unde pentru că a plecat văl- 
vîrtej.

In Teleorman se lucrează bine, dar 
se poate lucra mult mai bine, 
pentru asta nu trebuie să se piardă 
nici o oră bună de lucru !

C. BORDELANU (

Ieri, la cooperativa agricolă Is
laz, județul Teleorman, s-a lucrat 
din plin la semănatul lucernei 

(fotografia de sus)
La S.M.A. Lița, județul Teleor
man, semănătorile sînt revizuite 
abia acum. Ce au făcut, toată 
iarna, mecanicii ? (fotografia de 

jos)
Foto : Eugen Dichiseanu
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o 
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DIRECTORUL SE OCUPĂ DE FOTBAL.
(Urmare din pag. I)
de oameni ai muncii, este cea mai 
mare unitate din județ.

...Dar să derulăm filmul și să ne 
întoarcem puțin în timp. La ora 11 a 
aceleiași zile, printre întreprinderile 
pe care primul secretar al comitetului 
județean de partid ni le-a indicat 
pentru documentare figurează și 
„Eiectromureș". După numai cîteva 
minute, in mod cu totul intimplător, îl 
zărim prin vitrina cofetăriei „Bucu
rești", din plin centrul orașului Tg. 
Mureș, pe însuși directorul întreprin
derii „Eiectromureș", Ion Olteanu. 
Era în compania, ce părea destul de 
veselă, a încă 4—5 persoane la rindul 
lor unele cu munci de răspundere pe 
plan local. Masa — încărcată cu 
cafele, sucuri și alte lichide care în 
mod excepțional pot fi consumate aici 
chiar și la cofetărie. îl lăsăm pe 
director în compania plăcută, de la 
masa aflată chiar lingă vitrina cofe
tăriei. pentru a putea privi din cînd 
în cind la trecătorii de ne ..Corso" 
Pentru a putea privi și pentru a 
putea fi privit.

La ora 12 îl căutăm pe tovarășul 
director la telefon. Ne răspunde 
secretara : „îmi pare rău. nu a venit, 
este la ședință la municipiu. O 
ședință mare .cu tovarășul orim- 
secrelar Ironim Buda. Nu cred că 
va mai veni azi. încercați mîine". în 
jurul orei unu. soarele izbea în 
vitrina mare a cofetăriei si consuma
torii de la masa directorului Ion

Olteanu păreau să-și fi epuizat su
biectele discuției. în cîteva minute, 
grupul se sparge, oamenii plimbin- 
du-se agale pe bulevardul invadat de 
soarele primăvăratic.

în jurul orei două și jumătate, îl 
informăm pe tovarășul Simion Cotoi, 
secretar al comitetului județean de 
partid, despre cele întîmplate. 
Prompt, gestul directorului este de
zaprobat. Formează imediat numărul 
de telefon al întreprinderii și întreabă 
unde este directorul Olteanu. I se răs
punde că a fost la o ședință la muni
cipiu și că abia a plecat din unitate, 
împreună cu un tovarăș. Dispoziția 
secretarului comitetului județean : 
„Să îl căutați urgent, unde știți și 
ținde doriți și să-i spuneți ca la ora 
patru fix să fie in fabrică pentru a 
discuta cu ziariștii".

La ora patru cînd intrăm în între
prindere, pe aleile de la intrare, pe 
culoare se făcea curățenie. Ne adre
săm unor muncitori care măturau de 
zor : în ce secție lucrați ? „La • pre- 
saj" — ni se răspunde. „Și acum 
„Acum facem curățenie. Ni s-a spus 
că vine o delegație de ziariști..."

Așa, va să zi?ă...
...Și cum spuneam, pe la cinci fără 

zece minute apare. în sfîrșit. mult 
căutatul și mult așteptatul tovarăș 
director Ion Olteanu. în continuare 
nu facem altceva decît să notăm o 
parte — doar o parte — din discuția 
avută cu directorul Ion Olteanu. dis
cuție care a oscilat intre jenant și 
penibil.

Ce anume se cuvine subljniat în concluzie?
1. Instalația concepută și realizată 

la Buzău are menirea de a salva de 
la distrugere mari cantități de polie
tilenă. Soluția merită atenție pentru 
că nu ne putem permite să „ardem" 
resturile de polietilenă.

2. Cu fiecare zi ce trece se pierd 
cantități tot mai mari de polietilenă.

Se impune organizarea colectării și 
depozitării unor asemenea resurse 
materiale valoroase, în principal prin 
rețeaua de întreprinderi județene de 
valorificare a materialelor refolo- 

■ sibile.
Corneliu CARLAN 
Dumitru DANĂILĂ

Pe urmele materialelor publicate

Ce nu s-a făcut în cinci ani 
s-a putut face în cîteva zile

Ca urmare a articolului „Cînd la „Energoconstrucția" și „Energo
montaj" se risipește prea multă... energie", apărut in ziarul „Scinteia“ 
din 20 februarie a.c. am primit recent răspuns din partea directorului 
Trustului „Energomontaj". din care reproducem :

f

Legume, cît mai multe legume
(Urmare din pag. I) ajute, în zilele următoare, și timpul...

La cooperativa agricolă Agigea, 
aceeași activitate intensă in ferma 
legumicolă. Șeful de echipă I. Mu- 
terem ridică citeva rame de la ră
sadnițe pentru a ne arăta materialul 
săditor pregătit de ei : 125 000 fire 
de ardei gras, care urmează a fi 
plantate în solariile care au fost 
pregătite și 2.5 milioane fire de roșii. 
„Știți, ne spune ing. Mihai Ciobanii, 
răsadul pregătit de noi ne revine la 
sfert de preț; față de cel cumpărat, 
în plus e mai rezistent, mai ■ călit. 
Din surplus vom putea furniza și al
tor unități".

Din zilele următoare, activitatea 
se va intensifica in fermele legumi
cole. Cu toate acestea, și la această 
dată există unele probleme nesolu
ționate. Prima urgență o constituie 
asigurarea foliei de polietilenă. în
treprinderile . de mase plastice din 
Iași și Buzău mai au de livrat 60 și, 
respectiv, 80 tone de folie, cantitate 
ce afectează acoperirea a circa 45 ha 
de solarii, aproape jumătate din su
prafața prevăzută a se amenaja in 
acest an. A doua chestiune se referă 
la faptul că nu au fost asigurate in
tegral erbicidele pentru întreaga su
prafață cu legume. I-am cerut tova
rășului Mihai Deleanu, director in 
direcția generală economică a horti
culturii, care răspunde de județul 
Constanta, să ne spună cum vor fi 
soluționate aceste probleme. Am prj- 
mit asigurări că problemele au fost 
puse in discuție cu factorii de re
sort. Supunem totuși atenției orga
nelor de specialitate ale Ministeru
lui Agriculturii aceste aspecte ce tre
buie soluționate neiritîrziat. întrucît 
acum in legumicultura orice zi de 
întirziere are consecințe asupra pro
ducției.

ros și există riscul de a se etiola 
și de a imbătrini'. Este momentul 
trecerii masive la plantat. Și trebuie 
spus că deși temperatura se menține 
scăzută. în multe unități s-a trecut 
la plantarea verzei timpurii. Dealt
fel, la Centrul de producere a ră
sadurilor din Tuzla se aflau la în
cărcat două mașini de la cooperativa 
agricolă Anadalchioi și I.A.S. Man
galia. în aceste unități, ca și în al
tele, plantarea verzei in solarii este 
în plină desfășurare. Concret, lata 
cîteva aspecte surprinse in cimp. La 
cooperativa agricolă Anadalchioi, una 
din unitățile mari producătoare de 
legume timpurii pentru aproviziona
rea orașului Constanța, circa 80 de 
femei lucrau în ziua de 15 martie la 
plantat. Terenul este îmbibat cu apă. 
acoperit în parte chiar cu un strat 
de zăpadă și e destul de frig.

— Ieri, pămîntul a fost chiar în
ghețat in stratul superficial și tot 
am lucrat, ne spune ing. Mariana 
Neroșneac. Pentru că. vedeți, pină la 

'20 martie trebuie să plantăm 20 ha 
cu varză timpurie și pină acum n-am 
făcut decit 3 ha, din cauza condi
țiilor neprielnice. Timpul insă, intir- 
ziat, și răsadurile ne împing din 
urmă. Și nu numai la această cul
tură. Dăm zor cu toate lucrările. 
Cum vedeți, o parte din oameni lu
crează la răsadnițe, unde, din 
17 000 mp, am realizat pină acum 
12 000 mp, alții la solarii. Din 8 ha 
de solarii, care sînt arate și fertili
zate, 3 ha au și fost acoperite, ur- 
mind să fie plantate pină la 20 ale 
acestei luni. Avem folie, avem răsa
duri pentru aceste culturi, iar pen
tru cele 28 de hectare pe care le vom 
cultiva în spații protejate, în tunele. 
ne pregătim singuri întregul mate
rial săditor. în rest, sperăm să ne

cu forțe proprii întregul necesar de 
răsaduri, s-a luat măsura ca între
prinderea de sere Constanța și în
treprinderile agricole de stat Nazar- 
cea. Medgidia și Mangalia să produ
că peste nevoile proprii încă 25 mi
lioane fire de răsaduri. Totodată, 
consiliile unice agroindustriale ău 
preluat in acest an și sarcina de a 
produce răsaduri pentru . gospodării
le populației, sector unde se vor pro
duce 49 000 tone de legume, din care 
22 000 tone vor fi livrate la fondul 
de stat. Deci, se poate aprecia că in 
acest an s-au luat toate măsurile 
pentru asigurarea întregului necesar 
de răsaduri pentru legume. Chestiu
nea cea mai importantă este ca acum 
să se treacă cu toate forțele la plan
tat. mai întii în spațiile protejate și 
apoi în cîmp.

...Sîntem la Centrul de producere 
a răsadurilor din Tuzla al întreprin
derii județene de sere. Șeful fermei, 
ing. Viorel Cosma, este și bucuros, 
dar și îngrijorat in același timp. De 
ce ?

— Avem culturi de răsaduri foarte 
bune — ne spune acesta. Le-a sosit 
însă vremea să fie plantate. Avem 
gata pregătite pentru livrare circa 
3 milioane fire de varză. 500 000 fire 
de ardei și 1 milion fire de tomate. 
De asemenea, mai avem 5 ha de so
larii cu răsaduri pentru tomate tim
purii de cîmp care vin din urmă. 
Iată de ce timpul a început să ne 
cam preseze. Răsadurile la cuburi și 
cele repicate trebuie să fie urgent 
preluate și plantate. Pe spatiile eli
berate avem sarcină să producem 
răsaduri pentru legumele de cimp.

Intr-adevăr, acu'm timpul nu aș
teaptă. Răsadurile au crescut vigu

lectrocentrale" Bucu
rești șl trustul „E- 
nergoconstrucția" — 
s-a întocmit un plan 
de măsuri pentru pu
nerea în ordine a in
cintei.

Precizăm că restu
rile de cable electrice 
nu aparțineau trustu
lui „Energomontaj", ci 
erau proprietatea în
treprinderii „Electro-

„Trustul Energomon
taj" — una din unită
țile criticate în artico- 
Iui sus-arătat 
măsuri de lichidare a 
deficientelor semna
late. în ziua de 21 fe
bruarie a.c. s-a depla
sat la fața locului 
conducerea Grupului 
de șantiere și împreu
nă cu celelalte unități 
— întreprinderea „E-

Multumim pe această cale celor care privesc
gospodar, intervin și sesizează neglijentele. După cum se vede, critica 
a ajutat si ceea ce nu s-a făcut in cinci ani s-a putut face in citeva 
zile. Aviz și altor factori responsabili din unitățile noastre care sint 
invitați să-și arunce privirea prin cotloanele unităților pe care le con
duc și unde zac poate insemnate valori recuperabile și refolosibile.

a luat

centrgle" București, 
fiind provenite din 
reparațiile executate 
în anii anteriori. Ele 
au fost predate la în
treprinderea pentru re
cuperarea și valorifica
rea materialelor refo
losibile. în prezent in
cinta este degajată de 
resturile de metal și 
de alte materiale ară
tate în articol".

: in jurul lor cu ochi de

— Ne-ați găsit in plină dezbatere 
tovarășe director, in legătură cu unele 
neimpliniri ale colectivului...

— Ce neimpliniri, tovarășe 1 Noi am 
făcut planul, avem și depășiri I

— Totuși, care sînt, după dv„ cau
zele nerealizării beneficiului, de pildă, 
sau ale nerealizării unui mare volum 
de contracte ?

— Cauzele tovarășe, să te văd dacă 
le scrii.

— Cum să nu scriem, tovarășe di
rector. de aceea ne aflăm aici.

— 2X2=5. Asta-i cauza. Să văd, 
o scrii ?

— N-am înțeles nimic din „meta
fora" asta subtilă.

— Cum. foarte simplu 2X2 = 5. 
Pină și tovarășii din centrală mi-au 
luat această expresie. Spune dragă și 
tu (arătind spre contabilul-șef) nu-i 
așa ? Adică, e proastă planificarea, 
tovarășe ziarist. Asta e, 2 X 2 = 5. Nu 
se mai poate așa I

— Ne surprinde această opinie a 
dumneavoastră. Aproape o oră am 
ascultat aici cu totul alte păreri din 
partea celor prezenți. Din spusele 
dînșilor am înțeles că aveți serioase 
greutăți atît în aprovizionare, cît și 
în desfacere.

— Ce știu tovarășii ? Eu sint direc
tor aici, eu știu ce se întîmplă cu 
producția 1 Să vă explic cum se 
calculează beneficiul...

— Mulțumim, dar nu credem că e 
cazul...

Dar nimeni nu l-a putut opri 
și au urmat citeva minute de 
„explicații" din care, pînă la ur
mă, s-a desprins limpede o con
cluzie elementară pentru orice om 
care are cele mai modeste noțiuni de

contabilitate : atît timp cît cheltuie
lile planificate Ia o mie de lei pro
ducție marfă, ca și cheltuielile mate
riale planificate au fost depășite, nici 
planul la beneficii nu putea fi reali
zat. Că cifra reală a acestor nereali- 
zări este de 50 sau 30 de milioane lei 
are mai puțină importantă acum, din 
moment ce economia națională n-a 
încasat cota de beneficii pe care a 
contat, prin plan. Dar. în ciuda tutu
ror argumentelor, tovarășul director 
Olteanu o ține morțiș : „2X2 = 5.
Asta-i, tovarășe ziarist, să văd dacă ai 
curajul să scrii despre asta !“ îl as
cultăm, și replica fermă a di
rectorului rămîne ca un ecou ; „Eu 
sint director aici, eu știu ce se întîm
plă cu producția". Din momentul 
apariției directorului Olteanu în za
dar am căutat să aflăm în continuare 
alte opinii ale celor prezenți, a fost 
imposibil. Micjle intervenții ale secre
tarului comitetului de partid, ale con
tabilului șef se făceau numai și nu
mai la îndemnul amical al directoru
lui : „Hai. spune dragă și tu. nu-i 
așa ?“ ; „Dă-i cifrele, tovarășe, ca să 
se convingă 1“ ș.a. în rest, tăcere 
absolută. Mă uit la oamenii cu care 
discutasem pînă atunci și deși ii văd 
bine, nu-mi vine să cred că sînt 
aceiași de pînă acum 30 de minute. 
Adică aceiași oameni care înainte 
discutau deschis, sincer despre o 
seamă de greutăți. Dar îl privesc și 
pe directorul atotcunoscător. intîrziat 
într-un stil de lucru cel puțin anacro
nic și înțeleg totul.

„Eu sînt director aici !...“
Așa este, tovarășe inginer Ion 

Olteanu. dumneavoastră sînteti direc
tor, dar ce fel de director ?

— Cu ce probleme deosebite s-a

confruntat colectivul întreprinderii 
„Eiectromureș" astăzi, joi. 13 martie 
1980 ?

— Am fost anunțați că se reduce 
cu 400 de tone repartiția conductori
lor electrici din cupru. Asta ne 
creează greutăți mari.

— Și ce ați întreprins concret în 
acest sens ?

— Deocamdată, nimic. Azi am fost 
ocupat.

— Cu ce probleme ?
— în sfîrșit. organele locale s-au 

gîndit să se ocupe serios de fotbal, de 
sport.

— Foarte bine, dar ce treabă 
aveați dumneavoastră, directorul 
unei mari întreprinderi, cu fotbalul ?

— Cum, ce aveam ?
Probabil că de aceea merge fotba

lul cum merge pentru că directorul 
unei întreprinderi nu-si rezolvă sar
cinile de producție, dar vrea să re
zolve problemele fotbalului.

