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ÎN POFIDA TIMPULUI NEFAVORABIL

Fiecare oră bună de lucru în timp 
să fie folosită pentru grăbirea insămînțarilor!
ÎN ClMPIA BUZĂULUI

Mecanizatorii pe ogoare - 
specialiștii, alături de ei

Joi, la prima oră a dimineții, intram în Cîm- 
pia Buzăului pentru a urmări, la fața locului, 
modul în care conducerile unităților agricole, 
specialiștii și cadrele cu munci de răspundere 
trimise în sprijinul actualei campanii agricole 
acționează pentru recuperarea restanțelor la se
mănatul culturilor de primăvară.

Numeroase fișii de pămint proaspăt brăzdate, 
dar mai ales ampla desfășurare a tractoarelor 
pe cimpul încă încețoșat sint o dovadă că peste 
noapte cimpia nu a mai cunoscut liniștea de altă
dată. Schimburile . II de noapte, care cuprind 
aici aproape 800 de mecanizatori, au pregătit 
pînă în zori circa 1 400 hectare, care în cursul 
zilei au și fost semănate în cea mai mare parte 
cu mazăre, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. Consem
năm astfel materializarea 
uneia dintre măsurile im
portante stabilite de coman
damentul județean în vede
rea accelerării ritmului lu
crărilor agricole. în condi
țiile specifice ale acestei 
campanii. Modul cum se în
făptuiesc celelalte măsuri a- 
veam să-l cunoaștem pe par
cursul zilei, care, pentru 
multi dintre lucrătorii ogoa
relor Buzăului, s-a încheiat 
cu rezultate bune.

Oprim Ia capătul unei sole 
a cooperativei agricole Mi- 
hăilești. unde formațiile spe
cializate de mecanizatori, 
sub îndrumarea și coordo
narea directă a inginerului 
șef Gheorghe Radu și a in
ginerului Emanoil Dobre. re
partizat de Ministerul Agri
culturii în consiliul agroin
dustrial Mihăilești. executau 
în flux lucrările de pregătire 
și semănatul sfeclei de za
hăr după o tehnologie
adaptată condițiilor de teren mai umed și rece. 
Se lucra greu și, tocmai de aceea, specialiștii 
și-au împărțit sarcinile și răspunderile pe opera
țiuni. pentru a asigura o Înaltă calitate fiecărei 
lucrări. Și, spre cinstea lor. dar mai ales a celor 
14 mecanizatori, ne face plăcere să spunem că 
au reușit din plin.

Un asemenea mod de a urmări în permanență 
starea solului și a aplica, în funcție de aceasta, 
tehnologiile cele mai indicate a făcut ca pe 
terenuri care in multe locuri puteau fi socotite 
ca improprii lucrărilor agricole, la Mihăilești, 
Pitulicea, Movila Banului, Poșta Cîlnău, Sudiți, 
Cochirleanca, Gălbinași, Amara, Largu, Smîr- 
danu și altele, să se realizeze, în cursul zilei 
de joi, între 70 și 90 la sută din viteza de lucru 
planificată la semănat.

Consemnînd rezultatele bune obținute in uni
tățile amintite, trebuie spus însă că nu pretu
tindeni se acționează cu răspundere, în spiritul 
măsurilor stabilite de comandamentul județean, 
că în multe locuri continuă să se manifeste 
tendința păgubitoare de a aștepta condiții clima
tice optime pentru semănat, ca să nu mai vor
bim de deficiențele serioase în organizarea mun
cii existente la unele puncte de lucru, Situația 
întilnită Ia cooperativa agricolă de producție 
dtn Amaru ni se pare mai semnificativă prin 
consecințele negative pe care le-a avut asupra 
îndeplinirii obligațiilor de lucru stabilite pentru 
ziua respectivă.

Era în jurul amiezii cînd am ajuns la ferma

nr. 1 a acestei cooperative agricole. Cele două 
puncte de lucru „organizate" aici erau despărțite 
de un drum de țară. In primul. 6 tractoare 
pregăteau terenul pentru semănatul porumbu
lui, m timp ce in al doilea 10 tractoare, repar
tizate să lucreze la semănatul sfeclei de zahăr, 
erau, pur și simplu, părăsite de mecanizatori. 
Unde se aflau și de ce au părăsit locul de 
muncă ? Ne lămurim imediat ce-și face apari
ția primul dintre ei — Ion Ciopirtac. „Tot stind 
și așteptind in zadar să vină cineva să ne dea 
de lucru, ne-a apucat foamea și am plecat in 
sat să mincăm" — ne spune acesta, de față 
fiind și inginerul șef Ion Perșinaru, sosit in 
graba mare la locul cu pricina.

Să ai la îndemină 10 trac
toare și să le tii in cimp de
geaba. cind si așa semănatul 
este foarte intirziat. nu este 
acesta un act de iresponsabi
litate ? O abatere gravă de 
la normele legale care regle
mentează atribuțiile si răs
punderile specialistului agri
col ? Dacă acest specialist, 
primul care are obligația să 
organizeze cit mai bine mun
ca mecanizatorilor în cimp. 
nu-și face datoria, pe bună 
dreptate se pune întrebarea : 
cum pot tolera asemenea 
abateri organele chemate 
să indrume și să controleze 
activitatea din agricultură ? 
Această întrebare aduce in 
discuție însuși modul in care 
se asigură pe alocuri. în a- 
ceste zile, organizarea si co
ordonarea lucrărilor agricole, 
în ciuda indicațiilor ferme 
ale comandamentului jude
țean pentru agricultură, ca 
în fiecare unitate agrico
lă să se repartizeze riguros

sarcinile și răspunderile pe formații de lu
cru și pe fiecare specialist sau cadru de condu
cere, prin unitățile in care am fost această mă
sură nu se respectă intru totul. Dacă ar fi să 
dăm crezare celor spuse de președintele coope
rativei agricole din Amaru, tovarășul Petre 
Stoica, atunci, in cursul zilei de joi. in această 
unitate toți factorii de răspundere s-au ocupat 
și de mobilizarea oamenilor la adunatul restu
rilor vegetale, și de semănat, și de pregătirea 
terenului. Cu alte cuvinte, s-au ocupat de toate, 
numai că nu au făcut nimic concret.

Dealtfel, in informările și „operativa" organelor 
agricole județene figurează numele a mulți 
specialiști și activiști trimiși să sprijine actuala 
campanie agricolă. în cimp, la locul de muncă, 
pot fi găsiți însă puțini. Grav este că mulți 
din aceștia s-au transformat intr-un fel de 
inspectori itineranți, care se plimbă in grup, 
probabil de teamă să nu se „piardă" pe cimp. 
Vin, văd sau ascultă ce li se spune și apoi se 
fac că dau indicații și pleacă. La ferma nr. 1 
a cooperativei agricole Costești au sosit in con
trol, pină joi Ia amiază, nu mai puțin de patru 
asemenea „delegații". Dar nici una nu s-a în
cumetat să îa o hotărîre cu privire la intrarea 
in brazdă a celor 3 semănători de la sfecla de
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în construcție — un nou 
ansamblu de locuințe
în Piața siderurgiștilor din Galați 

a inceput construcția unui nou an
samblu de locuințe. Amplasat la 
intersecția cartierelor Țiglina I, II, 
III. ansamblul va cuprinde, in afa
ră de blocuri de locuințe, o piață 
agroalimentară, un mare magazin 
universal, un spital de copii cuplat 
cu policlinică, o sală polivalentă..

— în momentul de față — ne-a 
spus ieri inginerul Paul Popa, di
rectorul Trustului județean de con
strucții Galați — au fost începute 
lucrările la un număr de 450 apar
tamente, in blocuri cu parter și 
4 etaje, precum și construcția spi
talului. Noile blocuri vor întregi 
armonios arhitectura cartierelor 
Țiglina, marcînd totodată o nouă 
etapă in execuția schiței de siste
matizare a municipiului Galați. 
(Dan Plăeșu).

BUCUREȘTI —

TOPLIȚA

A început să producă un nou obiectiv industrial
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Imagine dintr-o modernă 
fermă legumicolă?
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Omul care dă strălucire supremă 
valorilor morale ale poporului

Istoria unui popor nu
mără puține momente in 
care intre sufletul colec
tiv și al celui chemat 
să-1 conducă destinele se 
creează o identitate per
fectă. cînd inimile mili
oanelor de oameni își 
răsfrîng cadențele in 
inima acelui om, cind zi
lele și nopțile tuturor 
sint străjuite de raze
le curcubeului sau încer
cate de fulgerelp furtunii 
ca și ale lui. Sint pu
ține și tocmai de aceea 
memoria populară le-a 
afiat întruchiparea spon
tană în cîntece. în tra
diții transmise din om în 
om și apoi din generație 
în generație. Sînt puține 
și tocmai de aceea în 
timp ele nu se înscriu 
doar ca file reprezenta
tive ale istoriei, ci ca sim
boluri, trec din domeniul 
faptului cotidian în acela 
al evenimentului cu va
loare pilduitoare.

Să ne întrebăm deci 
din această perspectivă 
cum se explică această 
stare de vibrație sufle
tească a poporului nostru 
care se reverberează din 
momentul in care am 
aflat vestea realegerii 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema 
funcție de președinte al 
republicii ?

Fără Îndoială, pentru 
că de 15 ani acea conști
ință populară care nici
odată nu s-a înșelat cind 
a conferit valoare de sim
bol unui om s-a recunos

cut integral în actele 
supreme, in hotăririle 
ce-i determinau marile 
opțiuni istorice, ca și în 
faptele vieții de fiecare 
zi. Dacă privim modul în 
care sensibilitatea popu
lară a reacționat și a se
lectat pentru eternitate 
trăsăturile marilor oameni, 
vom vedea că ea a reținut 
deopotrivă și acea clipă 
neprevăzută care dicta ho-

dimensiunile adevărului 
fără complexei dar si fără 
megalomanie a tot ceea 
ce a reprezentat spiritua
litatea românească văzu
tă în dimensiunile unei 
existente milenare. Dem
nitatea acestor ani a în
semnat deci putința de a 
rosti nume și opere, fapte 
care și-au dovedit vitali
tatea spirituală uimitoare, 
o perenitate morală și o

de Valeriu RÂPEANU

tărîrea decisivă încărcată 
de calm, luciditate si răs
pundere și acel fapt al 
vieții ce se desfășoară pe 
făgașele ei firești. Pentru 
că poporal vede ima
ginea conducătorului său 
răsfrîntă în toate aceste 
ipostaze. îi simte prezen
ta în toate clipele existen
ței sale.

în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. noi. românii, 
am văzut înainte de toate 
simbolul restituirii depli
ne a demnității noastre 
naționale, al mindriei de 
a ști că am fost și sîntem. 
că pentru noi trecutul și 
prezentul sint două no
țiuni inseparabile, că vii
torul izvorăște firesc și 
necesar din matca demnă 
a acestora. Această mare 
operă pe care am trăit-o 
timp de 15 ani a însemnat 
o reevaluare a tot ceea ce 
am dat, o înțelegere la

capacitate de a cataliza 
energii tinere si proaspete 
de-a dreptul nebănuite. 
Demnitatea acestor 15 ani 
nu a însemnat numai o 
operă de inventariere mu
zeistică si arhivistică, ci 
inserarea acestor valori 
în însăși plasma germina
tivă de fapte și gînduri 
ale prezentului. Să ne 
gîndim, de pildă, la fap
tul că valoarea morală 
fundamentală a poporului 
nostru în funcție de care 
era apreciată fiecare fap
tă a individului și se 
valida sensul existentei 
sale — omenia — a de
venit o adevărată pia
tră de temelie în gîn- 
direa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru că 
demnitate națională în
seamnă a afla acele di
mensiuni permanente, 
consubstanțiale care s-au 
transmis dintr-o gene

rație în alta și nici 
astăzi nu și-au pierdut 
viabilitatea. Sensibilita
tea deosebită a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
.față de aceste valori se 
vădește nu numai in ope
ra sa teoretică, nu numai 
în cuvintarile sale, ci se 
răsfrînge — datorită lui 
— în viata de fiecare zi 
a poporului nostru.

Astfel, fiecare dintre 
noi am simțit acea bucu
rie de a ne regăsi plenar 
ființa noastră națională, 
de a ști că aparținem unui 
popor care în această par
te a lumii a însemnat un 
factor de civilizație, a 
adus culturii universale 
un gînd și un glas dis
tinct. Mîndria noastră na
țională, mîndria de fii 
ai unui popor cu o eroică 
și multimilenară istorie, 
o datorăm omului de 
curaj datorită căruia tot 
ceea ce un popor de 
un mare talent, de o infi
nită înzestrare spirituală 
a creat de-a lungul 
veacurilor stă cu strălu
cire nu numai în patrimo
niul cultural al lumii, ci 
și în inimile noastre, ale 
tuturor.

De aceea, votul celor ce 
au reales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pre
ședinte al României a 
fost votul conștiinței noas
tre naționale, votul prin 
care ne-am exprimat toți 
cei ce am trăit momente
le acestui proces istoric 
de .afirmare a unei țări 
independente și libere.

sectorul 1
Importante cantități 

de produse peste plan
— Colectivele de oameni ai mun

cii din sectorul 1 al Capitalei — 
ne-a spus șeful sectorului de' pla
nificare teritorială, tovarășul Marin 
Ionescu — au obținut în primul tri
mestru al anului o producție su
plimentară de 240 milioane lei. De 
asemenea, a fost depășit cu 12 mi
lioane .lei valută planul de export.

La obținerea acestor realizări, o 
contribuție substanțială au adus în
treprinderile de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie", „Tehnometal", „Laro- 
met", „Automatica" și altele. (G. 
Bondoc).

Foto : SZAKĂOS Săndor
Fotografie trimisă ieri de corespondentul nostru pentru județul 

Harghita

Zestrea economică a județului 
Harghita a sporit cu un nou și mo
dern obiectiv industrial. Este vorba 
de Fabrica de încălțăminte din To- 
plita, care aparține de cunoscutul 
combinat de piele si încălțăminte 
„Clujeana".

— Acest obiectiv — ne-a spus to
varășul Toader Bendriș, primarul 
orașului — constituie b nouă și 
elocventă dovadă a grijii și atenției 
deosebite de care se bucură dezvol
tarea județului Harghita din partea 
conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Acest prim obiectiv al

industriei de încălțăminte pe me
leagurile toplitene înseamnă, pe 
plan social, marea șansă a afirmării 
profesionale pentru sute de munci
tori din oraș și împrejurimi, in 
special femei, iar pe plan economic 
— confecționarea anuală a peste 
1.7 milioane perechi de încălțăminte 
pentru femei și copii. Buna desfă
șurare a procesului de muncă în 
această nouă unitate este asigurată 
de un personal muncitor temeinic 
pregătit din punct de vedere pro
fesional, de utilaje tehnologice mo
derne. automate, de largul și per
manentul sprijin al specialiștilor 
de la „Clujeana". (I .D. Kiss).

PE MARGINEA RECENTULUI DECRET AL CONSILIULUI DE STAT

Măsuri menite să stimuleze 
consumul rațional de combustibil

în presa de ieri a fost publi
cat Decretul Consiliului de Stat 
pentru modificarea și completarea 
Decretului Consiliului de Stat nr. 
283/1979 privind stabilirea unor mă
suri pentru gospodărirea judicioa
să și reducerea consumului de e- 
nergie electrică, energie termică și 
gaze naturale. Cum se știe, rațiu
nea măsurilor cuprinse atit în 
decretul adoptat anul trecut, cit și 
în noul decret este de a stimula 
puternic spiritul gospodăresc, de e- 
conomisire, atit la consumatorii in
dustriali. cit și la nivelul consu
mului casnic, al fiecărui cetățean. 
Modificările aduse reglementărilor 
legale prin noul Decret al Consi
liului de Stat urmăresc in mod deo
sebit reducerea la strictul necesar 
a consumurilor de combustibil, a 
cheltuielilor din centralele termice. 
Este vorba de măsuri de elimina
re hotărîtă a risipei, de așezare a 
consumurilor de combustibil pe 
baze rationale, corespunzător ce
rințelor actuale ale dezvoltării e- 
conomiei naționale, condițiilor ge
nerate de criza energetică pe plan 
mondial, de a cărei influentă este 
afectată și țara noastră.

Din constatările de pină acum re
zultă că în unele județe si locali
tăți, consiliile populare, cetă
țenii au înțeles și au aplicat mă
surile stabilite prin decretul din 
anul trecut, că în numeroase lo
cuințe s-a asigurat un consum ra
tional de combustibil, care satis
face în mod corespunzător cerin
țele. evitindu-se risipa. în același 
timp însă. în multe județe și lo
calități, în nu puține blocuri sau 
locuințe individuale, consumurile 
de combustibil prevăzute pentru 
încălzire și aoă caldă au fost de
pășite, ceea ce denotă că nu pes
te tot s-a acționat în spiritul pre
vederilor decretului amintit, s-a a- 
sigurat un control exigent pentru 
introducerea unui regim sever de

economisire a aoestei resurse ener
getice.

în legătură cu prevederile recen
tului decret este de relevat mai 
întîi. ca un element esențial al mo
dificărilor și completărilor aduse, 
faptul că ele reflectă preocuparea 
stăruitoare a partidului și statului 
nostru pentru asigurarea înfăptuirii 
neabătute a programului de ridica
re a nivelului de trai al poporului. 
Dintre acestea se detașează, in pri
mul rind. reglementarea care pre
vede că, începînd cu data de 
1 august 1979, fondul de parti
cipare la beneficii sau de pre
miere anual se majorează pentru 
întregul personal muncitor cu o 
sumă calculată lunar, diferențiată 
după natura combustibilului utilizat 
și in raport cu numărul copiilor 
aflati in întreținere.

Citeva calcule sint concludente 
pentru a înțelege mai bine sensul 
acestei prevederi. Să luăm cazul 
unei familii formată din soț și so
ție, aflati in cimpul muncii, al că
ror apartament este încălzit prin 
centrale termice cu combustibil li
chid, solid sau mixt (lichid + gaze): 
drept compensație pentru majora
rea tarifelor la combustibil stabili
tă prin decretul din anul 1979, po
trivit noului decret, dacă au trei 
copii, vor beneficia împreună, la 
nivelul unui an, de suma de 
1 440 lei. Sau un alt caz : dacă 
o familie, în care și soțul și 
soția lucrează, are in ' întreți
nere patru copii, iar încălzirea lo
cuinței se face prin sobe cu gaze, 
suma încasată într-un an se ridică 
la 600 lei. Din modul în care sint 
stabilite compensațiile se desprin
de grija ce se acordă acoperirii 
cheltuielilor suplimentare ale fami
liilor cu mai multi copii; de a- 
semenea, reține atenția că sumele 
acordate sînt mai mari pentru fa
miliile care folosesc categorii de

combustibil Ia care tarifele sînt 
mai ridicate.

O altă prevedere care vine în «pri- . 
jinul cetățenilor este aceea că, deși 
plata energiei termice necesare în
călzirii locuințelor și preparării a- 
pei calde menajere se face, de re
gulă, lunar, potrivit consumurilor 
efectiv realizate, Ja cererea esocia- 
tiilof de locatari, plata energiei ter
mice aferente perioadei de iarnă 
se va putea eșalona și pe celelal
te luni ale anului. în acest mod, 
sumele plătite in toate ltlnile se 
vor putea echilibra, ceea ce este 
în avantajul bugetului fiecărei fa
milii.

Decretul prevede, totodată, că 
pentru diminuarea cheltrdelilor de 
producere și distribuție a energiei 
termice Comitetul perxt.ru Pro
blemele Consiliilor Populare. îm
preună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare și al muni
cipiului București au obligația 
să ia măsuri pentru raționali
zarea personalului și reduce
rea Ia minimum a celorlalte 
cheltuieli de exploatare a cen
tralelor termice. Practic, în aceste 
centrale, personalul trebuie limitat 
la cel strict necesar deservirii in
stalațiilor, renunțindu-se cu desă- 
virșire la orice personal auxiliar, 
funcționăresc 1

Asemenea reglementări. care 
sînt in folosul cetățenilor, trebuie 
peste tot și în permanență coro
borate cu măsurile menite să întă
rească răspunderea pentru țespecta- 
rea unei discipline riguroase în con
sumul de combustibil. în acest sens, 
recentul Decret al Consiliului de 
Stat prevede ca Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale, Îm
preună cu Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare să 
stabilească, pînă la 30 aprilie
(Continuare în pag. a IlI-a)

j PREFAȚĂ LA UN „DOSAR Al PIESELOR DE SCHIMB PENTRU APARATURA CASNICĂ-
Cum se respectă,

cum se înfăptuiesc De ce devin unele bunuri de folosință îndelungată
prevederile legilor? > . J

_ _ _ _ _ _ _ _ bunuri cu utilizare... prescurtata
Anual, prin comerțul socialist se desfac impre

sionante cantități de bunuri de folosință îndelun
gată. Este un indiciu și o consecință a dezvol
tării economiei noastre naționale, un rezultat al 
preocupării partidului de a avea ca țel final al 
tuturor înfăptuirilor omul, bunăstarea sa materi
ală și spirituală. Ca urmare a creșterii nivelului 
de trai, a majorărilor succesive de retribuții, ca 
urmare a modernizării industriei producătoare de 
aparate casnice, acestea își fac tot mai mult loc 
în dotarea fiecărei familii, servind la ușurarea

muncii în gospodărie, la utilizarea cit mai efici
entă a timpului liber al oamenilor.

