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Pentru recojte mari in acest an

MESAJUL
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
tovarășului
j-TOATE FORȚELE SATULUI! Nicolae Ceaușescu
Pretutindeni, în fiecare unitate să se
muncească pe bază de programe precise,
în ordine și disciplină, cu răspundere
pentru calitatea lucrărilor
încălzirea vremii din ultimele zile
a determinat o creștere puternică a
plantelor, a
vegetației in general.
Am intrat de acum intr-o perioadă
in care volumul lucrărilor in agricul
tură a crescut și va continua să
crească și mai mult. în ordinea ur
gențelor se situează recoltarea fura
jelor de pe suprafețele ce urmează
să fie insămințate cu o nouă cultu
ră. De asemenea, a început și trebu
ie să se efectueze masiv, intens pri
ma prașilă — mecanică și manuală
— la sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumb și cartofi. Totodată, se
cere grăbită plantarea ultimelor su
prafețe cu legume în grădini și, con
comitent, trebuie întreprinse măsuri
pentru strîngerea și livrarea spre
piață a cantităților stabilite prin
grafice. în același timp, odată cu
oprirea ploilor, pe porțiunile afectate
de băltiri trebuie să se treacă cu toa
te forțele la evacuarea apelor în ve
derea insămînțării grabnice a supra
fețelor respective.
Putem spune
deci că ne aflăm
!ntr-o etapă importantă a muncilor
agricole, cu o bogată agendă de lu
crări și urgențe. Desfășurarea bună
a activității in agricultură, cu deose
bire în acest sfîrșit de primăvară și
început de vară, în care, datorită con
dițiilor climaterice neprielnice, s-a ajuns la o aglomerare a lucrărilor*
reclamă mai mult ca oricind o or
ganizare mai bună a muncii, ordine
și disciplină in îndeplinirea de fie
care formație, de fiecare lucrător a
sarcinilor zilnice ce le revin. Este
pozitiv faptul că asemenea cerințe
sint înțelese și respectate in multe
unități agricole, dovada constituind-o
realizările bune care s-au obținut,
încă din primele zile, la executarea
lucrărilor de întreținere a sfeclei de
zahăr și florii-soarelui. Faptul este
cu atit mai îmbucurător cu cit, in zi
lele ce urmează, va fi nevoie de și
mai multă hărnicie și dăruire pen
tru executarea exemplară a unui vo
lum mare de lucrări. Nu se poate
apune însă că peste tot lucrurile
merg bine ; există unități agricole
unde reglementările legale cu privire
la participarea la muncă nu sint în
tocmai respectate, unde se manifestă
abateri de la normele care stau la
baza angajării în acord global a cul
turilor. Numai astfel se explică răminerile mari în urmă ce se înregis
trează in unele unități la executa
rea insămînțărilor sau la plantarea
legumelor ; sau neajunsurile serioa
se ce se fac simțite in anumite con
silii agroindustriale la prășitul sfe
clei de zahăr și florii-soarelui.
Asemenea stări de lucruri obligă
la reflecție, la o analiză aprofunda
tă și, mai presus de orice, la acțiuni
ferme, hotărite pentru eliminarea și
prevenirea oricăror forme de încăl
care a disciplinei muncii, a norme
lor care stabilesc sarcinile și răs
punderile organelor de conducere și
specialiștilor din unitățile agricole,
participarea la muncă a fiecărui lu
crător din agricultură.
Volumul mare de lucrări de Între

ținere a culturilor care trebuie efec
tuat in aceste zile face necesar ca
în fiecare unitate și consiliu .agroin
dustrial să fie pusă acum pe primul
plan, organizarea riguroasă a mun
cii de zi cu zi, potrivit recomandări
lor clare și precise ale specialiștilor,
întreaga activitate de întreținere a
culturilor trebuie să se desfășoare
pe baza unor programe de lucru
precise, întocmite o dată pe săptămină, prin stabilirea de sarcini zil
nice pentru fiecare formație de lu
cru, așa cum se procedează, dealt
fel, în cele mai bune unități agrico
le. în această ordine de idei, se cere
extinsă experiența acelor unități
care au trecut la elaborarea progra
melor săptămînale de muncă în două
variante : pentru
condiții normale
de lucru și pentru timp nefavorabil.
Cu desăvirșire trebuie eliminată
practica planificării muncii de la o
zi la alta prin acele ședințe de di
mineața sau seara, care generează o
mare risipă de timp și, mai ales,
duce la improvizații in luarea unor
decizii importante. Strins legat de
aceasta, este necesar ca, pretutin
deni, specialiștii agricoli să fie de
grevați de orice servituți birocrati
ce care ii sustrag de la îndatorirea
lor esențială, aceea de a fi perma
nent la locul de producție, adică în
cîmp, alături ' de oameni. Facem această subliniere întrucit și acum nu
puțini specialiști consumă incâ ore
prețioase și utile pentru munca in
cimp cu Întocmirea a fel de fel de
hirtii și rapoarte sau in diferite șe
dințe fără rost.
Locul specialiștilor, al cadrelor de
conducere — incepînd de la unități,
consiliile unice agroindustriale și
pină la direcția agricolă — este acum
pe cimp, unde au datoria să organi
zeze cit mai bine munca mecaniza
torilor și cooperatorilor, a celorlalți
locuitori ai satelor, să asigure efec
tuarea fără răgaz a lucrărilor de în
treținere a culturilor, să urmărească
ca acestea să se facă cu maximă
răspundere pentru menținerea den
sității optime a plantelor la hectar,
întreaga activitate din agricultură
trebuie să se desfășoare zi de zi bine
organizat, intr-un climat de deplină
ordine și disciplină, cu participarea
tuturor ! în această privință trebuie
să acționeze energic organele și or
ganizațiile de partid, comandamente
le județene și comunale, consiliile
populare, chemate să asigure respec
tarea cu strictețe in fiecare unitate
agricolă, în fiecare comună, a regle
mentărilor legale în vigoare cu pri
vire Ia organizarea producției și a
muncii în agricultură, la executarea
lucrărilor agricole. Respectarea aces
tor reglementări este obligatorie
pentru toți oamenii muncii din agri
cultură, pentru toate cadrele de
partid și de stat care-și desfășoară
activitatea în acest sector și, de
aceea, in momentul de față trebuie
mobilizate și unite eforturile tutu
ror pentru ca întreținerea culturilor
să se facă pretutindeni repede și
bine.

adresat revistei
„Viața românească44
Dragi tovarăși,

îmi face o deosebită plăcere să adresez colectivului redacțional și
colaboratorilor revistei „Viața românească", cu prilejul împlinirii a 75 de
ani de la apariție, un salut cordial și cele mai calde felicitări. Totodată,
doresc să vă felicit pentru înalta distincție acordată revistei dumneavoas
tră, „Meritul Cultural" clasa I.
în îndelungata sa activitate, revista „Viața românească" s-a manifes
tat ca o tribună activă a răspindirii ideilor înaintate privind emanciparea
socială și spirituală a maselor, orientarea creației literare și artistice in
strinsă legătură cu interesele de progres ale națiunii noastre, paginile
sale fiind puse in slujba educării a numeroase generații in spiritul dragos
tei de patrie, al idealurilor și concepțiilor umaniste înaintate. în condițiile
vechii orinduiri sociale, „Viața românească" a militat cu consecvență
— alături de alte publicații progresiste, democratice — pentru împlinirea
idealurilor de dreptate și progres social, de unitate națională ale poporu
lui român, a adus o contribuție remarcabilă, larg recunoscută, la răspindirea in mase a valorilor culturale autentice, la îmbogățirea vieții spiri
tuale a țării.
în anii construcției socialiste, dezvoltind și amplificind bogatele sale
tradiții democratice, progresiste, revista „Viața românească" a militat activ
pentru înfăptuirea politicii partidului de făurire a unei noi culturi, înain
tate, in concordanță cu aspirațiile maselor populare, cu cerințele dez
voltării conștiinței lor revoluționare, ale lărgirii continue a orizontului
lor de cunoaștere.
Bilanțul pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări trebuie să
constituie, pentru întregul colectiv redacțional și colaboratori, un imbold
de a intensifica activitatea creatoare, spre a spori aportul revistei la
realizarea unor opere literare cu un profund conținut umanist, revolu
ționar, de tnaltă valoare ideologică și artistică, larg deschise maselor,
care să contribuie tot mai mult la realizarea programului de educare
și formare a omului nou, să îmbogățească patrimoniul cultural al națiunii
noastre socialiste. în întreaga sa activitate, revista trebuie să pornească
de la necesitatea de a servi cu abnegație și devotament țelurile nobile
ale partidului nostru comunist, ale poporului român in lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății, de a promova o literatură militantă,
care să însuflețească oamenii muncii in măreața operă creatoare pe care
o edifică in România, să le înflăcăreze sufletele pentru marile idealuri
ale iubirii de țară, ale păcii și înțelegerii intre popoare, ale socialismului
și comunismului.
La aniversarea revistei „Viața românească" adresez tuturor creato
rilor de artă și cultură din patria noastră urarea de a făuri noi opere
care, prin mesajul lor, prin strălucirea lor artistică, să contribuie la în
nobilarea morală a oamenilor, la cultivarea devotamentului față de idea
lurile înfloririi patriei noastre libere și independente, ale fericirii po
porului român, ale comunismului — visul de aur ai întregii omeniri.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni,
delegația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a Republicii
Populare Chineze, condusă de to
varășul Yang Shangkun, membru al
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, vicepreședinte și se
cretar general al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, care
face o vizită de prietenie in țara
noastră, la invitația Marii Adunări
Naționale.
Din delegație fac parte tovarășii
Luo Qingchang, membru al C.C.
al P.C. Chinez, secretar general ad
junct al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale, Ou Tangliang,
membru al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale, șef adjunct al
secției de relații externe a C.C. al
P.C. Chinez, Wang Shouguan, Piao
Weixun și Cui Jijun, deputați ai Adunării Naționale a Reprezentanților
Populari.
La primire au participat tovarășii
Nicolae Giosan, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, Emilia Sonea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R., și
Virgil Teodorescu, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R.,
vicepreședinți ai M.A.N.
A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.
Tovarășul Vang Shangkun a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cald salut din partea tovarășilor Ye
Jianying, președintele Comitetului
Permanent al Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari a Republi
cii Populare Chineze, Hua Guofeng,
Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de Stat

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului
„Meritul Cultural" clasa I
revistei „Viața românească"
Pentru contribuția adusă la afirmarea și dezvoltarea artei și litera
turii românești, la înfăptuirea politicii culturale a partidului și statului
nostru,
Cu prilejul Împlinirii a 75 de ani de existență a revistei „Viața
românească",
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul Cultural" clasa I revistei
„Viața românească".

NICOLAE CEAUȘESCU

al R.P. Chineze. Totodată, el a ex
primat gratitudinea sa șl a membri
lor delegației pentru întrevederea acordată de conducătorul partidului și
statului nostru, pentru ospitalitatea cu
care au fost întimpinați in Româ
nia, pentru posibilitatea oferită de
a vizita țara noastră.
Șeful delegației chineze a adresat,
din partea Comitetului Central al P.C.
Chinez, cordiale felicitări cu prile
jul aniversării a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român și
a dat o deosebită apreciere rezulta
telor obținute de poporul român, sub
conducerea P.C.R., a secretarului său
general, in opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, relevind, totodată, prestigiul
deosebit pe arena internațională al
României, al președintelui Nicolae
Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășilor Ye Jianying, Hua Guofeng,
Deng Xiaoping, Hu Yaobang și Zhao
Ziyang salutul său călduros, iar po
porului chinez urări de noi și tot
mai mari succese in construcția so
cialismului, in ridicarea bunăstării și
fericirii sale, în înfăptuirea progra
mului de înflorire multilaterală a
Republicii Populare Chineze.
In cursul întrevederii s-au evocat
relațiile de prietenie, solidaritate și
colaborare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Chineză, subKniindu-se cu satisfacție că aceste
bune raporturi — întemeiate pe în
credere, Stimă și respect
mutual,
egalitate și intrajutorare tovărășeas
că — au cunoscut o dezvoltare sus
ținută în ultimii ani, in concordanță
cu orientările și înțelegerile stabilite
cu ocazia dialogului româno-chinez
la nivel înalt. în același timp, a fost
manifestată dorința comună de a am

plifica șl aprofunda continuu conlu
crarea fructuoasă dintre țările noas
tre, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alta
domenii de activitate. A fost eviden
țiată, în acest cadru, importanța spo
ririi și adincirii legăturilor
dintra
parlamentele celor două țări, în ve
derea creșterii aportului lor la ex
tinderea colaborării bilaterale, la în
tărirea prieteniei dintre popoarele
român și chinez. S-a apreciat că pro
movarea largă a conlucrării dintre
partidele, statele șl popoarele noastre
este in folosul și spre binele lor, în
interesul construcției socialiste în
România și R.P. Chineză, slujește
cauzei generale a socialismului și
păcii.
In timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, aspecte actuale
ale situației politice mondiale. S-a
subliniat necesitatea intensificării
luptei popoarelor pentru asigurarea
unei păci trainice în lume, care să
permită concentrarea eforturilor în
direcția propășirii economico-sociale,
a ridicării gradului lor de civilizație
și bunăstare. S-a reliefat, totodată,
importanța unor acțiuni hotărite pen
tru dezarmare, pentru soluționarea pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict, pentru
lichidarea împărțirii lumii în țări
bogate și sărace ca urmare a unei
îndelungate politici imperialiste de
dominație șl asuprire, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru Înfăptuirea nă
zuințelor de libertate, independență
și progres ale tuturor națiunilor. S-a
arătat că parlamentele trebuie să
aducă o contribuție însemnată la re
zolvarea problemelor complexe ale
lumii contemporane, in interesul pă
cii, al colaborării și înțelegerii între
popoare.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul R. P. 0. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, 18
mai, pe Sin In Ha, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coree
ne la București, la cererea acestuia.
Ambasadorul coreean a inmlnat
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj din partea tovarășului Kim Ir

Sen, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.
Ambasadorul R.P.D. Coreene a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din partea
tovarășului
Kim Ir Sen, un salut prietenesc și
urări de sănătate și succes în activi
tatea pe care o desfășoară în

fruntea partidului și statului nostru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Kim Ir Sen un salut
cordial și cele mai bune urări de
sănătate și succese în întreaga ac
tivitate.
In continuare a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

Reprezentanții conducerii firmei „Krupp“ din R. F. Germania
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, luni după-amiază, pe Berthold Beitz, președintele
firmei ,.Krupp" din Republica Fede
rală Germania, și pe S. Scheider,
președintele consiliului de adminis
trație al firmei, care fac o vizită în
țara noastră.
La primire au participat Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Petrescu, minis

tru secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini.
Oaspetele a mulțumit in mod deo
sebit pentru întrevederea acordată și
a avut cuvinte de inaltâ apreciere la
adresa realizărilor din ultimii ani ale
României pe tărim economic și so
cial.
în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de bunele
raporturi de colaborare economică
dintre România și R. F. Germania și

s-a apreciat că există posibilități
pentru dezvoltarea și 1 aprofundarea
in continuare a acestei colaborări.
In context au fost analizate noi
căi și mijloace menite a duce la in
tensificarea cooperării dintre între
prinderi românești de specialitate și
firma „Krupp" în diverse domenii,
inclusiv pe terțe piețe.
întrevederea s-a desfășurat lntr-o
atmosferă cordială.

Președintele Republicii Socialiste România
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LEGEA GOSPODĂRIEI COMUNALE

Anotimpul înnoirilor intr-o
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comună de vestiți oieri
La apariția bruscă a
munților ascunși după
perdeaua înaltă a pă
durii Dumbrava, în
demnul de a continua
drumul de la Sibiu la
Păltiniș ți-1 dă strălu
cirea caselor unei pi
torești așezări de sub
șleaurile Cindrelului.
Rășinari ! Popasul fă
cut in această mare și
străveche comună de
oieri îți oferă ineditul
spectacol al reîntoar
cerii, „cu dor de Răși
nari", a primăverii. Un
semn mai clar ca ori
care altul : clinchetul
tălăngilor fără astîmpăr al turmelor de oi,
care, laolaltă cu tînăra lor ariergardă de
peste 4 000 de miei in
această
primăvară,
după ce au așteptat
cu nerăbdare, în stau
le și șuri, semnalul ur
cușului,
acum
sint
spre munte...
— Așadar, tovarășă
primar, Ana Mihu, e
primăvară și la Răși
nari.
Rășinărenii au o anumită mîndrie care-i
face ca, ori de cite ori

trebuie să spună ceva
despre comuna lor, să
ia lucrurile... ceva mai
din urmă. Cu vocea
puțin solemnă a dăs
căliței care a fost pină
mai ieri, tovarășa Mihu
ține să precizeze :
— Socotind
timpul
după oameni și fapte,
noi spunem că avem
două primăveri acum
la Rășinari. Pe lingă
cea care a sosit de curind cu frumosul măr
țișor de peste 4 000 de
miei, răsplata bineme
ritată a muncii de un
an... și-o iarnă a rășinărenilor, mai e și
primăvara
luminoși
lor ani ai socialismu
lui. Marele anotimp
istoric al țării, venit
ca o replică plină de
semnificații la tristele
realități social-economice de odinioară și
pe coordonatele căro
ra Octavian Goga, de
la a cărui naștere,
aici, în Rășinari, s-au
împlinit de curind 100
de ani, a realizat prin
poezia sa o zguduitoa
re frescă a satului ar
delean lovit de un

greu destin. Priviți
Rășinarii și veți ve
dea două primăveri !
Da, s-a schimbat
mult așezarea, astăzi
inima
viguroasă
a
Mărginimii
Sibiului.
Chiar dacă nu te
oprești special aici,
pentru a vedea Casa
Goga sau Muzeul sa
tului, fie și numai în
drum spre munte, ai
ce vedea la Rășinari.
Aproape 360 de case
nou construite în ulti
mii ani, fiecare cu
ogradă și porți înalte,
alimentare cu apă in
mai toate gospodăriile,
aproape 30 de noi uni
tăți
prestatoare de
servicii, intre care trei
brutării, un supermagazin construit in plin
centrul comunei, ca și
alte unități comerciale
prin care numai în
anul trecut s-au vtndut mărfuri în valoare
de 30 milioane lei ; apoi o farmacie, cămi
nul cultural, care a
prins și mai multă via
tă în ultimul timp prin
înființarea unei biblioteci-model și a unor
cercuri artistice de a-

Succese muncitorești în întrecerea socialistă
BRĂILA : Importante
economii de metal
și energie

La Rășinari

matori — sînt doar ctteva secvențe ale nou
lui Rășinari. Li se adaugă peste 20 de po
duri noi, apoi atitea
drumuri și străzi mo
dernizate, o cabanămotel la Curmătura
Stezii, o unitate autoservice solicitată de
numărul tot mai mare
al posesorilor de auto
turisme cărora bătrînul tramvai de la Si
biu la Rășinari 11 se
pare acum „prea lent".
— O adîncă semnifi
cație pentru „primă
vara rășinăreană" o
are și faptul că în ul

timii ani s-a făcut cit
nu s-a făcut într-un
secol pentru conserva
rea tradiției in arta
populară — ne spune
Crăciun Ilcuș, secretar
adjunct al comitetului
comunal de partid.
Deși Sibiul se apropie
tot mai mult de noi,
ca și noi dealtfel de
Sibiul industrial — la
Rășinari avem peste
1 800 de navetiști —
căutăm să ancorăm cit
mai
bine
tradițiile
meșteșugărești in fie
care gospodărie. Peste
200 de rășinărence, de
pildă, sint acum Înca

drate cu munca la do
miciliu de către coo
perația meșteșugăreas
că pentru a realiza o
gamă largă de „trico
taje de Rășinari". De
asemenea, cu talentul
și dragostea lor pentru
frumos, soții Ana și
loan Omotă se do
vedesc în continuare
animatori autentici ai

Nicolae BRUJAN
corespondentul
„Scinteii”

(Continuare
în pag. a IV-a)

Harnicul colectiv de oameni ai
muncii de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul“-Brăila a rea
lizat, în perioada care a trecut de
la începutul anului, importante economii de materiale, energie electricâ și combustibil. Prin reproiectări constructive la utilajele
tehnologice complexe in vederea
reducerii importurilor de oțeluri
inoxidabile s-a obținut o economie
de 100 tone metal, din care 5 tone
oțel inoxidabil. Totodată s-au eco
nomisit 130 000 kWh energie elec
trică și 794 tone combustibil con
vențional. (Corneliu Ifrim).

ARAD : O nouă

capacitate de producție
La Combinatul de îngrășăminte
chimice din Arad a intrat în func
țiune o nouă capacitate de produc
ție : fabrica de oxigen, cu o capa

citate de 5 760 mc oxigen industrial
și 33 600 mc azot în 24 de ore.
Darea in folosință a acestei capa
cități asigură in întregime necesarul
de oxigen și azot al combinatului
pentru producerea îngrășămintelor
chimice, o bună parte din oxigenul
industrial fiind destinat întreprin
derilor consumatoare din județele
limitrofe. Constructorii și montorii
au asigurat o bună calitate lucră
rilor, probele tehnologice desfășurindu-se, fără întrerupere, la para
metrii proiectați ai capacității.
(Mircea Dorgoșan).

tone de aluminiu primar și aliaje
din aluminiu. Totodată, el a eco
nomisit 400 tone alumină calcinată,
1 500 tone anozi asamblați, 550 tone
criolită sintetică, 300 tone fluorură
de aluminiu, 1 000 tone cocs petrol
calcinat și alte produse. (Emilian
Rouă).