— în timp ce vă căutam la Între
prindere și ni s-a spus că sînteti în
tr-o importantă ședință la municipiu, 
mai precis între orele 11 fără zece mi
nute și 13. deci peste două ore. vă 
aflați la cofetărie. în compania unor 
cunoscuți. unii dintre ei Ia rîndul lor 
cadre cu munci de răspundere impor
tanțe. Ce părere și-au făcut oare 
muncitorii din schimbul doi. care 
trecînd pe lîngă cofetărie v-au zărit 
pierzînd timpul, timpul prețios de 
producție în discuții sterile ?

— Consider că. n-am pierdut vre
mea acolo. Am rezolvat tovarășe, 
dacă vrei să știi, probleme impor
tante. Am rezolvat problema aprovi

zionării mai bune în cartierul din 
„Dimb", unde am răspunderi, am or
ganizat și am obținut aprobare pen
tru ca unui muncitor de aci. de la 
mine din fabrică, să i se plătească 
37 000 de lei recompensă pentru o in
venție care a adus importante econo
mii materiale. Să nu credeți că noi 
am pierdut vremea la cofetărie, to
varășe. Am rezolvat probleme acolo. 
Notați și scrieți că eu mi-am pierdut 
vremea in timpul producției discutind 
probleme de aprovizionare. Scrieți, 
tovarășe' ziarist, scrieți 1 .

Scriem și subliniem că un aseme
nea comportament esțe de neadmis, 
cu atît mai mult cu cît la recenta 
consfătuire de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. Ii s-ă cerut tuturor cadrelor de 
conducere din economie, inccpind cu 
miniștrii, să se al'le permanent în 
miezul fierbinte al activității pentru 
îndeplinirea planului, să rezolve 
practic, zi de zi, la fața locului toate 
problemele concrete ale producției.

— Eu, directorul acestei unități, pe 
care am ridicat-o de la 400 milioane 
lei producție la...

— Din nou cred că exagerați foarte 
tare. Poate că nu numai dv. ati spo
rit producția întreprinderii. Poate că 
a contribuit cu ceva și marea masă a 
muncitorilor, inginerilor, economiști
lor...

— Da, așa este...
...în sfîrșit. și un consens în lunga 

și obositoarea discuție, în lunga și pe
nibila discuție. îndrăznesc să-i spun 
tovarășului director că dacă eram 
muncitor din „întreprinderea lui" in
tram în cofetărie și. în numele bunu
lui simț elementar, îi atrăgeam aten
ția-că la întreprindere îl așteaptă sar
cini mari nerezolvate și îl întrebam :

„De unde pină unde această fa
natică dăruire pentru fotbal atît 
timp cit in producție rrîal sînt încă 
multe, chiar foarte multe probleme 
pe care trebuie să le lămuriți și să le 
rezolvați, tovarășe director ?“

N-am fi redat pe larg această întîmplare dacă ea, ca și repli
cile directorului, n-ar contrasta atît de flagrant cu modul serios, 
plin de responsabilitate în care înțeleg să-și facă datoria miile și 
miile de directori, de cadre tehnice și economice cu muncă de 
răspundere din întreprinderile noastre. Pentru că, este bine știut, 
o trăsătură definitorie, o condiție a realizării planului, a bunei 
gospodăriri, a mobilizării colectivului o constituie devotamentul, 
capacitatea organizatorică și chiar spiritul de sacrificiu pe care îl 
dovedesc aceste mii și mii de cadre învestite cu sarcini de con
ducere. Este și aceasta o explicație a marilor realizări obținute în 
dezvoltarea și modernizarea industriei noastre. Metode de condu
cere, atitudini cum sint cele relatate aici vin în totală contradicție 
cu spiritul în care trebuie să își înțeleagă menirea sa un cadru de 
conducere din economie sau din orice alt sector de activitate. Mai 
ales acum, cînd sarcinile de producție sînt din ce în ce mai com
plexe și mai însemnate.
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(Urmare din pag. I)
turor comuniștilor, a întregului po
por, ilustrează deosebit 
democratism, exemplul 
cent și cel mai grăitor 
acest sens Congresul ...
Amploarea pe care a căpătat-o dez
baterea programelor-directivă ale 
congresului privind dezvoltarea pe 
toate planurile a României in urmă
torul cincinal și în perspectivă, 
profundul lor ecou, unanima adeziu
ne manifestată îndreptățesc apre
cierea că aceste documente istorice, 
de uriașă însemnătate pentru desti
nele țării, sint opera întregii națiuni, 
expresia voinței și aspirațiilor sale 
celor mai înalte.

de viu acest 
cel mai re- 
oferindu-1 in 
al XlI-lea.

Un sistem unitar, com
plex, destinat valorificării 
largi a capacității de cre
ație a maselor în opera de 

■* conducere a societății.
Sub îndrumarea directă a partidului, 
cu contribuția hotăritoare a secreta
rului său general. în tara noastră a 
fost creat și se perfecționează con
tinuu un cuprinzător și complex sis
tem unitar de 
către popor, o 
economică și 
care asigură 
permanentă șl 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de naționali
tate, Ia conducerea unităților econo
mice, a Instituțiilor științifice, cultu
ral-educative. a unităților adminis- 
trativ-teritoriale. a întregii societăți.

Acest sistem este reprezentat de 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, organism politic larg repre
zentativ. exprimind unitatea de vo
ință și acțiune a tuturor claselor și 
categoriilor sociale, a întregului po
por, cuprinzînd toate organizațiile 
politice, obștești, cultural-științifice. 
După cum se știe, din inițiativa to

varășului Nicolae Ceaușescu, recent au 
fost luate măsuri pentru creșterea ro
lului și îmbunătățirea organizării 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Aceste măsuri, înainte de 
toate, crearea Organizației Democra
ției și Unității Socialiste, care de pe 
acum cuprinde iri rindurile ei mili
oane de oameni cafe nu sint membri 
ai P.C.R., și-au dovedit de pe acum 
excepționala însemnătate, asigurind 
un cadru politic optim pentru parti
ciparea mai activă a tuturor catego
riilor de' oameni ai muncii la viața 
politică a țării, la conducerea trebu
rilor obștești, pentru unirea, sub 
conducerea partidului, a tuturor 
forțelor națiunii in opera de con
strucție socialistă.

Cu deosebire s-au afirmat în acești 
ani, ca o componentă esențială a sis
temului unitar de conducere a țării 
de către popor, formele înstituționa- 
lizate de conducere colectivă a di
feritelor domenii de activitate, atit 
pe plan local, cît și național. Crearea 
organismelor autoconducerii , muncii , 
torești — adunările generale ale oa
menilor muncii și consiliile oameni
lor muncii — introducerea autoges- 
tiunii, a noului mecanism economi- 
co-financlar, au așezat pe baze 
profund democratice conducerea ac
tivității întreprinderilor, a unităților 
economice, au asigurat extinderea 
democrației la bază, acolo unde, 
în fapt, se traduc în viață pla
nurile de dezvoltare economico-so
cială a țării. Un rol important în 
perfecționarea cadrului general or- 
ganizatoric-democratic în societatea 
noastră l-a avut constituirea în ul
timii ani a organismelor menite să 
dezbată și să decidă asupra proble
melor unor intregi domenii de ac
tivitate, la nivel național : Congre
sul consiliilor populare, Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, Congre
sul agriculturii, Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, Con
gresul educației și învățămintului, 
precum și a organismelor perma
nente ale acestor foruri.

Procesul de adîneire a democrației 
noastre socialiste și-a găsit o preg
nantă expresie in (măsurile care au 
asigurat creșterea rolului și atribuții
lor sindicatelor, organizațiilor de ti
neret și femei.

O atenție deosebită s-a acordat în 
toți acești ani 
Iul creator al

conduccre a 
democrație 

socială de 
participarea 

sistematică 
tuturor

tării de 
politică, 

tip nou, 
directă, 

a clasei

valorificării potentialu- 
națibnalitățiior conlo-

DE LA CEC.
Un instrument complex de e- 

conomisire a banilor la C.E.C. 
și in același timp de plată il 
constituie contul curent perso
nal El este folosit pentru a păs
tra* economiile bănești și pen
tru achitarea in termen a unor 
plăți ‘ periodice pentru abona
mentul de telefon, radio, televi
zor. costul consumului de ener
gie electrică si de gaze, a chi
riei, impozitelor și a diferitelor 
plăti ocazionale. Aceste plăți se 
efectuează în mod gratuit de 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni la cererea și pe baza dis
poziției date de titular din su
mele depuse în contul său. Ti
tularul beneficiază totodată de 
toate drepturile și avantajele 
generale ale economisirii la 
C.E.C., inclusiv de o dobindă a- 
nuală. Contul curent personal se 
deschide la cererea persoanelor 
majore. Ia oricare sucursală sau 
filială C.E.C., iar depunerile în 
cont se fac atît în numerar, cît 
și prin virament_ ____
mintul titularilor. Eliberări 
sume din contul 
nai către titularul 
către alte persoane (cel 
două) împuternicite de către ti
tular la deschiderea contului se 
fac atît la unitatea C.E.C. la care 
este deschis contul, cît si la o 
altă unitate C.E.C. stabilită de 
titular.

cu consimtă- 
de 

curent perso- 
contului sau 

mult

c i n e m a
• Mijlocaș Ia deschidere : SCALA
— 9; 11,15: 13,15; 15.30; 17,45: 2Q,
FLOREASCA — 9: 11; 13; 15.30:
17,45; 20 MODERN - 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20.
• Sosea odată un călăreț : PA
TRIA — 9: u,45; 14.30: 17,15: 20, 
BUCUREȘTI — 8.30; 10.45; 13;
15.15: 17,45; 20.15, CULTURAL — 
9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, FES

CĂTRE POPOR, PENTRU POPOR
cuitoare, asigurării condițiilor pentru 
participarea lor tot mai activă în con
diții de deplină egalitate, la viața po
litică, economică, socială, culturală a 
țării. Crearea, din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a consiliilor 
acestor naționalități, activitatea vastă 
și rezultatele obținute in dezvoltarea 
economico-socială armonioasă a tutu
ror județelor tării, inclusiv a celor 
unde, alături de români, trăiesc si oa
meni ai muncii apartinînd altor na
ționalități. în dezvoltarea invătămîn- 
tului și lărgirea bazei materiale a ac
tivității cultural-artistice în limbile 
naționalităților conlocuitoare ilus
trează profundul democratism al po
liticii partidului în problema națio- 

. nală. Pe bună dreptate aprecia se
cretarul general al partidului că 
„România se numără printre puținele 
țări care au rezolvat într-un mod de
mocratic problema națională si tocmai 
aceasta explică de ce întregul popor, 
inclusiv naționalitățile conlocuitoare 
sprijină in întregime politica internă 
și externă a țării".

In spiritul democratismului consec
vent. au fost aduse numeroase per
fecționări organelor puterii de stat — 
Marea Adunare Națională, consiliile 
populare — exprimate nu numai în 
îmbunătățirea componentei acestora, 
corespunzător structurii sociale a 
populației, dar și in sporirea conside
rabilă a rolului și atribuțiilor lor.

Tabloul ar fi, desigur, incomplet, 
dacă nu am aminti perfecționările 
aduse sistemului electoral, puternic 
evidențiate prin desfășurarea recen
telor alegeri de deputati în Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare. Componența candidatilor. pro
punerea mai multor candidați in ma
joritatea circumscripțiilor electorale, 
prezenta masivă la vot, practic, a to
talității cetățenilor țării, intreaga 
pregătire și desfășurare a alegerilor 
au pus cu deosebită putere in relief 
profundul democratism al viei ii noas
tre politice, iar victoria Frontului De
mocrației și Unității Socialiste fn ale
geri a constituit o nouă și strălucită 
manifestare a deplinei adeziuni a în
tregului popor la politica internă și 
externă a partidului, lg hotăririle 
Congresului al XlI-lea al partidului 
— programul cu care F.D.U.S. s-a 
prezentat in alegeri.

Intensa activitate legislativă, per
fecționarea necontenită a cadrului 
juridic al tării dau noi și semnifica
tive expresii procesului de adîneire 
a democrației socialiste. Este meritul 
secretarului general al partidului că, 
pornind de la analiza 
operei de 
țara noastră, pe fondul aprecierii ma
rilor succese ce au fost obținute, in
clusiv în dezvoltarea democrației, a 
dezvăluit cu fermitate greșelile și 
denaturările care au fost săvîrșite ln- 
tr-o anumită perioadă in conducerea 
societății. în valorificarea capacități
lor umane, a urmărit cu stăruință lua
rea tuturor măsurilor care să facă cu 
neputință repetarea unor asemenea 
greșeli „în viitor, să asigure întrona
rea legalității socialiste in toate drep
turile 1 ei. în acest fel s-au creat — 
și este, desigur, unul din marile 
ciștiguri ale acestor ani — o nouă 
stare de spirit, un climat de respect 
al demnității umane. în care fiecare 
cetățean să-și poată afirma nestmghe- 
rit personalitatea, să-și dezvolte apti
tudinile. să aibă conștiința clară că 
este parte integrantă a colectivității, 
că nimic din ceea ce privește "olec- 
tivitatea nu-i poate fi indiferent, tot 
astfel cum nici colectivității nu-i 
poate fi indiferent ceea ce se întîm- 
plă cu fiecare din membrii săi. Da
torită concepției și acțiunii secrcta-

rului general al partidului, propriului 
său exemplu de înaltă umanitate, de 
comunist de omenie — democrația a 
devenit in societatea noastră o ex
presie concentrată a umanismului 
socialist. Este o dovadă cum nu se 
poate mai grăitoare a superiorității ei.

„Avem o democrație socialistă 
unică în felul ei — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară cetățenească din 
Capitală — superioară oricărei forme 
de democrație burgheză, bazată pe 
proprietatea comună a oamenilor 
muncii asupra mijloacelor de pro
ducție și in care oamenii muncii sint 
adevărațil stăpini a tot ceea cc fău
resc cu brațele și cu mintea lor, ai 
întregii bogății a țării. Cei ce mun
cesc sint proprietari, producători și, 
totodată, beneficiari ai întregii ac
tivități economico-sociale. Ei 
răsc in deplină cunoștință 
politicii interne și externe 
acționind, totodată, neabătut 
înfăptuirea acestei politici, 
înălțarea patriei pe noi culmi 
progres și civilizație".

hotă- 
asupra 

a tării, 
pentru 
pentru 

de

o

canismelor profunde ale progresului 
țării, a formării unei conștiințe 
înaintate, capabile să armonizeze in
teresele individuale, locale, cu cele 
generale, o școală a profundei răs
punderi cetățenești, a Înaltului curaj 
civic. Participarea la rezolvarea pro
blemelor obștești este menită să 
cultive deopotrivă curajul expri
mării opiniei critice și spiritul de 
răspundere, exigența față de felul 
cum muncesc cei însărcinați să în
deplinească funcții publice. întărirea 
disciplinei proprii, respectarea or
dinii, a legii, a legalității in toate 
împrejurările.

și

desfășurării
construcție socialistă în

1

altora, pentru mai buna în
țelegere a artei teatrului, a 
muncii artistice, pe de o 
parte, pentru mai adinca 
pătrundere a propriei misi
uni și mai limpedea direc
ționare a activității artisti
ce, pe de alta.

Multe s-au făcut în ulti
ma vreme, pentru ca torta 
de influențare a teatrului 
asupra conștiințelor să-și 
lărgească din ce in ce mai 
mult aria de acțiune. Și 
multe mai sint incă de fă
cut. Pentru că începuturile 
trebuie să se dezvolte, ceea 
ce se enunță in principiu 
trebuie să capete existentă 
reală, iar formele să-și do

tea-

se dăuna calității. Pentru 
cele de mare amploare, care 
nu se pot deplasa, se pot 
organiza prin O.N.T. gru
puri de spectatori din tară, 
în general insă, atit la al
cătuirea repertoriului cît și, 
mai ales. în crearea spec
tacolelor. conducerile
trelor. regizorii și sceno
grafii ar trebui să aibă în 
vedere și posibilitatea a- 
daptării ia spatii diferite 
de reprezentare.

Sintem. se pare, intr-un 
moment 'bun al teatrului 
nostru, din punct de vede
re al relațiilor cu publicul. 
Sint spectacole. în Bucu
rești. la care nu se găsesc

cauză, dindu-li-se posibili
tatea să cunoască piesele, 
problemele despre care se. 
discută. Sondajele, in rin- 
durile spectatorilor, discu
țiile asupra proiectelor de 
repertoriu, asupra specta
colelor. ar trebui să consti* 
tuie o metodă de lucru cu
rentă și reală pentru fie
care teatru. In felul acesta 
s-ar ști ceva mai mult des
pre efectul real al specta
colelor asupra publicului, 
iar activitatea educativă a 
teatrului ar dobindi un te
mei mai solid și o perspec
tivă mai certă. O amplă 
acțiune, organizată, de cer
cetare a relațiilor teatrului 
cu publicul, incepind cu 
simula completare a unor 
chestionare și contlnuînd. 
cu largi dezbateri, ar fi de 
un real folos în această 
atîf de complexă problemă 
a rolului teatrului in dez
voltarea conștiinței socia
liste, în educarea estetică, 
civică a maselor.