Firește, simpla vînzare prin magazine a apara
telor casnice — în cantități și sortimente sporite 
de la an la an - nu este un scop în sine. Esen
țială e utilizarea acestora de către cei ce le cum
pără. Or, din tot mai numeroasele sesizări sosite 
la redacție, din propriile noastre constatări pe 
teren, din datele centralizate la departamentele 
de resort, se constată că foarte adesea, apara
tura casnică nu poate fi utilizată în mod conti

nuu deoarece în eventualitatea defectării, atelie
rele depanatoare nu o pot repara din lipsa 
pieselor de schimb. Situația, departe de a con
stitui un accident pentru o localitate sau alta, 
pentru un moment sau altul, a ajuns să capete 
proporții cu totul nefirești.

Este și motivul pentru care ziarul „Scinteia" iși 
propune să întreprindă o investigație mai amă
nunțită pe această temă. Prezentăm, pentru în
ceput, un tablou de ansarrtblu, ale cărui date 
vor a se constitui intr-o prefață la un „Dosar al 
pieselor de schimb".

Peste 17 000 000. Acesta este numă
rul total al celor șase principale bu
nuri de folosință îndelungată — te
levizoare. aparate de radio, frigide
re. aspiratoare, mașini de spălat și 
autoturisme — pe care fisele statis
tice le totalizează în momentul de 
fată la capitolul : „bunuri aflate in 
dotarea populației". Lor li se adau
gă alte citeva milioane de articole 
de uz casnic — radiatoare, fiare de 
călcat, mixere, plite electrice, boilere, 
hidrofoare ș. a. Pentru deceniul 
1975—1985 numărul acestor bunuri 
este prevăzut a se dubla, ceea ce 
va însemna creșterea și mai sub
stanțială a nivelului de dotare cas
nică.

Cum e și firesc, asemenea apara
te se mai și defectează. Tocmai de 
aceea a fost creată o întreagă re
țea de ateliere depanatoare, răspin- 
dită pe tot cuprinsul tării, au fost 
calificați meseriași în măsură să re
pună în funcțiune aparatele defecta
te. Este suficientă însă existența a- 
cestor condiții ? Nicidecum. Pentru 
eă. în numeroase situații, meseria
șul mai are nevoie, pe lingă price
pere. și de piese pentru a reda apa
ratului funcționalitatea necesară.

Pornind de la asemenea conside
rente, au fost elaborate reglemen
tări care stabilesc sarcini pre
cise pentru întreprinderile producă
toare.

Ce prevede legea în acest sens ?
• Contractarea pieselor de 29 din Instrucțiunile 800 A de

schimb este obligatorie pentru aplicare a H.C.M. 753/1965).
întreprinderile producătoare (art. • Unitatea socialistă care nu

execută obligațiile asumate prin 
contract, ori le execută necores
punzător datorează celeilalte 
părți penalități, precum și des
păgubiri, in vederea reparării 
prejudiciului cauzat din culpa sa 
(art. 44 din Legea contractelor 
economice).

• in cazul cînd întreprinderi
le furnizoare de piese de schimb 
nu-și realizează obligațiile con
tractuale (termen, cantități, repe-

Cum se respectă in practică a- 
ceste prevederi legale ? Din păcate, 
o bună parte din bunurile aflate in 
dotarea populației zac defecte Ia ora 
actuală in unitățile depanatoare și 
în casele oamenilor — cu miile și 
chiar cu zecile de mii ! — din lip
sa pieselor de schimb. Sînt piese de 
schimb pe care, deși atelierele de

re etc.) beneficiarii, in afară de 
formularea acțiunilor pentru pe
nalizări de nelivrare, vor infor
ma de îndată Ministerul Comer
țului Interior, care are dreptul să 
suspende vînzarea de către în
treprinderile comerciale a bunu
rilor de folosință îndelungată la 
care se referă piesele de 
schimb respective (art. 30 din 
Instrucțiunile 800 A).

reparații le-au solicitat și contrac
tat la timp, întreprinderile producă
toare „uită" să le livreze. Sau dacă 
le livrează, le livrează in cantități 
insuficiente. Situația devine și mai 
de neinteles dacă avem în vedere

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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I

DIVERS
Cuptoarele

| dacice de la Aciș

I
I
I
I
I
I
I

In timp ce mergeau pe malul 
Crasnei, în zona Atiș-Dobra 
(Satu Mare), impiegatul de miș
care loan Cudrici și un alt cefe
rist. Nicolae Coteț, au observat 
niște cioburi de ceramică. Intru- 
tit li s-a părut că acestea 
au un aspect aparte, ei l-au 
anunțat imediat pe directo
rul școlii generale din Aciș, 
Mihai Racolța, unde există 
un inimos și activ cerc de istorie 
al elevilor, sugestiv denumit 
„Popor de viteji". In prezența 
cercetătorului Gheorghe Latin, 
de la muzeul județean, micii 
arheologi au scos la iveală ur
mele unor cuptoare ’ dacice da
tină din secolul I î.e.n.—secolul 
1 e.n. și secolele II—IV e.n. 
Aici se va deschide in curind 
un nou șantier arheologic.

I Trandafiri 
de la munte

I de

I
sat 
legendă 
primă-

I
I
I

Jitia este un frumos 
munte din ținuturile de 
ale Mioriței. In fiecare 
vară, din acest sat vrincean por
nesc spre Dorohoi, Tecuci, Su
ceava, Buzău și alte locuri 
numeroși butași de trandafiri 
pentru a fi plantați în parcuri 
și grădini publice. Autorul aces
tui „export*' de frumuseți este 
săteanul Alexandru Hodorogea, 
căruia primăria i-a venit in aju
tor cu teren și materiale. Acum, 
pe o fostă groapă de gunoi, se 
află o seră cu suprafața de 
5 000 mp.

I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

Voinicii 
din Buftea

In ziarul nostru de duminică 
anunțam că la Buftea a fost 
inaugurată o maternitate cu 125 
de paturi. Coincidența a făcut ca, 
încă din primul minut de la tă
ierea panglicii, să-și facă apari
ția, in grabă mare, prima „Sal
vare", iar la puțin timp, a apărut 
și primul „voinic" înregistrat cu 
nr. 1 in jurnalul noii materni
tăți. De fapt, a fost „o voinică". 
O cheamă George ta ți este al 
treilea copil al familiei Elena și 
Constantin Zlătariu. Medicul 
Corneliu Mareș, șeful maternită
ții, care ne-a comunicat in
formația, a întrerupt de două ori 
convorbirea : odată pentru a 
trimite de urgență „Salvarea" 
pentru aducerea unei mame și a 
doua oară pentru venirea pe 
lume a unui nou „voinic", de 
data asta, băiețel.

Ce putem adăuga decît urarea: 
La mai mulți, cu 
bucurie !

sănătate și

Doi cu doi

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dacă i-ai fi văzut cit de veseli 
și glumeți erau și cum se mai 
întreceau in a-și declara unul 
altuia prietenie la cataramă, nici 
prin gînd nu ți-ar fi trecut că 
s-ar putea intimpla ceea ce 
s-a intimplat. De aceeași părere 
erau și ceilalți consumatori de la 
bufetul din Satchinez. județul 
Timiș, tind își aruncau privirea 
spre cei patru — loan și Gheor
ghe Cetean, Aurel Bob și Vasile 
Popescu — care petreceau in ju
rul unei mese.

Dar iată că, întrecînd măsura 
cu băutura, din vorbă-n vorbă și 
din glumă-n glumă, un strigăt 
de la masa lor a făcut să amu
țească tot zumzetul din jur. 
Strigătul a fost urmat de altele. 
Cei patru s-au incăierat aprig. 
Pînă la ----- 
au ajuns 
în fața 
miliție.

O, și cit de veseli și glumeți 
erau, și cum îți mai declarau 
prietenie la cataramă !...

urmă. Bob și Popescu 
la spital, iar ceilalți dot 
anchetatorilor de la

ei

I
I
I
I
I
I
I
I

Depanarea 
...șoferului

Venea dinspre Oradea, dar 
zig-zag, fapt care l-a făcut 
agentul de circulație clujean 
să-l oprească :

— Aveți vreo defecțiune teh
nică la sistemul de direcție ?

— Nu, direcția e bună.
Direcția era, dar șoferul — 

ba ! El, Mihai Coleasă. condu
cător auto la Întreprinderea me
canică din Plopeni, fusese trimis 
cu mașina de ..asistență tehnică" 
21—PH—6090, pentru o „depa
nare". Nu știm cită, „asistență 
tehnică" o fi putut să acorde, dar 
în starea în care se afla era mai 
bine să fi rămas el însuși în... 
pană.

Pînă se trezea. Așa însă, s-a 
ales cu încă o sancțiune la cele 
8 (opt) înscrise pînă acum 
permisul de conducere.

in 
pe

in

I Tributul

I
I
I
I
I
I
I

neatenției
In timp ce mecanicul T. Tra

ian supraveghea, în stația C.F.R. 
Dornești-Suceava, alimentarea 
cu apă a locomotivei pe care o 
conducea, aceasta a fost tampo
nată de o locomotivă de ma
nevră ; omul s-a dezechilibrat, 
a căzut, s-a accidentat grav și a 
decedat ulterior la spital.

In aceeași zi, la Întreprinde
rea de mașini grele din Bucu
rești, in timp ce manevrantul 
Ion Macău se afla pe scara unui 
vagon împins de o locomotivă, 
acesta a fost tamponat de un 
alt vagon care staționa. Mane- 
vrant.ul s-a dezechilibrat, a că
zut, s-a accidentat grav și a de
cedat la spital.

Două cazuri tragice, aceeași 
cauză : neatenția.
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii

I

și prea puținul lor
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Pentru ca școala să-și

exercite din plin funcția educativă

Conducerii partidului i-au fost 
adresate patru scrisori de către ca
dre didactice de la Liceul industrial 
nr. 8 din București, care sesizau o 
serie de nereguli în organizarea și 
desfășurarea procesului instructiv- 
educativ. în stilul și metodele de 
muncă ale conducerii scolii, ca și 
ale organizației de partid din 
școală,

Scrisoarea a fost repartizată Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., din al cărui răspuns rezultă 
că pe baza unui control multilate
ral s-a constatat justețea sesizări
lor și au fost luate măsuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
activității liceului sub toate aspec
tele. în legătură cu toate acestea 
s-a organizat o adunare generală de 
partid deschisă, în cadrul căreia 
s-au pus in discuție concluziile re
zultate ; au luat cuvîntul 24 de to
varăși, care și-au spus părerea des
pre problemele sesizate și au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea ac- 
vității liceului.

Răspunsul fiind foarte cuprinză
tor. vom relata. în cele ce urmea
ză. elementele esențiale ale consta
tărilor făcute și ale măsurilor apli
cate. Astfel, s-a constatat, la data 
investigației, că deși trecuseră trei 
luni de la începerea anului școlar, 
consiliul de conducere al școlii și 
biroul executiv al acestuia nu erau 
completate, nu era definitivat planul 
general de muncă pentru anul șco
lar 1979/1980, cadrele didactice nu 
aveau repartizate sarcini concrete. 
Din dispoziția conducerii școlii 
funcționa un orar defectuos, elevii 
din toate clasele liceului fiind aduși 
dimineața la școală fără ca să exis
te spațiu suficient pentru cuprin
derea lor. Din această cauză, erau 
zile cînd nu se țineau lecții sau cînd 
elevii și profesorii colindau... în 
căutarea unor locuri pentru tinerea 
orelor. Planificarea pentru orele de 
conducere auto era întocmită de
fectuos, înlesnind absențele nemo
tivate dp la cursuri. S-au con
statat și Intîrzieri sau absente de la 
program ale unor cadre didactice, 
neîndepliniri de sarcini, pregătirea 
necorespunzătoare a lecțiilor, ne- 
efectuarea orelor de meditații și a 
consultațiilor pentru elevi. Din asis
tentele la ore și analizele care au 
avut loc in comisiile metodice pe 
specialități au reieșit neajunsuri în 
predarea cunoștințelor. în folosirea 
bazei didactico-materiale a liceului, 
perfecționarea profesională a cadre
lor didactice.

Au reieșit carențe serioase în 
munca politico-educativă desfășu
rată de cadrele didactice și organi
zația U.T.C. din liceu, lipsuri fla-

grante în domeniul pregătirii la în
vățătură, ca și al disciplinei elevilor, 
care vin nepregătiți la școală, 
sentează nemotivat, au o ținută 
corespunzătoare. în colectivul 
dactic au apărut animozități și 
înțelegeri, unele discuții degenerînd 
în insulte și jigniri, toate conducînd 
la deteriorarea climatului de mun
că. Asemenea fenomene au fost fa
vorizate de nerespectarea principiu
lui muncii și conducerii colective, de 
slaba activitate de îndrumare și 
control din partea consiliului de 
conducere și a biroului organizației 
de partid.

Față de aceste constatări au fost 
luate măsuri energice, reflecți nd 
hotărârea de a se face ordine depli
nă în acest lăcaș de învățămînt, co
respunzător marilor cerințe ce re
vin școlii noastre în actuala etapă. 
Astfel, a fost eliberat din funcție 
directorul Tudor Gheorghe. urmind 
să mai fie înlocuiți directoarea ad
junctă. Georgeta Bărbălău, și Îndru
mătorul U.T.C. Lucian Cruceanu. 
Totodată, s-a elaborat un plan de 
măsuri în vederea îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ. întă
ririi ordinii și disciplinei în rîn- 
dul cadrelor didactice și elevilor, 
perfecționării stilului și metodelor 
de muncă și restabilirii climatului 
sănătos de muncă in colectiv. Se 
prevede, între altele, ca biroul exe
cutiv al consiliului de conducere al 
școlii să realizeze săptămînal son
daje cu privire la rezultatele obți
nute de elevi la învățătură'si să sta
bilească măsurile ce se impun pen
tru fiecare clasă și fiecare discipli
nă ; pentru personalul didactic din 
liceu se vor organiza dezbateri, 
mese rotunde, expuneri, simpozioa
ne ; se va controla permanent mo
dul în care inginerii și maiștrii-in- 
structori asigură condițiile necesare 
și acordă asistentă tehnică elevilor 
din clasele a XII-a la efectuarea lu
crărilor practice de bacalaureat și 
altele.

în același timp, comitetul de 
partid al sectorului va organiza ale
geri parțiale și va urmări realizarea 
unei redistribuiri a sarcinilor în ca
drul biroului organizației de bază, 
va acorda un sprijin intens organi
zației de partid în vederea îmbu
nătățirii întregii munci la Liceul 
nr. 8 ; inspectoratul școlar. M.T.Tc., 
Centrala transporturilor auto vor 
sprijini conducerea liceului în 
transpunerea in viață a măsurilor 
stabilite. în trimestrul al III-lea al 
anului școlar se va organiza o nouă 
inspecție, cu caracter de revenire 
la acest liceu, pentru a controla mo
dul în care s-au îndeplinit măsurile 
stabilite.

1

ab- 
ne- 
di- 
ne-

că a sesizat despre aceste aspecte 
diferite foruri din județ, dar nu a 
primit' nici un răspuns si nu s-a luat 
nici o măsură.,

Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R., primind spre rezolvare 
scrisoarea respectivă, precizează în 
referatul de cercetare că, in urma 
verificării afirmațiilor din sesizare 
de către Un colectiv, a rezultat că, 
într-adevăr. I. Necula' se face vino
vat de încălcarea normelor eticii co
muniste. a legilor țării. Redăm un 
fapt : intr-o bună zi, respectivul 
Ion Necula s-a deplasat, fără apro
barea organului ierarhic superior, 
cu un autoturism ARO ce se afla în 
rodaj,, spre Buzău-Brăila. Or. da
torită nepriceperii in conducerea 
autoturismului, acesta a fost ava
riat. accidentul soldîndu-se si cu ră
nirea a două persoane. Cheltuielile 
pentru Teparația autoturismului — 
circa 8 000 lei — au fost achitate de 
îndată de I.N., care, aflat la anan-' 
ghie, și-a recunoscut vinovăția. în 
timpul cercetărilor penale, cit si în 
fata instanței, autorul accidentului 
s-a folosit de acte din care rezulta 
că unitatea nu ar fi înregistrat nici 
un prejudiciu material, fapt pentru 
care a fost scos din cauză (? !)■ Dar 
el nu s-a putut împăca cu momen
tul sau cu „accesul de cinste" : „de 
ce să suport eu, șeful unității, pa
guba, să dau atîția bani ? Mai bine 
să plătească statul!“. Cu aceste „re- 
mușcări", și „mustrări de conștiință", 
după ce a lăsat să treacă un timp, 
gîndindu-se că prin funcția ce-o de
ține va putea să recupereze banii, 
a chemat în judecată propria uni
tate pe care o conducea si a cerut 
instanței să i se restituie suma Fes

pectivă, plus cheltuieli de judecată. 
In fața instanței, a folosit acte eli
berate de înșiși subalternii săi, care 
nu aveau competenta legală ; în 
felul acesta a reușit să obțină o 
hotărîre în favoarea sa. prejudiciind 
unitatea, statul, societatea. în refe
ratul de cercetare sînt relatate și 
alte ilegalități de ordin financiar co
mise de I.N.. între care cheltuirea 
ilegală a unor sume de bani ; tot
odată, se arată că directorul nu ac
cepta păreri deosebite de ale lui, 
își impunea cu orice preț punctul de 
vedere, folosea expresii jignitoare, 
pe un ton ridicat, recurgînd chiar 
la amenințări față de cei care îi 
aduceau Ia cunoștință lipsuri 
activitatea sa ori care 
comportarea.

Pentru toate aceste abateri. Ion 
Necula a fost discutat în ședința 
secretariatului comitetului județean 
de partid; care a hotărît eliberarea 
sa din funcție si punerea în discu
ția adunării generale a organizației 
de bază, spre a se lua măsurile sta
tutare corespunzătoare și pe linie 
de partid. S-a stabilit, totodată, ca 
Direcția generală a agriculturii să 
recupereze prejudiciile aduse unită
ții de I. Necula. De asemenea, au 
fost luate și unele măsuri politico- 
organizatorice pentru întărirea dis
ciplinei și răspunderii în muncă a 
tuturor lucrătorilor din această 
unitate.

în legătură cu cea de-a doua pro
blemă sesizată în scrisoare, refera
tul nu face nici o precizare, deși nu 
ar fi fost lipsit de importantă să se 
fi cercetat ce s-a întîmplat cu scri
sorile anterioare, cine se face vino
vat de neluarea în considerație la 
timp a sesizărilor făcute...

Primatul eticii

din
îi criticau

Normele legii au

Două probleme sesiza Ion Ilinca, 
șeful Complexului sericicol Tîrgo- 
viște. într-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru : 1. — faptul că inspectorul- 
șef al Inspectoratului județean pen-

fost respectate

tru protecția plantelor. Ion Necula, 
comite abuzuri și ilegalități, perse
cută cadrele. întreține în unitate o 
atmosferă de tensiune, cu influentă 
negativă asupra activității ce se 
desfășoară in unitate. 2. — faptul

Scrisă pe mai multe pagini, o altă 
sesizare adresată conducerii parti
dului relatează cu o abundență de 
exemple concrete despre prima
rul din comuna Forotic — Caraș- 
Severin, care „și-a pierdut de 
mult stima, respectul și autoritatea 
în comună".

De ce ? Pentru ca afirmația să nu 
rămînă fără acoperire, autorul scri
sorii arată că „tovarășul primar, 
Gheorghe Drulă, are obiceiul de a 
lua bani împrumut de Ia oameni, 
dar uită să-i -mai dea înapoi. Pro
mite marea cu sarea pină cînd omul 
îi dă, dar de văzut nu-i mai vede". 
Dar nu este vorba de simple „am
nezii" ale unui om „distrat". în 
continuare sînt relatate fapte de 
gravitate crescîndă; ajungîndu-se la 
flagrante abuzuri săvîrșite de 
Gh. D. în scopul de a se căpătui.

Fapte, de altminteri, confirmate în 
cea mai mare parte de Comitetul 
județean Caraș-Severin al P.C.R., 
căruia i s-a încredințat sesizarea 
spre cercetare și rezolvare. In răs
punsul său se precizează că un co
lectiv de activiști de partid și de 
stat, condus de un membru al bi
roului județean de partid, a discu
tat cu un mare număr de membri 
de partid și alți oameni ai muncii 
din comună, care au arătat cum 
primarul comunei acționa frecvent 
contrar normelor legii, principiilor 
—---------------j----------------------

codului etic. De pildă, spre sfîrșî- 
tul anului trecut a organizat fiului 
său o nuntă la care au participat 
peste 500 de persoane, de la care a 
adunat ca daruri, de voie-de nevoie, 
peste 100 000 lei. Pentru aceeași 
nuntă, abuzind de funcția sa. a luat 
de la magazinele cooperației 
consum din Forotic și Brezoni 
ferite produse, iar de la C.A.P. Fo
rotic o mare cantitate de prune 
care a fabricat 150 kg țuică, consu
mată de meseni. S-a constatat și o 
lipsă de peste 6 500 lei din gestiu
nea unor timbre pe care le-a avut 
în primire.

Pentru toate aceste abateri și 
abuzuri, pe baza hotărîril secreta
riatului comitetului județean de 
partid, Gh. Drulă a fost pus în dis
cuția plenarei comitetului comunal 
de partid, care, în unanimitate, a 
hotărît desărcinarea sa din func
ția de secretar al comitetului, de 
membru al biroului și. al comitetu
lui comunal. De asemenea, sesiunea 
consiliului popular comunal l-a des
tituit din funcția de primar.

