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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Trifun Nikolici, ambasadorul 
R.S.F, Iugoslavia la București, la ce
rerea acestuia.

Ambasadorul iugoslav a înminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Serghei 
Kraigher, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugo

slavia. Totodată, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășului Serghei Kraigher, a condu
cerii de partid și de stat iugoslave, 
un salut prietenesc, urări de sănăta
te și succes în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

tovarășului Serghei Kraigher felici
tări cordiale și urări de succes cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
cum și cele mai bune urări de sănă
tate întregii conduceri de partid și de 
stat iugoslave.

în continuare a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE

în ansamblul preocupărilor stator
nice ale partidului și statului nos
tru pentru creșterea continuă a ni
velului 
pentru 
viață a 
portant 
dezvoltarea și diversificarea 
rilor de servicii. Chemate să 
mai bine cerințele populației, solici
tările cele rrjai diverse ale cetățeni
lor — de la întreținerea și repararea 
bunurilor casnice pină la desfășura
rea cît mai plăcută a timpului liber, 
de la degrevarea activităților gospo
dărești de muncile grele, pină la sa
tisfacerea exigențelor vestimentare, 

tstuluî diferențiat in materie de 
iBdă etc. — serviciile publice con

stituie un indicator sensibil al gra
dului de civilizație, al bunăstării și 
prosperității sociale.

Este un element pozitiv faptul că 
prestările de servicii pentru popu
lație au înregistrat, în ultimii ani, 
creșteri substanțiale. In anul 1980, 
volumul lor a fost de 42.6 miliarde 
lei, de aproape 5 ori mai marc decit 
In 1965. A crescut an de an numărul 
unităților prestatoare, au fost orga
nizate noi servicii. Ritmul rapid de 
creștere a serviciilor se regăsește și 
în prevederile cincinalului actual. în 
anul 1981, spre exemplu, prestările 
pentru populație vor crește cu 13,2 la 
sută față de anul anterior.

Cu toate progresele înregistrate, 
nivelul serviciilor publice poate fi 
Insă mult mai cuprinzător. Așa 
cum a relevat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvintarea rostită 
la Congresul consiliilor populare, 
serviciile publice se situează încă 
sub nivelul cerințelor. neținînd 
pasul cu evoluția solicitărilor în

IN CINCINALUL CALITĂȚII
Pe baza experienței dobîndite, a- 

nalizind cu răspundere restantele si 
cauzele lor, în contextul noilor condiții 
economice și ale cadrului legal îm
bunătățit, organizatorilor de servi
cii publice le revin sarcini calitativ 
sporite, obligația de a lua măsuri efi
ciente pe linia principalelor direcții 
de acțiune.

de trai al oamenilor muncii, 
îmbunătățirea condițiilor 
întregului popor, un 
îl ocupă măsurile

de 
loc im- 
privind 
prestă- 

acopere

continuă creștere ale populației. 
La Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din acest an 
se critica faptul că, în cincinalul 
trecut, ritmul de creștere a servici
ilor a fost sub ritmul de creștere a 
desfacerilor de mărfuri. Acest lucru 
s-a datorat neîndeplinirii integrale a 
programelor adoptate în acest dome
niu, insuficientei preocupări a uni
tăților prestatoare de servicii pentru 
realizarea sarcinilor stabilite.

în această perioadă se definitivea
ză corelarea ofertelor de prestații cu 
solicitările populației. Este un prilej 
important pentru reexaminarea exi
gentă a nerealizărilor, pentru studiul 
activ al prevederilor planului cinci
nal actual, în spiritul indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, de a se 
lichida într-o perioadă scurtă, de 
2—3 ani, amintita, rămînere în urmă.

Perfecționarea muncii în acest do
meniu va fi stimulată fără îndoială 
și de noile reglementări legale, in 
primul rînd de actele normative care 
se referă în mod direct la prestările 
de servicii: Legea micii industrii. 
Decretul privind organizarea unită
ților prestatoare de servicii pe bază 
de cotâ-parte din încasări și, recent, 
Decretul privind folosirea unor spa
ții aparținînd unităților socialiste, 
de stat și cooperatiste, pentru activi
tăți de servicii auto și alte prestări 
de servicii către populație. Prin 
prevederile lor. noile acte legislati
ve permit adoptarea unor formule 
suple, elastice, de organizare, folo
sirea cu maximum de eficientă a spa
țiilor și dotărilor, atragerea unui 
număr sporit de meseriași în sfera 
serviciilor publice, asigurîndu-se. tot
odată, o cointeresare sporită a lucră
torilor din unităti.

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE: 
Opinii privind perfecțio
narea activității econo
mice ; Contraste; Note 
de lectură ; Faptul di
vers ; De pretutindeni ; 
Din actualitatea politică

Co pi

Ambasadorul Republicii India
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Kanwar Gajen-

dra Singh, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii India In țara 
noastră. (Continuare in pagina a 
V-a).

Directorul Centrului de informare al O.N.U. la București
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. .

formare al O.N.U. la București, în 
vizită de rămas bun, cu ocazia în
cheierii misiunii sale în țara noastră.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in-

DEZVOLTAREA REȚELEI DE U- 
NITAȚI PRIN APROPIEREA LOR 
DE BENEFICIARI. Prima condiție de 
care depinde acoperirea 
toare a solicitărilor de 
populației o constituie 
numărului de unități 
mutarea serviciilor cît mai aproape 
de locuințe, de solicitanți. Renunțîn- 
du-se la tendințele de „gigantism", 
la centralizarea excesivă a servici
ilor, unitățile vor trebui să se afle 
la îndemîna beneficiarilor. Așa cum 
s-a indicat, cu toată limpezimea, de 
către conducerea de partid și de stat, 
este nevoie nu de unități mari, de 
palate meșteșugărești, cj de unități 
numeroase, dispersate în cartiere, 
amplasate cît mai aproape de cei ce 
au în mod curent 
Aceasta este calea 
să se obțină, încă 
creștere substanțială 
de tip spălătorie și 
mică (cu peste 29 la sută), reparații 
de mijloace auto-moto (cu 37 la sută), 
construcții și reparații de locuințe 
(cu 32,2 la sută), față de anul re
cent încheiat.

în mod deosebit este urmărită so
luționarea problemei 
tăți prestatoare a 
unde nu întotdeauna 
Here a ținut pasul cu dezvoltarea 
spațiilor de locuit. Consiliile populare 
au datoria să prevadă, chiar din 
schițele-detaliu de sistematizare, 
amenajarea pe lingă noile ansam
bluri de blocuri, a unor chioșcuri și 
tonete provizorii, urmînd ca. pe mă
sura construirii noilor locuințe, să fie 
amplasate sediile definitive ale uni
tăților prestatoare, folosindu-se spa
tiile de la parterul blocurilor.

Dezvoltarea rețelei de unități și, 
pe această cale, sporirea mai accen
tuată a volumului de servicii oferi
te populației constituie nu numai o 
necesitate socială, dar și o cerință 
economică de primă importanță. 
Buna funcționare a mecanismului fi
nanciar al economiei naționale pre
supune stimularea tuturor acelor 
mijloace prin care se asigură circu- 
larea eficientă a monedei. Or, ser
viciile publice reprezintă tocmai 
acea cale prin care, cu minimum de 
eforturi materiale și de investiții din 
partea societății, se pot acoperi o

corespunză- 
servicii ale 
extinderea 

prestatoare,

nevoie de ele. 
pe care trebuie 
din acest an, o 

a activităților 
curățătorie chi-

dotării cu uni- 
noilor cartiere, 

rețeaua de ate-

Siderurgia miței

da Mihai PELIN

puncte 
con- 

de a-

la orele fierbinți ale înnoirii
circuitele cele mai fertile 
ale economiei naționale.

într-un fel, este poate 
mai simplu să implantezi o 
anume industrie nouă în
tr-un loc anume, lipsit de 
orice precedent in această 
privință : oamenii se lasă 
atunci cuprinși de un entu
ziasm care poate fi deose
bit de rodnic prin sine. Și 
uneori este poate mai difi
cil să determini o resurec
ție a unei tradiții sedimen
tate, dar subminată dece
nii în șir de stagnare. Iar 
la Vlăhița, în deceniul abia 
încheiat, s-a repurtat o vic
torie in primul rînd in pla
nul autodepășirii, al înain
tării spre orizonturi noi, 
prin investiții masive, me
nite să redimensioneze ca
pacitățile de producție moș
tenite, modernizîndu-le tot
odată, să sporească sub
stanțial productivitatea 
muncii, anvergura tehnică 
și calitatea producției și, 
apoi, să reaprindă in inimi 
certitudinea ' că focurile 
furnalelor din Vlăhița nu 
sînt focuri de stins. Cu alte 
cuvinte, s-a procedat aici 
Ia o masivă și tonică In
vestiție de încredere. Și 
abia de acum înainte s-a 
putut conta cum se cuvine 
și pe capitalul de experien
ță acumulată în timp de si- 
derurgiștii Harghitei, pe a- 
tașamentul lor față de pro
fesie, pe abnegația lor 
nedezmințită. Încît, a le

teresant din două 
de vedere : întrucit 
duce întreprinderea 
proape un deceniu, ceea ce 
spune multe, el însuși a- 
vind de spus multe despre 
tot ceea ce s-a întîmplat și 
încă se mai întîmplă pe a- 
ceste meleaguri, și, apoi, 
pentru că este unul dintre 
bărbații acestor meleaguri 
reîntorși acasă, rechemați

Vlăhița... Un toponimic 
vechi, ca un alint, în care 
vremea a insinuat savoarea 
unui blind diminutiv. însă 
bărbații locului s-au prins 
demult într-o îndeletnicire 
flagrant mai aspră decît 
blajinul nume tutelar sub 
care se legitimează metale
le înmlădiate prin îndărăt
nicia lor. în ’75, furnalele 
acestui colț de țară au îm
plinit nu mai puțin decît 
un veac și jumătate de cind 
adăpostesc un foc nestins, 
în urma căruia stă un dens 
capitol de istorie muncito
rească. Filele ei s-au răs
foit la timpul potrivit. 
Acum descindem în prezen
tul întreprinderii de fier 
Vlăhița, marcat de înnoiri 
spectaculoase.