Fără îndoială. în larga di
fuzare a artei teatrale, ca 
mijloc de educație, activi
tatea artistică de amatori 
aduce o prețioasă contribu
ție, atunci cînd e vorba de 
talente reale și de dragoste 
de artă. Festivalul național 
„Cîntarea României" oferă 
ample posibilități de mani
festare acestor talente, nu
meroase. care se cer des
coperite. și cultivate pen
tru a dobindi o maximă ex
presivitate. Iată un teren 
fertil pentru conlucrarea 
artiștilor de teatru profesio
niști și amatori, pentru ca 
arta teatrală să-și lărgească 
aria de acțiune, impactul cu 
viata. Sini necesare și aici 
investigații atente si aoli- 
cate, pentru a se evita for
malismul, birocratismul, 
pentru ca rezultatele finale 
să fie cu adevărat în favoa
rea unui mai larg orizont 
cultural, a unei mai pro
funde conștientizări. .

Se înțelege că in toate 
aceste aspecte, notate fu
gar. ale relațiilor teatrului 
cu publicul, critica teatrală 
este ' implicată în mod di
rect și responsabil. Integra
tă politicii culturale a par
tidului nostru, critica 
astăzi un element 
dinamizator al vieții 
trale de pe tot întinsul tă
rii. Tocmai de aceea, crite
riile actului de judecată 
critică ar trebui să aibă 
mai consecvent în vedere 
efectul unui spectacol asu
pra publicului, relația de 
comunicare specifică între 
scenă șl sală. Multe s-au 
făcut in consolidarea și ex
tinderea relațiilor teatrului 
cu publicul. Multe mai sînt 
încă de făcut.

Teatrul s-a născut din 
nevoia de comunicare cu 
mullimile. Marile epoci ale 
infloririi teatrului au fost 
acelea -in care spectacolele 
se desfășurau sub cerul li
ber. în marile amfiteatre 
antice, in piețele publice 
sau. mai tirziu. in Imensele 
clădiri, supraetajate. Sigur, 
evoluția teatrului în epoca 
noastră a dus și la o diver
sificare a spatiilor de ioc, 
anumite spectacole , cerînd 
scene vaste, mașinării com
plicate. care să inlespească 
desfășuțarea unor ample 
acțiuni, o largă structurare 
a auditoriului, altele cerînd. 
dimpotrivă, spatii mici, care 
să apropie scena de sală 
intr-o intimitate prielnică 
profundelor interogații 
confruntări sufletești.

Larga difuzare a artei 
teatraie azi. pe teritoriul 
României socialiste, este un 
semn si. totodată, un rezul
tat al procesului de demo
cratizare a întregii noastre 
vieți sociale, inclusiv a cul
turii Instituțiile de specta
cole nu mai sint concentra
te doar in Capitală. Sint 
in tară centre culturale 
din ce in ce mat multe, care 
rivalizează cu Capitala, și 
care, in mod periodic, devin 
veritabile capitale ale tea
trului românesc. S-a format 
Si. mai ales, e in curs de 
formare, un public nou. din 
ce in ce mai numeros, mai 
avizat, mai pregătit a înțe
lege fenomenul teatral în 
specificitatea sa. a recepta 
mesajul profund umanist al 
artei teatrale, oricit de va
riate, de rafinate și elevat 
intelectuale ar fi formele 
de exprimare ale acesteia. 
Creatorii de teatru — dra
maturgi, regizori, sceno
grafi. actori — caută cu fe
brilitate căi noi de comu
nicare cu publicul, modifi- 
cind structurile spațiale ale 
locului de ioc și de recep
tare a spectacolului, pro- 
vocînd publicul la o parti
cipare cît mai activă.- mai 
vie. mai implicată în des
fășurarea acțiunii drama
tice. în dezbaterea proble
maticii actuale. Din ce in 
ce mai des. artiști ai tea
trelor profesioniste pără
sesc sediul lor permanent 
și în timp ce 
joacă „acasă", ' 
deplasări, mai 
mai lungi. în 
din localitate, 
localități, pe 
forme industriale, pe șan
tiere, în cluburi și case de 
cultură, pentru a 'juca în 
fata oamenilor muncii, aco
lo. in incinta uzinelor. în 
mediul de viață si de mun
că al făuritorilor de bunuri 
materiale. Au loc discuții 
cu spectatorii, care, atunci 
cînd nu sînt formale, aduc 
un spor de cunoaștere re
ciprocă, necesar si unora si

nostru teatralActivitatea statului — 
tot mai organic integrată 
în societate, Adincirea demo
crației socialiste are loc in condițiile 
creșterii rolului și atribuțiilor statu
lui socialist. într-adevăr. in strinsă 
legătură cu evoluția întregii societăți, 
cresc răspunderile statului, se ampli
fică activitatea sa in organizarea, re
glementarea. dirijarea activității eco
nomico-sociale. educative, de dezvol
tare a culturii, stiintei si învătămin- 
tului. de creștere a nivelului de trai 
al poporului. îndeplinirea in condiții 
optime a acestor funcții este indiso
lubil legată — cum a evidențiat în 
repetate rînduri secretarul general 
al partidului — de aplicarea consec
ventă a principiilor centralismului 
democratic, de lărgirea atribuțiilor 
unităților direct productive, de stimu
larea inițiativei oamenilor muncii, 
folosirea conștientă a legilor sociale 
obiective, prevenirea fenomenelor de 
spontaneitate in procesele economice 
și sociale.

îndeplinirea de către statul socia
list a funcțiilor sale interne și ex
terne nu conduce și nu trebuie să 
conducă la o „etatizare" crescindă a 
raporturilor și activităților sociale. 
Creșterea rolului statului înseamnă, 
în fapt, integrarea sa tot mai pro
nunțată in societate, tocmai prin pro
cesul adincirii democrației socialiste 
și in condițiile unei perfecționări con
tinue a vieții de stat, a formelor șt 
metodelor activității statului. Prin li
chidarea claselor exploatatoare și a 
puterii lor, socialismul înlătură opo
ziția dintre stat și marea majoritate 
a populației,, tendințele statului de a 
se suprapune societății. Dar un ase
menea proces nu se realizează de la 
sine, ci presupune o orientare fermă 
spre dezvoltarea democrației socia
liste. Tocmai in acdst sens, secreta
rul general al partidului sublinia : 
„Trebuie să veghem ca statul să nu 
se transforme într-un organism dea
supra claselor, a societății, ci să se 
integreze organic — dacă se poate 
spune astfel — în societatea socialis
tă. Aceasta presupune ca toate orga
nele de conducere alo statului să fie 
emanația maselor, să-și desfășoare 
activitatea în strinsă legătură cu poporul".

Astfel, gîndirea politică a tovară
șului.: Nicolae Ceaușescu. orientările

PLATFORMA
Adincirea democrației 

— în strinsă intercondi- 
ționare cu perfecționarea 
conducerii vieții sociale. 
Iată sintetizată, intr-o cuprinză
toare și autentică viziune marxistă, 
adevărata esență a democratismului 
nostru socialist. Ea pune incă o dată 
in evidență faptul că in viziunea se
cretarului general al partidului, dez
voltarea democrației presupune nu 
numai statuarea unor principii, oricit 
ar fi ele de înălțătoare, de nobile, 
ci aplicarea lor, transformarea lor în 
norme de conduită pentru toate or
ganismele politice, statale și obștești, 
pentru toți oamenii muncii.

Democrația socialistă este in fond 
o democrație a faptei, a răspunderii, 
răspundere întemeiată pe conștiința 
apartenenței la un popor angajat 
intr-un uriaș efort constructiv, pe 
înțelegerea clară că acest efort poate 
fi pe deplin rodnic numai prin par
ticiparea fiecăruia, cu întreaga ener
gie și capacitate de care dispune. 
O democrație ce nu are nimic comun 
cu atitudinile anarhice, arbitrare, cu 
gesturile gratuite, cu bunul plac, ci 
care, dimpotrivă, tocmai prin înțe
legerea răspunderilof, prin angaja
rea in efortul colectiv, asigură o 
reală eficiență acestui efort și prin 
aceasta o reală împlinire a perso
nalității fiecăruia, „realizarea 
cirii personale în contextul 
ririi fericirii întregului popor".

Procesul adincirii democrației 
cialiste se împletește în modul cel 
mai strins, mergînd pînă Ia intercon- 
diționare, cu cei al perfecționării 
conducerii vieții sociale. O asemenea 
cerință este cu atît mai stringentă 
în condițiile actuale, ale înfăptuirii 
și aplicării în viață a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice, ale luptei 
pentru o calitate nouă, . „superioară,. 
lrH^utuiid0<Se,^»nrtnwr1e,?1W2e^n«-! care ,e *m0>Tmă dezvoltării vieții 
activității de conducere. EXperjența nohstrp noHtim. indică eonciil maim 
arată că modalitățile in care parti
dul promovează democratismul so
cialist transformă participarea ma
selor într-o componentă fundamen
tală a conducerii științifice a socie
tății, dezvoltarea democrației făcînd 
astfel din experiența și înțelepciunea 
colectivă un element de bază al ri
dicării eficienței activității de con
ducere. Participarea la activitatea 
de conducere a vieții sociale devine, 
în astfel de condiții, o adevărată 
școală — o școală a înțelegerii me-

feri- 
fău-

60-

î

• nohstre politice, indică sensul major 
al democratismului orîndulrii noas
tre : autentica manifestare a puterii 
poporului. Avind dreot călăuză Parti
dul Comunist Român, iar în fruntea 
sa pe strălucitul gînditor și conducă
tor revoluționar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este sigur că orîndulrea 
noastră socialistă, puterea poporului 
se vor întări neîncetat, chezășuind 
înaintarea neabătută pe Calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pe calea comunismului.

însemnări despre rolul publicului 
în dezvoltarea teatrului de azi

colegii lor 
pornesc în 

scurte sau 
întreprinderi 
sau in alte 
marile oiat-

bindească fondul necesar, 
substanța vie, activă. Dacă 
urmărim evoluția numerică 
a publicului de teatru din 
ultimii ani. constatăm oare
care creștere, dar nu atit 
de importantă, pe cît ar 
putea să fie. O medie de 4 
milioane și jumătate de 
spectatori anual înseamnă 
mult mal puțin, dacă, ne 
gindim că un om poate 
merge intr-un an de 12 ori 
la teatru (un spectacol pe 
lună nu e prea mult, nu-i 
așa ?). iar alți 12 pot să nu 
meargă deloc. $i aceasta se 
intimplă 
în care 
oricît ar 
chiar în 
există mai multe teatre și 
de toate genurile. Dar aco
lo unde nu există teatre ? 
Soluția pentru acestea se 
află, desigur. în turnee. în 

/ deplasări. $tim că se fac.
mai ales de. către teatrele 
din județe. Dar această ac
tivitate. de turnee si depla
sări. ar trebui mai bine co
ordonată și organizată ast
fel incit să se ajungă mai 
des și cu spectacole de cit 
mai bună calitate, pretutin
deni unde se pot amenaja 
spații teatrale convenabile, 
la orașe și în mediul rural. 
Desigur.
lele pot

chiar în localități 
există teatru si, 
părea de curios.
București, unde

nu toate spectaco- 
fi deplasate fără a

bilete decit cu 2—3 săptă- 
mini înainte. Sint și in tară 
teatre care joacă mereu cu 
sala plină, fie datorită unui 
sistem de abonamente, fie 
prin prestigiul de care se 
bucură. Dar să nu ui
tăm că mai sint și spec
tacole care se joacă cu săli 
pe jumătate goale, deși bi
letele au fost, uneori, in 
întregime vindute. Acolo 
înseamnă că in relațiile 
teatrului cu publicul a in
tervenit o dereglare, s-a 
insinuat formalismul, biro
cratismul. Nu poate să ne 
fie indiferent nici numărul 
spectatorilor la un -specta
col. nici valoarea spectaco
lului la care publicul vine 
in număr mare sau la care 
nu vine.

Procesul de democratiza
re a vieții noastre sociale 
și culturale, extins în do
meniul teatrului, impune o 
mai activă implicare a pu
blicului in însuși programul 
de activitate al teatrului, 
în conceperea și aplicarea 
acestui program. Există, 
desigur. în consiliile de 
conducere ale instituțiilor 
teatrale, oameni ai muncii, 
reprezentanți ai spectatori
lor. Prezenta acestora ar 
trebui să fie Insă mal pu
țin formală, iar opinia lor. 
exprimată în cunoștință de

este 
activ.

tea-

Marcjareta BĂRBUȚĂ

Pledoarii pentru 
tinerețea artei

Pe afișul tu
turor teatrelor 
noastre figurea
ză azi cel puțin 
un spectacol de 
poezie si muzi
că. Inițiativa 
includerii aces
tui gen de ma
nifestări artis
tice in stagiuni
le permanente 
a apărut cu 
opt-nouă ani in 
urmă și a apar
ținut unui grup 
de actori ai 
Teatrului „Bu- 
landra". Dincolo 
de dragostea 
fiecăruia pentru 
creati.a poetică 
și muzica mo
dernă se putea 
întrevedea un 
adevărat pro
gram artistic. 
Actorii la care 
ne referim in-
vestigau dimensiunile spectaculare 
ale poeziei, redindu-i autenticul fie 
dramatic, frumusețile ei nebănuite, 
relevînd bogăția de idei a operei 
clasicilor, popularizind. la nivelul 
unei elevate transfigurări artistice, 
versuri selectate de ei. poezii ale 
scriitorilor contemporani, de mare 
intensitate a gindirii si simțirii.

Scopul cel mai inalt, incontesta
bil atins : acela de a realiza, prin 
elevată trăire estetică, un contact 
mai direct, mai viu, mai strîns cu 
publicul de toate vîrstele.

Printre 
susținători 
tre poezie 
și actorul
cu remarcabile 
(să amintim, dintre ultimele: cele 
din „Valentin și Valentina", „Ră
ceala", „Furtuna", „Scoica de lemn", 
„Cum se numeau cei patru 
Beatles", la care semnează și tra
ducerea textului și regia). Pittiș a

inițiatorii și pasionați! 
ai acestui viu dialog din- 
și public, s-a numărat 
Florian Pittiș. Paralel 

roluri în teatru

continuat să fie animator al spec
tacolului de poezie, un protagonist 
al recitalului. „Eață-n față cu lu
mea", spectacolul susținut de el 
împreună cu Mircea Vintilâ, a ob
ținut premiul intii la ultima ediție 
a Festivalului „Cîntarea României".

Oaspete la ultima Gală a „Scin- 
teii". Florian Pittiș a cucerit audi
toriul prin gama largă a expresivi
tății sale. Trecind de la tonul iro
nic. relaxat, la cel vehement acu
zator, de la starea de blindă melan
colie la una de patetică implicare. 
Pittiș a descifrat cu subtilitate și 
umor tilcul unor fabule moderne, a 
recreat cu fantezie universul unor 
trăiri poetice specifice lui Radu 
Stanca, a dat glas, cu tulburătoare 
accente nostalgice și patos reținut, 
unul poem de Mihal Beniuc, a re
levat admirabil, odată cu vina iro
nică și cu cea de lirism pregnant — 
incandescenta angajare politică a 
poeziei lui Geo Dumitrescu, recitind 
admirabilul poem „Problema spi
noasă a nopților".

După intilnirea cu Poezia, „invi
tată de onoare" — Muzica.