în prezent, organele de stat com
petente cercetează și alte ilegali
tăți comise de el, după elucidarea 
cărora se vor lua măsurile cores
punzătoare pe linie de partid și de 
stat.

de 
di-
din

Necula! ROȘCA y

specific feminin
La un club al femeilor dintr-un 

sector al Capitalei, aproximativ cu 
un an în urmă. O tînără cintăreață, 
invitată la club, evident pentru ca 
să cînte. a produs o mică „deregla
re" în program. Tînăra s-a ridicat, 
și-a dres ușor vocea și a întrebat 
sfioasă : „Cine ar putea să-mi dea 
un sfat în legătură cu copilul meu, 
care..." Si a expus celor de față 
„problema" copilului ei. Imediat, fe
meile pj-ezente au început un dialog 
viu între ele. Fapte și întîmplări in
tersectate de întrebări, de povestiri, 
întîmplarea ne evocă, prin sponta
neitatea ei, ceea ce ar trebui să fie 
cluburile „Femina".

în ultimii ani. în diferite localități 
ale tării au apărut mai multe cluburi 
„Femina". S-au născut ele dintr-un 
..capriciu" feminin sau răspund efec
tiv unor cerințe reale, obiective ?

Se poate afirma, fără nici o rezer
vă. că apariția lor vine să suplineas
că un gol resim
țit de multă vre
me. șă d«a răs
punsuri unei mul- . 
titudini de pre
ocupări, de între
bări ale femeii 
muncitoare. ale 
femeii mamă, 
educatoare. Nu 
spunem o nouta- 
tate afirmînd că 
participarea fe
meii. egală și de
plină. la viata 
economică și so
cială, la activita
tea organizațiilor 
și instituțiilor politice și sociale 
nu exclude și aflarea răspunsurilor 
la toate acele întrebări și preocupări 
specifice universului ei bogat. In 
principiu, deci, cluburile ~ 1
răspund tocmai nevoii de clarificare 
a aoestor probleme specifice vieții și 
muncii femeii. Dar practic ce pro
pun cluburile „Femina" femeilor ?

Recent, a avut loc o întîlnire a 
clubului „Femina" din sectorul 6 al 
Capitalei. Participare foarte diver
să. eterogenă, de la pensionare (cele 
mai multe) pînă la eleve de 16—17 
ani ale unei școli profesionale, 
în ce a constat programul aces
tei întîlniri ? Expunerea unei cos- 
meticiene, utilă fără-ndoială, și un 
program artistic. O elevă a in
terpretat la pian două compoziții 
proprii și o „pagină" din Bach. doi 
cintăreți de muzică populară — in
strumentiști — unul la ocarlnă. altul 
la vioară au prezentat cîteva melodii. 
Mai fusese invitată și o formație a 
unui teatru, care nu a răspuns însă 
chemării.

Club ..Femina" ? Probleme specifi
ce ? O femeie, fie pensionară, mun
citoare sau profesoară, care doreș
te să asculte un concert Ia pian 
sau muzică populară la ocarină, 
Ia vioară sau la orice alt instrument, 
va alege una din instituțiile noastre 
muzicale sau. pur și simplu, va ur
mări programele de ..televjzjune si de 
radio, bogate in emisiuni murfcgle.de 
toate categoriile și pentru toate gus
turile. Nu contestăm importanta ori
căror forme de masă ale activității 
cultural-artistice. Dar se poate re
zuma activitatea clubului „Femina" 
la o mică serbare cu muzică și re
citări ? Există părerea greșită că a- 
tractivitatea cluburilor de acest fel o 
dă tocmai un asemenea tip de pro
grame. în ce ne privește, credem că 
o asemenea atractivitate intră în dis
cuție numai dacă întrebările perso-

0 activitate 
acum distractivă 

și-ar putea spori 
atractivitatea, 

abordînd marele 
domeniu al educației

nale. de viață, psihologice, pedago
gice. medicale sau juridice. în care 
femeile sînt viu interesate nu-și gă
sesc locul cuvenit în dezbaterile clu
bului. Episodul de la Începutul aces
tor rînduri arată, de exemplu, că fe
meia mamă — acest mare pedagog, 
care trebuie să învețe..totuși, întrea
ga viață — se confruntă zi de zi cu 
multitudinea de probleme privind 
educarea, formarea pentru muncă, 
pentru viață a copiilor, de la cea mal 
fragedă vîrstă și pînă la maturitate, 
si. uneori, chiar după.

La o întîlnire a părinților într-o 
scoală s-a pus. între altele, problema 
cum să procedeze, ce trebuie să facă 
o mamă pentru ca educația științi
fică pe care școala o dă copiilor să 
fie întărită, completată, consolidată 
prin contribuția mamei în familie. O 
asemenea problemă e departe de a fi 
una teoretică, ci una de mare acui
tate practică. Nu este mai firesc, mai 

locul 
la o- 
clubul 
să-și

„Femina"

util, ca în 
concertului 
carină, la 
„Femina" 
găsească loc în 
programul de ac
tivități manifes
tări consacrate 
direct acestui 
scop ? Manifes
tări în care, prin 
prezenta unor pe
dagogi cu expe
riență, a unor 
mame cu experi
ență. a unor oa
meni de stiintă cu 
îndelungată prac- 

poată fi dezbă- 
cazuri concrete, 
asemenea pro- 

ajute la forma-

tică pedagogică, 
tute, pornind de 
de la situații grele, 
bleme-cheie care să ___  _
rea tinerei generații î

Orice mamă, care și-a crescut co
piii mari, știe cite probleme de com
portament pun copiii aflați în pragul 
sau la virsta adolescenței. Alegerea 
profesiei, legarea prieteniilor, primii 
muguri reali sau falși de dragoste și 
altele, și altele își așteaptă răspuns. 
Familia trebuie să dea asemenea 
răspunsuri. Nu e mai utilă si mai in
teresantă. mai vie, mai atractivă o 
întîlnire — dialog în care femeile 
de vîrste diferite, cu experiențe di
ferite. pedagogi talentati să clarifice 
asemenea întrebări ? i.Sînt cărți pe 
asemenea teme, biblioteci intregi" — 
se aude nu de puține ori replica uno
ra. Sînt. într-adevăr. Poate nici ele 
destule. Dar viata, experiența, in
tr-un domeniu atît de sensibil nu pot 
fi cuprinse nici într-o carte Si nici 
într-o bibliotecă, oricît ar fi ea de 
mare.

Nu ne-am propus în aceste rînduri 
să expunem problematica, punctele 
de interes care ar face și trebuie »ă 
facă din cluburile „Femina" instru
mente cu adevărat utile și atractive 
pentru viața și munca femeii. în pri
mul rînd ca educatoare. Și nici nu 
ar fi posibil să o facem pentru că 
fiecare club, în funcție de. compo
nența ,sa, va putea «descoperi temele 
Cu adevărat de interes, cu finalități 
educative. Socotim însă că ar fi util 
un sondaj mai atent din partea co
misiilor de femei in rîndul mame
lor de diferite categorii, care să 
definească mai bine, în funcție de 
interesul și preocupările femeii în
săși, concepția de organizare a aces
tor cluburi, rostul lor și. în funcție 
de aceasta, să fie ajutate să-și stabi
lească programele de activitate.

st 
la

Angela POPESCU

Cură balneară pe litoral în tot timpul anului
Complexele senatoriale din 

stațiunile Eforie Nord si Man
galia, care funcționează și în 
extrasezon, oferă celor intere
sați posibilitatea de a efectua 
tratamente antireumatismale si 
în serii scurte, de numai 12 zile. 
Profilate ne prevenirea si tera
pia în faze incipiente a bolilor 
reumatismale si a sechelelor 
posttraumatice, aceste stațiuni 
îmbină cu rezultate din cele 
mai bune efectul factorilor na
turali de cură — apa sărată a 
mării, nămolul din lacul Te- 
chirghiol. ana mezo termală 
sulfuroasă din izvoarele, cap
tate chiar pe plaja din Man-.' 
galia sau din apropiere* 
variate proceduri fizioterapeu.-: 
tice. O noutate este si faptul, că 
medicatia cuprinde produse ori
ginale românești. cum sint 
Boicil forte, Pell-Amar. Gerovi-

tal. binecunoscute pentru va
loarea lor curativă atît în tară 
cit și peste hotare.

Bazele de tratament de pe li
toral sînt încadrate cumersonal 
specializat care acordă o asis
tentă competentă și dispun da 
instalații moderne pentru e- 
fectuarea curei balneare.

Hoteluri confortabile, din care 
unele au acces direct spre sălile 
de tratament prin coridoare 
acoperite si încălzite, restauran
te modeme, bazine de înot a- 
coperite. diferite mijloace de 
agrement facilitează un sejur 
cit se poate de agreabil.

Biletele pentru c.Ufă ■ balneară 
se not procura de la agențiile 
si filialele Oficiilor județene de 
turism din tară Si de la cele ale 
întreprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante București.

ÎN JUDEȚUL BACĂU

opt extra- 
total de 44 
se face pe

Tragere excepțională Pronoexpres

De ce devin unele bunuri de folosință îndelungată bunuri cu utilizare... prescurtată
(Urmare din pag. I)
că. aproape în totalitate, aceste pie
se de schimb sînt din producție in
ternă, întreprinderile folosindu-le in

mod curent la realizarea bunurilor 
destinate aprovizionării populației.

Dar iată, fată în fată, prevederi
le contractuale si modul de îndepli
nire a lor :

Realizări ale cooperației 
de -consum

Duminică, 6 aprilie a.c.. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport orga
nizează o tragere excepțională Pro
noexpres. care oferă participanților 
posibilități multiple de a obține : au
toturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“. cîștiguri în bani de valori 
variabile și fixe (50 000, 15 000 lei
etc.), excursii în U.R.S.S. sau în R.D. 
Germană. Spre deosebire de tragerile 
obișnuite, se efectuează 
geri în două faze, cu un 
de numere. Participarea

bilete de 6 sau 15 lei varianta sim
plă. acestea din urmă avînd drept de 
cistiguri la toate extragerile. O for
mă avantajoasă de participare o con
stituie variantele combinate si com
binațiile ..cap de pod" (achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută), pe 
care se pot realiza suite de cîstiguri 
la mai multe categorii.

Agențiile Loto-Pronosport continuă 
vînzarea biletelor pînă sîmbătă. 5 a- 
prilie 1980.

Aprovizionarea tot mai bună a 
populației sătești constituie o pre
ocupare permanentă a cooperației 
de consum din județul Bacău. în ul
timii ani au fost construite unităti 
comerciale spațioase, organizate pe 
principiile formelor moderne de 
vînzare. între acestea, se numără 
supermagazinele din Dărmănești, 
Sascut, Podu Turcului. Agăș. Pa
lanca. Dofteana și altele. Numai în 
anul trecut, de exemplu, au fost 
date în folosință supermagazine 
(prevăzute cu 
alimentară cu 
multe raioane 
alimentare) la
Făget, Vultureni. La parterul unor 
blocuri noi de locuințe din comuna 
Berești Tazlău s-au organizat mai 
multe spatii comerciale și de 
prestări servicii, iar în localitățile 
Dărmăneasca, Văleni și Camenca 
au fost construite, prin contribuția 
membrilor cooperatori, trei maga
zine sătești.

în același timp, o atentie deose
bită s-a acordat si se acordă tnoder- 
nizării unităților existente, printr-a

restaurant, cofetărie, 
autoservire si mai 
pentru mărfuri ne- 
Secuieni, Ghimeș-

folosire mai eficientă a spatiilor de 
vînzare și etalare, precum si 
dotarea acestora cu utilaje 
Astfel, în anul trecut au fost 
dernizate 30 de unități.

De curind, s-a construit la 
gureni un supermagazin (parter și 
2 niveluri), cuprin&nd un magazin 
alimentar și. unul de mărfuri neali
mentare. o cofetărie, un restaurant 
și mai multe secții de prestări ser
vicii. Pină la sfirșitul anului va fi 
dat în folosință un supermagazin la 
Apa Asău și mai multe spații co
merciale la parterul blocurilor de 
locuințe din comunele Livezi și 
Sascut.

Cooperația de 
tul Bacău și-a 
și rețeaua de 
Printre acestea 
Măgura (pe șoseaua Bacău — Gh. 
Gheorghiu-Dej), Hanul Poiana Uzu
lui (pe șoseaua Dărmănești — 
Miercurea Ciuc) și Hanul Răcăciuni 
din localitatea cu același nume.

în fotografie : Hanul turistic 
„Măgura" din județul Bacău.

prin 
noi. 
mo

Un-

consum din jude- 
dezvoltat, totodată, 
unităti turistice, 

se numără : Hanul

Denumirea pieselor de 
schimb și a întreprinderi
lor furnizoare

Contrac
tat 1979

Livrat 
1979

Restante 
(bucăți)

Proporția 
de îndepli
nire a con

tractului 
(in procente)

Uzina „Electronica" 
București

— difuzor tip 21 704 A 24 200 18 000 «200 74
— trafo-linii tip 33 273 A 32 000 27 200 4 800 85
I.C.R.M. București
— tub electronic (lampă) 

tip PCL 86 87 000 23 600 63 400 27
întreprinderea de cine

scoape București
— tub cinescop de 65 cm 1951 1 181 770 60
întreprinderea de autotu

risme Pitești
— ax planetar 2 000

%

988 1012 50
— aripă spate ' 5 500 1 220 4 280 22
întreprinderea de piese 

auto Sibiu
— amortizor față 20 000 5 848 14 152 29
Baza de aprovizionare 

Brașov
— rulmenți auto 49 000 768 48 232 1,6

La aoest tablou, cu titlu de exem- șmile de gătit „Vera1“ și cuptorul
piu, se cuvine să adăugăm :

• Pe coloana restanțierilor : între
prinderile „Electroargeș" din Curtea 
de Argeș — pentru restanțele de pie
se de schimb de la aspiratoarele de 
praf; „Electrometal" din Timișoara 
— pentru piesele de hidrofor și 
boiler; „23 August" din Satu Mare — 
pentru piesele de schimb de Ia ma-

„Rapid".
• Pe coloana restantelor : volumul 

total al restantelor, la întregul set 
de repere, cumulează la nivelul 
anului 1979 aproape 30 000 difuzoare 
si transformatoare — linii, peste 37 
milioane lei piese auto.
• în lunile care au trecut din 

acest an. restantele continuă să se

mențină,. iar 
este pe cale _  .
vă : întreprinderea de 
București, de exemplu, a 
atelierele de reparații că în 
curs nu va mai livra nici 
cinescop cu diagonala de 65

• întreprinderile de piese 
refuzat să contracteze cu 
meșteșugărești 
repere pentru acest an ; au rămas 
astfel necontractate 18 000 aripi-față, 
38 000 pivoți superiori și inferiori, 
15 000 amortizoare ; peste 60 000 .teg
men li. mai multe zeci de mii de
ambreiaje, seturi de motor, axe pla
netare. bielete. bendixuri ș.a.

Ce demonstrează in fapt cifrele și 
datele de mai sus ? în primul rînd 
denotă o serioasă stare de indisci
plină contractuală, cu implicații eco
nomice deosebite, 
prinderile producătoare acumulează 
un volum atît de ridicat al restan
telor. denotă superficialitatea cu 
care este tratată problema piese
lor de schimb, ușurința cu care sînt 
privite prevederile legale din acest 
domeniu. Unitățile în cauză, persoa
nele din conducerea lor uită ori se 
prefac a uita că livrarea pieselor nu 
este o chestiune facultativă, nu de
pinde de bunul lor plac. Nu există 
cifre de plan obligatorii doar pentru 
producția fizică. Orice sarcină de 
plan și orice obligație contractuală 
sînt la fel de importante pentru 
funcționarea mecanismului economic 
general. Piesele de schimb nu pot fi 
privite de aceea ca sarcini de cate
goria a II-a. Asemenea optică ar 
însemna un blam chiar pentru co
lectivele de muncă din întreprinde
rile respective, o notă 
tru prestigiul mărcii 
nu este suficient să 
produse de cea mai 
important este să oferi și piesele de 
schimb necesare întreținerii lor.

în unele cazuri situația 
să devină si mai gra- 

dnescoape 
anunțat 
anul în 
un tub 
cm.
auto au 
unitățile 

întregul necesar de

Faptul că intre-

negativă pen- 
de fabricație ; 
asiguri doar 
bună calitate.

Dar poate mai importante decît 
toate aceste consecințe economice și 
juridice sint nemulțumirile provocate 
posesorilor de bunuri, cetățenilor. 
Orice piesă necontractată și nelivra
tă la termen înseamnă un aparat 
casnic ce nu poate fi folosit înseam
nă un televizor care nu mai aduce 

■omului emisiunea dorită. înseamnă 
o gospodină care în loc să foloseas
că mașina de spălat din baie trebuie 
să trudească la fel ca pe timpul bu
nicii. înseamnă un aspirator care nu 
face nici cit o mătură. înseamnă un 
autoturism pe butuci. înseamnă, în-, 
seamnă, înseamnă...

însăși definiția acestor bunuri an
trenează o responsabilitate specială 
din partea întreprinderilor producă
toare. E vorba doar de bunuri de 
folosință îndelungată. Neputînd 
fi reparate operativ, ele devin bu
nuri cu folosință... prescurtată, 
urma urmei, se poate 
lipsă de respect fată de 
o diminuare artificială 
de confort si civilizație 
întreaga societate face 
danii.

La fel de criticabilă este si 
dinea unităților depanatoare 
celor comerciale. Deși au dreptul și 
posibilitatea legală să cheme la or
dine întreprinderile producătoare, se 
complac in starea de indisciplină care 
există. Ce-i drept, mai întocmesc din 
cînd în cînd unele scrisori și adrese, 
mai organizează unele întîlniri cu 
întreprinderile în cauză, dar să ceară 
să se aplice legea — nici vorbă.

Cum explică factorii direct impli
cați actuala stare de lucruri? Ce 
măsuri se au în vedere pentru li
chidarea anomaliilor existente 
meniul pieselor de schimb î 
ceste întrebări vom reveni în 
rele următoare ale ziarului.

La 
vorbi de o 
cetățeni, de 
a nivelului 
pentru care 
atîtea stră-

atitu-
și a

în do- 
La a- 
nume-

murfcgle.de
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în toate gospodăriile sătești, pe toate terenurile 
virane de la orașe ________________ ș_  

LEGUME, CIT MAI MULTE LEGUME!
O comună

LA BALTA DOAMNEI 
- PRAHOVA

Comuna Balta Doamnei. Intrăm în 
curtea familiilor Alexandru Costache 
și Gheorghe Stoian. Primul, pensio
nar C.A.P.. iar al doilea. împreună 
cu soția lui Tudorina Stoian. printre 
cei mai harnici oameni ai cooperati
vei agricole din Balta Doamnei. Cele 
două familii, a socrului și ginerelui, 
locuiesc imnreună și au gospodărie 
comună.

De cum oui piciorul in curte și 
oină la capătul grădinii, numai solarii 
și straturi cu legume. Fiecare metru 
pătrat de pămint. fiecare colțișor iși 
găsește, in această gospodărie model, 
o folosință rodnică. în solariul pen
tru producerea răsadului, firele de 
tomate cu primele semne de inflores
cență. castraveciorii cu frunzele lor 
late și de un verde intens incintă 
privirea. In acest spațiu învelit cu 
polietilenă și incălzit cu biocombusti- 
bil s-au produs în iarnă circa 12 000 
de răsaduri care acum așteaptă să fie 
transplantate in alte cîteva solarii, 
care ocupă aici circa 15 ari. din care 
începind cu 10 iunie se vor culege 
primele tomate. Culesul se întinde 
pe durata unei luni întregi, după care 
solariile sint dezvelite, iar pe supra
fețele respective urmează a doua re
coltă de *varză și castraveciori de 
toamnă.

—: Cultivați în fiecare an legume 
în solarii ? — o întrebăm pe coopera- 
toărea Tudorina' Stoian.

— Acum opt ani. cind am învelit 
cîțiva metri pătrati cu folie, am zis 
să avem și noi in casă o legumă mai 
timpurie. După ce ne-am dat seama 
ce producții mari de legume se pot 
obține in solarii, ne-am hotărit să le 
extindem. Și le-am tot extins pină 
ne-am umplut curtea și o parte din 
grădină.

— Vă ajung pentru nevoile fami
liei legumele pe care le produceți în 
gospodărie ?

— Obținem atît de multe încît nici

si alta de unde sătenii vin „să 
în piețele Capitalei

f iz / /culeaga

LA BALOTEȘTI - ILFOV
Răsadurile de tomate, ardei și vi

nete din microsera pensionarului 
Gheorghe Cristea din Balotești-Ilfov 
sint plantate acum cu grijă in cele 
două solarii construite și îngrijite de 
acest bătrin in virstă de 73 ..de ani. 
De pe cele cîteva sute de metri pă- 
trați acoperiți cu folii de polietilenă, 
Gheorghe Cristea obține și vinde pe 
piață intre 8 000 și 10 000 kg de le
gume pe an. El ne-a mărturisit că 
practică această frumoasă îndeletni
cire din pasiune, dar ținea să pre
cizeze că un om aflat in plină pu
tere ar putea scoate din ea venituri 
care ar răsplăti cu virf și îndesat 
munca ce o depune pentru produ
cerea legumelor.

Dar cu ciți asemenea gospodari se 
poate mindri la această oră Balo- 
teȘtiul ?
. — Trebuie să recunosc că foarte 
puțini — spunea tovarășul Alexan
dru Brujan, secretarul adjunct al 
comitetului comunal de partid.

Noi am preciza că acești „foarte 
puțini" sint vreo 3—4 in toate satele 
comunei BălOtești. ’ în care trăiesc 
5 200 de oamefii. Primăria justifică 
aceasta prin faptul că oamenii de 
aici nu au -o tradiție m legumicul
tura. Că nu au, am văzut, după mo
dul in care folosesc grădinile și te
renul din curți. Cele mai multe erau 
cultivate cu viță de vie și pomi,' in 
timp ce alte suprafețe nu aveau 
nici o folosință. Și cum suprafețele 
destinate legumelor sînt insuficiente

unde curțile au devenit grădini...

