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IN FIECARE ÎNTREPRINDERE

APLICAREA NOULUI MECANISM
ECONOMICO-FINANCIAR

v 
sa
de

asigure valorificarea tuturor resurselor 
creștere a producției nete, a beneficiilor

cunoscut că. in condițiile noului mecanismEste bine ______ _____________ _________
economico-financiar. producția netă și producția fizică 
constituie doi indicatori de bază ai pianului, ai activității 
eeoiiomice, de a căror îndeplinire depinde creșterea 
contribuției fiecărui colectiv de întreprindere la sporirea 
continuă a venitului national — temelia întregii dezvol
tări a societății noastre, a ridicării bunăstării întregului 
popor. Tocmai pornind de la asemenea cerințe. Ia re
centa ședință comună a Comitetului Politic Executiv al

C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului s-a 
subliniat cu tărie că in toate unitățile economice trebuie 
să se înțeleagă că aplicarea noului mecanism economico- 
financiar presupune ca mai intii să fie realizate sarcinile 
de plan privind producția netă si producția fizică, bene
ficiile planificate. Numai pe această bază se poate re
partiza o parte a beneficiilor pentru premieri sau pentru 
participarea personalului muncitor la beneficii.

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL

Ne-am aflat zilele trecute la Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
Bistrița, in căutarea unui milion de 
let Un milion de lei care ar fi putut 
să sporească volumul beneficiilor rea
lizate de colectivul acestei unităti eco
nomice în numai patru luni ale anu
lui. Dar care s-a pierdut — vom ve
dea de ce — influentînd în aceeași 
proporție nivelul oosibil al produc
ției nete. în timpul documentării 
noastre am căutat să descifrăm cau
zele acestei pierderi, dar mai. ales 
atitudinea oamenilor fată de gospodă
rirea întreprinderii, a mijloacelor ma
teriale si financiare încredințate de 
societate spre administrare. Pentru 
că. în ultimă instanță, această atitu
dine ilustrează răspunderea cu care 
colectivul combinatului înțelege să 
aplice în practică noul mecanism eco
nomico- financiar. principiile autocon- 
ducerii muncitorești si autogestiunii 
economice.

Concret, ce s-a întreprins în com
binat pentru ca activitatea să se des
fășoare în spiritul exigentelor noului 
mecanism economico-financiar ? Din 
punct de vedere organizatoric reținem 
citeva aspecte pozitive.

— în acest an. bugetele de venituri 
(i cheltuieli pe combinat si pe sec
ții — ne spune contabilul-sef Dumi
tru Creta — au fost întocmite pe baza 
unor analize temeinice . a rezervelor 
interne de creștere a producției fizice 
și eficientei'economice. La identifica
rea si valorificarea acestor rezerve 
și-a adus contribuția întregul colectiv. 
Din analizele și propunerile făcute 
s-a conturat un program amplu de 
măsuri tehnico-organizatorice menite 
să asigure reducerea cheltuielilor de 
producție îmbunătățirea laturilor ca
litative. de eficientă a întregii activi
tăți. Totodată, am întărit controlul 
preventiv privind consumurile mate
riale pe secții, produse si comenzi, 
fiind în măsură să preintimpinăm 
efectuarea unor consumuri neratio
nale, să barăm calea risipei. în pre
zent. lucrăm la normarea cheltuielilor 
indirecte, adică a consumurilor mate
riale pentru lucrările de întreținere, 
reparații curente și capitale, urmă
rind introducerea unui regim sever 
de economii și in aceste domenii de 
activitate.

— Cu ce rezultate s-au aplicat în 
practică aceste măsuri ?

— Putem aprecia că prin măsurile 
luate s-a întărit răspunderea perso
nală și colectivă în gospodărirea si 
folosirea cu eficientă sporită a mij
loacelor tehnice, materiale si finan
țare. colectivul combinatului inten- 
Sificîndu-și eforturile pentru valorifi
carea rațională a potențialului de 
care dispunem. Rezultatele bune din 
primele patru luni ale anului atestă 
tocmai acest lucru. Bunăoară, chel
tuielile materiale planificate la 1 000

Ancheta „Scînteii" la 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Bistrița pe 
urmele unui milion de lei 

irosit

lei productie-marfă au fost diminuate 
cu 4 lei. obtinîndu-se o producție netă 
suplimentară în valoare de 471 mii 
lei, iar beneficiile prevăzute în plan 
au fost depășite cu 1.7 milioane lei.

Așadar, o depășire a producției nete 
planificate de aproape 500 000 lei. Nu. 
nu este nici o greșeală 1 Milionul de 
lei producție netă pierdut aici esta 
real. Chiar dacă planul a fost înde
plinit și depășit, producția netă su
plimentară putea fi mult mai mare, 
de cel puțin 3 ori. Adică, in combi
nat s-ar fi putut obține o producție 
netă suplimentară în valoare de peste 
1,5 milioane lei. Dar să dăm cuvîntul 
faptelor. Din evidentele unității no
tăm cifrele seci. înscrise în dreptul 
unor rubrici cu denumiri anacronice 
in condițiile exigentelor noului me
canism econOmico-financat. Cifre 
peste care, din păcate, ochii unor spe
cialiști trec in grabă, in prea mare 
grabă. Dar aceste cifre arată că se ri
sipesc zeci și sute de mii de lei din 
„buzunarul" întreprinderii St. în Ulti- ■ 
mă instanță, din avuția noastră na
țională.
• 276 000 lei cheltuieli neeconomi- 

coase. datorate unor Întreruperi ala 
procesului de producție din motive in
terne. rebuturilor si altor cauze ;

• 183 00(1 lei plătiți de combinat 
pentru imobilizarea vagoanelor de 
ca’le ferată ;

• 284 000 lei. sumă care a influen
țat negativ costurile totale de produc
ție •— implicit, nivelul beneficiilor si 
al producției nete — ca urmare a rea
lizării unor cantităti de P.A.L. me- 
laminat de calitate inferioară mai 
mari decit se prevăzuse ;

• 263 000 lei — penalizări plătite de 
combinat pentru nerespectarea obli
gațiilor contractuale ;

• 83 000 lei. cheltuieli pentru re
medierea unor produse.

In total, 1 089 mii lei — sumă care nu 
se regăsește în volumul beneficiilor, 
în valoarea producției nete. O pier
dere care, pricite eforturi s-ar depu
ne in continuare, rămîne irecuperabi
lă, diminuind eficienta unor măsuri 
tehnico-organizatorice, dealtfel bine 
gîndite, Întreprinse in combinat pen
tru mai buna gospodărire a resurse
lor materiale și financiare.

Se pune întrebarea : puteau fi evi
tate aceste cheltuieli nerationale 7 în 
principiu, toti cei cărora le-am adre-
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Setea de cunoaștere a omului zilelor noastre este 
nemărginită. O dovadă in acest sens : regimul de' „foc 
continuu" al teascurilor tipografice — izvor nesecat de 
cultură, de lumină ce „curge" spre milioanele de iubi
tori ai cărții. Autentic act de cultură și, in egală 
măsură, instrument de educație patriotică, poate fi 
considerată și suita de monografii pregătită de Edi
tura sport-turișm. Pipă de curind au văzut lumina 
tiparului monografiile județelor Arad, Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Harghita, Mureș, Brăila... Monografiile celor
lalte județe se află în diferite stadii de elaborare și 
tipărire, in drumul lor către cititori.

Așadar, in . timpul și sub ochii noștri se scrie și se
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tipărește o amplă carte a țării. Din ea. generațiile de 
azi și de miine vor afla, deopotrivă, date geografice, 
dar și de istorie veche și de istorie nouă, socialistă. 
Sint cuprinse in aceste pagini aspirațiile și luptele de 
peste veacuri ale poporului nostru pentru independen
ță, libertate și progres. Sint înfățișate spații de cultu
ră, evoluția vieții materiale și spirituale in general — 
de la mărturii aflate in arhiva de sub vatra patriei și 
pina acum, in zilele noastre.

Cartea aceasta, a Țării, oglindește drumul marilor 
transformări revoluționare pe meleagurile românești, 
indică, prin sensurile bogatului material de informație, 
poarta spre viitor deschisă de Congresul al Xll-lea al 
partidului. Monografiile amintite vor alcătui astfel o 
cuprinzătoare frescă a României — de la primele 
semne de viață umană aici, la Carpați și Dunăre, și 
pină in zilele noastre de valorificare plenară a marilor 
energii ale poporului angajat in opera de construcție 
socialistă.

Am putea spune, fără sd greșim, că prin această 
importantă inițiativă editorială se scrie incă o „Cinta- 
re a României" — imn de vibrație patriotică inchinat 
țării noastre, de eternă iubire, poporului eroic, făuritor 
de istorie.
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ÎN ZIARUL DE AZI«
RUBRICILE NOASTRE : • Comunistul — om de acțiu
ne • Cuvîntul cititorilor, cuvîntul oamenilor muncii 
• Atitudini • Faptul divers • Sport • De pretutindeni

sat această întrebare au răspuns 
afirmativ. Insistînd insă asupra cau
zelor care au generat diminuarea pro
ducției nete cu peste un milion de 
lej. nu putini dintre interlocutori au 
recurs la explicații care degajă o anu
mită stare de automultumire. „Com
parativ cu anul trecut, rezultatele din 
primele patru luni ale anului sint 
mult superioare" — apreciază conta- 
bilul-șef. argumentînd că anul trecut 
planul nu a fost îndeplinit integral 
aproape la nici un indicator de efi
ciență. „Ați văzut cum stăm cu chel-

Iile ȘTEFAN 
Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a Il-a)

Combinatul 
de celuloză 

și hîrtie din Dej
Cu un plus de 14 850 

hîrtie, 600 tone carton 
100 tone pungi, 155 tone utilaje 
și alte produse obținute în patr u 
ani, patru luni și 20 de zile, co
lectivul Combinatului de celulo
ză și hîrtie din Dej și-a îndeplinit 
prevederile planului cincinal la 
producția industrială. In această 
perioadă aici au fost introduse 
în fabricație sortimente superi
oare, intre care hîrtie cu gramaj 
redus. Se estimează că pină la 
sfirșitul anului se va obține un 
spor de producție, peste preve
derile cincinalului. în valoare de 
600 milioane lei. Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej este cea 
de-a 16-a 
trială din 
îndeplinit 
cincinalul.

tone de 
ondulat,

mare unitate indus- 
judetul Cluj care a 
înainte de termen 
(Al. Mureșan).

întreprinderea 
de confecții Bacău
Colectivul întreprinderii da 

confecții din Bacău și-a înde
plinit sarcinile de plan ce i-au 
revenit pentru actualul cincinal, 
în această perioadă, volumul 
producției a crescut de două 
față de cincinalul anterior, 
vansul de timp cîștigat 
permite colectivului de aici 
realizeze peste prevederile cin
cinalului o producție in valoare 
de 750 milioane lei. (Gheorghe 
Baltă).

ori 
A- 
va 
să

O coincidentă istorică face ca în 
acest an — cind cinstim împlinirea a 
două milenii și cinci decenii de la 
crearea statului dac centralizat și in
dependent care a unit pentru intiia 
oară sub o unică ocirmuire. cea a 
marelui rege Burebista, întregul cu
prins dacic — să se împlinească și 
380 de ani de la unirea politică a ce
lor trei țări române, sub sceptrul 
gloriosului voievod Mihai Viteazul. 
Semnificativă coincidență. Pentru că 
aceste două mărețe înfăptuiri istorice 
pun cu putere în lumină vechimea 
aspirațiilor de unitate a oamenilor 
acestui pămint, puterea iradiantă a 
acestui istoric ideal arzind ca o torță 
prin veacuri, iuminind viața, munca 
și lupta strămoșilor 
noastră, a româ
nilor. Cele două 
momente aniver
sate dau astfel 
măsura adîncilor 
rădăcini istorice, 
a puternicelor 
tradiții ale unită
ții națiunii socia
liste de astăzi, tradiții care repre
zintă un nesecat izvor de tărie și în
credere.

într-adevăr, poporul român s-a 
plămădit pe o întinsă arie geografică, 
locuită din ” * _
strămoșii săi geto-daci ; istoria ni-i 
înfățișează ca un neam unitar, vlăs
tar viguros al numeroasei populații 
a tracilor. Pe temelia unității etnice 
și lingvistice a geto-dacilor s-a clă
dit statul centralizat și independent 
creat de Burebista — unul din ma
rile edificii statale ale lumii antice 
— devenit cadrul unitar al dezvoltării 
lor. Pe această temelie avea să se 
constituie ulterior, să se dezvolte și 
să se consolideze și unitatea daco
românilor și, mal apoi, aceea a po
porului român. în dezvoltarea sa. po
porul român a avut de înfruntat 
condiții adesea deosebit de vitrege, 
vatra sa de formare fiind supusă timp 
de un mileniu — secolele III—XIII — 
năvălirii populațiilor migratoare. Deși 
vălurile lor succesive au provocat 
distrugeri și au stinjenit dezvoltarea 
forțelor de producție, totuși societa
tea autohtonă evoluează unitar pe 
întregul teritoriu pe care-1 locuiește, 
sursele istorice atestînd caracterul 
perfect unitar al procesului de con
stituire și dezvoltare a societății feu
dale românești în întreaga arie nord- 
dunăreană.

Această unitate și-a găsit o vie re
flectare in conștiința mereu trează 
pe care au avut-o locuitorii Moldo
vei, Țării Românești și Transilvaniei,

noștri daci, și a

in pofida fărîmițăril statale, că apar
țin unuia și aceluiași popor. Tocmai 
conștiința unității de neam a româ
nilor de pretutindeni a favorizat în
tărirea și dezvoltarea intre Moldova, 
Țara Românească și Transilvania a 
unor strînse relații de colaborare și 
întrajutorare pe toate planurile : po
litic, militar, economic, cultural etc. 
La rîndul lor, atari permanente le
gături, adîncind cunoașterea recipro
că între români, au contribuit la în
tărirea conștiinței unității de neam, 
la cristalizarea mereu mai limpede a 
nevoii de acțiune unită, de corobo
rare a eforturilor in aspra luptă de 
salvgardare a neatlrnării, chiar a 
ființei naționale. Lui Bogdan al 
II-lea 1 se părea firesc, în 1450, ca

ființa națională, pentru a putea des* 
chide calea 
stării".

Oferind 
posibilității 
a unității și neatîrnării, _______
vitale pentru conservarea existenței 
noastre, fapta Iui Mihai a căpătat 
treptat valoare de simbol și s-a 
transformat intr-un permanent în
demn în lupta de eliberare națională. 
Cu bun temei s-a putut spune că 
amintirea domniei Viteazului a 
„luminat ca un stilp de foc căile 
destinului românesc", Însuflețind ge
nerațiile ce i-au succedat in stră
daniile lor repetate, încununate in 
cele din urmă de bucuria izbînzii, 
de a-i reedita opera.

Prin forța lui 
de atracție și prin 
îndelungata lui 
viețuire în gîndi- 
rea politică româ
nească, exemplul 
unificator al dom
nului muntean 
s-a încorporat 

conștiinței naționale românești ca 
unul din cei mai de seamă factori ai 
săi. Aproape patru secole. în toate 
evenimentele mari ale istoriei patriei 
— Ia izbindă și în restriște — Mihai 
Viteazul a fost prezent în simțirea 
poporului, din exemplul său urmașii 
prinzind tăria de a înfrunta vicisitu
dinile destinului istoric.

în secolele următoare — șl cu 
deosebire din veacul trecut — ideile 
unității, independenței și continuită
ții neîntrerupte de viață româ
nească in vechea vatră dacică se 
transformă tot mai mult, sub im
pulsul dezvoltării forțelor de pro
ducție, al noilor relații sociale și al 
afirmării tot mai puternice a na
țiunii, într-o idee-forță politică. 
Aceste idei își află, în revoluția din 
1821 din Țara Românească, condusă 
de Tudor Vladimirescu, și apoi In 
revoluția română de la 1848, nu nu
mai o viguroasă subliniere, dar și 
afirmarea lor ca principale obiec
tive ale programului eliberării noas
tre naționale.

Și tocmai pentru că era 
cea mai generală, pentru 
legitimată de veacurile de 
ale poporului român Spre ____
gîndului îndrăzneț, unirea și neatâr
narea aveau să devină fapt împlinit. 
Mai intii, la 1859 prin unirea Princi
patelor Române și angajarea sta
tului român modern pe făgașul unor 
prefaceri Înnoitoare. Apoi, prin cîști- 
garea cu grele jertfe, pe câmpurile 
de luptă ale războiului din 1877— 
1878, a dreptului la existență poli
tică de sine stătătoare a tînărului 
stat. în sfîrșit, prin votul unanim al 
marii adunări naționale a românilor 
ardeleni întruniți la 1 decembrie 1918, 
în cetatea istorică a neamului ro-

progresului și bună-

dovada convingătoare a 
împlinirii concomitente 

obiective

380 de ani de la Unirea țărilor române 
sub Mihai Viteazul

adîncul vremurilor de

Veste bună de la „Brigada înaltei productivități" 
din Petrila: 100 000 tone cărbune peste plan

preve- 
octua- 
o bri- 
tntre- 

al

70 de oameni — unii 
dintre cei mai pricepuți 
și destoinici mineri din 
Valea Jiului, care alcătu
iesc brigada condusă de 
comunistul Eugen Voicu 
de. la sectorul IV al între
prinderii miniere Petrila 

, — au „rotunjit" la 100 000 
de tone cantitatea de căr
bune extrasă peste 
derile de plan ale 
lului cincinal. Este 
gadă cunoscută in
gul bazin carbonifer 
Văii Jiului, de la care au 
pornit două dintre cele 
mai valoroase inițiative 
muncitorești : „Brigada
înaltei productivități" si 
„Să muncim și să trăim 
în chip comunist". In pre
zent. inițiativa „Brigada 
înaltei, productivități" este 
aplicată de 120 brigăzi din 
Valea Jiului și de 7 între
prinderi din județul Hu
nedoara.