într-una din zilele acestei 
primăveri, maistrul tîmplar 
Alexandru Lantzky a înră
mat cum se cuvine brevetul 
pentru Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a, decernat re
cent întreprinderii de fier 
din Vlăhița, și l-a agățat 
unde se cuvenea șă-1 agate, 
la vedere, in prelungirea 
altor și altor distincții a- 
cordate de-a lungul anilor 
acestei unități productive, 
deci și lui și tovarășilor săi 
de muncă. Tot el fiind mais
trul tîmplar care a înrămat 
și brevetul Ordinului Mun
cii clasa I, primit de în
treprindere în 1975.

Directorul, Alexandru 
Rus. este un bărbat în-

din risipirea lor prin țară, 
nu neapărat prin mirajul 
unui trai mai tihnit, dim
potrivă, prin forța de a- 
tracție a unei misiuni 
nobile. în 1970 și 1971, in 
urma celor două vizite de 
lucru efectuate aici, succe
siv, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, era limpede 
pentru toți că focurile fur
nalelor din Vlăhița se ațî- 
țau sub respirația unor nă
dejdi noi. Iar inginerul 
Alexandru Rus, născut in 
Baraolt, la o aruncătură de 
băț de Vlăhița, s-a reîntors 
aici, aproape de casă, în 
1972. Și, de atunci, a fost 
nu numai martorul, ci și 
unul dintre promotorii 
proeminenți ai relansării 
tradițiilor din această ve
che vatră muncitorească a 
țării pe un făgaș nou, spre

Moment da muncă în noua turnătorie a întreprinderii da 
Vlăhița

Foto : Szakăs V. Săndor

Desen de Tia PELTZ

’ii minerilor
noblețea și asprl- 
atitor profesii Ie
de stăpânirea co-

fier

în 
mea 
gate 
morilor subpămîntene, 
in efortul și elanul 
prin care mii de oa
meni dau țării cărbu
nele, una dintre cele 
mai frumoase dimensi
uni umane este tocmai 
dragostea față de copiii 
rămași afară in lumi
nă și regăsiți in lumi
nă, dragostea la care 
meșterii abatajelor se 
întorc luminați de 
bucuria că prin mun
ca lor asigură acestor 
copii, tuturor copiilor 
țării, o virstă cu mul
te bucurii. Despre co
muniunea de simțire 
a părinților șt copiilor 
vorbește la Petroșani, 
la Petrila, la Lupeni, 
pretutindeni pe cele 
două Jiuri, climatul de 
muncă atentă, labo
rioasă, de muncă exi
gentă care transformă 
școlile in adevărate a- 
bataje ale luminii. Și 
nu este de mirare că 
aici intilnim nu o dată, 
pe aceleași trepte ale 
hărniciei, părinți și co
pii. La școală și la în
treprinderea minieră 
asemenea fotografii a- 
lăturate, reunite pe 
panouri festive, au un 
grai deosebit. Copiii 
minerilor, minerii vii
torului stau ca frun
tași lingă fruntașii cu 
care se mindresc ei cel 
mai mult — părinții 
lor. Clipe emoționante 
ale zilei se petrec cu 
simplitate, cu atita în
cărcătură umană, la ie
șirea din schimb, cind 
elevii iși așteaptă pă
rinții. Alteori, emoția 
îmbracă o haină mai 
festivă; lingă zimbetul 
cu care copiii vin să-și 
ia părinții de la lucru 
se adaugă florile, 
se adaugă clntecele, 
jocul. Spectacolele in 
sălile de apel sint o 
manifestare simplă, a- 
proape spontană, care 
se desfășoară cu regu
laritate in toate între
prinderile Văii. Foarte 
multe intilniri cu mi
nerii fruntași, cu ca
dre de conducere, au 
un rost hotăritor în o- 
rientarea școlară și 
profesională a copiilor.

Etica de miner, des
pre care îmi vorbea 
cu mindrie unul dintre 
aceștia, nu are nevoie 
de o școală anume 
pentru a se putea 
transmite copiilor. În
treaga ambianță in 
care școlarii cresc ii 
ajută să vadă, să apre
cieze lucrurile, să se 
comporte ei înșiși ca 
exponenți ai unei co
lectivități eroice, so
bre, cu dăruire către 
muncă. Deși vîrsta nu 
le permite să fie ad
miși in subteran, copiii 
minerilor retrăiesc ca 
intr-un joc serios în
treaga aventură a în
stăpânirii omului asu
pra adincurilor bogate 
în cărbune. Minele- 
școală de la Dîlja, Lu
peni și Vulcan sint mi
rifice prore de obser
vare și apropiere către 
meseriile viitoare ale 
mineritului. Nu spai-

(Continuare in pag. a IV-a)

Pentru recolte bune la sfecla de zahăr,

zîmbet 
anume 7

reaminti astăzi, lor, aces
tor oameni recuperați din 
stagnare, cît de puțin com
plexă tehnic era gama pro
duselor lor de ieri înseam
nă a le stîrni un 
semnificativ. Cui
Tuturor, dar mai cu sea
mă celor înrădăcinați încă 
din tinerețea lor în aceas
tă profesie. De exemplu, 
furnaliștilor Emeric San
dor, deprins cu focurile si
derurgiei de tatăl său Iosif, 
și Mihai Popescu, sau tur
nătorilor Emeric, Andrei și 
Ștefan Sebestien, Ion Țîr- 
lea și Ferencz Lăzăr, lui 
Nicolae Crainic, a cărui ve

, chime la Vlăhița se apro
pie de 30 de ani, lui Desi- 
deriu Swela și lui Carol 
Knobloch, și ei comuniști 
destoinici, descendenți ai 
bărbaților din alt veac, 
care au scormonit întîi și 
întîi jeraticul furnalelor 
locului. Laolaltă, au traver
sat o metamorfoză îngă
duită doar de generozitatea 
acestui timp al înnoirilor 
fundamentale. Laolaltă, au 
primit cu încredere În
noirile, fructificîndu-le cu 
pasiune, regăsind în ei în
șiși un elan pe măsura ca-
(Continuare în pag. aV-a)

Vă prezentăm noi cartiere ale Capitalei

ma, nu incertitudinea, 
nu fuga de efort ii ca
racterizează pe copiii 
de mineri, după cum 
nu din piesele de mu
zeu ale mineritului de 
odinioară învață ei 
cum trebuie să se 
pregătească pentru a fi 
urmași ai părinților. 
Efigia „Minerit 2000“ 
apare de fiecare dată 
ca un semnalizator op
tic uman in tot ce se

însemnări de 
Mihai 

NEGULESCU

să ne cunoască efortu
rile. Cadrele didactice, 
comandanții de pio
nieri care ne-au văzut 
lucrând acolo știu cu 
atit mai bine ce aștep
tăm de la dinșii in e- 
ducarea copiilor noștri. 
O preocupare de-a 
noastră este să ne ră
mână copiii acasă, in 

• Vale, să ne urmeze in 
profesiuni. Copiii înșiși 
reprezintă un 
lent puternic 
noi, părinții".