SLATINA : însemnate

Onorlnd solicitările beneficiarilor,
colectivul întreprinderii de utilaje
și piese de schimb din Botoșani a
livrat suplimentar, de la începutul
anului și pină în prezent, 1000
pompe centrifugale. Realizat pe
seama creșterii productivității mun
cii și în condițiile diminuării
cheltuielilor materiale cu 7 lei la
fiecare 1 000 lei producție-marfă
față de cota planificată, acest spor
de produse a determinat depășirea
producției nete stabilite pentru pe
rioada respectivă cu aproape trei
milioane lei. (S. Ailenei).

economii de materii
prime și materiale
Printr-o organizare temeinică a
producției și a muncii, prin stabi
lirea unor obiective precise în fie
care sector de activitate, la între
prinderea de aluminiu Slatina
sarcinile de plan sint îndeplinite și
depășite zi de zi, lună de lună.
Pină In prezent, colectivul între
prinderii a realizat peste plan 400

BOTOȘANI :

Prin creșterea
productivității muncii
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PROIECT

LEGEA GOSPODĂRIEI COMUNALE
Se supune dezbaterii publice proiectul LEGII GOSPODĂRIEI
COMUNALE.
Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest
proiect de lege se vor transmite la Marea Adunare Națională sau
la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.
Programul Partidului Comunist Român
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre
comunism situează, in centrul întregii ope
re de edificare a noii orinduiri, bunăstarea
și fericirea omului, progresul material și
spiritual al întregului popor.
Repartizarea judicioasă a mijloacelor de
producție pe întreg teritoriul țării, crește
rea în ritm înalt a forțelor de producție,
dezvoltarea economico-socială impetuoasă a
tuturor localităților urbane și rurale asi
gură cetățenilor condiții tot mai bune de
muncă, de locuit și de viață.
Statul alocă o parte importantă din ve
nitul național pentru înfăptuirea unui com
plex de măsuri economice și sociale care
să asigure buna gospodărire a localităților,
satisfacerea în tot mai mare măsură a ce
rințelor generale de muncă și viață ale
locuitorilor orașelor și comunelor patriei.
In concordanță cu ritmul de dezvoltare
a localităților și în cadrul obiectivelor în
scrise în planul național unic de dezvoltare
economico-socială este necesar ca gospodă
ria comunală să se perfecționeze perma
nent pe baza principiilor autoconducerii
muncitorești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării. în același
timp este necesar să se asigure folosirea

cu maximă eficiență a mijloacelor materi
ale și financiare, îmbunătățirea calitativă
și diversificarea serviciilor publice și creș
terea nivelului de dotare tehnico-edilitară
a localităților.
întreaga activitate de gospodărie comu
nală trebuie să se realizeze sub conduce
rea directă a consiliilor populare, care răs
pund de buna organizare și desfășurare a
acesteia, de antrenarea tuturor cetățenilor
la soluționarea problemelor de interes ob
ștesc din viața fiecărei localități.
Toți cetățenii, în calitate de proprietari,
producători și beneficiari ai avuției națio
nale, au îndatorirea patriotică de a parti
cipa activ la autogospodărirea localităților
în care trăiesc și muncesc, la realizarea
prin muncă a unor lucrări tehnico-edilitare, de a contribui material, potrivit legii,
la dezvoltarea edilitară și înfrumusețarea
tuturor municipiilor, orașelor și comunelor.
In vederea stabilirii cadrului juridic uni
tar de desfășurare și perfecționare a gos
podăriei comunale, întăririi răspunderii ce
revine consiliilor populare, unităților de
gospodărie comunală, celorlalte unități so
cialiste și cetățenilor,
Marea Adunare Națională a Republicii
Socialiste România adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Principii de bază
Art. 1. — Gospodăria comunală se înfăp
tuiește potrivit politicii partidului și statu
lui de dezvoltare economico-socială a loca
lităților patriei, într-o concepție unitară, în
vederea organizării raționale, modernizării,
înfrumusețării șl dezvoltării armonioase a
tuturor localităților, asigurării autogospodărîrii, folosirii cu maximă eficiență a mijloa
celor materiale și financiare, punerii în
valoare a resurselor locale pentru crearea
unor condiții tot mai bune de muncă, de
locuit și de viață cetățenilor, corespunză
tor programului de ridicare a nivelului de
trai al populației.
Art. 2. — întreaga activitate de gospodă
rie comunală se desfășoară în conformitate
cu prevederile planului de dezvoltare eco
nomico-socială în profil teritorial, parte in
tegrantă a planului național unic de dez
voltare economico-socială, cu respectarea
strictă a studiilor, schițelor și detaliilor de
sistematizare a teritoriului și a localități
lor, aprobate potrivit legii.
Art. 3. — In funcție de caracterul urban
sau rural al localității, de mărimea, impor
tanța și perspectivele de dezvoltare ale
acesteia, de condițiile specifice economicosociale, activitatea de gospodărie comunală
se organizează și se desfășoară în mod di
ferențiat, după cum'urinează:
a) în municipiul București;
b) in municipiile reședință de județe și
In celelalte municipii;
c) în orașe;
d) în comune.
Ari. 4. — Executarea lucrărilor de gospo
dărie comunală, precum și a celorlalte lu
crări tehnico-edilitare se face în mod etapizat, în raport cu posibilitățile econo
miei naționale, prin utilizarea in cit mai
mare măsură a resurselor locale, asigurîndu-se folosirea economicoasă a terenuri
lor, cu respectarea strictă a perimetrelor
construibile, potrivit programelor de dez
voltare economico-socială a localităților, în
perspectiva dispariției treptate a deosebiri
lor esențiale dintre sat și oraș.
Art. 5. — Consiliile populare asigură co
ordonarea proiectării și realizării corelate
a tuturor lucrărilor edilitare, indiferent de
beneficiarii sau executanții acestora, în con
dițiile prevăzute de lege, în scopul reali
zării într-o concepție unitară a lucrărilor
tehnico-edilitare, conservării și menținerii
în stare de funcționare a dotărilor exis
tente, evitării desfacerii și refacerii repe
tate a părții carosabile și a trotuarelor stră
zilor, a celorlalte căi de comunicație, pre
cum și al prevenirii degradării acestora.
Art. 6. — Consiliile populare răspund de
conducerea, îndrumarea și coordonarea în
tregii activități de gospodărie comunală din
municipii, orașe și comune și asigură or
ganizarea acestei activități pe baza princi
piilor autoconducerii muncitorești, auto
gestiunii economico-financiare și autofi
nanțării.
Pentru aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar în activitatea
unităților de gospodărie comunală, consi
liile populare sînt obligate să ia măsuri

pentru buna gospodărire și folosire a mij
loacelor materiale și financiare ce le sint
încredințate, respectarea strictă a normelor
de consum stabilite potrivit legii, reducerea
consumurilor materiale și eliminarea pier
derilor, îndeosebi de energie, combustibili
și apă, precum și pentru sporirea continuă
a veniturilor la bugetele locale provenite
din activitatea de gospodărie comunală, în
scopul acoperirii în întregime a cheltuieli
lor necesare bunei desfășurări â acestei
activități.
Mijloacele materiale șl financiare ale
unităților de gospodărie comunală se asi
gură prin prestarea, către populație și uni
tăți socialiste, de activități economice și
servicii rentabile, precum și prin partici
parea cetățenilor la executarea unor lucrări
și plata taxelor comunale stabilite potrivit
legii.
Art. 7. — Activitatea de gospodărie co
munală trebuie să urmărească realizarea,
în condițiile prezentei legi, a alimentării
cu apă potabilă, transportului local, încăl
zirii locuințelor și obiectivelor social-culturale, administrării și întreținerii fondului
locativ proprietate de stat, iluminatului
public, precum și salubrizarea, întreținerea
străzilor, celorlalte căi de. comunicație^ și a
zonelor verzi și de agrement, protecția
mediului înconjurător, reciclarea materia
lelor refolosibile, organizarea și dezvoltarea
altor activități care contribuie la buna de
servire a cetățenilor de pe teritoriul loca
lității respective.
Art. 8. — In exercitarea atribuțiilor ce le
revin în domeniul gospodăriei comunale,
consiliile populare își întemeiază întreaga
activitate pe întărirea continuă a legăturii
cu cetățenii, stimulînd inițiativa și partici
parea acestora la realizarea lucrărilor de
drumuri, regularizări de albii, consolidări
de maluri, alimentări cu apă, canalizări,
amenajări de zone verzi și locuri de agre
ment, la punerea în valoare a tuturor re
surselor locale, precum și alte lucrări care
să contribuie la buna gospodărire și înfru
musețare a localităților.
Art. 9. — Locuitorii municipiilor, orașe
lor și comunelor au îndatorirea de a-și
aduce contribuția materială și în muncă,
în condițiile prevăzute de lege, la efec
tuarea unor lucrări de construcții, reparații
și întreținere a dotărilor tehnico-edilitare
și la executarea altor lucrări de interes
obștesc și exercită, potrivit legii, controlul
oamenilor muncii asupra modului în care
se realizează activitățile de gospodărie
comunală.
Consiliile populare sînt obligate să orga
nizeze, potrivit legii, adunările cetățenilor,
în care primarii comunelor, orașelor și mu
nicipiilor, precum și președinții comitetelor
executive ale consiliilor populare județene
vor prezenta, spre dezbatere, programele
de dezvoltare a localităților, rapoarte cu
privire la îndeplinirea hotărîrilor adoptate,
precum și măsurile pentru participarea
cetățenilor la executarea la timp și în bune
condiții a lucrărilor edilitar-gospodărești.

Capitolul II

Organizarea și desfășurarea activităților
de gospodărie comunală
in municipiul București
Art. 10. — In municipiul București, ca
pitala Republicii Socialiste România, se or
ganizează, corespunzător importanței poli
tice, sociale și economice a acestuia, urmă
toarele activități principale de gospodărie
comunală :
a) alimentarea cu apă potabilă șl indus
trială, prin rețele în sistem centralizat, a
populației și a unităților socialiste ; cana
lizarea și epurarea apelor uzate menajere și
pluviale ; dezvoltarea în perspectivă a unei
rețele moderne de apă și canalizare ;
b) transportul în comun cu tramvaie, tro
leibuze, autobuze și metroul, precum și
transportul de mărfuri și alte bunuri pen
tru populație și unitățile socialiste ;
c) construirea, modernizarea și întreține
rea străzilor și a celorlalte artere de circu
lație ; realizarea în perspectivă a unei re
țele stradale și pietonale moderne, a unor
legături directe între principalele cartiere
de locuit, zona centrală, precum și cu plat
formele industriale ;
d) organizarea și optimizarea circulației
rutiere și a celei pietonale. introducerea
unor sisteme moderne de dirijare a circu
lației ;
e) încălzirea locuințelor și a unităților social-economice prin termoficare și alte sis
teme de încălzire, valorificarea cu randa
mente superioare a resurselor de combus
tibili și energie, utilizarea unor noi surse
de energie ;
f) iluminatul public ;
g) administrarea și întreținerea fondului
locativ proprietate de stat ;
h) dezvoltarea unei rețele complexe de
prestări de servicii către populație și uni
tăți socialiste cuprinzînd spălătorii șl cură
țătorii chimice, reparații auto, coșerit, servi
cii casnice și altele ; modernizarea conti
nuă a unităților prestatoare de servicii ;
i) realizarea acțiunilor de salubrizare, de
colectare și valorificare a reziduurilor me

najere și stradale, desecarea locurilor cu
ape stagnante, efectuarea deratizării și dezinsecției ;
j) protecția mediului înconjurător, dimi
nuarea noxelor și combaterea celorlalți fac
tori poluanți ;
k) întreținerea zonelor verzi, parcurilor,
grădinilor publice, terenurilor de sport,
locurilor de agrement, de joacă pentru co
pii, buna folosire a lacurilor, dezvoltarea
bazelor de odihnă: și agrement din jurul
Capitalei, potrivit schițelor de sistematizare
aprobate ;
l) administrarea cimitirelor și crematoriu
lui, potrivit reglementărilor legale.
Art. 11. — Consiliul popular al munici
piului București răspunde de buna orga
nizare și realizare a gospodăriei comunale,
de folosirea eficientă a tuturor mijloacelor
și instalațiilor utilizate în această activita
te, de asigurarea unor servicii și lucrări de
gospodărie comunală de calitate superioară,
în care scop exercită următoarele atribuții
principale :
a) asigură, în sistem centralizat, alimen
tarea cu apă potabilă și industrială, reali
zarea corespunzătoare a conexiunilor dintre
diferite surse de alimentare, supravegherea
calității surselor de apă din rîuri, fronturile
de captări subterane și din lacuri, organi
zarea sistemelor de pompare și a stațiilor
de hidrofor pentru furnizarea apei la ni
velurile superioare ale imobilelor și a
obiectivelor amplasate la cote ridicate ; ia
măsuri de folosire rațională a surselor de
apă și pentru evitarea risipei și a pierderi
lor în rețelele de aducțiune, de distribuție
și la consumatori ;
b) controlează respectarea de către uni
tățile industriale și celelalte unități socia
liste a obligațiilor ce le revin,
potrivit
legii, pentru asigurarea apei industriale din
surse proprii, recircularea acesteia și epu
rarea apelor uzate ;

c) organizează circulația rutieră prin rea
lizarea de trasee optimizate, a fluidității
transportului, asigurînd prioritate zonelor
industriale și îmbunătățirii circulației în pe
rioadele de vîrf ; ia măsuri pentru exploa
tarea rațională a parcului auto și a celor
lalte mijloace de transport
de folosință
locală, creșterea coeficientului de utilizare
a acestuia, respectarea strictă a normelor
de consum și perfecționarea pregătirii pro
fesionale a personalului ; urmărește corela
rea transportului în comun cu transportul
interurban, feroviar și aerian ;
d) ia măsuri pentru repararea și între
ținerea străzilor, remedierea operativă a
degradărilor pentru desfășurarea în bune
condiții a circulației rutiere și pietonale ;
asigură, în conformitate cu prevederile
schițelor de sistematizare, modernizarea și
construirea arterelor de circulație, acordind
prioritate celor pe care se desfășoară trans
portul în comun ; stabilește locurile de
parcare și de afișaj public ;
e) asigură încălzirea locuințelor și a uni
tăților social-economice prin dezvoltarea
rețelei de termoficare, folosirea cit mai efi
cientă a celorlalte sisteme de încălzire, creș
terea randamentelor în utilizarea resurse
lor energetice, folosirea de noi surse de
energie ; ia măsuri pentru automatizarea
centralelor și punctelor termice, funcțio
narea economicoasă a acestora, precum și
pentru valorificarea surselor de căldură re
folosibile de pe platformele industriale, în
cadrarea în consumurile normate de energie
și combustibili, efectuarea reparațiilor și
reviziilor în perioadele de vară, realizarea
de economii de combustibili care să fie
folosite in perioadele friguroase ale anului,
atragerea asociațiilor de locatari și a cetă
țenilor la acțiunile de economisire a com
bustibililor și energiei ;
f) ia măsuri pentru asigurarea ilumina
tului public, în condițiile prevăzute de lege;
g) ia măsuri pentru buna administrare și
întreținere a fondului locativ, controlează
modul in care cetățenii respectă dispozițiile
legale cu privire la folosirea locuințelor,
igienizarea și curățenia acestora, a curților
interioare, a aleilor și spațiilor verzi afe
rente imobilelor, răspunde de administrarea

și efectuarea lucrărilor de întreținere și
reparare a fondului locativ de stat, în con
dițiile prevăzute de lege ;
h) asigură curățenia străzilor, piețelor și
a celorlalte locuri publice, îndepărtarea
zăpezii, organizarea sistemului de preluare,
colectare în recipienți tipizați, transport și
depozitare a reziduurilor menajere și stra
dale, de sortare și valorificare a resurselor
materiale refolosibile prin centre și unități
specializate ; ia măsuri de mecanizare a
activităților de salubrizare ;
i) dezvoltă și diversifică industria mică și
prestările de servicii către populație și uni
tăți socialiste în domeniul gospodăriei
comunale ;
j) ia măsurile prevăzute de lege pentru
protecția mediului înconjurător, organizează
cu sprijinul larg al cetățenilor acțiuni de
întreținere și gospodărire a zonelor verzi,
a parcurilor, grădinilor publice, terenurilor
de sport, a locurilor de agrement, de joacă
pentru copii, a bazelor de producție dendrofloricoiă, a iacurilor și a bazelor de odihnă
și agrement din jurul Capitalei și ia măsuri
de dezvoltare a acestora, în strictă concor
danță cu schițele și detaliile de sistema
tizare aprobate, potrivit legii ;
k) stabilește, potrivit legii, prețuri și
tarife pentru activitățile de gospodărie
comunală ;
l) asigură, potrivit legii, fundamentarea
și realizarea investițiilor în domeniul gos
podăriei comunale, urmărind folosirea în
comun a dotărilor necesare zonelor sau
platformelor industriale și ansamblurilor de
locuințe din vecinătatea acestora ;
m) stabilește activitățile de gospodărie
comunală ce se realizează de consiliile
populare ale sectoarelor municipiului, sti
mulînd inițiativa acestora în realizarea unor
acțiuni eficiente de gospodărie comunală ;
n) îndeplinește orice alte atribuții prevă
zute de lege în domeniul gospodăriei
comunale.
Consiliul popular al municipiului Bucu
rești poartă întreaga răspundere in fața
locuitorilor municipiului pentru buna orga
nizare și desfășurare a activităților de gos
podărie comunală.

Capitolul III

Organizarea și desfășurarea activităților
de gospodărie comunală
in județe, municipii, orașe și comune
SECȚIUNEA 1

Rolul consiliilor populare județene în organizarea
și desfășurarea activității de gospodărie comunală
Art. 12. — Consiliile populare județene
prestatoare, indiferent de subordonare, în
răspund pentru întreaga activitate de gos
vederea valorificării eficiente a resurselor
podărie comunală ce se desfășoară în mu
materiale și a forței de muncă locale și sa
nicipiile, orașele și comunele din cadrul
tisfacerii în bune condiții a cerințelor
județului și au obligația de a stabili măsu
populației.
rile necesare pentru realizarea lucrărilor
In cadrul programelor de dezvoltare a
tehnico-edilitare și a celorlalte activități ,de
serviciilor
pentru
populație,
consiliile
gospodărie comunală cu respectarea planu
populare
județene sînt obligate să ia
rilor și schițelor de sistematizare, ținînd
măsuri de creștere a volumului prestărilor
seama de condițiile specifice, caracterul
de servicii de gospodărie comunală și de
urban, sau rurai, mărimea, importanța și
extindere a gamei acestora, în condiții care
perspectivele de dezvoltare ale localităților.
să asigure executarea lucrărilor cu costuri
Art. 13. — Consiliile populare județene
cit mai reduse și obținerea unor rentabi
inițiază studii și programe privind dezvol
lități sporite.
tarea gospodăriei comunale corelat cu di
Art. 17. — Consiliile populare județene
recțiile de dezvoltare economico-socială a
sînt obligate să asigure constituirea mijloa
unităților administrativ-teritoriale și asigu
celor financiare necesare pentru acoperi
ră includerea întregii activități de gospo
rea integrală a cheltuielilor de gospodărie
dărie comunală în planurile de dezvoltare
comunală la nivelul fiecărei localități, prin
economico-socială în profil teritorial.
dezvoltarea unor activități rentabile, asigu
Art. 14. — Consiliile populare județene
rarea încasării tarifelor și a taxelor comu
sînt obligate să repartizeze pentru activita
nale, precum și prin folosirea altor resur
tea de gospodărie comunală din fiecare
se, stabilite potrivit legii.
municipiu, oraș și comună mijloacele ma
De asemenea, consiliile populare județene
teriale și celelalte resurse asigurate prin
sînt obligate să controleze și să urmă
plan, cu respectarea normelor și normati
rească executarea, în conformitate cu pre
vederile de plan, a bugetelor de venituri
velor de consum aprobate, și să ia măsurile
necesare pentru introducerea unui regim
și cheltuieli ale unităților de gospodărie
sever de economii, reducerea consumurilor
comunală, încadrarea și reducerea costuri
normate de materiale, combustibili și ener- V lor de producție și exploatare planificate,
gie, folosirea cu spirit gospodăresc a bautilizarea eficientă a tuturor mijloacelor de
zei materiale, atragerea în circuitul econo
care dispun, desfășurarea unor activități
mic a noi resurse materiale și energetice.
rentabile care să asigure creșterea partici
Art. 15. — In realizarea activităților de
pării activității de gospodărie comunală la
gospodărie comunală, consiliile populare
constituirea veniturilor cuvenita bugetului
județene au obligația să asigure creșterea
local.
gradului de utilizare a tuturor resurselor
Consiliile populare județene stabilesc,
de materii prime, materiale și energie exis
potrivit legii, prețuri și tarife pentru acti
tente pe plan local, urmărind îndeosebi :
vitățile de gospodărie comunală ce se des
a) alimentarea cu apă prin folosirea de
fășoară în cadrul județelor.
sisteme simple, din rîuri, pînze freatice și
Art. 18. — Consiliile populare județene
răspund de buna organizare a activității de
alte surse apropiate ;
administrare și întreținere a fondului lo
b) întrebuințarea materialelor locale pen
tru întreținerea locuințelor, drumurilor, po
cativ, controlează modul în care consiliile
durilor, podețelor, asanarea terenurilor in
populare din municipii, orașe și comune își
salubre, regularizarea cursurilor de apă,
îndeplinesc obligațiile ce le revin în acest
construirea și întreținerea digurilor împo
domeniu și urmăresc respectarea de către
triva inundațiilor ;
cetățeni a prevederilor legale privind igie
c) încălzirea locuințelor prin utilizarea
na și curățenia locuințelor, anexelor gospo
unor materiale combustibile rezultate din
dărești, curților, împrejmuirilor, a părții
carosabile și trotuarelor din fața imobi
igienizarea pădurilor sau din reziduuri ce
nu pot fi valorificate eficient in alt mod,
lelor.
precum și prin valorificarea unor noi sur
Art. 19. — Consiliile populare județene
sînt obligate să urmărească și să controleze
se de energie ;
modul
în care consiliile populare din mu
d) dezvoltarea activităților de colectare
nicipii, orașe și comune asigură participa
și exploatare a resurselor materiale refo
rea cetățenilor la lucrările interesînd buna
losibile.
gospodărire a localităților, precum și res
Art. 18. — Consiliile populare județene
pectarea strictă a dispozițiilor legale pri
răspund, potrivit legii, de îndrumarea și
coordonarea întregii activități de prestări
vind exercitarea controlului oamenilor
de servicii din fiecare municipiu, oraș și
muncii asupra realizării acțiunilor de gos
comună, de buna organizare a unităților
podărie comunală.

ganiza, în condițiile legii, de consiliile popu
lare județene ținînd seama de distanțele de
deplasare, de configurația geografică a lo
calității și de amplasarea obiectivelor eco
nomice și a zonelor de locuințe ;
d) iluminatul public ;
e) administrarea și întreținerea fondului
locativ proprietate de stat ;
f) întreținerea, modernizarea și construi
rea străzilor, podurilor și podețelor, îndeo
sebi prin împietruire, prin utilizarea de îmbrăcăminți ușoare și a unor materiale
locale ;
g) prestări de servicii și de industrie mică
pentru populație și unitățile socialiste, di
ferențiate în funcție de dezvoltarea și spe
cificul orașului ;
h) folosirea, cu prioritate, a resurselor
locale pentru încălzitul locuințelor și al
altor obiective social-economice ;
i) curățenia străzilor, îndepărtarea zăpezii
și efectuarea altor acțiuni de salubrizare ;
j) colectarea, sortarea, depozitarea, valo
rificarea resurselor materiale refolosibile, a
reziduurilor menajere și stradale ;
k) protecția mediului înconjurător, asana
rea terenurilor insalubre și consolidarea
malurilor apelor.
Activitățile de gospodărie comunală In
orașe se efectuează, de regulă,, cu contri
buția materială și în muncă a locuitorilor.

C. In comune
Art. 23. — în comune, activitățile de gos
podărie comunală se realizează îndeosebi
cu participarea directă prin muncă a locui
torilor. Principalele activități de gospodărie
comunală ce se organizează și se desfășoară
în comune sint următoarele :

a) asigurarea apei potabile, de regulă
prin fîntini, puțuri, captări de izvoare din
surse apropiate, in condiții de respectare a
normativelor igienico-sanitare și de pro
tecție împotriva agenților poluanți ; eva
cuarea apelor pluviale prin canale deschise
și șanțuri, colectarea apelor uzate în fose
septice și alte asemenea lucrări, cu asigu
rarea protecției calității pinzei de apă
freatică ;
b) întreținerea șl repararea drumurilor,
podurilor, podețelor îndeosebi prin împie
truire, amenajări din pămînt și alte lucrări,
cu folosirea materialelor locale ; menținerea
curățeniei drumurilor, amenajarea și adincirea șanțurilor, îndepărtarea zăpezii, efec
tuarea altor acțiuni de salubrizare ;
c) colectarea, sortarea și depozitarea re
surselor materiale refolosibile în condiții
care să nu afecteze terenurile agricole ;
d) valorificarea pentru încălzire a unor
resurse locale, crengi, vreascuri și alte res
turi lemnoase rezultate din igienizarea
pădurilor, precum și a resurselor materiale
și energetice refolosibile de la unitățile de
mecanizare a agriculturii sau alte dotări
din zonă ;
e) asigurarea iluminatului public ;
f) evacuarea reziduurilor menajere prin
grija fiecărei gospodării, cu folosirea lor,
după caz, ca îngrășăminte ;
g) consolidarea digurilor, malurilor de
ape și a altor lucrări de protecție contra
inundațiilor, asanarea terenurilor insalubre,
curățarea șanțurilor, realizarea unor acțiuni
de înfrumusețare a satelor ;
h) amenajarea de băi publice comunale
și efectuarea altor prestări de servicii pen
tru populație.

SECȚIUNEA A 3-A

Atribuțiile consiliilor populare ale municipiilor, orașelor
și comunelor în domeniul gospodăriei comunale
A. Atribuțiile consiliilor populare ale mu
nicipiilor și orașelor
Art. 24. — Consiliile populare ale muni
cipiilor și orașelor răspund de întreaga
activitate de gospodărie comunală, în care
scop exercită, în principal, următoarele
atribuții :
a) asigură alimentarea cu apă potabilă
și industrială, întreținerea și exploatarea
corespunzătoare a instalațiilor, evitarea
risipei și a pierderilor din rețelele de apă,
valorificarea de noi surse de apă din zone
cit mai apropiate, fiind interzise aducțiunile de la distanțe mari, acolo unde există
pinze de apă freatică ;
b) iau măsuri pentru întreținerea instala
țiilor de canalizare și de epurare a apelor
uzate ;
c) controlează îndeplinirea de către uni
tățile socialiste a obligațiilor ce le revin
potrivit legii, pentru asigurarea cu apă in
dustrială din surse proprii, recircularea acesteia și epurarea apelor uzate ;
d) asigură creșterea coeficientului de uti
lizare a mijloacelor de transport de folo
sință locală, precum și exploatarea acestor
mijloace în condițiile prevăzute de lege ;
e) iau măsuri pentru întreținerea, moder
nizarea și construirea străzilor și a celor
lalte căi de comunicație din administrare ;
organizează circulația rutieră asigurînd
trasee de circulație optimizate și fluidita
tea circulației ; stabilesc locurile de par
care și de afișaj public ;
f) iau măsuri pentru asigurarea încălzi
rii locuințelor și a unităților economico-sociale, precum și pentru prepararea și fur
nizarea apei calde menajere, cu respecta
rea normelor de consum ; urmăresc valori
ficarea rezervelor de capacitate din siste
mele de încălzire existente, economisirea
combustibililor și a energiei și utilizarea
unor noi surse de energie ;
g) iau măsuri pentru asigurarea ilumi
natului public în condițiile prevăzute de
lege ;
h) iau măsuri, potrivit legii, pentru ad
ministrarea și întreținerea fondului locativ,
controlează modul în care cetățenii res
pectă normele privind igiena și curățenia
locuințelor, a anexelor gospodărești, a
curților, a împrejmuirilor, precum și mo
dul în care aceștia își respectă obligațiile
legale ce le revin, în calitate de locatari ;
i) iau măsuri pentru realizarea acțiunilor
de salubrizare, precum și pentru colectarea
și valorificarea reziduurilor menajere și
stradale, recuperarea unor materiale și a
resurselor energetice refolosibile, asanarea
terenurilor mlăștinoase, desecarea apelor
stagnante, deratizare și dezinsecție ;
j) dezvoltă și diversifică industria mică
și prestările de servicii către populație și
unități socialiste in domeniul gospodăriei
comunale ;
k) iau măsurile prevăzute de lege pen
tru protecția mediului înconjurător, orga
nizează cu sprijinul larg al cetățenilor ac
țiuni de întreținere a zonelor verzi, de odihnă și agrement din administrarea mu
nicipiilor și orașelor, precum și pentru amenajarea acestora, în strictă concordanță
cu schițele șl detaliile de sistematizare aprobate, potrivit legii ;

1) îndeplinesc orice alte atribuții prevă
zute de lege în domeniul gospodăriei co
munale.