— Atingerea cifrei de 
100000 tone cărbune pes
te prevederile cincinalu
lui — ne spunea șeful bri
găzii, Eugen Voicu — este 
răspunsul nostru la con
dițiile bune de muncă și 
viață pe care ni le asigu-

Minerul Eugen Voicu, împreună cu doi dintre membrii brigăzii sale
Foto : Ion Liciu

ri partidul si statul. Re
zultatele pe care le obți
nem demonstrează, tot
odată, avantajele introdu
cerii pe scară largă a me
canizării in subteran și 
folosirea ei judicioasă prin 
insușirea noilor cunoștin-

te profesionale si forma
rea minerului-tehnician, 
așa cum ne-a indicat se-, 
cretarul general al parti
dului, tovarășul ' Nicolae 
Ceaușescu, cînd a venit 
la noi in Valea Jiului.

Cele 100 000 tone ln-

seamnă un munte de căr
bune, din care se pot ob
ține 102 000 000 kWh ener
gie electrică sau cu care 
se pot încălzi, în perioada 
de iarnă, 1000 de aparta
mente timp de 100 de zile. 
(Sabin Cerbu).

PLOILE DIN ULTIMELE ZILE, AMPLĂ MOBILIZARE DE FORJE PENTRU

• Evacuarea apelor de pe semănături
• întreținerea exemplară a culturilor

In ultimele zile a plouat abundent In 
majoritatea zonelor tării. Despre aceste 
fenomene meteorologice si implicațiile lor 
asupra lucrărilor agricole, tovarășul Oc
tavian Berbecel. șeful laboratorului de 
agromeleorologie. din cadrul institutului de 
specialitate, ne-a făcut citeva precizări :

— Cantitățile de apă căzute in ultimele 
trei zile variază intre 20 și 45 litri pe me
trul pătrat. Centrul de greutate al precipi
tațiilor s-a deplasat spre sud-estul tării, 
zone unde există un deficit de umiditate 
in sol. Se poate spune că, fată de alti ani.

aprovizionarea cu apă a solului este — Ia 
această dată — dintre cele mai bune. Ceea 
ce creează condiții favorabile dezvoltării 
rapide a culturilor, mai ales că pentru lu
nile iunie si iulie se întrevede o creștere 
accentuată a temperaturii.

Important este, acum, să se acționeze 
energic pentru crearea condițiilor optime 
ca plantele să valorifice din plin apa din 
sol. In acest sens, două lucrări se deta
șează prin urgenta lor. Prima — evacuarea 
rapidă a apelor, deoarece ploile abundente 
au provocat băltiri (mai ales în zonele co-

li nare din Oltenia, sudul Banatului, cen
trul și sudul Munteniei și sudul Transil
vaniei, unde predomină solurile grele, im
permeabile). A doua lucrare — trecerea cu 
toate forțele Ia întreținerea culturilor. 
Esențială pentru dezvoltarea normală a 
plantelor este distrugerea buruienilor și a 
crustei formate la suprafața solului. Pe te
renurile umede, dar iinburuienate, unde nu 
se poate lucra mecanizat, trebuie să se 
efectueze rapid pr&șitul manual. Acum, 
acestea sint lucrări hotăritoare pentru asi
gurarea de rccoite mari.

ARGEȘ. Ploile excesive au 
afectat prin băltiri circa 5 000 de 
hectare ocupate cu griu, porumb, 
plante furajere, legume. Fată de 
această situație, biroul comite
tului județean de partid și co
mandamentele agricole locale au 
mobilizat la acțiuni energice de 
evacuare a apei mii de lucră
tori ai ogoarelor, care au lucrat 
fără preget la săparea a 60 000 
metri liniari de șanțuri. Dumi
nică. sute de oameni din comu
nele Beleti. Negrești și Boțești 
au lucrat la consolidarea malu
rilor riului Cîrcinov, pentru a 
feri de ape culturile agricole și 
gospodăriile populației, iar in 
localitățile Costești, Lunca Cor
bului. Slobozia. Popești. Izvoru, 
Recea. Călinești și Leordeni s-a 
acționat energic pentru a se asi
gura scurgerea bălților de pe 
semănături. (Gheorghe Cîrstea).

CLUJ. Văile Gădălinului șl 
Borșei de pe raza consiliului 
unic agroindustrial Bontida de
veniseră duminică un furni
car de oameni și mijloace meca
nice, care au lucrat la săparea

rigole, canale pentrude șanțuri, 
scurgerea apelor de pe semănă
turi. în cadrul aoestui consiliu, 
apa a fost. evacuată de pe mai 
mult de 300 de 
rumb, sfeclă și 
s-a acționat pe 
și Lujerdiului, 
cooperatori din __ .
Lujerdiu. Birlea. Girolt și Teoc 
au lucrat cu cazmale și lopeți 
la amenajarea de șanțuri și ri
gole pentru scurgerea apelor. 
(Alexandru Mureșan).

ILFOV. Datorită creșterii ni
velului Dunării și al râurilor in
terioare. pe terenurile mai joase 
a apărut exces de umiditate. 
Cele mai expuse sint suprafe
țele din lunci și incintele îndi- 
guite. cum sint Pietroșani — Ve
dea — Slobozia. Malu Roșu — 
Gostinu. Greaca — Argeș. Olte
nița — Surlari — Dorobanți. Po
trivit măsurilor stabilite de co
mandamentul județean. în aces
te zone acționează, in comun, 
formații ale I.E.L.I.F.. I.A.S., 
S.M.A. și din cooperativele agri-

hectare cu po- 
legume. La fel 
văile Fizeșului 
unde sute de 
Iclod, Cornești,

cole. Cele 14 stații de pompare 
ale sistemelor de desecări din 
„baltă" funcționează neîntrerupt, 
zi și noapte. în același timp, 
numeroase echipe lucrează la 
consolidarea unor diguri de 
apărare și evitarea infiltrațiilor. 
Formații ale I.A.S. Vedea. Chir- 
nogi, Prundu, Mînăstirea, Giur
giu. Oltenița execută rigole și 
șanțuri pentru conducerea apei 
de pe terenurile agricole în ca
nalele de desecări. (Lucian Ciu
botarul.

MEHEDINȚI. în unitățile din 
raza consiliilor agroindustriale 
Cujmir. Gogoșu. Vînju Mare, 
Devesei, Recea. Stîngăceaua și 
Strehaia. peste 8 000 de coopera
tori și mecanizatori au lucrat 
duminică și luni la executarea 
canalelor de scurgere a apei. 
Eforturi susținute pentru comba
terea băltirilor depun si coope
ratorii și mecanizatorii din Hi- 
nova. Vînju Mare. Vînjuleț, 
Dăncett. Vînători. Batoți. Deve
sei și Burila Mare. Concomitent 
cu această acțiune, forțele ma-

nuale si mecanice efectuează lu
crările de întreținere a culturi
lor. (Virgiliu Tătaru).

IALOMIȚA. într-o serie de 
unităti agricole de stat si coope
ratiste din județul Ialomița au 
loc acțiuni pentru eliminarea 
excesului de umiditate de pe te
renurile cultivate. în incintele 
îndiguite Boianu-Sticleanu. Pie- 
troiu-Borcea si Țăndărei-Giur- 
geni au fost puse in funcțiune 
toate stațiile de pomoare. 
asemenea. în zonele unde 
există sisteme de desecare 
fost aduse motopompe. conduc
te și s-au săpat șanțuri pentru 
scurgerea apei. Ploile au de
terminat. totodată, creșterea ape
lor Dunării. Ialomitei si Borcei. 
Pentru prevenirea pătrunderii 
acestora pe culturi. în zonele 
Borcea. Fetești. Stelnica si Fă- 
căeni, unele diguri au fost su- 
praînăltate si consolidate. Aici, 
duminică au lucrat la consoli
darea digurilor peste 2 000 de oa
meni și diferite utilaje. (Mihai 
Vișoiu).

Moldova „un* să fie" Împreună cu 
Transilvania ; Vlad Țepeș considera 
Țara Românească și Transilvania 
„o singură (ară", iar Ștefan cel Mare, 
într-o solie adresată Veneției, numea 
Tara Românească vecină „l'aitra Va- 
lachia" ; pentru domnul Moldovei, 
Muntenia nu era altceva decit o „altă 
(ară românească".

Expresia cea mai Înaltă a tendin
țelor de unitate politică a întruchi
pat-o unirea realizată de Mihai 
Viteazul la cumpăna dintre veacu
rile XVI—XVII, cînd pentru o scurtă 
vreme Vulturul muntean, Zimbrul 
moldovean și Leul transilvan s-au 
aflat unite simbolic pe una și 
aceeași stemă. Cronicarii care au 
descris intrarea lui Mihai în Tran
silvania (1599) au înțeles că la baza 
solidarității românilor de aici cu 
oastea învingătorului de la Șellm- 
băr se afla „încrederea că au un 
domn din neamul lor."

Unirea Țării Românești, Moldovei 
și Transilvaniei sub Mihai Viteazul 
nu s-a născut din acțiunea militară 
a unui condotier sau aventurier. Ea 
a fost 
proces 
căruia 
român 
Mihai 
specifică — oea medievală — 
cestui proces și a purtat amprenta 
împrejurărilor timpului său. Prin ac
tivitatea sa, Mihai Viteazul s-a impus 
ca una din personalitățile remarcabi
le ale scenei politice și militare eu
ropene. numeroase mărturii atestînd 
prețuirea contemporanilor 
perspicaoele om politic, ca și pen
tru viteazul conducător de oști.

Subliniind semnificația operei is
torice a lui Mihai Viteazul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că el „a 
întruchipat in chip minunat năzuin
țele celor trei țări românești spre 
unitate statală, pentru a putea face 
față năvălitorilor străini, oprimării 
otomane, pentru a-și putea păstra

o etapă calitativ nouă a unui 
istoric îndelungat, la capătul 
se află statul național unitar 
modern. Opera politică a lui 

Viteazul a reflectat o fază 
a a-

dorința 
câ era 
lucrare 
izbînda

pentru

Constantin CAZANIȘTEANU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Luminile de pe Cibin
Un baraj și o hidrocentrală dau alt curs 

existenței unui rîu anonim
Cibinul este un rîu 

care trece prin Sibiu, 
un rîu despre care nu 
prea se învață nici la 
istorie, nici la 
grafie, deși s-ar 
veni să-i fie 
pomenit numele ; 
doar pentru că 
bate unul din 
și frumoasele 
ale României, ci, mai 
ales, pentru că a fost 
martor al atîtor eve
nimente din multimi
lenara noastă trecere 
prin vreme, inclusiv 
la izbînda săvîrșită de 
Mihai Viteazul 
toamna anului 
lingă Șelimbăr, 
bindă așezată piatră 
de temelie la Unirea 
tuturor românilor.

Cibinul trece 
Sibiu aproape 
gat în seamă, ca 
drumeț neinvătat 
vălmășagurile 
grăbit să ajungă 
tintă. Iar tinta 
nului este Oltul cu 
care-și întovărășește 
apele. Dincolo de Gura 
Riului, prima așezare 
care-i iese in cale, Ci
binul este bogat in 
păstrăvi, bogat in fru
musețe. La vreo doi 
kilometri mai departe, 
unde munții sint mai 
apropiati. apa riului 
a fost zăgăduită. Și 
pentru intiia oară. Ci
binul a fost 
Omul a hotărît 
inainte de a ajunge ._ 
Gura Riului și mai a- 
poi la Sibiu, _și mai 
poi la Olt, 
se preschimbe 
„mare", în 
Cibinului".

La inceput i 
nit geologii. ■ 
cercetat strat 
piatra, au întors-o 
toate fetele, i-au 
cercat puterile i 
tru ca temelia 
jului să poată fi așe-

geo- 
cu- 

mal des 
nu 

stră- 
marile 
orașe

în
1599, 

iz-

prin 
nebâ- 

un 
cu 

lumii, 
la 

Cibi-

învins. 
ca 
la

a-
Cibinul să 

într-o 
„Marea

ve-au
care, au 
cu strat 

i pe 
in- 

pen- 
bnra-

zată în loc bun. A- 
poi. după obicei, au 
venit vreo treizeci de 
oameni, unul a scris 
pe o seîndură „Șan
tierul baraj-Cibin", au 
adus cu ei și citeva 
vagoane care țineau 
loc de dormitoare, bu
cătării, sufragerii, club, 
birouri și. sub con
ducerea inginerului 
Gerhard Urschel și a 
șefului de lot Nico
lae Bonis, au început 
organizarea de șan
tier.

Ca o paranteză, tre-

Radu SELEJAN

buie amintit faptul că 
județul Sibiu a 
prin tradiție, un 
portant centru ener
getic* uzina electroe- 
nergetică Sadu I, in
trată* în funcțiune în 
anul 1896, fiind prima 
de acest fel din tară ; 
în 1907 a început 
producă energie 
drocentrala Sadu 
iar linia electrică 
nofazică de 4 kV, in
tre Sadu și Sibiu, în 
lungime de 18 kilo
metri, construită în 
1897, a constituit o 
premieră europeană. 
Cum s-ar spune, pe 
aceste meleaguri, în
tre acești munți, exis
tă o tradiție a baraje
lor... Am făcut această 
paranteză deoarece o 
parte din oamenii ba
rajului de 
sint trecuti 
ba de foc a 
a celorlalte
tiere hidroenergetice 
ale țării.

Inginerul loan Vi- 
ziteu este de loc din

fost, 
im-

să
hi
ll, 

mo

pe Cibin 
prin pro- 
Bicazului, 
mari șan-

Barajul de la Gura Riului. îndărătul barajului, 
Cibinul s-a transformat din rîu în... mare

Foto : Fred Nuss

nordul Moldovei, a 
terminat facultatea la 
Timișoara și a debu
tat ca specialist la 
barajul Sadu V, lu
crare ce s-a executat 
in paralel cu Bicazul. 
A plecat apoi la Ro- 
vinari, a trecut la Por
țile de Fier I. la Cer
na și apoi la Gura 
Riului. A umblat mult, 
a văzut multe, a do- 
bindit o bună expe
riență, mărturisește că 
șantierul, barajele fac 
parte 
viața 
zi. îl 
cesele 
ținut, 
sul, obișnuit 
vierea rîurilor. Prefe
ră, în schimb, să-mi 
prezinte sobru, ingi- 
nerește, ultima lucrare 
pe care, alături de în
tregul colectiv de aici, 
și-a inscris-o cu mîn- 

in biografia de

integrantă din 
lui de fiecare 

întreb de suc- 
pe care le-a ob- 
deviază răspun- 

cu... de-

drie 
constructor :

„înalt de vreo 70 
de metri, lung de cir
ca 300 metri la co
ronament, executat din 
beton, tip ciupercă cu 
contrafort, după o so
luție mult mai econo
micoasă fată de 
asemenea baraje 
l-au precedat, 
jul de la Gura 
lui tine în friu un lac 
de acumulare de a- 
proximativ 15,5 mili
oane metri cubi de 
apă — Marea Cibinu- 
lui. cum ii spunem 
noi. Creată in urma a- 
cestei importante 
crări hidrotehnice, 
reprezintă izvorul 
apă vie al Sibiului. In 
fiecare secundă por
nesc către marele o- 
raș 1 440 litri de apă, 
potolind pe de-a-ntre- 
gul setea urbei. Con
comitent s-a înălțat 
și o hidrocentrală care 
va fi dată in func
țiune în acest an, in 
prezent lucrîndu-se la 
montarea agregate
lor".

Pină să se ajungă la 
forma de astăzi a ba
rajului, constructorii 
au muncit cu trudă și 
spor, au excavat pes
te 300 000 metri cubi 
de rocă, au turnat tot 
atit beton, au execu
tat vreo 22 000 metri 
liniari de foraje pen
tru voalul de etanșă- 
re. Dar cite alte lu
crări n-au mai reali
zat în tot acest răs
timp oamenii acestui 
șantier, cărora le-au 
venit in ajutor și stu-
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

alte 
care 
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Rîu-
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Muzeistică
Știați că Muzeul de științe na

turale din Piatra Neamț are cea 
mai bogată colecție de pești fo
sili oligoceni din țară, fiind a
patra de acest fel din lume ? | 
Ea numără peste 800 exemplare, 
din care 40 sint unicate pe ma- •

I

I
I
I
I
I
I

pamond. Colecția este rodul ac
tivității de două decenii a docto
rului in științe biologice Mihai 
Ciobanu, care a studiat fauna de
pozitelor oligocene de la Piatra 
Neamț, datind de acum 60 mi
lioane ani, cind pe aceste me
leaguri se aflau apele mării oli
gocene, iar clima era subtropica
lă. Colecția constituie nu numai 
un punct de atracție, ci și de do
cumentare pentru specialiști de 
la noi și din alte țări.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pedeapsa aspra, 
dar meritata

La Tribunalul județeart Dolj 
s-a judecat procesul in care au 
fost implicați Eufemia Săvu- 
lescu, contabil-șef la filiala Cra
iova a Uniunii compozitorilor, și 
Alexandru Bărbuleanu, inspec
tor de teren la aceeași instituție, 
invinuiți de delapidarea Sumei 
de 427 000 lei. De unde și cum ? 
Cei doi aveau ca obligație de 
serviciu să încaseze sumele da
torate Uniunii compozitorilor, 
potrivit reglementărilor in vi
goare, de la cei care făceau 
nunți, petreceri și alte sin
drofii cu... lăutari. Banii au 
fost încasați, chitanțele au fost 
eliberate plătitorilor, s-au întoc
mit chiar și mandate de expe
diere a sumelor, dar respecti
vele mandate nu au fost alt
ceva decit falsuri, intrucit nici 
măcar cinci bani din cei 427 000 
lei nu au luat drumul Uniunii 
compozitorilor, ci al buzunare
lor celor doi. Pentru fapta lor, 
Eufemia Săvulescu și Alexandru 
Bărbuleanu au fost condamnați 
la 15 și, respectiv, 18 ani închi
soare.
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Paznici tara voie
Deva. Miez de noapte. Liniște. 

Orașul se odihnește. Numai un 
ins, Ioan Filip, de prin județul 
Arad, pripășit pe acolo cu gin- 
duri necurate, s-a furișat in ma
gazinul alimentar cu autoservire 
din strada Horia. Auzind un zgo
mot suspect, cetățeanul loan Ru
ja l-a sculat din somn pe veci
nul său. Virgil Tătăhuia. După 
ce au telefonat la miliție, cei 
doi au coborît in stradă și s-au 
postat la pindă pină la sosirea 
lucrătorilor de miliție. Individul 
a fost luat ca din... oală.