Curtea cooperatorului lancu Gheorghe, plină cu răsadnițe și solarii, este doar un exemplu de ceea ce înseamnă la 
Balta Doamnei - Prahova cultivarea cu legume a fiecărei palme de pămînt

nu mai luăm în calcul ceea ce folo
sim noi. Anul trecut am livrat numai 
pentru export circa 3 500 kg de toma
te. Alte 3 000 kg le-am desfăcut prin 
intermediul cooperativei agricole. Cu 
ceea ce am mai vindut la punctele 
C.L.F., sau direct pe piață, șe ridică 
la aproape un vagon de legume.

— Activitatea in legumicultura 
cere timp și muncă multă. Am aflat 
că. an de an, împreună cu soțul lu
crați în acord global suprafețe mari 
de culturi de la cooperativa agricolă. 
Cum reușiți să le lucrați pe toate atit 
de bine ?

— Nu este ușor, dar pot să spun 
că noi. aici la Balta Doamnei, le fa
cem pe toate cu toată priceperea și 
sîrguința. Iarna și primăvara devre
me ne ocupăm de legumele din ju
rul casei, iar cind vine vremea pră- 
șitului în cîmp. nu lăsăm sapa din 
mină pină ce nu înlăturăm orice pe
ricol de . imburuienare a lanurilor.

pentru a satisface nevoile comunei, 
aprovizionarea cu legume se face 
printr-un chioșc al I.L.F.-ului sau 
direct de pe piețele Bucureștiului !

Acum, cind se pregătește viitoarea 
recoltă de legume, ne-am interesat 
să aflăm ce face primăria comunei 
Balotești pentru a nune capăt 

Cu o floare, nu vine... primăvara legumiculturii la Balotești

Mica serâ a pensionarului Gheorghe Cristea constituie un exemplu de ceea ce ar putea și ar trebui, de fapt, să facâ 
fiecare gospodar din comuna Balotești, județul Ilfov. Mulți din localnicii de aici găsesc că e mai ușor insă să cum
pere legume de-a gata decît să-și mai bată capul să le cultive in propria gospodărie Fotografii : Sandu Cristian

între timp, începem culesul în sola
riile noastre! Pe urmă vine rîndul 
legumelor cooperativei, apoi culesul 
sfeclei, al porumbului ș.a. Tot așa, 
din iarnă pînă în toamnă, sădim, să
păm și adunăm cit mai multe roade 
pentru nqj. pentru țară.

...Aproape un vagon de legume 
dintr-o singură gospodărie ! Dar cite 
asemenea gospodării impînzite cu so
larii și straturi de legume nu sint la 
Balta Doamnei. în gospodăria coope
ratorului Vasile Dan acestea ocupă 
acum 18 ari. Soții Victoria și Ion Ște
fan. doi dintre cooperatorii de bază 
de la ferma legumicolă a cooperati
vei. au contractat cu statul. în acest 
an, întreaga producție de tomate 
de pe cei 20 de ari. din gospodăria 
personală, amenajați în solarii. în sa
tul de reședință al comunei nu exis
tă practic familie care să nu aibă 
amenajat în curte cel puțin 5—10 ari 

acestei stări de lucruri. Și ara aflat 
că „s-a făcut instruirea cu toți de
putății și conducătorii unităților so
cialiste, iar acum urmează să se ela
boreze și să se inmîneze planuri de 
cultură fiecărui gospodar". Cit priveș
te problema concretă a asigurării can
tităților de legume necesare comunei 

cu solarii. în gospodăriile personale 
ale locuitorilor din Balta Doamnei se 
vor cultiva, anul acesta, circa 67 hec
tare cu legume, din care 38 hectare 
le reprezintă cele acoperite cu folie 
de polietilenă. în solarii se cultivă 
în special tomate, circa 30 hectare, 
urmind ca numai prin valorificarea 
pe piața externă a celor 900 tone să 
se realizeze un .venit de peste 5,4 mi
lioane lei. Alte 2 100—2 200 tone le
gume de diferite sortimente sînt des
tinate pentru consumul populației.

Peste 3 100 tone de legume cultiva
te prin curțile și grădinile oamenilor, 
care aduc producătorilor zeci și zeci 
de mii de lei pe an — iată un exem
plu de buni gospodari, care respectă 
pămintul cultivîndu-1. Un exemplu 
care demonstrează că se poate și 
trebuie cultivată fiecare palmă din 
pămintul fertil al tării !

Iosif POP

Balotești, se pare că și în acest an 
se va rezolva tot pe căile cunoscute. 
Asta numai dacă nu se va găsi ci
neva care să „taie" aceste căi atit 
de păgubitoare și pentru săteni, și 
pentru țară !

P. IOS1F

Va da orașul siderurgiștilor 
și „șarja de legume planificată 

pentru acest an?
Răspunsul primăriei orașului Galați la unele sesizări și propuneri 

adresate redacției

Mai multi cetățeni din municipiul Galati s-au adresat redacției, unii 
sesizind faptul că nu li se permite cultivarea cu legume a spatiilor din 
jurul blocurilor, alții solicitind lămuriri privind modalitățile și locurile 
în care pot cultiva legume. In legătură cu această problemă, am avut 
o convorbire cu tovarășa Victoria Popescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular municipal Galati.

— Mai întii — ne-a spus interlocu
toarea noastră — să clarificăm sesi
zarea de care ați amintit. Solul în 
care este așezat Galațiul are o struc
tură macroporică. Prezența zilnică a 
apei, lucru posibil în cazul cultivării 
cu legume a spațiilor dintre blocuri, 
ar putea afecta fundațiile acestora. 
Proiectanțil ne-au atras atenția asu
pra acestei chestiuni, cit și asupra 
posibilității apariției tasărilor. De aici 
și. interdicția pe care am stipulat-o în 
decizia nr. 74/1979 a Consiliului popu
lar municipal Galați, la articolul 8, 
privind cultivarea de legume în spa
țiile dintre blocuri.

— Totuși, ce pot face cetățenii care, 
locuind la bloc, doresc să cultive le
gume ?

— în adunările cetățenești, prin 
asociațiile de locatari, i-am invitat 
pe acești cetățeni să se adreseze 
consiliului popular municipal pentru 
a li se închiria suprafețe din tere
nurile virane aflate în apropierea 
cartierelor în care locuiesc. Un nu
măr de 88 de cetățeni, majoritatea 
locuind în blocuri, au și făcut-o, pri
mind răspunsuri scrise din partea 
consiliului popular municipal în le
gătură cu mărimea terenurilor ce Ii 
s-au repartizat. Suprafețele atribuite 
cetățenilor amintiți se ridică la peste 
29 000 mp, estimindu-se o recoltă de 
circa 42 tone de roșii, ceapă, usturoi, 
pătrunjel ș.a.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
cultivarea altor terenuri din perime
trul construibil al municipiului : 
curți, spații din incinta întreprinde
rilor și instituțiilor ș.a.

O inițiativă a organizațiilor 
democrației și unității socialiste 

care a dus la sporirea grădinilor din oraș cu 90 lia
Consiliul municipal Botoșani al 

F.D.U.S. a inițiat o amplă acțiune 
de identificare a tuturor suprafețe
lor din oraș ce pot fi cultivate cu 
legume. In zonele blocurilor de 
locuințe ea s-a realizat cu sprijinul 
asociațiilor de locatari, iar in car
tiere — cu cel al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste. Au 
fost „inventariate" inclusiv terenu
rile din incinta unităților cu consu
muri colective de legume — grădi
nițe. licee, școli generale, cantine 
muncitorești, întreprinderi. instituții 
etc. Rezultatul investigațiilor ?

— Suprafața legumicolă a munici
piului nostru a crescut în acest an 
cu peste 90 de hectare — ne in
formează tovarășul Vasile Pintilie, 
secretar al comitetului municipal 
de partid și președinte al con
siliului municipal al F.D.U.S. 
După cum rezultă dintr-un calcul 
estimativ, de pe suprafața amintită 
vom obține o producție de legume 
totalizînd cel puțin 1 550 de tone. 
Pe culturi, situația se prezintă ast
fel : 25 hectare vor fi cultivate cu

— Aceeași decizie reglementează și 
modul de folosire a acestor terenuri, 
în evidențele noastre avem o supra
față totală de aproape 400 000 mp 
curți în care se vor cultiva legume, 
deținătorii lor uiinind să obțină o 
recoltă de circa 775 tone roșii, ardei, 
ceapă, usturoi, fasole, castraveți, ră
dăcinoase, vinete ș.a. De asemenea, 
cantitățile de (legume obținute de 
acești producători, cit și de ceilalți 
menționați mai înainte, cantități ce 
depășesc necesarul propriu de con
sum, pot fi contractate cu întreprin
derea județeană de legume și fructe 
sau valorificate pe piețele municipiu
lui, în baza certificatului de producă
tor pe care-1 vor primi de la comi
tetul executiv al consiliului popular 
municipal.

— Concret, cum sint sprijiniți acești 
cultivatori ?

— Cei interesați au fost ajutați 
să-și procure semințe, contra cost, de 
la „Agrosem" sau întreprinderea ju
dețeană de legume și fructe. Avem 
și cetățeni care și-au amenajat ră
sadnițe, sere și solarii în propriile 
curți. Cu sprijinul comitetelor de fe
mei, am căutat ca această preocupare 
să se extindă cit mai mult posibil.

— Dar întreprinderile și instituțiile 
gălăfene ce au întreprins în acest 
sens ?

— Pînă în prezent au solicitat cul
tivarea cu legume a terenurilor din 
curțile proprii următoarele unități : 
întreprinderea de transporturi auto, 
întreprinderea avicolă, „Prutul", în
treprinderea comercială de stat pen
tru alimentație publică, centrul de 

tomate, cite 10 hectare cu ceapă, 
usturoi, fasole și castraveți, iar cite 
5 hectare cu varză, rădăcinoase și, 
respectiv, verdețuri. Ceea ce merită 
a fi evidențiat este faptul că toate 
lucrările necesare plantării sau 
însămînțărilor, ca și cele de întreți

BOTOȘANI
nere și recoltare a legumelor se vor 
executa prin acțiuni voluntar-patrio- 
tice.

Aflăm că înainte această supra
față răminea necultivată. Sint te
renuri de diferite dimensiuni care 
erau virane ori serveau drept așa- 
zise depozite pentru resturile de 
materiale de construcții rezultate 
din demolări.

Interesant este modul cum s-a so
luționat problema aprovizionării cu 
material săditor și semințe. Ele sint 
livrate. în principal, de Trustul hor
ticol, contravaloarea acestora urmind 
a fi recuperată după livrarea pro

;________________________j
librării. Suprafața totală a terenuri
lor ce vor fi cultivate cu legume de 
către unitățile de mai sus a ajuns la 
20 000 mp, estimindu-se o recoltă de 
peste 60 tone legume.

— Observăm că din rindul unită
ților care și-au propus să cultive cu 
legume propriile incinte lipsesc ma
rile întreprinderi ale Galațiului: com
binatul siderurgic, șantierul naval, 
laminorul de tablă, întreprinderea 
mecanică navală, INETOF, între
prinderea textilă, chiar întreprinderea 
județeană de legume și fructe. Mult» 
dintre ele au și cantine-restaurant, 
trebuind deci să fie direct interesate 
în această problemă...

— Evident, la apelul consiliului 
popular municipal, așteptăm să răs
pundă toate unitățile economice și 
instituțiile gălățene care au posibili
tatea să cultive legume în curțile 
proprii. Prin lucrătorii noștri, vom 
impulsiona preocuparea unităților 
față de această acțiune de mare în
semnătate economică, reamintindu-le 
— deși o cunosc la fel de bine ca 
noi — și faptul că acum este mo
mentul propice de a se trece efectiv 
la lucru pentru cultivarea legumelor. 
Dealtfel, decizia 74/1979 a consiliului 
popular municipal prevede chiar 
obligativitatea conducătorilor de în
treprinderi, instituții și organizații 
obștești, precum și a tuturor celor
lalți deținători de terenuri de a le 
cultiva cu legume, iar în caz că uni
tățile socialiste n-o pot face, ele au 
datoria de a le preda spre cultivare 
oamenilor muncii din unitatea res
pectivă. Este o sarcină subliniată cu 
insistență de conducerea partidului, 
pe care cu toții , avem obligația s-o 
îndeplinim cu intreaga răspundere.

Convorbire consemnată de 
Dan PEAEȘU 
corespondentul „Scinteii"

ducției. De asemenea, alte canti
tăți de material săditor și de se
mințe au fost puse la dispoziție, 
contra cost, de C.A.P. Botoșani și 
chiar de unii producători particu
lari. Pentru ca întreaga acțiune 
să dea rezultatele scontate, fiecăruia 
dintre membrii biroului executiv al 
consiliului municipal al F.D.U.S., 
ca si lucrătorilor din aparatul pro
priu al primăriei li s-a încredin
țat sarcina să răspundă de o 
anumită suprafață cultivată cu le
gume. Fiecare dintre unitățile cu 
consumuri colective ce au posibilita
tea să cultive legume, in funcție de 
producțiile planificate, nu vor mai 
primi cantitățile respective de la fon
dul centralizat al statului sau de la 
fondul pieței. Și ca o ultimă preci
zare : această acțiune a demarat 
foarte bine, pe toate suprafețele 
planificate executindu-se lucrările 
specifice de sezon. îndeosebi cele de 
fertilizare. Asta deocamdată.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii*

Măsuri menite să stimuleze consumul rațional 
de combustibil

(Urmare din pag. I)
a.c.. norme maxime de consum de 
combustibil pentru încălzirea lo
cuințelor și prepararea apei calde 
menajere, tinind seama de regimul 
de temperatură interioară regle
mentat potrivit legii, de randamen
tele stabilite ale instalațiilor de în
călzire și de zonele climatice in 
care sint amplasate localitățile. Im
portant este că. deși normele se 
stabilesc anual, pe tipuri de apar
tamente, acestea sînt eșalonate lu
nar. pe perioadele decembrie — fe
bruarie ; aprilie — septembrie ; 
martie, octombrie — noiembrie. în 
mod firesc, deci, in perioadele mai 
reci normele sint mai mari, iar in 
cele călduroase normele sint mai 
reduse.

Decretul prevede că aceste nor
me maxime de consum nu vor pu
tea fi depășite. Dimpotrivă, trebuie 
luate măsuri pentru a se realiza 
economii fată de norme, îndeosebi 
in perioadele de vară, acestea con
stituind rezerve de combustibil 
pentru lunile de iarnă. Normele vor 
fi afișate la întreprinderile de gos
podărie comunală care exploatea
ză centralele termice și la fieca
re asociație de locatari, cetățenii 
puțind astfel cunoaște cu anticipa
ție și nivelul cheltuielilor ce le 
revin corespunzător normelor de 
consum stabilite pentru perioadele 
respective ale anului.

Evident, asigurarea unor con
sumuri raționale de combustibil. 

evitarea oricărei forme de risipă 
depind in cea mai mare măsură, 
de funcționarea în bune condiții a 
centralelor termice. Din analizele 
efectuate in ultima perioadă de or
ganele de specialitate a reieșit că 
o serie de centrale termice. îndeo
sebi cele de capacitate mai mică, 
lucrează cu randamente scăzute 
(sub 80 la sută), irosind astfel im
portante cantități de combustibil. 
De asemenea, s-a desprins că la 
numeroase rețele de distribuție a 
energiei termice intre centrale și 
locuințe se inregistrează pierderi 
importante de căldură datorită izo
lațiilor degradate, neetanșeității 
îmbinărilor dintre conducte, ca Și 
stării necorespunzătoare a instala
țiilor din subsolurile tehnice ale 
blocurilor de locuințe.

Tocmai pentru a se pune ordine 
în această privință, recentul Decret 
al Consiliului de Stat prevede obliga
ția comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București de a lua mă
suri, in perioadele de vară, pentru 
efectuarea lucrărilor de întreținere 
și reparații ale centralelor termice 
și rețelelor de distribuție a ener
giei termice, în vederea asigurării 
randamentelor optime, a reducerii 
consumurilor de combustibili, eli
minării risipei de orice fel și a 
încadrării riguroase in normele de 
consum aprobate, precum și pen
tru buna servire și aprovizio
nare cu energie termică a 
populației. în efectuarea acestor 

lucrări. încă din această vară, 
în fiecare județ, în fiecare lo
calitate trebuie să fie mobili
zate forțele locale, personalul ca
lificat, inginerii și specialiștii din 
întreprinderi. Concomitent, este ne
cesar să fie exercitat un control ri
guros și permanent cu privire la 
întreținerea și exploatarea cu ran
dament superior a instalațiilor de 
producere și distribuire a energiei 
termice.

Măsurile cuprinse in Decretul 
Consiliului de Stat sint menite să 
introducă o disciplină fermă, ri
guroasă in utilizarea combustibilu
lui. constituie un nou și puternic 
îndemn pentru un consum rational, 
logic, cit mai economicos. Orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare, deputății, comite
tele asociațiilor de locatari au da
toria ca, odată cu acțiunile pe care 
trebuie să le întreprindă în acest 
domeniu, să explice tuturor cetă
țenilor sensul acestor măsuri, de- 
terminind o atitudine activă, per
severentă din partea tuturor oame
nilor muncii față de cerința im
perioasă a strictei gospodăriri a 
combustibilului. Fiecare om al mun
cii, fiecare cetățean trebuie să se 
situeze ferm pe poziția omului gos
podar, a gestionarului desăvîrșit al 
resurselor energetice de care dis
punem. să acționeze cu hotărire îm
potriva risipei de combustibil, cu 
conștiința că o asemenea atitudine 
este» in folosul fiecăruia și al în
tregului popor.

(Urmare din pag. I)
zahăr, care au stat nefolosite toa
tă ziua. Situații similare s-au pe
trecut și in unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Stilpu. unde 
joi nu au fost folosite 26 de semănă
tori programate a lucra la semănatul 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui, ca

La 5 dimineața pe ogoare

Spre cinstea lor, cei 14 mecanizatori care lucrează pe terenurile C.A.P. 
Mihăilești-Buzău se aflau în plină activitate încă din zorii zilei, la pregătirea 

terenului și semănat

ÎN CÎMPIA BUZĂULUI
și în cooperativa agricolă Florica, 
unde lipsea de la conducerea forma
ției de lucru tocmai șefu] acesteia, 
inginerul șef Radu Mateescu.

Se desprinde deci că în timp ‘ce in 
unele locuri semănătorile au intrat 
în brazdă la prima oră a dimineții,, 
in multe alte locuri ele au stat, aș- 
teptîndu-se o vreme ideală de semă-

nat. Iar drept consecință, joi, 3 apri
lie. în întreg județul Buzău s-au în- 
sămințat doar 2 054 hectare din cele 
aproape 8 000 stabilite prin pro
gramul . județean. „Puțin, foarte pu
țin" — avea să recunoască tovarășul 
Gheorghe Maftei, directorul direcției 
agricole, afirmmd că situația se va 

Veniți repede că sînt ziariștii pe cîmp!

Ora 12. La C.A.P. Amaru-Buzău, zece tractoare repartizate la semănatul sfeclei 
stăteau nefolosite. Inginerul-șef Ion Perșinaru, afllnd că pe cîmp au sosit 

ziariști, a venit in grabă să dea de lucru mecanizatorilor

îmbunătăți. radical începînd chiar de 
a doua zi. Dar aceasta nu s-a mai 
putut produce, pentru că, de vineri, 
în județul Buzău și-au făcut reapa
riția ploile, vrind parcă să sancțio
neze atitudinea celor care nu ințe- 
leg să-și organizeze munca in funcție 
de situația actuală de pe teren.
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-------- - Festivalul național „CÎNTĂREA ROMĂNIEI"--------- UN NOU TEATRU MUNCITORESC ÎN CAPITALĂ

VASILE PARIZESCU Moara din Roman GRIGORE IOSIFESCU Grup statuar (desen)

SALONUL ANUAL AL ARTIȘTILOR
PLASTICI AMATORI DIN CAPITALĂ

Sub auspiciile Comitetului de cultură și educație socialistă al mu
nicipiului și al Centrului de îndrumare al creației populare și a miș
cării artistice de masă s-a deschis de curind Salonul anual al artiștilor 
plastici amatori din Capitală. Cele peste 200 de lucrări aparținind mem
brilor Asociației artiștilor plastici amatori se află expuse in sala Tea
trului Național (pictură, sculptură și grafică) și in sălile Muzeului co

lecțiilor (artele decorative). După cum s-a subliniat la vernisaj, Salo
nul din acest an este dedicat președintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sub conducerea căruia poporul nostru a obținut timp de 
15 ani succese deosebite în toate domeniile vieții economice, social- 
politice și culturale.

---------Spirit de inițiativă---------  
in domeniul educației naționale

Prezența artiștilor ama
tori in contextul culturii 
contemporane, încurajarea 
acordată amatorilor, ca și 
rezultatele obținute vină 
acum dovedesc spiritul 
de inițiativă în domeniul 
educației naționale. Mai 
ales muzica are de ciști- 
gat și dansul, genuri 
foarte solicitate de popor. 
Ar mai fi de spus că prin 
numărul mare. amatorii 
creează o atmosferă, aș

zice o animație, in jurul 
artei privite ca manifes
tare socială

lon VLASIU 
maestru emerit al artei

Privită în perspectivă, 
mișcarea de amatori va 
contribui la apropierea 
maselor populare de ma

rea creație, de arta elabo
rată de pe pozițiile unei 

igindiri. estetice si filozofi
ce. artă care exprimă" ple
nar marile idei ale epo
cii noastre. Acesta ar fi 
un bun rezultat, dar în 
perspectivă putem avea 
și speranța că între ama
tori se vor afirma tot 
mai multi artiști cu per
sonalitate. De ce să nu 
fim optimiști?