De astă-dată. prin colaborare cu 
Direcția artelor din C.C.E.S., pro
tagoniști: corul de copii „Voces
primavera" și Cvartetul „Voces" 
(Iași). Două semnificative momen
te. elocvente dovezi ale talentului, 
ale dragostei pentru muzică larg 
răspîndită in rindul tinerei genera
ții. Cei 36 de elevi ai Școlii gene
rale nr. 4 din București — formație 
condușă și instruită de către prof. 
Claudiu Negulescu — ne-au purtat 
în lumea minunată a copilăriei ; 
ne-au dezvăluit emoția lor in fața 
muzicii adevărate, limpezimea, vi
brația cu care știu să tălmăcească 
celebre opusuri corale, precum „Te
iul", „Păstrăvul" de Schubert sau 
ritmice și -pline de vervă prelucrări 
folclorice. De o impresionantă in
terpretare s-a bucurat cîntecul 
Roata (ale cărei versuri de Adrian 
Păunescu au fost publicate nu de 
mult în ziarul nostru). Șlefuirea

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.
A Sub constelația gemenilor : 
CENTRAL — 9.30; 11,30; 13,30;
15.30: 17,30; 19 30.
• Jocuri de noapte ; TIMPURI 
NOI — 15.30: 17.30; 19.30.
• Camionul de cursă lungă : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
O Popeye marlnartil — 9; 10.45:
12,30; 14,15; 16; O dramă Ia vînă- 
toare — 18; 20 : DOINA.
a Un polițist incomod : VICTO
RIA - 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20. 
© Artista, dolarii și ardelenii :

EXCELSIOR — 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15. MELODIA — 9;
11.15; 13.30; 1545; 18: 20. FLAMU
RA — 9; 11; 13.15; 15.30: 17.45: 20. 
« I se spunea „Buldozerul* ; FE
ROVIAR - 9; 11,15: 13.30: 15.45: tfi; 
20.15, GLORIA - 8.30; 11; 13.30;
16; 18 30; 21, AURORA — 9; 11.15: 
13.30; 15.45: 18; 20.
a Sezonul de catifea ; GRIVIȚA 
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20,15. TO
MIS — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20. 
© Deznodămînt Ia frontieră : BU- 
ZEȘTI - 9; 11.15; 13.30; 15,30;
17.30; 19.30.
G Cumpăna : BUCEGI — 15.30;
17.30: 19 30, ARTA - 9: 11.15: 13.30; 
15.45* 18: 20.
© Colosul din Rhodos: DACIA —

Curs de perfecționare
Simbătă s-a încheiat la Iași cursul 

centralizat de perfecționare pentru 
inginerii din Industria mătăsii, orga
nizat de filiala ieșeană a Centrului 
de perfecționare ă cadrelor împreu
nă cu Facultatea de tehnologia si chi
mia textilelor, sub egida Ministeru
lui Industriei Ușoare. Au participat 
ingineri textiliști din întreprinderi in
dustriale din București. Brasov. Ti
mișoara. Deva. Sighișoara. Tg. Mu
reș. Cluj-Napoca, Cisnădie. Oradea, 
Gheorghieni și Iași, unități aoartinîrtd 
de Centrala mătăsii. (Agerpres)

talentului, calitatea instrucției mu
zicale a acestor copii sint rodul o- 
relor de muzică, de educație artis
tică din școală in care copiii își 
modelează sufletul, învață să iu
bească frumosul.

La fel de emoționant microreci- 
talul cvartetului ieșean „Voces", 
compus din: Bujor Prelipceanu, 
Anton Diaconu, Gh. Haag, Dan

Prelipceanu. Ei au ' interpretat al 
treilea cvartet al lui Sabin Pautza, 
au făcut, să strălucească pagini de 
virtuozitate (Schubert. Hugo Wolf). 
In ansamblu, un spectacol în care 
tinerețea tuturor interpreților s-a 
asociat in chip impresionant cu 
reala, înalta lor măiestrie artistică.

M. COSTEA

Un bun spectacol al estradei

Ambiția cea mare a 
ploiestenilor a fost să 
demonstreze că se poa
te realiza un spectacol, 
un concert de muzică 
ușoară numai cu pri
me audiții. Astfel, au 
colaborat pentru repre
zentația numită ..Cine 
a născocit iubirea" — 
spectacol de succes nu 
numai la Ploiești, dar 
și în Capitală — cu 
Marius Țeicu. N. Kir- 
culescu. Edmond Deda. 
Florentin Delmar... — 
în total șapte condeie 
binecunoscute în crea
ția de gen. Mai 
mult, colaborarea di
rectă le-a oferit or
chestrații oe măsură, 
după posibilitățile for
mației de muzică ușoa
ră a teatrului, vesmin
te colorate astfel incit 
să dea relief experien
ței ne care o au inler- 
pretii 
(Cornel 
Dincă.
re...).
Ionescu; de la primele 
măsuri, piesele „Tară 
de vis", „Ce stai", 
„Cine a născocit iubi-

instrumentiști
Ștefan. Titus 

Marian Grlgo- 
dirijorul Paul

ploieștene 
rea". „Eu sînt cerul" 
au fost familiare pu
blicului. s-au impus ca 
momente muzicale bine 
realizate, implicit ca 
momente de succes în 
evoluția soliștilor Ga
briela Chițu. Mioara 
Voicu. Mircea Schind
ler. Dorin Ionescu. A- 
lexandru Săndulescu.

Șpuneam că turneul 
artiștilor ploiesteni a 
avut succes in Bucu
rești. Aceasta, este clar, 
datorită .muzicii, rit
mului ei antrenant, 
tineresc. deconectant, 
dar în egală măsură 
cupletelor, monologu- 
rilor. întregii țesături 
literare (autor Vic
tor Bîrlădeanu) pe 
care se clădește repre
zentația. Texte pline 
de sevă, de umor, tex
te acide, cu ironii tine, 
la care publicul a re
acționat prompt. Sub 
re'flector se află textie
rii născuți peste noap
te. care înșiră versuri 
golite de-sens 1 cei 
care au uitat că pe 
lume, de cind lumea, 
bunele maniere fac 

cu civilizația : cei

nepăsători. trecători 
neobset-vati prin viață, 
care nu iau atitudin^ 
în fata actelor de 
heclvilizatie : nepotis
mul. „roadele" unor 
îndelungate speciali
zări... — texte bine 
tălmăcite, cu aplomli, 
in primul ,rînd de către 
cei doi actori comici. 
Titi Dumitrescu și 
Mirel Mineru.

In general, o revistă 
regizată cu elegantă de 
H. Eliad. Nu putem 
însă să nu recomgn- | 
dăm o mai mare aten
ție pentru petmanenta 
tinerețe a echipei, pen
tru lansarea de noi 
nume, tineri solisti vo
cali. instrumentiști, ac
tori ; mai multă preo
cupare pentru „cartea 
de vizită" a teatrului, 
fie că este vorba de 
stilul de prezentare a 
unui actor, sau de 
acel ultim element - 
scenografie care nu 
scană niciodată din 
vedere, este știut, spec
tatorului.

casă

DE LA
Printre asigurările

ADAS le pune la dispoziția cetă
țenilor este și „asigurarea mixtă 
de viață". Această asigurare consti
tuie un sprijin bănesc pentru cel 
care o contractează sau pentru fa
milia sa, in cazul survenirii unor 
evenimente asigurate, neprevăzute 
Si nedorite. Totodată, dă posibilita
tea asiguratului să economisească 
in mod planificat o.anumită sumă 
de bani pe care o va primi la ex
pirarea poliței. Asigurarea mixtă 
de viață se mai practică si în alte 
trei variante, realizate prip extin
derea protecției asupra unui nu
măr mai mare de persoane, prin 
suplimentarea sumei asigurate în 
cazul survenirii unor anumite eve
nimente asigurate, ori prin prelun
girea in timp a prestațiilor ADAS. 
Astfel, în „asigurarea familială mix
tă de viață" se pot cuprinde toți 
membrii familiei în vîrstă de la 5 
ani la 65 de ani, oricare dintre aceș
tia puțind încasa suma asigurată. La 
„asigurarea mixtă de viață și su
plimentară de accidente" 
asigurată stabilită pentru 
accidentelor reprezintă 
suma prevăzută pentru 
evenimente cuprinse in 
asigurare. Prin

pe care

suma 
urmările 

de 6 ori 
celelalte 
această

„asigurarea mixtă

Smaranda
OȚEANU

indemnizație pentru 
garantează primirea

cu
se _ 
a unor sume de bani de

ADAS
de viață 
urmași" 
eșalonată
către urmașii asiguratului. Asigu
rările menționate prezintă o serie 
de caracteristici comune. dintre 
care enumerăm : sint accesibile tu
turor persoanelor în vîrstă de la 
16 ani pînă la 65 de ani ; se pot 
contracta pe termene de la 5 ani 
la 15 ani ; primele de asigurare sînt 
diferențiate in funcție de virsta 
persoanei ce se asigură, de .durata 
poliței și de mărimea sumei asi
gurate, putînd fi achitate și in 
rate ; la expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în 
poliță, sumele asigurate se plă'- 
tesc concomitent cu o indemnizație 
de 10 la sută ; asigurările parti
cipă la tragerile de amortizare lu
nare șl speciale. Pentru a benefi
cia neîntrerupt de toate foloasele 
ce le oferă asigurările mixte de 
viață, este necesar ca ratele de 
primă să fie 
stabilite.

Informații 
tractarea de__„___  _____ ,__
sabilii cu asigurările din Unității^ 
socialiste,- agenții și inspectorii de 
asigurare sau direct la oricare 
unitate ADAS.

achitate la termenele

suplimentare și con- 
asigurări la respon-

9; 12; 16; 19 VOLGA — 9; 12; 16;
19.
• Rug și flacără ; LIRA — 16: 18;
20. COTROCENI - 15: 17.15; 19.30, 
COSMOS - 15.30; 17.30; 19.30.
• Supraviețuitorii; DRUMUL SĂ
RII - 16; 18; 20.
a 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 î MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30;
15.45: 18; 20.

O Omul care ne trebuie : POPU
LAR - 15.30; 17 30; 19.30.
• Domnul miliard : MUNCA — 
16; 18; 20.

teatre
• Teatru] Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 10. Exa
menul — 15, Generoasa fundație 
—■ 20. (sala Atelier) : Poezie, mu
zică, dans — >0.30. Zoo — 19.30.
• Opera Română : Coppelia — 11, 
Bărbierul din Sevilla — 19.

® Teatrul de operetă : Oklahoma
— 10.30 Eternele iubiri — 19.30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Floriile unui geambaș — 10. Un
deva, o lumină — 15 O scrisoare 
pierdută — 19 30. (sâla Grădina 
Icoanei) : Infidelitate conjugală
— 10, Elisabeta I — 15. Tineri că
sătoriți caută cameră — 19,30.
O Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 10. Zbor de sticleți — 15, Se 
ridică ceața — 19.30.
© Teatrul Foarte Mic: Lecția de 
engleză — 11, Emigranții — 20.
© Teatrul de comedie : Plicul — 
10, Rîsete in labirint — 15. Cercul 
de cretă caucazian — 19.30.

@ Teatrul „Nottara44 (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 10. Mița în 
sac — 15. idloata — 19,30, (sala Stu
dio) : Inele, cercei, beteală — 
10 30. Craii de curtea veche — 
1Ș.30.
O Teatrul GiuIești (sala Majestic): 
Serenadă tîrzie — 10. Dragă minci
nosule — 15. O noapte furtunoasă4
— 19 30. (sala Giulești) : Cocoselul 
neascultător — 10, Cum s-a făcut 
de-a rămas Catinca fată bă- 
trînă — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Mati
neu literar. Cenaclul Ițik Manger
— 11 Cintați cu mine un cîntec — 
18.30.
O Teatrul sat.iric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără

buș Ia Savoy — 19,30. (sala Victo
ria) : Nevestele vesele din Boema 
— 19.30.
O Teatrul ,,Ion Vasilescu*4 : Ucu- 
Uitucu — 10, Un cîntec pentru un 
surîs — 15; 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) — Primăvara ’80 — 16;
19.
© Teatrul „Ion Creangă44 : ...ȘI cu 
Daniela, zece — 10 30, Nota zero 
Ia purtare — 17.
© Teatrul „Țăndărică*4 : Elefănțe- 
Iul curios — 10. Puiul — 12.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 10: 16; 19.30.
© Studioul rde teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19,30.
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Primiri Consiliul de Miniștri TELEGRAMĂ
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit simbătă dimineață pe Toncio 
Ciakirov, ministrul construcțiilor de 
mașini din Bulgaria,

în cursul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale amplificării colaborării 
economice româno-buigare, pentru 
transpunerea în viață a înțelegerilor 
convenite cu prilejul intîlnirilor la 
nivel înalt dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jlvkov. în acest 
cadru au fost analizate măsuri con
crete pentru dezvoltarea colaborării 
industriilor constructoare de mașini 
din România și Bulgaria.

La primire a participat loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini,

A fost de față Petăr Danailov. am
basadorul Bulgariei rla București.★

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit simbătă pe E. L. B. Hurulle; 
ministrul culturii din Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka, aflat 
în vizită în tara noaștră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 martie. în țară : vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie șl 
lapovjță, în Banat și Oltenia, șl mai 
ales sub formă de ninsoare în celelalte 
regiuni. Vînt moderat, cu intensificări

» SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTCampionatele naționale 
FOTBAL : Azi, meciurile 

etapei a XXIII-a
Astăzi se vor desfășura meciurile 

celei de-a XXIII-a etape a campio
natului diviziei A la fotbal. în Capi
tală, pe stadionul Dinamo, amatorii 
de fotbal vor putea urmări derbiul 
bucureștean, in care se întilnesc for
mațiile Steaua și Dinamo. Partida va 
începe la ora 14. Pe stadionul Repu
blicii, cu începere de la ora 12,45, 
Sportul studențesc va primi replica 
echipei Politehnica Timișoara. (în 
deschidere, de la ora 11, se va juca 
meciul divizionarelor B — Rapid și 
Poiana Cimpina).

Celelalte meciuri vor avea loc în 
țară și vor începe la ora 16, după cum 
urmează : Jiul — S.C. Bacău ; F.C.M. 
Galați — F.C. Olt ; Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova ; Chimia Rm. 
Vilcea — F.C. Baia Mare ; F.C. Ar
geș — Gloria ; Universitatea Cluj- 
Napoca — C.S. Tîrgoviște și Olimpia 
— A.S.A.

mite ultimul sfert de oră al derbiu
lui Steaua — Dinamo și aspecte de la 
alte șapte partide ale etapei. Trans
misia va începe în jurul orei 15,30 pe 
programul 1. Amintim că pe micile 
ecrane amatorii de fotbal vor putea 
urmări meciul Dinamo — Steaua 
(ora 14), iar dimineața — partida F.C. 
Constanța — F.C.M. Brașov (ora 11).

SCHI ALPIN
POIANA BRAȘOV 15 (Agerpres). 

— Campionatele de schi alpin- s-au 
Încheiat la Poiana Brașov cu proba 
de. coborîre desfășurată pe pîrtia 
Lupului. La masculin a cîștigat Ion 
Cavași de la Dinamo Brașov, urmat 
de Csaba Portic și Nicolae Barbu. în 
proba feminină, victoria a revenit 
tinere schioare Maria Balaș din 
Miere tea Ciuc. La combinată alpină, 
titlurile de campioni au fost cucerite 
de Ion Cavași și, respectiv, Daniela 
Unkrop.

BASCHET
în campionatul masculin de bas

chet, aseară, în Capitală, într-unul 
din derbiurile tradiționale, Dinamo 
a întrecut cu scorul de 100—64 
(49—36) formația Rapid.

JUDO
în sala „Progresul" din Capitală 

au luat sfîrșit simbătă campionatele 
naționale de judo. In ultima zi de 
Întreceri au fost desemnați următo
rii campioni : categ. ușoară : Nico
lae Vlad (Nitramonia Făgăraș) ; ca
tegoria superușoară : Ion Domnar 
(Carpați-Mîrșa) ; categoria semiușoa- 
ră : Marcel Nuțu (Dinamo Bucu
rești) și categoria open : Constantin 
Gotcă (Dinamo Brașov). La actuala 
ediție a campionatelor, echipa Dina
mo Brașov a obținut trei titluri, Di
namo București și Nitramonia Făgă
raș cite două și Carpați Mîrșa un 
titlu. A

IN
• Pe arena din parcul sportiv Tei 

din Capitală s-a disputat ieri îritîl- 
nirea internațională de rugbi dintre 
selecționatele de juniori ale Româ
niei și Poloniei, victoria revenind 
jucătorilor noștri cu scorul de 32—0 
(14—0). S-a evidențiat din echipa 
română Leoca, autorul a trei essuri. 
Miercuri, tot în Capitală, va avea loc 
partida revanșă.

• La Milano, in meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele Italiei și 
Uruguayului, gazdele au cîștigat cu 
1—0 (1—0) prin golul marcat, în mi
nutul 9, de Graziani.
• Au continuat întîlnirile turneu

lui internațional de tenis Ue la Rot-

Cu acest prilej, oaspetele'a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, Junius Richard 
Jayawardene, un cald mesaj de prie
tenie și urări de bunăstare poporului 
român.

Mujțumind pentru mesaj, tovarășul 
Gheorghe Oprea a rugat să fie adre
sate președintelui Junius Richard Ja
yawardene, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de fericire personală, de pros
peritate pentru poporul din Sri 
Lanka.

în cadrul întrevederii au fost rele
vate aspecte aie dezvoltării culturii și 
artei în România și Sri Lanka, ale 
extinderii colaborării’ In acest dome
niu in scopul mai bunei cunoașteri a 
celor două țări și popoare.