A doua zi, in fața colegilor de 
muncă de la termocentrala Min
tia. muncitorilor Ioan Ruja și 
Virgil Tătăhuia li se aduceau 
mulțumiri.
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Macazul schimbai
In orașul Babaddg (Tulcea) se 

construiește o nouă fabrică de 
piine. Pe șantier, zor mare să se 
termine lucrările. Mai lipseau 
insă unele utilaje și aparate. 
Conform adreselor le-a sosit 
și un injector de la Cluj-Napo- 
ca. Dar cind să deschidă lada, 
in loc de injector au găsit 20 
de... cintare. Ce se intimplase ? 
Cei din gara de mărfuri Tulcea 
au inversat lăzile. Țintarele le-au 
trimis la Babădag, iar lada cu 
injectorul la direcția comercială. 
După o săptămână de căutări, lu
crurile s-au lămurit. Macazul a 
fost schimbat și injectorul a 
sosit, in sfârșit, la destinatar, 
care se întrebă : „De ce nu-și 
„injectează" unii cind trebuie 
acel pitiș de atenție, pentru a nu 
mai da bătaie de cap altora ?“
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„Colecționarul"
Unul colecționează șervețele 

de masă, altul cutii de chibrituri, 
fluturi, nasturi, penițe și așa 
mai departe. Fiecare cu pasiu
nea lui. Ion Mihaiu din Tg. Oc
na s-a gindit insă că n-are rost 
să se încurce Cu obiecte fără 
prea mare valoare. A început să 
„colecționeze" de la fabrica de 
mobilă unde lucrează tot felul 
de materiale șt obiecte. Cind 
i-au venit acasă „vizitatorii", au 
găsit nu mai puțin de 16 mese, 
12 kg poliuretan, 17 kg vopsea, 
scaune, fotolii și multe alte ase
menea obiecte de preț. Acum 
urmează ca instanța de judeca
tă să-i „prețuiască" și lui fapta.

I
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| Neatenție I
I
I
I
I
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...In timp ce meseriașul de cale 
Gheorghe Bordeianu, de la Sec
ția L 3 Fetești a Regionalei Căi 
Ferate Constanta, verifica starea 
șinelor, a fost surprins de o lo
comotivă de manevră și n-a mai 
putut fi salvat.

...In timp ce se afla pe scara 
unui vagon care rula in incinta 
întreprinderii „Neferal" din 
București, șeful de manevră Ilie 
Bubi a căzut și n-a mai putut fi 
salvat.

Două 
deamnă 
atenție 
avem, deopotrivă, ceferiști 
călători.

Cazuri tragice, care in
ia reflecție, la plusul de 

pe care trebuie să-l 
sau

I
Copii salvați
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in timp ce trecea pe strada 
Banatului din Chitila. profesorul 
Dumitru Mușat a observat ieșind 
fum dintr-o casă, de unde o 
femeie a scos, pe rind, patru co
pii mici. Toți patru in stare gra
vă. Copiii au fost transportați 
urgent la spital, unde au fost 
salvați.

După stingerea focului, din 
cercetările întreprinse la fața 
locului — ne informează cores
pondentul voluntar Zaharia Ciu
lei — rezultă că totul s-a pe
trecut din pricina unui reșou 
uitat in priză, in timp ce tatăl 
copiilor era la lucru, iar mama 
acestora se dusese cu treburi 
prin vecini.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii”
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In viața organizațiilor de partid un 
eveniment deosebit îl constituie des
fășurarea convorbirilor individuale. 
Ele au loc, in fiecare an, între bi
rourile (Organizațiilor de partid și co
muniști. JJn dialog sincer, deschis, de 
la om lai om, care are ca scop per
fecționarea propriei lor munci, an
gajarea tuturor membrilor partidului 
nostru în lupta pentru o calitate 
nouă, superioară în toate domeniile 
de activitate. Anul acesta dialogul 
capătă o semnificație aparte întrucît 
el coincide cu preschimbarea carne
telor de partid.

Aprobînd în ședința sa din 29 apri
lie raportul privind stadiul pregă
tirii acțiunii de preschimbare a docu
mentelor de partid. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a subliniat 
necesitatea ca, atit în cadrul discu
țiilor individuale, cît și al adunărilor 
generale de dezbatere a concluziilor 
rezultate în urma acestora, accentul 
să fie pus pe modul în care fiecare 
membru își îndeplinește îndatoririle 
ce-i revin din Programul și Statutul 
partidului, militează neobosit pentru 
aplicarea în Viață a hotărîrilor parti
dului, a legilor țării, participă la în
deplinirea tuturor sarcinilor ce stau 
în fața întreprinderilor și instituții
lor, pe felul în care comuniștii își ri
dică nivelul politico-ideologic și de 
cultură, își perfecționează pregătirea 
profesională, acționează pentru apli
carea în Viață a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Cu ce rezultate se soldează aceste 
convorbiri ? Ce influență imediată au 
ele asupra vieții și muncii comuniș
tilor ? Inserăm în rîndurile de față 
răspunsurile la aceste întrebări cu
lese de reporteri și corespondenți ai 
ziarului de la secretari ai unor orga
nizații și comitete de partid în care 
s-au desfășurat asemenea discuții in
dividuale și adunări generale de dez
batere a concluziilor.

— Numitorul comun al concluziilor 
desprinse din convorbirile individuale 
— ne spunea Măria Manta, secretara 
organizației de partid nr. 12 de la 
întreprinderea „Romlux" din Tîrgo- 
viște — a fost preocuparea comuniș
tilor pentru promovarea unei calități 
noi a muncii în activitatea de pro
ducție. Dintre multiplele probleme 
adtlse de comuniști în discuție — re
feritoare atît la necesitatea creșterii 
productivității muncii, cît și a ridică

rii nivelului tehnic al produselor — 
ne-a vorbit despre două. Prima : mai 
mulți comuniști, printre care Elena 
Rădoi și Liliana Colțunaș, au sesizat 
faptul că în secția balasturi nu există 
o echilibrare corespunzătoare a 
schimburilor și au propus o reparti
zare rațională a forței de muncă în 
toate cele trei schimburi. Rezultatul ? 
Analiza întreprinsă de către biroul 
organizației de bază și conducerea 
secției în urma acestei propuneri a 
determinat măsuri imediate, care au 
și început să-și arate eficiența. Rea
lizările schimburilor II și III se apro
pie acUm de nivelul celor ale schim

spre exemplu, a pus în discuție o 
problemă deosebit de importantă : 
„cum putem aprecia activitatea unor 
comuniști care nu iau niciodată cu- 
vîntul în adunările generale, ca șl 
cum problemele pe care le dezbatem 
și dorim să le soluționăm n-ar inte
resa pe toți comuniștii, ci numai pe 
unii dintre noi Respectivul comu
nist a propus ca biroul organizației 
de partid să ia în considerare fiecare 
„caz" în parte, să repartizeze cu mai 
multă judiciozitate sarcini concrete 
fiecărui comunist și să urmărească 
cU perseverență modul în care sînt 
duse la îndeplinire, să intensifice

Anchetă pe o temă la ordinea zilei

bului I. Echilibrarea corespunzătoare 
a schimburilor nu era o noutate. Alt
ceva a fost nou : modul hotărît, fără 
ezitări, în care comuniștii au cerut 
soluționarea ei, au solicitat să se 
treacă de la vorbe la fapte, care a 
determinat atît biroul organizației de 
bază, cît și conducerea secției să ac
ționeze fără nici o întîrziere. A două : 
critica formulată de comunista Maria 
Danciu referitoare Ia activitatea ne
corespunzătoare a unor reglori, care 
se lăsau prea mult invitați pentru a 
interveni în menținerea permanentă 
a mașinilor în stare de funcționare, 
s-a soldat și ea cu o intervenție 
promptă. Analiza făcută de biroul 
organizației de partid împreună cu 
conducerea secției s-a încheiat cu 
redistribuirea mai bună a reglorilor 
pe schimburi, sancționarea abaterilor 
de la disciplină a unora dintre ei, 
măsuri operative pentru întărirea or
dinii și creșterea responsabilității 
reglorilor.

Secretarul comitetului de partid de 
la Depoul de locomotive București, 
Vasile Ionescu, ne-a relatat că la or
ganizația de partid nr. 5, de pildă, 
lupta pentru o calitate nouă, supe
rioară, a vizat chiar viața internă de 
partid. Comunistul Damian Pitică,

muhea de educație, astfel ca ea sâ 
determine creșterea răspunderii față 
de calitatea de membru de partid a 
fiecărui comunist.

„E ușor de zis, cum îi mai aud pe 
Unii prin ședințe, că de calitatea oa
menilor depinde calitatea produselor 
— ne spunea, într-un alt mare co
lectiv bucureștean. la ..Timpuri noi“, 
tovarășul Gheorghe Vasilescu, secre
tar adjunct al organizației de bază 
de la forjă-tratamente. Sigur, așa 
este. Tocmai de aceea problema care 
i-a preocupat pe foarte mulți mem
bri de partid de aici, în cadrul con
vorbirilor individuale, a fost aceasta: 
cum să obținem mai întîi o calitate 
superioară a „produsului uman", pen
tru ca astfel să determinăm creșterea 
generală a calității muncii ? Vreți să 
știți ce propuneri au făcut în acest 
sens membrii organizației noastre in 
cursul discuțiilor individuale ? Iată 
—1 ni s-a spus — comunistul Emil 
Teișanu și-a asumat sarcina de a se 
ocupa, împreună cu secretarul orga
nizației U.T.C. din secție. Alexan
dru Ursîcă, de creșterea sub toate 
aspectele, și ca oameni și ca mese
riași. a tinerilor care lucrează la in
stalația de câlire de înaltă frecven
ță, una din cele mai importante in

stalații din secție. Iar comunistul Va
sile Veșcă, de meserie forjor, a lan
sat o inițiativă pe care a adresat-o 
tuturor comuniștilor. Despre ce e 
vorba ? Pe temeiul angajamentului 
pe care și l-a luat, în cadrul discu
țiilor individuale, el a propus ca și 
alți membri de partid să se îngri
jească de pregătirea din punct de ve
dere profesional și moral-politic a 
unui sau a doi tineri spre a deveni 
membri de partid. El a sugerai 
ca, în adunările generale în care 
se discută primirea în partid a aces
tor tineri, să se facă cunoscute și nu
mele celor care au răspuns de for
marea viitorilor comuniști și, în func
ție de rezultate, această sarcină să 
fie prelungită sau nu",

Promotori ai luptei pentru o nouă 
calitate s-au dovedit a fi și comu
niștii din domeniul cercetării. Iată ce 
ne relata în acest sens cercetătorul 
științific principal Viorica Mihalca, 
secretara organizației de bază de la 
Institutul de chimie din Gluj-Napo- 
ca : „E greu să sintetizezi cele mai 
importante propuneri făcute de co
muniști cu ocazia convorbirilor indi
viduale. Ar fi multe de spus. Mă voi 
opri la unâ — cea făcută de doctorul 
docent Francisc Hodoșan. Acesta a 
propus să se înființeze, în cadrul 
institutului nostru, colective pluri
disciplinare în care, alături de chi- 
miști, să lucreze biologi, agronomi, 
biochimiști în vederea abordării unor 
cercetări cît mai eficiente. Această 
sugestie â fost inclusă în planul de 
măsuri al biroului organizației de 
bază și vom acționa împreună cu 
conducerea institutului pentru mate
rializarea ei“.

Comuniștii sînt, prin definiție, pro
motori ai noului. Rîndurile de față, 
care dezvăluie doar cîtevâ din nu
meroasele propuneri, inițiative Șl ac
țiuni rezultate din convorbirile indi
viduale, sînt o confirmare. Viața de 
fiecare zi, cu multiplele ei bătălii și 
împliniri, este cea care dă desigur 
măsura reală a contribuției comuniș
tilor la promovarea unei calități noi, 
superioare, în toate domeniile de ac
tivitate.

Constantin PRIESCU 
Victor BÎRLADEANU

Grijă pentru gospodărirea și folosirea pămîntului
în scopul îndeplinirii obligației de 

a folosi rational si deplin fiecare 
metru pătrat de pămînt. la consiliul 
unic agroindustrial de stat si coope
ratist Bîrla. județul Argeș, s-au luat 
o seamă de măsuri de identificare 
și readucere în circuitul agricol a 
noi terenuri. în această primăvară, 
aproape 18 hectare de teren cu mă- 
răcinișuri si stufărișuri au fost de
frișate. curățite de rădăcini si re
date agriculturii. La acestea se 
adaugă' alte 7 hectare teren, care, 
prin executarea unor lucrări de 
ameliorare, au redevenit productive. 
S-a acordat, de asemenea, atenție 
folosirii raționale a terenurilor din 
gospodăriile cetățenilor, precum Si 
a loturilor ajutătoare ale membrilor 
cooperatori. Ca urmare, s-a reușit 
să se cîștige si în acest Sector, cu- 
rățindu-se de stufărișuri si salcîmi. 
aproape 10 hectare, care se cultivă 
în prezent în bune condiții.

De asemenea, pe baza măsurăto
rilor făcute s-a stabilit că aproape 
400 hectare teren erau deținute în 
plus ca lot în folosință personală. 
Din această suprafață, o treime a 
fost comasată și trecută în folosin
ță obștească, spre a fi lucrată me

canizat. iar restul a fost dat în 
acord global cooperatorilor. S-au 
defrișat, totodată, pe baza aprobări
lor primite. 18 hectare cu vii răzlețe 
în perimetrul C.A.P. „Unirea" și al 
C.A.P. „înfrățirea", teren care a 
sporit suprafața arabilă. O suprafa
ță de 1 750 hectare culturi de toam
nă și ogoare a fost scoasă de sub 
influenta băltirilor, prin executarea 
a 15 mii de metri liniari de rigole 
și canale de către membrii coope
ratori și personalul de birou de la 
cele trei cooperative agricole din 
cadrul consiliului.

Desigur, nu au fost epuizate toate 
posibilitățile de folosire rațională a 
pămîntului. Mai există terenuri, 
atit în cîmp cit si în vatra satului, 
ocupate cu stufărișuri, arborete etc. 
Depistarea si curățirea lor. asigu
rarea condițiilor de utilizare optimă 
a pămîntului preocupă mult orga
nele și organizațiile de partid, pe 
specialiștii agricoli din cadrul con
siliului nostru.
Marin NIȚUEESCU 
președintele consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Bîrla, județul Argeș

Nu doriți un vagon de tablă ?
în ziua de 7 aprilie, la Combina

tul de lianți și azbociment din 
Fieni. împreună cu vagoanele încăr
cate cu tablă destinată acestei uni
tăți a sosit și un vagon in plus, cu 
22 tone tablă neagră de 15 mm gro
sime. fără acte însoțitoare. Pentru 
a nu tine vagonul blocat si a nu 
plăti locații, tabla a fost descărcată. 
Au trecut însă aproape două luni de 
cînd tabla se află în custodia noas
tră. timp în care conducerea com

binatului a făcut demersuri la orga
nele C.F.R. si la B.J.A.T.M.. pentru 
a afla cine este furnizorul si cui îi 
este destinată, dar oină acum nu 
s-a prezentat nimeni să o ridice.

Cine o fi furnizorul atît de bun 
și darnic, care face cadou un vagon 
de materiale ?

NIcoIae POPESCU
muncitor, Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni

0 zi rodnică de sute de tone

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII

PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE DIN JUDEȚUL VÎLCEA

Pornind de la o autocritică spontană-un subiect 
de reflecție pentru toți constructorii

Nu de mult ne-am aflat, cu treburile, la sediul întreprinderii județene 
de construcții-montaj — Vîlcea. Pe un mare panou de la intrare, expus 
la loc vizibil, ne-a atras atenția numărul la zi al „Scînteii", in care era 
Încercuit, cu roșu, un articol din serialul „Am fost o săptămină constructor 
de case". Reamintim — e vorba de teportajele anchetă scrise în urma 
unei documentări in condiții de incognito pe șantierele de construcții de 
locuințe din Brăila. Aici, la Rimnieu Vilcea, pe panoul amintit, ziarul era 
afișat alături de o întrebare scrisă cu litere de-o șchioapă : „Asemenea 
lipsuri nu'se găsesc și pe șantierele noastre, tovarăși constructori?"

Am cerut amănunte despre utilitatea serialului pentru constructorii 
vîlceni tovarășului Ion Chelcea, directorul I.J.C.M., care ne-a spus :

— Pe lingă afișarea zilnică, am or
ganizat și citirea articolelor respec
tive la locul de muncă. în prima 
seară, după apariția anchetei „Scin- 
teii" am discutat problemele ridicate 
de articol în obișnuita ședință ope
rativă cu șefii de lot, conducătorii 
șantierelor, mecanicii-șefi și cu alte 
cadre de bază din întreprindere. A- 
celeași probleme le-am dezbătut 
miercurea dimineața la ora de pro
tecția muncii, ce se tine înainte de 
începerea programului și le dezba
tem în acest sfîrșit depună în fie
care adunare de grup^sindicală.

— Ce a determinat o asemenea ac
țiune ?

— Faptul că și noi ne regăsim in 
articolele respective, deși este vorba 
de alt județ. Da, așa este, în gene
ral avem multe neajunsuri de În
dreptat pe șantierele construcțiilor de 
locuințe. Și poate că nu numai .noi. 
Dar nu vreau să mă uit după lipsuri 
în grădina altuia, mă refer la noi. Cu 
sinceritate și răspundere trebuie să 
spun că și pe șantierele din județul 
Vilcea pot fi întîlnite o serie de de
ficiențe de genul celor dezvăluite în 
serial...

Cerînd concretizări, ni s-a răspuns : 
Și la noi mai apăreau fenomene de 
birocratism in întocmirea formelor 
de angajare. Pentru a le preintimpina 
am hotărît sâ avizez personal, la 
orice oră din zi, cererile de încadrare 
in muncă, asigurîndu-se și buna func
ționare a dispensarului propriu pen
tru efectuarea operativă a examene
lor medicale necesare. Și noi ducem 
o cronică lipsă de scule și dispozitive 
de mică mecanizare (tesle, fire cu 
plumb, canciocuri, șpacluri și altele). 
Cu vreo 4 ani în urmă, ÎNCERC ne-a 
transmis un nomenclator cti aseme
nea produse, pe care l-am completat 
cu necesitățile noastre, am trimis 
apoi comanda cuvenită, dar... nici 
pînă astăzi nu am mai avut vreo 
veste în acest sens. Și la noi se în
registrează probleme în ce privește 
calitatea lucrărilor, și noi avem con
structori care, in timpul serviciului, 
consumă băuturi alcoolice sau prac
tică jocuri de noroc. Desigur, faptul 
că uneori lipsesc materialele de lucru

nu poate scuza indisciplina. în sfir
șit, și la noi se înregistrează intîr- 
zieri sau absențe nemotivate de la 
program, avem încă multe de făcut 
pentru dezvoltarea conștiinței înain
tate, adică, așa cum se sublinia și în

Ecouri ale anchetei- 
serial

„Am fost o săptămină 
constructor de case“

articole, avem datoria să ridicăm nu 
numai case, ci și conștiințe.