Participant la actul de creație
Amploarea mișcării ar

tistice de amatori oglindeș
te firesc 
mutațiile 
intervenit 
conștiința

și semnificativ 
profunde ce au 
în existenta si 
publicului larg.

iubitor de frumos, care in-
telege să fie nu numai re
ceptor (consumator), ci si 
producător de artă, intr-un 
îmbucurător fenomen de
re-umanizare a omului. 
Despărțit, in trecut, de u- 
neltele lui. înstrăinat de 
natura sa umană, omul e- 
pocii noastre socialiste se 
regăsește astfel pe sine. în-

tr-un act de împlinire a 
personalității. Ca benefi
ciar al culturii, cu larg ac
ces la nobilele bucurii ale 
artei — prin rețeaua de 
muzee, publice și expoziții, 
prin cartea si filmul de 
artă, prin televiziune ș.a. 
— contemporanul nostru se 
vrea totodată un partici
pant activ la actul de crea
ție. dezvoltindu-si sensibi
litatea. înzestrarea nativă. 
S-ar putea deci Spune că 
este vorba aici de o artă 
realizată de către popor, cu 
un caracter de masă, care

să dea posibilități de afir
mare tuturor talentelor, 
din rindurile cărora se vor 
detașa prin stăruitoare ac
tivitate cei cu o excepțio
nală dotare.- A-i depista pe 
acei ce au intr-adevăr vo
cație și chemare, a le în
lesni calea spre școlile 
populare de artă si spre 
cenaclurile existente, pen
tru a se împărtăși dintr-o 
experiență cristalizată de-a 
lungul secolelor, iată una 
din preocupările celor ce se 
ocupă de îndrumarea ama
torilor. Pentru că. aseme

nea diamantului, care nu
mai șlefuit are valoare, ta
lentul trebuie cultivat, ci
zelat. perfecționat. îmbogă
țit cu învățătura înaintași
lor.

Ceea ce expun acum ar
tiștii amatori — a căror 
pregătire se înscrie intr-o 
diversitate caleidoscopică, 
de la absolvenți ai institu
telor de artă (profesori de 
desen) și pînă la naivi — 
vădește mai ales un interes 
viu pentru aspectele pito
rești ale naturii, generoasă 
sursă de inspirație în rea
lizarea de peisaje lirice. 
Cind se inspiră din viata 
socială, din înfăptuirile e- 
pocii noastre sau cind în
cearcă să evoce momente 
din trecutul de luptă al po
porului. tablourile amatori
lor devin de obicei ilustra
tive. cu un caracter nara
tiv. uneori anecdotic, tinind 
să povestească un fapt, o 
scenă de gen cu detalii ce 
încorporează. involuntar, 
prin stingăcia lor, și o notă 
de umor. Aproape în toate 
domină însă sentimentul 
sincerității, dorința de a 
comunica privitorului, o e- 
motie. făcindu-1 părtaș la 
descoperirea de sine, care 
însoțește actul creator.

Dincolo de bucuria prile
juită de asemenea mani
festări. cred că se impune.

pentru bunul mers înainte 
și dezvoltarea acestui fe
nomen social, o exigentă 
sporită în selecția lucrări
lor, apelînd pentru aceasta 
la artiști profesioniști. De 
ce nu am acorda o atentie 
mai mare peisajului cita
din. uliței proprii, mai bine 
cunoscută, soluțiilor pen
tru înfrumusețarea locului 
de, muncă, a cadrului în 
care artiștii amatori își 
desfășoară activitatea ? 
Este de neînțeles apoi 
de ce se expun atit de pu
ține desene, guașe, acuare
le. ca si jucării, piese de 
vestimentație pentru copii 
și bărbați (și ei se îmbra
că !). obiecte de artă deco
rativă necesare înfrumuse
țării căminului, propuneri 
pentru o cit mai judicioasă 
și în același timp armoni
oasă folosire a spațiului in
terior, unde bunul gust 
poate și trebuie să-și spu
nă cuvintul. Oare numai 
tabloul în ulei, azi predo
minant, merită interes ? Cu 
mai puține dificultăți, cele
lalte genuri pot-încă și mai 
mult 6ă intre în atentia a- 
matorilbr, pentru ca fru
mosul cotidian, cu un rol 
important în modelarea 
sensibilității noastre, să ca
pete o cit mai largă răs- 
pîndire.
Marin MIHALACHE

Pasiunea artiștilor amatori 
și rolul artei lor

In scenă - 
omul zilelor noastre

„Astă-seară urmărim 
reprezentația unui an
samblu de amatori 
care a luat ființă ex
clusiv din entuziasm 
și pasiune. tncepînd 
de azi oricine poate 
veni la Întreprinderea 
de confecții si tri
cotaje Buciirești să ur
mărească un spectacol 
de teatru. Dar ciți 
dintre cei ce vor lua 
loc in această sală co
chetă (rivalizînd cu 
multe soli ale unor 
trupe profesioniste), 
vor cunoaște sacrifi
ciile, vor putea măsu
ra timpul si energia 
consumate de aceia pe 
care îi vor aplauda, 
pentru a-și dobindi. 
pentru a-și întreține 
Si îmbogăți măiestria? 
Fiindcă ei nu sînt ac
tori. Sînt oameni ai 
muncii. Pentru a apă
rea pe scenă ei nu be
neficiază de nici o di
minuare a programu
lui de lucru. Sint oa
meni ai muncii care 
repetă si joacă după

ce și-au încheiat acti
vitatea zilnică la în
treprindere si care, 
atunci cind e nevoie 
(dar cind oare nu e 
nevoie ?), mai pun 
umărul și la căratul 
decorului si recuzitei. 
Sint muncitori si func
ționari cărora, simplu,

de Radu BELIGAN
artist al poporului

am putea spune că le 
place teatrul. Nu nu
mai să-l vadă, ci să-l 
și practice. Dar numai 
atit? Am impresia că 
în acest caz și in toate 
cazurile asemănătoare 
e vorba de mai mult: 
pe scenă nu mai evo
luează nici muncito
rul, nici funcționarul, 
ci pur și simplu omul; 
omul zilelor noastre, 
acel om format multi
lateral, pe care încă 
Renașterea si-l dorea 
intruchipind o sim

bioză perfectă .intre 
activitatea practică și 
cea spirituală. Un om 
care nu s-a putut de- 
săvîrși insă decit in 
acest climat, astăzi, 
cind, odată cu noua 
structură economică 
modernă a tării, se e- 
difică o viguroasă și 
rodnică m iscare ar
tistică. Este cert că 
lucrătorii din halele, 
din birourile și la
boratoarele uzinelor 
noastre se simt acum 
atrași mai mult ca 
oricind de solicitări 
ale sensibilității, că 
nevoia lor de a cu
noaște. de a se expri
ma a sporit considera
bil și în afara specia
lizării. Înființarea unui 
ansamblu, cum este 
acesta, obligă in foarte 
mare măsură trupele 
profesioniste. Se im
pune o colaborare 
strinsă. o colaborare 
care, cu siguranță, va 
putea scoate la iveală 
și vocații neaștep
tate".

Dintotdeauna, dar mai cu sea
mă in cadrul emulativ des
chis de Festivalul national 
..Cintarea României". activi

tatea artistică de amatori a dobin- 
dit un caracter de marcată respon
sabilitate colectivă. în materie de 
teatru. spre exemplu, existența 
unui colectiv de gen în cadrul unei 
întreprinderi sau instituții a culturii 
de masă presupune cel puțin cîteva 
elemente .care concură permanent la 
realizarea faptului de teatru la locul 
respectiv : o mină de oameni talen
tat!. îndrăgostiți de scenă si dornici 
să-și exprime înzestrările artistice, 
un instructor priceput, pasionat si 
bun pedagog, un cadru organizatoric 
capabil să asigure condiții adecvate 
de desfășurare a unei activități de 
teatru. Aceste > date existau și în 
întreprinderea de confecții si trico
taje București. Articularea lor într-o 
unitate de acțiune a condus la per

manentizarea activității colectivului 
respectiv și zilele trecute (joi. 3 apri
lie a.c.) am luat parte la ridicarea 
cortinei unui nou teatru muncitoresc, 
inaugurare sprijinită de prima scenă 
a tării. Teatrul National ..Ion Luca 
Caragiale".

O „mină" de oameni Îndrăgostiți 
de scenă — douăzeci și cinci pentru 
început ; un instructor priceput, pa
sionat și bun pedagog — regizorul 
N. Al. Toscani ; un cadru organiza
toric adecvat — clubul întreprinde
rii. Premiera — „Comedia zorilor** 
de Mircea Ștefănescu. „«Comedia 
zorilor» a însemnat adevăratul meu 
debut... primul meu mare succes. 
Nădăjduiesc, din inirrtă, că va fi pri
ma izbîndă a acestui tinăr ansamblu 
muncitoresc**. Salutul autorului a 
fast completat de către directorul 
Teatrului Național, artistul poporu
lui Radu Beligan, și de regizorul 
N. Al. Toscani : premiera de acum

A apărut revista „ERA SOCIALISTĂ" nr. 7/1980
Revista se deschide cu editorialul 

„întreg poporul, in strinsă unitate, 
spre noi înfăptuiri**. în continuare, 
sînt publicate articolele „Gospodări
rea rațională a resurselor materiale 
și financiare, exigență fundamentală 
a dezvoltării**, „Fizionomia si struc
tura societății rurale'*. „Umanizarea 
muncii, factor al calității vieții** și 
„Rolul științelor de graniță în pro
gresul biologiei**. Din sumarul revis
tei mai spicuim dezbaterea „Criza 
capitalismului monopolist de stat — 
conținut și forme de manifestare** (I),

consultația „Creșterea productivității 
muncii, factor hotărîtor al sporirii 
producției și a venitului national**, 
articolele „Dobrogea — parte inte
grantă a vetrei de formare și con
tinuitate a poporului român**, „Va
lențe educative ale teatrului de evo
care istorică**. „De la dreptul forței 
la forța dreptului** (înserat la rubri
ca „Confruntări ideologice in lumea 
contemporană**). Revista mai cuprin
de rubricile „Cârti și semnificații** și 
„Revista revistelor'*.

■ ■■■■■■
Discret, fără să oficieze 

retoric, necontenit cercetat 
de neliniștile și îndoielile 
creației. Ion Horea trăiește, 
încă inainte de volumul de 
debut, din 1956, in cultul 
desăvirșit al Poeziei. Pen
tru el. Poezia este un mod 
de existentă. El nu face 
poezii, el le trăiește. Poe
zia lui. organic născută din 
biografia sa socială și in
telectuală, e viată revărsa
tă. O viată autentică, aflată 
într-o permanentă osmoză 
cu aceea a satului natal, 
transfigurată în teme obse
dante, in mituri și simbo
luri. în cintece nostalgice, 
în meditații pline de miez, 
care se adincesc și devin 
tot mai complexe cu fie
care volum de versuri. O 
elocventă confirmare a a- 
cestei schematice caracte
rizări o constituie cartea 
sa de poezie. Bătaia cu 
aur, apărută recent la 
editura „Dacia** din Cluj- 
Napoca. O carte densă, cu o 
problematică diversă, deși 
aparent monocordă, struc
turată, într-o arhitectonică 
bine gindită. în cincispre
zece compartimente: struc
tură epopeică sau. și mai 
exact, suită lirică, atent și 
bine sudată pină in cele 
mai intime articulații. Sur
prinde plăcut, ca și în alte 
volume. în poezia lui Ion 
Horea desăvîrșita ei per
fecțiune prozodică. Aș pu
tea spune că pînă și lipsa de 
prozodie are perfecțiunea 
ei, nu e niciodată o proză 
amorfă, cu o ritmică intîm- 
plătoare. O delicată muzi
că interioară care poartă 
cu ea o undă nostalgică și

o căutare fără leac in fata 
curgerii ireversibile a tim
pului. ii organizează toate 
structurile prozodice de la 
picioarele izolate de trohei, 
de la troheul scurt, tipic, 
de șase silabe, la versul 
neobișnuit de lung, de 21 
de silabe, de la forme mai 
puțin obișnuite care amin
tesc metrica din orațiile de 
nunță sau din obiceiurile 
agrare la cintecul liric de 
cea mai pură esență, de la 
rime bogate, inedite, pînă 
la versul alb, fără rimă, de 
o mare prospețime și au
tenticitate. care nu alunecă 
niciodată in proză seacă si 
in prozaism. Bogăția și va
rietatea prozodică nu re
prezintă un scop în sine, 
un act gratuit. formalist, 
prozodia corespunde intim 
gindurilor si sentimentelor 
poetului, meditațiilor sale, 
asupra eternei deveniri din 
natură și societate, asupra 
omului in raport cu colec
tivitatea in care s-a născut, 
asupra vieții si mortii. în 
acest context se impun ver
surile gnomice, cu iz de 
paremiologii bătrîne. a că
ror înțelepciune au verifi
cat-o vremea și pățaniile 
oamenilor, din care se de
gajă acea atmosferă arhai
că și modernă, totodată, o 
melodie de străvethi in
strument popular care se 
integrează firesc într-o or
chestră folk, intonind me
lodii. dacă nu de o tristete 
apăsătoare, atunci oricum 
duioase și răscolitoare : 
„Numai iubirea ne rămîne 7 
Numai ascunsul ei noroc. 7 
Cu vorbele ce știu să-ngi- 
ne. / Cu-mbrățișările de

foc. / întoarcerile ei pă- 
gine / Pe valea cu salcîmi 
și grine / De-aș mai putea 
să le invoc !“

Imagini plastice, notate 
fugari icoane din copilărie, 
încărcate de melancolii dis
crete, scene obișnuite și 
evenimente din viața oa
menilor de la țară, dintr-un 
sat cu iz patriarhal pes
te care se revarsă apoca-

Mai cauți in rotiri de grauri 
peste căpițele de fîn“). ima
gini din natură trec in rit
muri variate pe pelicula 
memoriei, cu lungi și răs
colitoare dureri, nostalgii, 
ca eminescienii nouri lungi 
pe șesuri, închegind un uni
vers liric de o mare origi
nalitate și forță de sugestie. 
Un univers inconfundabil, 
cu un statut liric de sine

subiectiv adevărurile parti
culare il dor si-i răscolesc 
sufletul. Trecerea vremii si 
loviturile timpului însă 
nu-1 doboară, nu-1 rănesc 
incurabil. Dimpotrivă, con
tribuie la cunoașterea lu
mii și la cunoașterea de 
•sine. Loviturile acestea 
sint ca ciocanul marilor 
maeștri, modelează, creea
ză chipuri armonioase, nu

tv
PROGRAMUL 1

9.30 Curs de limba franceză
9.50 Cultivaiea limbii române în școală. 

Emisiune-anchetă
10,20 Telecinemateca
11,55 Concert educativ. Integrala sim

foniilor beethoveniene. Simfonia 
a VIII-a

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv
• Odiseea manuscriselor — Ca mii 
Petrescu. Participă: Alexandru O- 
prea, directorul Muzeului literatu
rii române • Recital de poezie — 
Serghei Esenin, în interpretarea 
actorului Dumitru Furdui a „In- 
tîlnire la un punct fix" — as
pecte din activitatea bibliobuzelor 
o Voci celebre: arii cu Maria 
Calas • Ecouri la Antena „Cintâ- 
rii României" • Corespondență 
specială din partea emisiunii-ma- 
gazin ,,Le grand echiquier" a ca
nalului II de la televiziunea fran
ceză. Prezintă realizatorul acestui 
program. Jacques Chancel. Cîntă 
Julie Clere • Incursiune în lumea 
cărților (II) • Filmul artistic 
„Lydia" — ultimul episod • Jocuri

de creion: Mordillo • Secvențe 
muzicale cu formația Jackson 
• Rubrica de curiozități • Sport: 
Box — selecțiuni clin finalele 
turneului internațional de la Halle; 
„Calul cu coada în vînt" — film; 
Finala „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin; Fotbal 
internațional

18..35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin țara mea (XXIV)
19.40 Dosarul energiei
19.50 Teleenciclopedia • Civilizații, re

descoperite; Sukhothai a Lumina 
între fizică și filozofie • Eu, 
Leonardo da Vinci (I)

30.20 Film serial: Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 32

21,10 Varietăți de sîmbătă seara
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate,
19.45 Seară de operetă
20.20 „Dincolo de negură" — documen

tar artistic
20.55 Publicitate
21,00 Capodopere — mari interpret!. 

Simfonia în re minor de C6sar 
Franck. Interpretează Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii di
rijată de Femand Quadrocchi

21.40 Telejurnal

fele de nuci / Și satul ca- 
re-ți pare pădure de acâți 
/ Te odihnești o clipă în 
deal ca alte dăți, / Și-apuci 
pe Valea Morii.. Auzi cum 
latră Clinii ! / în cimitir 
sub coastă îs tot mai multi 
bătrinii, / Și sub gruiet a- 
celași pustiu pe care-1 
știi... / Aștepti să-ți iasâ-n 
cale, de prin ogrăzi, co
pii / Cărarea printre gar-

Ion HOREA: „Bătaia cu aur“
lipsa războiului hitlerist : 
„tot satul a fost alungat la 
moară / fără căruțe și care / 
numai cu ce și-a luat in 
spinare. / Turmele și ciur
da de vite / au fost minate 
și stirpite / de pe hotare și 
din ogradă / Ca o pedeapsă 
și ca o pradă**. Amintirea 
casei părintești intrată in 
paragină si înecată in ier
buri, sentimentul dezrădă
cinării („Dar eu sînt norul 
dus de vînt t Cit în văz
duhuri nu mă mintui, / La 
cei rămași lingă pămînt, / 
Cărora nu știu ce le sînt / 
orice le-am fost glorifi- 
cindu-i...), idile erotice („Si 
prins o clipă de uimire, în 
bintuirea fără leac / Din
tr-o iubire pomenită-n a- 
murgul nu știu cărui veac, /

stătător și de o certă ori
ginalitate. Nu e vorba 
însă, in poezia lui Ion Ho
rea. de un sentiment al dez
rădăcinării de tip Goga. să 
zicem. E un sentiment nou, 
generat de alte condiții is
torice. Un sentiment mai 
complex și mai complicat, 
din care nu mai încolțește 
vinovăția ruperii de sat. 
dorința de reîntoarcere la 
el, ci cultul pios pentru un 
sat și o lume care nu mai 
este. Nu satul l-a pierdut 
poetul, ci copilăria și ado
lescenta. Noutatea poeziei 
lui Ion Horea constă în 
faptul că el nu deplinge. ci 
înțelege devenirea istorică, 
înțelegînd procesele deve
nirii obiective, el nu alu
necă în idilă, căci pe plan

desfigurează și nu distrug 
încrederea in viață. Ba mai 
mult, intensifică vitalismul 
funciar al poetului. Psiho
logic, poetul trăiește ase
menea experiență. Satul in 
care se reîntoarce e pen
tru el pustiu și in parte 
mort. Bătrinii s-au mutat 
să se odihnească sub nuci 
la cimitir. Cei tineri nu-1 
mai cunosc, cărările copi
lăriei sint năpădite de iar
bă. Acesta e tabloul plastic, 
împrejurarea epică, semni
ficațiile lirice sint mult mai 
profunde : „Treci Mureșul 
cu podul și te oprești la 
peri, / îți mai aduci a- 
minte mai cauți și mai 
speri, / Printre răzoare dru
mul il știi și-1 mai apuci, / 
Apoi se vede valea cu tu-

duri de lition. acum / Nu 
știi in amintire sfirșeste ori 
in drum. / Trec oameni, 
dau binețe, și parcă nu știu 
cui, / Poate de-al lor ești 
încă, ori poate-al nimănui. 
/ Și te-ai oprit la garduri, 
cu ochii prin ogrăzi / Dar 
nu te știe nimeni și-n tine 
însuți căzi ' Și cauți mai 
incolo. pe vale, la ai tăi. / 
Aștepti să vezi ograda și 
coamele de clăi / Dar pină-n 
pragul casei doar iarbâ-i 
prin ogradă 7 Ce rost mai 
are-o vorbă, si cine s-o mai 
vadă / Cum cade ca o frun
ză de prun în asfințit ? / 
Tu ești, ori poate-i altul 
acel care-a venit Atit 
de strict autobiografică, 
poezia lui Horea este, tot
odată, poezia unor generații

care, în contextul noilor 
mutații sociale, s-au des
prins de sat nu pentru a 
rătăci neințelesi prin lume, 
ci pentru a se împlini și a 
urma cursul firesc al isto
riei : sint primele generații 
de orășeni ce poartă, inca, 
satul in suflet ca pe o insu
lă pe care le-a rămas copi
lăria.