Lumina și

știmu- 
pentru

tntreprinde pentru e- 
ducarea viitorilor mi
neri. Asistind împreu
nă la un spectacol al 
copiilor, unul dintre 
părinți, maistrul miner 
Vlaicu Pamfil, îmi 
spune: „Copiii noștri 
au in față meserii și 
locuri de muncă ce nu 
mai seamănă cu cele in 
care am ucenicit noi. 
Ei pornesc cu convin
geri adevărate spre 
munca minerului, ști
ind cit de mult s-a 
schimbat munca aceas
ta. Automatizarea, me
canizarea. amenajările 
tot mai temeinice 
decurgind din normele 
de securitate a muncii 
sint repere in baza că
rora copiii iși pot for
ma convingeri clare, 
pot avea perspectiva a 
ceea ce va insemna 
miine uriașul labora
tor subteran al Văii 
Jiului". „Uitați-vă la 
acești mici artiști, îmi 
atrage atenția tovară
șul Orza loan, ve
nit aici de un sfert de 
veac, din Maramureș ; 
dumneavoastră poate 
îi vedeți prima oară, 
dar nouă ni-s dragi și 
ii cunoaștem de mult, 
au fost deseori la noi, 
la ieșirea din subteran. 
V-aș mai spune că la 
noi, la Petrila, deși co
piii nu coboară in 
mină, cei care se ocupă 
de educația lor vin a- 
desea să ne viziteze,

Lumina și căldura 
unei emoționante in
tilniri intre părinți și 
copii am cules-o la 
spectacolul care i-a 
reunit in această pri
măvară in sala Casei 
de cultură de la Pe
troșani. In întilnirea 
de atunci, ca și în a- 
titea alte intilniri, i-am 
văzut alături pe cei de 
la panourile de lumi
nă ale Văii Jiului. Mi
nerul Bokor Nicolae cu 
fiica sa Bokor Edith, 
de la Aninoasa; mi
nerul Adămuț Avram 
cu elevii Adămuț 
Mircea și Adămuț Cris
tina; minerul Birdea 
Victor cu Birdea Radu. 
La Petrila, minerul 
Gavril Alexandru și 
pioniera Gavril Cristi
na; tehnicianul Tolo- 
mey Mircea și pionie
ra recitatoare Tolo- 
mey Mihaela; minerul 
Dumbravă Dumitru și 
pioniera Dumbravă 
Daniela; Marchidan 
Vasile și pioniera Mar
chidan Gabriela. La 
Petroșani, minerul Cio- 
banu Ion și pioniera 
Ciobanu Gabriela, o 
talentată dansatoare ; 
maistrul miner Vlaicu 
Pamfil și fiica sa Vlai
cu Dana ș.a.m.d. O 
galerie nesfirșită de 
părinți și copii, oa
meni foarte tineri și 
oameni maturi, oa
meni minunați ai Văii 
Jiului. O galerie de 
părinți luminoși, cres- 
cîndu-și urmași pe 
măsura frumuseții lor 
sufletești, pe măsura 
dăruirii lor pentru 
muncă și țară.

I ■>
în acest an, sfecla de zahăr se 

cultivă pe 300 000 hectare — o su
prafață mai mare decit aceea din 
anii precedenți. Pentru prima dată, 
in acest an, numeroși cooperatori și 
țărani din zona necooperativizată 
au insămînțat sfeclă de zahăr pe 
loturile in folosință personală și, 
respectiv, pe terenurile deținute de 
ei. Insămințarea acestei culturi s-a 
făcut in timp scurt, dar ploile a- 
bundente din luna aprilie au deter
minat ca, in unele locuri, sfecla să 
răsară neuniform. în aceste condi
ții se cere o atenție mai mare la 
executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor, urmărindu-se asigura
rea unei densități optime de plante 
la hectar — condiție hotăritoare 
pentru realizarea de recolte mari la 
hectar.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că, in majoritatea 
județelor, lucrările de întreținere la 
sfecla de zahăr sint avansate. Ast
fel, pină Ia 29 mai, această cultură 
a fost prășită mecanic pe 74 Ia sută 
din suprafața prevăzută in program, 
iar manual — în proporție de 94 la 
sută. în cooperativele agricole din 
8 județe s-a încheiat prima prașilă 
mecanică la sfecla de zahăr, iar in 
14 județe — prașila manuală. 
Acum, în multe locuri se execută 
cea d‘e-a doua prașilă. Cum se des
fășoară aceste lucrări 7 Iată ce re
latează corespondenții noștri din 
trei județe :

prașile făcute la timp!

Brăilajudețul
La prășit cu ajutorul mijloacelor mecanizate pe terenurile C.A.P. Cazasu,

Foto : D. Constantinescu

La poarta de sud
a Bucureștiului

tn Capitală, rînd pe rind, se modernizează străzi și cartiere, apar 
mari ansambluri arhitecturale, se construiesc in fiecare an citeva zeci 
de mii de apartamente confortabile. Despre acest proces de remodelare 
și echipare tehnico-edilitară, oare se desfășoară in diferite zone ale 
marelui oraș, despre continua innoire a cadrului urban al Bucureștiu
lui, vom relata intr-o suită de reportaje.

în județul MUREȘ, mii de țărani 
cooperatori și alți locuitori ai satelor 
au lucrat în ultimele zile cu forțe 
sporite la întreținerea culturilor ; ca 
urmare a unei ample mobilizări de 
forțe la cîmp, prima prașilă manua
lă la sfecla de zahăr se execută pe 
ultimele suprafețe din cele 15100 
hectare cultivate. în unitățile din 
consiliile agroindustriale Luduș, Ier- 
nut, Riciu, Sârmașu, Sînpaul ș.a. s-a 
trecut la efectuarea celei de-a doua 
prașile. „Acordăm o deosebită aten
ție asigurării densității optime la a- 
ceastă valoroasă plantă tehnică — ne 
spunea ing. loan Oltean, director la 
direcția agricolă județeană. în acest 
scop, comandamentul județean pen
tru agricultură a dispus ca toți cei 
care participă la această lucrare să 
aibă asupra lor sămînța necesară 
pentru a completa eventualele goluri 
din culturi".

Din cele constatate în cîteva uni
tăți rezultă că specialiștii și țăranii 
cooperatori — care lucrează pe echi
pe în acord global — acordă toată 
atenția acestei lucrări. „La noi, sfe
cla de zahăr a răsărit uniform pe 
toate cele 1 130 hectare — ne spune 
Valentin Catarig, inginerul-șef al 
consiliului unic agroindustrial Iernut. 
Prima prașilă manuală a și fost exe
cutată pe întreaga suprafață, iar cea 
de-a doua — pe 700 hectare. Pe alte 
200 hectare s-a prășit mecanizat. După 
felul cum arată acum această cultu
ră, scontăm pe o recoltă de aproape 
35 000 kg sfeclă de zahăr Ia hectar", 
într-adevăr, în unitățile agricole din 
acest consiliu agroindustrial, peste 
800 de țărani cooperatori lucrează 
zilnic la prășitul sfeclei de zahăr. 
„Vedeți terenul acesta ? Deși bate în 
cărămiziu am «scos» anul trecut 
peste 30 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar — ne spune Anuța Ghip, de 
Ia cooperativa agricolă Iernut. Secre
tul 7 Nu e vorba de nici un secret, 
La noi, prașila manuală o executăm, 
de fiecare dată, în timpul cel mai 
scurt. E o lucrare de mare importan
ță pentru dezvoltarea plantelor, care 
nu trebuie făcută pe etape, la dife
rențe mari de timp între o parcelă

Dovadă că se procedeazăși alta".
așa e faptul că în această coopera
tivă și prașila a doua a fost efectua
tă pe mai bine de 80 la sută din 
suprafață.

Lucrări de calitate executau și coo
peratorii din Cipău, Lechinta și Cuci, 
din acest consiliu agroindustrial. Bine 
lucrau și cooperatorii din consiliul 
agroindustrial învecinat — Band. Și 
aici, în cooperativele agricole Band, 
Fînațe, Grebeniș, Mădăraș și Oroi, 
prima prașilă a fost încheiată. (Gh. 
Giurgiu).

Folosindu-se din plin timpul favo
rabil, pe ogoarele județului BUZĂU 
se acționează cu toate forțele la în
treținerea culturilor. Prezența în cîmp 
a specialiștilor și a unui mare număr 
de țărani cooperatori, organizarea 
superioară a muncii, utilizarea mai 
bună a mijloacelor mecanice au de
terminat în ultimul timp triplarea vi
tezei zilnice la prășit. Pînă la 29 mai. 
prima prașilă manuală a fost aplica
tă pe 97 Ia sută din suprafețele culti
vate cu sfeclă de zahăr, iar prima pra
șilă mecanică în proporție de 49 
la sută. Responsabilitatea cu care

(Continuare in pag. a IlI-a)

în primul rînd ne 
vom referi la partea 
de sud a municipiului, 
una din zonele cele 
mai rămase in urmă în 
privința dotărilor, care 
recuperează destul de 
repede această întîr- 
ziere, aliniindu-și noile 
blocuri de locuințe la 
siluetele arhitecturale 
ce dau relief Bucureș
tiului contemporan. 
Despre acest vast pe
rimetru care se trans
formă sub ochii noștri 
ne-a vorbit arhitectul 
Gheorghe Leahu, șeful 
unui colectiv complex 
de la Institutul „Pro
iect" — București :

— Pentru edili, arhi- 
tecți, proiectanți și 
constructori, progra
mul după care se ma
terializează toate gîn- 
durile de viitor ce pri
vesc dezvoltarea mu
nicipiului pînă în anul 
2000 și mai departe il 
constituie schița de 
sistematizare a Capi
talei. Eșalonarea în
făptuirii acestui pro
gram înseamnă reali
zarea în final a unei 
rețele de circulație 
orășenești majoră și 
secundară chemată să 
facă față gradului ri
dicat de motorizare 
care se nrelimină, în
seamnă w modificarea 
rețelelor edilitare, ast
fel ca fiecare din noile 
construcții, ansambluri 
și artere să dispună 
de toate dotările ne
cesare, înseamnă păs
trarea personalității 
orașului, prin încadra
rea moștenirilor arhi
tecturale valoroase, 
demne de a fi conser
vate.