Desigur, sînt lipsuri pe care nu le 
descoperim abia acum său care ar fi 
proprii numai șantierelor brăilene 
sau vilcene. Eu nu aș crede că 
vreun director de întreprindere de 
construcții ar putea susține că la el 
nu se întâlnește așa ceva. Este lim
pede însă că nu putem lăsa lucrurile 
să continue astfel.

— Desigur, unele măsuri s-au luat 
și pină acum...

— Da 1 Se vede treaba însă că au 
fost insuficiente. Am reușit să per
manentizăm forța de muncă într-un 
procent covîrșitor ; am discutat și dis
cutăm critic, in adunările generale, 
problemele calității și disciplinei ; 
dealtfel, pe ordinea de zi a adunări
lor, calitatea lucrărilor și folosirea 
utilajelor reprezintă un punct per
manent, indiferent de ce alte proble
me avem de analizat ; totodată, folo
sim, cît ne pricepem mai bine, pro
paganda vizuală, stațiile de radioam
plificare de la căminele de nefami- 
liști și alte mijloace educative.

— Dezbaterile Pe marginea artico
lelor din „Scinteia" V-ău inspirat și 
alte acțiuni ?

— Articolele amintite ne-au con
vins definitiv că nu trebuie să aș
teptăm ajutorul altora, ci trebuie să 
ne autodotăm. Am și stabilit o serie 
de măsuri de autodotare rapidă cu 
scule și dispozitive de mică mecani
zare. Cum ? Prin procurarea unor 
matrițe, prin angajarea unui meseriaș

experimentat in acest sens. Am revi
zuit repartizarea personalului TESA 
pe obiective de construcții — unde lu
crează cite trei ore pe zi — stabilind 
că, aflați acolo, tovarășii funcționari 
să răspundă in mod direct de asi
gurarea bunului mers al lucrărilor.

Considerăm că. prin toate măsurile 
luate. Climatul de muncă pe șantie
rele noastre va putea fi tot .mai favo
rabil Îndeplinirii planului. în trimes
trul I, de exemplu, am predat peste 
prevederi 40 de apartamente. Planul 
producției industriale l-am depășit cu 
10 milioane lei. dar am rămas datori 
cu 13 la sută la indicatorul construc
ții-montaj. Se înțelege că avem de 
gind — și avem datoria — să ne mo
bilizăm toate forțele pentru ca in 
acest al doilea trimestru să dăm lo
cuințe mai multe și mai bune calita
tiv. Chiar dacă nu vom reuși să lichi
dăm dintr-o dată toate neajunsurile de 
care ne împiedicăm de ani si ani de 
zile, sintem hotăriți să facem tot ceea 
ce depinde de noi pentru a le dimi
nua din ce în ce mai mult.

...Consemnînd aceste rînduri âm 
putea adăuga că, neîndoielnic, dacă 
toate întreprinderile județene de con
strucții vor proceda așa, nu se poate 
să nu survină așteptatul reviriment 
în acest important sector de activi
tate.

Gheorghe MITROI 
Ion STAN.C1U 
corespondentul „Scînteii"

Agenda 
litoralului

• Duminică 25 mai. în stațiu
nile de pe litoralul românesc se 
aflau la odihnă în hoteluri 
25 000 de turiști, dintre care 
14 000 veniți din alte țări. 
S-a înregistrat cu acest prilej 
prezenta pentru prima oară pe 
litoralul românesc a unor oas
peți veniți prin noi agenții și 
firme de turism din Anglia, 
Franța, Danemarca și Belgia, 
care au contractat locuri în sta
țiunile noastre. Numărul turiști
lor crește de la o zi la alta, iar 
pe aeroportul internațional Mi
hail Kogălniceanu traficul de
vine tot mai intens.

9 începînd din aCest an, două 
hoteluri — „Meteor" din Efo
rie Nord și „Parc" din Eforie 
Sud. insumînd aproape 500 de 
locuri — sint puse în exclusivi
tate la dispoziția oamenilor 
muncii din industria minieră, 
care vor beneficia de condiții 
dintre cele mai bune de cazare.

O A avut loc un simpozion 
privind dispecerizarea spațiilor 
de cazare pină la nominalizarea 
pe hotel și cameră, la care au 
participat reprezentanți din 
toate stațiunile turistice din 
tară. începind din acest sezon, 
8 000 de turiști români pe serie, 
veniți prin sindicate si O.J.T., 
vor beneficia de acest sistem 
modern și operativ de cazare.

® încebînd de duminică, 25 
mai. și-a reluat emisiunile esti
vale cunoscutul post de radio, 
atit de îndrăgit de turiști, „Radio- 
vacanța". care emite pe lungi
mea de 206 metri unde medii.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Recent, din inițiativa organizației 
de partid și a conducerii unității, la 
Combinatul de produse sodice Go
vora a fost organizată. în sniritul 
prevederilor Decretului nr. 465/1979 
privind recuperarea si valorificarea 
resurselor materiale refolosibile. o 
„Zi de acțiune" pentru strîngerea și 
predarea materialelor refolosibile 
metalice si refractare. Fără să fie 
stînjenită activitatea productivă, 
personalul de birou, utecistii. elevii 
de la școala profesională au strins 
în această zi 80 de tone fler vechi, 
60 de tone fontă și 60 de tone de
șeuri din cărămidă refractară, ră
mase de la reparațiile capitale efec

Pe scurt,
• Combustibil economisit. Prin 

mai buna întreținere si folosire a 
locomotivelor, mecanicii de la de
poul C.F.R. Iași au economisit de la 
Începutul anului 90 tone combusti
bil convențional. Cu combustibilul 
economisit pot fi remorcate în plus 
30 perechi de trenuri de marfă, pe 
distanta Socola—Mărășesti. (Ion Bîr- 
san, tehnician. Iași).
• La propunerea cetățenilor, cu 

contribuția lor. Zilele trecute. în 
comuna noastră a fost dat în folo
sință noul cămin cultural, la a că
rei construcție sătenii aU prestat 
mii de ore de muncă patriotică. (Ion

tuate la uzina nr. 2. precum si de la 
alte ateliere și fabrici din combinat.

Aceste materiale, strînse supli
mentar. în afară planului de colec
tare pe care-1 avem, au fost expe
diate combinatelor siderurgice Hu
nedoara si Reșița. întreprinderii de 
osii și boghiuri Balș. precum și al
tor unităti care, la rîndul lor. sînt 
furnizorii noștri de materiale ce le 
folosim in procesul de fabricație.

Rezultatele obținute ne îndeamnă 
la repetarea unor asemenea acțiuni.

Alexandru REZEA
Combinatul de produse sodice 
Govora

din scrisori
Neagu, pensionar, comuna Flnta 
Mare, județul Dîmbovița).
• Pe strada cu hîrtoape... De opt 

luni, de cînd au început lucrările 
de canalizare, strada Plugarilor din 
Baia Mare a devenit de nerecunos
cut și... de necirculăt. Partea caro
sabilă este desfundată, numai gropi, 
trotuarele — pline de pămînt ; iar 
constructorii care au stricat drumul 
nu prea se văd pe aici. Cu greu pot 
intra si ieși cetățenii din gospodă
riile lor. iar pentru a se strecura 
sau a sări peste gropile în care 
băltește apa trebuie să facă adevă
rate probe de echilibristică. (Vasile 
Săsăranu, Baia Mare).

LIPSA DE

Vedere din stațiunea Neptun

scrisoare din Anina: Hilda 
Drăcea ne scrie că a fost în comuna 
Talpa — Teleorman împreună cu 
Maria Drăcea, soacra ei. in virstă 
de 74 ani. Bătrina Drăcea. ieșită din 
spital și paralizată, venise in comu
na Talpa la fiul său, Tudor Drăcea. 
Dar acesta a insultat-o si lovit-o, 
a bătut-o . și pe cumnata sa. apoi 
le-a alungat din casă. Acum. Maria 
Drăcea se află la fiul ei mai mare, 
Ion, miner la Anina.

Iată un gest reprobabil, care ne-a 
îndemnat la drum. Ajuns la Talpa, 
l-am căutat pe Tudor Drăcea si am 
privit adine in ochii lui, căutind un 

: răspuns la întrebările noastre, dar 
ne-am retras cutremurați... In su
fletul său se zbăteau cele mai cum
plite slăbiciuni omenești. Minciuna 
il făcea să jure că nu e adevărat ce 
scrie Hilda Drăcea.

Lăcomia l-a făcut totuși să 
dezvăluie „ceva"... Totul a pornit, 
spunea el, de la banii — niște eco
nomii — pe care mama 
mis celuilalt fiu. minerul 
„Adică de ce să-i trimită 
miră contrariat Tudor. 
lui?“. Asta l-a scos din 
mama lui ă ieșit din spital și a 
venit in comună la el. Tudor a 
sărit mai intii la cumnată-sa. vi
novată că... e soția fratelui său. care 
a primit banii. Apoi furia i s-a în
tors spre pfopria-i mamă. Biata 
mamă! Ce Clipe inspăimintătoare o 
fi trăit cind a văzut pumnul fiului 
său ridicat asupfă-i. $i toate aces
tea, pentru ce? Ne-am uitat la gos
podăria lui Tudor Drăcea. Casa lui

sa i-a t.ri- 
din Anina, 
lui?" — se 

„De ce 
fire. Cind

are vreo cinci camere. E de mulți 
ani recepționer la I.C.T. (Industria 
cărnii — Teleorman). Crește vreo 
șase tăurași și zece porci, contrac
tați cu statul. Ciștigă bine. Putea să 
rămână și bătrina mamă in casa lui, 
că avea unde. S-o mărturisim cu 
sinceritate: pină la urmă am început 
sâ ne întrebăm dacă cele cuprinse 
in scrisoarea trimisă de Hilda 
Drăcea nu sint cumva eronate. „Dar 
dacă omul acesta, gospodar, e în
vinuit pe nedrept ?“.

întorși la București, am conceput 
o scrisoare pe care am trimis-o la 
Anina. I-am rugat pe tovarășii de 
la comitetul orășenesc de partid 
S-o intrebe pe bătrina Maria Drăcea 
ce are de spus despre fiul său 
Tudor din Talpa — Teleorman. Doi 
activiști ai Comitetului orășenesc 
de partid Anina au stat de vorbă cu 
dînsa. Răspunsul e limpede, și-l 
cităm : „La întrebările puse în le
gătură cu afirmațiile făcute in scri
soare, Maria Drăcea răspunde că 
fiul său a lovit-o și. izbucnind în 
plins, arată că â lovit-o in cap“.

Așadar, faptele sint clare... Desi
gur. poate că mama sa îl va ierta 
cindva, căci e mamă. Insă cei din 
jurul lui. care pină acum îl știau 
pe T. Drăcea doar de gospodar, 
acum il vor cunoaște mai bine și, 
chiar dacă tiu i-o 
odată, il vor iertă

Pentru că nimic 
greu decit lipsa de

vor spune nici- 
foarte greu...
nu se iartă mai 
omenie.

A. MUNTEANU

De la
Casa de Economii și Consem- 

natiuni organizează un concurs 
de lucrări dramatice într-un act 
avind ca temă economia. Lucră
rile vor ilustra, cu mijloacele 
specifice genului, ideea genera
lă a economisirii: avantajele și 
drepturile de care beneficiază 
depunătorfi la C.E.C. ; instru
mente de economisire ; chibzuin
ță, cumpătarea și economisirea 
— valențe morale proprii po
porului român ; aspecte semnifi
cative care privesc educarea ti
nerei generații în spiritul eco
nomiei și altele.

Concursul este deschis tuturor 
creatorilor, membri sau nemem
bri ai uniunilor de cregție. Vor 
fi luate în considerare numai lu
crările inedite, nedifuzate ante
rior si neprezentate la alte con
cursuri. Lucrările se vor expedia

C. E. C.
pină la data de 1 august a.c. pe 
adresa : Casa de Economii și 
Consemnațiuni, București. Calea 
Victoriei nr. 13, sector 3. Piesele 
vor purta un moto si vor fi în
soțite de un plic pe care se va 
înscrie aceiași moto, iar în in
terior se vor menționa numele, 
prenumele și adresa autorului.

Juriul, constituit din reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și ai Casei 
de Economii și Consemnațiuni, 
va acorda celor mai bune lucrări 
următoarele premii : premiul I 
— 3 000 de lei ; premiul II — 
2 500 de lei ; premiul III — 2 000 
de lei ; două mențiuni a cîte 
1 000 de lei fiecare.

Piesele premiate vor fi reco
mandate pentru a fi incluse în 
repertoriul formațiilor artistice.

(Urmare din pag. I)
țuielile la mia de lei ? Ne încadrăm 
în cheltuielile planificate ? Avem 
economii 7“ — se întreabă inginerul- 
șef al combinatului. Vasile Prigon. 
Mai realist, directorul combinatului. 
Mihai Rotaru, ne spune : „Chiar dacă 
am îndeplinit si depășit indicatorii de 
bază ai planului, rezultatele ne patru 
luni nu ne mulțumesc. în primul rind 
pentru că. datorită unor cauze obiec
tive și subiective, la anumite sorti
mente planul nu a fost îndeplinit in
tegral. ceea ce a dus la diminuarea 
simțitoare a posibilităților de creștere 
a beneficiilor si producției nete. 
Apoi, deoarece nu am făcut totul pen
tru individualizarea răspunderii fată 
de calitatea produselor, pentru im
plicarea directă si responsabilă a fie
cărui lucrător în buna gospodărire a 
întreprinderii, așa cum cere noul me
canism economico-financiar."

Desigur, faptul că directorul între
prinderii se declară, pe drept euvînt. 
nemulțumit de rezultatele din acest an

este pozitiv. Bine ar fi însă ca ideile 
sale privind „individualizarea răspun
derii fată de calitatea produselor, im
plicarea directă si responsabilă a fie
cărui lucrător în gospodărirea între
prinderii" să se transforme într-un 
mod concret de acțiune, ceea ce ar

ministrarea mijloacelor materiale și 
financiare ale combinatului.

Dar pierderea care s-a înregistrat în 
combinat. în perioada care a trecut 
din acest an. la producția netă este 
mult mai mare. Practic, bilanțul com
binatului putea fi îmbogățit cu încă

APUCAREA NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR
genera o ' atitudine intransigentă, 
muncitorească împotriva oricărei for
me de risipă, a concepțiilor învechite, 
potrivit cărora cheltuielile neeconomi- 
coase sînt inerente în procesul de 
producție. Tocmai asupra unor ase
menea fenomene trebuie să-si orien
teze cu mai multă hotărîre activita
tea organele și organizațiile de partid 
din combinat, căutind să dezvolte la 
fiecare lucrător spiritul gospodăresc, 
o înaltă exigentă si răspundere iii ad-

aproape patru milioane Iei la produc
ția netă. Ce a Împiedicat acest lu
cru ? înainte de toate, utilizarea in 
fabricația de mobilier a unor stofe de 
calitate inferioară, ceea ce a influen
țat negativ nivelul producției nete cu 
peste 3,7 milioane lei. Apoi, faptul că 
de peste doi ani în combinat există 
o serie de linii tehnologice automate, 
in valoare de 11 milioane lei. care 
nu dau rezultate în exploatare si. ca 
atare, nu sint utilizate. în schimb,

*

**
*
**

amortismentele curg, ele încărcînd 
numai în patru luni din acest an 
cheltuielile de producție cu 83 000 lei.

Sînt fapte care arată că la Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
Bistrița producția netă poate fi mult 
mai mare. Colectivul de aici dispune 
de capacitatea de a gospodări mai 
bine mijloacele materiale si finan
ciare încredințate spre administrare, 
de a face totul pentru ca în perioada 
imediat următoare să lichideze toate 
sursele interne de risipă. Faptele 
dovedesc că fiecare procent în mi
nus fată de nivelul planificat la chel
tuielile de producție înseamnă, cate
goric. milioane de lei in plus la pro
ducția netă. în același timp, se im
pune intervenția hotărîtă a centralei 
și ministerului de resort pentru apro
vizionarea combinatului cu stofe în 
concordantă cu structura sortimentală 
a producției fizice planificate în acest 
an. pentru reactivarea utilajelor teh
nologice care imobilizează importante 
fonduri financiare si grevează asupra 
cheltuielilor de producție și. implicit, 
asupra producției nete..1



SCÂNTEIA — marți 21 mai 1980 PAGINA 3

' Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDET 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimat! tovarăși,
Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul 

de Miniștri ale U.R.S.S. vă mulțumesc, în numele poporului sovietic, 
dumneavoastră, Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, pentru felicitările și bunele urări 
adresate cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a victoriei asupra Germaniei 
fasciste.

Ne exprimăm Încrederea că relațiile dintre Uniunea Sovietică și 
România, colaborarea pe arena internațională se vor întări și dezvolta, în 
interesul popoarelor noastre, al comunității socialiste, al cauzei păcii și 
securității internaționale.

L BREJNEV A. KOSÎGHIN

TELEGRAMA
Primul ministru al Republicii Mal

ta. Dom Mintoff, a transmis tovară
șului Ilie Verdeț, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, o telegramă prin care mul

țumește pentru felicitările primite cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Malta și adresează, la rîndul său, 
urări de progres și prosperitate po
porului român.

Convorbiri economice româno-bulgare

V7ața economică și socială 
a localităților patriei

Oin veștile transmise ieri de corespondenții „Scinteii“

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aș dori să adresez Excelentei Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
caldul mesaj de felicitare transmis cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a 
Zilei independentei Israelului.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

Luni au Început la București con
vorbiri intre delegația Comitetului 
de Stat al Planificării, condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele C.S.P., și delegația bulgară, 
condusă de tovarășul Kiril Zarev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej a fost apreciată cu 
satisfacție dezvoltarea continuă a ra
porturilor economice româno-bulga
re. care urmează un curs continuu 
ascendent. în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov. De asemenea, au fost

analizate aspecte ale extinderii co
laborării și cooperării economice între 
cele două țări, noi acțiuni comune 
pentru perioada următoare. Exami- 
ițjnd activitatea desfășurată de orga
nele centrale de planificare din 
România și Bulgaria, părțile au con
venit să intensifice lucrările de coor
donare bilaterală a planurilor econo
miilor naționale ale celor două tari 
pe perioada cincinalului 1981—1985 
pe baza specializării și adîncirii co
laborării economice reciproc avanta
joase, creșterii continue a volumului 
schimburilor comerciale.