B. Atribuțiile consiliilor populare ale co
munelor
Art. 25. — Consiliile populare ale comu
nelor organizează, conduc și coordonează
toate activitățile de gospodărie comunală
din localitățile componente ale acestora, în
care scop :
a) supun dezbaterii și aprobării In adu
nările cetățenești programele și măsurile
necesare pentru buna gospodărire a comu
nelor ;
b) iau măsuri pentru mobilizarea locui
torilor comunelor la efectuarea transportu
lui cu atelajele acestora a pietrei sparte,
balastului și al altor materiale și la efec
tuarea unor lucrări proprii, pentru întreți
nerea și repararea drumurilor, podurilor,
podețelor, curățirea și amenajarea șanțu
rilor, consolidarea malurilor de ape, între
ținerea digurilor de protecție împotriva
inundațiilor și pentru alte asemenea lu
crări ;
c) controlează respectarea de către toți
cetățenii a obligațiilor ce le revin, potrivit
legii, pentru buna întreținere a locuințelor,
anexelor gospodărești, curților și împrej
muirilor, pentru îngrijirea, curățenia și
igienizarea acestora, precum și pentru întrpținerea și curățenia străzilor, drumurilor
și șanțurilor ;
d) controlează și asigură, împreună cu
organele sanitare, respectarea normelor de
igienă la întreținerea fîntînilor, puțurilor și
celorlalte surse de apă potabilă, depozitarea
reziduurilor menajere, deversarea apelor
reziduale, deratizarea, dezinsecția, precum
șl asanarea focarelor de infecție;
e) mobilizează locuitorii la acțiuni de cu
rățire și igienizare a pădurilor, strîngerea
crengilor, înlăturarea cioturilor și altor
resturi lemnoase; asigură repartizarea in
tre locuitori a materialului lemnos rezultat,
în raport de contribuția în muncă a fie
căruia, spre a fi folosit drept combustibil;
f) sprijină cetățenii pentru executarea de
instalații simple în vederea utilizării unor
noi surse de energie — solară, a vîntului,
biogazul șl altele asemenea — precum și
folosirea tuturor căderilor de apă în scopul
construirii de microhidrocentrale;
g) iau măsuri în vederea antrenării lo
cuitorilor, în cadrul întrecerilor organizate
între comune, la efectuarea unor lucrări
de înfrumusețare și bună gospodărire a lo
calităților;
h) asigură identificarea și punerea în va
loare a resurselor locale în scopul realiză
rii activităților de gospodărie comunală;
i) conlucrează cu unitățile de transport
interurban ale Ministerului Transporturilor
și Telecomunicațiilor în organizarea trans
portului cetățenilor spre celelalte locali
tăți;
j) urmăresc executarea la termenele sta
bilite a lucrărilor de gospodărie comunală
aprobate; prezintă rapoarte în adunările
cetățenești asupra modului de realizare a
activităților de gospodărie comunală.

Capitolul IV

Modul de realizare a principalelor

activități de gospodărie comunală

SECȚIUNEA A 2-A

SECȚIUNEA 1

Organizarea activităților de gospodărie comunală
în municipii, orașe și comune

în domeniul alimentării cu apă și canalizării

A. In municipii
Art. 20. — In municipii se organizează, în
funcție de importanța economico-socială, de
mărimea șl gradul de dezvoltare al acestora,
următoarele activități principale de gospo
dărie comunală:
a) alimentarea prin rețeaua publică cu
apă potabilă și industrială, dezvoltarea re
țelei de alimentare din surse apropiate, ca
nalizarea și epurarea apelor uzate, mena
jere și pluviale ;
b) transportul în comun de persoane, pre
cum și transportul de mărfuri și alte bu
nuri pentru populație în cuprinsul locali
tății, în condițiile prevăzute de lege ;
c) construirea și întreținerea străzilor și a
celorlalte căi de comunicație, modernizarea
acestora, îndeosebi a arterelor magistrale ;
d) încălzirea locuințelor și a unităților
social-economice diferențiat, prin termofi
care, cit și prin alte sisteme, cu valorifica
rea posibilităților locale și a resurselor
energetice refolosibile, precum și prin uti
lizarea de noi surse de energie ;
e) iluminatul public ;
f) administrarea și întreținerea fondului
locativ proprietate de stat ;
g) prestări de servicii cuprinzînd spălăto
rii și curățătorii chimice, reparații auto, băi
publice, coșerit, servicii casnice și alte pres
tări de servicii pentru populație și unități
socialiste ;
h) salubrizarea localității, îndepărtarea
zăpezii inclusiv prin antrenarea cetățeni
lor, colectarea, transportul și depozitarea,
sortarea și valorificarea ca resurse refolo
sibile a reziduurilor menajere și stradale ;

i) protecția mediului înconjurător, dimi
nuarea noxelor și combaterea oricăror fac
tori de poluare ;
j) întreținerea parcurilor, grădinilor pu
blice, a celorlalte zone verzi, de agrement
și de joacă pentru copii ;
k) administrarea cimitirelor și crematorii
lor, potrivit reglementărilor legale.
B. In orașe
Art. 21. — In orașe, activitățile de gos
podărie comunală se realizează în raport cu
dotările tehnico-edilitare existente, cu nu
mărul locuitorilor, cu posibilitățile materia
le pe plan local și cu perspectivele de dez
voltare ale localității.
Art. 22. — Principalele activități de gos
podărie comunală ce se organizează în
orașe sînt următoarele :
a) alimentarea cu apă potabilă, îndeosebi
prin folosirea unor sisteme simple de
captare a surselor apropiate, prin construi
rea de fîntîni și puțuri, prin executarea
unor instalații de aducțiune de la surse
locale și de tratare a apei cu costuri
minime ;
b) evacuarea apelor menajere și pluviale
prin sisteme locale simple, epurarea
acestora ;
c) transportul de persoane, de mărfuri și
alte bunuri pentru populație și unități so
cialiste, de regulă, în orașele și în stațiunile
balneoclimaterice cu o populație de peste
15 000 locuitori ; în celelalte orașe și stațiuni
balneoclimaterice, transportul se poate or

Art. 26. — In localitățile In care se or
ganizează rețele de alimentare cu apă și
canalizare, unitățile de gospodărie comu
nală asigură:
a) exploatarea instalațiilor de alimentare
cu apă potabilă și industrială — captare,
tratare, pompare, transport, inmagazinare
și distribuție a apei — in scopul satisface
rii cantitative și calitative a cerințelor
populației și unităților socialiste, prin va
lorificarea cu prioritate a surselor locale
și folosirea unor sisteme simple — fîntîni,
puțuri, captări de izvoare;
b) preluarea apei din subteran, din rîuri
sau lacuri, precum și evacuarea apelor
uzate și meteorice după epurare, prin adoptarea unor soluții tehnico-economice
optime de folosire a surselor de ali
mentare, a receptorilor celor mai apropiați și a traseelor celor mai scurte ;
c) evitarea realizării de aducțiuni de apă
de la surse îndepărtate sau în condiții
neeconomice ;
d) supravegherea, In condițiile stabilite
de lege, a potabilității apei, precum și a
zonelor de protecție pentru captările, in
stalațiile de tratare, rezervoarele, stațiile
de pompare, apeductele și celelalte con
strucții speciale de alimentare cu apă po
tabilă ;
e) corelarea lucrărilor noi de alimentare
cu apă și de dezvoltare a capacităților
existente cu lucrările de canalizare și de
epurare a apelor uzate, precum și realizarea
concomitentă a acestora ; dezvoltarea rețe
lelor de distribuție a apei potabile și de ca
nalizare îndeosebi pentru satisfacerea ce
rințelor impuse de realizarea noilor ansam
bluri de locuințe ;
f) realizarea și exploatarea instalațiilor și
rețelelor de colectare, transport, epurare și

evacuare a apelor uzate și pluviale, precum
și a sistemelor locale de canalizare — rigo
le, șanțuri de gardă, fose septice și altele.
Art. 27. — Alimentarea cu apă potabilă a
populației se asigură cu prioritate față de
orice alte folosințe ale apei.
Comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București
pot aproba folosirea apei potabile și în alte
scopuri, în măsura în care există disponi
bilități față de necesarul de apă potabilă
pentru populație.
Art. 28. — Unitățile de gospodărie comu
nală, în vederea folosirii judicioase a apei,
răspund pentru :
a) exploatarea rațională
a instalațiilor,
corespunzător parametrilor tehnologici can
titativi și calitativi proiectați ;
b) întreținerea și menținerea instalațiilor
și a întregului sistem de alimentare cu apă
în stare de permanentă funcționare, pre
cum și a sistemului de canalizare și epurare
a apelor uzate pentru evitarea inundării
străzilor și a celorlalte căi de comunicație;
c) înlăturarea pierderilor din rețelele de
distribuție și eliminarea risipei de apă la
consumatori.
Art. 29. — Unitățile de gospodărie comu
nală, în vederea asigurării îndeplinirii
obligațiilor ce revin, potrivit legii, unități
lor socialiste
în gospodărirea apei, iau
măsuri pentru :
a) urmărirea îndeplinirii integrale a sar
cinilor ce revin, potrivit legii, unităților in
dustriale privind asigurarea cu apă indus
trială din surse proprii și epurarea apelor
uzate ce urmează a fi evacuate în rețeaua
publică de canalizare ;
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b) controlul permanent asupra modului
In care unitățile socialiste racordate la rețe
lele publice de alimentare cu apă potabilă
și industrială indeplinesc sarcinile ce le
revin cu privire la folosirea rațională a
apei preluate, diminuarea consumurilor de
apă prin folosirea repetată a acesteia, în
cadrarea în debitele aprobate. înlocuirea in
procesul de producție a apei potabile cu
apă industrială, folosirea la întreaga capa
citate a surselor proprii de apă, întreține
rea în stare perfectă de funcționare a in
stalațiilor interioare ;
c) urmărirea permanentă a modului în care unitățile care au surse proprii de apă

ce îndeplinesc condițiile de potabilitate
le mențin in stare de funcționare ;
d) interzicerea evacuării in rețeaua pu
blică de canalizare a apelor uzate cu de
bite sau concentrații de substanțe poluante
care depășesc pe cele admise de normele
tehnice sau care sint prevăzute în contrac
tele încheiate pentru efectuarea acestei
prestări de servicii ;
e) conlucrarea cu unitățile ce evacuează
ape uzate în rețeaua publică de canalizare,
în efectuarea de către acestea de studii,
cercetări, experimentări și elaborarea de
proiecte, în vederea stabilirii și realizării
celor mai eficiente tehnologii, instalații, uti
laje și aparatură pentru epurarea apelor
uzate și tratarea nămolurilor.

SECȚIUNEA A 2-A

în domeniul transportului local de persoane și mărfuri
Art. 30. — In localitățile în care se orga
nizează transportul local de persoane, de
materiale și de mărfuri, unitățile de trans
port local asigură :
a) studierea și determinarea cerințelor de
transport ale populației și unităților socia
liste, urmărirea permanentă a modificărilor
acestor cerințe pentru dimensionarea par
cului de vehicule necesar, a bazelor de în
treținere și reparații, a necesarului pieselor
de schimb și a forței de muncă ;
b) stabilirea traseelor pentru circulația
tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor,
elaborarea graficelor de circulație corelate
cu necesitățile de deplasare in bune condi
ții ale populației ;
c) optimizarea utilizării mijloacelor de
transport in comun prin reducerea la mini
mum necesar a numărului de opriri, spori
rea vitezei de circulație, asigurarea ritmici
tății și siguranței circulației, reducerea
consumului de carburanți și energie electri
că, întărirea disciplinei personalului ;
d) supravegherea și controlul circulației
vehiculelor pe trasee, intervenind operativ
pentru depanarea vehiculelor și instalați
ilor defecte și pentru deblocarea traseelor.
Art. 31. — în vederea exploatării rațio
nale și eficiente a mijloacelor de transport,
unitățile de transport local răspund pen
tru :
a) menținerea stării tehnice corespunză
toare a vehiculelor și instalațiilor auxiliare,
creșterea coeficienților de utilizare a par
cului de vehicule ;
b) curățenia și aspectul corespunzător al
vehiculelor ;

c) perfecționarea sistemului de autotaxare la mijloacele de transport in comun
al persoanelor și efectuarea controlului
aplicării acestui sistem ;
d) încadrarea consumurilor de carburanți,
lubrifianți și energie electrică în normele
aprobate, economisirea și înlăturarea ori
cărei risipe ;
e) dotarea corespunzătoare a bazelor de
întreținere și reparații ale vehiculelor în ve
derea efectuării operative și de calitate
corespunzătoare a lucrărilor de întreținere
și reparații ;
f) creșterea eficienței transportului local
prin folosirea cu randament sporit a bazei
materiale, asigurarea unor condiții optime
de călătorie și reducerea cheltuielilor de
exploatare.
Art. 32. — în scopul întăririi disciplinei
în activitatea de transporturi locale, uni
tățile sint obligate să asigure condiții de
lucru și de pregătire a personalului mun
citor, perfecționarea pregătirii profesionale
a acestuia, respectarea ordinii și siguranței
in circulația rutiera.
Personalul muncitor din transportul local
este obligat să contribuie activ la realiza
rea tuturor sarcinilor unității, să manifesțe
solicitudine și să aibă o comportare demnă
în relațiile cu cetățenii, să asigure buna
exploatare și întreținere a mijloacelor de
transport. a instalațiilor și a celorlalte
utilaje de care răspund, să respecte cu stric
tețe programul de lucru,
graficele
de
parcurs, regulile de circulație și să con
tribuie la economisirea combustibililor,
lubrifianților și energiei electrice.

SECȚIUNEA A 3-A

în domeniul producerii și distribuției energiei termice
Art. 33. — în localitățile în care se or
ganizează producerea și distribuirea ener
giei termice, unitățile de gospodărie comu
nală asigură :
a) distribuția energiei termice produse in
centralele electrice de termoficare subordo
nate Ministerului Energiei Electrice, în
unitățile subordonate altor ministere sau
consiliilor populare, în scopul încălzirii lo
cuințelor, unităților social-culturale și altor
unități consumatoare, precum și in scopul
preparării și furnizării apei calde menajere.
Unitățile socialiste și celelalte persoane
juridice pot să realizeze, în condițiile legii,
surse de energie termică pentru consumul
propriu, în cazul cind unitățile de gospo
dărie comunală nu le pot asigura integral
alimentarea cu energie termică ;
b) limitarea centralelor care funcționează
cu combustibil lichid, creșterea randamen
tului instalațiilor din centralele termice,
înlăturarea deficiențelor in întreținerea și
exploatarea cazanelor. rețelelor și puncte
lor termice, înlocuirea instalațiilor cu con
sumuri mari și concentrarea
centralelor
mici în centrale mari ; luarea de măsuri
pentru trecerea treptată pe cărbune a cen
tralelor care funcționează cu hidrocarburi ;
c) funcționarea optimă, în condiții de si
guranță și cu eficiență economică sporită,
a instalațiilor de producere și distribuire a
energiei termice in vederea reducerii con
sumului de combustibili și energie electrică,
precum și pentru încadrarea in normele de
consum aprobate potrivit legii ;
d) exploatarea rațională a instalațiilor de
producere și distribuire a energiei termice
corespunzător parametrilor de funcționare
și reglarea calitativă a acestor parametri în

funcție de temperatura exterioară, astfel
incit să se asigure temperaturile pentru
incălzit prevăzute de lege ;
e) îmbunătățirea randamentului și mo
dernizarea utilajelor și instalațiilor de pro
ducere a energiei termice, înlăturarea
pierderilor de energie, economisirea com
bustibilului, extinderea folosirii combusti
bililor solizi și a altor surse de energie ;
f) respectarea strictă a normelor de con
sum de combustibil stabilite pentru încăl
zitul locuințelor și prepararea apei calde
menajere, cu introducerea unei discipline
riguroase în acest domeniu și eliminarea
oricărei forme de risipă ;
g) constituirea din economiile realizate
în perioadele calde ale anului, față de nor
mele de consum, a unei rezerve de com
bustibil pentru a fi utilizată in lunile de
iarnă, antrenind. in acest scop, asociațiile
de locatari și cetățenii.
Art. 34. — Unitățile de gospodărie co
munală sint obligate sâ efectueze in peri
oadele de vară lucrările de întreținere și
reparații ale centralelor, punctelor termice
și rețelelor de distribuție a energiei termi
ce. in vederea obținerii unor randamente
optime, reducerii
consumurilor de com
bustibili. eliminării risipei de orice fel și
încadrării riguroase in normele de consum
aprobate, precum și pentru buna servire și
aprovizionare cu energie termică a popu
lației.
Art. 35. — Unitățile de gospodărie comu
nală sint obligate să ia măsuri de extin
dere a sistemului de încălzire individuală
cu sobe, combustibili solizi locali inferiori
și orice alte sisteme locale care valorifică
asemenea combustibili.

SECȚIUNEA A 4-A

în domeniul administrării și întreținerii fondului locativ
proprietate de stat
Art. 36. — Administrarea fondului locativ
proprietate de stat se asigură, în confor
mitate cu prevederile Legii nr. 5/1973 pri
vind administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre proprietari
și chiriași, de către consiliile populare prin
unitățile specializate aflate în subordinea
acestora.
Art. 37. — Cetățenii. în calitate de bene
ficiari ai locuințelor din fondul locativ de
stat, au obligația de a respecta cu strictețe
prevederile legale în vigoare cu privire la
administrarea fondului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre proprietari și chi
riași.
Pentru buna întreținere și gospodărie a
locuințelor, cetățenii au îndatorirea :
a) să folosească, in mod corespunzător,
elementele de construcții și instalații, pre
cum și părțile de folosință
comună ale
clădirii și anexele acesteia ;
b) să efectueze la timp lucrările de în
treținere, reparare și înlocuire a elemen
telor de construcții și instalații, potrivit
normelor legale in vigoare :
c) să păstreze și să întrețină curățenia
și igiena locuințelor, a curților interioare
și a spațiilor verzi aferente clădirii ;
d) să plătească cu regularitate chiria sta
bilită, cotele ce le revin din cheltuielile
de întreținere și reparare a părților și in
stalațiilor de folosință comună ale clădirii,
precum și celelalte cheltuieli ce decurg din
folosirea locuinței, în condițiile prevăzute
de lege ",
e) să respecte normele de conviețuire so
cialistă și să contribuie la prevenirea și

aplanarea unor neînțelegeri de ordin lo
cativ.
Art. 38. — în vederea bunei gospodăriri
a fondului locativ proprietate de stat din
administrarea consiliilor populare, unitățile
specializate subordonate acestora asigură :
a) efectuarea la timp și in condiții cores
punzătoare de calitate a lucrărilor de în
treținere și reparare a fațadelor clădirilor,
anexelor și a elementelor de construcții și
instalații aferente ce revin în sarcina aces
tor unități, in condițiile prevăzute de lege ;
- b) folosirea suprafețelor locative potrivit
destinației acestora cu respectarea normelor
legale in vigoare ;
c) îndrumarea și sprijinirea asociațiilor
locatarilor in desfășurarea activităților cu
participarea acestora la buna gospodărire
și întreținere a locuințelor, a părților și
instalațiilor de folosință comună, potrivit
legii.
Art. 39. — Consiliile populare răspund de
buna gospodărire a fondului locativ aflat
în administrarea lor și au obligația de a
exercita controlul permanent asupra modu
lui in care unitățile specializate își înde
plinesc sarcinile ce le revin potrivit legii
în acest domeniu și de a lua măsurile ce
se impun.
Totodată, consiliile populare sînt obligate
să ia măsuri pentru respectarea strictă a
normelor de igienă publică și să controleze
modul in care cetățenii asigură igiena și
curățenia locuințelor, curților, anexelor
gospodărești, împrejmuirilor, trotuarelor și
părților carosabile din fața imobilelor.

SECȚIUNEA A 5-A

în domeniul iluminatului public
Art. 40. — Iluminatul public al localități
lor se asigură, pe baza contractelor incheiate, potrivit legii, intre consiliile populare
și unitățile Ministerului Energiei Electrice,
diferențiat, în funcție de categoria și im
portanța localităților.
Art. 41. — Consiliile populare sînt obli
gate să controleze respectarea strictă a
normelor tehnice de iluminat public refe
ritoare la amplasarea instalațiilor de ilu
minat și realizarea intensității normate a
acesteia și să ia măsuri pentru asigurarea
iluminatului public în condiții de economi

citate, diferențiat pentru perioadele de
vară și de iarnă, cu respectarea strictă a
normelor de consum de energie electrică
aprobate potrivit legii, cu evitarea oricărei
forme de risipă.
Art. 42. — Consiliile populare au obliga
ția de a controla folosirea rațională a
rețelelor electrice de iluminat public, exe
cutarea lucrărilor de întreținere, reparare
și modernizare a acestora, precum și a celor
pentru menținerea aspectului estetic și
funcțional al instalațiilor.

SECȚIUNEA A 6-A

în domeniul întreținerii, modernizării și construirii
străzilor, drumurilor și celorlalte căi de comunicație
și al organizării circulației rutiere
Art. 43. — în activitatea de întreținere,
construire și modernizare a străzilor și a

celorlalte căi de comunicație, unitățile de
gospodărie comunală asigură executarea

lucrărilor în strictă concordanță cu schițele
de sistematizare și realizarea de noi obiec
tive, pe baza studiilor de circulație.
De asemenea, unitățile de gospodărie co
munală sint obligate să asigure identifica
rea degradărilor la rețeaua stradală și re
medierea acestora în cel mai scurt timp
de la data producerii lor, precum și utili
zarea judicioasă a fondurilor bănești, a
utilajelor, mijloacelor de transport, insta
lațiilor și materialelor, prin adoptarea de
soluții și tehnologii economice, cu durată
redusă de execuție, urmărindu-se valorifi
carea și utilizarea în cît mai mare măsură
a materialelor locale.
La organizarea fronturilor de lucru în
vederea executării lucrărilor de construire,
modernizare și întreținere a rețelei rutiere
stradale, unitățile de gospodărie comunală
răspund de stabilirea măsurilor necesare
pentru evitarea stînjenirii traficului rutier.
Art. 44. — în organizarea circulației ru
tiere din interiorul localităților, unitățile de
gospodărie comunală sint obligate să stabi
lească măsuri pentru:
a) elaborarea, împreună cu organele de
specialitate, a studiilor generale de trafic
in concordanță cu schițele de sistematiza
re a localităților, corespunzător etapelor de
dezvoltare economico-socială a acestora;

b) organizarea circulației rutiere în loca
lități pe baza studiilor generale de trafic, in
scopul asigurării unor trasee de circulație
optimizate, a fluidității și siguranței vehi
culelor și pietonilor prin lucrări și ame
najări rutiere, instalații de dirijare a cir
culației, indicatoare rutiere, marcaje și
alte instalații și amenajări;
c) asigurarea bazei tehnico-materiale șl a
personalului de specialitate necesar pentru
realizarea lucrărilor de modernizare, în
treținere și instalare a mijloacelor de sem
nalizare și dirijare a circulației, precum și
a celorlalte lucrări necesare desfășurării
fluente și în siguranță a traficului rutier
din localități;
d) executarea șl Întreținerea In perfectă
stare de funcționare a instalațiilor de di
rijare a circulației, a indicatoarelor ru
tiere și a marcajelor, perfecționarea Si
modernizarea mijloacelor de semnalizare
rutieră, precum și amenajarea, întreținerea
și exploatarea lucrărilor de parcare ;
e) organizarea parcării vehiculelor în lo
calități pe locuri amenajate în acest scop,
pe străzi și alte spații publice in condițiile
stabilite de comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al municipiu
lui București;
f) popularizarea regulilor de circulație în
rindul cetățenilor.