Nu e nici St. O. Iosif, nici 
Goga, nici Piilat. nici Voi- 
culescu într-o asemenea 
poezie, nici tradiție. nici 
modernitate, e un crîmpei 
autentic de viată, dintr-un 
moment istoric dat. De 
fapt, satul ltii Horea, deși 
atit de concret, de limitat 
istoric, social și geografic 
prin salutara frecvență a 
patronimelor și toponime
lor („Dumitru din Gro- 
chille**. „dincolo de lelea 
Chivă“, ..coasta Oroiului'*. 
„strunga Toiului**. „Salca 
lui Toderică**. „pe la Cînepi 
în Jos". „in pîriu la Piul“ 
sau „piriul lui Ghiurcă". 
„către Buturoaie**. „pe la 
Pătrut în jos. pe lîngă Ciu- 
ciu“), e mai puțin o reali
tate geografică si mai mult 
una spirituală, localizată 
atunci, intr-o durată a tim
pului care devine obsedan
tă și de sine stătătoare. în 
acest timp al amintirii, lu
mea copilăriei și a adoles
centei mai cu seamă se pu
rifică. prinde contururi dei 
tulburătoare poveste, devi
ne Poezie. în acest univers 
poetic, o insulă în inima 
vremii curgătoare ca o 
apă. Ion Horea aflat intr-o 
„tomnatecă învolburare" se 
confruntă cu năvala timpu
lui, la ceasul marilor între

bări și răspunsuri, cu de
venirea istoriei, cu amintiri 
și regrete, cu speranțe care 
se clatină pe coama anilor 
în ritm de „elegii precare".

Poezia lui Horea e ase
menea vieții. Și tristă, și 
veselă, și ghidușă. Și nos
talgică, și însetată de viață, 
încrezătoare in viitor. Ea e 
luminată de idealul ome
niei. al adevărului concret 
al faptelor și se vrea stră
ină de eroisme de paradă, 
ca si de pesimisme^ provo
cate artificial. Poezia lui 
se vlea și este viată din 
viată.

Plină de viață autentică 
și de umanism, mărturisind 
sufletul încărcat de doruri 
și conștiința lucidă a unui 
om al veacului al XX-lea. 
cu rădăcinile adine înfipte 
în existenta noaștră istori
că și-n realitățile satului 
românesc, mustind de umor 
suculent și de acute iro
nii. deschisă înnoirilor din 
perspectiva marilor noastre 
tradiții lirice, nostalgică si' 
viguroasă, dispunind de un 
limbai poetic îndrăzneț, sfi- 
dind prejudecățile— tradi
ționaliste sau moderniste — 
pendulind intre liricul pur 
și epicul dens, amintind de 
Ion Budai Deleanu. scrisă 
fiindcă nu se putea altfel, 
fiindcă a fost prea adine 
și firesc trăită, poezia lui 
Ion Horea din Bătaia cu 
aur reprezintă un moment 
de seamă în evoluția liricii 
sale, impune definitiv, în 
cea mai severă și mai 
exigentă antologie a poe
ziei românești, un poet și 
o Poezie.

Ion Dodii BALAN

52 de ani avusese loc Ia. teatrul 
muncitoresc înființat de Victor Ion 
Popa, teatru in care cei doi vorbi
tori și-au făcut debutul. Cine sint 
insă debutantii de astăzi ? Liliana 
Enache, ingineră („în facultate am 
fost vicepreședintă cu problemele 
culturale, am participat la trei festi
valuri ale artei studențești ; imediat 
ce am aflat că se face teatru la noi 
în întreprindere am răspuns pre
zent**). Eugen Niculescu. prezentator 
de modă („pentru prima dată pe 
scenă — am jucat alături de niște 
colegi minunați**). Adrian Ciucă. eco
nomist (a făcut parte din brigada 
artistică a Facultății de comerț a 
A.S.E. — „n-aș putea să rezist o săp- 
tămină fără să merg la repetiții ; in 
facultate cea mai grea perioadă era 
vacanța**), și Nicolae Arieșan. tot 
economist. Patru interpreti. patru 
tineri — concep teatrul ca o lecție 
de viață și. asemeni lor. ceilalți co
legi de muncă și de pasiune pentru 
care consecventa este și o datorie.

în ziua inaugurării, pe scenă au 
urcat doar patru interpreti. dar, ca 
și pînă atunci, colegii lor de echipă 
i-au însoțit, i-au ajutat, i-au încu
rajat. Căci teatrul de amatori nu 
trăiește prin veleitari, ci este slujit 
de oameni care se instruiesc si își 
cultivă sensibilitatea spre a împlii ' 
nevoia de cunoaștere și de frumos 0 
semenilor lor, părtași în efortul co> 
mun de edili ai unei societăți noi.

Teatrul muncitoresc de la între
prinderea de confecții si tricotaje 
Bucureștj, luînd în considerație pu
terea reală, talentul actorilor ama
tori și specificul publicului pentru 
care joacă și pe care îl reprezintă 
consideră oportună orientarea reper
toriului în două direcții '■ piesa de 
actualitate și dramaturgia lui Ion 
Luca Caragiale.

Colectivul noului Teatru muncito
resc de la întreprinderea de confec
ții și tricotaje București va con
tribui, neîndoios, la educarea so- 
cial-politică și estetică, la modelarea 
unor conștiințe înaintate.

Mariana IOAN

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
A treia țeapă — 15; llomulus cel 
Mare — 19.30; (sala Atelier): Fan
teziile iui Fariatiev — 15.30: Idolul 
și Ion Anapoda — 20
• Opera Română: Bărbierul din 
Sevilla — 19
• Teatrul de operetă: Vînzătorul 
de păsări — 19,30
• Teatral „ Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 19,30; (sala Stu
dio) : Cum se numeau cei patru 
Beatles — 19.30
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30
• Teatrul de comedie: Petitoarea
— 19,30
• Teatrul ,,Nottara‘f (sala Ma- 
gheru): Idioata — 19,30; (sala 
Studio): Sentimente și naftalină
— 19
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic): Totul în grădină — 19,30; 
(sala Giulești): Opinia publică —
19.30
• Teatrul evreiesc de stat: Cîntați 
cu mine un cîntec — 18.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Ta
i'ta se" (sala Savoy): De la Că
răbuș Ia Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30
• Teatrul ,,Ion Vasilescu": Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur —
19.30
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" țsala Studio): De dor, de 
dragoste — 19
• Teatrul „Ion Creangă": Păpușa 
cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară — 10
• Teatrul „Țăndărică": Frații 
Criș — 17
• Circul București: Spectacolul 
Circului Mare din Moscova —
19.30 /
• Studioul de teatru al I.A.T.C : 
Amphytrion (în limba germană)
— 19,30

cinema
• Ultima noapte de dragoste:
PATRIA — 9: 11,30; 14; 16.45; 19.30. 
CAPJTOL — 9; 11,15; 14; 16,45;
19,30, FAVORIT — 9; 11.30; 14,15; 
17; 19.45
• Castele de gheață: SALA PA
LATULUI — 17.15; 20
• Siberiada: SCALA — 10; 14: 18
• Peisaj orizontal: CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16; 18; 20
O Nu vreau să aud nimic: CEN
TRAL - 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 
17.30: 19,30
• Naufragiul: FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CUL
TURAL — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20,15
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu: VICTORIA — 9.30; 12,30; 16;
19. EXCELSIOR — 9: 12; 16; 19, 
MODERN — 9: 12: 16; 19
• Zizania: LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. BUCU
REȘTI — 9.15; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20»,H5, MELODIA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20,15
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45: 
12,15; 13,45; Prima mea vară — 
15,30; 17.30; 19.30: DOINA .
• Tentația: TIMPURI NOI — 15; 
17.15; 19.30. MIORIȚA — 9; 1L15; 
13.30: 15.45: 18; 20
• Mizerabilii: FEROVIAR — 9: 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18 : 20.15
• Foc pe punte: BUZEȘTI — 
15.30: 17.30; 19 30
• Artista, dolarii și ardelenii:
DACIA — 9: 1.1.15; 13,30; 1'5,45:
18; 20.15. FLACARA — 15.30;
17.45: 20
• Sălbaticul: GRIVITA — 9: 11.15:
13,30; 15,45: 18; 20,15, AURORA — 
9: 1L15; 13,30; 15.45; 18: 20, FLA
MURA — 9; 11: 13.15; 15,30;
17,45; 20
• Primul pas: DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20
• Mijlocaș Ia deschidere: LIRA
— 16; 18: 20, GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17.45: 20
• I se spunea „buldozerul": BU-
CEGI — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15 MUNCA — 9; 1L15; 13.30;
15,45: 18; 20
• Bilet de întoarcere: COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19.30
• Cumpăna: PACEA — 15,30;
17,30: 19,30
• Camionul de cursă lungă: FE
RENTARI — 15.30; 17,30; 19.30
• Singur printre prieteni: VOLGA
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.15
• Sosea odată un călăreț: FLO- 
REASCA — 9: U: 13: 15,30; 17,45;
20, ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20
• Supraviețuitorii: VIITORUL — 
15,30: 17,30: 19.30
• Safari Express: COSMOS — 
14,30; 17; 19.30
• Prima iubire: POPULAR — 
15,30: 17.30: 19 30
• Rug și flacără: PROGRESUL — 
16; 18: 20
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate
f

președințeluj Kepublicij Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România 

Îmi oferă fericita ocazie de a vă exprima în numele poporului algerian, al 
partidului său și în numele meu personal cele mai vii felicitări. încrederea pe 
care poporul român v-a reînnoit-o vă va permite, sînt convins, să continuați 
opera întreprinsă pentru edificarea unei societăți socialiste corespunzătoare 
aspirațiilor poporului român.

Permiteți-mi, domnule președinte. Să vă doresc dumneavoastră personal 
fericire si sănătate și succese poporului român.

Cu multă considerație, /
CHADLI BENDJEDID

Secretar general al Partidului F.E.N., 
Președintele Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
în numele Partidului Comunist din India (marxist) și al meu personal, 

vă rog să primiți cordiale felicitări. cu ocazia realegerii dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România.

îmi amintesc cu plăcere dezbaterile și hotâririle deosebit de importante 
Jnate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

Sint convins că Republica Socialistă România va obține în viitor pro
grese mari și semnificative sub conducerea dumneavoastră și în conformitate 
cu hotăririle Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

Vă doresc multă sănătate și mari succese.
Al dumneavoastră prieten,

E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general al Partidului Comunist 

i din India (Marxist)
I -------------------------------------------------------

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Partidului Socialist Sanmarinez și al meu personal, vă adresez, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist 
Român, vii si frățești felicitări si urări, cu prilejui reconfirmării în înalta 
funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

REMY GIACOMINI
Secretar general al Partidului 

Socialist Sanmarinez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia realegerii în funcția 
de președinte al Republicii Socialiste România și îmi manifest dorința da a 
întări tradiționalele legături de prietenie dintre popoarele noastre.

BERND H. NIEHAUS QUESADA
Ministrul relațiilor externe și cultelor

al Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele conducerii Asociației de prietenie egipteano-române și al meu 
personal, permiteți-mi să vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ooazia 
realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Vă dorim din toată inima noi și noi succese în activitatea dumneavoastră 
nobilă de conducere a destinelor poporului român prieten, spre realizarea 
aspirațiilor și obiectivelor sale naționale, spre adîncirea relațiilor de colaborare 
cu toate popoarele pămîntului, în condiții de dreptate, justiție și pace ; 
înflorirea acestor condiții ați evidențiat-o prin reușita deplină a cooperării 
fructuoase dintre țara dumneavoastră și toate țările lumii, prin poziții 
principiale și ferme, adoptate împreună cu tovarășul dumneavoastră de 
luptă — președintele credincios Anwar El Sadat, în slujirea cauzei și 
intereselor întregii umanități, astfel, ați consacrat pentru popoarele noastre 
cele mai mărețe exemple de justiție, dreptate, bunăstare și pace.

Vă transmitem cele mai bune urări de reafirmare a conducerii dumnea
voastră înțelepte și sigure pentru România prietenă.

Vă exprimăm cele mai sincere sentimente de încununare a luptei dum
neavoastră spre binele tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate.

Să triumfe lupta pentru pace și colaborare internațională.
Cu deosebită considerațiune,

SAYED ZAKI
Președintele Asociației de prietenie 

egipteano—române

Excelenței Sale Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă adresez In numele Secretariatului Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa cele mai calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoas
tră ca președinte al Republicii Socialiste România pentru o nouă perioadă 
de cinci ani si să adaug urările mele de fericire și sănătate pentru dumnea
voastră si familia dumneavoastră.

JANEZ STANOVNIK
Secretarul executiv al Comisiei Economice 

O.N.U. pentru Europa — Geneva

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Consiliului de conducere al Asociației de prietenie Finlanda — 
România, vă transmitem cele mal calde felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Asociația de prietenie Finlanda—România consideră că aceasta consti
tuie garanția înaintării tării dumneavoastră pe calea dezvoltării sale econo
mice și culturale, chezășia edificării în România a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Sîntem convinși că. sub conducerea dumneavoastră. România socialistă 
va continua politica sa externă de cooperare și prietenie cu toate popoarele, 
în interesul cauzei păcii și colaborării în lume.

Membrii Asociației de prietenie Finlanda—România vă asigură că vor mi
lita in continuare pentru cunoașterea de către poporul finlandez a realizărilor 
poporului român în toate domeniile de activitate, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie si colaborare între Finlanda și România.

Vă dorim multă sănătate și fericire !
Trăiască prietenia dintre Finlanda și România !

Prof. LAURI LINGREN SEPPO SIREN
Președinte Secretar general executiv

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii Socia
liste România, vă rog să-mi permiteți să vă exprim sincere și cordiale felici
tări din partea membrilor Comitetului economic Japonia-România.

îmi exprim convingerea că, sub conducerea înțeleaptă a Excelenței 
Voastre, poporul român va înainta cu succes pe calea progresului și a reali
zării unui stadiu tot mai avansat.

Cu cele mai bune urări si considerație pentru dumneavoastră.

KIYOSHI YOTSUMOTO
Președinte al Comitetului economic 

Japonia-România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Asociația culturală Belgia—România vă adresează felicitările sale călduroase 

cu ocazia realegerii dumneavoastră în calitate de președinte al Republicii 
Socialiste România.

JOS VAN EYNDE
Președintele Asociației culturale Belgia—România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu mare plăcere am aflat de realegerea, în unanimitate, a Excelentei 
Voastre în funcția supremă a tării dumneavoastră de către actuala legislatură 
a Marii Adunări Naționale.

Permiteți-mi să vă prezint cele mai vii felicitări din partea poporului, 
Nigerului, a Consiliului Militar Suprem, a guvernului său și a mea personal.

îndelungata dumneavoastră experiență în conducerea activităților de stat, 
abnegația, precum și sentimentul profund al datoriei față de România fac 
din tara dumneavoastră o mare țară a dreptății și păcii.

Urîndu-vă succes deplin în înfăptuirea nobilei dumneavoastră misiuni, vă 
rog. Excelență, să binevoiți a accepta sincerele mele urări de sănătate șl 
fericire personală și de prosperitate curajosului popor român.

Cu cea mai înaltă considerație, ț
Colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar 

Suprem, șeful statului Niger

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea Excelentei Voastre In cea mai înaltă funcție a Republicii So
cialiste România constituie pentru noi un motiv de vie satisfacție și ne 
oferă plăcutul prilej de a reafirma sentimentele de prietenie profundă și 
sinceră care unesc cele două popoare ale noastre.

Vă rugăm să primiți călduroase urări de prosperitate, pace și progres 
pentru poporul român și de fericire personală pentru Excelența Voastră.

PIETRO CHIARUZZI 
PRIMO MARANI

Căpitani regenți ai Republicii 
San Marino

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Vă felicităm pentru realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România.
încrederea pe care v-a arătat-o poporul român dovedește incă o dată 

omenirii că fiii credincioși ai poporului se bucură în mod constant de încre
derea lui.

în numele Partidului Național Social Sirian vă urez dumneavoastră și 
poporului dumneavoastră succese continui în îndeplinirea mărețelor sarcini 
ce vă revin.

Binevoiți, Excelență, să primiți întreaga mea stimă și considerație.
Dr. ABDALLAH SAADE

Președintele Partidului Național 
Social Sirian

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă rog să primiți cele mai sincere și călduroase 
felicitări.

Cunoscută fiînd activitatea desfășurată de dumneavoastră pînă în pre
zent, care a constituit o luptă neîntreruptă intransigentă pentru instaurarea 
unui climat de pace și colaborare în regiunea balcanică. în Europa și în. în
treaga lume, realegerea dumneavoastră la cîrma României prietene și vecine 
a’întărit optimismul tuturor popoarelor în ce privește consolidarea păcii și 
colaborării pe plan internațional și îndeosebi în regiunea noastră.

Primiți, vă rog. cu acest prilej cele mai călduroase urări de fericire și 
viață îndelungată și de prosperitate pentru poporul român prieten.

EMMANUEL COTRIS
Președintele 

comisiei de politică externă 
a Parlamentului elen

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia realegerii dumneavoastră unanime ca președinte al Republicii 

Socialiste România pentru o nouă perioadă de cinci ani. am onoarea de a vă 
adresa în numele meu și al Organizației Internaționale a Muncii călduroase 
felicitări.

Vă prezint urări sincere de succes în îndeplinirea înaltei misiuni de 
conducere a destinelor României și ale poporului român.

iSint sigur că sub noul dumneavoastră mandat legăturile strinse între țara 
dumneavoastră si Organizația Internațională a Muncii se vor întări și 
mai mult

Vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerațiuni.
FRANCIS BLANCHARD
Director general al Biroului

Internațional al Muncii

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Vă rog să acceptați sincerele? mele felicitări pentru realegerea dumnea
voastră ca președinte al Republicii Socialiste România și cele mai bune 
urări de fericire și sănătate.

HALFDAN MAHLER
Director general al Organizației 

Mondiale a Sănătății

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu multă bucurie despre realegerea dumneavoastră strălucită 
ca președinte al României.

în numele Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor șl al meu personal 
folosesc această ocazie pentru a vă transmite urările cele mai calde pentru ca 
mandatul dumneavoastră de președinte să fie plin de noi succese.

Interesul pe care l-ați manifestat pentru activitatea U.I.T.. participarea 
dumneavoastră în comitetul de onoare al expoziției TELECOM-79 constituie 
pentru noi o încurajare pentru continuarea operei de cooperare internațională 
in domeniul telecomunicațiilor mondiale.

Doresc ca această cooperare să-și aducă și ea contribuția la fericirea și 
prosperitatea poporului român.

MOHAMED MILI
Secretar general al Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Asociația Danemarca—România vă transmite cele mai cordiale felicitări 
cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România de către Marea Adunare Națională.

Ne exprimăm speranța unui viitor prosper pentru poporul român și vă 
dorim putere de muncă și multi ani în fruntea țării dumneavoastră.

Vă urăm, în același timp, multă sănătate și un viitor fericit.

< BENT ROMSDAL-KNUDSEN
Președintele Asociației Danemarca—România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Asociației de prietenie dintre Italia și România din Neapole și 
al meu personal, transmit Excelentei Voastre cele mai vii și mai călduroase 
felicitări pentru realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Este convingerea noastră că. de la înălțimea prestigioasei dumneavoastră 
personalități, veți continua să acționați nu numai pentru bunăstarea oameni
lor muncii români, ci, mai ales, că veți fi chezașul indispensabil al unei păci 
trainice și durabile în interesul popoarelor și al națiunilor.

VINCENZO ADINOLFI
Președintele

Asociației de prietenie Italia—România 
Neapole

--------------------- ,— A APĂRUT ÎN BROȘURA : __ ,______________

NICOLAE CEAUSESCU
— Jurâmîntul .președintelui Republicii Socialiste România
— Discursul solemn rostit la Marea Adunare Naționala 

cu ocazia realegerii în funcția supremă de președinte

al Republicii Socialiste România
28 martie 1980 editura politica

Plenara Consiliului national pentru protecția
Vineri a avut loc în Capitală Ple

nara Consiliului național pentru pro
tecția mediului înconjurător, care a 
analizat activitatea privind protecția 
mediului pe anul 1979. precum și sar
cinile în acest domeniu pentru anul 
1980 și cincinalul 1981—1985.

La plenară au participat membri 
al Consiliului național și secretarii 
comisiilor județene pentru protecția 
mediului înconjurător, oameni de ști
ință. Cadre didactice, membri ai con
ducerii Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, reprezentanți 
ai Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, ai unor ministere econo
mice și altor organe centrale, ai U- 
niunii Tineretului Comunist, Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Consiliului Național al 
Femeilor.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de prof. Virgil Ianovici. președintele 
Consiliului național pentru protec
ția mediului înconjurător.

Din partea tovarășei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și

Tehnologie, tovarășul Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte ai C.N.S.T.. a 
transmis plenarei un salut cordial și 
urări de succes deplin in îndeplini
rea obiectivelor propuse. în conti
nuare. vorbitorul s-a referit la rezul
tatele obținute de Consiliul national 
pentru protecția mediului înconjură
tor. la neajunsurile ce se mai mani
festă. Subliniind importanta deose
bită pe care conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o acordă creșterii calită
ții vieții, vorbitorul a subliniat sar
cinile deosebite în acest domeniu in 
viitorul deceniu al științei, tehnolo
giei. calității și eficientei. în primul 
rînd necesitatea îmbinării organice a 
acțiunilor de protectie a mediului cu 
recuperarea și utilizarea materiilor 
prime, materialelor și energiei refo- 
losibile.

Atît raportul, cit și dezbaterile care 
au avut loc au relevat că activitatea 
de protecție a mediului înconjurător 
s-a desfășurat ca parte integrantă a 
procesului de dezvoltare economică 
și socială a tării, urmărind. în prin
cipal. reducerea gradului de poluare 
și a altor forme de degradare a me
diului prin intensificarea activității 
de cercetare științifică si dezvoltare 
tehnologică, introducerea unui nu
măr sporit de sisteme de protejare și 
supraveghere a calității factorilor de 
mediu, dezvoltarea industriei proprii 
pentru instalații și utilaje de comba
tere a poluării mediului, exercitarea 
unui control permanent asupra res
pectării legislației în acest domeniu, 
pregătirea, formarea si specializarea 
cadrelor, lărgirea activității' de coo
perare internațională.