A fost prezent Petâr Danailov. am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

SATU MARE :

TÎRGU MUREȘ

intilnire româno-franceză în domeniul dreptului public
Luni au Început, la București, lu

crările celei de-a Vl-a intîlniri ju
ridice româno-franceze, manifestare 
organizată de Academia de științe so
ciale și politice a Republicii Socia
liste România și Societatea franceză 
de legislație comparată. Actuala edi
ție a acestei reuniuni, devenită tra
dițională, este consacrată dezbaterii 
unor probleme de drept public, penal 
și civil, cum sint cele referitoare la

MARAMUREȘ • Duminică, 
25 mai, locuitorii comunei Seini 
din județul Maramureș au oma
giat ifnplinirea a 100 de ani de 
activitate neîntreruptă a corului 
din localitate. Formația din Seini 
și-a cîștigat mari merite in miș
carea corală din această parte a 
tării, contribuind, alături de 
școală, la culturalizarea oameni
lor. Sub conducerea unor lumi
nați dascăli și dirijori, acest cor 
a susținut, prin glasul său avin- 
tat și talentat, împlinirea celor 
mai inalte aspirații ale poporului 
nostru, pînă la înălțarea mate
rială și spirituală a omului din 
zilele noastre in opera de edifi
care a socialismului. în semn de 
cinstire a corului din Seini — lo
calitate care va deveni in curind 
oraș — â avut loc uri frumos 
festival cultural-artistic, cu par
ticiparea, alături de corul sărbă
torit, a formațiilor din Finteușu 
Mare și Satulung. (Gheorghe 
Susa)

IALOMIȚA • în cadrul mani
festărilor prilejuite de a treia 
ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" și „Luna 
culturii ialomițene", în munici
piul Slobozia a avut loc. în or
ganizarea comitetului județean 
de cultură șl educație socialistă, 
în colaborare cu Uniunea com
pozitorilor, „Corala ’80", care a 
reunit numeroase formații repre- 
zentînd casele de cultură, clu
burile sindicale și căminele cul
turale. Prin calitățile vocale, in
terpretare și repertoriul ales 
s-au impus, in mod deosebit, co
rurile din Călărași („Freamătul" 
și „Armonia"), Slobozia (corul de 
cameră al Casei de cultură a sin
dicatelor), corul căminului cul
tural Lehliu-Gară, corurile ță
rănești din Fâcăeni, Ciocănești și 
Cocora. precum și corul Casei de 
cultură din Țăndârei. (Mihai 
Vișoiu)

SATU MARE 6 Sub genericul 
„Școala — factor principal in 
pregătirea și perfecționarea for
ței de muncă", ieri a început la 
Satu Mare cea de-a II-a ediție 
* „Zilelor învățămintului sătmă- 
rean" (26 mai—1 iunie), amplă 
manifestare organizată în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României". Atît în municipiu, cit 
șl in numeroase alte localități 
«le județului vor avea loc sim
pozioane și dezbateri in prezen
ța cadrelor didactice sătmărene 
ș de la centre universitare, a 

or activiști de partid și ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
conducători și specialiști din u- 
nități industriale, cercetători, pă
rinți și elevi. (Octav Grumeza)

HARGHITA • Pe platoul na
tural de la Băile Jigodin, în 
apropierea municipiului Mier
curea Ciuc, a avut loc cea de-a 
13-a ediție a Festivalului folclo
ric „Primăvara harghiteană". La 
această mare trecere în revistă 
a cintecului, jocului, portului și 
obiceiurilor populare au partici
pat cele mai bune formații ar
tistice de amatori din județ, 
care au prezentat în fața unui 
numeros public programe de 
înaltă ținută artistică. (I. D. 
Kiss)

BRĂILA • Sub genericul „Is- 
tratiana", lă Brăila a început se
ria unor manifestări dedicate 
omagierii scriitorului Panait Is- 
trati. Cu acest prilej, în sala 
clubului „Progresul" s-a desfă
șurat o sesiune de comunicări 
referitoare la opera marelui 
scriitor. (Corneliu Ifrim)

CONSTANTA O Intre 26 mai 
și 1 iunie. Constanța găzduiește 
„Săptâmina teatrului de păpuși", 
manifestare ajunsă la a șasea 
ediție, organizată sub auspiciile 
Comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă, 
A.T.M. și Teatrului de dramă și 
comedie din localitate. Participă 
15 colective teatrale de păpușari 
din întreaga țară, precum și dra
maturgi. regizori, scenografi. 
(George Mihăescu)

autogestiunea și autofinanțarea unită
ților economice, la sancțiunile priva
tive și neprivative de libertate, la 
contractul de cercetare științifică.

Rapoartele și intervențiile partici- 
panților români înscrise in program 
relevă perfecționarea continuă a acti
vității juridice, întărirea legalității și 
dezvoltarea democrației socialiste in 
tara noastră, în conformitate cu sar
cinile Ce decurg din documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

în alocuțiunile rostite în ședința 
Inaugurală, prof. dr. docent Ion Ceter- 
chi, ministrul justiției, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale și po
litice, și prof. univ. Roland Drago, 
președintele Societății franceze de le
gislație comparată, au relevat rapor
turile de prietenie și colaborare sta
tornicite între România și Franța, 
contribuția juriștilor din cele două 
țări la dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor bilaterale, în spiritul înțele
gerilor stabilite cu prilejul întîlniri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceausescu si Valery Giscard d’Es- 
taing.

La manifestare participă membri 
ai Academiei de științe sociale și po
litice, reprezentanți ai Asociației ju
riștilor, oameni de știință, cadre di
dactice, specialiști din toate dome
niile dreptului din țara noastră și din 
Franța. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 25 MAI 1980

Extragerea I : 17 38 1 72 15 71 41 48 
79 67 77 81 ; Extragerea a II-a : 82 83 
28 6 90 85 16 11 76 34 51 24 ; Extrage
rea a IIÎ-a : 82 23 36 7 53 9 : Extrage
rea a IV-a : 65 10 46 32 50 20 ; Extra
gerea a V-a : 5 31 57 77 49 70.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI î 
1 139 338 lei.

MA.
COPACII Șl CLI-
Cu ajutorul copacilor

se pot nu numai stabili perioa
dele climatice din trecut, dar și 
efectua prognoze privind cli
ma în viitor, apreciază colabo
ratorii Institutului de botanică
al Academiei de stiinte din Li
tuania sovietică. Cercetînd te
meinic configurația inelelor a- 
nuale ale copacilor, se Doate 
afla, după conținutul în izo
topi radioactivi, intensitatea ac
tivității solare și a cimpului 
magnetic terestru în perioadele 
din trecut. Asemenea studii per
mit îmbunătățirea prognozelor
meteorologice ne termen lung, 
știut fiind că fenomenele natu
rii se repetă în mod ciclic.

O nouă promoție de medici și farmaciști
O nouă promoție de tineri a absol

vit Institutul de medicină si farmacie 
din Tg. Mureș. în cadrul festivității 
prilejuite de acest eveniment, absol
venții au adresat O telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată : Ne angajăm iri fața 
conducerii partidului, a dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să răspundem 
prin fapte de muncă și viată comu
nistă grijii manifestate fată de noi 
în anii studenției, dăruindu-ne în
treaga capacitate de muncă, slujirii 
devotate a poporului și patriei noas
tre socialiste. Vă încredințăm că vbm 
acționa cu hotărîre în spiritul Pro
gramului partidului și al Codului

principiilor șl normelor muncii si 
vieții comuniștilor, ale eticii si echi
tății socialiste, că ne vom aduce în
treaga contribuție la mersul ferm 
înainte al tării pe drumul deschis 
de Congresul al XII-lea al partidului.

Ne angajăm solemn să dezvol
tăm în întreaga noastră activitate 
spiritul militant, patriotic. întreti- 
nînd mereu vie flacăra romantismu
lui revoluționar, a cărei întruchipare 
supremă o găsim cu mîndrie în pro
pria dumneavoastră activitate, con
sacrată slujirii idealurilor de liber
tate națională și dreptate socială, 
edificării socialiste și comuniste a 
patriei, păcii și colaborării în lume.

Prilog — la 700 de ani
De la corespondentul „Scînteii", 

Octav Grumeza : în contextul ma
nifestărilor prilejuite de aniversa
rea a 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat si in
dependent condus de Burebista, 
duminică, locuitorii satului Prilog, 
județul Satu Mare, au sărbătorit 
700 de ani de existentă atestată 
documentar a localității lor. stră
veche vatră a dacilor liberi de pe 
plaiurile Tării Oașului. în prezența 
îocuitorilor și fiilor satului, a nu
meroși oaspeți, a avut loc simpo
zionul „Prilogul — din vremea lui 
Burebista pînă astăzi". De aseme
nea. & fost prezentat un spectacol 
folcloric și s-a vernisat o expoziție 
cuprinzind obiecte ce atestă înde
letniciri străvechi ale populației 
Prilogului și Oașului. Participăntii 
la sărbătorirea acestui eveniment 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

BIHOR :

„Primăvara culturală bucureșteană"
Tradiționala manifestare „Primă

vara culturală bucureșteană", or
ganizată de Consiliul de educație 
politică si cultură socialistă al 
municipiului București in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", a ajuns anul acesta la 
cea de-a Vil-a editte. Pe parcursul 
unei săptămîni. între 26 mai — 1 
iunie, publicul bucuresteari este in
vitat să participe la un complex; 
de manifestări cultural-artistice și 
politico-ideologice.

într-o desfășurare inedită. „Pri
măvara culturală bucureșteană" a 
debutat cu un ciclu generic „Bucu
rești —. mîndria tării", suită da 
simpozioane despre Istoria si dez
voltarea actuală a Capitalei, spec
tacole poetice si muzical-coregrâfi- 
ce. vernisaje de expoziții de artă 
plastică si fotografii, intîlniri între 
cititori, autori si editori de carte 
sociâl-politică. științifică Si bele
tristică. în Continuare se organizea

ză zile pe genuri : ziua literaturii, 
a teatrului, a filmului, ziua muzi
cii și a dansului și ziua artelor 
plastice și a muzeelor. în fiecare 
din aceste zile, publicul are prile
jul să asiste la spectacole, să Parti
cipe la dezbateri și intîlniri cu Oa
meni de cultură, să vadă pe scene 
prestigioase ansambluri profesio
niste și amatoare, să cunoască mai 
bine filmul românesc, pe autorii și 
editorii cărților noastre. în final, o 
duminică sărbătorească, care în
cepe cu acțiuni de muncă patrio
tică pentru înfrumusețarea orașu
lui și sfîrșește cu parada portului, 
cintecului și dansului popular. 
„Carnavalul primăverii" si multe 
alte spectacole in parcurile și gră
dinile publice ale Bucureștiului.

în ansamblu, manifestări care 
vor duce la mai buna cunoaștere a 
vieții Capitalei noastre, la mai 
pregnanta punere în valoare a ma
relui său potential cultural-artistic.

„Blocul pensionarilor11
Duminică, Ia Oradea, In tînărul 

cartier „Iosia Nord" a avut loc o 
inaugurare deosebită : blocul pen
sionarilor. Un bloc ca toate altele — 
veți spune. Nu, prin destinația sa 
el reprezintă un unicat J este un 
bloc cu 88 de garsoniere, proprie
tate personală, care aparțin unor 
membri ai casei de ajutor reciproc 
a pensionarilor din localitate.

Pensionarul Petru Unița. inițiato
rul originalei realizări, ne dă expli
cațiile de rigoare : „Scopul acestei 
construcții — complex multifunc
țional — este de ă oferi pensiona
rilor noștri, după dorință și situații, 
o locuință civilizată, confortabilă, 
cu asigurarea tuturor serviciilor ne
cesare unei vieți liniștite și fără 
griji. Garsonierele cuprind cite o 
cameră spațioasă, bucătărie, baie, 
un mic antreu și balcon logie, avind 
încălzire centrală, apă curentă rece 
și caldă. Locatarii dispun de un 
complex de servire propriu : o 
cantină-restaurarit, cu preturi mai 
modeste, un punct comercial cu 
produse de panificație, lactate și de 
patiserie, frizerie, coafură, ate
liere de reparat instalații și obiecte 
de uz casnic-gospodăresc. club, bi
bliotecă, o expoziție permanentă cu

vînzare a creațiilor artizanale rea
lizate de „gazde". Asistența me
dicală a locatarilor este asigurată 
printr-un dispensar propriu de 
către medici pensionari : soli
citările de urgență vor fi re
zolvate la orice oră din zi și 
noapte prin intermediul unui in- 
terfon". O precizare nu lipsită de 
interes : toate serviciile, de orice 
fel, vor fi efectuate de prlcepuți 
meșteri Specialiști pensionari. 
(AI. Feti).

BRAȘOV:

S-au încheiat cursurile 
postuniversitare 
de marketing

La Brașov s-au Încheiat cursurile 
postuniversitare de marketing, la 
care au participat cadre din centre 
și unităti industriale. întreprinderi 
de comerț exterior si de cooperare 
economică internațională, din insti
tuții de invătămint superior. Cursan- 
tii au audiat expuneri despre di
recțiile și orientările dezvoltării co
merțului exterior si cooperării eco
nomice Internationale a tării noas
tre în lumina hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, noută
țile în domeniul conducerii activi
tății economice și a comerțului ex
terior. metode și tehnici de prog
noză și de studiere a cererii, căile 
de sporire a eficientei comerțului 
exterior si a competitivității produ
selor. (Nicolae Mocanu).

TIMIȘ :

Corpuri de Iluminat 
pentru „Dacia 1 310“

La întreprinderea „Electrobanat" 
din Timișoara ău fost realizate pri
mele seturi de corpuri de iluminat 
pentru autoturismul „Dacia-1310", 
cuprihzînd faruri duble rotunde, 
lămpi semnalizare față, cu montaj 
in bara parașoc și lămpi de sem
nalizare spâte cu 6 funcțiuni de 
semnalizare și iluminare —- toate 
cu performanțe ridicate, la nivelul 
normelor internaționale. Pentru 
realizarea lămpii de semnalizare 
spate, cea mai complicată din ca
drul setului, a fost necesară ela
borarea unei noi tehnologii privind 
Injectarea maselor plastice in trei 
culori, cu ajutorul unei mașini au
tomate. care conferă produsului o 
calitate superioară. (Cezar Ioana).

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Vasiliu a fost numit in 
Calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România iri Israel, în locul to
varășului Ion Covaci, care a fost re
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Argentina, ambasadorul aces
tei țări la București, Federico Carlos 
Barttfeld, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Gheor
ghe Nestorescu, secretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor de Mașini, 
președintele părții române în Comisia 
mixtă româno-ârgentiniană, repre
zentanți ai altor ministere și institu
ții centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★
Circul Mare din Moscova, aflat In 

turneu in țara noastră, a prezentat 
luni seara un spectacol de gală In 
arena Circului de stat „București", 
evoluția artiștilor oaspeți fiind răs
plătită cu vii aplauze.

La spectacol âu luat parte repre
zentanți al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai I.R.R.C.S., 
oameni de artă, un numeros public.

Au participat, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră si membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 mai. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească, cerul va £1 
schimbător. Vor cădea averse locale de 
ploaie. însoțite de descărcări electrice 
In vestul și nordul țării și izolate în 
rest. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maXirpe între 16 și 26 de grade, local 
mal ridicate. In București : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
8 și 12 grade, iar cele maxime între 20 
și 24 de grade. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).

Premierea cîștigătorilor unor concursuri în agricultură

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

Final în divizia „A“ la fotbal
• Universitatea Craiova — o campioanâ merituoasă
• C.S. Tirgoviște, Olimpia Satu Mare și Gloria Bu
zău au retrogradat in divizia „B“ <1 Ultima etapă a

lăsat un gust amar iubitorilor acestui sport

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Jiul Petroșani — F.C. 
Baia Mare 0—1 ; Gloria Buzău — Binamo 0—1 ; „U“ Cluj- 
Napoca — F.C.M. Galati 5—3 ; Univ. Craiova — Steaua 1—2 ; 
F. C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea 1—1 ; Politehnica lași — 
Olimpia Satu Mare 5—1 ; Sportul studențesc — S. C. Bacău 

7—0 ; C. S. Tirgoviște —1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 
„Poli" Timișoara 5—1.

îi rămăsese ultimei etape (a 34-a) 
din ediția nr. 62 a campionatului di
viziei „A" la fotbal sarcina de a sta
bili atit noua campioană, cit si cele 
două echipe care s-o însoțească pe 
Gloria Buzău în divizia „B“. Și a- 
ceastă ultimă etapă (jucată duminica 
trecută) a decis :

Universitatea Craiova a intrat In 
posesia titlului de campioană națio
nală. cu toate că a fost înfrîntă pe 
teren propriu de principala sa con
tracandidată — Steaua București. 
Fotbaliștii studenti au reclamat po
ziția vizibilă de ofsaid la golul cu 
care au fost egalați, dar arbitrul ie
șean Teodor Balanovici a stăruit ia 
greșeală. Una peste alta, se cuvin fe
licitări noilor campioni și antreno
rilor lor Valentin Stănescu și Ion 
Oblemenco. Deși cucerește titlul la 
golaveraj. Universitatea Craiova s-a 
dovedit pe întregul campionat o for
mație serioasă, de regularitate, cu un 
Iot talentat și omogen. Este de aș
teptat ca noua confruntare Univer
sitatea Craiova — Steaua, programa
tă miine la Pitești (în cadrul semi
finalelor 
partidă disputată 
dar sportiv, pe 
tiei Și ambițiilor 
lor mai bune două 
de la noi la ora actuală.