La primire a luat parte Suzana Gâ- 
dea, președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

(Agerpres)

în sudul șl estul țării, precum și în 
zona de munte. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade, local mai ridicate. Ceată slabă, 
dimineața și seara. Condiții de polei, 
în București : vreme în curs de încăl
zire ușoară. Cer temporar noros, favo
rabil ninsorii slabe. Vînt modetat. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele între minus 3 și zero grade. Iar 
maximele între 1 și 5 grade. Ceață 
slabă, dimineața și seara.

Cerințe și posibilități în handbal (ii)
Continuind ancheta noastră despre 

posibilitățile de perfecționare ale sis
temului competitional din handbal 
(prima parte a apărut în ziarul „Scîn- 
teia" din 6 martie a.c.). astăzi abor
dăm citeva aspecte din activitatea ju
niorilor, domeniu-cheie in oricare ra
mură de sport. După opinia multor 
specialiști consultați, tocmai în acest 
domeniu se află punctul slab al hand
balului nostru, de la care pornesc 
neajunsuri ce se manifestă pină la 
loturile reprezentative. De pildă, 
conf, univ. Nicolae Guidea, antreno
rul Științei Bacău, atrăgea atenția 
asupra unei situații contradictorii: în 
județul Bacău sînt astăzi ceva mai 
multe echipe de juniori-școlari și 
mai multi iucătorl decît în urmă cu 
cîțiva ani. totuși, din punctul de ve
dere al calității lucrurile stau mal 
rău. Antrenorul băcăuan ne spunea 
că, de la generațiile care i-au avut 
în frunte pe frații Nicolae și Măricel 
Voinea, n-a mai reușit să găsească 
juniori de suprafață, promovabili ca 
titulari, în formația Știința Bacău, 
îngrijorare fată de penuria juniorilor 
de talent se reîntîlnește adesea in 
rîndurile tehnicienilor. Soluții pentru 
a ieși din impas ? Nicolae Guidea, 
Constantin Jude (Politehnica Timi
șoara) și Lascăr Pană (Minaur) su
gerează insistent rezolvări foarte ase
mănătoare, prin intermediul unei 
competiții la nivel national : să se 
organizeze. în paralel cu campionatul 
diviziei A, un campionat al echipelor 
de juniori ale cluburilor divizionare, 
cam așa cum se petrec lucrurile în 
fotbal.

Această propunere, după părerea 
noastră foarte valoroasă pentru vii
torul handbalului românesc, am pre
zentat-o președintelui F.R.H., loan 
Kunst Ghermănescu. care ne-a decla
rat : „Ca principiu, propunerea nu 
suportă obiecții. Atragerea celor mai 
buni juniori — cam 200 — intr-o
competiție puternică ar aduce numai 
foloase tehnice cluburilor divizionare 
și echipelor reprezentative. Un Iot .de 
18 jucători tineri la fiecare club, din
tre care 15 între 17 și 20 de ani. iar 
trei pină la 22 de ani (vîrsta de par
ticipare la „Cupa țărilor latine"), iată 
o soluție la care aș subscrie imediat, 
întrebarea e dacă unitățile divizio
nare ar putea desfășura un asemenea 
efort financiar suplimentar ?“

Asupra acestei probleme, președin
tele clubului Minaur. Alexandru Kon
nerth, a opinat următoarele : „La 
Baia Mare și în județul Maramureș, 
uYide avem o echipă fanion în con
tinuă ascendentă de performantă, se 
simte atit de mult necesitatea angre
nării celor mâi buni juniori într-o 
competiție valoroasă, incit ne vom 
strădui și cred că vom găsi mijloacele 
susținerii unei formații reprezentative 
de juniori sub egida clubului Minaur. 
Sint și alte centre județene, capabile 
de un asemenea efort, pentru binele 
handbalului national. Important ar fi 
acum să ne decidem să facem acest 
salt de calitate, adică să analizăm în 
amănunt situațiile concrete ale fiecă- 

CÎTEVA RÎNDURI
terdam. Cehoslovacul Ivan Lendl l-a 
întrecut cu 1-^5, 6—1 pe Ilie Năstase. 
Alte rezultate : McNamee-Amritraj 
6—3, 6—4 ; Guenthardt-Sadri 7—6, 
5—7, 6—2 ; Mayer-Delaney 6—4, 6—4.

® Proba de dansuri din cadrul 
campionatelor mondiale de patinai 
artistic de la Dortmund s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a cuplului 
Krisztina Regoczy, Andras Sallai (Un
garia) — 205,58 puncte, care cucerește 
pentru prima oară titlul. Principalii 
favoriți ai probei, patinatorii sovietici 
Natalia Liniciuk și Ghenadi Karpono- 
sev, deținătorii titlului și campioni 
olimpici Ia recentele Jocuri de la 
Lake Placid, s-au, clasat pe locul doi.

Tovarășul Iile Verdeț, prlm-minis- 
tru al guvernului, a primit o telegra
mă din partea primului ministru al

Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, simbătă, schimbul instru
mentelor de ratificare a Tratatului de. 
prietenie și cooperare intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară" Mozambic, semnat la Ma
puto, la 21 aprilie 1979, de către con
ducătorii de partid și de stat al celor 
două țări.

Schimbul a fost efectuat de Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Rui Baltazar dos Santos Alves, mi
nistrul finanțelor al R. P. Mozambic.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
relevat că înfăptuirea tratatului, a 
celorlalte înțelegeri convenite în 
timpul vizitei oficiale de prietenie in 
Mozambic a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, al în- 
tilnirilor avute cu tovarășul Sa
mora Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, ' președintele 
Republicii Populare Mozambic. are o 
importantă hotăritoare pentru dez
voltarea relațiilor de strînsă priete
nie și cooperare dintre cele două tari, 
a conlucrării dintre ele în sfera rela
țiilor internaționale.★

Simbătă dimineață, președintele 
Comisiei de politică externă din Ca
mera deputatilor a Parlamentului 
italian, Giulio Andreotti, care se află 
într-o vizită în tara noastră, a avut 
la Palatul Marii Adunări Naționale 
o întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Giosan.

rui club și șă adoptăm la nivelul fe
derației un document clar. în baza 
căruia să trecem la lucru".

Punctele de vedere expuse mai sus 
le-am discutat și cu secretarul res
ponsabil al F.R.H., Lucian Grigo- 
rescu, ale cărui păreri se deosebesc 
de ale predecesorilor, cel puțin prin 
abordarea mai amplă a problemei :

— De acord, putem analiza și de
cide asupra unui campionat paralel 
al juniorilor de pe lingă divizionarele 
A. cu sentimentul că vom obține si 
unele progrese. Dar, situația din 
handbalul nostru, atit la nivelul elitei, 
cit și la nivelul de masă, nu se va 
modifica fundamental. Citeva expli
cații : Noi avem astăzi, de pildă, în 
divizia A, nu cluburi de handbal în 
adevărata accepție a cuvîntului. ci 
numai echipe, cite 18—20 de jucători 
într-o formație „agățată" de firma 
unuia sau altuia dintre cluburi. Nici 
vorbă de acea organizare normală, 
„în piramidă", cu echipa mare în vîrf, 
iar, la bază, cu o multitudine de for
mații pentru , copii și jiinlori. Aceasta, 
denotă o idee anemică în privința or
ganizării cluburilor, cum la fel de 
anemice rămîn preocupările pentru 
creșterea copiilor si juniorilor, tocmai 
în cluburi cu pretenții.

— Deci. într-o primă etapă, consi
derați necesară organizarea centrelor 
de copii și juniori pe lîngă fiecare 
club divizionar, iar. pe plan competi- 
țional, cum propun și tehnicienii, acel 
campionat paralel. Care ar fi, mai 
departe, drumul ?

— Concomitent, trebuie să ne În
toarcem decis cu fata spre școli, toată 
lumea — federația, consiliile locale 
de sport, inspectoratele de invătă- 
mint. alti factori. în prezent, handba
lul a pierdut școala, interesul direct 
al conducerii acesteia, al corpului 
profesoral, al elevilor. Trebuie să re- 
cîștigăm acest interes. Actualele clu
buri școlare sportive — în fond, cam 
o altă firmă pentru fostele scoli spor
tive — nu rezolvă mai nimic in fa
voarea handbalului. Ele string un nu
măr de elevi de pe teritoriul unui 
oraș, ceea ce ar trebui să facă pe o 
scară mai largă centrele de copii și 
juniori ale cluburilor divizionare. 
Dar școlile nu sînt interesate : nu 
întîmplător. de exemplu, intr-un oraș 
mare cum e Cluj-Napoca nu s-au gă
sit destule echipe pentru organizarea 
unul campionat local școlar. De aceea, 
vorbesc despre întoarcerea noastră eu 
fața spre școli. Prima treaptă a hand
balului national este, după părerea 
mea, campionatul școlar al echipelor 
reprezentative de școli, desfășurarea 
locală a acestei competiții — ne tot 
timpul anului de învătâmint - eu 
turnee în perioada vacantelor de 
iarnă și primăvară. A doua treaptă, 
turneele echipelor școlare, care au 
cîștigat campionatele județene, pentru 
titlul national școlar — la începutul 
vacantei de vară. Subliniez, al echi
pelor de școală, nu al reprezentative
lor școlare județene, chiar dacă regu
lamentar le-am permite să se întă- 

cu 204,50 puncte. Medaliile de bronz 
au revenit cuplului Irina Moiseeva. 
Andrei Mlnenkov (U.R.S.S.) — 202,42 
puncte.

• .Simbătă s-au disputat ultime
le meciuri din competiția de rugbi 
„Turneul celor cinci națiuni" : la E- 
dinburgh, echipa Angliei a învins cu 
scorul de 30—18 selecționata Scoției, 
iar, la Dublin, reprezentativa Irlan
dei a întrecut cu 21—7 formația Ță
rii Galilor ! în clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat Anglia, cu 8 
puncte, urmată de Irlanda și Tara 
Galilor, cu cîte 4 puncte. Scoția și 
Franța — cite 2 puncte.

Indiei, Indira Gandhi, prin eare se 
transmit mulțumiri pentru felicitările 
adresate cu ocazia Zilei naționale a 
Indiei.

zilei
în cursul întrevederii au fost abor

date aspecte ale relațiilor dintre 
România și Italia, relevindu-se noi 
modalități ale extinderii lor pe mul
tiple planuri,

A fost’subliniată, de asemenea, con
tribuția parlamentelor și parlamenta
rilor la permanenta dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două țări, in an
samblul eforturilor ce se fac pe plan 
internațional, in vederea destinderii, 
păcii și prieteniei in întreaga lume.

La întrevedere a luat parte amba
sadorul Italiei la București, Ernesto 
Mario Bolasco. ★

La București a avut loc o întîlnire 
de lucru între miniștrii industriilor 
construcțiilor de mașini din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, loan Avram și 
Toncio Ciakirov. in cadrul căreia au 
fost analizate posibilitățile de extih- 
dere și adincire a cooperării și co
laborării dintre cele două țări în acest 
domeniu. A fost examinat, totodată, 
stadiul de înfăptuire a programului 
de producție al întreprinderii comu- 

' ne de mașini și utilaje grele Giurgiu— 
Ruse și cel al livrărilor de echipa
mente pentru Complexul hidroener
getic Turnu Măgurele—Nicopole. De 
asemenea, au fost identificate noi 
căi de dezvoltare a cooperării în con
strucția de mașini-unelte si utilaje 
pentru industria alimentară.

Simbătă la amiază, cei doi miniștri 
au semnat aide-memoirul întîlnirii.

(Agerpres)

rească prin 2—3 jucători de la alte 
unități din județul respectiv. Ar mai 
fi de explicat pentru ce, prin funcția 
pe care o dețin, n-am și pus în prac
tică ceea ce gindesc. Aș vrea să arăt 
amatorilor de handbal că F.R.H. nu 
decide ea singură asupra activității în 
handbal. Cluburile depind, in fapt, 
de diferite instituții si organizații, lo
cale și centrale, cu bugete și posibili
tăți financiare diferite. Școlile și clu
burile școlare au și ele altă depen
dentă. în această situație vom ana
liza . firește, la F.R.H., problemele 
perfecționării sistemului competitio
nal și ale activității în rîndurile ju
niorilor, vom ajunge, probabil, la so
luții și hotâriri în acord cu propune
rile cluburilor, dar în acest proces de 
analiză, elaborare și decizie, ne va fi 
necesar concursul Consiliului Natio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
al Ministerului Educației și Invătă- 
mîntului, al altor departamente și or
ganizații. ca Și al multor organe cu 
răspunderi pe planul județelor., .....

— Să sperăm că veți avea .acest.u 
sprijin necesar. ;lțT oi

Valerlu MIRONESCU★
Scrisoare a clubului 

Universitatea 
Cluj-Napoca adresată 

redacției ziarului 
„Scînteia“

Din partea clubului, sportiv Uni
versitatea Cluj-Napoca am primit o 
scrisoare — semnată de preșe.dintele 
clubului, prof. dr. George Tom'uța, și 
de președintele secției de handbal, 
conf. dr. Liviu Maior — în care sînt 
analizate unele anomalii si neajun
suri din campionatul diviziei A. cu 
referire specialăjla situația echipelor 
universitare. Scrisoarea — care, după 
opinia noastră, cuprinde puncte de 
vedere foarte judicioase — se încheie 
cu următoarea propunere : „...organi
zarea unei consfătuiri cu antrenorii 
și conducătorii de secții la București, 
în care problemele ridicate în pagi
nile „Scinteii" să constituie obiectul 
unor dezbateri fructuoase pentru vii
torul și prestigiul handbalului din 
țara noastră".

Subscriem acestei propuneri, și o 
adresăm conducerii Federației Ro
mâne de Handbal.

t V
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9,00 Tot Înainte ! „Mtini de aur" — 
concurs republican de construcții 
șl creații tehnice.

0,25 Șoimii patriei. Poveste adevăra
tă despre... o invenție.

0,35 Film serial pentru copii: „Inttm- 
plări în Tara Curcubeului", Episo
dul 1.

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii. Ciclul „Mari o- 

pere mozartiene".
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. • 13,05 Umor 

șl muzică e 14,00 Fotbal: Dinamo 
— Steaua în campionatul național 
divizia A. Transmisiune directă de 
la București.

16,55 Zair — eforturi pentru dezvoltare 
(documentar).

17,15 șah.
17.30 Film serial: „Linia maritimă 

Onedin". Episodul 5.
18,20 „Spre zările lumii !“.

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
Un start de bun augur 

în noua legislatură
Viața social-politică a tării noastre 

a fost puternic marcată, in săptămîna 
pe care o încheiem, de strălucita vic
torie a Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste in alegerile de depu- 
tati pentru Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare — rele
vată de Comunicatul Comisiei Electo
rale Centrale și de Comunicatul Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România. Această victorie oglin
dește in modul cel mai viu aproba
rea deplină, adeziunea unanimă a tu
turor oamenilor muncii la progra
mul cu care Frontul Democrației șj 
Unității Socialiste s-a prezentat în 
alegeri, hotărîrea lor nestrămutată 
de a acționa, strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective ale 
Congresului al XII-lea, pentru viito
rul luminos al României socialiste. 
Exprimat într-o atmosferă de puter
nic entuziasm patriotic, de autentic 
democratism, votul unității poporu
lui va fi întărit in perioada care ur
mează prin concentrarea tuturor for
țelor în vederea îndeplinirii exem
plare a Programului partidului.

Primele vești care sosesc de pe 
uriașul front al muncii vorbesc eloc
vent — înainte de toate — despre 
efervescenta activitate din acest an 
de bilanț al cincinalului, despre avîn- 
tul cu care oamenii muncii au tre
cut la traducerea în viață a miilor 
și miilor de propuneri făcute in 
adunările cetățenești, privitoare la 
perfecționarea activității economice 
și sociale, la mai buna gospodărire 
a orașelor și satelor noastre. Semni
ficativ fapt pentru această perioadă 
de pregătire a apropiatelor sesiuni 
ale consiliilor populare județene, mu
nicipale. orășenești și comunale.

Cronica evenimentelor acestei săp- 
tămîni de început de primăvară con
semnează. totodată, declanșarea bă
tăliei pentru însămînțări în nume
roase județe ale țării, o prioritate a 

1 priorităților, bătălie de mare răspun
dere, de al cărei dinamism depinde 
hotărîtor însăși soarta recoltei aces
tui an, înfăptuirea noii revoluții în 
agricultură.

Pentru continua 
perfecționare a întregii 

vieți economice 
și sociale

înalta', ..dbi}ș!ițate. politică a acestei 
■ feăptămîni .eșteț dată de orientările de 
importanță majoră trasate de ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ținută sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, ședință 
care a analizat și apreciat, în primul 
rînd, rezultatele alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare, hotărînd ca 
raportul asupra desfășurării și rezul
tatelor alegerilor de la 9 martie să 
fie supus plenarei C.C. al P.C.R.