SECȚIUNEA A 7-A

în domeniul salubrizării localităților
Art. 45. — în vederea organizării salubri
zării localităților, unitățile de gospodărie
comunală asigură:
a) curățirea căilor publice, colectarea și
transportul, la intervalele de timp sta
bilite de comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare, a reziduurilor
menajere și stradale și a celor de aceeași
categorie, precum și depozitarea, neutrali
zarea și valorificarea acestora, cu respec
tarea normelor igienico-sanitare ;
b) colectarea, sortarea, depozitarea și va
lorificarea obiectelor de uz casnic ce nu
mai sînt necesare gospodăriilor populației,
precum și celorlalte resurse materiale refolosibile ;
c) folosirea eficientă a utilajelor, mate
rialelor și personalului muncitor in scopul
asigurării permanente a salubrității locali
tăților ;
d) intervenția imediată cu unelte, utilaje,
forță de muncă și cu participarea popu
lației în scopul evacuării zăpezii, pentru
funcționarea normală a rețelei stradale și
de drumuri ;

e) organizarea acțiunilor de ecarisaj în
localitățile unde nu sint organizate unități
specializate ;
f) combaterea insectelor dăunătoare din
zonele de agrement, parcuri și alte spații
verzi, deratizarea locurilor publice, dese
carea locurilor cu ape stagnante, asanarea
terenurilor mlăștinoase și luarea măsurilor
necesare pentru evitarea formării acestora
in localități ;
g) realizarea lucrărilor de salubrizare a
localităților, astfel incit să se evite poluarea
factorilor de mediu.
Art. 46. — în realizarea acțiunilor de sa
lubrizare a localităților, deputății și comi
siile permanente ale consiliilor populare,
comitetele de cetățeni, unitățile socialiste,
organizațiile Obștești, de tineret, precum și
asociațiile de locatari sint obligate să an
treneze populația la participarea prin
muncă, cu atelaje și alte mijloace necesare
desfășurării în bune condiții a acestor
acțiuni.

SECȚIUNEA A 8-A

în domeniul amenajării zonelor verzi
Art. 47. — întreținerea și amenajarea zo
nelor verzi și a locurilor de agrement se
fac de unitățile de gospodărie comunală cu
respectarea strictă a schițelor și detaliilor
de sistematizare, aprobate potrivit legii.
Art. 48. — Unitățile de gospodărie comu
nală, cu participarea largă a cetățenilor,
iau măsuri pentru :
a) conservarea și protejarea fondului ve
getal existent, înfrumusețarea zonelor verzi
și a locurilor de agrement ;

b) producerea materialului dendrofloricol
necesar zonelor verzi, dezvoltarea cu pre
cădere a plantelor perene și arbuștilor ;
c) întreținerea suprafețelor și a malurilor
locurilor de agrement, precum și a celor
lalte lacuri și bălți din administrarea loca
lităților ;
d) întreținerea și exploatarea ambarcațiunilpr de agrement și a altor dotări
destinate manifestărilor cultural-educative.
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Participarea cetățenilor la realizarea
activităților de gospodărie comunală
Art. 49. — Locuitorii municipiilor, orașe
lor și comunelor participă la stabilirea și
înfăptuirea tuturor măsurilor privind rea
lizarea autogospodăririi localităților, moder
nizarea, înfrumusețarea și dezvoltarea edi
litară a acestora.
Cetățenii participă la adunările organi-<
zate, potrivit legii, pentru dezbaterea pro- "
gramelor de dezvoltare tehnico-edilitară a
localităților și a rapoartelor prezentate de
consiliile populare in domeniul gospodăriei
comunale, precum și la adoptarea hotăririlor cu privire la lucrările edilitare ce se
realizează cu contribuția materiala și in
muncă a populației, la dezbaterea tuturor
problemelor referitoare la huna gospodărire
a localității.
Art. 59. — în scopul înfăptuirii unor lu
crări edilitar-gospodărești, oamenii muncii
au îndatorirea să participe prin munca la
acțiunile organizate de consiliile populare,
deputați, comisiile permanente, comitetele
de cetățeni și asociațiile de locatari cu
unelte, atelaje și alte mijloace proprii, în
funcție de specificul lucrărilor.
Pentru satisfacerea unor nevoi generale
ale localităților, locuitorii plătesc taxele
comunale stabilite potrivit legii și iși aduc
contribuția bănească hotărîtă in adunările
cetățenești, pentru realizarea unor lucrări
de interes obștesc.
Art. 51. — Asociațiile de locatari, forme
organizate de participare a cetățenilor la
buna gospodărire și întreținere a locuințe
lor și la realizarea diferitelor acțiuni edili
tare, sint obligate sâ ia măsuri in vederea
mobilizării membrilor asociațiilor și per
soanelor care locuiesc cu aceștia la acțiuni
de amenajare, întreținere și înfrumusețare
a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pen
tru copii, la curățirea trotuarelor și aleilor,
la îndepărtarea zăpezii și gheții, la plantări
de arbori și alte asemenea acțiuni.
Adunările generale și comitetele asocia
țiilor de locatari urmăresc permanent mo
dul în care membrii acestora, proprietari
sau chiriași, respectă reglementările refe
ritoare la economisirea consumului de apă
potabilă, energie electrică și termică și de
gaze naturale, luînd măsurile ce se impun
pentru înlăturarea oricăror pierderi sau
forme de risipă.
Art. 52. — Echipele de control al oame
nilor muncii își exercită, în condițiile legii,
atribuțiile de control în unitățile de gospo
dărie comunală asupra activităților de ali
mentare cu apă și energie termică, trans
port în comun, salubrizare, amenajare și
întreținere a parcurilor, grădinilor publice
și spațiilor verzi, de colectare, depozitare,
sortare și valorificare a resurselor mate
riale refolosibile și asupra altor activități
de gospodărie comunală.
Cetățenii au dreptul de a sesiza, potrivit

legii, organelor competente orice deficient
produse în activitatea de gospodărie comu
nală și de a face propuneri pentru înlătu
rarea acestora și îmbunătățirea activității.
Art. 53. — Principalele activități de gos
podărie comunală care se realizează cu
participarea cetățenilor sint :
a) lucrări de alimentare cu apă, amena
jarea de noi surse de apă. întreținerea
acestora, construirea de fîntini, puțuri,
captări de izvoare, aducțiuni și alte ase
menea lucrări ;
b) amenajarea și regularizarea cursurilor
de apă, construirea și întreținerea diguri
lor, executarea altor lucrări de apărare îm
potriva inundațiilor ;
c) întreținerea și repararea străzilor, dru
murilor, șanțurilor, podurilor și podețelor ;
d) curățenia străzilor, îndepărtarea ză
pezii, asanarea terenurilor mlăștinoase,
consolidarea terenurilor alunecătoare ;
e) Întreținerea zonelor verzi, locurilor de
agrement, terenurilor de sport și de joacă
pentru copii, plantarea de pomi fructiferi,
arbori, arbuști și flori ;
f) colectarea materialelor refolosibile, de
pozitarea și sortarea acestora la locurile
stabilite.
Art. 54. — Locuitorii municipiilor, orașe
lor și comunelor răspund de întreținerea
stării de curățenie in gospodăriile proprii,
in incintele clădirilor de locuit, precum și
pe trotuare și partea carosabilă din dreptul
acestora, de asigurarea aspectului estetic
corespunzător al locuințelor și împrejmui
rilor, de îngrijirea plantațiilor din curți și
de la fațade și au obligația de a participa
la acțiunile de deratizare și dezinsecție.
De asemenea, cetățenii sint obligați să
predea unităților de colectare materialele
și obiectele uzate din gospodăriile proprii
care nu le mai sint necesare, să depoziteze
reziduurile menajere in locurile stabilite și
să întrețină curățenia în aceste locuri.
Art. 55. — Cetățenii care folosesc branșa
mentele de apă și de energie termică,
precum și racordurile de canalizare au ur
mătoarele obligații :
a) să respecte normele tehnice privind
buna funcționare a acestor instalații, a
aparatelor de măsură și control și să evite
degradarea lor ;
b) să contribuie la gospodărirea judici
oasă a apei și energiei termice furnizate,
eliminînd orice formă de risipă a acestora ;
c) să mențină curățenia in căminele de
vizitare a instalațiilor și să asigure posibi
litatea de acces la acestea ;
d) să permită personalului Împuternicit
de conducerea unităților de gospodărie
comunală accesul la căminul de vizitare și
la instalații, în vederea efectuării contro
lului, înregistrării consumurilor și execu
tării lucrărilor de întreținere și reparații.

Capitolul VI

Raporturile unităților de gospodărie

comunală cu cetățenii, unitățile

socialiste și cu celelalte
persoane juridice
Art. 56. — Consiliile populare și unitățile
de gospodărie comunală din municipii,
orașe și comune, în scopul satisfacerii ce

rințelor cetățenilor, au, In principal, urmă
toarele obligații :
a) să răspundă cu promptitudine la soli

citările cetățenilor și să asigure soluțio
narea cererilor, propunerilor și sesizărilor
întemeiate ale acestora ;
b) să ia măsuri pentru realizarea opera
tivă a lucrărilor și remedierilor solicitate
de cetățeni și pentru restabilirea neintirziată a serviciilor întrerupte temporar ;
c) să asigure apa potabilă, căldura și ce
lelalte utilități, cu respectarea .normelor
stabilite potrivit legii, precum și canaliza
rea, ridicarea reziduurilor menajere și
prestarea celorlalte servicii de gospodărie
comunală cu caracter permanent sau- pe
riodic ;
d) să Ia măsuri pentru îmbunătățirea
continuă a calității prestațiilor de gospo
dărie comunală, corespunzător cerințelor
locuitorilor.
Art. 57. — în îndeplinirea atribuțiilor ce
le revin, unitățile de gospodărie comunală :
a) emit, potrivit legii, autorizații sau
acorduri pentru efectuarea unor servicii și
lucrări de gospodărie comunală, precum și
pentru executarea instalațiilor interioare de
alimentare cu apă, energie termică și ca
nalizare ;
b) stabilesc condiții de folosire a terenu
rilor sub care se află sau care sînt înveci
nate cu construcțiile sau instalațiile de
alimentare cu apă, energie termică, cana
lizare și transport sau interzic deținătorilor
acestor terenuri efectuarea oricăror lucrări
sau depozitarea de materiale care ar putea
stînjeni buna funcționare a acestor con
strucții sau instalații ;
c) introduc restricții de consum al apei
sau energiei termice sau întrerup furniza
rea acestora în cazuri de forță majoră ori
de folosire nerațională sau abuzivă, înștiințînd în timp util pe beneficiari ;
d) instalează pe clădiri și pe alte con
strucții, indiferent de titlul pe baza căruia
sint deținute, suporți, ancoraje și tăblițe
indicatoare pentru rețele și instalații de
gospodărie comunală ;
e) îndepărtează, cu respectarea normelor
legale, crengile, rădăcinile și arbuștii dacă
apropierea acestora de rețelele și instalațiile
edilitare ar putea produce stricăciuni sau
ar stînjeni buna lor funcționare.
în scopul exercitării controlului asupra
modului de funcționare și * stării tehnice a
instalațiilor de gospodărie comunală și pen
tru executarea lucrărilor de întreținere și
reparare a lor, personalul împuternicit de
unitățile de gospodărie comunală are acces
la construcțiile și in incintele deținătorilor
acestora.
Dacă prin modul de exercitare a atribu
țiilor ce le revin, unitățile de gospodărie
comunală produc vreo pagubă, cel prejudi
ciat va fi despăgubit potrivit legii.
Art. 58. — Construirea de noi rețele pen
tru alimentarea cu apă, canalizare, distri
buția de energie termică și electrică, trans
port și alte lucrări de gospodărie comunală,
precum și dezvoltarea rețelelor existente se
face, in condițiile și cu aprobările prevă
zute de lege. într-o concepție unitară, cu
gruparea traseelor, evitarea încrucișărilor
și respectarea riguroasă a normelor legale
privind folosirea terenului și sistematizarea
rețelelor edilitare, astfel incit să se elimine
intervențiile repetate în structura căilor de
circulație publică sau degradarea acestora.
Persoanele fizice sau juridice sînt obli
gate să permită folosirea temporară, in
condițiile stabilite de lege, a terenurilor pe
care le dețin, in scopul efectuării lucrărilor
de întreținere sau separare a construcțiilor
și instalațiilor de alimentare cu apă, ener
gie termică, canalizare, salubritate, trans
port și altor lucrări de gospodărie comunală.
Art. 59. — Ocuparea de terenuri agricole
șgy dțn fondul foreșțier, în vederea folo
sirii acestora $e căt/rfe unitățile de gospodă
rie comunală în îndeplinirea atribuțiilor ce
le revin, se face numai cu aprobarea și în
condițiile prevăzute de lege pentru scoate
rea din producția agricolă vegetală sau din
fondul forestier, urmărindu-se ca lucrările
sâ se efectueze, de regulă. în perioadele în
care pe terenurile agricole nu sînt recolte.
Lucrările de intervenții urgente pentru
remedierea avariilor sau deranjamentelor la
construcțiile sau instalațiile de gospodărie
comunală situate pe terenuri agricole sau
care, fac parte din fondul forestier se pot
efectua de indată, cu înștiințarea deținăto
rilor acestor terenuri.
în cazurile prevăzute la alineatul 2, uni
tățile de gospodărie comunală vor
cere
comitetelor executive ale consiliilor popu
lare județene sau al municipiului București,
în termen de 24 ore din momentul pro
ducerii avariilor sau deranjamentelor, apro
barea continuării lucrărilor de intervenții.
Aprobarea se dă în termen de 48 ore de
la solicitare.
Art. 60. — Pentru folosirea temporară, pe
o durată mai mare de 30 de zile a terenu
rilor, indiferent de deținătorii acestora,
unitățile de gospodărie comunală vor plăti
chirie.
Pentru terenurile proprietate de stat
chiria este egală cu taxa pentru folosirea
terenurilor prevăzute în anexa nr. 2 la
Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul
funciar. în cazul terenurilor deținute de
unitățile economice obligate să plătească
taxă pentru folosirea acestora, chiria se va
plăti în contul acestei taxe.
Pentru terenurile proprietate a unor or
ganizații cooperatiste sau altor persoane fi
zice sau juridice, comitetele executive ale
consiliilor populare județene ■ și al muni
cipiului București vor stabili tarife pentru
chiria anuală, fără să depășească tariful
maxim prevăzut de normele legale pentru
suprafețele curților și grădinilor care nu se
inchiriază odată cu locuințele.
Arh 61. — Unitățile de gospodărie comu
nală sînt obligate ca, după terminarea lu
crărilor, să aducă terenurile și obiectivele
care au fost afectate în starea în care erau
înainte de începerea acestor lucrări.

Art. 62. — Furnizarea apei potabile șl In
dustriale sau a energiei termice, canalizarea
și ridicarea reziduurilor menajere, stradale
și a celor de aceeași categorie, precum și
prestarea altor servicii de gospodărie comu
nală, cu caracter permanent sau periodic,
se efectuează pe bază de contract încheiat
între unitățile de gospodărie comunală și
beneficiari.
Contractele încheiate cu persoanele ju
ridice beneficiare ale prestărilor de servicii
de alimentare cu apă sau de canalizare vor
cuprinde condițiile privind cantitatea și
calitatea apelor furnizate sau evacuate,
precum și măsurile ce se aplică, potrivit
legii, în cazul nerespectării acestor con
diții.
în cazul în care beneficiarii sînt per
soane fizice sau persoane juridice, altele
decît. unitățile socialiste, contractul se
încheie cu plata anticipată a unei sume,
care nu poate depăși valoarea consumului
mediu sau a serviciului pe timp de
45 de zile.
Suma plătită potrivit alineatului 3 se
restituie la încetarea contractului, după
scăderea debitelor datorate.
Art. 63. — Unitățile de gospodărie comu
nală au dreptul, in exclusivitate, de a executa lucrări de branșamente sau ra
corduri de alimentare cu apă, energie ter
mică și canalizare, precum și de a monta
aparate de măsură și control. în cazul ex
tinderii rețelelor edilitare, aceste lucrări pot
fi realizate și de unitățile de construcțiimontaj. cu acordul prealabil al unităților de
gospodărie comunală.
Costul integral al branșamentelor, racor
durilor și al aparatelor de măsură și con
trol, calculat Ia prețurile aplicabile unită
ților socialiste de stat, se suportă de titu
larii dreptului de proprietate sau de admi
nistrare a imobilelor .a care se execută
astfel de lucrări.
Branșamentele și racordurile executate în
condițiile prezentului articol, precum și
aparatele de măsură șl control montate se înregistrează ca fonduri fixe
In Inventarul unităților de gospodărie co
munală, iar cheltuielile efectuate pentru
repararea «au înlocuirea lor se suportă din
fondurile acestor unități
Art. 64. — Consumurile de apă și energie
termică se stabilesc, de regulă, pe baza
înregistrărilor aparatelor de măsură și con
trol. Pînă la instalarea acestor aparate,
stabilirea consumurilor se face în sistem
paușal, prin comparație cu consumurile
abonaților similari dotați cu astfel de apa
rate, potrivit criteriilor stabilite de Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare.
în cazul in care există un singur aparat
de măsură și control pentru mai multi be
neficiari, aceștia pot să instaleze, pe cont
propriu, astfel de aparate, pentru deconta
rea intre beneficiari a consumului fiecăruia.
Unitățile socialiste au obligația de a pro
cura din fondurile proprii și de a cere uni
tăților de gospodărie comunală montarea
aparatelor de măsură și control pentru ser
viciile prevăzute la alineatul 1.
<
Art. 65. — Unitățile socialiste sînt obli
gate să-și creeze, în condițiile legii, cap
tări de apă potabilă, în cazul cind specifi
cul producției o impune, sau de apă indus
trială și să mențină în stare de funcționare
sursele de apă potabilă, cu îndeplinirea
condițiilor de potabilitate.
Unitățile socialiste racordate la rețelele
publice de alimentare cu apă potabilă și
industrială sint. obligate, în vederea folo
sirii cit mai raționale a apei preluate, să
ia măsuri pentru diminuarea consumurilor
de *apă prin folosirea repetată a acesteia,
Încadrarea în debitele aprobate, înlocuirea
in procesul de producție a apei potabile cu
■apă industrială, folosirea Ia întreaga ca
pacitate a surselor proprii de apă, întreți
nerea în stare de funcționare a instalațiilor
interioare cu respectarea normelor tehnice
în vigoare.
Art. 66. — Plata serviciilor de gospodărie
comunală se face pe baza tarifelor stabi
lite potrivit legii.
Pentru serviciile de gospodărie comu
nală prestate pe bază de contract scris,
stabilirea sumelor de plată se face lunar.
Plata sumelor datorate de unitățile socia
liste se poate face și decadal sau chenzinal,
regularizarea sumelor de plată urmînd să
se facă la finele lunii sau trimestrului ex
pirat.
Art. 67. — Persoanele fizice și persoanele
juridice, altele decît unitățile socialiste, be
neficiare ale serviciilor de gospodărie co
munală sînt obligate să achite valoarea fac
turilor în termen de 5 zile de la înmînarea
avizului de plată. Plata se poate face și
din conturile curente lă Casa de Economii
și Consemnațiuni sau la unitățile bancare.
întîrzierea în achitarea sumelor datorate
după expirarea termenului de plată atrage
majorări de 1% pentru fiecare zi de intirziere.
Dacă sumele datorate, inclusiv majoră
rile, nu au fost achitate în 40 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la alineatul
1. unitatea de gospodărie comunală presta
toare poate suspenda executarea contrac
tului.
Art. 68. — Titularii dreptului de folosință
asupra imobilelor care nu au instalații de
alimentare cu apă și canalizare, dar care
sînt situate în zona străzilor dotate cu
cișmele publice și rețele de canalizare sînt
considerați abonați de drept pentru aceste
servicii și obligați la plata lor, potrivit cri
teriilor stabilite de Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare.
Titularii dreptului de folosință asupra
imobilelor pentru care se efectuează serviciul
de ridicare a reziduurilor menajere, stradale
și a celor de aceeași categorie sînt consi
derați abonați de drept pentru acest servi
ciu și obligați la plată.

Capitolul VII

Dispoziții finale
Art. 69. — Comitetul pentru Problemele
Consiliilor Populare asigură înfăptuirea uni
tară a politicii partidului și statului în do
meniul gospodăriei comunale și îndepli
nește funcția de organ central coordonator
pe economia națională, în acest domeniu.
în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin,
Comitetul pentru Problemele Consiliilor
Populare colaborează cu ministerele și cele
lalte organe centrale interesate și emite
norme tehnice privind exploatarea și în
treținerea construcțiilor, instalațiilor și uti
lajelor de gospodărie comunală, controlul
funcționării acestora, precum și norme pri
vind executarea, modificarea, revizuirea și
repararea instalațiilor interioare de apă, ca
nalizare și energie termică ce se execută
de către unitățile socialiste profilate pentru
astfel de lucrări și de către instalatori
autorizați.
Art. 70. — Unitățile de gospodărie co
munală organizate pe principiul autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare își întocmesc, potrivit
legii, bugete proprii de venituri și chel
tuieli, care fac parte integrantă din buge
tele locale.
Art. 71. — Unitățile de gospodărie co
munală se organizează în funcție de vo

lumul și complexitatea activităților, In sub
ordinea consiliilor populare județene și al
municipiului București, cu respectarea nor
melor unitare de structură stabilite potrivit
legii.
Subunitățile de gospodărie comunală răs
pund pentru activitatea pe care o desfă
șoară și față de consiliile populare ale lo
calităților în care funcționează.
Art. 72. — Stabilirea și sancționarea con
travențiilor în domeniul gospodăriei comu
nale se fac prin decret al Consiliului de
Stat.
Art. 73. — Nerespectarea
prevederilor
prezentei legi atrage, după caz, răspunde
rea disciplinară, materială, civilă, contra
vențională sau penală a celor vinovați.
Art. 74. — Prezenta lege intră în vigoare
la 90 de zile de la data publicării in „Bule
tinul . oficial al Republicii
Socialiste
România".
Pe data intrării in vigoare a prezentei
legi, se abrogă Legea nr. 1 768/1 938 de or
ganizare a exploatărilor comunale republi
cată în „Monito"
bruarie 1944, cu
precum și orice
terioare din doi
prezenta lege.
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Decernarea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I
revistei „Viața românească"
La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc, luni după-amiază,
festivitatea
decernării
Ordinului
„Meritul Cultural" clasa I revistei
„Viața românească", pentru contri
buția adusă Ia afirmarea și dezvol
tarea artei și literaturii românești,
la înfăptuirea politicii culturale a
partidului și statului nostru, cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de exis
tență.
înalta distincție a fost lnminată,
din însărcinarea conducerii partidu
lui și statului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu personal, de to
varășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România.
La festivitate au fost de față tova
rășii Ilie Rădulescu, secretar al C.C.
al P.C.R., Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației

Socialiste, George Macovescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, Dumi
tru Necșoiu, secretar al Comitetului
municipal
București
al
P.C.R.,
membri ai conducerii Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, ai
Uniunii scriitorilor și consiliului de
conducere al revistei.
După înmînarea înaltei distincții,
tovarășul Petru Enache a adresat,
din partea secretarului general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, calde felicitări colectivu
lui redacțional al revistei și i-a
transmis îndemnul de a spori contri
buția revistei „Viața românească"
la dezvoltarea creației literare, la
făurirea omului nou, devotat cauzei
socialismului, idealurilor partidului
nostru comunist.
In cuvîntul său, Ioanichie Olteanu,
redactorul-șef al revistei „Viața ro

mânească", a exprimat, tn numele
consiliului de conducere și al colec
tivului de redacție calde mulțumiri
și cea mai profundă recunoștință
conducerii partidului și statului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru
înalta distincție acordată, subliniind
că aceasta cinstește amintirea înte
meietorilor revistei și reprezintă o
recunoaștere a locului de seamă ocu
pat de marile valori ale literaturii
înaintate, devotate poporului, în evo
luția societății românești. Vorbitorul
a exprimat hotărîrea colectivului de
a milita in continuare pentru o lite
ratură pusă în slujba poporului, care
să oglindească bucuriile și preocupă
rile oamenilor muncii, hărnicia, ela
nul și măreția lor morală puse la te
melia construcției socialismului și
comunismului în România.