Aici, în perimetrul 
de sud al orașului au 
apărut pînă acum vas
te zone sistematizate, 

y^n primul rînd cartie-

rul Berceni, cu cei 
180 000 de locuitori ai 
săi. Bulevardul Meta
lurgiei, coloana verte
brală a acestui car
tier, și-a schimbat în 
ultimul cincinal în
fățișarea, devenind un 
tronson de arteră ur
bană dotat cu maga
zine și unități de 
prestări-servicii, cu 
poștă, cinematograf, 
piață agroalimentară.

— Ce obiective sînt 
prevăzute în pro
gramul de dezvolta
re urbanistico-edilita- 
ră a părții de miază-zi 
a Bucureștiului 7

— începind cu Pia
ța Sudului, pe triun
ghiul cuprins între 
șdselele Berceni, Ol
teniței și str. Dumitru 
Petrescu se află în 
curs de realizare ma
rele cartier Berceni- 
Olteniței, care va cu
prinde circa 12 000 de 
apartamente cu o 
populație de peste 
30 000 de locuitori. în 
anii următori se va 
sistematiza Calea Vă
cărești, între Piața 
Sudului și Abator. Lo
cuințele de aici, pla
sate între două spații 
verzi de amploare — 
parcul de distracții, 
etapa a doua, și vii
torul 
trasat spre sud-est — 
vor avea trei și pa
tru etaje, 
înălțime ce 
nizează cu 
bogată în 
Piața Sudului, punct 
de convergență a Căii 
Văcărești cu șoselele 
Berceni și Olteniței 
și, în același timp, 
poarta dinspre sud a 
Capitalei, urmează să 
devină o mare inter
secție comparabilă cu 
cea de la Bucur-Obor. 
Sint prevăzute și aici

Parc Văcărești,

regim de 
se armo- 
ambianța 
vegetație.

un pasaj denivelat 
pentru circulația ru
tieră, cu treceri pieto- 
nale subterane și un 
cadru de arhitectură 
în întregime nou. Pe 
conturul acestei piețe 
se vor ridica blocuri 
dispuse în formă cir
culară, avînd 8—10 ni
veluri, iar la parter nu
meroase magazine. 
Pornind de aici, pe 
latura stingă a șose
lei Oltenița, pînă la 
bd. ~ 
se 
cursul 
blocțiri însumînd 940 
apartamente. Ridica
rea pe șos. Olteniței 
de edificii înalte con
feră o cu totul altă 
imagine acestei artere, 
care se va lărgi pen
tru a cuprinde trei 
benzi de circulație pe 
sens, plus linia 
tramvai.

— în afară de 
lea Văcărești și 
șeaua Olteniței, 
alte intervenții 
prevăzute în zona 
dică a Capitalei ?

— în anii actualu
lui cincinal vor înce
pe lucrările de mo
dernizare a Căii Șer- 
ban 
din 
pină la Liceul 
Șincai".
arteră vor fi construite 
blocuri 
aparte, 
proape 
mente, 
crările 
la suprafață, cum ar fi 
străzile, piețele, blocu
rile ri magazinele, su
dul Bucureștiului va 
fi beneficiarul traseu
lui liniei a doua de 
metrou, care va porni 
de la I.M.G.B.

C.
vor

Brîncoveanu, 
construi, 

acestui
în 

an,

de

Ca- 
Șo- 

ce 
sînt 
su-

Vodă, incepînd 
Piața Pieptănari 
’ ' „Gh.

Pe această
de o factură 
însumînd a-

2 000 aparta- 
Alături de lu
ce se execută

Gabriela BONDOC/
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laborator al formării
omului nou, 

cu o înaltă conștiință
Intru pe poarta uzinei și am im

presia că pășesc pe cimpiile Munte
niei, pe ale Olteniei, Dobrogei sau 
Crișanei. Intre uzină și marele labo
rator al naturii — simt, din tot ce 
îmi povestesc mai apoi oamenii 
cu care mă întîlnesc la comi
tetul de partid al întreprinderii 
„Semănătoarea" — sint legături atît 
de strinse incit pînă și cel mai intim 
gînd al lor se naște sub sărutul soa
relui care învăluie holdele. Aceste 
gînduri evoluează în universul teh
nic, îl modifică permanent, îl cize
lează, integrindu-1, în cele din urmă, 
in spațiile vegetale sub forma com
plexelor mașini agricole, neodihnite 
în rotația celor patru anotimpuri.

— Să fii un bun muncitor nu este 
atît de greu cum cred unii — spune 
Tudor Bălan, modelor la secția scu
lărie, răspunzînd unei întrebări le
gate de preocupările fiecăruia pentru 
propria perfecționare. însușirea de 
noi cunoștințe tehnice face parte din 
obișnuit acum. Mai interesant și mai 
plin de miez este un alt fenomen : 
conștiința fiecăruia, de la simplu 
muncitor pînă la inginer, că orizontul 
personal de preocupări, de interese 
s-a extins atît de mult încît cuprinde 
uzina în întregime și rostul ei în an
samblul economiei țării.

— Interesant 1 Puteți să ne dați un 
exemplu ?

— Anul trecut, secretarul general 
al partidului a discutat cu noi și cu 
specialiștii în mecanizarea agricultu
rii ideea unei combine noi de recol
tare a porumbului, capabilă să rea
lizeze toate operațiile legate de 
această cultură.

— Un produs de mare finețe teh
nică cerut de actualul nivel de dez
voltare a agriculturii noastre socia
liste — precizează maistrul Constan
tin Radu, prezent la discuție. Și de 
cerințele noii revoluții agrare.

— Ni se cerea să gîndim repede.

temeinic — continuă Tudor Bălan. 
Nu se precizase cine il va fabrica și, 
la un moment dat, a apărut părerea 
că realizarea mașinii ar putea fi în
credințată altei întreprinderi. „Nu se 
poate ! — am zis cu toții. Noi o vom 
face, sîntem în stare, putem și 
vrem!". Pare simplu așa cum prezint 
eu faptele. „Cum se poate — s-ar pu
tea însă întreba cineva — ca șase- 
șapte mii de oameni să exprime o 
astfel de hotărîre care ține de un nu
cleu conducător, precizat administra
tiv ?“. Și totuși este așa cum vă 
spun. Fiecare, la locul lui de muncă, 
in grupa sindicală, în brigadă, in 
atelier, în secții și-a exprimat hotă- 
rîrea, in mod specific, prin idei, su
gestii și propuneri, prin soluții sur
prinzătoare de rezolvare a unor pro
bleme tehnice sau de mai bună orga
nizare a muncii. Actul de decizie a 
aparținut practic întregului colectiv, 
exprimîndu-se, în felul amintit de 
mine, în adunările generale ale oa
menilor muncii și în consiliul oame
nilor muncii. Viitoarea combină 
CU-16, de două ori mai complexă de- 
cît ultimul tip, se conturează tot mal 
precis ca rod al responsabilității în
tregului nostru colectiv. Responsabi
litate care reprezintă înalta valoare 
morală a autoconducerii muncito
rești, pentru că tocmai în acest cadru 
viu, democratic, se manifestă ea din 
plin.

— Exemplele de acest fel ar putea 
fi înmulțite — intervine din nou 
maistrul Constantin Radu. Discuția 
noastră de acum îmi amintește însă 
de actul naționalizării din 1948, la 
care și eu și Tudor Bălan am luat 
parte direct. Clasa muncitoare deve
nea stăpînă pe munca și pe destinul 
ei. Sentimentul acesta, de stăpîni la 
noi acasă, a evoluat însă con
tinuu, căpătind, mai ales în acești 
ultimi ani de viguroasă afirmare a 
autoconducerii muncitorești, ințele-

TudorO întîlnire in care schimbul de idei va fi încununat de girul faptelor. (De la stingă la dreapta : modelorul 
Bălan, maistrul Valeriu Virlanovici, șeful de brigadă Tudor Pironea și lăcătușul Dumitru Știrbu) Foto : S. Cristian

A

încredințat spre 
reeducare... soției!