Analiza problemelor privind utili
zarea și gospodărirea cît mai judi
cioasă a potențialului productiv, a 
mașinilor și utilajelor prin încărca
rea lor rațională: îndeplinirea con
sumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibili, energie elec
trică șî a normativelor de valorifi
care; îndeplinirea planului de cerce
tare ' științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului teh
nic în economia națională in anul 
1979 — pun in lumină, o dată mai 
mult, excepționala atentie acordată 
de conducerea partidului dezvoltării 
în ritmuri Înalte a vieții noastre eco
nomice ca temelie a înfăptuirii telu
lui suprem — asigurarea bunăstării 
întregului popor.

Indicațiile Comitetului Politic Exe
cutiv în vederea, acționării în conti
nuare. cu răspundere și fermitate, 
pentru respectarea legalității, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste ;

18.40 Micul ecran pentru cel mici.
19,00 Telejurnal.
19.15 Antena „Ctntăril României". Spec

tacol prezentat de județul Teleor
man.

20.15 Film artistic : „Oaia cu cinci 
picioare". Premieră TV. Producție 
a studiourilor franceze.

21.40 Telejurnal * Sport.

PROGRAMUL 2

9,00 Consultații pentru elevii cursurilor 
serale.

10,00 Concertul orchestrei simfonice â 
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor: Gilbert Varga (Elveția).

11,00 Fotbal: F.C. Constanța — F.C.M. 
Brașov In divizia națională B. 
Transmisiune directă de la Con
stanța.

12,45 Pentru calitatea piinil — reportaj. 
13,Oo Cuceritorii înălțimilor albe. Ed

mund Hillary in lumea aventuri
lor ascensionale.

13,50 Publicitate.
14,00 Videoteca muzicală: întîlnire cu 

formația Bee Gees.
15,10 Prin muzee șl expoziții. Muzeul 

de artă din Ploiești; Casa memo
rials „Nicolae Grigorescu" din 
Cimpina.

15,30 Cintec și joc cu ansamblul folclo
ric „Chindia" din Tîrgoviște. 

analiza desfășurării Festivalului na
țional „Cîntarea României" în pe
rioada 1977—1979 și orientările pri
vind imprimarea unui caracter per
manent întregii activități cultural-ar- 
tistice și politice de masă; analiza ac
tivității de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor si cererilor 
oamenilor muncii pe anul 1979, ur
mată de măsuri pentru ca această 
activitate să contribuie din Plin, la 
creșterea participării maselor la con
ducerea societății, la dezvoltarea și 
adincirea democrației socialiste — 
toate acestea se înscriu in ansamblul 
măsurilor îndreptate spre perfecțio
narea continuă a diverselor domenii 
ale vieții noastre economico-sociale, 
pe linia traducerii in viață a hotărî- 
rilor celui de-al XII-lea Congres al 
partidului.

Permanențele 
unei politici externe 

dinamice 
și constructive

Activitatea internațională a Româ
niei — în strînsă conexiune dialecti
că cu politica internă — a pus încă 
o dată în evidentă, și în această săp- 
tămînă, dinamismul, caracterul con
structiv, spiritul cutezător și realist 
totodată, imprimate ca trăsături ca
racteristice întregii noastre politici 
externe, îndeosebi în ultimii 15 ani, 
de cind tovarășul Nicolae Ceaysescu 
se află in fruntea partidului si statu
lui. Dialogul larg, purtat cu toate 
forțele politice ale contemporaneității, 
participarea activă la solutionarea 
problemelor stringente ale zilelor 
noastre, grija neabătută pentru sal
varea păcii și destinderii, consecventa 
demersului pentru afirmarea unor 
relații noi, democratice între state, 
care să permită fiecărui popor să se 
dezvolte liber, nestingherit — ca di
recții fundamentale ale politicii ex
terne a României, promovată cu 
strălucire de secretarul general al 
partidului, președintele republicii — 
și-au găsit și în această săptămlnă 
multiple și elocvente ilustrări.

înalta apreciere dată de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. re
zultatelor convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov — care au pus în evidență 
trăinicia și. profunzimea relațiilor 
noastre tradiționale, satisfacția pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor sta
bilite anterior privind colaborarea în 
domenii importante ale construcției 
socialiste în cele două tari, voința re
ciprocă de a intensifica în continuare 
această colaborare — atestă, din nou. 
stăruitoarea activitate a partidului, si 
statului, pentru dezvoltarea conlucră
rii multilaterale cu toate țările socia
liste, în primul rînd cu țările vecine, 
între care Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv și-a ex
primat, de asemenea, deplina apro
bare asupra rezultatelor fructuoase 
ale noii întilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și regele Hussein 
al Iordaniei, întîlnire care se înscrie 
pe linia preocupării statornice pentru 
aprofundarea colaborării multilatera
le a României cu țările arabe, cu sta
tele în curs de dezvoltare, în general, 
în același sens, convorbirea prilejui
tă de primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a președintelui 
Adunării Naționale a Republicii Tu
nisiene. trimis special al președintelui 
Habib Bourguiba, ca și apropiata vi
zită în România a președintelui Re
publicii Zair, Mobutu Șese Seko. con
stituie noi mărturii grăitoare ale 
acestei consecvente orientări.

Un eveniment important, pe linia 
extinderii conlucrării cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire so
cială, l-a constituit primirea de către 
șeful statului român a secretarului de 
stat pentru afacerile externe și ale 
Commonwealth-ului al Marii Britanii, 
lordul Carrington, convorbirea avută 
evidențiind posibilitățile largi exis
tente pentru aprofundarea conlucrării 
reciproce, dorința de a se acționa 
pentru a asigura acestor relații o evo

15,55 Teatru TV: „Vulpea și strugurii" 
de G. Flqueiredo.

17,25 Miniaturi instrumentale.
17.40 Bucureștiul ieri, azi, mîlne.
18,00 In lumina reflectoarelor. Varietăți 

muzical-coregraflce, operete, mu
zică instrumentală, muzică ușoară. 

19,00 Telejurnal.
19.15 Telerama.
19,45 Desene animate: „Lebedele sălba

tice". Episodul 1.
20.15 Melodii ’80.
21,00 Film documentar: „Neamul lotre- 

nilor". Producție a studioului 
„Sahiafilm".

21,10 Muzică populară. „Pe sub obcine 
la VoloVăț".

21.40 Telejurnal • Sport,
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In jurul orei 11,00 — Transmisiu
ne directă : Ceremonia sosirii ge
neralului de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu 
Wa Za Banga, președintelo fonda
tor al Mișcării Populare a Revo
luției, președintele Republicii 
zair, care, la Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 

luție fructuoasă, îndeosebi prin inten
sificarea schimburilor economice și 
comerciale, a promovării unor forme 
noi de cooperare în toate domeniile 
de interes reciproc.

în cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională actuală 
s-a evidențiat, și cu acest prilej, ce
rința conjugării eforturilor statelor 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale. pentru continuarea pro
cesului de destindere și statornicirea 
unui climat de încredere și colabora
re, relevindu-se însemnătatea pe 
care o prezintă crearea condițiilor 
necesare bunei desfășurări a reuni
unii din acest an de la Madrid. în 
vederea asigurării unei reale secu
rități pe continentul nostru.

Insistența cu care s-au pronunțat, în 
același sens, în cursul săptămînii tre
cute, o serie de lideri politici euro
peni, intre care președintele P.S.D. 
German, Willy Brandt, președintele 
P.S.D. din Finlanda. Kalevl Sorsa, 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, și 
alții demonstrează justețea acestei 
poziții, faptul că ea răspunde unei ce
rințe .vitale a popoarelor europene, a 
tuturor popoarelor lumii.

Cauza libertății 
popoarelor 

este de neînvins
Agenda săptămînii consemnează 

constituirea, sub președinția lui Ro
bert Mugabe, președintele partidului 
Z.A.N.U.-P F„ a primului guvern al 
viitorului stat independent Zimbabwe. 
Componenta guvernului reflectă 
voința, clar exprimată de corpul elec
toral, de realizare a unei strinse co
laborări între cele două partide — 
Z.A.N.U.-P.F. și Frontul Patriotic 
(Z.A.P.U.) — care s-au aflat alături 
în timpul luptei de eliberare,, asigu- 
rîndu-se, totodată, concursul forțelor 
politice și sociale celor mai largi, ce
rință indispensabilă pentru recon
strucția și reconcilierea națională, 
pentru crearea condițiilor ca întregul 
popor, toți cei ce doresc să-și ser
vească patria, indiferent de culoarea 
pielii, să poată participa activ la 
făurirea unui Zimbabwe liber și in
dependent.

Evenimentele din Zimbabwe de
monstrează că nimeni și nimic în 
lume nu poate împiedica in zilele 
noastre un popor să-și cucerească in
dependenta și libertatea, cînd este 
hotărît să lupte cu orice sacrificii 
pentru aceasta.

în acest sens au atras atenția un 
șir de evoluții legate de afirmarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian. Luările clare de 
poziție ale președintelui Franței, Va- 
16ry Giscard d’Estaing, cu prilejul vi-, 
zitelor îhtr-un șlr de’stâte din Orien
tul Mij'lbfeiiî, câ' ș'tecl^lfe“ăr& guvernelor' 
R.F.G., Italiei și Suediei, crearea unei 
reprezentante oficiale a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
pe lîngă guvernul austriac marchează 
noi și importanți nași pe calea recu
noașterii drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv la con-, 
stituirea unui stat propriu indenen-i 
dent, știut fiind că afirmarea acestor 
drepturi reprezintă cheia unei solu
ționări globale, juste și trainice a 
conflictului din zonă, ceea ce ar duce 
la statornicirea unei păci durabile în 
Orientul Mijlociu, ar crea condițiile 
unei colaborări reciproc avantajoase 
între toate statele din regiune, înriu- 
rlnd pozitiv, în același timp, întreaga 
viată internațională.★

Activitatea desfășurată pe plan ex
tern de partidul și statul nostru în 
săptămina ce s-a scurs, ca și un șir 
de evenimente petrecute pe plan 
mondial demonstrează, din nou, cu 
putere, justețea politicii internaționa
le a României socialiste, voința tării 
noastre de a-și aduce în continuare 
contribuția la solutionarea probleme
lor majore ale zilelor noastre, potri
vit aspirațiilor de pace, progres, li
bertate și democrație ale tuturor po
poarelor.

Dionisle ȘINCAN 
AI. CAMPEANU

România, va efectua o vizită ofi
cială in țara noastră,
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiară.
18,50 1001 de seri.
19.00 Teleiurnal.
19.30 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei .politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar

20,00 Din cununa țării mele
20.15 Orizont tehnico-știlnțlflc.
20,40 Roman-folleton: „Primarul din 

Casterbridge". Episodul 5,
21,35 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului.
16.30 București, Capitala României so

cialiste.
17.15 Pagini alese din creația compozi

torului Sigismund Toduțâ,
17,55 Civilizații balcanice (VI), Bizanț 

după Bizanț.
18.30 Arii șl duete din operete.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
10.30 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar.

20,00 De la A la... infinit (selecțluni).
21.15 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj.
21,35 Telejurnal.

«VINERI, ORA 19.42- 
POPULATIA GLOBULUI: 
4,5 MILIARDE OAMENI. 
Populația globului pămîntesc nu
măra 4,5 miliarde locuitori, vi
neri la ora 19 și 42 minute 
G.M.T., potrivit tabloului elec
tronic instalat pe una din stră
zile principale ale Washingtonu
lui. Acest tablou, care înregis
trează in fiecare secundă creș
terea populației globului, a fost 
realizat de organizația america
nă de studii demografice „Envi
ronmental FUND". Potrivit date
lor acestei organizații, populația 
lumii crește cu 172 de persoane 
la fiecare minut, cu 250 000 pe zi 
și cu 90 milioane pe an. Datele 
indicate de tabelul electronic 
provin din statisticile furnizate

de O.N.U. și de Institutul de re- 
censămînt american.

© REGENERAREA ȚE
SUTULUI MUSCULAR. 
Pentru prima dată in lume, bio
logul Alexandr Studitski; de la 
Institutul de morfologie evolu- 
ționalâ și ecologie a animalelor 
din Moscova, a realizat regene
rarea completă a unor mușchi 
mari, cu vasele si nervii res
pectivi. Regenerarea a devenit 
posibilă datorită descoperirii și 
utilizării de către omul de știin
ță sovietic a funcțiilor celule
lor mioblaste. Pentru a de
monstra metoda sa. îndelung ex
perimentată pe animale, omul de 
știintă sovietic a prelevat muș
chiul umeral al unui cocoș, pină 
la os. După ce a mărunțit cir

ca două treimi din mușchiul tă
iat, a pus aceste bucățele de 
mușchi peste osul gol și a cu
sut rația de pe aripa păsării. Fă- 
cînd. la numai citeva ore după 
intervenție, o analiză a țesutu
lui prelevat, el a evidențiat pre
zența. distinctă la microscop, a 
celulelor mioblaste, din care se 
formează rapid, atit la animalul 
matur, cît și la cel tinăr, fibre
le musculaturii. După trei zile, 
din aceste celule au început să 
se dezvolte vase și nervi. Re
generarea completă a mușchiu
lui prelevat al păsării a inter
venit cam la o lună de zile.

• ARTA PORTRETU
LUI LA VECHII EGIPTENI. 
Istoria artei vechi egipte
ne s-a Îmbogățit cu o valoroa

să lucrare consacrată portretelor 
faraonilor și datorată arheologu
lui polonez dr. Karol Mysllwiec. 

' Colaborator la stația poloneză de 
arheologie mediteraneană din 
Cairo, el a studiat minuțios por
tretele in relief conservate pe 
pereții templelor egiptene, pre
cum și exemplarele existente in 
muzee și colecții din diferite 
țări. Dr. Mysliwiec a identificat 
și clasificat portretele suverani
lor din vechiul Egipt care au 
domnit succesiv în perioada a- 
nilor 1570—1085 î.e.n., stabilind 
caracteristicile stilistice ale por
tretelor epocii, precum și evo
luția iconografică din această 
tară. în timpul prodigioasei sale

activități, omul de știintă polo
nez a descoperit efigii pină a- 
tunci necunoscute și a identifi
cat portrete pe care nu era in
dicat nici un nume- In momen
tul de fată, egiptologul polonez 
studiază portretele faraonilor 
din epoca tirzie — 1085—332 
î.e.n — precum și pe cele ale 
lui Alexandru cel Mare și ale 
primilor săi succesori, realizate 
în stil egiptean.

• LONGEVITATE. ln
Kenya a murit, în satul său na
tal, Kalama, longevivul Ndolo 
Mutinga, care ajunsese la feno
menala vîrstă de 140 de ani.

Familia longevivului cuprinde 
12 copii, 150 de nepoți și 248 de 
strănepoți.

• O AMFORĂ ETRUS
CĂ decorată in mai multe cu
lori. datînd din secolul al III- 
lea înaintea erei noastre, a fost 
recuperată de poliția italiană în 
cadrul unei operațiuni de rutină 
efectuate la Roma. Amfora face 
parte dintr-o serie de 165 piese 
arheologice sustrase din zona 
necropolei de la Cerveteri și 
care urmau — ca multe alte va
lori ale artei și arheologiei ita
liene — să ia drumul transpor
tului clandestin in afara granițe
lor țării. Organele polițienești au 
precizat că această operațiune a 
dus la arestarea a 17 persoane.

• „RADIOGRAFIA" 
UNUI DEZECHILIBRU 
ECOLOGIC. Nepotolitul a- 
petit al consumatorilor de ba- 
traciene a provocat o adevăra
tă ruptură in echilibrul ecologic 
din Bangladesh. Vînate masiv 
în această tară, după ce au de
venit un articol rentabil la ex
port. broaștele s-au împuținat 
simțitor, fapt ce a dus ft o pro
liferare catastrofală a insectelor 
cu care acestea se hrănesc ; u- 
nele specii de insecte au ata
cat în masă recoltele, obligîndu-i 
pe agricultori să utilizeze pes
ticide și alte produse chimice în 
mari cantităti. iar acestea, la 
rîndul lor. au dus la poluarea 
solului șl a apelor subterane. A-

parent nevinovată, captura unui 
mare număr de broaște comes
tibile a antrenat deci o adevă
rată reacție ecologică in lanț, 
provocind o succesiune de 
dezechilibre din mediul am
biant.