(Agerpres)

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la apariția
primului număr al revistei
Luni după-amiază s-a desfășurat
fn Capitală, la Sala mică a Palatu
lui Republicii, o adunare festivă pri
lejuită de împlinirea a 75 de ani de
la apariția primului număr al revis
tei „Viața românească".
La adunare au participat Suzana
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai vieții cultural-științifice
din Capitală și din țară, activiști de
partid și de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, nu
meroși cititori ai revistei aniversate.
Cei prezenți au primit cu vii aplau
ze, cu multă bucurie și adincă recu
noștință
Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, adresat redacției
revistei „Viața românească", exprimîndu-și astfel satisfacția pentru
aprecierile din mesaj, dragostea și
prețuirea față de conducerea partidu
lui și statului, de activitatea neobosi
tă a secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii Socialiste
România.
Mesajul a fost citit de tovarășul
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al
P.C.R.
Georga Macovescu, președintele
Uniunii scriitorilor, a subliniat tn
cuvîntul său că revista „Viața ro
mânească", legată încă de la apari
ție de numele unor scriitori de pres
tigiu, a militat pentru progresul ge
neral al țării, pentru afirmarea ope
relor literare de valoare, cu un pro
nunțat caracter social și național,
constituind un veritabil focar de cul
tură, un organ de afirmare și pro
movare a creației noastre spirituale
progresiste.
în numele consiliului de redacție,
al întregului colectiv al publicației
„Viața românească" a luat cuvîntul
Ioanichie Olteanu, redactor-șef al re
vistei, care, exprimind sentimentele de
profundă
recunoștință
conducerii
partidului și statului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta
cinstire arătată revistei „Viața ro
mânească" la împlinirea a 75 de ani

de la apariție, a subliniat că acest
eveniment de maximă însemnătate
în existența revistei se înscrie in
vasta acțiune de valorificare cu ade
vărat științifică a moștenirii noastre
culturale, acțiune ce a căpătat un
avint deosebit mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului, odată
cu descătușarea energiilor creatoare
în toate domeniile vieții sociale.
Ceea ce ne animă, a spus vorbito
rul, e năzuința ca întreaga acțiune a
revistei să nu dezmintă trecutul ei
glorios și să fie la înălțimea marilor
posibilități de creație, manifeste azi
ale spiritului românesc, ca literatu
ra publicată aici să exprime în li
bera ei diversitate măcar un ecou
din pulsul acestei vremi, un crîmpei

din adevărata, autentica viâță româ
nească.
Cu același prilej au mai luat
cuvîntul acad. lo.-gu Iordan, acad.
Șerban Cioculescu, Alexandru Bă
lăci, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, precum și scriitorii D. I. Suchianu, Radu Boureanu, Ov. S. Crohmălniceanu, Mircea Săndulescu și
Corneliu Sturzu, care au relevat
meritele revistei, ca publicație a
Uniunii scriitorilor, în acțiunea de
educare a maselor de cititori, de
afirmare a unei literaturi militan
te, călăuzită permanent de obiec
tivele Partidului Comunist Român in
domeniul culturii.
în încheierea adunării, cel prezenți
au adoptat textul următoarei tele
grame :

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la adunarea jubiliară dedicată aniversării a 75 de ani de la
apariția revistei „Viața românească" vă roagă să primiți cele mai calde
mulțumiri și cea mai profundă recunoștință pentru înaltul Mesaj adresat
revistei și conferirea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I.
Acest eveniment istoric onorat de conducerea Partidului Comunist Român
șl a Republicii Socialiste România, act politic care exprimă permanenta
dumneavoastră grijă pentru dezvoltarea culturii in țara noastră socialistă,
cinstește In cel mai inalt grad memoria intelectualilor care au intemeiai
revista „Viața românească", cit și pe scriitorii generațiilor actuale, care, urmindu-vă inestimabilele orientări ce și-au găsit locul in paginile revistei,
pentru afirmarea ideologiei și politicii partidului nostru, In anii construcției
socialismului in România au creat opere literare de valoare.
în acest moment sărbătoresc ne angajăm solemn să intensificăm tot mai
puternic caracterul militant ,al revistei „Viața românească", promovind o
literatură angajată in slujba idealurilor umaniste, revoluționare ale poporului
român.
Vom face totul, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre
a erea un cadru politic și ideologic-artistic tot mai prielnic desfășurării
creației literare din tara noastră, în acțiunea de educare patriotică, revolu
ționară a maselor, de afirmare a valorilor autentice, in realizarea Progra
mului Partidului Comunist Român in domeniul culturii.

Adunarea jubiliară dedicată aniversării a 75 de ani
de la apariția revistei „Viața românească"

La Academia de științe sociale șl
politice s-a desfășurat, in ziua de 18
mai,
reuniunea de lucru
a Co
mitetului național al istoricilor, Ia
care au participat și alte cadre de
bază ale cercetării istorice din țara
noastră.
Cu acest prilej
au fost analizate
concluziile ce se desprind pentru
cercetarea istorică din expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, la cea de-a
60-a aniversare a făuririi Partidului
Comunist Român ; activitatea Comi
tetului național al istoricilor din
Republica Socialistă România, desfă
șurată după cel de-al XV-lea
Congres internațional de științe
istorice, care a avut loc tn luna
august 1680 la București ; sta
diul realizării lucrărilor fundamen
tale din domeniul Istoriei ; activita
tea desfășurată și măsurile pentru
perioada următoare tn vederea mai
bunei cunoașteri a istoriei României
peste hotare.
La ședință a participat Ilie Rădu
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.
Participanții la reuniune au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o telegra
mă in care se spune între altele :
Rapoartele și luările de cuvînt tn
cadrul reuniunii noastre au relevat
faptul că întreaga activitate de cer
cetare desfășurată in ultimul dece
niu a fost orientată și stimulată pu
ternic de prodigioasa și neobosita
dumneavoastră contribuție la carac
terizarea evenimentelor și etapelor
de seamă din trecutul patriei noastre.
Ne exprimăm adeziunea deplină la
concepția dumneavoastră asupra me
nirii istoriei, care arată că nimic nu
se poate construi ignorind trecutul,
că tezaurul de Învățăminte acumu
lat în milenara curgere a timpului
constituie un element indispensabil
al progresului, că istoria este un fac
tor viguros de edificare a conștiinței
de sine a poporului, de întărire a
coeziunii națiunii noastre, de forma
re și consolidare a unor adinei sen
timente de dragoste pentru țară și
popor.
însuflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu ne vom spori efor
turile spre a realiza sarcinile de mare
răspundere pe care partidul le-a În
credințat istoricilor din țara noastră.

„Cartierul soarelui" — denumire nouă în peisajul
urbanistic timișorean
tn noua zonă de locuințe Timișoara-Sud a fost pusă în funcțiune
prima instalație solară pentru pre
pararea apei calde menajere reali
zată de Trustul de construcții-montaj Timișoara, după proiectele ela
borate de Institutul județean de
proiectări — IPROTIM. In prezent,
de apa caldă menajeră. încălzită cu
ajutorul energiei solare, beneficia
ză un număr de 473 apartamente,
înălțate în cel mai tînăr cartier al
municipiului Timișoara, care a pri
mit denumirea de „Cartierul soa
relui". Pe acoperișul a 15 blocuri de
aici au fost montate un număr de
1021 panouri solare (realizate la în
treprinderea de frigidere Găești și
întreprinderea mecanică Sadul, cu
o suprafață de 2052 mp. Pe această

cale, tn perioada aprilie-octombrie
va fi captată o cantitate de energie
suficientă pentru a asigura încăl
zirea zilnică a cite 90 litri apă de
fiecare persoană la temperatura de
50 grade Celsius. Calculele efectua
te de specialiști arată că in acest fel
se economisesc anual importante
cantităti de combustibil conventio
nal. Instalația, care dispune de două
rezervoare de acumulare cu o ca
pacitate de 100 mc apă caldă, este
racordată la punctul termic din
zonă, iar In perioadele fără soare
se cuplează automat la sistemul de
termoficare al orașului. în cursul
acestui an. la Timișoara și Lugoj vor
mai fi puse în funcțiune alte 5 ase
menea instalații, care vor asigura
apă caldă menajeră pentru 2 700
apartamente. (Cezar Ioana).

Realizări ale cooperației de consum
din județul Vrancea
Ca în toate județe
le țării, cooperația de
consum vrinceanâ acordă o atenție me
reu sporită extinderii
si modernizării rețelei
sale comerciale. în
prezent, din cele pes
te 750 de unități co
merciale și de ali
mentație publică ce-i
aparțin, peste 300 sînt
amplasate în construc
ții noi sau moderni
zate in ultimii ani.
Complexele comer
ciale de la Măicănești,
Țit'ești, Ciorăști, Sihlea și altele, magazi
nele universale din.
Golești, Cîmpineanca,
Broșteni,
Ruginești.
Rădăcinești etc., nu
meroasele spații co
merciale
create
Ia
parterele
blocurilor

din Adjud, Odobești,
Mărășești. Măicănești,
Năruja, Cimpuri etc.
pun în evidență în
treaga măsură a spi
ritului gospodăresc do
vedit de cooperația de
consum din acest ju
deț.
Pe traseele turisti
ce și în zonele de agrement, cooperația de
consum vrinceanâ a
construit 6 serie de unități turistice și de
alimentație publică apreciate de vizitatori.
Pe șoseaua națională
E 20, la 16 km de Foc
șani, intr-o zonă vi
ticolă, se află popaăul
turistic terasa „Bachus" cu locuri de ca
zare în căsuțe cam
ping
și
restaurant,
cabana „Dumbrăvița",

situată la 12 km de
Focșani, intr-o fru
moasă pădure de salcim, pe drumul jude
țean Focșani — Galați,
ca și
cabana „Că
prioara", amplasată în
cringui Petrești, la 3
km de Focșani, sint
de asemenea
gazde
ospitaliere, dispunînd
de locuri de cazare în
camere
sau
căsuțe
camping și restau
rante. In orașul Mără
șești, in
apropierea
gării,
s-a construit
complexul de alimen
tație publică și caza
re •— „Hotel Parc" cu
camere
confortabile,
restaurant, bar de zi,
braserie, terasă, la
boratoare de cofetărie
și carmangerie.

La clubul întreprinderii bucureștene „23 August" a avut loc. luni,
consfătuirea fruntașilor în producție
din sectorul 3 al Capitalei, în cadrul
căreia au fost analizate rezultatele
obținute pe primele 4 luni ale acestui
an. In perioada analizată, colectivele
de muncă din unitățile economice ale
sectorului au realizat, peste plan, o
producție-marfă in valoare de peste
260 milioane lei, concretizată, intre
altele, in 3 712 tone țevi din oțel
carbon, 424 tone utilaj
tehnologic
pentru industria chimică. 22,7 milioa
ne lei produse ale industriei electro
tehnice, 445 tone produse macromoleculare de bază, 1 649 tone Jacuri și
vopsele.
In telegrama adresată
cu acest
prilej C.C. al P.C.R.,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. se arată : Acționind în spiritul orientărilor și indi
cațiilor pe care ni le-ați dat cu pri
lejul participării la adunarea gene
rală a oamenilor muncii de la între
prinderea „23 August", vă asigurăm,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, că munca noastră
este puternic dominată de minunatul
exemplu pe care nl-1 oferiți dum
neavoastră. Vă încredințăm că vom
acționa neabătut pentru introducerea
pe scară largă a progresului tehnic,
îmbunătățirea continuă a tehnologi
ilor de fabricație și ridicarea gradu
lui de prelucrare a materiilor prime
și materialelor, pentru creșterea efi
cienței întregii activități și ne an
gajăm ca, pină la finele acestui an,
să realizăm peste plan o producție
netă în valoare de 250 milioane lei
și o producție-marfă de 550 milioa
ne lei.

tv
PROGRAMUL 1

9,00—11,00 Teleșcoală
11,00 Portretul unui virtuos al clarine
tului : A.O. Popa. își dă concursul
pianistul Valentin Gheorghiu
11.50 Evoluția vieții pe pămînt — se
rial științific (reluarea
episodu
lui 5)
12.50 Telex
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05—17,15 Teleșcoală
17,15 Clubul tineretului. Gong final (în
registrări din Festivalul artei și
creației studențești)
18,00 Un român în Cosmos — reportaj
18.25 O importantă aniversare a Turciei
moderne:
Centenarul
AtatUrk
(Film documentar al Studiourilor
de televiziune din Ankara)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,23 Actualitatea economică
19.45 Omul și sănătatea. Plantele medi
cinale în tratamentul unor boli
20,03 Teatru TV : „Iulius Cezar" de
William Shakespeare. Premieră pe
țară. (Producție a televiziunii en
gleze
B.B.C.),
Interpretează :
Charles Gray, Keith Michell, Vir
ginia Mc Kenna, Elisabeth Spriggs
Richard Pasco. Regia artistică:
Herbert Wise (Partea I)
21.45 Melodii... melodii
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copii: „Peripeții
de vacanță" (reluarea episodului 1)
1P.50 Viața economică a Capitalei
20,20 întîlniri muzical-coregrafice • Par
gini în interpretarea ansamblului
Teatrului liric din Constanța & Selecțiuni din baletul ,,Arlechmada“
de Drigo. Dansează ansamblul
Teatrului de balet din Leningrad
21,40 Mult e dulce și frumoasă limba
ce-o vorbim
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

cc

Mari interpreți ai scenelor
românești:
DAN IORDĂCHESCU,
ION MARINESCU
Dan Iordăchescu —
„unul dintre cei mai
mari baritoni ai lumii,
unul dintre cei mai
minunați actori de operă“. Dan Iordăches
cu — „solist-artist de
mare anvergură" ; „un
timbru frumos, o in
terpretare elevată, cul
tură, gust rafinat" ;
„împletire de noblețe
și pasiune, simpatie și
măiestrie"... Iată cîteva fragmente din cro
nicile care au apărut
in
ultimii ani in
Statele Unite, Olanda,
Uniunea Sovietică, Ve
nezuela,
România...,
despre unul dintre cei
mai reprezentativi ar
tiști români. Dan Ior
dăchescu — prezent pe
scenele liricii româ
nești, in stagiunea de
concerte vocal-simfonice, in stagiunea ca
merală, solicitat de asemenea de marile
scene lirice ale lumii,
la festivaluri de pres
tigiu, invitat să colabo
reze cu maeștri ai ba
ghetei, precum Roberto
Benzi, Zubin Mehta,
Rostropovich, cu renumiți cintăreți: Shir
ley Verrett, Virginia
Zeani, Mirella Freni...
Budapestanii i-au de
dicat concerte specia
le pentru cei 25 de ani
de la prima audiție in
public, praghezii de atemenea, iar in acest
an, in care se sărbăto
rește centenarul naște
rii lui George Enescu,
in lungul turneu pe
care îl pregătește —
S.U.A., Canada, Mexic,
Venezuela — va pre
zenta liedurile enesciene, va vorbi des
pre personalitatea lui
George Enescu și locul
său in viața muzicală
a secolului XX.
La cea de-a IV-a
„Gală a Scinteii" —
stagiunea de recitaluri
1981, manifestare sub
egida Asociației oame
nilor de artă din insti
tuțiile teatrale și mu
zicale — intilnirea cu
Muzica a fost înlesnită
de Dan Iordăchescu.
De fapt,
o călătorie

plină de poezie in lu
mea operei mozartiene
și a liedurilor roman
tice semnate de Schu
mann, in creația fran
ceză de gen și rafi
natele pagini enesciene de lied, printre rit
murile dulci ale co
loratelor și ardente
lor canțonete italiene,
printre celebrele com
poziții ale lui Mussorgski... O călătorie
care a înmănuncheat
sub semnul interpretă
rii de inaltă clasă sti
luri și genuri diferite,
care a făcut din fie
care moment un poem
perfect in construcție
și redare, încărcat de
tensiuni
emoționale,
profund și strălucitor,
înzestrat cu acea rară
capacitate de a iradia
frumusețe,
căldură,
dragoste, încredere. Să
ne gindim la transpa
rența liniei melodice a
liedului „Nucul" de
Schumann, la zecile de
nuanțe din „Povestea
Gornistului" de Paul
Constantinescu,
din
„Balada purecelui" de
Mussorgski, la rafina
mentul și umorul lie
dului „Si schimbăm
vorba" de George Enescu.
Cel de-al doilea oas
pete al „Galei" a fost
Ion Marinescu, actor

binecunoscut
pentru
creațiile realizate de-a
lungul timpului, pe
scena Teatrului Mic și
a Teatrului Național.
Aducînd in Gală gla
sul poeziei, Ion Mari
nescu s-a oprit asupra
unor scrieri ale crea
ției noastre contempo
rane și a impus, ca de
obicei, prin arta rosti
rii versurilor. Recitind
din Adrian Păunescu,
el a invitat auditoriul
sd pătrundă în univer
sul atit de contrastant
in stări, atitudini ori
accente, puternic mar
cate de subiectivitatea
eului liric — sublini
ind deopotrivă dimen
siunile ideatice și spec
taculare specifice poe
tului. Dind vibrație
versurilor lui Dan Ve
rona, Ion Marinescu a
făcut să reverbereze emoționant cadențele odei închinate limbii
române, model de poe
zie patriotică actuală,
elocventă expresie a
felului in care genera
ția de poeți tineri în
țelege să omagieze te
zaurul moștenirii noas
tre spirituale, relevîndu-i valorile în actua
litate.

Smaranda
OȚEANU
Natalia STANCU
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Reuniune a Comitetului național Consfătuire a fruntașilor
în producție
al istoricilor
din sectorul 3 al Capitalei
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Anotimpul înnoirilor
(Urmare din pag. I)
cojocăritului și brode
riei in piele, ca și pic
torul amator pe sticlă
și lemn, Vasile Frunzete, ei numărîndu-se
printre laureații Festi
valului național „Cîntarea României". La
fel, adaptîndu-și me
reu producția la cerin
țele clienților pentru
„mic mobilier de Ră
șinari", unitatea de
tîmplărie a cooperației
de consum a realizat
luna trecută primele
comenzi pentru... Olanda.
Hotărit, toate aces
tea sînt elemente care
asigură
rășinărenilor
— fii, nepoți și străne
poți ai „păstorilor cu
gluga albă", pe care
poetul
coborîtor din
Rășinari îi vedea „din
fluier
povestindu-și
dorul" — accesul la un
grad superior de civili
zație și cultură. Firesc
este să ne punem în
trebarea : cum își con
struiesc rășinărenii aceste trepte solide, care-i apropie de chipul
nou
al
localităților
noastre, de viitor ?
Ne-o spune primarul
comunei :
— Munca și iar mun
ca ! Viața idilică a
satului de oieri e nu
mai in povești, răși

nărenii nu-și văd capul
de treburi. Și mai ales
acum, primăvara. Creș
terea animalelor, în
deosebi a oilor, tradi
ție multiseculară prin
aceste locuri, e adevă
rata lor pasiune. Sub
semnul renumelui acestei comune de oieri
din zona necooperativizată a județului Si
biu, rășinărenii vor să
dea o nouă strălucire
acestei valoroase tra
diții. Avem multe pla
nuri ambițioase, toate
integrate
recentelor
hotărîri ale Congresu
lui țărănimii, care ne
cere să sporim contri
buția la creșterea pro
ducției
animaliere.
Sarcina dată de con
ducerea partidului pri
vind creșterea efecti
velor de animale a
fost primită și la noi
cu cel mai mare in
teres.
— Mai concret...
— în prezent, comu
na are 12 180 de oi și
ne-am propus să ajun
gem la 14 000 in acest
an, iar la finele ac
tualului cincinal la
25 000 de oi. Am înce
put cu
constituirea
unei asociații a cres
cătorilor de animale
care numără, pentru
început, 79 de membri.
Uimind exemplul binecunoscuților
oieri
Șerban Vidrighin, Ma-

cinema
• Probleme personale : SCALA
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
e Punga cu libelule : CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Spectacolul spectacolelor : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Croaziera : BUZEȘTI — 15,30;
17,45; 19.45, VIITORUL — 15,30;
17,30; 19,30.
•
Detașamentul „Concordia44 :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20. TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Stele de iarnă: PROGRESUL —
16; 18; 20.
• Dragostea mea călătoare : COS
MOS — 15,15; 17,30; 19,45.
• Avarul : SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, CULTURAL
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tristan și Isolda : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 20, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

nole Vidrighin. Petre
Gligor,
loan Suroiu,
loan
Țichindelean,
Bucur Podaru, loan
Sfranciog și mulți al
ții, unii oameni care
aproape că „uitaseră"
aceastgf
îndeletnicire
s-au reașezat serios pe
muncă, astfel incit in
acest an au putut fi
contractate cu statul
750 hl lapte, 117 tone
de carne, 25 000 kg
lină ș.a. De cum s-a
desprimăvărat, fînețele și pajiștile naturale
din zonele Șteaza și
Riul Caselor sînt ca
niște șantiere în plină
activitate — se curăță,
se înlătură mușuroaie
le, se împrăștie 3 000
de tone de gunoi de
grajd și 25 tone de în
grășăminte chimice. La
fel și in alte hotare ale
comunei, unde, potri
vit planului de pers
pectivă pentru valori
ficarea fiecărei palme
de pămînt, trecem din
acest an la extinderea
cu 250 ha a plantații
lor de pomi fructiferi,
mai ales meri, pruni
și cireși.
...Da, timpul curge
cu depline semnifica
ții la Rășinari, fiecare
primăvară ureînd în această mare și frumoa
să comună
de oieri
seva viguroasă a unor
importante
prefaceri
social-economice.

• Campionul : PATRIA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI
— 8.30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, ME
LODIA — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19,45.
• Ani tumultuoși : CENTRAL —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19,30.
• Indienii din Vetrov : TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
• Dot și cangurul : VICTORIA —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți :
DACIA — 9; 12; 16; 19, AURORA
-9; 12; 16; 19.
• Logodnica : MUNCA — 16; 18;
20
• Kojak ta Budapesta : FLACARA
— 15: 17,15; 19,45.
• Pîine, aur, nagan : FLAMURA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Talismanul toreadorului : LU
CEAFĂRUL - 9; 11.15; 13,30; 15,30;
17,45; 19,45, EXCELSIOR - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 101 dalmațieni — 9,15; 11; 12,45;
14,30; 16,15, Am intîlnit țigani fe
riciți — 18; 20 : DOINA.
• Jandarmul și extraterestrii :
FERENTARI — 10,30; . 15,30; 17,30;
19,30.
• Superman : LIRA — 15,30; 19,
FLOREASCA — 8,45; 11,30 ; 14,15;
17; 19,45, ARTA — 9; 12; 16; 19.
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Sovata — o stațiune de tratament eficace
și odihnă plăcută
Opțiunea pentru o cură bal
neară sau pentru odihnă Ia So
vata are cel puțin patru moti
vații. Prima : factorii naturali
de cură și pitorescul stațiunii. A
doua : stațiunea este specializa
tă pentru afecțiuni ginecologice,
precum și ale aparatului loco
motor — boli reumatismale de
generative, abarticulare, infla
matorii, posttraumatice, neuro
logice periferice. A treia : So
vata dispune de o modernă și
complexă bază de tratament, de
elegantele hoteluri „Sovata",
„Aluniș", „Căprioara", de vile
confortabile cu o arhitectură a-

• Pe aripile vîntului : GRI VIȚA
_ g • . 18 13
• Siberiada : EFORIE — 10; 14;
18.
• îmi sare țandăra s COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Omul și fiara : PACEA — 10,30;
15,30; 18,30.
• Sacrificiu] din dragoste: VOL
GA - 9; 12; 16; 19, POPULAR 11,15; 14,15; 17; 19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Cavoul de familie — 19,30, (sala
Atelier) : Gimnastică sentimentală
- 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(sala Studio) : „Centenar ENES
CU**. Recita] susținut de elevii li
ceului „George Enescu44 — 17. (Ate
neul Român) : Recital extraordi
nar : ION VOICU. Seară BEETHO
VEN - 19,30.
• Radioteleviziunea Română (str.
Nuferilor) : Concert susținut de
orchestra de cameră „QUODLIBET
MUSICUM**. Dirijor și solist: AU
RELIAN OCTAV POPA — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

trăgătoare. A patra : oferă con
diții bune pentru agrement :
sală de spectacole, club, cine
matograf, bibliotecă, sală de
gimnastică, la care se adaugă
excursiile pe care le inițiază or
ganizatorii turismului mure
șean.
Locuri pentru cură sau odihnă
la Sovata, precum și informații
suplimentare se pot obține de la
toate agențiile și filialele ofi
ciilor județene de turism și de
la I.T.H.R.-București și comite
tele sindicatelor din întreprin
deri și instituții.

landra44 (sala Schitu Măgureanu):
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles? — 19,30.
• Teatrul Mic : Niște țărani (pre
mieră) — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă co
tidiană — 20.
• Teatrul „Nottara44 (sala Magheru) ; Mița in sac — 19,30, (sala
Studio) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic):
Povestea unei iubiri — 19,30.
• Teatrul „Al. Davila44 — Pitești
(sala Teatrului de comedie) :
Moartea unui comis voiajor —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Jurna
lul unui nebun — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 (sala Savoy) : veselie la Tănase — 19,30, (sala Victoria) : Bel
mondo al II-lea — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 : Piatră
la rinichi — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română44:
De la lume adunate — 19.
• Teatru) „Ion Creangă44 : înșir’te mărgărite — 17.
• Teatrul „Țăndărică44: Aventurile
lui Plum-Plum — 10.
• Circul București : Mondo-circ
- 19.30.