Comedie de moravuri și năravuri în două acte 
nelegale și un epilog legal

suri infinit mai complexe. Viața, 
din acest punct de vedere, s-a 
îmbogățit. Hotărîm, realizăm ce am 
hotărît, participăm nemijlocit la ac
tul conducerii și toate acestea te fac 
să te simți puternic, demn, îndrăzneț 
in idei, in acțiuni.
' — Eu sint mai tînăr — își exprimă 
părerea lăcătușul Dumitru Știrbu — 
dar despre acest sentiment se pot 
spune și alte lucruri, conturîndu-i și 
alte aspecte. Eu lucrez în secția pre
lucrări tablă. Un sector important de 
care, pînă în anii trecuți, fugeau 
mulți: organizare a muncii slabă, se 
cîștiga puțin. Tendința unora — 
transfer rapid in alte secții. Situația 
a fost dezbătută în organizația de 
partid. Au izbîndit două idei : orga
nizarea de brigăzi mixte, formate din 
presatori și lăcătuși (lucraseră in 
paralel pînă atunci, obținînd rezul
tate slabe) și, pe această bază, o altă 
dispunere a utilajelor, permițînd 
polideservirea. Au fost trimiși să des
chidă acest drum și comuniști din 
alte sectoare. Deci, în frunte, la re
zolvarea greutăților, comuniștii ! Ei 
au fost un adevărat ferment al nou
lui, au mobilizat oamenii, au dat 
exemplu de disciplină și hotărîre, 
i-au antrenat pe toți ceilalți în noul 
proces, stabilind împreună, la fața 
locului, ce trebuie făcut, cum trebuie 
făcut, punind primii umărul.

— O atitudine morală firească...
— Așa este. Dar totodată și un act 

de conducere democratică, dinlăun-

Să nu fim martori pasivi
/a faptele „martorilor” obscurantiști

trul colectivului, trezind conștiințele, 
făcîndu-i pe oameni să înțeleagă că 
nimeni din afară nu le poate rezolva 
dificultățile. S-a obținut un succes 
cert în producție și, totodată, înțele
gerea că interesul personal se con
fundă cu cel general. Este o valoare 
morală nouă, cu efect practic, izvo- 
rîtă din cadrul democratic muncito
resc.

înțeleg foarte bine spusele lui Du
mitru Știrbu pentru că l-am cunos
cut pe unul dintre comuniștii care au 
stat în fruntea acelei acțiuni : lăcă
tușul Tudor Pironea, șef de brigadă. 
„Ați părăsit un loc de muncă bine 
organizat, bine retribuit" 
spus, amintindu-i evenimentul 
găzii-mixte. „Trebuia — mi-a 
puns. Sectorul acela a fost reorgani
zat din temelii". „V-a afectat totuși. 
Urma, pentru început, să cîștigați 
mai puțin"... „O, nu m-am gindit de
loc la asta. Și i-am făcut și pe cei
lalți să înțeleagă. Stătea în puterea 
noastră să rezolvăm o problemă vi
tală pentru toți. Cîștigul, pentru mo
mentul acela, era o chestiune secun
dară. Toți am avut ambiția !“

Aceeași ambiție care, în realitate, 
este grija ca munca să se desfășoare 
la cote de calitate ridicate l-a făcut 
și pe muncitorul Virgil Frăsinetu, de 
la secția sculărie, să propună în adu
narea generală a oamenilor muncii 
realizarea unui dispozitiv ingenios, 
atașat mașinii de rectificat, multipli- 
cîndu-i operațiile. L-a realizat tot"el, 
sprijinit de întregul colectiv. „Am 
învățat ce este tenacitatea în izbînda 
unei idei — îmi mărturisea el. A.fost 
molipsitor, și pentru mine și pentru 
ceilalți. Știți, inițiativa, în cadrul 
autoconducerii, nu mai este o ches
tiune de excepție, intră în obișnuit". 
Aceeași ambiție îl face pe maistrul 
Valeriu Virlanovici să aibă inițiative 
care măresc spațiile de producție, 
organizînd pe verticală ateliere de

— i-am 
bri- 
răs-

sculărie, sau să găsească soluții teh
nice care reduc drastic importul de 
materiale scumpe. „Nu este de-ajuns 
să gindești numai cu capul tău și să. 
realizezi — spune el. Determină-i și 
pe ceilalți să facă la fel, să se con
ducă și să conducă munca în atelier, 
în secție și în uzină. Este o obligație 
și un drept al fiecăruia".

■— Aș încerca să sintetizez opiniile 
celor cu care ați stat de vorbă — îmi 
spunea tovarășul Ion Iliescu, secre
tarul comitetului de partid al uzinei 
— precizînd că acest fenomen de 
creștere impetuoasă, de întinerire și, 
totodată, de continuă maturizare a 
clasei noastre muncitoare își are iz
voarele nesecate în principiul auto- 
conducerii muncitorești. Din acest 
principiu s-a clădit un sistem, unic 
în felul său, cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eficace politic și 
social-economic. El modelează un 
om înzestrat cu valori morale proprii 
acestui timp de mari împliniri — de
votament față de opera de edificare 
socialistă, eroism și abnegație in 
muncă, demnitate, încredere pro
fundă în politica partidului, soco
tind-o drept politica întregului po
por, conștiința responsabilității mun
citorești, intransigență față de nea
junsuri, sentimentul întrajutorării...

— Enumerarea este bogată.
— $i ar mai putea fi continuată. To

tul se subsumează fenomenului 
muncii libere, demne, creatoare, 
acest laborator uriaș — cum atît de 
expresiv spunea secretarul general al 
partidului — în care se făuresc ca
ractere și personalități puternice ale 
timpului nostru. In acest vast labo
rator, autoconducerea muncitorească 
are funcția unui catalizator de o 
mare finețe și complexitate, captînd 
energiile umane, impulsionîndu-le, 
făcindu-le să sporească nebănuit.

IMonlsie ȘINCAN

Un ecou adine a stîmit in rîndu- 
rile cititorilor noștri ancheta „Vîn- 
tul rău a schimbat destinul unei 
fete", publicată în „Scînteia" nr. 
12 017 din 11 aprilie 1981. Oameni 
de diferite vîrste, de diverse profe
sii și din felurite colțuri de țară își 
exprimă profunda indignare față de 
cei care, utilizînd cu abilitate „idei
le" cețoase ale unor credințe re
trograde, atrag minți necoapte în 
rețeaua perfidă a fanatismului, 
pervertind suflete și conștiințe.

O deosebită semnificație ni se 
pare a avea, în acest context, scri
soarea unui tînăr apropiat ca 
vîrstă de Maria Gabrihei, acea vic
timă — salvată în ultima clipă de 
părinți — a fanaticilor propovădui
tori de năravuri obscurantiste din 
comuna Rusu Bîrgăului, județul 
Bistrița-Năsăud, despre care se 
vorbea in amintitul articol. „La a- 
devărul dureros al acestui caz — 
scrie Eugen Jibotean din Baia Mare, 
str. Victoriei 152, în prezent ostaș 
intr-o unitate militară — cine oare 
dintre noi, cei ce am aflat despre 
el, am putea rămîne insensibili, 
care inimă, care conștiință nu s-ar 
cutremura la gîndul că mai sint 
încă printre noi oameni ale căror 
«convingeri» sint, în fond, un tărîm 
al amăgirilor și prejudecăților, bin- 
tuit de mentalități mistico-obscu- 
rantiste?! Cazul semnalat de dum
neavoastră trebuie să constituie un 
adevărat semnal de alarmă, dar și 
un imbold și îndemn la acțiune 
perseverentă și intransigentă împo
triva celor care încalcă nu numai 
legile țării, dar și înseși legile 
rațiunii umane care călăuzesc în
treaga noastră existență".

Plicul voluminos pe care l-am 
primit din partea tovarășului Ni
colae Manafu din Tîrgoviște, str. 
Z. Boerescu 19, ne-a atras, de ase
menea, atenția. In el am găsit — 

^printre altele — și o scrisoare adre-

sată personal familiei Ion șl Ileana 
Gabrihei (părinții victimei aminti
te), precum și Măriei Gabrihei, 
scrisoare plină de căldură și înțe
legere profund omenească, pe care 
o vom transmite, în chip firesc, 
adresanților. Desprindem însă din 
scrisoarea adresată redacției : „Fac 
parte din milioanele de cetățeni 
care gîndesc la fel și care spun un 
„NU!" hotărît și răspicat obscu
rantismului. > Cei de vîrsta mea —

Opinia publică se ridică 
ferm împotriva „vîntului 
rău“ care a schimbat 

destinul unei fete

ern 56 de ani, sint părinte șl bunic 
— am cunoscut pe fanaticii vremi- 
lor de tristă memorie. Sigur, în 
societatea noastră de azi cașuri ca 
acelea semnalate în articol sint, din 
fericire, rare, pentru că concepțiile 
retrograde nu au terenul prielnic in 
care să prindă rădăcini. Totuși, a- 
ceasta nu trebuie să ne facă să 
rămînem indiferenți la asemenea 
manifestări. Obscurantiștii trebuie 
puși, pretutindeni unde își fac apa
riția, la stîlpul infamiei. Noi, cei 
care trăim omenește în mijlocul oa
menilor și ne facem «viața veșni
că» în modul nostru omenesc, prin 
continuitatea urmașilor și urmași
lor noștri, nu avem dreptul să fim 
pasivi, martori fără opinie ai «Mar
torilor lui Iehova». E de datoria 
noastră să luăm totdeauna poziție, 
fără reticențe și menajamente, față 
de asemenea manifestări perni
cioase".