© SLALOM PE IAR
BĂ. Tot mai multe sporturi de 
iarnă încep să se adapteze Ia 
sezonul estival. După patinajul 
pe asfalt și schiul nautic, cîști- 
gă teren schiul pe iarbă. Și nu 
numai sub forma schiatuiui 
simplu, ci și sub forma celui 
care presupune coborîri abrup
te și slalom, desigur cu schiuri 
speciale. Recent, în S.U.A. a a- 
vut loc primul campionat de 
acest gen.



România în lume.
• Contacte Internaționale ® Convorbiri ® Prezențe

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 

miine sosește in țara noastră președintele

Republicii Zair, Mobutu Șese Seko

bin venit In uti li i oaspeți
„România și lumea a treia", grupaj al revistei 

„Mesoghiaki"

(Urmare din pag. I)
numărindu-se printre sprijinitorii 
activi ai luptei de eliberare națio
nală, pentru independența deplină 
a popoarelor Africii, pentru pace și 
securitate internațională.

Avind idealuri și obiective comune 
de dezvoltare și afirmare indepen
dentă, pentru salvgardarea destin
derii și păcii, pentru promovarea 
largă și echitabilă a cooperării inter
naționale — Republica Socialistă 
România și Republica Zair au sta
tornicit și dezvoltat raporturi de prie
tenie și colaborare fundamentate pe 
principiile respectării independenței 
și suveranității, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

în istoria bunelor raporturi de 
conlucrare româno-zaireze se înscriu 
ca momente de referință convorbi
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușdscu șl președintele Mobutu 
Șese Seko, desfășurate la București, 
în 1970, și la Kinshasa, in 1972. Im
portantele înțelegeri încheiate cu 
aceste prilejuri, ca și cele ulterioare 
— între care Acordul comercial între 
România și Zair, Programul de 
schimburi in domeniile învățămintu- 
lui. științei și culturii pe anii 1978— 
1979, Protocolul celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zaireze de cooperare 
economică și tehnică — au creat ca
drul necesar unei dezvoltări dina
mice și reciproc avantajoase a con
lucrării dintre cele două țări și po
poare. în același timp, dialogul la 
nivel înalt a pus în evidență voința 
României și a Zairului de a colabora 
activ pe arena internațională, con
tribuind Ia victoria luptei împotriva 
colonialismului și imperialismului, 
pentru soluționarea politică și echi
tabilă a marilor probleme ale epo

Pentru realizarea de pași concreji 
în direcția instaurării noii ordini 

a

economice internaționale
■

Propunerile reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77"
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La New York .a luat sfirșlt 

reuniunea ministerială a (arilor in curs de dezvoltare, membre ale 
„Grupului celor 77", in vederea pregătirii sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată noii ordini economice internaționale, 
programată pentru acest an.

La încheierea lucrărilor, partici- 
pauții au adoptat un comunicat cu
prinzind propunerile țărilor în curs 
de dezvoltare cu privire la tema
tica, procedurile și cadrul de desfă
șurare a rundei de negocieri econo
mice globale care urmează a fi lan
sată la sesiunea specială. Totodată, 
miniștrii au elaborat o serie de mă
suri menite să contribuie Ia întărirea 
și diversificarea cooperării econo
mice între țările in curs de dez
voltare.

Așa după cum se subliniază în 
comunicatul reuniunii, miniștrii și-au 
manifestat preocuparea și îngrijora
rea față de deteriorarea situației 
economice mondiale, față de inten
sificarea în relațiile economice in
ternaționale a tendințelor negative 
care afectează toate țările lumii, dar 
mai ales pe cele în curs de dezvol
tare, apreciind că „actuala criză este 
determinată de perpetuarea dezechi
librelor structurale fundamentale din 
economia mondială, precum și a 
inechităților în relațiile economice 
interstatale". Referindu-se la lipsa 
de rezultate a unor importante con
ferințe internaționale, intre care a 
V-a sesiune U.N.C.T.A.D. și a IlI-a 
Conferință generală O.N.U.D.I., co
municatul exprimă profundul regret 
față de impasul în care se află ne
gocierile pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale da
torită lipsei de voință politică a 
țărilor dezvoltate de a veni in întîm-

----------------------  RAPORTURILE DE COLABORARE ROMÂNO-ZAIREZE --------- - -----------

Confluente simbolice între Dunăre si Zair
Vizitatoriil sosit de pe plaiurile 

carpato-dunărene pe malurile flu
viului Zair, adevărată arteră vitală 
ce vascularizează trupul masiv al 
junglei, va constata cu bucurie că 
distantele, geografice nu pot împie
dica dezvoltarea relațiilor pe mul
tiple planuri dintre România . și 
Zair. Dimpotrivă, în vastul peisaj 
al' înnoirilor înfăptuite în ultimul 
deceniu și jumătate in tara din 
inima continentului negru, călătorul 
român are satisfacția de a întîlni 
mărturii vii ale legăturilor de prie
tenie și colaborare româno-zaireze. 
ca niște simbolice „confluente" în
tre Dunăre și Zair. De aceea, poate 
nu întîmplător in „țara celor 250 de 
etnii", printre primele cuvinte pe 
care le-am învățat în limba lingala. 
auzindu-1 rostit foarte frecvent 
atunci cînd spuneam gazdelor că 
venim din România, a fost „monin- 
ga“, ceea ce înseamnă prieten.

Tabloul conlucrării rodnice dintre 
cele două țări a cunoscut o contihuă 
extindere și diversificare sub pu
ternicul impuls al întilniri.lor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu Șese Seko de 
la București în 1970 și Kinshasa în 
1972. Și tocmai pe baza acestor ex
periențe se poate anticipa că apro
piatul dialog la nivel înalt din ca
pitala țării noastre va deschide noi 
și ample perspective legăturilor 
româno-zaireze, pe baze reciproc 
avantajoase.

în carnetul de reporter am avut 
prilejul să consemnez imagini edi
ficatoare ale acestei colaborări. La 
Kinshasa, de pildă, la sediul în
treprinderii mixte româno-zaireze 
„Autotractor", am aflat că tractoa
rele. autocamioanele și, mai ales, 
autoturismele de teren fabricate în 
România se bucură de o bună apre
ciere. ARO a devenit un cuvînt 
rostit cu respect de localnici. între 
ierburile gigantice ale savanelor sau 
pe drumurile de laterită roșie, pe 

cii contemporane, în interesul păcii 
și progresului tuturor statelor.

Totodată, cele două țări se pro
nunță și acționează pentru lichidarea 
gravului fenomen al subdezvoltării, 
militează pentru crearea unei noi 
ordini economice în lume, pronun- 
țîndu-se. în același timp, pentru în
tărirea cooperării, solidarității și uni
tății țărilor mici și mijlocii, în curs 
de dezvoltare și nealiniate, pentru 
creșterea rolului acestora în viața 
internațională, în realizarea unei po
litici de pace și colaborare. „îmi ex
prim convingerea — menționa, în 
acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite între 
țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare și diversificare tot mai puterni
că, in folosul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
în întreaga lume, al făuririi unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale". La rîndul său, președintele 
MOBUTU SESE SEKO și-a afirmat 
hotărîrea de a acționa astfel încît 
„relațiile de prietenie și cooperare 
care există între cele două țări ale 
noastre să se întărească tot mai 
mult, pentru binele popoarelor res
pective".

Nutrind profunda convingere că 
vizita înaltului oaspete zairez în țara 
noastră, dialogul la nivel înalt ce va. 
avea loc cu acest prilej se vor în
scrie ca o nouă contribuție de seamă 
la extinderea și diversificarea con
tinuă a bunelor raporturi statorni
cite intre cele două țări, și, în ace
lași timp, la cauza păcii și conlu
crării internaționale, poporul român 
îi întîmpină pe președintele Mobutu 
Șese Seko cu sentimente de adîncă 
stimă și prietenie, adresîndu-i căl
durosul și tradiționalul salut de „Bun 
venit pe pămîntul României socia
liste !“.

pinarea cerințelor legitime ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

în aceste condiții, sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. îi re
vine un rol determinant in relansa
rea dialogului economic internațional 
pentru realizarea de pași concreți în 
direcția restructurării, pe baze noi, 
juste și echitabile, a relațiilor econo
mice dintre state. Pornind de Ia sem
nificația deosebită a sesiunii specia
le. miniștrii au subliniat necesitatea 
ținerii acesteia „la înalt nivel politic 
pentru a-i da autoritatea necesară 
adoptării de decizii majore vizînd 
soluționarea problemelor dezvoltării 
și instaurării neîntîrziate a noii or
dini economice internaționale".

Constituind o veritabilă platformă 
de acțiune a țărilor în curs de dez
voltare, propunerile formulate in 
documentul reuniunii cu privire la 
agenda viitoarei runde de negocieri 
globale asupra cooperării economice 
internaționale acoperă principalele 
probleme care confruntă lumea con
temporană, în special țările în curs 
de dezvoltare, in domeniile materi
ilor prime, energiei, comerțului, dez
voltării, ' finanțelor și sistemului mo
netar internațional. Lista de pro
bleme adoptată la reuniunea minis
terială urmează a fi discutată cu 
țările dezvoltate în cadrul Comitetu
lui plenar al Adunării Generale în
sărcinat cu pregătirea negocierilor 
globale, a cărei primă’ sesiune va 
avea loc începind de la 31 martie a.c.

meleaguri odinioară împietrite în 
înapoiere, dar care astăzi, sînt tre
zite la viată sub clocotul muncii, 
am întîlnit cu mîndrie acești falnici 
„zimbri ai Carpatilor", cum au fost 
supranumite mașinile ARO.

în Zair își desfășoară, de ase
menea, activitatea o societate mixtă 
de producție și comercializare a 
produselor agricole — „Zairom", al 
cărei rol apare mai limpede dacă se 
ține seama de faptul că 80 la sută 
din forța de muncă a țării este ocu
pată în domeniul agriculturii.

Mai emoționantă decît intilnirea

însemnări de călătorie

cu misterele junglei, cu tulburătoa
rele frumuseți ale unei naturi eroti
ce. a fost intilnirea cu orofesori 
veniți din București, din Brașov și 
din alte orașe ale țării, undeva, pe 
fluviul Zair, chiar pe centura de foc 
a ecuatorului. La circa 100 de ki
lometri de orașul Kisangani se află 
un „campus" universitar — Yan- 
gambi. Aici a fost transferat de la 
Kinshasa sediul Facultății de științe 
agronomice, mai precis numai ulti
mii doi ani de învățămînt, primii 
trei funcționînd Ia Kisangani. Yan- 
gambi — un amfiteatru în plină pă
dure ecuatorială. în afara sediului 
facultății și a locuințelor pentru 
profesori-și studenti. nu mai există 
nimic în jur decît pădure. în ulti
mii ani. aici s-au aflat 600 de stu
dent! și vreo 40 de cadre didactice, 
dintre care peste jumătate din 
România. Este semnificativ că nu
meroase cadre didactice autohtone 
pentru agricultură și silvicultură 
din Yangambi au fost pregătite de 
profesori români.

Este lesne de înțeles pentru ori
cine ce importantă are o asemenea

ATENA 15 (Agerpres). — Revista 
ateniană „Mesoghiaki" publică în nu
mărul său din luna martie un larg 
grupaj intitulat „România’ și lumea a 
treia", cuprinzind fragmente din ar
ticole și cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ro
lul colaborării economice cu țările 
în curs de dezvoltare. Revista publi
că, de asemenea, fotografii ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară

Președintele statului Israel

l-a primit pe ambasadorul

țării noastre
TEL AVIV 15 (Agerpres). — Yitz

hak Navon, președintele statului Is
rael, l-a primit pe Ion Covaci, am
basadorul României în Israel, în le
gătură cu încheierea misiunii sale 
in această țară.

Cu acest prilej, șeful statului is- 
raelian a relevat că nutrește senti
mente de adîncă admirație față de 
personalitatea puternică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru activitatea 
sa neobosită dedicată cauzei păcii și 
destinderii în lume și a transmis 
șefului statului român cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso-z 
nală, noi succese in activitatea sa 
rodnică pentru ridicarea țării pe noi 
trepte ale progresului și civilizației.

Ambasadorul român a fost primit, 
de asemenea, de primul ministru al 
Israelului, Menahem Begin, care a 
evocat cu satisfacție vizita pe care 
a făcut-o în România și convorbirile 
avute cu această ocazie cu șeful sta
tului nostru.

Expoziție

de carte românească

la Siena „Napoca"
ROMA 15 (Agerpres). — în cadrul 

manifestărilor consacrate împlinirii 
a 2 050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent, la Universitatea din Siena 
a fost organizată o expoziție de car
te românească cuprinzind volume 
din domeniile social-politic, econo
mic, al istoriei, artei și beletristicii. 
La loc de frunte se află operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, apăru
te în limba italiană și in limbi de 
circulație internațională.

Despre semnificația aniversării a 
vorbit rectorul universității, prof. dr. 
Adalberto Grossi. El a exprimat oma- 

SPANIA. Aspect din timpul grevelor organizate de muncitorii întreprinderii 
„Magefesa" din Bilbao, pentru încheierea noului contract de muncă, pentru 

îmbunătățirea condițiilor de pensionare a muncitorilor

realizare pe linia pregătirii de cadre 
naționale, într-o țară în care în mo
mentul proclamării independentei 
nu existau decît... 10 cadre autohto
ne cu pregătire universitară I

România și Zairul se întîlnesc, de 
asemenea, pe marele front al țări
lor în curs de dezvoltare. în lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
în lume. Pe terenul acestor „con
fluențe" ale opțiunilor de politică 
externă, dialogul avut cu șeful dele
gației Republicii Zair la Conferința 
O.N.U. pentru știință și tehnologie 

de la Viena. din toamna anului tre
cut. a abordat in mod firesc aspecte 
ale colaborării bilaterale : „Intre 
România și Zair — ne spunea 
Bokana W’Ondangela, comisarul 
general al planului — există rapor
turi bune atit pe plan politic, cit si 
pe planul colaborării economice, al 
schimburilor intre cele două (ari: 
As dori să subliniez că de-a lungul 
anilor s-a dezvoltat, bunăoară, o 
rodnică colaborare in domeniul în
vățământului. Profesori români iși 
desfășoară activitatea la noi in ca
drul Universității naționale din 
Kinshasa. în domeniul medicinii si 
politehnicii, al științelor juridice. 
Eforturile noastre proprii de pregă
tire a cadrelor naționale atit de ne
cesare economiei noastre se bucură 
astfel de un sprijin substantial. 
Știm că si alți tineri africani bene
ficiază de o solidă pregătire profe
sională, grație aportului profesorilor 
români, fie în țările lor. fie in 
România. Cred că țara dumneavoas
tră oferă în acest fel un exemplu 
de colaborare rodnică cu țările afri
cane, cu țările în curs de dezvol
tare".

șei Elena Ceaușescu de la întilniri 
cu conducători ai unor țări africane, 

în paginile revistei sînt incluse a- 
precieri despre realizările culturale 
ale României, precum și un florile
giu de poezii semnate de scriitori ro
mâni contemporani.

Prezentarea și traducerea textelor 
aparțin scriitorului Lambros Zogas, 
directorul Casei de cultură a prie
teniei eleno-române.

giul și înalta prețuire față de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui activitate neobosită este pusă 
în slujba colaborării, păcii și priete
niei între popoare.

A luat cuvîntul, de . asemenea, am
basadorul României la Roma, Ion 
Mărginean u.

Cărțile au fost donate Universită
ții din Siena.

Tîrgul de carte

de la Bruxelles
BRUXELLES 15 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc deschiderea ce
lui de-al 12-lea Tîrg internațional de 
carte, la care participă 1 200 de case 
editoriale din 34 de țări.

România este prezentă cu un im
portant stand de cărți reprezentind 
lucrările publicate în ultimul, timp 
de cele 22 de edituri din țara noas
tră. Un lob central în cadrul stan
dului îl ocupă operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, lucrări ce se bucură de un viu 
interes din partea vizitatorilor.

Expoziția românească de carte a 
fost vizitată de prințesa Paula a 
Belgiei, care a apreciat diversitatea 
tematicii cărților expuse, precum și 
prezentarea grafică a acestora.

Turneul cvartetului

„Un eveniment muzical de înaltă 
clasă" — astfel caracterizează ziarul 
„The Daily Jeffersonian" (Cambrid
ge, Ohio) recentul turneu, de două 
săptămini, al cvartetului „Napoca" al 
Filarmonicii de stat clujene în Sta
tele Unite ale Americii. La rîndul 
său. „New York Times" a subliniat : 
„Atit ca instrumentiști luați fiecare 
în parte, cit și ca formație omogenă, 
cvartetul „Napoca" s-a dovedit a fi o 
formație de prim rang", pentru ca 
„Star News" (Pasadena — Los An
geles) să evidențieze ....rafinamentul
interpretării și delicatețea sonorită
ților".