DIVERS
Florile orașului
Una din piețele centrale ale
municipiului Tîrgu Mureș se nu
mește Piața Trandafirilor. Nici
nu se putea o denumire mai po
trivită acum, in această lună a
florilor. Aici, horticultorii au
plantat nu mai puțin de o sută
de mii de fire. Dar punctul de
mare atracție... floricolă îl con
stituie Piața Teatrului Național,
Meșterii tirgmureșeni, in frunte
cu Ioan Suciu, au realizat, cu
migală și iscusință, stema parti
dului șl harta patriei din citeva
sute de mii de flori. Tot din flori
au reprodus alături, simbolic,
coloana infinitului.

In inimă de munte
Odată cu bucuria străpungerii,
cu trei săptămâni mai devreme,
a galeriei, numită „de fugă", hidroenergeticienit de la Tismana
au trăit acolo, în inimă de mun
te, un moment emoționant, de
adevărată sărbătoare a muncii.
Ei, temerarii constructori și mi
neri de galerii, au sărbătorit in
adine, odată cu ultima „pușcătură“, ieșirea la pensie a maiștrului Ion Coste. Un om destoinic
și inimos, care a lucrat peste 34
de ani în mineritul de munte și
care și-a pus „semnătura" la te
melia celor mai mari construcții
hidroenergetice ale țării. Mine
rii i-au adresat felicitări și i-au
înmînat tradiționalul baston de
pensionar. Omaqiu adus acolo,
în imensa boltă a galeriei „de
fugă", celui care n-a „fugit"
niciodată de muncă și- greutăți,
celui care, deși a lucrat! in
adincuri, a fost mereu la înăli
țime !

Și-a găsit
nânasul
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— Ai bilet ?
— N-am bilet.
— Cu ce mergi ?
— Cu nașul.
„Nașul" este numit de către
călătorii frauduloși, cite un con
ductor de tren care „închide"
ochii cînd vede că respectivii
deschid punga.
Așa s-a întîmplat, la interval
de numai cite va zile, in trenul
accelerat 423 Timișoara — Baia
Mare, cind au fost prinși in fla
grant de luare de mită doi con
ductori de tren : Vasile Lobonț
și Glieorghe Bura din cadrul Re
gionalei C.F.R. Timișoara. Asu
pra celor doi „nași" s-au găsit
diferite sume de bani „colectați"
de la călătorii depistați fără bi
lete, dar cu care au căzut la
„mica înțelegere". „Nașii", care
s-au ales cu cite un dosar penal,
meditează acum adine la tilcul
proverbului „Orice naș își are
nașul".
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Regret tardiv
De la un timp, unele utilaje
de la l.U.G. „Progresul" din
Brăila erau descompletate, Nu
lipseau cupe de excavatoare sau
brațe de macarale. Cui îi trebuiau asemenea piese mari? Nu
se da in vînt după ele nici Ion
Bondoreț de la întreprinderea
amintită, El s-a gindit la altceva
din care ar putea să facă bani.
Mai precis, a pus ochii pe niște
conductori de argint. Azi așa,
miine la fel, pină intr-o noapte...
Dimineața, la lumina zilei, s-a
căit amarnic. Prea tirziu.

Un carton
și o sforicică...
Cititorul nostru M. Nicolae ne
asigură că pățania lui au mai...
pățit-o și alții, care au apelat și
apelează la serviciile mesageriei
din stația C.F.R. Brașov. S-a dus
omul cu un obiect pe care tre
buia să-l expedieze de . urgență
la o adresă din București. Obiec
tul a fost cintărit, i s-a spus cit
costă „trimiterea", dar de trimis
nu s-a putut trimite. Cauza : pe
obiectul respectiv trebuia aplicat
un cartonaș cu adresa respectivă.
De unde cartonaș ? La mesagerie
nu există. Nici cartonaș, nici un
căpățel de sforicică pentru prin
derea acestuia.
— Căutați prin magazine, poa
te găsiți — a fost sfătuit. Sau
poate aveți pe-acasă...
Oamenii sînt nevoiți să facă
adeseori cale intoarsă pină acasă
sau să cutreiere magazinele.
N-ar fi mai simplu să existe la
mesagerie — contra cost — un
cartonaș sau o sforicică ? Ar fi !
Dar de ce simplu, cind se poate
și complicat ?

Incredibil
O intimplare incredibilă s-a
petrecut în comuna Forăști, ju
dețul Suceava. Nu era zi in
care Gheorghe Văcaru să nu gă
sească un pretext pentru a bea :
cînd pentru o bucurie oarecare,
cînd la un necaz, cind îndemnat
de unul sau altul. După ce și-a
dus soția la maternitate, a în
ceput să bea și mai mult. „De
bucurie — zicea el — că o să am
al cincilea copil". Dar al cincilea
copil nici n-a apucat să vină Pe
lume că unul din cei patru
de acasă și-a pierdut viața. Spăr
sese un borcan. Tatăl, amețit de
băutură, l-a bătut atit de rău,
incit micuțul n-a mai putut fi
salvat...
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJE DE FELICITARE

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PARTIDULUI

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din
Afganistan, al Consiliului Revoluționar, al poporului afgan, precum și al meu
personal, vă adresez un salut călduros și cele mai sincere felicitări dum
neavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central al P.C.R., tuturor
comuniștilor și poporului României, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări
a creării P.C.R.
Sîntem fericiți să constatăm din nou că P.D.P.A. și P.C.R. se situează
pe aceleași poziții în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru
pace, consolidarea securității internaționale, destindere și dezarmare generală.
P.D.P.A. și poporul nostru urmăresc, cu multă bucurie, marile victorii
obținute de eroicul popor român sub conducerea P.C.R., în special victoriile
înregistrate ca urmare a îndeplinirii cu succes a planului cincinal 1976—1980.
Poporul nostru consideră aceste rezultate drept propriile sale victorii.
P.D.P.A. și poporul afgan salută din toată inima, cu înflăcărare, victoriile
obținute de partidul dumneavoastră în rezolvarea problemelor cuprinse in
actualul cincinal, privind edificarea multilaterală a unei societăți socialiste
avansate și ridicarea sa la un nivel superior.
Partidul nostru este încredințat că raporturile In continuă dezvoltare
dintre partidele și țările noastre constituie un factor important în asigurarea
victoriilor celor două popoare, a unei democrații mai largi, a păcii și pro
gresului social. Ne declarăm pentru consolidarea, în continuare, a acestor
raporturi cu partidul și poporul muncitor al României.
Profitînd de acest prilej, urăm, încă o dată, victorii tot mai mari Parti
dului Comunist Român în lupta sa pentru consolidarea pozițiilor păcii și
comunității socialiste, a mișcărilor de eliberare națională și a forțelor pro
gresiste antiimperialiste, pentru construirea unei societăți socialiste avansate
și prospere.
Cu cele mai bune urări de succes și sănătate personală,
Trăiască colaborarea frățească și solidaritatea între toate partidele și
forțele revoluționare din lume I

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central al P.D.P.A.,
Președintele Consiliului Revoluționar și prim-ministru
al Republicii Democratice Afganistan

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român.
Partidul Comunist din Norvegia transmite partidului român frate calde
salutări frățești.
Vă felicităm pentru marile succese obținute in construcția socialismului
in România, succese care ne bucură și ne inspiră și pe noi, comuniștii
norvegieni.
Partidul Comunist din Norvegia dorește să sublinieze raporturile bune
și tovărășești care au existat întotdeauna și continuă să existe între cele
două partide și popoare ale noastre și este convins că acestea se vor întări
și dezvolta în viitor.
în același timp ne exprimăm bucuria in legătură cu pozițiile comune
ale partidelor noastre in lupta pentru întărirea păcii, pentru împiedicarea
unei catastrofe nucleare și transformării Europei într-o arenă de confruntare
atomică.
Urăm Partidului Comunist Român, conducerii sale și poporului român
să obțină succese tot mai mari in activitatea pașnică de construcție, în efor
turile depuse pentru o Europă a păcii și o lume pașnică.
Ne exprimăm, totodată, adînca noastră solidaritate.
Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST NORVEGIAN
MARTIN GUNNAR KNUTSEN
Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
TUDEH-E IRAN
NUREDDIN KIANURI
Prim-secretar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a înființării Partidului Comunist
Român, doresc să vă transmit călduroase felicitări pentru succesele care au
fost înregistrate, sub însuflețită dumneavoastră conducere, în toate domeniile
vieții politice și sociale a României prietene.
Urmărim cu o atenție deosebită efortul dumneavoastră neobosit pentru
promovarea destinderii internaționale și păcii. Inițiativele dumneavoastră
sint profund apreciate nu numai de membrii partidului nostru, ci și de
întregul popor elen.
Păstrez întotdeauna cea mai bună amintire de la întîlnirea noastră, cu
doi ani în urmă, in capitala țării dumneavoastră și sint convins că relațiile
de prietenie existente intre partidele noastre slujesc prieteniei tradiționale
dintre popoarele Greciei și României, precum și cauzei sfinte a păcii și secu
rității în Europa și, îndeosebi, în Balcani.
Cu cele mai bune sentimente,

IOANNIS ZIGDIS
Președintele Partidului Uniunea Centrului
Democratic din Grecia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Vă felicităm cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a fondării Partidului
Comunist Român și vă dorim să obțineți noi succese în construcția socialistă
din țara dumneavoastră și în lupta pentru pace in lume. Ne exprimăm, de
asemenea, dorința de a intări relațiile dintre partidele noastre in viitor.
Cu cele mai bune urări,

ICHIO ASUKATA
Președintele Partidului Socialist
Japonez
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în cadrul Institutului

de

cercetări pentru mașini din Mos
cova se proiectează un vehicul
care să poată circula pe orice te
renuri. Vehiculul va avea șase
picioare; în timp ce pe trei se
va sprijini, cu celelalte trei va
păși. Șoferul va trebui să sta
bilească doar direcția de depla
sare, viteza și să adapteze „pa
sul" la profilul terenului. Toate
celelalte operații se vor executa
automat. Vehiculul pășitor va
intra in dotarea pădurarilor, a
sondorilor și a altor categorii de
muncitori care trebuie să se de
plaseze și pe terenuri inaccesi
bile actualelor mașini cu roți sau
cu șenile.

•
„TITANIC"
DIN
NOU PE LINIA DE PLU
TIRE. Cdmpania constructoare
de nave „Harland and Wolff" din
Belfast a primit o comandă neo
bișnuită din partea firmei ame
ricane „Transit Risk": construi
rea a trei copii identice ale „Titanic“-ului — transatlanticul bri
tanic scufundat in 1912. După
cum se știe, lungimea navei era
de 270 m, iar deplasamentul său
— de 66 000 tone. Pentru ce le
trebuie armatorilor americani
trei nave ? „Transit Risk" consi
deră că „Titanic" II, III și IV —
ce vor fi dotate cu cele mai mo
deme sisteme de navigație —
vor deveni foarte rentabile în
transportul de pasageri în Ocea

JANOS KADAR

PAL LOSONCZI

Prim-secretar
al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar

Președintele
Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

GYORGY LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

Vizita delegației Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
Luni dimineața, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R,.
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul
general al Capitalei, a avut o între
vedere cu membrii delegației Adu
nării Naționale a Reprezentanților
Populari a R. P. Chineze, condusă de
tovarășul Yang Shangkun, membru
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, vicepreședinte și secretar gene
ral al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale.
Au fost relevate cu satisfacție bu
nele relații de prietenie statornicite
între partidele, țările și popoarele
noastre, în acest context evidențiindu-se rolul determinant pe care
l-au avut întîlnirile și înțelegerile
convenite în cadrul dialogului la
nivel înalt de la București și Beijing
în dezvoltarea și diversificarea ra
porturilor de colaborare și cooperare

româno-chineze pe multiple planuri.
Oaspeților le-au fost înfățișate o
serie de aspecte ale activității și
preocupărilor municipalității bucureștene în domeniile economic, so
cial-cultural și edilitar-gospodăresc.
La intrevedere au participat tova
rășul Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale,
și membri ai Comitetului Executiv al
Consiliului popular municipal.
A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București.
în onoarea oaspeților, primarul ge
neral al Capitalei a oferit un dejun.

★

Membrii delegației Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a
Republicii Populare Chineze au asis
tat la un spectacol folcloric susținut
de ansamblul „Rapsodia română", au
vizitat Muzeul satului și de artă
populară și zona de agrement Snagov.
(Agerpres)

Convorbiri româno - canadiene
Luni, tovarășul Cornel Burtică,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Edward Lumley, ministru de
stat pentru comerț al Canadei.
Cu acest prilej au fost abordate
aspecte referitoare la stadiul actual
și perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor economice româno-canadiene.
S-a apreciat că există condiții pentru
valorificarea într-o mai mare măsură
a posibilităților pe care le oferă eco
nomiile celor două țări pentru creș
terea schimburilor comerciale și in
tensificarea cooperării economice și
industriale atit pe plan bilateral, cît
și pe terțe piețe. în acest sens au
fost discutate unele acțiuni concrete
privind conlucrarea bilaterală, îndeo
sebi în construcția de mașini, în do
meniul centralelor nucleare, în cer
cetarea științifică și tehnologică și în
alte sectoare.

Au participat Alexandru Mărgărltescu, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
precum și Peter McLaren Roberts,
ambasadorul Canadei la București.

★

Ministrul canadian a avut, in
aceeași zi, întrevederi cu Cornel
Mihulecea, președintele Comitetului
de Stat pentru Energia Nucleară, și
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.
*
Oaspetele a făcut, în cursul zilei,
o vizită la întreprinderea de mașini
grele București.

★
Cu prilejul vizitei ministrului de
stat pentru comerț al Canadei, am
basadorul acestei țări la București a
oferit o recepție.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român
primiți cele mai caide felicitări din partea membrilor Partidului Tudeh-e
Iran. întemeierea Partidului Comunist Român a reprezentat un eveniment
hotărîtor, istoric, in viața clasei muncitoare și a poporului român, fiind
începutul unei noi faze în mișcarea revoluționară și democratică a țării
dumneavoastră. Poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român,
a urmărit țelurile înalte ale luptei revoluționare de eliberare socială și
națională, antiimperialistă și antifascistă și, prin transformările democratice
și socialiste înfăptuite, a pus bazele unei societăți socialiste înfloritoare.
Partidul Comunist Român a îndrumat România, odinioară considerată
una din cele mai înapoiate țări din Europa, pe calea unor realizări uimitoare
i toate domeniile vieții social-economice.
Transmitîndu-vă sincerele noastre felicitări cu ocazia măreței sărbători a
partidului dumneavoastră glorios, vă dorim victorii și mai mari pe calea
construirii socialismului, pentru fericirea și bunăstarea poporului român.
Cu salutări tovărășești,

• MAȘINI PĂȘITOA-

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,
Consiliului Prezidențial, Guvernului Republicii Populare Ungare și al po
porului ungar, vă exprimăm sincere mulțumiri pentru felicitările și urările
de bine adresate cu ocazia zilei noastre naționale — a XXXVI-a aniversare
a eliberării țării noastre.
Sîntem convinși că relațiile de colaborare dintre cele două partide și
țări, precum și prietenia celor două popoare ale noastre vor continua să se
aprofundeze în viitor, sub semnul marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar.
Dorim poporului Republicii Socialiste România noi succese în munca sa
de edificare a socialismului.

a eliberării Cehoslovaciei

Adunare festivă
La întreprinderea de confecții din
Focșani a avut loc luni o adunare
festivă consacrată celei de-a 36-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.
Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, oa
meni ai muncii din unitatea eco
nomică vrînceană. Au fost prezenți
membri ai Ambasadei Republicii So
cialiste Cehoslovace la București.
Tovarășul Costică Stoica, vicepre
ședinte al Consiliului popular muni
cipal Focșani, a vorbit despre lupta
poporului prieten cehoslovac pentru
eliberarea națională, subliniind jert
fele aduse de ostașii români alături
de armata sovietică și partizanii cehi
și slovaci. Evidențiind succesele ob
ținute de poporul cehoslovac în ope
ra de făurire a socialismului, vor
bitorul a subliniat că relațiile de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cehoslovacia cunosc o dezvol
tare continuă, un rol deosebit în eVoluția pozitivă a acestoif relații
avîndu-1 întîlnirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.
în cuvîntul său, Fedor Gavula, con
silier economic la Ambasada Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, a mulțumit călduros gazdelor
pentru această manifestare de prie
tenie și a evocat drumul glorios
parcurs de poporul cehoslovac pe ca
lea construcției socialiste, arătînd că
popoarele ceh și slovac aduc un vi
brant omagiu ostașilor români. Evi
dențiind caracterul rodnic al întîlnirilor dintre tovarășul Gustav Husak
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de
20, 21 șl 22 mai. In țară : Vremea va
fi in general frumoasă șl caldă, cu cerul
variabil. Innorărl trecătoare se vor
semnala In nordul și vestul țării, unde
vor cădea ploi de scurtă durată. Vtntul
va sufla moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade, iar
cele maxime vor oscila Intre 18 șl 28
grade, local mal ridicate. Ceață slabă,
dimineața. In București : Vreme fru
moasă șl caldă. Cerul va fi variabil.
Vint slab. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre 8 șl 11 grade, iar cele
maxime între 24 șl 27 grade. (Struțu
Margareta, meteorolog de serviciu).

nul Atlantic, ele dlspensînd com
pania de costisitoarele cheltu
ieli de reclamă.

• HRANĂ SINTETICĂ
PENTRU ANIMALE. In
Marea Britanie a fost pusă la
punct fabricarea unui furaj pen
tru animale care a primit nu
mele de prutin. Acest furaj sin
tetic poate să înlocuiască făina
de soia. Prutinul conține albumine într-o proporție de 72 la
sută, aproape de două ori mai
multe decît conține făina de
soia. Granulele cafenii de prutin
sînt alcătuite din celulele uscate
ale microorganismului Methylopilus metylotzopus, care se în
mulțește rapid intr-un mediu
nutritiv chimic ieftin, cum este
metanolul. în prezent, prutinul

bitorul a spus că popoarele ceh și
slovac așteaptă cu bucurie noua vi
zită a tovarășului Nicolae Ceaușescu
— nou și important pas pe calea dez
voltării pe multiple planuri a rela
țiilor dintre cele două țări și popoare
prietene.
(Agerpres)
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Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
vlceprim-ministru al guvernului, a
avut, luni, o convorbire cu Berthold
Beitz, președintele firmei „Krupp", și
cu S. Scheider, președintele consiliu
lui de administrație al firmei. Au
fost reliefate aspecte ale colaborării
și cooperării economice și tehnicoștiințifice dintre unități din țara
noastră și firma „Krupp", apreciindu-se existența unor noi posibilități
de adincire și diversificare a conlu
crării reciproc avantajoase intr-o
serie de domenii.

- FONDATORUL TURCIEI MODERNE

în Republica Turcia se desfășoară
astăzi manifestări omagiale consacra
te împlinirii unui secol de la nașterea
lui Kemal Atatiirk, fondatorul statu
lui turc modern. Militar de prestigiu,
patriot cu vederi largi, Kemal Atatlirk a participat, incă din anii de
studii, la activitatea unor asociații
clandestine cu caracter revoluționardemocratic. în condițiile dramatice
de la sfîrșitul primului război mon
în aceeași zi, oaspeții vest-germani
dial, cind tara, învinsă alături de
au avut convorbiri cu Gheorghe
Germania, se afla în primejdia de a
Caranfil, ministrul industriei chi
fi împărțită in zone de influență ale
mice.
puterilor
imperialiste,
generalul
,
★
Kemal a adresat, in iunie 1919, for
Intre 12 și 17 mai, la Academia de
țelor
patriotice
istorica
circulară
in
științe agricole și silvice din Bucu
care — relevind că independența și
rești s-au desfășurat lucrările primu
integritatea țării sint în pericol, iar
lui seminar româno-englez cu tema
guvernul central nu mai poate face
„Economisirea energiei și folosirea
față situației — chema națiunea la
de noi surse de energie în agricultu
lupta pentru eliberare, pentru redoră". Au participat cadre de conduce
bindirea suveranității de stat, conco
re din Consiliul Național pentru
mitent cu depășirea rinduielilor so
Știință și Tehnologie, Academia de
ciale anacronice.
științe agricole și silvice, reprezen
Kemal Atatiirk a creat la Ankara
tanți ai ministerelor de resort din
Marea Adunare Națională, al cărei
cele două țări, din Departamentul
președinte a devenit de la prima ei
comerțului din Marea Britanie, cer
întrunire, iar aceasta a format un
cetători și specialiști.
nou guvern, cele două organisme
In cadrul lucrărilor au fost abor
asumindu-și întreaga putere legisla
date probleme privind realizări și di
tivă și executivă. După eliberarea te
recții de raționalizare a consumului
ritoriului ocupat, în noiembrie 1922,
de energie în agricultură, precum și
găsirea de noi surse producătoare de
Adunarea Națională a desființat
energie pentru nevoile agriculturii și
sultanatul șl a adoptat prima Consti
economiei naționale. Au fost discu
tuție. La 29 octombrie 1923 a fost
tate, totodată, posibilitățile de dez
proclamată republica, eveniment ce
voltare a colaborării bilaterale pentru
a marcat o cotitură istorică în desti
perioada următoare.
nele poporului turc. Ca președinte al
♦
republicii, Kemal și-a ciștigat meri
Luni, la Casa de cultură a sindi
catelor din Focșani s-a deschis ex
tul de a fi inițiat și promovat cu pa
poziția de fotografii și afișe turistice
siune și energie toate marile reforme
intitulată „U.R.S.S. — țara turismu
politice, sociale, economice, juridice,
lui, țara prietenilor", organizată de
de ordin etic și moral care și-au pro
Ministerul Turismului din România,
pus să smulgă Turcia din bezna
în colaborare cu Direcția generală
obscurantismului medieval și să o ri
de turism internațional de pe lingă
dice la rangul de stat modern.
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
După vernisaj au fost prezentate
„Călăuza cea mai bună în viață este
filme turistice, urmate de o confe
știința" — obișnuia să spună Atatiirk
rință de presă.
și aceste cuvinte, înscrise pe fron
Au participat Eugenia Grădișteanu,
tispiciul Universității din Ankara,
vicepreședinte al Comitetului Exe
sintetizează nu numai concepțiile sale
cutiv al Consiliului popular județean
înaintate, dar și intensa activitate pe
Vrancea, alți reprezentanți ai orga
nelor locale.
care a desfășurat-o pentru luminarea
A fost prezent V. I. Drozdenko,
și ridicarea conștiinței de sine a po
ambasadorul Uniunii Sovietice la
porului. Despărțind statul de religie,
București. •
el a suprimat și vechile instituții de
*
învățămint, pe care le considera
La Iași s-au încheiat duminică lu
focare ale reacțiunii ; a laicizat șco
crările Conferinței de topologie gene
lile, a creat prima universitate. După
rală, organizată de Societatea de
cum relevă istoricii turci, de însem
științe matematice, împreună cu Fa
nătate excepțională s-a dovedit in
cultatea de matematică a Universi
tății „Alexandru Ioan Cuza" și Uni
troducerea scrisului latin, în locul ce
versitatea din Craiova, sub egida Mi
lui arabo-persan, practic inaccesibil
nisterului Educației și învățămintupoporului turc (la baza reformei
lui. Manifestarea a reunit un mare
Atatiirk așezînd alfabetul românesc).
număr de matematicieni, cadre di
Această reformă a permis alfabeti
dactice din invățămîntul superior de
zarea in masă a populației, dezvol
matematică, specialiști de la centre
tarea ulterioară a culturii și științei.
de calcul electronic, profesori de li
ceu, care predau matematica, din mai
Marile transformări produse in anii
multe localități ale țării.
ce au trecut de la întemeierea repu
(Agerpres)
blicii pină in prezent sint o elocventă
mărturie a importanței operei înfăp
tuite de întemeietorul Turciei mo
derne, in deplin consens cu aspirați
DIN 17 MAI 1981
ile vitale ale poporului turc.
Potrivit concepției lui Atatiirk, sinFAZA I:
EXTRAGEREAT : 45 28 II 8 15 13. ; tetizatâ in deviza „Pace in țară, paee
EXTRAGEREA A II-A : 14 30 28 • în -lume", reformele interne au fost <
10 19 35.
insolite de o nouă orientare pe planul
EXTRAGEREA A III-A : 5 21 20
politicii externe, Turcia promovind
17 15 37.
relații de prietenie și colaborare cu
EXTRAGEREA A IV-A : 2 22 29
celelalte țări. în acest spirit s-au dez
39 5 38.
voltat și relațiile româno-turce. Auto
FAZA A II-A !
ritățile de la Ankara au acordat o
înaltă apreciere faptului că România
EXTRAGEREA A V-A : 30 45 43
13 23.
a sprijinit cauza dreaptă a poporului
EXTRAGEREA A VI-A : 41 1 15
turc, în cadrul dificilelor tratative in
16 17.
ternaționale din 1923, care au dus la
EXTRAGEREA A VII-A : 28 26 25
recunoașterea, prin Tratatul de la
35 1.
Lausanne, a independenței și suvera
EXTRAGEREA A VIII-A : 5 1 30
nității Turciei. Ca o expresie a do22 35.
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Echipa de rugbi a României Sportivii români
a patra oară campioană europeană
Ediția 1980—1981 a Campionatului
european de rugbi — „Cupa F.I.R.A."
a fost cîștigată de reprezentativa
României, care a obținut 5 victorii
din tot atîtea meciuri disputate. în
ultima partidă, desfășurată dumini
că la Moscova, rugbiștii români au
întrecut selecționata U.R.S.S. cu sco
rul de 18—10 (12—3).
Echipa de rugbi a României intră
pentru a patra oară în posesia titlu
lui de campioană europeană, succesul
din anul acesta datorîndu-se con
stantei pe tot parcursul competiției