în subsolul clasamentului, situația 
a rămas neschimbată și după trage
rea cortinei. Au retrogradat in di
vizia „B“ echipele C.S. Tirgoviște, 
Olimpia Satu Mare și Gloria Bu
zău — adică exact acelea care ocu
pau ultimele trei locuri incă de la 
16 martie (după etapa a 23-a). în
tre timp insă. în fotbalul nostru au 
apărut o serie de rezultate nefi
rești. care au provocat nume-

„Cupei României"), să fie o 
in mod aprig, 
măsura reouta- 
sportive ale ce- 
echipe de fotbal

• TERENURI SMUL
SE MĂRII. In R PD-
nă se desfășoară o intensă acti
vitate pentru extinderea supra
fețelor agricole. Anual se efec
tuează lucrări de desecare si 
amenajare in văile rîurllor. cîs- 
tigîndu-se cite 15 000 hectare 
pentru cultura orezului. Totoda
tă. ne litoralul de vest al tării 
se proiectează să se smulgă .mă
rii o suprafață de 300 000 hec
tare. Aceasta presupune lucrări 
de îndiguiri si desecări, de desa
linizare a solului si de aprovi
zionare cu apă potabilă. Potrivit 
procedeelor tradiționale, de ne 
un astfel de teren se obținea 
prima recoltă abia după sase 
ani. în zona Ontschori, la 60 km 
de Phenian, s-a experimentat im 
procedeu nou care a permis să

Clasamentul ediției nr, 62

Luni a avut loc în Capitală pre
mierea cîștigătorilor ediției 1979 a 
concursurilor profesionale „Cel mal 
bun șef de fermă" și „Fermă fruntașă 
pe tară", organizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. 
U.N.C.A.P., C.C. al U.T.C. și Comite
tul Uniunii sindicatelor din agricul
tură, industria alimentară șl ape. Din 
rîndul unui măre număr de partici
pant! au fost desemnați 55 de câștigă
tori — șefi de fermă din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste și din 
asociațiile economice intercooperatis- 
te — pe baza rezultatelor obținute, 
in anul agricol 1979. in creșterea pro
ducțiilor la hectar, in condiții de e-

fidentă sporită, și livrarea la font 
de stat a unor cantități mai mari
cereale, plante tehnice, legume, 
te. produse animaliere.

Fdidtîndu-i pe cîștigătorl. tovară
șul Angelo Miculescu. viceprlm-mi- 
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, i 
adresat participantilor. celorlalți lu
crători de oe ogoare. îndemnul de a-si
spori eforturile pentru creșterea pro
ducțiilor. pentru a aduce o contribu
ție deplină la Înfăptuirea obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea 
Partidului Comunist Român.

1. UNIV. CRAIOVA 34 17 10 7 66—31 44
2. Steaua 34 17 10 7 74—44 44
3. F.C. Argeș 34 16 7 11 51—38 39
4. F.C. Baia Mare 34 18 3 13 57—51 39
5. Dinamo 34 14 9 11 50—37 37
6. Sportul studențesc 34 16 5 13 44—34 37
7. S.C. Bacău 34 12 11 11 40—47 35
8. Politehnica Iași 34 16 2 16 47—45 34
9. Chimia Rm. Vilcea 34 14 6 11 42—49 34

10. „Poli" Timișoara 34 15 3 16 47—50 33
11. Jiul Petroșani 31 12 9 13 26—39 33
12. „U" Cluj-Napoca 34 14 4 16 44—43 32
13. F.C. Olt 34 14 4 16 46—55 32
14. F.C.M. Galati 34 12 8 14 50—61 32
15. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 5 16 45—46 31
16. C.S. Tirgoviște 34 12 7 15 48—53 31
17. Olimpia Satu Mare 34 11 8 15 35—50 30
18. Gloria Buzău J4 4 7 23 22—61 15

tv

Așaroase si îndreptățite discuții, 
au fost, ca să dăm numai cite- 
va exemple, Dinamo București — 
Universitatea Cluj-Napoca 1—2 ; 
Dinamo București — C. S. Tîr- 
goviște 1—2 ; Universitatea Craio
va — F.C. Olt 1—1 ; Gloria Buzău — 
Olimpia Satu Mare 0—1 și altele. Iar, 
acum, ultima etapă a culminat cu 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 7—0 ; 
C.S. Tirgoviște — „Poli" Timișoara 
5—1 ; „U“ Cluj-Napoca — F.C.M.
Galati 5—3 1 1 Sigur, nimeni nu poa
te băga mina în foc că aceste re
zultate au fost trucate (dar nici pen
tru că n-ar fi fost). Este însă evi
dent că o echipă ca A.S.A.. care de 
multe ori s-a chinuit să ciștige pe 
teren propriu, ori n-a reușit să cîști- 
ge (2—2 cu Olimpia. 2—2 cu F.C. Ar
geș, 2—3 cu „U“ Cluj-Napoca, 0—0

>ia 2—1 cu tîrgoviș- 
cu timișore-

cu Dinamo, 
tenii, cu băcăuanii și 
nii) realizează cel mai categoric scor 
al ei și al Întregului campionat 
(7—0). exact cind avea nevoie să 
scape de retrogradare, fiind in cursă 
de golaveraj cu C.S. Tirgoviște — 
care și ea se întrecea 
după gol.

Ce-i drept, acest joc 
lor a făcut ca. pină ... 
se păstreze ordinea dinainte de în
ceperea „sarabandei" (datorită fap
tului că fiecare echipă în cauză s-a 
asigurat 
tele de _ _______ ________ __ ,
reciproc), dar iubitorii fotbalului au 
rămas cu uri gust amar de la acest 
campionat- care s-a încheiat.

PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : ..Dallas — Compania 

petrolieră Ewing“. Reluarea episo
dului 37

11.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Școala la școala noii Calități
16.25 Curs de limba engleză
16,45 Din țările socialiste
17,05 Clubul tineretului
17.50 Revista social-politică TV
18.25 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Dosarul materialelor refolosibile

19.40 Un moment glorios al luptei pen
tru idealul Unirii. 380 de ani de la 
unirea politică a Țărilor Români 
sub Mihai Viteazul. Documentar

SO,00 Seară de teatru : ,,VlAul unei nopți 
de iarnă“ de Tudor Mușatescu, 
Premieră TV

11.40 în primă audiție : noi melodii d« 
muzică ușoară românească •

2fâ,05 Telejurnal
PROGRAMUL I

10.00 Telejurnal
19,25 Buletiri rutier
19,40 Moștenire pentru viitor. Sonetu 

— ,,...o forță-ncătiișată în silabe* 
Emisiune despre evoluția sonetu
lui românesc
Viața economică
Documentar știintlfle : „Gravita
ția 0*
Studio liric *80 — concert populai 

22,05 Telejurnal

20,10
20,40
21,30

înscriind gol

al rezultate- 
la urmă, să

de surprize, și atunci for- 
sens contrariu s-au anulat

G. M

Campionatele mondiale de popice
Reprezentanții României au cucerit ambele titluri pe echipe

Ieri, la Mangalia Nord, reprezenta
tivele României au cucerit medaliile 
de aur in cadrul campionatelor mon
diale de popice.

în competiția mâsculină, echipa 
României a reeditat succesul obținut 
cu doi ani in urmă la LUceriia, in 
Elveția. Tismănaru, evoluînd in ulti
mul schimb, a realizat o performanță 
foarte bună — 948 p.d. ; alături de el 
au concurat in manșa â doua, de ieri, 
Gheorghe Silvestru — 924 p.d. și Ilie 
Hosu — 897 p.d., după ce in prima zi 
concuraseră ceilalți 3 membri ai echi
pei campioane mondiale — Iuliu Bice, 
Ilie Băiaș și Alexandru Cătineanu. 
Formația noastră a realizat un total 
de 5 469 p.d., fiind urmată in elasa-

mentul final de echipele Ungariei — 
5 453 p.d. și Iugoslaviei — 5 432 p.d.

La feminin, reprezentantele noas
tre au reușit să ciștige un nou titlu 
după o pauză de 8 ani. O contribuție 
deosebită la obținerea acestui succes 
a avut-o, ieri, Margareta Cătineanu, 
care a realizat 448 p.d. Ieri, alături de 
Cătineanu au concurat Ana Petrescu 
416 — p.d. și Vasilica Pințea — 403 
p.d.. celelalte componente ale echipei 
fiind Elena Andreescu. Elena Pană și 
Elisâbeta Badea. Formația tării noas
tre a obtihut un rezultat de 2 519 p.d., 
medaliile de argint și bronz revenind 
echipelor Ungariei — 2 517 p.d., și 
respectiv, R. F. Germania — 2 483 p.d.

Luminile de pe Cibin
(Urmare din pag. I)

denții Institutului de 
invătămint superior 
din Sibiu, care au tras 
cu vrednicie și ia 
sapă și la lopată. In
ginerul loan Viziteu 
ne pune la curent cu 
una din realizările cu 
care șantierul se min- 
drește : „La construc
ția barajului aveam 
nevoie de niște vi
bratoare puternice 
care trebuiau să se 
aducă din import. De 
ce din import ? s-au 
întrebat oamenii noș
tri. Un colectiv de in
gineri și muncitori de 
înaltă calificare a reu
șit să realizeze un vi
brator chiar aici în a- 
telierul nostru, econo
misind în același timp 
și valută. între aceștia 
merită să fie citat! co
munistul Vasile Boiu, 
mecanicul care a a- 
samblat vibratorul, O- 
vidiu Davidescu, șe
ful atelierului meca

nic, și inginerul Gheor
ghe Sîrbu, „omul 
nostru de legătură" cu 
întreprinderile sibie- 
ne constructoare de 
mașini „Independen
ta" și „Balanța" —* 
care ne-au dat 0 pre
țioasă mină de aju
tor.

Nu, viața pe șan
tier nu-i deloc ușoa
ră. Dar oamenii au 
venit la Gura Rîului 
avind „școala" altor 
mari șantiere hidroe
nergetice. Maistrul Ta
mas FranCisc a venit 
aici împreună cu ma- 
caraua-funicular pe 
care o exploatează in 
condiții foarte bune 
de vreo douăzeci și 
cinci de ani, insta- 
lînd-o intr-un timp 
record, așa cum dealt
fel a procedat și la 
Bicaz, și la Argeș, și 
la Paltiriu. Ajutat de
sigur și de alti rriaca- 
ragiști, între care și 
Vasile Moloman, ce l-a 
fost cu ani in urmă 
ucenic. Alt maistru.

Vasile Mazurca, a ve
nit de la Porțile de 
Fier I împreună cu 
familia și cu... fabrica 
de betoane. Și tot 
cu fabrica de betoane 
a plecat acum la Por
țile de Fier II. Șan
tierul de la Gura Rîu
lui se laudă și cu loan 
Indrican. muncitor de 
înaltă calificare, șef 
de echipă, care a lu
crat la barajele de la 
Teliuc. Rovinari, Por
țile de Fier I și care 
aici, la barajul de lin
gă Sibiu, a turnat pri
ma benă de beton.

...La Gura Rîului, 
păstrăvii dorm în a- 
pele limpezi ale Ci- 
binului, asteptind a- 
notimpul cald. Atunci, 
cu mirare, vor in- 
tîlni in drumul lor 
Marea Cibinului Și 
„fabrica de lumină" 
înscrise cu bărbătje și 
Înțelepciune in noua 
geografie, umanizată, 
a acestor prea fru
moase meleaguri.

Unitatea națională
(Urmare din pag. I)
mânesc. cind visul Viteazului de la 
1600 se întrupa iarăși, de astă-dată 
bl chip ireversibil.

Primea astfel o nouă și puterni
că atestare adevărul că un popor 
hot&rit să facă totul pentru Împli
nirea legitimelor sale aspirații nu 
poate fi biruit, eă oricite dificultăți 
si obstacole ar trebui surmontate, 
mai devreme sau mai tirziu lupta sa 
triumfă, dreptele sale cerințe se în
făptuiesc.

Iri anii ce au urmat istoricului mo
ment al eliberării patriei, de la 23 
August 1944. unitatea poporului ro
mân a căpătat un conținut nou și o 
formă nouă, ca urmare a marilor pre
faceri istorice pe care le-a adus după 
sine efortul revoluționar de edifica
re a societății socialiste. Unităti! sta
tale i s-a adăugat, consolidind-o, u- 
nitatea moral-politică a întregului 
popOr, clădită pe raporturile social - 
economice noi instaurate în acești 
ani. pe omogenizarea cresclndă a so
cietății. pe deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate. Co
eziunea indestructibilă a societății 
noastre se întărește in continuare prin 
politica științifică promovată de for
ța conducătoare a națiunii române. 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în a cărui operă, in al 
cărui gînd și faptă sint întruchipa
te. la cota cea mai înaltă, interese
le si năzuințele supreme ale națiu
nii. marile virtuți pe care românii și 
le-au șlefuit intr-o istorie eroică și 
glorioasă, așa cum au fost plenar si 
strălucit evidențiate de cei 15 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, eveniment po
litic de excepțională însemnătate 
pentru perfecționarea multilaterală a 
vieții economice și sociale, pentru lu
minosul și demnul destin al patriei 
noastre socialiste.

Unit în cuget și simțiri, poporul 
român pățește astăzi cu încredere 
nestrămutată sub steagul partidului 
spre ziua de miine. înfăptuind Pro
gramul partidului, hotărîrile celui 
de-al XII-lea Congres, făurind pa
triei viitorul măreț pe care îl me
rită. pe măsura marelui ei trecut — 
viitorul comunist.

se obțină o primă recoltă (cam 
jumătate din recolta obișnui
tă) după numai uri ari. Noua 
metodă permite să se atingă 
productivitatea medie după trei 
ani.

• CINEMATOGRAF 
LA DOMICILIU. Prlle- 
jul Festivalului cinematografic 
de la Cannes, președintele ju
riului de atribuire a premiilor, 
cunoscutul actor Kirk Douglas, a 
declarat că ne aflăm în pragul 
unei adevărate „revoluții" a sis
temului de distribuire a filmelor 
— datorită anarhiei videocasete- 
lor si videodiscurilor. în cu
rind. fiecate locuință va putea 
dispune de o filmotecă cu peli
culele preferate, âsa cum dispu
ne iri prezent de bibliotecă. Vi- 
deocasetele avind înregistrate un

DE PRETUTINDENI
film iau altul Vor putea fi achi
ziționate de la orice magazin cu 
tot atîta ușurință cu cită se poa
te cumpăra o carte sau un disc.

• OCHI DE CULOA
RE VARIABILA. Intere
sante particularități ale vederii 
au fost observate de biologi 
britanici iri timpul studierii u- 
hui pește care trăiește în apele 
din sud-estUI Asiei. Irisul aces
tui pește este capabil să-și 
schimbe culoarea în funcție de 
intensitatea fluxului de lumi
nă. în întuneric, irisul este

complet transparent, dar, pe mă
sura sporirii luminozității. în
cepe Să se îngălbenească, adică 
acționează ca un filtru de lu
mină natural. O asemenea ne
obișnuită proprietate îi permite 
peștelui să vadă atît Ziua, cit 
și noaptea.

• DIN NOU DES
PRE ENIGMELE „INSU
LEI PAȘTELUI Cineastul 
francez Patrice Bărard a pre
zentat recent la „Muzeul Omu
lui" din Paris un film care își 
propune să elucideze, în lumina 
unor noi descoperiri arheologi
ce. eîteva din problemele nelă
murite de stlirită in legătură cu 
faimoasă „Insulă a Paștelui". 
Această insulă din Pacific sus-

»
cită un viu interes, intre altele, 
prin ansamblul, uriic în lume, 
de statui gigantice, sculptate iri 
piatră vulcanică. Fiecare din 
cele circa 600 de statui este 
înaltă de vreo 10 meri și cîrită- 
rește aproape 10 tone. Pină re
cent s-a crezut că orbitele o- 
chilor acelor ființe stranii sculp
tate in piatră au fost de la În
ceput goale. Acum insă s-au 
găsit niște pietre din coral alb 
care formau in realitate pupi
lele ochilor statuilor, irisul fiind 
săpat in tuf vulcanic roșu, și 
amănunt interesant. statuile 
priveau nu spre așezările din 
fata lor, ci departe spre ori
zont. Poate de aceea populațiile 
învecinate denumesc Insula 
Paștelui — „ochii care privesc 
stelele".

• IN PROIECT - O 
CENTRALĂ ELECTRICĂ 
GEOTERMICÂ. Geologii 
austrieci au descoperit In 
landul Stiria, la , o adînci- 
me de 1 100 m, un izvor de 
apă dulce, cu o temperatură 
de 60—65 grade Celsius. La As
pern a fost identificată, dună 
forări la 300 m. o sursă de ană 
termală, de data aceasta sărată, 
în altă regiune a tării, in Vo
rarlberg. apa cu temneraturi de 
130 grade țișnește la suprafață 
de la 2 280 m adincime. Toate 
aceste surse de energie urmează 
să fie folosite pentru Încălzirea 
locuințelor si clădirilor. în Stiria 
este proiectată o centrală elec
trică geotermică.

din viață tovarășul Gheorghe T. Vel- 
cescu, vechi militant al mișcării mun
citorești din tara noastră, membru al 
Partidului Comunist Român din anul 
1921.

Născut la 9 noiembrie 1898 în co
muna Nicolae Bălcescu, județul Con
stanța, Gheorghe T. Velcescu a cu
noscut de tinăr, ca ucenic și apoi ca 
muncitor în diferite întreprinderi, 
exploatarea și asuprirea capitalistă.

$i-a început activitatea revoluțio
nară în cadrul mișcării de tineret, 
îndeplinind apoi diferite sarcini pe 
linia Sindicatelor Unitare, cit și in 
organizațiile de masă Liga Muncii, 
Blocul Muncitoresc Țărănesc, Blocul 
Democratic ș.a. A participat la lupta 
organizată de partidul comunist îm
potriva pericolului fascist, pentru 
drepturi și libertăți democratice, a 
contribuit la pregătirea și desfășu
rarea demonstrației antifasciste de la 
1 Mai 1939, a fost un militant activ 
al P.C.R. împotriva dictaturii mili- 
taro-fasciste și războiului hitlerist, 
pentru eliberarea țării de sub domi
nația fascistă.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
organele represive ale regimului 
burghezo-moșieresc l-au arestat și in
ternat, timp de mai mulți ani. in 
diferite închisori și in lagărul de la 
Tg. Jiu.