Asemenea aprecieri pun în lumină 
preocuparea constantă a României 
pentru adîncirea relațiilor priete
nești cu Zairul, în genere cu noile 
state independente din Africa, rolul 
activ al țării noastre în stimularea 
eforturilor acestor state de a depăși 
stadiul de subdezvoltare în care se 
află și de a se înscrie pe orbita pro
gresului și civilizației.

între România și Zair există, de
sigur. așa cum. ne spuneau si gazde
le. importante rezerve și posibilități 
încă nevalorificate în domeniul co
laborării și cooperării, îndeosebi în 
ramurile construcțiilor de mașini, 
industriei materialelor de construc
ții, agriculturii. Marele potential al 
Zairului, una din cele mai bogate 
țări africane în resurse de materii 
prime, pe de o parte, dezvoltarea 
rapidă economică a României so
cialiste, marile progrese în domeniul 
tehnico-științific creează noi și noi 
posibilități pentru extinderea con
tinuă. aprofundarea și diversificarea 
cooperării.reciproc avantajoase. Fără 
îndoială că apropiatul dialog la ni
vel înalt de la București va contri
bui la deschiderea unor ample ori
zonturi legăturilor româno-zaireze.

în acest spirit, și animat de 
gînduri prietenești, poporul român 
îl va întîmpină din nou pe pre
ședintele Mobutu Șese Seko cu sen
timente de simpatie și respect, așa 
cum președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
primit și înconjurat cu manifestări 
de deosebită căldură și înaltă stimă 
în timpul memorabilei sale vizite 
în Zair. Sint sentimente firești 
între popoare care, la umbra brazi
lor carpatini, ca și a palmierilor de 
pe malurile Zairului, vorbesc aceeași 
frumoasă limbă — a prieteniei, a' 
dorinței comune de prosperitate și 
progres.

Viorel POPESCU

«OGEniȚilLE DE PRESA 
pe scurt

ACȚIUNI REVENDICATIVE IN JA
PONIA, In centrul orașului Tokio a 
avut loc o demonstrație a munci
torilor și funcționarilor, în cursul 
căreia cei aproximativ 7 000 de 
participanți au cerut guvernului ni
pon să’ ia măsuri de stăvilire a 
inflației și a creșterii costului vie
ții, să asigure ocuparea forței de 
muncă și să sporească alocațiile 
destinate satisfacerii necesităților 
sociale.

CHEMĂRILE C.C. AL P.P.R.L. 
La Vientiane au fost date publici
tății chemările Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a partidului și a 5-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Populare Laos.- C.C, al 
P.P.R.L. cheamă la unitatea și co
eziunea întregului popor, la spo
rirea eforturilor de construire a so
cialismului în Laos.

DECLARAȚIE A P.C. DIN SAL
VADOR. într-o declarație dată pu
blicității la San Jose, Comisia Po
litică a C.C. al P.C. din Salvador 
subliniază că orice reformă social- 
economică reală trebuie să fie în
soțită de măsuri economice, sociale 
și politice democratice consecvente. 
Declarația relevă, totodată, că „Jun
ta militară democrat-creștină nu se 
bucură de puterea reală care să-i

ROMA

Sărbătorirea tovarășului 
Luigi Longo

ROMA 15 (Agerpres). — La Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Italian a avut loc simbătă o mani
festare consacrată lui Luigi Longo, 
președintele partidului, cu prilejul 
împlinirii a 80 de ani de viață. La 
ceremonie au participat Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C.I., 
membri ai Direcțiunii partidului, ve
terani ai Partidului Comunist Italian.

Comunicat bulgaro-lihian
TRIPOLI 15 (Agerpres). — La Tri

poli a fost dat publicității comunica
tul privind vizita în Libia a lui To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria. în timpul 
convorbirilor — transmite agenția 
B.T.A. — părțile au abordat proble
me ale relațiilor bilaterale, exprimind 
dorința de a dezvolta legăturile eco
nomice pe o bază planificată.

De asemenea, părțile au trecut în 
revistă o serie de ' probleme inter
naționale actuale și și-au manifestat 
îngrijorarea fată de intensificarea, 
din ultimul timp, a încordării inter
naționale. Un loc important în cadrul 
convorbirilor l-au ocupat problemele 
dezarmării, exprimindu-se hotărîrea 
părților de a contribui la politica de 
destindere și dezarmare.

În sprijinul 
reunificării Ciprului
Declarațiile președintelui 

Spyros Kyprianou
NICOSIA 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a relevat, într-o declarație reluată de 
agenția națională „C.N.A." că „Ciprul 
nu poate supraviețui ca țară diyi- 
zată. Ciprul și poporul său — a spus 
el — trebuie reunificate, iar dreptu
rile umane esențiale și libertățile 
fundamentale ale tuturor cetățenilor 
săi trebuie garantate. Nimeni nu 
poate refuza dreptul refugiațllor de 
a reveni la căminele lor".

„Dorim să fim lăsați să ne mode
lăm singuri destinul, in conformitate 
cu dorințele și aspirațiile noastre, 
spre binele întregii populații a Ci
prului" — a , încheiat președintele 
Kyprianou.

Capriciile vremii
Up. val de frig, însoțit de ploi — și 

chiar .de ninsori în unele zone — s-a 
abătut asupra mai multor țări europe
ne, in ultimele două zile. In Franța, 
temperaturile au scăzut sensibil în
deosebi in regiunea Rhâne-Alpes, la 
altitudini de peste 500 de metri. în- 
registrîndu-se ninsori, iar în cimpie 
— ploi. In numai cîteva ore, tem
peratura a scăzut cu mai mult de 
zece grade. Ca urmare a căderilor de 
zăpadă abundente, numeroase dru
muri au devenit impracticabile, iar 
circulația prin tunelul Mont Blanc a 
fost întreruptă.

Pe Coasta de Azur, unde nu mai 
plouase de mai mult de cinci săptă
mini. s-au înregistrat precipitații 
abundente. Vremea s-a înrăutățit si 
în nordul si vestul Franței. Bretagne 
fiind singura regiune în care frigul 
nu si-a făcut din nou apariția.

In Italia au căzut ploi diluviene — 
în zona Romei. în Toscana. Lombar
dia, Piemont, iar în Val d’Aosta a 
nins. In urma unor alunecări de te
ren, drumurile către tunelurile Mont 
Blanc și Grand Saint Bernard au fost 
închise circulației. .

In. Elveția, temperaturile cele mai 
scăzute au cuprins regiunea Valais. 
Din cauza ninsorilor abundente. 30 de 
sate sint izolate, ca si mai multe sta
țiuni turistice.

Dacă în Marea Britanie. contrar 
așteptărilor, temperaturile sînt rela
tiv blinde, în Spania însă frigul a cu
prins atit nordul, cit si centrul țării. 
In zonele nordice, mai multe. tre
cători au fost închise.

(Agerpres) 

permită să ducă pînă la capăt pro
gramul de reforme anuntat". P.C. 
din Salvador se pronunță. în con
text, împotriva sprijinului economic, 
diplomatic și militar pe care il 
acordă S.U.A. regimului de la San 
Salvador.

NOII CĂPITANI REGENȚI AI 
REPUBLICII SAN MARINO. Primo 
Miarani și Pietro Chiaruzzi. repre
zentanți ai partidelor comunist și, 
respectiv, socialist, au devenit noii 
căpitani regenți ai Republicii San, 
Marino. Ei vor exercita, împreună, 
funcția de șef al statului pe o pe
rioadă de sase luni, conform pre
vederilor Constituției sanmarineze.

ORA DE VARA va intra în vi
goare in Marea Britanie începind 
de duminică, 16 martie. Ceasurile 
vor fi date înainte cu o oră. Data 
abandonării orei de iarnă a fost 
devansată, relatează agenția France 
Presse, în cadrul măsurilor de eco
nomisire a energiei.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN IS
TORIA ELVEȚIEI, deficitul lunar 
al balanței comerciale a depășit 
I miliard de franci, s-a anuntat ofi
cial la Berna. Un comunicat al Di
recției generale a vămilor arată că 
soldul pasiv al balanței comerciale 
s-a ridicat la 1 106,8 milioane franci, 
față de 920 milioane în luna ianua
rie și 354,8 milioane în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

„Acțiuni agresive care pun în pericol 
pacea în Peninsula coreeană66 
Ziarul „Phenian Sinmun" despre manevrele militare 

americano—sud-coreene
PHENIAN- 15 (Agerpres). — In

tr-un comentariu publicat de ziarul 
„Phenian Sinmun" este condamnată 
intenția S.U.A. de a trasfera intr-un 
viitor apropiat, în Coreea de Sud, cu 
caracter permanent, un grup de 
avioane de asalt „A-10".

De la începutul acestui an — se 
arată in comentariul transmis de 
Ă.C.T.C. — S.U.A. au efectuat în - 
Coreea de Sud manevre militare, 
iar la 1 martie au început mane
vrele militare americano—sud-co- 
reene „Team Spirit—80". Sporirea 
forțelor americane și intensele pre
gătiri de război constituie o amenin
țare la adresa poporului coreean și 
un act agresiv ■ care sporește ten

Program de măsuri pentru combaterea 
inflației în S.U.A.

anunțat de președintele Jimmy Carter
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
anunțat, intr-un discurs rostit la Casa 
Albă, programul de măsuri urmă
rind combaterea inflației, fenomen 
pe care l-a apreciat drept un „simp
tom de acută slăbiciune economică". 
Măsurile de austeritate — a spus șeful 
executivului american — nu vor 
avea, totuși, efect decît pe termen 
mai îndelungat, în direcția stăvilirii 
creșterii costului vieții, care atinge; 
în prezent, un ritm anual de 18—20 
la sută. „Nu există răspunsuri rapide 
la inflație și, înainte de toate, nu 
există răspunsuri nedureroase" — 
a spus președintele Carter, adăugind 
că rezolvarea acestei probleme pre
supune sacrificii din partea tuturor 
americanilor.
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Decibelii
Problema zgomotului a ajuns intr-adevăr asurzitoare. Chiar zilele 

trecute a stîrnit foarte multă vîlvă, într-o țară occidentală, un proiect 
de lege exhaustiv, deosebit de. voluminos - aproape 400 de pagini.

Drastic împotriva hoardelor de unde sonore, aspru contra diviziilor 
de decibeli care organizează invazii in pavilioanele urechilor, sancțio- 
nînd draconic agresiunile contra liniștii, atentatele antitimpanice și 
ingerințele în treburile interne ale trompei lui Eustache.

Proiectul’ n-a obținut însă aprobare, a fost dat la refăcut, nu atit 
din cauza capitolelor cu sancțiuni și amenzi — întotdeauna simpatice 
și plăcute - cit a măsurilor de protecție.

Pentru că soluțiile preconizate - ziduri antizgomot, valuri de pă- 
mînt de-a lungul autostrăzilor, ferestre superermetizate etc. - toate sînt 
foarte costisitoare. Lîngă o- autostradă, insonorizarea unor imobile prin 
adăugarea unei fațade duble a costat cîteva zeci de milioane. Zidurile 
protectoare - de plastic, sticlă, argilă, metal — au randamente mici : un 
zid antizgomot, din beton armat, înalt de patru metri, coboară doar 
cu 8-10 nivelul decibelilor. Și costă 1 000 de franci metrul pătrat.

Cele mai eficace sînt acoperișurile pentru autostrăzi - bolți care 
transformă șoselele în tuneluri. Dar costă 100 de miliarde.

Așa că, vai de ce le va fi dat oamenilor să-și audă urechilor.
Deși s-ar putea recurge și la măsuri mai ieftine.
De pildă, metoda dopurilor de ceară, după rețeta folosită de Ulysse 

la escapada cu sirenele și perfecționată de unii oameni politici con
temporani ultrareceptivi la cerințele opiniei publice. Dacă lipsește 
ceara, e bună și vata în urechi - cu eficiență verificată de cuvîntătorii 
specializați in drepturile omului, dar care, din păcate, nu se aud pe 
ei inșiși.

De la întîlnirile și tratativele Nord-Sud se poate, evident, învăța 
dialogul surzilor ; fiecare vorbește oricît, nimeni nu aude nimic. Expe
riența diferitelor ședințe ale diferitelor comitete pentru dezarmare este, 
de asemenea, utilă, mai ales pentru cei care au alergie la somnifere.

Mult interes prezintă și practicile unor regimuri latino-bananiere, 
care, din grijă pentru urechile cetățenilor, au interzis orice șoaptă, orice 

.murmur ; gălăgioșii protestatari sînt amendați cu cîteva zeci de grame 
de plumb, obținîndu-se astfel instaurarea unei liniști profunde. Supra
numită liniștea cimitirelor.

Bineînțeles, mai sint nenumărate mijloace de a prezerva liniștea 
publică - interzieîndu-se nu numai vociferările noctambulilor, ci și bom
bardamentele de la anumite ore în sus, care pot deranja somnul. Ser
viciile de circulație-auto ar putea adăuga, pe lîngă avertizoarele „cla
xonatul interzis", și altele - cu un bombardier barat.

S-ar putea căptuși cu fetru șenilele tancurilor, care provoacă atit 
zgomot cu uruitul lor ; chiqr tropăitul cizmelor ar dispărea dacă purtă
torii lor ar îmbrăca pantofiori de mătase. Oii dacă ar mai sta locului.

Și, în general, ar fi mult mai multă liniște dacă ar tăcea gura. Gura 
lor, a tunurilor.

Există însă și bubuituri cumsecade, ca tunetul ovațiilor și aplauzelor 
cu care au fost adoptate rezoluțiile internaționale împotriva politicii de 
forță, hegemonismului etc.

Aceștia sînt decibeli cumsecade, nocivitatea apare doar cînd, după 
consensuri, se lasă prea multă liniște.

Cînd despre trecerea de la vorbă la faptă nu se aude nimic.
N. CORBU

REUNIUNEA DIRECȚIUNII PAR- . 
TIDULUI SOCIALIST ITALIAN a 
adoptat în unanimitate un docu- I 
ment în care se afirmă „convinge
rea că parlamentul trebuie sesizat 
de situația de criză ce a survenit" în | 
tară — relevă agenția A.NJ5.A. în 
strînsă legătură cu aceasta. Direc- i
țiunea P.S.I. a hotărît convocarea 
plenarei Comitetului Central al '
partidului pentru 20—21 martie, ur
ni ind ca aceasta „să ia hotărîri cu 
privire la propunerile politice și I
programatice ale socialiștilor, spre 
a‘se putea forma un nou guvern, I 
capabil să înfrunte de urgentă. în I 
mod pozitiv, situația dificilă exis
tentă și să adopte inițiativele ce se , 
impun".

1N LEGĂTURA CU ACCIDEN
TUL AVIATIC DE LA VARȘOVIA. I 
După cum anunță agențiile interna- | 
ționale de presă, printre cele 87 de 
persoane care au pierit in urma 
accidentului unui avion al compa
niei poloneze de transporturi aerie
ne „LOT", la aterizarea pe aeropor
tul din Varșovia, se numărau- /șt 
membrii lotului reprezentativ de 
box amator al S.U.A. (in total 14 
sportivi, plus 10 tehnicieni) care ur- I 
mau să susțină un șir de întilniri 
în Polonia. Dispariția membrilor 
lotului este considerată o grea pier
dere pentru sportul american.

siunea și pune în pericol pacea i„ 
Peninsula coreeană.

Ziarul -i- informează A.C.T.C. — 
arată că intensificarea acestor pre
gătiri de război are loc tocmai in mo
mentul în care se desfășoară con- 
tațte intre delegațiile Nordului 
Sudului Coreei în vederea pregătirii 
întilnirii primilor miniștri pentru 
soluționarea problemei reunificării 
țării. Dacă Statele Unite doresc 
intr-adevăr soluționarea pe cale paș
nică a problemei coreene — se 
subliniază în articol — ele trebuie 
să acționeze pentru promovarea con
tactelor și a dialogului dintre Nord 
și Sud și să creeze condițiile și 
atmosfera favorabile înfăptuirii re
unificării pașnice. .

Planul de măsuri antiinflaționiste 
prevede, intre altele : realizarea 
echilibrului bugetar in anul fiscal 
1980—1981, prin reducerea cu 13—14 
miliarde de dolari a cheltuielilor pu
blice ; introducerea de restricții asu
pra creditelor pentru consum ; im
punerea unei taxe pe barilul de pe
trol importat, cu efect exclusiv, asu
pra prețului de vinzare al benzinei 
desfăcute „la pompă".

Guvernul — a spus președintele — 
„trebuie să pună capăt cheltuirii 
unor bani pe care nu ii avem $ re
curgerii la împrumuturi pentru a 
acoperi deficitul. întreaga noastră 
societate trebuie să depună <Auturi 
și mai serioase pentru â>\ț>tri- 
vit mijloacelor de care dispune .
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