șl splendidei victorii realizate In
toamna anului trecut în fața redu
tabilei formații a Franței, ciștigătoarea actualei ediții a „Turneului
celor cinci națiuni". Dealtfel, repre
zentativa noastră a dominat ediția
1980—1981 a campionatului european,
obținînd 15—0 cu Franța, 35—9 cu
Italia, 33—0 cu Polonia, 56—6 cu
Spania și, in ultimul meci, 18—10
cu U.R.S.S.
Se cuvin deci, încă o dată, calde
felicitări șl urări de
noi succese
sportive bravilor noștri rugbiști.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în etapa a 27-a din campionatul
divizionar „A" de fotbal au fost în
registrate următoarele rezultate :
F. C. Baia Mare — Universitatea Cra
iova 0—0, Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea 2—1, Corvinul Hunedoara —
Sportul studențesc 0—1. „U“ Cluj-Napoca — Steaua 3—0, Jiul Petroșani
— Politehnica Iași 0—0, Progresul
Vulcan — S. C. Bacău 1-0, A.S.A.
Tg. Mureș — F.C. Olt 2—1, „Poli" Ti
mișoara — F.C.M. Galați 2—0, F. C.
Argeș — F.C.M. Brașov 1—0.
In clasament : pe primele trei
locuri — Univ. Craiova (37 puncte),
Dinamo (35) și F.C. Argeș (31) ; pe ul
timele trei — F.C. Olt (24), F C. Baia
Mare (20) și F.C.M. Galați (15). Eta
pa următoare e programată pentru
sîmbătă, 23 mai.
• „Marele premiu al Bucureștiului", etapă în campionatul au
tomobilistic de viteză pe circuit, a
revenit alergătorului Nicu Grigoraș
(I.A.P. Dacia), pe o mașină „Dacia

1 300“ de grupa V. Tot el a ciștigat
și Cupa „Dorin Motoc", pentru cei
mai bun rezultat pe o mașină româ
nească.
• în localitatea vest-germană Padeborn au continuat meciurile turneului
preliminar de volei masculin contînd pentru campionatul Europei.
Echipa României a repurtat a treia
victorie consecutivă, intrecînd cu
scorul de 3—0 (15—5, 15—1, 15—10)
selecționata Elveției.
• în prima zi a turneului interna
țional de polo pe apă de la Tbilisi,
selecționata României a terminat la
egalitate : 10—10 cu reprezentativa
Cubei.
• în clasamentul feminin al Ma
relui Premiu-F.I.L.T., după disputa
rea turneului internațional de la Lu
gano, jucătoarea româncă Virginia
Ruzici ocupă locul 2, la egalitate cu
Martina Navratilova — 360 puncte
fiecare. Pe primul loc se află în con
tinuare Chris Evert-Lloyd — 550 p.

’PRETUTINDEM
costă tot atit cît făina de pește,
dar deocamdată este de două
ori mai scump decît făina de
soia. Specialiștii își propun să
modifice microorganismul res
pectiv recurgind la ingineria
genetică în așa fel ca să reducă
costul furajului sintetic.

are un motor electric liniar, utilizind un magnet mai ușor decît
cel care se întrebuințează de
obicei. Specialiștii consideră că,
dacă nu vor fi realizate pro
grese tehnologice cu totul deose
bite, depășirea actualului re
cord este puțin probabilă.

• RECORD DE VITE
ZĂ. Un vehicul experimental

® VESTIGII ALE UNEI
CIVILIZAȚII DE 7 000 DE
ANI. în zona centrală a Peru

japonez, care se deplasează de-a
lungul unei șine, folosind levitația magnetică, și-a întrecut la
interval de o săptămînă propriul
record de 496,2 km/oră, atingînd
viteza de 529 km/oră. Vehiculul

lui au fost descoperite rui
nele
unei
așezări
umane
datînd din jurul anului 5000
I.e.n., anunță ziarul „La Pren-

la C. E. de judo

Comentatorii agențiilor internațio
nale de presă subliniază in materia
lele transmise de la Debrecen (Unga
ria), unde s-au desfășurat Campio
natele europene de judo, compor
tarea remarcabilă a sportivilor ro
mâni, care au reușit să cîștige trei
medalii la această dificilă întrecere :
o medalie de aur, prin Constantin
Nicolae, la categoria
semiușoară ;
una de argint, obținută in ultima zi
a competiției de Arpad Szabo, la categ. superușoară ; una de bronz, prin
Simion Topliceanu, la categ. ușoară.
Agenția France Presse notează, in
tre altele : „Românii au plecat de la
Debrecen cu surisul pe buze, confirmînd progresul pe care il fac de
cițiva ani in acest sport atit de popu
lar in lume".
în clasamentele pe națiuni alcă
tuite de agenția ungwă de presă
M.T.I., formația României ocupă lo
cul patru, din 24 de țări participante.

„CURSA PĂCII"
Cea de-a 34-a ediție a „Cursei
Păcii" a continuat, după o zi de re
paus, cu etapa a 10-a : Mlada Bo
leslav — Walbrzych, in cursul că
reia caravana ciclistă a intrat-pe te
ritoriul Poloniei. Etapa s-a încheiat
cu victoria rutierului sovietic, cam
pion olimpic, Serghei Suhurucenko.
Grosul plutonului, in care se aflau
șt cicliștii români Traian Sîrbu (lo
cul 12), Mircea Romașcanu, Gheorghe
Lăutaru, Constantin Căruțașu, Cornel
Nicolae și Andrei Antal, a fost înre
gistrat cu timpul de 4h55’21”.

ga". Cercetătorii au degajat aproximativ 200 de schelete uma
ne, aflate în 60 de căsuțe. Zia
rul precizează că oamenii aces
tei așezări duceau o existență
sedentară, In timp ce contem
poranii lor din alte zone erau
nomazi. Cercetarea scheletelor a
dus la concluzia că înălțimea
medie a locuitorilor așezării res
pective era de 1,60—1,70 m.
Fragmentele de păr, piele și alte
organe bine conservate au per
mis, de asemenea, constatarea
că ei sufereau de carii dentare,
avînd o alimentație preponde
rent vegetală.

• ALGA „MACROCISTIS" Șl STRONȚIUL-90.
Alga „Macrocistis pirifera" poa
te să crească zilnic între 60 de
centimetri și un metru. Extrac

te din această algă sint utilizate
in nu mai puțin de 300 de pre
parate farmaceutice pornindu-se
de la principala ei proprietate —
aceea de a opri scurgerea singelui. Dar cea mai prețioasă și
mai neașteptată calitate a aces
tui reprezentant al lumii vege
tale, care poate să atingă sute
de metri lungime, este alta. Din
ea se obține un acid în măsură
să împiedice pătrunderea în or
ganism a elementului radioactiv
stronțiu-90, care, după cum se
știe, este puternic cancerigen. El
pătrunde în organismul oameni
lor impreună cu zarzavaturile,
cu plinea, cu carnea, ajungînd
în singe, iar apoi se acumulează
în țesuturile osoase. Preparatul
obținut din alga „Macrocistis pi
rifera" realizează această remar
cabilă performanță fără să aibă
nici un efect secundar nedorit.

rinței României de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie cu Turcia, în 1933
a făcut o vizită la Ankara ilustrul
om de stat și diplomat român Nicolae
Titulescu, convorbirile cu guvernul
lui Atatiirk evidențiind unitatea de
vederi a celor două țări asupra ne
cesității
colaborării pentru menți
nerea păcii in regiunea noastră geo
grafică. Tratatul de prietenie româno-turc, încheiat cu acel prilej, a
constituit începutul cooperării intre
țările balcanice în numele acestui
nobil țel.
Omagiind pe marele fiu al poporu
lui turc, care și-a exprimat nu o dată
sentimentele de stimă față de Româ
nia și a acționat in vederea întăririi
prieteniei turco-române, poporul nos
tru își manifestă deplina satisfacție
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări. Așa cum
se știe, un rol determinant în acest
sens au avut întilnirile și convorbi
rile româno-turce la nivel înalt. De
clarația solemnă comună din 1975, îm
preună cu documentele semnate de
președintele
României,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și conducătorii
Turciei in 1976 și 1978 și cele con
venite cu prilejul vizitei de prietenie
a șefului statului român la Ankara in
1979 formează, prin prevederile lor,
o temelie politico-juridică trainică și,
totodată, instrumente de lucru in ve
derea extinderii continue a acestor
raporturi.
Prin traducerea In viață a Înțele
gerilor convenite s-a dezvoltat co
laborarea economică, volumul schim
burilor de mărfuri cresclnd de peste
șase ori in perioada ultimului cinci
nal ; ele urmează să se dubleze in
viitorii trei ani. în același timp, voin
ța de a valorifica avantajul vecinătă
ții geografice, pornind de la caracte
rul complementar al economiilor na
ționale ale celor două țări, își găsește
materializare în amplificarea coope
rării în producție in domenii impor
tante, cum sînt siderurgia, industriile
minieră și petrolieră, energetica și
construcțiile de mașini. în acest ca
dru, pe lingă un șir de întreprinderi
realizate în cooperare în ultimii ani
în diferite regiuni ale Turciei, în pre
zent se construiesc, cu participarea
specialiștilor români și cu tehnică
românească, marea rafinărie de 5 mi
lioane de tone din Anatolia centrală,
o fabrică chimică și alte obiective,
care facilitează înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială
a Turciei.
Cu bune rezultate se dezvoltă
schimburile în domeniul învățămintului, culturii și artelor, în interesul
mai bunei cunoașteri reciproce și în
tăririi prieteniei dintre cele două po
poare.
Pe planul vieții internaționale.
România și Turcia sînt profund inte
resate într-o strînsă conlucrare pen
tru solutionarea prin tratative a pro
blemelor litigioase, pentru dezarmare,
pentru edificarea securității europe
ne, pentru promovarea destinderii șl
înțelegerii .internaționale.
Adiesind câjde ssțlutărj poporului
turc cu ocazia centenarului nașterii
marelui om de stat, a cărui acțiune
cutezătoare a creat premisele plasă
rii Turciei pe traiectoria progresului
contemporan, poporul nostru nutrește
convingerea că intărirea prieteniei și
colaborării româno-turce răspunde
atit aspirațiilor comune de dezvol
tare economico-socială, cît și cauzei
înțelegerii și bunei vecinătăți In
Balcani, intereselor păcii și cooperării
in Europa și în întreaga lume.

Al. CAMPEANU

Gheorghe Matei
în ziua de 16 mai 1981 a încetat
din viață tovarășul Gheorghe Matei,
prim-secretar al Comitetului județean
Buzău al Partidului Comunist Ro
mân.
Născut la 24 mai 1930, In Brașov,
dintr-o familie de muncitori, Gheor
ghe Matei a intrat din fragedă ti
nerețe în rindurile clasei muncitoa
re, care l-a format și educat in spi
ritul înaltelor idealuri ale poporului
nostru, al responsabilității față de
îndeplinirea sarcinilor trasate de
partid. Membru al Partidului Comu
nist Român din anul 1953, s-a re
marcat ca un activist devotat, înde
plinind funcții de răspundere, pe li
nie de partid și de stat, în organi
zația U.T.C. A activat ca secretar
al Comitetului județean de partid
Brașov, ca prim-vicepreședinte al
Comitetului executiv al Consiliului
popular județean Argeș, iar în ul
timul timp ca prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al Parti
dului Comunist Român.
între anii 1969 și 1979 a fost mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.
Format la școala muncii, ca acti
vist al partidului, Gheorghe Matei a
militat cu exemplară dăruire și pa
siune revoluționară pentru înfăp
tuirea politicii partidului, aducindu-șl
o importantă contribuție la construc
ția socialismului in patria noastră.
Pentru activitatea sa rodnică,
abnegația și spiritul de răspundere
cu care și-a făcut datoria față de
partid și_ de țară a fost distins cu
ordine și’ medalii ale Republicii So
cialiste România.
Amintirea lui Gheorghe Matei —
pildă de activist devotat al partidu
lui — va rămine mereu vie in me
moria tovarășilor săi de muncă, a
tuturor celor care l-au cunoscut.

• O NOUA DEDI
CAȚIE FILATELICĂ LUI
PICASSO. Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor
al Spaniei a emis o marcă poș
tală miniaturală prilejuită de
sărbătorirea, în octombrie a.c., a
centenarului nașterii marelui
pictor spaniol Pablo Picasso.
Marca, avind o valoare nominală
de 100 de pesetas și editată in
tr-un tiraj de 10 milioane exem
plare, reproduce un desen de
cunoscutul pictor catalan Juan
Miro, realizat special cu prile
jul centenarului. Experții în
materie amintesc faptul că aceasta este cea de-a doua mi
niatură poștală dedicată lui Pi
casso, după cea editată în anul
1978, dintr-o serie care, în to
tal, va include opt timbre?

„Așteptăm cu viu interes si vum saluta
cu multă căldură si bucurie vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu in Cehoslovacia"
La Praga, !n întreaga Cehoslo
vacie socialistă, oamenii muncii aș
teaptă cu viu interes, cu sentimen
te calde, prietenești vizita — care
începe astăzi — a delegației româ
ne de partid ți de stat, condusă
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Arterele
principale ale capitalei cehoslovace,
clădiri reprezentative, poarta aeri
ană a țării — aeroportul interna
țional Ruzyve — au îmbrăcat hai
ne de sărbătoare în așteptarea
înalților soli ai poporului român.
Noua vizită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Republica Socialistă
Cehoslovacă este unanim apreciată
aici ca fiind un eveniment de cea
mai mare însemnătate în bogata
cronică a relațiilor prietenești din
tre cele două partide comuniste,
popoare și țări. Este a patra întîlnire oficială, din ultimii zece ani,
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Gustav Husak — toate conferind
valențe noi și dînd noi impulsuri
colaborării româno-cehoslovace pe
tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de
activitate. Convingerea că actuala
întilnire dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak, con
vorbirile pe care le va prilejui și
înțelegerile la care se va ajunge
vor deschide perspective noi, lumi
noase, conlucrării rodnice românocehoslovace, a constituit ideea do
minantă a discuțiilor pe care le-am
avut în aceste zile cu reprezentanți
ai vieții politice, economice, cultu
rale din țara prietenă.
„Salutăm cu multă bucurie sosi
rea in Republica Socialistă Ceho
slovacă a delegației române de
partid ți de stat, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, impor
tanta întilnire a conducătorilor de
partid și de stat ai țărilor noastre
— a declarat
DUSAN SPACIL,
adjunct al ministrului afacerilor
externe. Această întilnire și con
vorbirile care vor avea loc in ca
drul ei reprezintă o importantă
contribuție la întărirea unității și
prieteniei dintre cele două țări so
cialiste, membre ale Tratatului de
la Varșovia și ale C.A.E.R., dintre
popoarele noastre, la perfecționarea
și dezvoltarea colaborării românocehoslovace în toate domeniile vie
ții sociale, la lupta comună pentru
pace, securitate și progres social
in lume.
Vizita delegației române de par
tid și de stat are loc in perioada
in care partidele comuniste din ță
rile noastre au aniversat 60 de ani
de la făurirea lor. Este un motiv
in plus ca ea să marcheze o im
portantă contribuție la dezvoltarea
și întărirea colaborării, cu deosebi
re pe linie de partid — ceea ce
are o importanță (țeoșeliită pentru
întărirea colaborării și pe linie da
stat și a organizațiilor obștești.
Vizita bficială de prietenie a de
legației române de partid și de stat,
condusă
de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, va aduce o contribuție poziti
vă la dezvoltarea legăturilor multi
laterale dintre țările noastre, înte
meiate pe principiile marxism-leninismului, și se va încheia, fără în
doială, cu importante măsuri pri

vind adtncirea și perfecționarea
colaborării in domeniile politic, economic, cultural, spre binele am
belor noastre popoare, al construc
ției socialiste in Cehoslovacia și
România. Vizita va reprezenta, de
asemenea, un pas important spre
întărirea colaborării și unității ță
rilor socialiste in lupta comună îm
potriva
imperialismului,
pentru
securitate in Europa și in lume,
micșorarea încordării internaționa
le și întărirea păcii".
JAN STRBA, vicepreședinte al
Comisiei de Stat a Planificării, vi
cepreședinte al părții cehoslovace
în Comisia mixtă guvernamentală
cehoslovaco-română de colaborare
economică și tehnico-științifică,
ne-a declarat :
„Intilnirea dintre
reprezentanții la cel mai înalt nivel
ai României și Cehoslovaciei va da,
fără îndoială, un nou și puternic
impuls lărgirii și adincirii colabo
rării multilaterale dintre cele două
țări. Declarația comună, semnată
la București in 1977, de tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak,

Corespondentă din Praga
a orientat organele și organizațiile
cehoslovace și române in direcția
înfăptuirii și adincirii colaborării
noastre economice și tehnice. As
tăzi constatăm cu satisfacție că obiectivul propus atunci a fost atins.
Schimbul reciproc de mărfuri pen
tru anii 1976—1980, stabilit prin Acordul comercial de lungă durată,
a fost depășit cu o pătrime. A con
solida și dezvolta legăturile bila
terale existente, a le da o nouă
perspectivă, a ridica nivelul atins
de economia și tehnica ambelor
noastre țări, a asigura independența
lor față de fenomenele de criză din
țările nesocialiste — toate acestea
reprezintă, după părerea mea, pro
bleme de fond ale colaborării noas
tre economice în perioada imediat
următoare.
Sint convins că noua întilnire la
cel mai înalt nivel va aduce con
tribuții importante in rezolvarea acestor probleme, in dezvoltarea di
namică și stabilă a economiilor na
ționale ale Cehoslovaciei și Româ
niei".
„Înainte de toate — ne-a decla
rat IVAN DOBRY, director general
al întreprinderii
de automatizări
industriale Z.P.A.-Kosire din Praga
— aș dori
să precizez
că în
tregul nostru colectiv, ca și toți ce
tățenii orașului Praga, sint deose
bit de bucuroși că vor putea saluta
pe conducătorii de partid și de stat
ai țărilor noastre cu prilejul vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
Cehoslovacia.
Oamenii muncii de la Z.P.A. cu
nosc progresele industriei româ
nești, pentru că au participai cu
produse realizate de ei la con
struirea unor termocentrale și uzi
ne chimice românești și la alte obiective. Sîntem furnizori, dar, in
același timp, și beneficiari ai unei
serii de produse românești. Avem
deci o serie de preocupări comune
in probleme pe care colaborarea
concretă — pe care o dorim tot mai
activă in viitor — este chemată să
le rezolve.
Sîntem unanimi in a aprecia că
intilnirile și convorbirile dintre

conducerile de partid și de stat din
cele două țări au creat de fiecare
dată cele mai favorabile condiții
dezvoltării și adincirii colaborării
bilaterale. Tocmai aceasta așteptăm
și de la noua vizită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în țara noastră".
La rîndul său, OLDRICH ROTH,
președintele cooperativei unice de
producție agricolă „Mir“-Jasenice,
raionul
Praga-Vest,
a
spus :
„Sîntem convinși că vizita in Ce
hoslovacia a delegației romane de
partid și de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, va con
tribui la adincirea prieteniei dintre
popoarele țărilor noastre, a colabo
rării in toate sferele vieții noastre
sociale. Sintem, de asemenea,
convinși că această vizită va con
tribui la întărirea pe mai departe a
prieteniei și colaborării țărilor
socialiste".
Presa cehoslovacă a publicat în
aceste zile articole consacrate rela
țiilor de prietenie româno-ceho
slovace, subliniind însemnătatea
actualei vizite pentru dezvoltarea
în continuare a colaborării dintre
cele două partide, țări și popoare.
Astfel, „Rude Pravo", organ cen
tral al P.C. din Cehoslovacia,
sub titlul „CALEA COLABORĂRII
RECIPROCE'* și supratitlul „DEZ
VOLTAREA RELAȚIILOR CEHOSLOVACO-ROMANE“, publică un
articol în care se spune, între
altele :
„Locuitorii Pragăi și, împreună
cu ei, întregul popor cehoslovac
salută oaspeți de seamă — delega
ția de partid și de stat a Republicii
Socialiste România, condusă de se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. li salutăm la
noi pe prietenii români la puțin timp
după Congresul al XVI-lea al Parti
dului Comunist Cehoslovac, care a
stabilit noi sarcini pentru construi
rea societății socialiste dezvoltate.
Sărbătorim in aceste zile, la fel ca
și oamenii muncii români, aniversa
rea a 60 de ani de
la făurirea
partidului comunist".
„Nu am uitat și nu vom uita
niciodată — se relevă mai departe
in articol — că armata română a
participat la lupta pentru eliberarea
patriei noastre și că mii de eroi
români iși dorm somnul de veci
pe pămintul nostru. Singele vărsat
in comun in lupta împotriva fascis
mului a pecetluit pe veci prietenia
noastră".
.Apropiatele convorbiri la cel mai
inalt nivel vor contribui la adinci
rea prieteniei și colaborării reciproc
avantajoase pentru ambele țări so
cialiste in domeniile politic, econo
mic, cultural, social. Ele vor repre
zenta, fără indoială, o contribuție
la eforturile comune pentru întări
rea socialismului, păcii, securității
și colaborării in lume".
Cu astfel de glnduri și sentimen
te de caldă prietenie și înaltă con
siderație este așteptat secretarul
general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România pe pămîntul Cehoslovaciei prietene. Pe
mari pancarte este înscrisă urarea
care
dă expresie
acestor sim
țăminte : „BINE AȚI VENIT LA
NOI, TOVARĂȘE NICOLAE
CEAUȘESCU !“.

C. PRISACAHU

Convorbiri economice

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL ..SALIET 6“-„SOIUZ T-4“—„SOIUZ 40“

româno - venezuelene

Echipajul comun româno-sovietic desfășoară
o intensă activitate de cercetare științifică

CARACAS
18 (Agerpres) — Cu
ocazia prezenței In Venezuela, unde
conduce delegația română la lucră
rile Conferinței ministeriale asupra
cooperării economice între țările în
curs de dezvoltare,
convocată de
„Grupul celor 77“ — care se desfă
șoară în aceste zile lîngă Caracas, la
Caraballeda — Dumitru Bej an, mi
nistru secretar de stat in Ministerul
Comerțului Exterior șl Cooperării
Economice Internaționale, s-a întîlnit
cu membri ai guvernului venezuelean
și cu reprezentanți ai unor firme de
stat și particulare. A fost evidențiat
potențialul existent pentru extinde
rea cooperării bilaterale șl au fost
stabilite măsuri vizînd explorarea po
sibilităților de realizare a unor obiec
tive economice în comun, în dome
niile agricol și agroindustrial, con
strucțiilor de mașini-unelte, utilajelor
petroliere, al pregătirii cadrelor.