E greu, desigur, să alegem din

mulțimea de scrisori (iar pe toate 
nu ne îngăduie spațiul să le publi
căm, nici măcar sub formă de ex
trase). Am vrea doar să mai re
levăm opiniile interesante conținute 
în scrisorile trimise de dr. S. Dia- 
mant-Petrescu, din București, str. 
Țiglina 4, E. Petrovics din Tîrgu 
Mureș, str. Mioriței nr. 59, Titi 
Radu, profesor din comuna Tătu- 
lești, județul Olt etc. O scrisoare, 
totuși, merită o atenție în plus, dacă 
nu din alt motiv, măcar pentru 
acela că a parcurs mii de kilometri 
pînă la redacție. E vorba de misiva 
pe care ne-a adresat-o pe această 
temă tehnicianul constructor Ștefan 
Romanov, din cadrul Trustului de 
construcții industriale Constanța, 
detașat în prezent la o mare lucra
re în Siria : „Vă mărturisesc că 
m-a zguduit profund cazul petrecut 
la Rusu Bîrgăului. Ca om, înainte 
de toate, și apoi ca părinte iubitor, 
îmi declar durerea și indignarea 
față de actele antisociale la care 
se dedau indivizi certați cu ele
mentarele norme ale moralei uma
ne, indivizi ce prind in mrejele 
lor otrăvite biete ființe nevinovate, 
încercînd să le ducă la pierzanie. 
Propun ca, în pregătirea învățăto
rilor și profesorilor, adică a viitori
lor educatori, să fie inclusă și o 
metodologie specială și eficientă de 
combatere cu mijloacele științei 
înaintate a tuturor «teoriilor» și 
•practicilor» degradante pe care le 
folosesc răspînditorii obscurantis
mului".

în încheiere, cititorul nostru, aflat 
in interes de serviciu în îndepăr
tata Sirie, ne roagă să găzduim in 
coloanele ziarului urarea adresată 
fetiței sale Simona, cu prilejul îm
plinirii frumoasei vîrste de 9 ani
șori : „îi doresc părintește toată 
fericirea!". Ne alăturăm cu plăcere 
acestei urări : La mulți ani, Si
mona I

FIȘIER SOCIAL

Pare o farsă. Nu-i 
de crezut, dar așa s-a 
intîmplat și nu la tea
tru, in vreo comedie, 
ci intr-un colectiv de 
muncă — la coopera
tiva de consum Chitila. 
Faptul a fost dat de 
curind la iveală, cu 
prilejul verificării fă
cute de organele 
Procuraturii munici
piului București in le
gătură cu modul cum 
sint respectate dispozi
țiile legale privind 
desfășurarea procesu
lui de reeducare prin 
muncă a persoanelor 
condamnate la închi
soare cu obligarea si 
execute pedeapsa prin 
mutică corecțională. 
După cum se știe, in
stituția muncii corec- 
ționale are ca scop 
realizarea, în condiții 
cit mai bune, a proce
sului de reeducare și 
de recuperare a celor 
condamnați la pedepse 
privative de liberta
te, potrivit principiu
lui socialist că munca 
reprezintă factorul ho- 
tăritor de educare a 
oamenilor.

Dar iată cum s-au 
petrecut lucrurile in 
acest caz. Printr-o ho
tărîre rămasă definiti
vă, Judecătoria secto
rului 1 l-a condamnat 
pe Gheorghe Stăncu- 
leasa să execute un an 
inchisoare prin mun
că corecțională pentru 
faptul că, în timp ce 
îndeplinea funcția de 
șef al secției presaj- 
cauciucărie la coopera
tiva de consum Chiti
la, a pontat fictiv o 
persoană care nu a 
muncit în unitate, în- 
lesnindu-i să încaseze 
diferite sume de bani 
ce nu i se cuveneau, 
în dauna avutului ob
ștesc. Ținlnd seama de 
condițiile și împreju
rările în care au fost 
săvirșite aceste in
fracțiuni de fals, uz de 
fals și înșelăciune în 
dauna avutului obștesc, 
instanța de judecată a 
dispus ca Gh. Stăncu- 
leasa să execute pe
deapsa la o altă uni
tate — întreprinderea 
de utilaje și piese de 
schimb Chitila.

Urmează comedia. 
Actul I.

In pofida sentinței, 
Gh. Stănculeasa a fost 
menținut in același 
post in care a comis 
infracțiunile. Sfidind 
prevederile legale, pre
ședintele cooperativei, 
Gheorghe Zinculescu, 
și contabilul-șef, Marin 
Toader, n-au luat mă
sura ce se cuvenea : 
desfacerea contractului 
de muncă. Mai mult, 
i-au acordat și două 
concedii de odihnă, la 
care nu mai avea 
dreptul, pentru anii 
1979 și 1980, plătindu-i 
ilegal indemnizații de 
peste 7 000 lei. Ulte
rior, temîndu-se că au 
întins prea tare coar
da, „protectorii" lui 
Stănculeasa din con
ducerea cooperativei, 
ca să dea o aparență 
formală de respectare 
a prevederilor legale 
în această materie, fac 
următoarea manevră : 
pe postul condamnatu
lui o încadrează — „de 
ochii lumii" — pe soția 
acestuia, Maria Stăn
culeasa. Ilegalitățile nu 
se opresc aici. Ca să-l 
poată „ocroti" și mai 
bine pe cel în cauză, 
aceiași factori de con
ducere cer judecătoriei 
schimbarea locului de 
prestare a muncii co- 
recționale de către 
Stănculeasa — de la 
Întreprinderea de pie
se de schimb, unde fu
sese repartizat să exe
cute pedeapsa, la... 
cooperativa de consum 
(pe care, de fapt, nici 
n-o părăsise !). Sub 
pretextul că Gh. S. ar 
fi specialist in con
fecționarea unor piese 
pe care, în realitate, 
cooperativa nu le exe
cuta. Așadar, o fla
grantă inducere în e- 
roare a instanței de 
judecată, netezind ca
lea unui alt abuz : se 
încheie un nou con
tract de muncă cu Gh. 
Stănculeasa, dîndu-i-se 
astfel posibilitatea rea
lizării ' unor venituri 
ilicite, sub formă de 
indemnizații, de peste 
10 000 lei.

A urmat actul II al 
comediei...

Potrivit reglementă

rilor legale privind 
executarea muncii co- 
recționale, conducerea 
unității trebuia să-i ■ 
creeze condamnatului 
anume condiții de 
muncă pentru a-și pu
tea indeplini riguros 
obligațiile ce-i revin ; 
totodată, ea avea obli
gația să desemneze un 
colectiv care să-i su
pravegheze atent con
duita și să-l sprijine 
in vederea îndreptării 
sale, a reintegrării în 
viața socială. Cum 
procedează insă con
ducerea cooperativei ? 
II încredințează spre 
reeducare pe Gh. Stăn
culeasa șefului de sec
ție... Maria Stănculea
sa. Culmea iresponsa
bilității și a ridicolu
lui : tot ea, soția, a ' 
fost desemnată și în ' 
calitatea de response 
bilă a colectivului < 
supraveghere, din a- 
cest „colectiv" mal fă- 
cind parte doar o sin
gură persoană, o func
ționară... Așa s-a des
fășurat, ca intr-o far
să, timp de aproape un 
an, „procesul de re
educare prin muncă"! 
Grotescul intîmplării 
nu s-a oprit insă aici... 
In curtea cooperativei, 
la locul de desfășurare 
a „procesului educa
tiv", cel doi soți, con
damnatul și suprave
ghetoarea lui, organi
zaseră creșterea unui 
cird de păsări, bineîn
țeles in folos personal.

A venit insă și epi
logul firesc : curmarea 
acestei întimplări sfi
dătoare prin restabili
rea legalității. Uniunea 
centrală a coope
rativelor de consum 
(CENTROCOOP) a dis
pus imputarea sume
lor cu care a fost 
prejudiciat avutul ob
ștesc, iar pentru abu
zurile și infracțiunile 
săvirșite, cei in cauză 
sint cercetați în pre
zent de organele de 
urmărire penală pen
tru a răspunde pe mă
sura faptelor comise.

Miorița 
MOARCAȘ 
procuror in Procuratura 
Generală

Măcar un pix...
Ciudate mai sint, 

cîteodată, criteriile la 
care fac unii apel 
pentru a testa, a mă
sura viabilitatea ami
ciției ! Invocă aceș
tia comuniunea de 
idei, respectul reciproc, 
bucuria pentru o reuși
tă a prietenului ori 
generozitatea și căldu
ra umană? Aș! Mă rog, 
ar putea replica oame
nii despre care 
vorba in rlndurile 
față, 
stau la 
amiciții, 
noastre 
distingă 
„ceva" in plus.