Ca urmare a eforturilor de inves
tiții și a cheltuielilor destfnate cerce
tării științifice și ingineriei tehnolo
gice, în anul 1979 s-au realizat peste 
600 de instalații și lucrări de protec
ție a mediului. Plenara a scos in evi
dență. totodată, existenta unor 
neajunsuri care persistă incă la unele 
unităti economice, industriale si agri
cole in domeniul protecției mediului 
înconjurător. în acest scop se pre
conizează măsuri vlzînd accelerarea 
ritmului de combatere a eroziunii so
lului și a celorlalte forme de degra
dare a pămîntului. a poluării apelor 
și aerului, intensificarea activității

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază. pe Salim 
Yassin, ministrul planificării din 
Republica Arabă Siriană.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea economico-socială a celor două 
țări, ale colaborării și cooperării 
româno-siriene. în spiritul înțelegeri
lor convenite intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al Assad. în 
acest cadru au fost analizate măsuri 
concrete pentru promovarea raportu
rilor româno-siriene în toate dome
niile de interes comun.

La primire au participat Ion M. 
Nicolae. prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice Internationale, si Enache 
Sirbu, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare.

A fost de fată Walid Al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri dimineața, pe general Su
leiman Dawod, șeful Statului Major 
al Armatei Populare Iraldene, care 
faoe o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind posibilită
țile dezvoltării colaborării si coope
rării economice, intensificării schim
burilor comerciale dintre România și 
Republica Irak.

A participat general-maior Alexan
dru Petriceanu. locțiitorul șefului de 
Stat Major al Gărzilor Patriotice.

★
Vineri dimineață, tovarășul Angelo 

Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare, l-a primit pe to
varășul Svețlozar Gheorghiev. vice
președinte al Uniunii Naționale 
Agrar-Industriale din Republica 
Populară Bulgaria.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind extinderea 
acțiunilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică în industria ali
mentară.

Au fost stabilite măsuri de colabo
rare directă între centrale, trusturi 
și întreprinderi, precum și măsuri 
privind schimburile de tehnologii, re
țete și documentații în activități de 
producție care prezintă interes re
ciproc.

★
în perioada 31 martie — 4 aprilie 

a.c. s-au desfășurat la București lu
crările ședinței a XIV-a a Grupei 
mixte de lucru româno-sovietice de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul industriei me
talurgice. Au fost examinate rezul
tatele colaborării pe anul 1979 și s-au 
stabilit măsuri pentru dezvoltarea 
acesteia ne 1980 și în perspectivă 
pînă în 1985, privind specializarea 
in producție, colaborarea în cercetare 
și proiectare, precum si în domeniul 
schimburilor de produse siderurgice 
între cele două ministere.

Cu acest prilej a fost semnat un 
protocol de către Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, și G. N. Sergheev. 
adjunct al ministrului siderurgiei din 
U.R.S.S,

★
întreprinderii pentru comerț exte

rior „Agroexport" București, distin
să recent, prin Decret prezidențial, cu 
„Ordinul Muncii" clasa I. i-au fost 
decernate, vineri dimineața, intr-un 
cadru festiv. Steagul roșu și Diplo
ma'de fruntaș pe tară, pentru locul I 
obținut în întrecerea socialistă pe 
anul 1979.

Distincțiile acordate acestei uni
tăți. pentru a cincea oară consecutiv, 
încununează eforturile colectivului 
de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari ai întreprinderii, care în 
cursul anului trecut și-a depășit 
toți indicatorii de plan, adueîndu-și 
o contribuție deosebită la dezvol
tarea activității de comerț exterior a 
tării noastre, rezultatele obținute gă- 
sindu-și o expresie semnificativă în 
aportul valutar înregistrat in 1979.

în încheierea festivității a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care colecti
vul întreprinderii se angajează să 
acționeze cu toată hotărîrea si pri
ceperea pentru îndeplinirea si depă
șirea prevederilor planului de oomert 
exterior pe anul 1980. precum gi a 
angajamentelor asumate pentru spo
rirea continuă a aportului valutar al 
„Afiroexport“-ulul.

(Agerpres)

de valorificare a substanțelor rezi
duale utilizabile.

în încheierea plenarei, parti cipanții 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune:

Plenara își exprimă înalta aprecie
re și recunoștință față de valoroase
le măsuri inițiate de dumneavoastră 
personal, pentru grija permanentă pe 
care o purtat! gospodăririi raționale a 
resurselor naturale și protejării aces
tora în folosul generațiilor actuale 
și viitoare, pentru întreaga politică 
internă și externă a partidului si sta
tului nostru, orientată spre creșterea 
bunăstării și fericirii poporului, a 
demnității si independentei tării, a 
unei noi ordini internaționale. Plena
ra își manifestă, de asemenea, în
treaga gratitudine și admirație față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, savant de re
nume mondial și eminent om politic, 
care conduce cu înaltă competență 
activitatea de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic in țara 
noastră, pusă în slujba bunăstării și 
înfloririi multilaterale a patriei noas
tre dragi. Consiliul național pentru 
protecția mediului înconjurător se 
angajează plenar să militeze fără 
preget pentru transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al XII-lea, a 
mărețelor programe-directivă aproba
te de congres.

Fată de importanțele sarcini care ne 
revin, noi, membrii Consiliului națio
nal pentru protecția mediului încon
jurător. ne angajăm în fața conduce
rii partidului. în fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru 
deplina transpunere in viată a politi
cii partidului și statului nostru în do
meniul păstrării și îmbunătățirii cali
tății mediului de viată din patria 
noastră.

Realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit și destoinic fiu al națiunii, in 
funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România constituie 
o puternică și strălucită garanție a 
înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului și a hotăririlor Congresului 
al XII-lea pentru progresul tării și 
bunăstarea Întregului nostru popor.

Sosirea în Capitală a președintelui 
Partidului Muncii din Olanda

Vineri a sosit în țara noastră Joop 
den Uyl. președintele Partidului 
Muncii din Olanda, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Constantin

Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Louis Jean Marie 
Bauwens. ambasadorul Olandei la 
București.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Sandor Rajnai, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion lonită, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Suzana Gâdea. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale. 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Democra

ției -și Unității Socialiste, Emil Dră- 
gănescu și Eugen Proca. miniștri. 
Nicolae Bozdog. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior. Stan 
Soare și Dumitru Turcuș, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
Constantly Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, general
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, membri 
ai conducerii unor ministere, institu
ții centrale, organizații obștești, 
uniuni de creație, oameni de stiintă, 
cultură si artă, generali si ofițeri su
periori. ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpers)

ȘTIRI SPORTIVE
• La Brașov s-a disputat vineri 

meciul internațional feminin de po
pice dintre echipa României și se
lecționata R.F. Germania, campioană 
mondială. La capătul unei partide in
teresante. jucătoarele românce au 
obținut o frumoasă victorie cu scorul 
de 2474—2212. Din echipa română 
s-au remarcat Ana Petrescu (441) și 
Elena Andreescu (426). Astăzi.,tot la 
Brașov, pe arena Rulmentul, va avea 
loc meciul masculin de popice dintre 
selecționatele României și R.F. Ger
mania.

• Pugiliștii români Carol Hajnal 
și Constantin Țitoiu s-au calificat 
pentru semifinalele turneului inter
național de box de la Bangkok. în 
gala sferturilor de finală. Carol Haj
nal (categoria ușoară) a obținut vic
toria prin ko tehnic în primul rund 
în fața lui Evgheni Kotov (U.R.S.S.), 
iar în limitele categoriei muscă. Con
stantin Țitoiu l-a învins la puncte 
pe mexicanul Gilberto Roman.

• Au continuat meciurile turneu
lui internațional masculin de baschet 
pentru „Premiul orașului Sofia". Re
zultate tehnice : Sofia — Moscova 
98—83 ; Varșovia — București 90—77 
(39—30) ; Sofia II — Praga 76—107 ; 
Budapesta — Havana 68—66.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 4 APRILIE 1980

Extragerea 1 : 82 21 2 69 79 8 28 
40 29

Extragerea a Il-a : 18 12 78 47 88 
9 84 35 43

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
993115 lei din care 230 680 Iei report 
la categoria 1.

® într-un interviu acordat ziarului 
„Soviețski Sport", președintele Fede
rației internaționale de fotbal, Joao 
Havelange, a declarat, între altele: 
„Sint convins că ediția a 22-a a Jocu
rilor olimpice de vară se va desfășura 
în condiții optime și va reuni la Mos
cova elita sportului contemporan. La 
această sărbătoare a sportului sper să 
contribuie din plin și fotbalul. Mă 
folosesc de acest prilej pentru a asi
gura Comitetul internațional olimpic 
că F.I.F.A. garantează colaborarea 
sub toate aspectele cu Comitetul de 
organizare a J.O. de la Moscova".
• In turneul internațional de fotbal 

pentru juniori de la Cannes, selecțio
nata României (formația de perspec
tivă) a întilnit formația Irlandei, pe 
care a învins-o cu scorul de 1—0 
(0—0). Golul a fost înscris, in mi
nutul 74. de Stoica.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 aprilie. In țară: vremea va fi 
rece la începutul intervalului. Cerul 
va prezenta înnorari accentuate și vor 
cădea ploi, mai frecvente în sudul 
țării, iar în regiunile nordice, izolat, 
vor cădea lapoviță și ninsoare. Apoi, 
vremea se va încălzi treptat. Cerul va 
deveni schimbător, iar ploile se vor 
restringe ca arie. Vîntul va prezenta 
intensificări locale. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, pe alocuri mai coborîte 
în nordul tării unde se va produce 
brumă șl îngheț slab la sol. Maximele 
vor oscila Intre 6 și 16 grade, mai ridi
cate spre sfîrșitul intervalului. Local, 
ceață, in București: vremea va fi rece, 
la Începutul intervalului, apoi se va 
încălzi treptat. Cerul va prezenta tn- 
norări nțai accentuate în prima parte, 
cînd va ploua. Vîntul va sufla slab 
pini la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 1 și 5 grade, iar 
maximele între 9 și 13 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).
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Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, vâ transmit cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone.

Sint convins că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare multilate
rală româno-polone vor continua să se dezvolte în spiritul înțelegerilor con
venite între conducerile celor două partide și state.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, noi succese în activitatea 
ce o desfășurat! pentru prosperitatea poporului polonez prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în Republica Socialista România a ministrului

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afaoerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace. Bohuslav Chnou
pek, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în Rorhânia, în perioada 
31 martie — 4 aprilie 1980.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace. întrevederea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

în timpul șederii sale in Republica 
Socialistă România, ministrul Bohu
slav Chnoupek a vizitat obiective 
economice și social-culturale în Bucu
rești și județul Suceava, unde s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și R.S. 
Cehoslovace au avut convorbiri ofi
ciale in cadrul cărora au examinat 
stadiul și perspectivele dezvoltării 
relațiilor româno-cehoslovace în toa
te domeniile si au efectuat un schimb 
de informații și păreri privind prin
cipalele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

A fost subliniată importanta deo
sebită a convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace. care au avut loc Ia Bucu
rești în iunie 1977. a Declarației co
mune și a celorlalte documente sem
nate cu acest prilej, pentru întărirea 
prieteniei tradiționale și dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a colaborării 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că hotărîrile adoptate Ia 
cel mai înalt nivel se realizează cu 
succes.

Au Ioc frecvente întîlniri și vizite 
reciproce între reprezentanții celor 
două țări pe linia organelor si orga
nizațiilor de partid, parlamentelor, 
guvernelor, ministerelor, a organiza
țiilor de masă și obștești. Sporește 
continuu volumul schimburilor co
merciale reciproce care, în anii 1976— 
1979, a depășit pe cel planificat pen
tru întregul plan cincinal, dezvoltîn- 
du-se totodată colaborarea si coope
rarea economică și tehnioo-stiintifică. 
Se extind si se diversifică relațiile 
în domeniile științei și învățămîntu- 
lui. culturii și artelor ; și-au început 
activitatea Comisia guvernamentală 
mixtă de colaborare culturală și Co
misia mixtă de istorici ; au crescut 
schimburile și in alte domenii de in
teres comun.

Miniștrii au reafirmat voința ce
lor două țări de a acționa și in viitor 
pentru întărirea prieteniei, extinderea 
și adîncirea colaborării rpmâno-ce- 
hoslovace pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și solidarității in
ternaționale, egalității în drepturi, 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovărășești.

O atenție deosebită se va acorda 
sporirii în ritm susținut a schimburi
lor comerciale, extinderii în conti
nuare, în forme și metode noi, mai 
eficiente atît pe plan bilateral, cît și 
în cadrul C.A.E.R., a colaborării eco
nomice. cooperării și specializării in 
producție în ramurile energeticii, 
construcțiilor de mașini, industriei 
electronice, chimiei și în alte ramuri 
hotărîtoare pentru progresul econo
miilor naționale ale celor două țări 
A fost subliniat interesul ambelor» 
părți pentru intensificarea cooperă
rii în domeniul cercetării științifice 
și tehnologice, precum și al colabo
rării culturale. în domeniul mijloa
celor de informare in masă și al 
schimburilor turistice, precum și in 
alte domenii de activitate.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că dezvoltarea multila
terală a colaborării româno-cehoslo
vace, conlucrarea celor două țări m 
viața internațională corespund inte
reselor popoarelor celor două țări, 
ale cauzei socialismului și păcii, des
tinderii 'și cooperării în Europa și in 
lume.

în cadrul schimbului de păreri re
feritor la unele probleme internațio
nale actuale, ambele părți și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
înrăutățirea situației internaționale 
în ultima perioadă. Aceasta este o 
urmare a accentuării politicii impe
rialiste de forță și dictat, a intensi
ficării cursei înarmărilor, ceea ce 
primejduiește destinderea, pacea.

securitatea și independenta po
poarelor.

Miniștrii au reafirmat hotărirea 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace de a 
milita neabătut și în viitor împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
forțele progresiste, antiirjperialiste 
și iubitoare de pace pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru continuarea politicii des
tinderii, pentru întărirea păcii si 
securității, pentru dezvoltarea co
laborării în Europa și. in lume, 
pe baza respectării principiilor Cartei 
O.N.U., inclusiv a principiilor suve
ranității statelor și neamestecului in 
treburile lor interne, a dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
de a înfăptui transformări revoluțio
nare, democratice.

Miniștrii au subliniat necesitatea 
intensificării pregătirii temeinice a 
reuniunii de la Madrid din acest an 
a reprezentanților statelor partici
pante Ia Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, astfel incit 
aceasta să se desfășoare intr-o at
mosferă constructivă, de lucru, să 
dea un nou impuls înfăptuirii, ca un 
tot unitar, a Actului final de la 
Helsinki, continuării procesului des
tinderii și unei ample colaborări în
tre toate țările participante și. îndeo
sebi, să contribuie la adoptarea de 
măsuri practice de dezangajare mili
tară și dezarmare pe continent._ A- 
cestui scop i-ar servi și convenirea 
la reuniunea de la Madrid a convo
cării Conferinței privind dezangaja
rea militară și dezarmarea în Euro
pa, propusă de statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, ca o parte 
esențială a procesului general-euro- 
pean început de Conferința de la 
Helsinki.

Miniștrii afacerilor externe au a- 
firmat solidaritatea și sprijinul 
României și Cehoslovaciei față de 
țările în curs de dezvoltare și mișca
rea de nealiniere, față de popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului, 
rasismului și apartheidului, pentru 
libertate, independentă națională și 
progres social

Cele două părți acordă o mare im
portantă soluționării pașnice, pe cale 
politică, în conformitate cu normele 
relațiilor Internationale, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Cehoslovaciei de a acționa 
împreună cu toate statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, precum 
și cu celelalte state și forte iubitoare 
de pace pentru realizarea obiective
lor cuprinse în Declarația de la 
Moscova din noiembrie 1978 a sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, privind încetarea cursei 
înarmărilor, adoptarea de măsuri de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, promova
rea unei politici de pace, destindere 
și colaborare pe baza egalității în 
drepturi între toate țările lumii.

Apropiata aniversare a 25 de ani 
de la semnarea Tratatului de la Var
șovia de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală va fi marcată sub sem
nul intensificării luptei statelor par
ticipante la tratat pentru continuarea 
și întărirea destinderii, pentru opri
rea cursei înarmărilor și dezarmare, 
pentru întărirea păcii și securității In 
Europa și in întreaga lume.

Miniștrii afacerilor externe ai 
României și Cehoslovaciei S-au ex
primat satisfacția în legătură cu con
vorbirile avute, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere și stimă reciprocă. Au con
venit să continue contactele și con
sultările între cele două ministere 
ale afacerilor externe în interesul 
întăririi prieteniei și dezvoltării me
reu ascendente a colaborării dintre 
România și Cehoslovacia.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, să efectueze o vizită oficială 
de prietenie în RJS. Cehoslovacă. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.★

Vineri dimineața, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Bohuslav 
Chnoupek, a părăsit Capitala.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Lumir Hanak, am
basadorul Cehoslovaciei Ia București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Senegal

Ambasadorul Republicii Senegal la 
București, Ibrahima Dieng. a oferit 
vineri o recepție, cu prilejul Zilei 
naționale a acestei țări.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe. Petre Preoteasa, minis
tru secretar de stat la Comitetul de 
Stat al Planificării, Ion M. Nicolae,

prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de artă și cultură.

Au fost de fată șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

a primit pe reprezentantul P. C. R.
COPENHAGA 4 (Agerpres). — To

varășul Joergen Jensen, președintele 
Partidului Comunist din Danemarca, 
l-a primit pe tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care reprezintă P.C.R. la lucrările 
celui de-al XXVI-lea Congres al P.C. 
din Danemarca.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, s-au transmis calde salutări și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire președintelui P.C. din Dane
marca, tuturor militanților partidului.

înprecum și urări de noi succese 
activitatea partidului.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Joergen Jensen a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc. împreună cu urările 
sale de sănătate șl fericire perso
nală, iar poporului român — de noi 
succese în activitatea desfășurată 
pentru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.★

La 4 aprilie, tovarășul Mihai Gere 
s-a întîlnit, in cadrul unei reuniuni 
prietenești, cu membri ai organiza
ției din districtul Roskilde a Parti
dului Comunist din Danemarca.

Festivitățile 
de la Budapesta 
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc adunarea fes
tivă prilejuită de cea de-a 35-a ani
versare a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă. Au fost prezenți 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., alti conducători de par
tid și de stat. Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, a evocat momentul istoric al 
eliberării Ungariei, relevînd succesele 
dobîndite de poporul ungar în anii de 
după 4 aprilie 1945.

Vineri, la Budapesta a avut Ioc, 
în cinstea sărbătorii, o paradă mili
tară.

COMUNICAT
cu privire la ședința a 94-a

a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

In favoarea unor măsuri corespunzătoare cerințelor 
economice internaționalenoii

Cuvîntarea reprezentantului român în Comitetul plenar al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— In cadrul acțiunilor de pregătire 
a sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din acest an con
sacrată noii ordini economice inter
naționale, la New York se desfășoară 
lucrările Comitetului plenar al O.N.U.

în dezbaterile de pînă acum a avut 
loc un prim schimb de vederi între 
țările participante în legătură cu 
problemele negocierilor globale. Au 
fost prezentate propunerile elaborate 
în acest sens de „Grupul celor 77“ la 
reuniunea sa . ministerială din 11—14 
martie a.c. de la New York.

Luînd cuvîntul în dezbaterile co
mitetului. reprezentantul român a 
subliniat că negocierile globale tre
buie concepute ca o acțiune de im
portantă politică majoră, care să con
ducă Ia solutionarea unor probleme 
fundamentale ale vieții economice

TOKIO; Convorbiri

romano-japoneze
TOKIO 4 (Agerpres). — La Tokio 

au luat sfîrșit consultările dintre mi
nisterele afacerilor externe român și 
japonez consacrate analizării stadiu
lui actual și perspectivelor de dezvol
tare a raporturilor dintre cele două 
țări, procedîndu-se, totodată, la un 
schimb de vederi cu privire la unele 
probleme internaționale actuale. De
legația Ministerului român al Aface
rilor Externe a fost condusă de 
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui, iar delegația Ministerului Aface
rilor Externe japonez de Yasue Ka- 
tori, adjunct al ministrului.

Cu ocazia prezenței la Tokio, ad
junctul ministrului român al afaceri
lor externe a avut o intîlnire de lucru 
cu președintele părții japoneze în Co
mitetul economic mixt nipono-român, 
Kiyoshi . Yotsumoto, președinte al 
grupului de întreprinderi construc
toare de mașini „Kawasaki Heavy 
Industries Ltd", abordîndu-se proble
me ale dezvoltării cooperării econo
mice cu întreprinderi românești.

Internationale ; în acest fel se va 
contribui și la depășirea stării de 
încordare înregistrată în ultimul timp 
pe plan international, ca rezultat al 
acumulării unei serii de probleme 
complicate, nesolutionate. între care 
se înscriu și accentuarea decalajului 
dintre țările bogate și țările sărace, 
precum și lipsa de progrese semni
ficative in înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale.

Reafirmînd dorința României de a 
participa activ Ia pregătirea negocie
rilor globale, împreună cu ceilalți 
membri ai „Grupului celor 77“ și în 
conlucrare cu toate celelalte state, 
vorbitorul a arătat că propunerile 
elaborate de „Grupul celor 77“ oferă 
o bună bază pentru convenirea — cu 
participarea tuturor țărilor — a unei 
agende a negocierilor globale, care 
să. permită elaborarea unor măsuri 
conforme cu cerințele edificării noii 
ordini economice și ale soluționării 
dificultăților grave create de criza 
economică, energetică, a materiilor 
prime, financiară și monetară.

r

Sesiunea Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene

PHENIAN 4 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor sesiunii Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
ministrul finanțelor, Yun Gi Jong, a 
subliniat că anul trecut producția in
dustrială a sporit cu 15 la sută, față 
de anul precedent, iar în agricultură 
s-au obținut 9 milioane tone de ce
reale, cea mai mare cantitate din is
toria țării. Bugetul de stat pe 1979 
a fost realizat cu sucoes, cu o rezer
vă financiară foarte importantă in 
valoare de 505,3 milioane woni. Bu
getul de stat pe anul 1980 prevede 
o sporire de 10,8 la sută, față de anul 
trecut, a fondurilor destinate dezvol
tării economice a țării.