încheierea Congresului
P.S.U. din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL (Ager
pres). — Cel de-al VI-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din
Berlinul occidental și-a încheiat du
minică lucrările. La congres au parti
cipat peste 600 de delegați, precum și
delegații ale unor partide comuniste
și muncitorești din numeroase țări.
Partidul Comunist Român a fost re
prezentat de tovarășul Iosif Uglar,
membru al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.
în ultima zi a lucrărilor, delegații
au aprobat programul de acțiune al
partidului pe perioada următoare în
lupta pentru apărarea intereselor cla
sei muncitoare, pentru pace și pro
gres social. Au fost adoptate platfor
ma politică „P.S.U. din Berlinul oc
cidental și cerințele anilor ’80“, pre
cum și documentul „Principiile și țe
lurile P.S.U. din Berlinul occidental".
Congresul l-a reales pe Horst
Schmitt în funcția de președinte al
partidului.

. MOSCOVA 18 (Agerpres) — Trimisul Agerpres,
1. Dumitrașcu,
transmite: Echipajul comun româno-sovietic, format din Dumitru
Prunariu, Leonid Popov, Vladimir Kovalionok și Viktor Savinlh, aflat
la bordul complexului orbital „Saliut 6“ — „Soiuz T-4" — „Soiuz 40",
și-a continuat luni, in cea de-a treia zi a zborului, activitatea complexă,
in slujba dezvoltării in scopuri pașnice a științei și tehnicii, expresie
a colaborării bune dintre specialiștii și oamenii de știință din România
și Uniunea Sovietică. Experiențele și experimentele fizico-tehnice,
biomedicale și tehnologice cuprind o gamă largă de domenii.

Unele experiențe, avînd In vedere
complexitatea lor, sint doar începu
te, urmind să fie continuate în eta
pele următoare ale cercetării spațiu
lui cosmic. Acesta este și cazul ex
perimentului complex fizico-tehnic
„CAPILAR", propus de Institutul
central de fizică din București, în
colaborare cu specialiști și oameni de
știință sovietici de la Institutul de
cercetări cosmice din Moscova și a
cărui primă etapă se va derula în
perioada zborului
româno-sovietic.
Specialiștii români și sovietici il
apreciază deopotrivă ca important și
interesant prin aceea că informațiile
obținute, care vor fi completate cu
observații ulterioare, vor putea fi
utilizate în etapele următoare ale ex
perimentului in vederea elaborării
unor tehnologii cosmice de mare efi
ciență economică și tehnică pentru
producerea la bordul stației orbitale
a unor monocristale cu formă presta
bilită sau cu compoziții ce nu pot fi
obținute pe Pămint. Astfel, se vor
putea produce plăci subțiri de siliciu,

care se vor folosi la construcția ba
teriilor solare direct la bordul stației.
De asemenea, se vor putea obține
noi tipuri de cristale active laser.
Ziua de luni a marcat începerea
altor experimente interesante, inclu
se în programul de zbor al echipa
jului de pe „Saliut 6“ — „Soiuz
T-4" — „Soiuz 40“. Astfel, Prunariu,
Popov, Kovalionok și Savinîh au tre
cut la realizarea unei părți a expe
rimentului
complex
„BIODOZA"
(care, in ansamblu, urmărește măsu
rarea fluxurilor și spectrelor nuclee
lor grele din radiațiile cosmice).
Concret, este vorba de experimentul
„MINI-DOZA", consacrat
estimării
aportului radiațiilor din centurile de
radiație ale Pămîntulul, care se rea
lizează pe perioada zborului cosmo
nautului român, cu ajutorul aparatu
lui „Mini-doza-178“.
Rezultatele ce urmează să fie obți
nute prin experimentul „Biodoza“
vor putea duce la o mai bună cu
noaștere a cîmpului de radiații cos
mice in spațiul circumterestru și a

variației acestui cîmp, în timp și
spațiu, ceea ce va permite o mai
bună estimare a riscului de radiație
in misiunile cu echipaj uman.
La rîndul său, experimentul bio
medical „REO" urmărește investiga
rea modificărilor circulației sanguine
cerebrale, centrale și periferice, ce
se produc In diferitele etape ale mi
siunii spațiale, atit în condiții de re
paus, cit și în timpul îndeplinirii di
feritelor tipuri de activități la bor
dul stației orbitale (efort fizic dozat,
utilizarea dispozitivului de creare a
presiunii negative la jumătatea in
ferioară a corpului, solicitarea psihi
că în condiții de imponderabilitate).
Acest experiment, propus de specia
liștii români și realizat in colaborare
cu oameni de știință sovietici, are ca
scop final obținerea de date supli
mentare, utilizabile pentru o mai
bună cunoaștere a mecanismelor de
adaptare a organismului uman la ac
țiunea unuia dintre principalii fac
tori dinamici ai zborului cosmic, și
anume imponderabilitatea.
Experimentele „ASTRO", „NANOBALANȚA", „GULER" și altele, în
cepute in primele două zile la bor
dul complexului orbital de către
cosmonauți, intre care și compatrio
tul nostru Dumitru Prunariu, au fo'
continuate și in ziua a treia, dinneață și după-amiază, în raport cu
graficul activităților zilnice stabilit
pentru acest zbor româno-sovietic.

Conferință de presă în Cosmos
DUMITRU PRUNARIU : „Mă simt foarte bine în Cosmos. îndeplinim și depășim
programul în fiecare zi. Totul merge foarte bine“.

VLADIMIR KOVALIONOK : „Oaspeții noștri au început îndeplinirea experimentelor
comune. Lucrăm cu toții cu spor și în armonie11.

Plenara C.C.
al P. C. Francez
PARIS 18 (Agerpres). — La Paris
a avut loc o plenară a C.C. al P. C.
Francez, care a examinat rezultatele
alegerilor prezidențiale. în raportul
prezentat cu acest prilej, Georges
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, a apreciat
că, prin alegerea lui Franțois
Mitterrand, in țară s-a creat o situa
ție nouă. Referindu-se la rolul
Partidului Comunist Francez în această victorie electorală, el a' rele
vat că partidul nu urmărește alt
scop decit acela de a contribui ple
nar la înfăptuirea prefacerilor aștep
tate de oamenii muncii. Vorbitorul a
arătat că P.C.F. este gata să-și asu
me intreaga răspundere, atit in gu
vern, cit și la celelalte niveluri ala
vieții naționale, în vederea promo
vării unui curs nou de care are ne
voie țara.
Reafirmind hotărîrea P. C. Francez
de a purta convorbiri cu Partidul So
cialist, raportorul a arătat : Sîntem
gata pentru orice contacte, în orice
moment, sințgm pregătiți să ducem
convorbiri în năzuința de a asigura
cele mai bune condiții pentru vic
toria forțelor de stingă în alegeri.
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CONFERINȚA DE LA CARACAS A „GRUPULUI CELOR 77“

IIIIEKIHEA tOOPEUIII IN1RE TARII! IN CURS DE DEZVOLTARE - 0 ’ COMPONENTĂ
1MMRUNTÂ A EDIFICĂRII NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALI
La Caracas se desfășoară in aceste zile lucrările Conferinței minis
teriale a „Grupului celor 77" consacrate problemelor cooperării econo
mice și tehnico-științifice intre țările in curs de dezvoltare. Orgpnizarea
reuniunii reprezintă o mărturie elocventă a importanței tot mai mari pe
care cele 122 de țări membre o acordă intăririi conlucrării ți sprijinului
reciproc, ca parte integrantă a strategiei lor de dezvoltare economicosocială independentă, ca instrument de realizare a unor modificări struc
turale in economia mondială, a edificării noii ordini economice interna
ționale.

Dezvoltarea cooperării între țările
In curs de dezvoltare reprezintă, de
mai mult timp, un obiectiv și o pre
ocupare importante ale „Grupului ce
lor 77“. Așa cum arată experiența,
în cadrul diferitelor acțiuni de coo
perare, țările în curs de dezvoltare
pot să-și pună mai bine în valoare
resursele naturale de care dispun,
pot să-și satisfacă într-o anumită
parte necesarul de materii prime,
produse industriale, unele tehnologii
sau mijloace financiare, pot să con
lucreze pentru accelerarea industria
lizării lor, pentru dezvoltarea agri
culturii și a altor ramuri ale economiei
naționale, pentru pregătirea de cadre
necesare construcției economice și
sociale, cu alte cuvinte, pot să se
sprijine reciproc în înfăptuirea pro
gramelor lor naționale de dezvoltare.
Importanța cooperării rezidă, tot
odată, în faptul că în acest mod ță
rile în curs de dezvoltare pot să-și
apere și să-și promoveze mai bine,
pe plan internațional, interesele și
aspirațiile lor legitime pentru înlă
turarea inechităților, a inegalităților,
restricțiilor și discriminărilor din re
lațiile economice internaționale, pen
tru eradicarea subdezvoltării și a
marilor decalaje care le separă de
statele avansate ale lumii, pentru
democratizarea relațiilor și a struc
turilor internaționale, pentru fău
rirea noii ordini economice interna
ționale.
Preocupările țărilor In curs de dez
voltare pentru extinderea și diversi
ficarea relațiilor lor de cooperare,
denumite în limbajul internațional
dialogul „Sud-Sud“, s-au intensificat
în ultimii ani și ca o reacție directă
la lipsa de progrese în negocierile
„Nord-Sud“, purtate de țările în curs
de dezvoltare cu țările dezvoltate
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale. „Actualele di
ficultăți și incertitudini din relațiile
economice internaționale — se arată
în Declarația adoptată în septembrie
1980 de miniștrii de externe din ță
rile membre ale „Grupului celor 77“
— reclamă sporirea eforturilor pen
tru promovarea și întărirea cooperă
rii economice intre țările in curs de

dezvoltare, ca un element indispen
sabil atit pentru accelerarea dezvol
tării țărilor in curs de dezvoltare, cit
și pentru întărirea puterii lor de ne
gociere in relațiile cu țările dezvol
tate ale lumii". în același timp, tre
buie subliniat că țările în curs de
dezvoltare concep amplificarea coo
perării rectoroce in contextul global
al dezvoltăni colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-științifice cu
celelalte state ale lumii și nicidecum
al limitării relațiilor lor economice.
Pentru promovarea cooperării eco
nomice între țările in curs de dez
voltare au fost întreprinse, de-a lun
gul anilor, un șir de acțiuni, între
care: încheierea de acorduri interguvernamentale de cooperare pe ter
men scurt, mediu sau lung; conve
nirea, la nivelul „Grupului celor 77",
a unor programe speciale ; adopta
rea, în cadrul organizațiilor din sis
temul Națiunilor Unite a numeroase
rezoluții, decizii și recomandări pri
vind întărirea cooperării economice
și tehnice intre țările în curs de dez
voltare și acordarea de sprijin din
partea țărilor dezvoltate și a orga
nizațiilor internaționale etc. Cores
punzător acestor cerințe, relațiile
economice dintre țările în curs de
dezvoltare au cunoscut o tendință
continuă de creștere ; schimburile
comerciale reciproce au sporit de la
5.5 miliarde dolari în 1960 la 97 mi
liarde în 1979. Se cuvine a fi subli
niat faptul că, în ultimii ani, ritmul
de creștere al comerțului reciproc a
fost chiar mai mare decit ritmul de
creștere al comerțului internațional,
in general.
în acest context se înscrie și ac
tuala Conferință ministerială de la
Caracas, care a fost precedată de un
șir de reuniuni pregătitoare, finaliza
te prin elaborarea unui amplu pro
gram de propuneri și măsuri — prin
cipalul document aflat pe masa con
ferinței Programul de acțiune pre
conizat vizează, în esență, punerea
in valoare și valorificarea superioară
a materiilor prime ; prospectarea și
exploatarea de surse noi și regenera
bile de energie ; acordarea de prio
ritate în aprovizionarea țărilor în

curs de dezvoltare importatoare de
materii prime, de petrol sau produse
agroalimentare ; stabilirea unui sis
tem global de preferințe comerciale
intre țările in curs de dezvoltare ;
înființarea de întreprinderi comune
de producție în diferite ramuri (in
dustrie, agricultură, pescuit etc.), de
comercializare sau transport ; inten
sificarea schimbului de informații și
experiență ; pregătirea de cadre etc.
Totodată, participanții își propun,
In perspectiva reluării dialogului
Nord-Sud, să abordeze problema
elaborării unei „strategii
comune"
față de țările industrializate. Este
știut că acestea din urmă și-au con
certat pozițiile sub diverse forme și
aspecte, inclusiv în cadrul unor re
uniuni la cel mai înalt nivel, in ce
privește atitudinea față de țările în
curs de dezvoltare. Tocmai ca ur
mare a rigidității acestor poziții, se
siunea specială a O.N.U. consacrată
noii ordini nu s-a soldat cu rezultate
concrete, iar negocierile globale
Nord-Sud nu au reușit să demareze
nici pină în prezent. într-un moment
cind începerea acestor negocieri se
înscrie ca una din problemele cele
mai acute ale actualității internațio
nale, apare limpede însemnătatea
deosebită a stabilirii de către țările
în curs de dezvoltare a unei platfor
me comune de acțiune în vederea
urnirii din punctul de inerție a me
canismului acestor negocieri, hotăritoare pentru traducerea în viață a
obiectivelor noii ordini.
România socialistă, ca țară In curs
de dezvoltare, a participat activ și a
adus o contribuție efectivă la pregă
tirea conferinței de la Caracas, prin
numeroasele propuneri de acțiuni și
măsuri concrete, menite să conducă
la dezvoltarea, pe plan bi și multila
teral, a cooperării economice și teh
nico-științifice între țările în curs de
dezvoltare.
După cum se știe, ansamblul acti
vității economice externe a țării
noastre oferă un elocvent exemplu
concret al virtuților conlucrării eco
nomice dintre țările în curs de dez
voltare, România realizînd In aceste
țări, prin eforturi reunite, peste 130
de obiective economice și sociale. O
contribuție importantă la dezvoltarea
cooperării României cu aceste țări
aduc cele 30 de societăți mixte de
producție. Este cunoscut, de aseme
nea, că în România învață peste
18 000 tineri din țări în curs de dez
voltare, iar aproximativ 15 000 spe
cialiști români se află în 60 de țări
in curs de dezvoltare pentru a acor
da asistență tehnică în diferite do

menii. Expresie grăitoare a dezvol
tării relațiilor de cooperare dintre
țara noastră și celelalte țări în curs
de dezvoltare, schimburile econo
mice cu aceste țări s-au dublat in
ultimii cinci ani.
în viziunea largă asupra căilor de
edificare a noii ordini economice in
ternaționale a României socialiste, a
președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
efortul propriu al fiecărui popor ca
factor hotăritor al progresului său,
concomitent cu cooperarea intre sta
tele in curs de dezvoltare reprezintă
componente esențiale ale procesului
de transpunere în viață a acestui
obiectiv istoric al lumii contempo
rane. în același timp, promovînd cu
consecvență ideea amplificării conlu
crării între țările in curs de dezvol
tare, țara noastră subliniază însem
nătatea deosebită care revine unei
colaborări largi, echitabile cu statele
industrializate, sprijinul pe care
acestea sint chemate să-1 acorde in
mod eficient țărilor slab dezvoltate,
în condițiile interdependențelor crescînde din cadrul economiei mondiale,
o asemenea colaborare este în inte
resul tuturor popoarelor, satisface
necesitățile economice specifice fie
cărui stat și răspunde cerințelor pro
gresului general.
Preocuparea susținută * României
pentru aplicarea de măsuri concrete,
care să ducă Ia accelerarea procesu
lui de instaurare a noii ordini, a fost
relevată încă o dată în expunerea
prezentată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu Ia Adunarea festivă con
sacrată aniversării a 60 de ani de la
făurirea P.C.R. Așa cum s-a arătat
in expunere, actuala situație econo
mică și politică internațională im
pune, mai mult ea oricind, să se in
tensifice eforturile pentru Înfăp
tuirea noii ordini economice, eare să
asigure dezvoltarea mai rapidă a ță
rilor rămase in urmă și, totodată, să
deschidă perspectiva progresului În
tregii economii mondiale, realizării
unor relații de echitate șl egalitate
intre toate statele lumii.
în spiritul acestei poziții princi
piale, consecvente, țara noastră par
ticipă la actuala conferință de la Ca
racas cu dorința de a face totul pen
tru ca aceasta să marcheze un mo
ment important al eforturilor inter
naționale pentru lichidarea subdez
voltării și decalajelor dintre state,
pentru instaurarea unei noi ordini
economice, întemeiată pe echitate, în
concordanță cu aspirațiile de pro
gres ale tuturor națiunilor.

Ion BA.RAC

MOSCOVA 18. — Trimisul Ager
pres, I. Dumițrașcu, transmite : Luni
seara a avut loc o conferință de
presă a celor patru cosmonauți: Pru
nariu, Popov, Kovalionok și Savinîh.
De la centrul de dirijare a zboruri
lor, ei au fost salutați de echipajul
dublură al navei „Soiuz-40“, format
din compatriotul nostru Dumitru Dediu și Iuri Romanenko, care au și
citit întrebările adresate cosmonauților, la o distanță de aproximativ 350
de kilometri in Cosmos. Pe uriașul
ecran apar chipurile lui Prunariu și
ale colegilor săi sovietici. Toți sint
zimbitori și bine dispuși.
Trăim un moment emoționant,
atunci cind compatriotul nostru pre
zintă obiectele simbolice aduse de el
la bordul navei.
Astfel, pe ecran
apare o machetă a complexului
orbital pe care
Prunariu fixează
drapelul de stat al Republicii Socia
liste România și drapelul Partidului
Comunist Român. La loc de cinste
apare portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, alături
de portretul tovarășului Leonid Ilici
Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S.,
președintele
Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
în continuare sint prezentate stema
Partidului Comunist Român, stema
României socialiste, frumoasa insignă
de cosmonaut, fotografia Monumen
tului eroilor aerului din București,
emblema Asociației române pentru
legăturile de prietenie cu U.R.S.S.
(A.R.L.U.S.), seturi de plicuri, timbre
și cărți poștale, ca și un plic de
dimensiuni mici cu trei timbre, reprezentîndu-i pe pionierii aviației
românești Traian Vuia, Aurel Vlaicu
și Henri Coandă.

Situația din Liban
BEIRUT 18 (Agerpres). — în ca
pitala libaneză s-au produs duminică
și luni noi ciocniri violente între
forțele implicate in conflict. în urma
schimburilor de focuri și-au pierdut
viața, numai In două zile, aproxima
tiv 30 de persoane, alte 130 fiind ră
nite. Tiruri puternice de artilerie au
fost Înregistrate și in zona munților
Sannine și In localitatea Zahle, ca
pitala regiunii Bekaa.
Agenția palestiniană de presă —
W.A.F.A. relatează că artileria israeliană și cea a forțelor de dreapta,
conduse de maiorul disident Saad
Haddad, au bombardat localitățile
Amoun și Nabatiyeh, precum și
castelul Beaufort din sudul Libanu
lui, provocind moartea a șapte per
soane. Aceeași agenție informează că
avioane și elicoptere militare israeliene au continuat să survoleze re
giuni din sudul Libanului

La întrebări puse de trimișii Ager
pres și ai Radioteleviziunii române,
adresate cosmonautului român privi
toare la impresiile sale despre zbor,
la modul cum se simte in Cosmos,
la programul de cercetări pe care le
efectuează, la importanța științifică
a acestora, Prunariu subliniază că
impresiile sint numeroase. Pămîntul
se vede neobișnuit de la înălțimea
celor aproximativ 350 de kilometri —
declară el. Se pot observa foarte
bine oceanele, continentele, cu toate
că este o perioadă cam noroasă. Am
reușit aseară, continuă compatriotul
nostru, să vedem un fragment de
auroră boreală
foarte
interesant.
Este, de asemenea, interesant să ur
mărim din Cosmos furtunile, aglo
merările noroase, curenții oceanici.
In orice caz, este o imagine de ne
repetat.
Mă simt foarte bine In Cosmos, a
declarat Prunariu, m-am adaptat
foarte ușor la imponderabilitate și,
practic, fără probleme.
în legătură cu activitatea pe care
o desfășurăm aici, totul merge
normal. Capacitatea de muncă este
foarte bună. îndeplinim și depășim
programul în fiecare zi. Totul merge
foarte bine. Cu privire la importanța
experimentelor românești, Prunariu
a arătat că îi vine greu să spună care
dintre ele este mai deosebit, subli
niind că toate au semnificația lor
pentru dezvoltarea științei, tehnicii
și medicinii In România.
în continuare, cosmonautul român
a apreciat condițiile bune de muncă
și de viață oferite cosmonauților la
bordul stației „Saliut 6", ordinea desăvîrșită care domnește aici, ca și
starea bună a aparaturii cu care se
efectuează experiențele și “ experi
mentele științifice, tehnice, medicale
și tehnologice.

...în aceste clipe ni se anunță că
complexul orbital „Saliut 6" — „So
iuz T-4" — „Soiuz 40“ trece deasupra
României socialiste. Un punct lumi
nos a trecut peste teritoriul țării
noastre. Este complexul orbital, la
bordul căruia se află primul cosmo
naut român, tinărul comunist Du
mitru Prunariu.
...într-o atmosferă destinsă, conti
nuă conferința de presă. Dialogul
purtat cu cei patru din Cosmos se
referă la experiențe, experimente și
la atmosfera de la bordul navei.
Răspunzind intrebărilor puse de
ziariștii prezenți la centrul de diri
jare a zborurilor, cosmonautul Vladi
mir Kovalionok, comandantul echi
pajului complexului orbital, a anun
țat că programul se realizează cu
succes. Oaspeții noștri, Prunariu și
Popov, a spus el, au început îndepli
nirea experimentelor comune, ei se
simt bine. Lucrăm cu toții cu spor
și in armonie.
Victor Savinlh a relatat despre ex
perimentele tehnologice care au fost
efectuate la bordul lui „Saliut-6“,
iar Leonid Popov a arătat că fiecare
nou zbor cosmic ajută la perfecțio
narea programului expedițiilor vi
itoare, făcind ca experimentele ști
ințifice șl tehnice să devină tot mai
complexe.
întîlnirea pe calea undelor Intre
cosmonauți și ziariștii prezenți la
Centrul de dirijare a zborurilor de la
Moscova s-a desfășurat in două eta
pe, la două treceri succesive ale
complexului orbital prin zona de vi
zibilitate radio directă.
La ora 22.40 nava iese din zona de
urmărire vizuală. Ne despărțim de
cei patru cosmonauți, urmărindu-i in
continuare cu gîndul In zborul lor
prin spațiu.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
LA SOFIA s-au deschis luni lu| crările celui de-al 34-lea Congres
j al Uniunii Populare Agrare Bulga
re, în prezenta tovarășului Todor
| Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele ConsiliuI lui de Stat al R. P. Bulgaria, a
I altor conducători de partid și de
stat bulgari. Din țara noas
tră participă o delegație condusă
de Aurelian Gubandru, vicepreI ședințe al Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole
1 de Producție.
REZULTATELE
ALEGERILOR
I DIN R. S. VIETNAM. La Hanoi a
Ifost dat publicității comunicatul
Comisiei electorale centrale privind
alegerile pentru Adunarea Naționa
lă, desfășurate în R. S. Vietnam la
126 aprilie. în comunicat se relevă
că In Adunarea Națională a celei
de-a șaptea legislaturi au fost aleși
. 496 deputați, la consultarea electo

rală participînd 97,96 la sută din
alegătorii înregistrați.
UN MARE MITING A AVUT
LOC
LA
PHENIAN,
capitala
R.P.D. Coreene, cu prilejul îm
plinirii unui an de la răscoala
locuitorilor din orașul Kwangju din
Coreea de Sud, reprimată cu cruzi
me de autoritățile militare. A fost
adoptat un apel către populația
sud-coreeană, in care se reafirmă
hotărîrea întregului popor coreean
de a lupta în continuare pentru
reunificarea pașnică și independentă
a patriei.
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CUNOSCUTUL SCRIITOR AME
RICAN WILLIAM SAROYAN a I
încetat, luni, din viață, la Fresno,
în California, localitate în care s-a
născut, la 31 august 1908. El este i
autorul a numeroase romane, piese
de teatru, eseuri și povestiri tradu- I
se in diverse limbi.
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