După eliberarea țării 1 s-au îricre- 
dințat diferite sarcini de răspundera 
în aparatul de partid și de stat, pe 
care le-a îndeplinit cu cinste, afir- 
mindu-se ca un exemplu de dăruire 
și devotament pentru cauza socialis
mului în tara noastră. Pentru meri
tele sale, a fost distins cu ordine șl 
medalii ale Republicii Socialist» 
România.

Amintirea Iui Gheorghe T. Vel
cescu va rămine vie în memoria ce
lor care l-au cunoscut.
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
întruchipează cele mai alese virtuți T«GEIMTIILE DE PRESA

ale națiunii române*
Articole în revista indiană „Fair Calling”

DELHI 26 (Agerpres). — Revista 
indiană „FAIR CALLING" publică, 
in numărul său din Juna mat două 
articole dedicate tării noastre. Pe 
copertă este publicată fotografia 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în cuprinsul revistei sint inserate 
articolele „Cea mai glorioasă perioa
dă din istoria României — 15 ani de 
conducere dinamică a lui Nicolae 
Ceausescu", precum și „Patru piloni 
ai politicii internaționale ce i-au adus 
României prietenia întregii lumi", in. 
care se relevă faptul că „ultimii 15 
ani ai României sub conducerea efi
cientă și dinamică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pot fi ușor defi
niți drept cea mai glorioasă perioa
dă, din istoria poporului român". în- 
tr-unul din articole se subliniază că 
„Nicolae Ceaușescu este omul po
porului. care intruchipează virtuțile 
cele mai inalte ale națiunii române. 
Comunistul călit, revoluționar, pa
triot și militant neînfricat, omul de 
stat clarvăzător, ginditor profund și 
original, promotor neobosit al noului 
in viata tării și in relațiile interna
ționale, un om drept, care nutrește 
o adincă dragoste pentru camarazii 
săi. Nicolae Ceaușescu a pus pecetea 
personalității sale puternice asupra 
intregii activități de partid și de
rtat.

Vizionar creator al prezentului 
Viitorului comunist al tării sale, 
Nicolae Ceausescu a elaborat o operă 
revoluționară care promovează ferm 
noul in toate domeniile".

„Promotor de frunte al unui dialog 
permanent și constructiv, președintele 
României desfășoară o activitate pro
digioasă pentru reglementarea politi
că, pașnică a marilor probleme inter
naționale. pentru înlăturarea tensiu
nii și încordării". Contribuția sa la 
elaborarea preceptelor privind noua 
politică internațională, care să asigu
re afirmarea liberă a fiecărui popor, 
cursul ascendent al destinderii și 
colaborării, pacea și. progresul uma
nității. l-a făcut cunoscut pe toate 
meridianele. Democratizarea relații
lor mondiale și stabilirea unei noi 
ordini economice internaționale, co
laborarea cu toate statele socialiste, 
prietenia cu țările în curs de dezvol
tare și cooperarea cu statele capita
liste dezvoltate reprezintă principii și 
piloni de bază ai politicii externe ro
mânești. definind prezența dinamică 
a României și a președintelui ei în 
viata internațională, care promovea
ză ferm’ independenta națională, 
dreptul fiecărui popor de a fi deți
nător al prerogativelor sale suve
rane".

si

BONN 26 — Trimisul Agerpres. 
Nicolae Chilie, transmite: Ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei, a 
sosit luni la Frankfurt pe Main, în 
cadrul unei vizite oficiale ne care o 
efectuează 
Germania, 
deral de 
Genscher.

In aceeași zi. ministrul român al 
afacerilor externe a avut o convorbire 
cu ministrul federal al finanțelor. 
Hans Matthoefer. 
derii, relevind cu

în Republica Federală 
la invitația ministrului fe- 

exierne. Hans-Dietrich

In cursul întreve- 
satisfactie dezvol-

tarea pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări in toate domeniile de acti
vitate, cei doi miniștri au exprimat 
dorința comună ca. pornindu-se de la 
posibilitățile crescinde oferite de ecoj 
noimile celor două țări, să se acțio
neze. in continuare, pentru intensifi
carea schimburilor comerciale si a 
cooperării economice si tehnico-stiin- 
țifice. Ei au fost de acord că un spri
jin important în promovarea acestei 
cooperări îl constituie extinderea ra
porturilor de colaborare pe olan fi
nanciar dintre România și R.F.G.

s
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NOVI SAD V

Sesiunea Comisiei hidrotehnice româno-iugoslave
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Novi Sad s-au desfășurat lucrările se
siunii Comisiei hidrotehnice romârio- 
iugoslave pentru colaborare în dome
niul gospodăririi apelor.

Sesiunea a avut un caracter jubi
liar, anul acesta împlinindu-se 25 de 
ani de la semnarea acordului hidro
tehnic dintre România și Iugoslavia, 
perioadă fructuoasă de colaborare

intre cele două țări în domeniul uti
lizării apelor de frontieră, al protec
ției calității acestora și al apărării 
împotriva inundațiilor.

Delegația română la sesiune a fost 
condusă de Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor, iar 
delegația iugoslavă de Șandor Hor
vath. secretar pentru problemele de 
gospodărirea apei al. Provinciei 
cialiste Autonome Voivodina.

So

beijing : Întîlnire prietenească

pe scurt
„VOM DUCE MAI DEPARTE OPERA PREȘEDINTELUI T1TO". La 

Belgrad, a avut loc tradiționala festivitate prilejuită de „Ziua Tineretului". 
La acțiune, desfășurată sub lozinca „Tovarășe Tito, noi iți jurăm peste 
12 000 de tineri din toate colțurile țării au prezentat un bogat program 
cultural-q-rtistic, dind expresie sentimentelor lor de dragoste și devotament 
față de regretatul președinte, jurind să ducă mai departe opera lui — 
■libertatea, frăția, unitatea, comunitatea socialistă bazată pe autoconducere 
și. nealiniere — relatează agenția Taniug. Festivitatea s-a desfășurat 
prezenta conducerii de paitid și de stat iugoslave.

nentul latino-american. Acesta este 
primul punct al politicii noastre in
ternaționale — ca și menținerea de 
relații cordiale cu toate națiunile 
lumii, a afirmat Terry.

în

„România are toate posibilitățile de a ajunge 
in rindul țărilor celor mai dezvoltate"

subliniază ziarul
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

Cotidianul „CLARIN", din Buenos 
Aires, a publicat un amplu articol 
dedicat evoluției, economiei româ
nești, relevind înaltul ritm al pro
ductivității muncii și. al. investițiilor. 
Ziarul evidențiază că ritmul de dez
voltare a industriei este cel mai înalt 
din Europa și printre primele din 
lume.

Dezvoltarea economică a României 
este apreciată ca impresionantă, da
torită creșterii productivității muncii, 
volumului mare de investiții, planifi
cării. mecanizării agriculturii. Ca ur
mare a acestei dezvoltări — se men
ționează In articol — România este 
tara cu oele mai mari posibilități de 
a ajunge in rindul țărilor celor mai 
industrializate.

argentinian „Clarin“
Referindu-se la viitorul plan cinci

nal și la alte planuri pe termen lung, 
articolul evidențiază continuarea ace
luiași ritm înalt de industrializare, 
dezvoltarea științei și a tehnicii celei 
mai moderne.

Cotidianul „COMPENDIO". cu pro
fil economic, a dedicat două articole 
unor aspecte ale dezvoltării indus
triei chimice românești, relevind, de 
asemenea, principiile promovate de 
România in relațiile economice ex
terne. Ziarul face referiri la expozi
ția de produse chimice românești or
ganizată recent la Buenos Aires de 
î ntreprin derile ,, Chimimport export “ 
si „Danubiana", evidențiind ritmurile 
înalte de dezvoltare a acestei ramuri 
a industriei noastre și ale schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Argentina.

BEIJING 28 (Agerpres). — Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chipez. vicepremier al Consiliu-, 
lui de Stat al R.P. Chineze, a primit, 
luni, la sediul Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, delegația 
Academiei ..Ștefan Gheorghiu", con
dusă de Dumitru Ghișe, prorector al 
academiei, cu care s-a Intretiiiut în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Delegația, care se află în vizită în 
R.P. Chineză la invitația Școlii Supe
rioare a G.C.- al P.C.C.. a vizitat școli 
de paț’tid, unități productive, iriduș-

triale și. agricole, așezăminte social- 
culturale, s-a întâlnit cu activiști de 
partid și de stat și a procedat la un 
util schimb de experiență cu privire 
la pregătirea, instruirea și reciclarea 
activului de partid și de stat.

A fost semnat un protocol care pre
vede dezvoltarea în continuare a co
laborării și schimbului de experiență 
între Academia ..Ștefan Gheorghiu" 
și Școala Superioară a C.C. al P.C.C.

La primire și la ceremonia semnă
rii documentului a fost prezent 
basadorul României la Beijing, 
rea Dumitrescu.

am- 
Flo-

COREEA DE SUD

Răsculații din Kwangju - hotărîți 

să reziste presiunilor armatei
Forțele de opoziție cer să se treacă la un regim democratic

Manifestări consacrate aniversării 
a 2050 de ani de la crearea primului stat

dac centralizat
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Universității JagellOne din 
Cracovia și Ambasadei române de la 
Varșovia, la Biblioteca Jagellonă din 
localitate a fost organizată expoziția 
..Momente din istoria poporului ro
mân". manifestare desfășurată sub 
semnul marcării a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac centra
lizat și independent.

La vernisaj au participat primarul 
orașului, rectorul universității. Ion 
Cosma. ambasadorul României la Var-1 
șovia. cadre didactice, studenți.

și independent
.4 luat cuvintul Saad Abdel Hafez, 

subsecretar de stat pentru cultură.
■ Au participat dr. Abbas Shohdy, pre

ședintele sindicatului artiștilor plastici 
din R.A. Egipt, șefi de misiuni diplo
matice, funcționari superiori din in
stituții centrale egiptene, personali
tăți din domeniul artei și culturii, 
ziariști, studenți, un numeros public.

.4 fost prezent Ion losefide. amba
sadorul țării noastre la Cairo.

CAIRO 26 (Agerpres). — La „Cen
trul artelor" din orașul Cairo a avut 
loc vernisajul expoziției „Pictura, 
arta grafică și tapiseria contemporană 
românească", manifestare prilejuită 
de aniversarea a 2 050 de ani de la 
crearea primului stat dac centralizat 
și independent.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — La 
Universitatea din statul american 
Ohio, cea de-a 2050-a aniversare a 
constituirii primului stat dac centra
lizat și independent prilejuiește vizio
narea unui ciclu de filme documen
tare. Sint prezentate filmele „Sărbă
tori românești de primăvară". „Nuntă 
pe Valea Izei, „Litoralul românesc" și 
„București".

SEUL 26 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud. forțele armate ale regimu
lui au sporit presiunea asupra ora
șului Kwangju — locul în care au 
avut loc cele mai puternice mani
festații ale populației, ca reacție 
împotriva legii marțiale proclamate 
de regimul de la Seul. In zorii zilei 
de luni, tancuri si care blindate. îm
preună cu peste 10 000 de militari 
înarmați, au intrat tn suburbiile o- 
rasului controlat de peste o săptă- 
mînă de cetățenii răsculați — rela
tează agențiile de presă. Dar. la a- 
vertismentul hotărit al răsculatilor 
că vor riposta cu arma în mină, ar
mata a fost obligată să se oprească.

Totodată, menționează agențiile, 
zeci de mii de locuitori ai orașului 
asediat au desfășurat mitinguri in 
semn de protest fată de încercarea 
militarilor de a înăbuși prin forță 
demonstrațiile. Ei au
nouă rezoluție, în șase puncte, in 
care cer guvernului asumarea răs
punderii pentru evenimentele de Ia 
Kwangju, condamnarea generalului 
Chun Du Hwan — șeful poliției

adoptat o

secrete, „omul forte" al regimului 
sud-coreean, abrogarea legii mar
țiale, incetarea represiunilor Împo
triva populației, eliberarea studen
ților și a celorlalți patrioți arestați, 
înlăturarea dictaturii. Unul din lide
rii răsculatilor a declarat, de aseme
nea. că demonstranții sînt degiși, să 
lupte pină la capăt.

Pe de altă parte, transmite agenția
• U.P.I.. formâțiuneă politică Alianța 

Națională neutru Democrație sî Uni
tate Națională, ai cărei lideri sint 
Yun Po Sun. fost președinte al Coreei, 
de Sud. Kim Dae Jung, cunoscută 
personalitate democratică de opoziție, 
arestată in cursul actualelor eveni
mente. și Ham Suk Hun. lider re
ligios. au dat publicității la Seul o 
declarație în care cer demisia ge
neralului Chun Du Hwan, eliberarea 
tuturor personalităților democratice 
arestate, abrogarea legii marțiale, 
anunțarea de către guvern a unui' 
plan detaliat cu privire la trecerea 
totală la un regim democratic, adop
tarea de către forțele armate și po
liție a unei stricte neutralități față 
de evenimentele politice.

REPUBLICA POPULARA BULGARIA

PRIMUL CONGRES AL TINE
RETULUI COMUNIST PORTU
GHEZ, desfășurat la Lisabona, și-a 
încheiat lucrările. In cadrul ședin
ței de închidere a luat cuvintul se
cretarul general al P. C. Portughez, 
Alvaro Cunhal, care a subliniat ro
lul important al tineretului in lupta 
forțelor democratice pentru menți
nerea cuceririlor revoluționare, pen
tru independență națională și so
cialism.
greș a j 
crctar :

a fost determinată de faptul că. 
cadrul alegerilor preliminare 
pină acum. Reagan a acumulat, 
teoretic, voturile necesare pentru 
învestitură, în timp ce el nu obți
nuse decit un număr foarte redus 
de voturi.

în 
de

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ITALIENE. Sandro Pertini, a sosit, 
luni la Madrid intr-o Vizită de trei 
zile. Este prima vizită oficială a 
unui șef de stat italian in Spania 
după anul 1924.

. Din țara noastră la Con- 
participat Vasile Bontaș, se
al C.C. al U.T.C.

LEGĂTURA CU RELAȚIILEIN
DINTRE INDIA Șl R. P. CHINEZĂ.
Primul 
Gandhi, 
acordat 
gazine", 
cute cu 
relațiilor 
condiții 
agenția China Nouă, citind o rela
tare din Delhi. Premierul indian a 
arătat că disputa de frontieră cu 
Chino nu trebuie să fie un obstacol 
în calea negocierilor și că această 
problemă poate fi discutată într-o 
etapă ulterioară.

CONGRESUL E.D.A. La Atena 
s-au încheiat luni lucrările Congre
sului național al partidului Uniunea 
Democratică de Stingă din Grecia 
— E.D.A. Participanta la congres au 
ales noile organe conducătoare ale 
partidului. Ilias Iliou a fost reales 
m funcția de președinte al E.D.A.

CONVORBIRI LA BAGDAD. Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein,, 
a avut convorbiri cu președintele 
Republicii Kenya. Daniel Arap Moi, 
aflat in capitala irakiană intr-o vi
zită oficială. Cei doi șefi de stat, 
informează agenția irakiană de in
formații — I.N.A., au trecut in re
vistă o serie de probleme interna
ționale actuale, subliniind rolul ac
tiv al mișcării de nealiniere in efoi— 
turtle pentru mfentinerea păcii, si 
securității internaționale.

ministru al Indiei,. Indira 
a precizat intr-un interviu, 
publicației „New Delhi Ma
ca India este gata să dis- 
R.P. Chineză normalizarea 
dintre cele două țări, fără 
.prealabile - informează

DE 
DIN 
ale- 

Repu- 
Marino, desfășurate in 

inchciat

FORȚELOR
IN ALEGERILE 

MARINO. Primele 
administrative din 
San 

circumscripții, s-au

VAL DE REPRESIUNI IN R.S.A. 
Poliția sud-africană a arestat la 
sfârșitul săptăminii trecute aproape 
2000 de persoane in regiunea Jo- 
hannesburgului și a Pretoriei, care 
au participat la demonstrațiile 
antiapartheid. Potrivit unui purtă
tor de cuvint al poliției din Johan
nesburg. citat de agenția France 
Presse, peste 1700 de polițiști in 
uniformă sau in civil au luat parte 
la această operațiune, care a început 
vinerea trecută 
cală), pentru a 
la aceeași oră.

SUCCESUL 
STINGĂ ‘ 
SAN 
geri 
blica 
nouă 
cu victoria forțelor de stingă. Ast
fel. pentru Partidul Comunist San- 
marinez și-au dat votul 25,55 la sută 
din alegători — cu 1,8 la sută mai 
mulți decit in alegerile parlamen
tare din 1978 ; și-au intărit. de 
asemenea, pozițiile Partidul Socia
list și Partidul Socialist Unitar, for
țele de stingă obținînd impreună 
56.48 la sută din totalul sufragiilor 
si majoritatea in opt circumscripții. 
Pe de altă parte, Partidul Demo- 
crat-Creștin si alte grupări au înre
gistrat pierderi de voturi.

INTR-UN INTERVIU TELEVI
ZAT, șeful consilierilor economici

■ ai Casei Albe, Charles Schultze, a 
declarat că legislația propusă de 
președintele Jimmy Carter privind 
'instituirea ' unei suprataxe asupra 
imporfurilor .de petrol se lovește de 
o puternică rezistență in Congres. 
El a menționat insă 
trația este, gata 
eforturile pentru 
forul legislativ 
„necesare și de 
precizat că, „pentru guvernul dte la 
Washington prioritatea in acest mo
ment o constituie continuarea luptei 
Împotriva inflației și. pe de altă 
parte, reducerea cheltuielilor bu
getare".

că Adminis- 
să depună toate 

adoptarea de către 
a acestei măsuri 
dorit". Schultze a

la ora 18.00 (ora lo
se încheia duminică

DIN COMPETIȚIA
George Bush.

OPȚIUNILE DE POLITICA EX
TERNA ALE NOULUI PREȘEDIN
TE PERUAN. Fernando Belaunde 
Terry, președintele ales al Perului, 
care urmează să fie instalat oficial 
la 28 iulie a.c., a declarat că guver
nul său „va acorda prioritate apro
pierii față de popoarele latino-ame- 
ricane. intăririi unității și solidari
tății în emisferă". Belaunde Terry 
a subliniat florin ța unei dezvoltări 
armonioase a țărilor, de pe conti-

RAVAGIILE SECETEI IN BRA
ZILIA. Seceta care s-a abătut de 
mai multe săptămini asupra nord- 
estului Braziliei a cauzat în această 
regiune — cea mai săracă a țării — 
daune materiale in valoare de apro
ximativ 830 milioane de dolari. In 
afara recoltei de bumbac sint ame
nințate alte culturi și șeptelul de 
pe o suprafață de aproximativ 
470 000 kmp, 529 de sate si o popu
lație de cinci milioane persoane.