Sesiunea Seimului 
R. P. Polone

• Aprobarea programului de activi
tate al guvernului • Componenta 

Consiliului de Miniștri
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Sei

mul R. P. Polone a aprobat progra
mul de activitate al guvernului, pre
zentat de președintele Consiliului de 
Miniștri, Edward Babiuch, care pre
vede transpunerea in viață a pro
gramului electoral, a programului 
partidului, aprobate de întregul po
por polonez. Guvernul consideră 
drept sarcină de primă importantă 
restabilirea treptată a echilibrului 
economic, condiție necesară pentru 
îmbunătățirea eficienței generale a 
dezvoltării țării — a arătat vorbito
rul. El s-a referit. în continuare, la 
probleme de ordin social, la activi
tatea pe care guvernul o va desfă
șura pe plan internațional.

Au fost aprobate apoi propunerile 
privind componența Consiliului de 
Miniștri. Mieczyslaw Jagielski, Ta
deusz Wrzaszczyk, Kazimierz Barci- 
kowski, Tadeusz Pyka și Roman Ma
linowski au fost desemnați vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri. Mi
nistru al afacerilor externe a fost 
numit Emil Wojtaszek, iar ca mi
nistru al comerțului exterior și eco
nomiei maritime, Ryszard Kareki.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

LA PANMUNJON A AVUT LOC O NOUA REUNIUNE A COMISIEI 
MILITARE DE ARMISTIȚIU DIN COREEA, informează agenția A.C.T.C. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a arătat, cu acest prilej, că forțe militare 
sud-coreene și americane au violat prevederile acordului de armistițiu și 
au sporit pericolul de război. In acest context, el a arătat că încordarea 
a sporit și mai mult, prin organizarea în Coreea de Sud a manevrelor 
militare de război „Team Spirit-80", și a cerut să se adopte măsurile 
practice necesare pentru a se pune capăt acțiunilor de acest fel.

I

în perioada 1—3 aprilie 1980 a avut 
loc la Moscova ședința a 94-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale C.A.E.R., 
locțiitori ai șefilor de guverne.

Delegația Republicii Socialiste 
România a fost condusă de tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, reprezentantul perma
nent al țării noastre în C.A.E.R.

Participanții la ședința Comitetului 
Executiv au exprimat delegației 
R.S.V. sincere condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Republicii Socialiste Viet
nam, Ton Duc Thang.

Participanții la ședința Comitetului 
Executiv au felicitat călduros dele
gația R.P.U. cu ocazia sărbătorii na
ționale — a 35-a aniversare a elibe
rării Ungariei de sub dominația fas
cistă — și au rugat să se transmită 
poporului ungar urări frățești de noi 
succese în'construirea societății so
cialiste dezvoltate, în îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor trasate de Con
gresul al XII-lea al P.M.S.U.

La ședința Comitetului Executiv au 
fost examinate preliminar materia
lele elaborate de organele C.A.E.R. 
în problemele care vor fi prezentate 
ședinței viitoare a sesiunii C.A.E.R.

Comitetul Executiv a discutat sta
diul de pregătire a convențiilor ce 
se elaborează în organele C.A.E.R., 
în scopul realizării acțiunilor din 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung. Aceste convenții se re
feră, în primul rînd, la colaborarea 
în domeniul specializării și cooperării 
în producția de utilaje pentru cele 
mai importante ramuri industriale, 
precum și de utilaje de înaltă pro
ductivitate și nivel, tehnic modern 
pentru prelucrarea metalelor, inclusiv 
de mașini-unelte cu comandă-pro- 
gram numerică. Au fost stabilite sar
cini concrete ale colaborării în conti
nuare a țărilor membre ale C.A.E.R., 
pornindu-se de la necesitatea asigu
rării mai depline a nevoilor lor în 
aceste tipuri de utilaje. S-au preco
nizat măsuri îndreptate spre semna
rea la timp a convențiilor ce se pre
gătesc.

Examinînd propunerea Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini cu privire la dez
voltarea și adîncirea specializării și 
cooperării în producție, Comitetul 
Executiv a relevat rezultatele obți
nute în acest domeniu și a trasat 
sarcină organelor consiliului în ve
derea continuării acestei activități.

S-a subliniat importanta creșterii în 
continuare a nivelului tehnic și a 
calității produselor specializate, asi
milării de noi tipuri moderne de ma
șini și utilaje.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost adoptat planul de lucru pe 
1981—1985 pentru realizarea acțiuni
lor prevăzute în Programul special 
de colaborare pe termen lung privind 
dezvoltarea legăturilor de transport 
ale țărilor membre ale C.A.E.R„ care 
creează premise pentru acțiuni con
vergente ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. în soluționarea problemelor 
dezvoltării tuturor genurilor de trans
porturi și ale perfecționării bazei 
tehnice a acestora.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme ale perfecționării în con
tinuare a activității de informare a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. S-a relevat că activitatea 
crescindă ca amploare și importanță 
a C.A.E.R. și a organelor sale, schim
bările calitative care au loc în co
laborarea econom’că a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. impun reflectarea, 
mai amplă și pe multiple planuri 
colaborării reciproce a țărilor mem 
bre ale C.A.E.R. și a activității con
siliului. S-au adoptat măsuri cores
punzătoare în aceste direcții.

Comitetul Executiv a examinat in
formarea cu privire la ședința gru
pului de redactare al experților se
cretariatului C.A.E.R. și ai țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu experții 
C.E.E., câre a avut loc în martie a.c. 
pentru pregătirea proiectului comun 
de acord. A fost reconfirmat faptul 
că C.A.E.R. este gata să continue 
dialogul constructiv cu C.E.E., în sco
pul elaborării de soluții reciproc 
acceptabile în problemele de prin
cipiu și ale încheierii acordului care 
să contribuie la dezvoltarea unei co
laborări economico-comerciale egale 
în drepturi și reciproc avantajoase, 
atît între țările membre ale C.A.E.R. 
și țările membre ale C.E.E., cît și 
între cele două organizații, în spiritul 
Actului final al Conferinței ppntru 
securitate și cooperare în Europa și 
s-a subliniat necesitatea unor pași 
constructivi în aceeași direcție din 
partea C.E.E.

Au fost examinate și alte probleme 
ale colaborării economice și tehnlco- 
stiintifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., pentru care s-au adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

STABILIREA DATEI ALEGERI
LOR ÎN R.P. UNGARĂ. Agenția 
M.T.I. informează că în conformi
tate cu Constituția și Legea elec
torală. Consiliul Prezidențial al 
R.P. Ungare a stabilit ca la 8 iu
nie să aibă loc alegerile generale 
pentru Adunarea de Stat și consi
liile de deputati ai oamenilor 
muncii.

vineri, bugetul Japoniei 
financiar 1980. care a 
1 aprilie. Bugetul, care 

42 588,8 miliarde yeni,

BUGET DE AUSTERITATE.
Camera Consilierilor, camera su
perioară a Parlamentului japonez, 
a aprobat, 
pe anul 
început la 
totalizează
este apreciat drept un „buget de 
austeritate" din cauza restricțiilor 
monetare și a altor măsuri de com
batere a inflației pe care le conține-

L.

MAJORĂRI DE PREȚURI. Gu
vernul turc a procedat vineri la 
majorarea cu 13 pină la 33 la sută 
a prețului la'produsele petroliere —

a anunțat postul de radio 
reluat de agenția Reuter.

SENEGALUL ȘI O.E.P, 
Iul a hotărît să acOrde

Ankara,

Senega-
_ _____ _ oficiului

din Dakar al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei statutul 
ambasadă cu toate atributele 
imunitătile acordate misiunilor 
plomatice străine, informează 
comunicat oficial difuzat în capita
la senegaleză.

de 
si 

di- 
un

NINSORI NEOBIȘNUIT DE A- 
BUNDENTE pentru acest anotimp 
cad, începind de vineri, asupra te
ritoriului Austriei. In unele zone 
montane din Tirol, Salzburg și 
Vorarlberg grosimea stratului de 
zăpadă care s-a depus a atins 70 
de centimetri. Multe trecători alpine 
sint închise circulației. La Viena, 
mașinile de curățat zăpada și-au 
făcut din nou apariția pe străzi. 
Vremea nefavorabilă a provocat 
perturbări in circulația rutieră. Pe 
principalele autostrăzi ale țării s-au 
produs ambuteiaje. Se semnalează 
victime omenești.

I

(din actualitatea politică')
REUNIUNILE DE LA MAPUTO Șl LUSAKA

Șefi de state si guverne din nouă 
state africane situate în zona cen
trală și de sud a continentului — 
Angola, Botswana. Mozambic, Tan
zania, Zambia. Lesotho, Malawi, 
Swaziland și Zimbabwe — s-au 
unit zilele trecute la Lusaka în 
drul unei conferințe economice 
nivel înalt Documentul adoptat 
încheierea lucrărilor, „Declarația

re- 
ca- 
la 
la 

lUVlUlllUl, de
la Lusaka", a fost apreciat de parti- 
cipanț.i ca un cuprinzător program 
de acțiune, care definește strategia 
și modalitățile concrete de extindere 
și diversificare a colaborării dintre 
țările respective pentru accelerarea 
dezvoltării lor economice.

Cu două zile mai înainte, la Ma
puto, de asemenea la sfirșitul unei 
întîlniri la nivel înalt, statele de 
limbă portugheză — Angola. Mozam
bic, Guineea-Bisau. Insulele Capului 
Verde, Săo Tome și Principe — au 
dat publicității o declarație, care dă 
expresie hotăririi țărilor respective 
de a acționa in front unit pentru 
promovarea unei strategii eficiente 
de dezvoltare economică și socială. 
Declarația subliniază necesitatea in
tensificării raporturilor de conlucrare 
dintre statele respective, ca și din
tre toate țările continentului african, 
în general, ca un mijloc important 
de materializare a eforturilor depuse 
pentru depășirea stării de subdez
voltare.

Definindu-și astfel obiectivele, sta
bilind programe concrete de acțiune, 
cele două reuniuni, ca si altele simi
lare desfășurate în ultima vreme, 
ilustrează preocupările tot mai ac
centuate ale țărilor din această parte 
a lumii pentru elaborarea unor stra
tegii comune pe scară regională, 
interregională sau continentală, pen
tru accelerarea dezvoltării lor.

Actualitatea acestor preocupări este 
determinată de faptul că. așa cum 
remarca 
neral al 
cane, în 
ultimele 
lor dobîndite, o mare parte a' state
lor continentului african „nu au reu-

șit încă să decoleze din punct da 
vedere economic și industrial, men- 
ținindu-se în continuare in zona 
subdezvoltării". Produsul național 
brut al Africii reprezintă la ora 
actuală doar 2,7 la sută din produ
sul mondial, iar venitul anual pe lo
cuitor continuă să fie, în medie, de 
365 dolari, cu un indice de neîncadra- 
re productivă a populației active de 
peste 40 la sută. în același timp, deși 
ponderea producției industriale in 
formarea produsului național brut 
(P.N.B.) a crescut într-o oarecare 
măsură, ea rămîne încă sub 10 la 
sută, in timp ce a crescut în America 
Latină de la 15 la sută la 30 Ia sută, 
iar în Asia de la 10 la 20 la sută. 
Aceasta face ca aportul continentului 
african la producția industrială mon
dială să nu fie decit de 0,9 la sută, 
în timp oe contribuția celorlalte re
giuni în curs de dezvoltare ale glo
bului a crescut, atingînd 9 la sută 
din producția mondială. Procentul de 
creștere a producției industriale a ță
rilor africane este de departe inferior 
obiectivului de 8 la sută fixat în stra
tegia internațională a dezvoltării. El 
rămîne insuficient, dacă se are în ve
dere că. în anul 2000, producția indus
trială a Africii ar urma să atingă 
2 la sută din producția mondială, așa 
cum este prevăzut în Declarația și 
Programul de acțiune de la Lima 
din 1975.

Pe de altă parte, efectele de- 
curgînd din această situație asupra 
schimburilor comerciale africane duc 
la. un dezechilibru din 
mare între importuri 
rare sînt țările de pe 
portatoare de produse 

imensa

ce în ce mai 
și exporturi : 
continent ex- 
manufactura- 

ce imensa majoritate 
cantităti .masive produse 
echipamente industriale.

Edem Kodjo. secretarul ge- 
Organizatiei Unității Afri- 
pofida eforturilor depuse în 
două decenii și a progrese-

te. în timp 
importă in 
siderurgice, 
alimente.

Problema _____  _______ ..
mod deosebit statele continentului, 
avind în vedere atît deficitul de pro
duse (ceea ce implică achiziționarea, 
anual, a 4—5 milioane tone de ce
reale, presupunînd cheltuieli de 5 
pînă la 30 Ia sută din valoarea to-

alimentară preocupă în

tală a importurilor), cît șî creșterea 
vertiginoasă a populației : în 1963 
existau 273 milioane de africani, la 
sfirșitul acestui an se prevede o 
populație de 473 de milioane, iar 
peste două decenii 818 milioane de 
oameni.

Desigur, situația economică atît de 
grea, rămînerea în turmă atît de ac
centuată sînt urmarea politicii colo
nialiste, care a impus țărilor africane 
„specializări" in producerea de ma
terii prime destinate satisfacerii ne
cesităților fostelor metropole. Mono- 
cultura n-a avut numai consecințe 
asupra consumului populației, ci a 
grevat puternic asupra dezvoltării 
economice generale, menținînd struc
turi înapoiate în aproape toate sectoa
rele, blocînd calea industrializării, 
sporind dependența de piețele exter
ne. Pe de altă parte, strategiile de 
dezvoltare adoptate de unele dintre 
țările africane după obținerea inde
pendenței nu au dus la rezultatele 
dorite, deoarece în multe 
iectele de industrializare 
decît simple aplicări ale modelelor 
din țările industrializate — „modele" 
care s-au dovedit insă greu aplica
bile sau chiar inaplicabile și, în orice 
caz, prea puțin eficiente în condițiile 
specifice țărilor africane. în nume
roase cazuri (cu deosebire cînd este 
vorba de activitatea companiilor 
transnaționale), tehnologia transfe
rată a avut și are ca principal scop 
obținerea de profit maxim prin pro
ducția destinată marilor zone de con
sum, fără nici o preocupare pentru 
necesitățile piețelor naționale, pentru 
un progres industrial real.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți. statele africane au recunoscut 
necesitatea unei schimbări, chiar 
dacă pozițiile lor asupra căilor de 
urmat nu coincid întotdeauna. în 
această idee, cooperarea regională, in
terregională și continentală s-a im
pus ca un mijloc important pentru 
atingerea telurilor propuse t ea va 
permite utilizarea în folos propriu a 
considerabilelor resurse naționale.

cazuri pro- 
nu au fost

Funeraliile lui
HANOI 4 (Agerpres). — La Palatul 

Adunării Naționale din Hanoi a avut 
loc ceremonia solemnă consacrată 
memoriei președintelui R.S. Vietnam, 
Ton Duc Thang. organizată de C.C. 
al P.C. din Vietnam. Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale, 
guvernul și Prezidiul C.C. al Frontu
lui Patriei din Vietnam.

Truong Chinh, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Națio
nale. a evocat, intr-o cuvintare. perso
nalitatea și îndelungata activitate 
revoluționară a lui Ton Duc Thang.

Vineri dimineața, mii de locuitori 
ai Hanoiului, în frunte cu conducă
torii de partid și de stat vietnamezi,

Ton Duc Thang
au condus pe ultimul drum pe Ton 
Duc Thang. înhumarea a avut loc la 
Cimitirul Eroilor.

La ceremonia solemnă și Ia cea fu
nebră au fost prezenți Le Duan, se
cretar general al C.C. al P.C.V., 
Nguyen Huu Tho, președintele inte
rimar al R.S. Vietnam, Truong Chinh, 
Fam Van Dong, prim-ministru al gu
vernului, alți conducători de partid și 
de stat, activiști, reprezentanți ai 
forțelor armate, ai diferitelor depar
tamente, oameni ai muncii din capi
tală și din alte localități. Erau de față 
membri ai corpului diplomatic, 
oaspeți străini.

Formarea noului guvern italian
ROMA 4 (Agerpres). — După 16 

zile de criză guvernamentală, pre
mierul desemnat al Italiei. Frances
co Cossiga, a prezentat vineri pre
ședintelui Alessandro Pertini lista 
unui nou guvern — al 39-lea cabinet 
italian din perioada postbelică. Este 
vorba de un guvern de coaliție, for-

mobilizarea mijloacelor financiare 
necesare aplicării programelor initia
te, crearea de piețe largi de desfa
cere pentru produsele manufactu
rate, edificarea unor economii de 
sine stătătoare, ca suport real pentru 
independenta politică.

In același timp, se cuvine remarcat 
că, potrivit înseși declarațiilor făcute 
de participant, reuniunea de la Lu
saka și-a propus întărirea indepen
denței economice a grupului de state 
respective, ținîndu-se seama de noua 
configurație a situației politice din 
zona australă a continentului și spre 
a se face fată cu succes oricăror pre
siuni exercitate de Republica Sud- 
Africană. Dealtfel, în acest sens, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda. 
arăta : „Libertatea noastră poate fi 
consolidată numai prin progres și 
prosperitate. Sarcina actuală o con
stituie extinderea și diversificarea 
relațiilor dintre economiile noastre 
in vederea dezvoltării fiecăreia din
tre ele, ca un aspect major al luptei 
de autoapărare împotriva eventuale
lor încercări ale Africii de Sud de a 
submina independența diverselor 
țări din regiune".

Dealtfel, este edificator în ce pri
vește materializarea acestei opțiuni 
însuși programul stabilit prin ..De
clarația de la Lusaka". El prevede, 
între altele, constituirea unui fond 
comun regional de dezvoltare, elabo
rarea unor politici concertate de in
dustrializare. precum și în domeniul 
energetic. înființarea unei comisii 
pentru transporturi și comunicații în 
Africa australă. Totodată, a fost sta
bilit planul de rezerve alimentare 
pentru regiune și înființarea „Cen
trului de cercetări agricole".

Reuniunea de la Lusaka, ca și cea 
de Ia Maputo se înscriu astfel ca 
două momente importante în efortul 
statelor africane de a identifica cele 
mai potrivite căi șl mijloace pentru 
asigurarea unei dezvoltări economice 
de sine stătătoare.

mat din 27 de miniștri, dintre care 
15 democrat-creștini, 9 socialiști 
republicani.

Principalele portofolii au fost atri
buite astfel : Emilio Colombo — mi
nistru al afacerilor externe. Virgilio 
Rognoni — ministru de interne. Gio- 
vani Marcora — ministru al agricul
turii. Massimo Reviglio — ministru 
de finanțe. Giorgio La Malfa — mi
nistru al bugetului si programării 
economice.

După cum notează observatorii 
de la Roma, noul guvern deține ma
joritatea în Parlament. în legătură 
cu alcătuirea noului cabinet, se re
marcă revenirea in guvern — pentru 
prima dată după anul 1974 — a Par
tidului Socialist, Acceptind să parti
cipe la o coaliție împreună cu de- 
mocrat-creștinii. socialiștii au urmă
rit, după cum a declarat secretarul 
general al acestei formațiuni poli
tice. Bettino Craxi, evitarea unor noi 
alegeri generale anticipate. Agenția 
France Presse adaugă că socialiștii 
concep noul cabinet ca un teren de 
apropiere de stînga, în direcția unei 
deschideri către Partidul Comunist. 
Republicanii — care dispun de trei 
portofolii în guvern — se situează 
pe aceeași poziție.

Potrivit primelor declarații făcute 
de premierul Cossiga. printre prio
ritățile noului guvern italian vor fi
gura combaterea violenței și teroris
mului. a inflației și șomajului.

șt 3

Situația din Ciad
• Continuă luptele între gru
pările rivale • Apelul secre

tarului general al O.N.U.
N’DJAMENA 4 (Agerpres). — în 

Ciad continuă luptele între grupările 
rivale, cele mai puternice ciocniri 
semnalîndu-se, potriyit relatărilor 
agențiilor de presă, in zona de nord 
a capitalei, unde se află și aeropor
tul international. Cu puține excep
ții. luptele au loc în toate cartierele 
capitalei, care, la ora actuală, este 
practic un oraș fără locuitori, majo
ritatea acestora refugiindu-se 
Camerun și în alte 
vecine.

în
state africane

NAȚIUNILE UNITE 
— La Națiunile Unite 

o declarație 
general al O.N.U., Kurt 

își exprimă „profunda 
fată de tragica situație

4 (Agerpres). 
a fost dată 

prin care

Valentin PAUNESCU

publicității 
secretarul 
Waldheim, 
îngrijorare 
existentă în prezent în Ciad" și face 
un apel către grupările rivale să 
pună capăt luptelor și să acționeze 
pentru restabilirea păcii si unității 
naționale în conformitate cu Acordu
rile de la Lagos.

PARIS 4 (Agerpres)\ — într-o de
clarație făcută la Paris, secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane, Edem Kodjo, a lansat un apel 
către grupările implicate în oonflic- 
tul din Ciad să înceteze focul.
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