Pînă aici, totul ar 
părea in regulă. Teore
tic. In practică? O 
prietenie închegată in
tr-un oraș la citeva 
sute de kilometri de 
București s-a ofilit 
pentru că... Pentru că, 
una din părți, atunci 
cînd a fost cu treburi 
in Capitală, nu a do
vedit și material că 
s-a gindit la amic. Mai 
pe de-a dreptul: nu 
i-a adus un semn cit 
de mic — un breloc 
sau o pietricică din zi
dul primăriei, o gumă 
de mestecat ori o por
tocală de... București 
— care să dovedească

este 
de 

aceste criterii 
baza oricărei 

Amicițiile 
vrem să se 

insă prin

«vitalitatea* prieteniei. 
„La urma urmei, argu
menta ofensatul rămas 
acasă, nimeni nu-i 
pretindea să mă «aten
ționeze* cu un magne
tofon ori un 
de haine, să 
Dar cu 
lo. îmi 
stra că 
tră n-a

Viața 
fel lucrurile incit prie
tenul abia reîntors din 
Capitală să călătoreas
că în străinătate. Spe
ranțele celui rămas a- 
casă au reînviat. Că
lătoria amicului său 
reprezenta încercarea 
supremă a amiciției 
șubrezite. Era momen
tul să fie astupată, fi
sura. Se ivise prilejul 
ca amicul său să se 
„reabiliteze". Revanșa 
de afect... material era 
așteptată cu nerăbda
re. Momentul reîntoar
cerii a fost marcat de 
îmbrățișarea priete
nească a celui plecat, 
de o emoționantă strin- 
gere de mină. „Cum, 
numai atît?", s-a în
trebat consternat cel... 
lezat.
existe un dublu asu
pra dezamăgirii ce se 
putea lesne citi în pri
virea sa, a lăsat să-i

costum 
zicem, 

un fleac, aco- 
putea demon- 
amiciția noas- 
obosit...".

a potrivit ast

Și, ca să nu

scape: 
măcar 
puteai 
tu! Că 
prietenul tău, nu ți-aș 
fi pretins un «Jagu
ar* !“...

Și amiciția deja șu
brezită, a sucombat. 
Pe motiv că cealaltă 
parte colecționează nu 
sentimentul, floarea 
curată a prieteniei, ci 
„totemele" 
ale acesteia, 
semnele el 
Fleacurile.
pe care le poți pipăi, 
le poți așeza in pano
plia de-acasă, spre ști
ința onor publicului, 
nu un gind sau un sen
timent! Gindurile, sen
timentele in prietenie 
or fi ele bune, dar 
n-au etichete sau am
balaj strălucitor, nu le 
poți etala la vedere...

...Ciudate mai sint 
cîteodată criteriile la 
care fac unii apel pen
tru a testa, a măsura 
valabilitatea amiciției! 
Amatorul de dovezi 
„concrete" s-a pome
nit intr-o zi că nu mai 
are prieteni. In goana 
după fleacuri, scăpase 
esențialul: prietenia.

„Bine, mă, dar 
un pix, acolo, 
să-mi aduci și 
om sint și eu,

materiale 
Exclusiv 
concrete. 

Fleacurile

Hie TANASACHE

**>.

Desen de Nic. NICOLAESCU

La început privirea ne-a fost a- 
trasă de un cărucior de copil. Gol. 
Apoi de un pătuc de copil. Tot gol. 
Abia apoi am auzit glasul. Șovăitor, 
neliniștit, stins :

— Trebuie să recunosc că sint 
un învins...

Omul care rostise aceste cuvinte 
nu era un bătrîn aflat la vîrsta bi
lanțului și ajuns la capătul unei ne
putincioase resemnări. Dimpotrivă, 
era un bărbat în puteri. Numai 31 
de ani. Privindu-1, ne-am pus în
trebarea : cum se face că acest om 
avind întreaga viață înaintea sa — 
acum cu privirea mahmură și poso
morită, cu fața nebărbierită, cu o 
mină de om abia trezit din somn 
(deși soarele înainta binișor către 
amiază) — ajunsese la o asemenea 
dureroasă concluzie ?

Răspur.sui l-am desprins, în bună 
parte, chiar din mărturisirea lui Du
mitru Văcăruș (acesta e numele ti- 
nărului), cu care am stat de vorbă 
în casa părinților săi, oameni mun
citori. care se bucură de respectul 
consătenilor lor din comuna Dobîr- 
lău, satul Mărcuș, județul Covasna :

— Priviți acest cărucior și acest 
pătuc — ne-a îndemnat interlocuto
rul, ocolindu-le însă cu privirea, de 
parcă s-ar fi jenat să dea ochii cu 
acești martori muți ai unei vinovă
ții pe care se pregătea să ne-o des- 
tăinuie. Ar fi trebuit să-l găsiți aici 
pe fiul meu, Daniel, dar... părăsin- 
du-mă, soția mea l-a luat cu dinsa.

Și tînărul continuă, răvășit :
— Eu sint vinovat, da, eu... Am 

pierdut Încrederea soției, a părinți
lor... Am pierdut încrederea tuturor...

în clipa aceea ni s-a relevat e- 
sența dramei acestui om : irosirea 
încrederii celor din jur. Cum s-a 
ajuns aici ? Cercetasem mai înainte, 
la întreprinderea „Hidromecanica" 
din Brașov, cartea de muncă a lui 
D.V. Din 1966 cînd, după terminarea 
școlii profesionale, s-a angajat întîia 
oară într-o uzină, el a schimbat — 
deși pretutindeni i i s-au creat, după 
propria-i recunoaștere, condiții pri
elnice de lucru și de promovare, 
deși a fost ajutat să devină electri
cian cu calificare temeinică, deși a 
fost îndemnat și încurajat să-și ter
mine liceul pentru a putea urca mai 
departe treptele califltării profesio
nale — nu mai puțin de patru în
treprinderi și, în cadrul acestora, 
zeci de brigăzi, echipe și locuri de 
muncă. In acest răstimp i s-a apli
cat — pentru repetate acte de in
disciplină, în special pentru marele 
număr de absențe nemotivate — de 
9 (nouă) ori sancțiunea supremă 
prevăzută în Codul muncii : desfa
cerea contractului de muncă. Cauza? 
Chefuri prelungite zile în șir. De 
fiecare dată însă colectivele respec
tive, luind în seamă faptul că era 
încă tînăr, arătîndu-se receptive la 
angajamentele sale că se va îndrep
ta, că o va apuca, în sfîrșit, pe calea 
cea bună și, totodată, avînd mereu

nevoie de mină de lucru calificată, 
îi reprimeau. „E un electrician foar
te bun" — ne spunea ultimul său 
maistru, Dionisie Istrate de la „Hi
dromecanica". Și adăuga : „Ce să ne 
facem însă dacă nu se poate avea 
încredere in el nici un moment că

ochii în lacrimi, soacra ei, care a 
iubit-o și o iubește ca pe propriul 
său copil. Aflăm că D.V., chiar în 
ziua nunții, cînd oaspeții se aduna
seră să sărbătorească punerea teme
liei noii familii, hălăduia la Brașov 
cu o altă femeie I Milica insă l-a

de întreținere nu plătește, pentru 
copil. N-a avut niciodată tăria să 
reziste tentației, invitațiilor așa- 
zișilor «prieteni» și «prietene», să nu 
se mai ducă la «Ceasul rău»". (Mai 
tîrziu am aflat că porecla aceasta 
plină de tilc o poartă de mulți ani

Dacă ești bărbat, șterge-ți lacrimile!
va duce singur o treabă la îndepli
nire ? Noi lucrăm cu instalații puse 
sub înaltă tensiune, care cer din 
partea electricianului nu numai o 
deosebită calificare, dar și o atenție 
specială, de fiecare clipă. Oare ne 
putem permite să-l «dublăm» mereu 
cu cineva care să-l păzească de ac
cidente ?“ Firească întrebare.

Avatarurile biografiei lui D.V. 
s-au complicat între timp și prin 
contractarea unei căsătorii cu Mili
ca L. dintr-o comună din județul 
Vaslui, de meserie sudoriță, „fată 
bună, domoală, sîrguincioasă, răbdă
toare" — cum o caracterizează, cu

iertat, pînă la urmă s-au căsătorit, 
au făcut și un copil, dar cum putea 
să rabde și să tot rabde dacă el 
lipsea cu zilele și săptămînile, iar 
atunci cînd catadicsea să vină acasă 
era mahmur, pus pe arțag și bătaie? 
Dar s-o ascultăm și pe Milica (acum 
într-o uzină bucureșteană) : „Am tot 
crezut că se va face om, că-1 voi 
putea avea lingă mine, că doar din 
dragoste, nu din interes, m-am mă
ritat cu el. Am răbdat, mai ales după 
ce s-a ivit pe lume copilul, nădăj
duind că răspunderile noi, de tată, 
îl vor readuce pe calea firească. 
Dar n-a fost așa. Acum nici pensie

o „bombă" de pe o stradă lăturalnică 
a Brașovului).