RETRAGERE 
PREZIDENȚIALA, 
fost ambasador american la O.N.U.. 
a ănuntat luni că se retrage din 
cursa pentru președinția Statelor 
Unite, lăsind astfel complet deschi
să calea pentru investirea fostului 
guvernator al Californiei. Ronald 
Reagan, drept candidat al Partidu
lui republican. Hotărirea lui Bush

9 " 9

permanente a C.A.E.R
BELGRAD 26 (Agerpres). —Recent 

s-a încheiat, la Split, in R.S.F. Iu
goslavia. ședința a 10-a a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru aviația 
civila, la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate 
colaborare de interes 
domeniul aviației civile, 
din programul special. de colaborare 
pe termen lung privind dezvoltarea 
legăturilor de transport dintre țările 
membre ale. C.A.E.R.

Ședința a:decurs in spiritul colabo
rării. prieteniei ’ și înțelegerii re
ciproce.

probleme de 
reciproc, din 

deeurgind

PENTRU EXTINDEREA COLABORĂRII INTRE ȚĂRILE AMERICII LATINE. 
In capitala Venezuelei s-a încheiat sesiunea Consiliului Economic al Siste
mului Latino-American (S.E.L.A.). Timp de trei zile, reprezentanții celor 
26 de state membre ale organizației au examinat probleme legate de 
extinderea colaborării in regiune, precum și cooperarea între S.E.L.A. și 
alte organizații economice internaționale. A fost subliniată necesitatea 
unității de acțiune pentru rezolvarea problemelor continentului latino- 
american și consolidarea independenței statelor Americii Latine.

(dziv AcrK4£FTArKA
SPANIA

Semnificațiile dezbaterii
parlamentare

forte po- 
oresante

litica dusă de premierul Suarez și îl 
propune pe Felipe Gonzalez drept 
candidat la președinția guvernului. 
Partidul comunist i-a asigurat pe so
cialiști de. sprijinul lor pentru mo
țiunea depusă, ca și formațiunile so
cialiste din Catalonia. Țara Bascilor 
și Andaluzia,

Evenimentul deschide o etapă de 
acțiuni procedurale care ar putea fi 
mai mult decit o paranteză a sesiu
nii Camerei inferioare a parlamen
tului. Observatorii consideră că sgn- 
sele de victorie ale acestei mot: V’ 
sint relativ reduse, apreciind că. 
punerea ei ar răspunde, mai Lies, 
dorinței P.S.M. de a-și sublinia 
statutul ca forță de opoziție clar de
limitată si de a pune partidul de:, gu- 
vernămint in situația de a căuta să 
se descurce singur in fata nemulțu
mirilor cauzate de situația existentă.

Reacția guvernului la criticile so
cialiste și la moțiunea depusă s-a 
produs . sub forma unui program, de 
luptă împotriva terorismului, pre
zentat parlamentului de ministrul de 
interne Juan Jose Roson. Acest „plan 
strategic global" conține o suită <fe 
prevederi. între care : crearea unui 
organism național de coordonare a 
măsurilor „cu colaborarea țărilor 
vecine" ; o acțiune diplomatică ener
gică : sporirea efectivelor securității 
și imbunătătirea serviciilor de infor
mație ale politiei ; o acțiune juridi
că severă contra celor ce fac apolo
gia terorismului etc.

Atit dezbaterile parlamentare, cît 
și moțiunea de cenzură au creat un 
moment nou în viata politică spa
niolă.. Majoritatea observatorilor de 
la Madrid sînt însă de părere că 
evoluția evenimentelor nu este de 
asa natură încît să implice alegeri 
anticipate, că tara va găsi mijloace
le necesare pentru depășirea dificul
tăților dfe ordin economico-social si 
politic. asigurindu-se continuarea 
procesului de democrgțizare initiat 
în ultimii trei. ani. ,

necesita-

în 
de 

in-

astfel aminte de eroii săi

De la munții Rodopi la „Țărmul Soarelui
un itinerar al innoirilor socialiste S ' -. IT S

într-o călătorie de 2 000 de km prin 
Bulgaria, am poposit in 17 localități 
mari și mici, alcătuind, la un loc, o 
foarte sugestivă imagine a ceea ce 
înseamnă astăzi Bulgaria socialistă, 
cu profundele ei transformări, cu 
atit de evidentele ei progrese in 
dezvoltarea economică și socială. 
Plovdivul. exemplu viu de modul 
cum o puternică industrializare poate 
să transmită unui bătrin oraș forța 
de a renaște din temelii. Stara Za- 
gora, unde se poate vedea cum se 
răsfringe asupra intregii vieți creș
terea unei tinere și complexe 
industrii. Bazinul carbonifer Marița- 
Est — o vastă zonă rurală transfor
mată radical, devenită arbore viguros 
al civilizației urbane. Burgas, Varna, 
Veliko Tirnovo. unde ca reflexe ale 
dezvoltării economiei socialiste au 
crescut superbele structuri ale noilor 
cartiere și orașe ce dau chip 
substanță nouă unor localități 
rezonantă și patină istorică si care de 
secole simbolizau stagnarea. • Ruse, 
înzecindu-și puterea și frumusețea.' 
Și tot aici, intre siluetele de șantier 
ale intreprinderii constructoare de 
mașini Giurgiu-Ruse. un vizitator din 
România poate intîlni noi mărturii 
concrete ale unei trainice prietenii 
dintre două popoare vecine și prie
tene.

A fost, în același timp, un itinerar 
revelator pentru cunoașterea a ceva 

a ceva din 
ceva din dis- 

ale poporului 
Dunăre. Iată 
impresii, ima-

și 
cu

din sufletul generos, 
optimismul robust, a 
ponibilitățile sufletești 
vecin de la sud de 
doar citeva secvențe, 
gini.

...Rita. Mînăstire
1343 și mereu reconstruită pentru a-și 
perpetua, in negura ștăpinirii oto
mane, misiunea de bastion al uni
tății poporului și al dorului de liber
tate și lumină. Au fost tezaurizate 
aici documente și cărți, tiparnițe șl 
monumente ale culturii bulgare 
străvechi și iată-le astăzi înfățișate 
lumii, impresionantului aflux turis
tic. privite, fotografiate, cercetate 
admirativ. Rila — monument de 
artă și de istorie, memorie a credin
ței unui popor în dăinuirea sa. Pri
vind. trăind aici citeva ore. un 
gînd al analogiei se întorcea mereu

construită tn

la Tismana noastră, la Cozia 
Putna, la Voroneț și Moldovița.

...în fața unui obelisc înălțat 
centrul unui sat — Perveneț — 
lingă Plovdiv. In piatra sa — o
scriptie, up vers al poetului revolu
ționar Hristo Botev. care și-a 
desfășurat o parte a activității sale 
in România : „Cel ce cade in lupta 
pentru libertate, nu moare niciodată". 
Satul, ca toate satele Bulgariei, iși 
aduce 
căzuți în războiul de eliberare na
țională de acum un secol, ca și in 
lupta de eliberare de sub fascism. In 
casa bătrinei Ivanca Gheorghieva. al 
cărei soț s-a numărat printre luptă-

NOTE DE DRUM

tării detașamentelor de partizani, 
călătorul ascultă, în ambianța de 
bunăstare a prezentului, istorisiri 
simple despre destinul acestei miei 
localități. „Cei care au murit atunci 
pot acum să doarmă cu sufletul 
împăcat, visul pentru care s-au 
jertfit a devenit realitatea pe care o 
vedeți", spune bătrina Gheorghieva. 
iar cuvintele ei se suprapun peste 
imaginea unui sat cu case noi și mari 
din beton și cărămidă, cu tot con
fortul urban — apă, canalizare, asfalt 
— cu 600 de automobile personale. 
Un popor care și-a dobindit prin dir- 
zenie și sacrificiu tihna și bună
starea de azi și de miine.

...Plovdivul, important centru cul
tural al Bulgariei. Cu o existență ce 
vine din adincurile antichității, orașul 
este azi marcat de un cult al istoriei. 
Am străbătut pe încetul vestigii cu 
grijă dezgropate, nucleul medieval 
al orașului reconstruit acum intocmai 
și închinat unei activități culturale, 
comerciale, turistice. Un stadion antic 
a fost descoperit și renovat ; uh 
amfiteatru antic, a cărui decopertare 
si reconstruire e în curs, va deveni, 
ca și stadionul, sediul unor 
certe, spectacole, manifestări 
turale. în muzeul renașterii 
Gh. Danov" (primul editor 
au loc discuții, întruniri 
Intr-o școală de acum un

con- 
cu’l- 

„Hristo 
bulgar) 

literare, 
secol și

jumătate funcționează o expoziție 
permanentă pentru desenele copiilor. 
Casa căsătoriilor se află in clădirea 
in care și-a avut sediul guvernul 
Rumeliei de Est pe cind Plovdivul 
era capitala acelui stat efemer... 
Istoria, cu parfumul și mesajele ei, 
colorează intr-un anume fel prezen
tul tumultuos, subordonindu-1 astfel 
ideii de continuitate și trăinicie.

...24 de ore la „Slîncev breag" 
(„Țărmul Soarelui") — una dintre 
cele mai frumoase stațiuni de pe 
litoralul bulgar al Mării Negre, nu 
departe de Burgas și in imediata 
vecinătate a anticei Mesembria (azi 
Nesebăr). Din atit de colorata așe
zare de vacanță de la Țărmul Soare-_ 
lui, peste mulțimea cosmopolită a’ 
turiștilor arși de soare, de pe terasa 
unei cafenele sau de pe nisipul încins 
al plajei, apoi de la etajul al cinci
lea al unui hotel înălțat ca un obelisc 
uriaș, se zărește mereu mica insulă 
a Nesebărului, legată de țărm prin- 
tr-o foarte îngustă arteră de circu
lație. Pătrunzi aici in lumea vrăjită 
a unei. îndelungi și frămîntate istorii. 
Amenajat astăzi pentru a se oferi 
curiozității și desfătării turistului, 
Nesebărul iși pune cu atit mai mult 
în evidentă dramele și clipele eroice 
pe care le-a trăit într-o multimile
nară existență. La o masă din pito
reasca „bodegă a căpitanilor" (închi
puind un istoric loc de întâlnire al 
navigatorilor), gazdele — localnici 
inimoși — înfățișează cu voluptate 
lungul panegiric al insulei. Nesebâ- 
rul, înconjurat din toate părțile de 
mare, a avut dintotdeauna vocația 
independenței și libertății, in pofida 
vicisitudinilor istoriei, a ștăpinirii 
străine, păstrîndu-și neatinse ființa 
și demnitatea, o aură specifică, vizi
bilă și astăzi în pietrele, ca și in 
atmosfera pe care o degajă.

Un foarte scurt popas în cea mai 
modernă stațiune maritimă de pe 
litoralul bulgar, la Albena. La o 
cafea, îrvtr-un elegant local. La tele
vizor se transmite o emisiune pentru 
copii : obraji ca merele roșii, ochi 
mari albaștri și negri, și verzi, și acele 
nemaipomenite zimbete policrome 
ale copiilor... „Apropo de emisiu
nile pentru copii — spune un 
tinăr bulgar — a fost la televiziunea 
noastră un concurs pentru preșcolari

li

Lo Veliko Tîrnovo, centrul înnoit al unui străvechi oraș

cu întrebarea : care este cel mai bun 
copil ? Premiul l-a ciștigat o fetiță 
care a dat următorul răspuns : «Cel 
mai bun copil este mama, pentru că 
face tot ce-i spune bunica»". Două 
zile mai tirziu, la Ruse, aveam să 
aflu multe lucruri despre ceea ce face 
orașul pentru copiii săi. ' Element 
esențial („o mare cucerire pen
tru noi", spunea tovarășul Racio 
Stoianov, secretar al comitetului 
județean de partid) — 78 la sută 
dintre copiii de la 3 la 6 ani 
sint îngrijiți în grădinițe zilnice ori 
săptăminale. unde li se asigură cele 
mai bune condiții de creștere și edu
cație. Anual, un festival al copiilor, 
o sărbătoare a inocenței, a grijii, a 
cultului pentru cele mai mici vlăs
tare, o sărbătoare a viitorului. Țara 
— o mamă bună, grijulie pentru co
piii ei. „Cel mai bun copil este 
mama...".

...Și pentru că sintem la Ruse, 
iată citeva informații și curiozități 
cu care se mindresc locuitorii acestui 
mare oraș al Bulgariei : 1) De aici a 
început construcția primei căi ferate 
din Bulgaria (Rusciuk — Varna), in 
continuarea primei căi ferate din 
România : București — Giurgiu. 2) 
Aici a fost construit, în secolul tre
cut, primul ascensor din Bulgaria 
(funcționa acționat <fe forța brațelor 
a patru voinici care învîrteau o ma
nivelă în subsolul clădirii). 3) Aici a 
trăit și și-a uimit orașul 
ținător, din Bulgaria, al 
mobil.

Intr-un oraș caro se

primul de- 
unui auto-

înfățișează
astăzi ca unul dintre cele mai in-

dustrializate dintre orașele tării și 
care deține încă multe priorități eco
nomice, hitiietățile amintite ne vor
besc despre o veche aspirație către 
binefacerile civilizației, aspirații că
rora numai socialismul le-a dat 
răspuns plenar.

...La 4 km de Veliko Tirnovo 
află o mică și foarte pitorească 
calitate. Arbanasi. întemeiată 
secole în urmă de citiva : 
gustori 
preparate populare din 
oaie, precum binecunoscutul 
dem")* ea a devenit, ulterior, 
de reședință permanentă •sau 
rară a celor mai Înstăriți. E 
sânt să descoperi aici, printre casele 
boierești in stil oriental arhaic, 
citeva edificii care au servit ca re
ședințe temporare (de odihnă sau de 
popas în drumurile spre „înalta 
poartă") unor boieri și inalti dem
nitari români din veacurile trecute. 
Casa Brincoveanu. casa Cantacuzi- 
no... Nume ale istoriei noastre, evo
cate aici în virtutea unor vechi 
și trainice relații de bună vecinătate 
și prietenie cu poporul bulgar.

Aceste mici episoade si multe al
tele 
rului într-o imagine unitară asupra 
unui popor înzestrat, harnic si opti
mist. Un popor cu 
veacurilor, al unei 
poporul nostru a 
de întrajutorare si 
rare pe toate planurile.

un

■ se 
lo- 
eu 

ne- 
bogati (fabricau si vindeau 

carne de 
„ghiu- 
un soi 
tempo - 
intere-

se adună în mintea călăto-

care de-a lungul 
frămîntate istorii, 
statornicit relații 
frățească colabo-

Mihai CARANFIL

Dezbaterile din Congresul Deputa- 
tilor din Spania pe marginea politi
cii interne a guvernului marchează 
un moment de precizare mai accen
tuată a pozițiilor diverselor 
lițice . fată de problemele 
care confirm tă tara.

Dificultățile economice și
tea combaterii terorismului au fost 
punctele dominante ale discursului 
inaugural rostit de premierul Suarez. 
După datele citate, economia spa
niolă suferă în prezent de trei mala
dii periculoase : inflația (16.5 la sută, 
cu tendințe de continuă creștere) ; 
deficitul balanței comerciale (2,9 mi
liarde dolari in primul trimestru, al 
acestui an) ; șomajul (care afectează 
circa 1 300 000 de persoane, adică 
peste o zecime din forța de muncă). 
Situație cu atit mai serioasă, cu cît 
sporirea vertiginoasă a prețului pe
trolului pe piața internațională a îm
piedicat expansiunea investițiilor, 
ceea ce s-a repercutat asupra pro
ducției. ducînd, implicit, la agrava
rea șomajului.

Pentru soluționarea acestor greu
tăți economice, ca și pentru eradica
rea violentei armate, premierul a 
apreciat ca necesară „o intensă co
laborare din partea tuturor, un efort 
colectiv de responsabilitate".

Observatorii au remarcat tonul mai 
critic al intervențiilor opoziției de 
stingă in cadrul dezbaterilor. Secre
tarul general al Partidului Comunist 
Spaniol. Santiago. Carrillo, a repro
șat cabinetului că nu întreprinde mă
suri ferme de soluționare a proble
melor tării, calificind drept negativă 
politica economică. La rindul său, 
secretarul general al Partidului So
cialist Muncitoresc (P.S.M.). Felipe 
Gonzalez, a formulat o serie de cri
tici vizind domeniul economic, pro
blema autonomiei regionale și a secu
rității și a insistat cu deosebire a- 
supra „incapacității autorităților de 
a combate terorismul". Totodată, in 
numele P.S.M. a fost depusă o mo
țiune de cenzură — prima * înregis
trată de Cortesurile spaniole în ul
timii 44 de ani — care respinge po- V. OROS

S. U. A

Vulcanul St. Helens continuă să erupă
O trombă de vapori și

la o altitudine de 13 000 ... .....
Washington (S.U.A.). Erupția de duminică este mult
cea de la 18 mai, care s-a soldat cu cel puțin 18 morți. Ea a fost 
însoțită de zguduiri seismice care au durat mai mult de o oră, ceea 
ce nu s-a mai întimplât de la intrarea in activitate a vulcanului, la 
27 martie. Cenușa vulcanică, purtată de curenții de aer, s-a răspindit pe 
o întinsă regiune, reducind vizibilitatea și perturbind circulația. Continuă 
operațiunile de căutare a victimelor și a eventualilor supraviețuitori în 
jurul vulcanului.

Pagubele provocate pină acum de erupția vulcanului sînt apreciate la 
1.5 miliarde dolari.

Un specialist de la „U. S. Geological Survey" a declarat la o conferință 
de presă că erupțiile respective nu sint considerate drept activitate vul
canică propriu-zisă. Ele pot fi explicate prin faptul că apa din lacul 
„Spirit", de la poalele muntelui, s-a infiltrat la baza vulcanului, infrind 
în contact cu rocile fierbinți, ceea ce a dat naștere jeturilor de abur care 
au antrenat noi cantități de cenușă.

de cenușă a fost aruncată 
m de către vulcanul St.

duminică dimineața 
Helens, din statul 
mai serioasă decit
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