Explicații cu privire la acest des
tin in derivă se pot aduce destule. 
S-ar putea reproșa părinților faptul 
că, de la o vîrstă fragedă, l-au tot 
răsfățat pe „Tuțu al lor" și că, măi 
tîrziu, cind săptămîni și luni de-a 
rîndul rămînea acasă, fără serviciu, 
îl găzduiau și-l ospătau fără să aibă 
față de el nici o pretenție ; s-ar 
putea reproșa soției că a fost prea 
îngăduitoare și că, de dragul salvă
rii căsniciei, n-a pus lă timp, cum 
se zice, picioru-n prag ; după cum

s-ar putea reproșa succesivelor co
lective de muncă pe unde s-a perin
dat D.V. — întreprinderea de ..auto
camioane, cea de tractoare, cea 
de aparataj electric din Sfîntu 
Gheorghe, în sfîrșit „Hidromeca
nica" — că n-au desfășurat o 
temeinică muncă educativă cu el, 
că l-au tot iertat și reprimit, fără a 
face însă din feluritele sancțiuni ce 
1 le-au dat prilejurile unei adevăra
te treziri. Dar nici un reproș, nici o 
critică la adresa altora nu ne poate 
face să uităm că este vorba totuși 
de un om în toată firea, iar fiecare 
om poartă, în ultimă instanță, res
ponsabilitatea propriului său destin. 
După cum e limpede că a pierde în
crederea celor din jur e calea cea 
mai sigură spre a pierde încrederea 
in tine însuți.

— Sint un om sfîrșit — continuă 
să se lamenteze, pe un ton jalnic, 
tinărul din fața noastră.

Ascultindu-1, ni se dezvăluie un 
fapt care, pe plan psihologic, expli
că multe (dar, pe tărîm etic, e de
parte de a le justifica sau scuza) : 
D.V. și-a făcut din această lamenta
ție, din această autocompasiune un 
scut pentru a se apăra atît de în
vinuirile celorlalți, cit și — mai ales 
— de remușcările propriei conștiin
țe. Sigur, e mai lesne să te jeluiești 
in fața unui cărucior și a unui pătuț 
gol. Numai că, în cazul de față, nu 
avem de-a face cu un handicapat fi

zic sau psihic față de care mila ce
lor din preajmă e pe deplin îndrep
tățită. Sigur, e liniștitor să verși 
lacrima autoconsolării... Dar, la 31 
de ani, mai ales fiind stăpîn pe o 
meserie în care, cîndva, te-ai dis
tins, bucurîndu-te de aprecierea to
varășilor de muncă, fiind înconjurat 
de înțelegere și grijă părintească 
(duse uneori, e drept, mai departe 
decît s-ar cuveni) și avînd încă po
sibilitatea de a recuceri dragostea 
femeii care e mama copilului tău, 
n-ai dreptul moral să te consideri un 
„învins", un „sfîrșit". Nu îngăduie 
această autodemisie de la condiția 
civică și umană nu numai principiile 
noastre etice, dar nici măcar intere
sul vital al fiecărui om de a se îm
plini armonios în mijlocul celorlalți 
oameni — al familiei, al colectivului 
de muncă, al obștii. Pentru aceasta 
este însă nevoie să-ți fii tu însuți 
un judecător sever, intransigent, să 
nu te mulțumești a-ți „diagnostica" 
boala, ci să te arăți capabil a-i 
aplica neînduplecat tratamentul și 
remediile cele mai potrivite ; intr-un 
cuvtnt, să-ți încordezi propriile 
energii sufletești — după înțeleaptă 
povață : „Ajută-te singur !“ — pen
tru a te bucura din nou de încrede
rea celor din jur.

Victor BIRLADEANU
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*
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Indiscutabil, în domeniul organiză
rii și funcționării mecanismului apro
vizionării tehnico-materiale și desfa
cerii producției au fost adoptate in 
ultimii ani o serie de măsuri impor
tante. Mă refer în primul rînd la 
perfecționarea normării consumurilor 
materiale in vederea fundamentării 
judicioase, științifice a cantităților de 
resurse materiale necesare în proce
sul de producție. Aș aprecia, de ase
menea, ca foarte utilă, instituirea 
obligativității elaborării în fiecare 
întreprindere a bilanțurilor materia
le, care permit ca o parte însemnată, 
riguros stabilită, din resursele mate
riale rezultate din procesul de fabri
cație să fie recuperate și refolosite 
nemijlocit în producția proprie sau 
în alte unități. De exemplu, la Com
binatul siderurgic Hunedoara este 
prevăzut ca, în acest an, valoarea 
resurselor mate
riale recuperate 
să reprezinte cir
ca 13 la sută din 
cheltuielile ma
teriale totale. Pe 
același plan po
zitiv se situează 
și măsurile privi
toare la aprovi
zionarea cu pie
se de schimb și 
materiale de în
treținere, îndeo
sebi prin elimi
narea subiectivis
mului în formularea cererilor, odată 
cu introducerea normativelor de 
uzură.

Sînt măsuri bune, dar, după pă
rerea mea, încă insuficiente. In 
acest context, consider util să aduc 
în discuție anumite aspecte legate 
de asigurarea unei supleți mai mari 
în organizarea de ansamblu a pro
cesului de aprovizionare tehnico- 
materială, proces care se desfășoară 
de multe ori greoi datorită unor pa- 
rarelisme și dispersării, în conse
cință, a deciziilor. Concret, la ce 
vreau să mă refer. Avem un Minister 
al Aprovizionării Tehnico-Materiale, 
cu atribuții precis stabilite prin lege 
și care și-a organizat o rețea proprie 
de deruiare, prin baze specializate și 
în teritoriu, a resurselor materiale și 
a produselor. în același timp, mi
nisterele dispun și ele de un aparat 
propriu de aprovizionare și desfacere 
și chiar de baze de derulare a re
surselor materiale și a produselor. Ce 
implicații are un asemenea parale
lism ? O ramificată filieră birocrati
că, care generează un ciclu adesea 
foarte lung de circulație a hîrtiilor, 
duce la slăbirea răspunderii pentru 
desfășurarea operativă a procesului 
de aprovizionare și chiar la o dis
persare a resurselor. Desigur, un ase
menea mod de lucru are și anumite 
avantaje, mai ales sub aspectul cen
tralizării deciziei privind dirijarea 
resurselor și cel al unei sporite ca
pacități de intervenție in situații ur
gente. Sint însă de părere că, pentru 
a fi eficient, întregul proces de apro
vizionare și desfacere trebuie locali
zat la nivelul celor care derulează și 
utilizează resursele, eliminînd orice 
fel de verigi administrative, supra
puse și paralele, prin care circulă de 
cele mai multe ori numai hirtii și se 
încasează comisioane.

Să luăm, de pildă, cazul rulmen
ților. în calitate de beneficiar. Com
binatul siderurgic Hunedoara depune 
planul de aprovizionare la Ministerul 
Industriei Metalurgice, de la care 
primește comunicarea de cote, adică 
cantitatea de rulmenți care i-a fost 
aprobată a fi aprovizionată în pe
rioada de plan. Coordonatorul de 
balanță — respectiv, Centrala indus
trială de rulmenți și organe de 
asamblare din Brașov — emite re
partiții către Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială din 
Deva, pe baza specificației depuse de 
noi în cadrul cotei. Fără a cunoaște 
stadiul emiterii repartițiilor, lansăm 
comanda, încadrată în cote, către 
baza județeană. Aceasta la rîndul ei 
perfectează contractele cu beneficia
rii numai pe măsura primirii repar
tițiilor și a încheierii contractelor cu

o are cunoașterea din vreme a re
surselor, consider că este absolut ne
cesară devansarea în mod substanțial 
a calendarului de definitivare a pla
nului de aprovizionare și de emitere 
a repartițiilor, în temeiul cărora să 
se poată trece la programarea pro
ducției și încheierea contractelor e- 
conomice. Practic, este posibil să se 
respecte termenele-limită prevăzute 
de lege pentru perfectarea contracte
lor economice. îmi bazez această 
afirmație pe faptul că toate lucrările 
de plan pentru anul următor sînt 
încheiate în întreprinderi încă din 
trimestrul II al anului curent. Bună
oară, Combinatul siderurgic Hune
doara a depus planul de aproviziona
re pentru anul 1982 încă din luna 
aprilie a.c. Deci se poate trece ime
diat la contractare cu condiția însă 
ca problemele să fie rezolvate acum,

îmbunătățiri necesare le mecanismnl 
relațiilor contractiiale dintre întreprinderi

furnizorul, care este tot o bază spe
cializată de la Brașov a construcțiilor 
de mașini. în aceste condiții rămîn 
necontractate numeroase repere. 
Chiar la această dată, într-o aseme
nea situație se află nu mai puțin de 
287 tipuri de rulmenți, care repre
zintă circa 25 la sută din specificația 
acestui an. Toate cantitățile necon
tractate șe evidențiază și se urmă
resc la noi, la B.J.A.T.M. Deva și la 
centrala industrială, din Brașov amin
tită, în vederea clarificării pe par
cursul realizării planului a modului 
de asigurare a acestora. Reiese clar 
cit de complicate sînt pînă acum lu
crurile.

Dar problemele aprovizionării cu 
rulmenți nu s-au rezolvat nicidecum 
odată cu circuitul de hirtii amintit, 
în cele mai frecvente cazuri, pe 
parcursul derulării contractelor, cînd 
nevoia de a asigura rulmenții devine 
deosebit de stringentă, un delegat al 
nostru, pe baza unei delegații de îm
puternicire de la B.J.A.T.M. Deva, 
obține o altă delegație de împuter
nicire în numele bazei specializate de 
la Brașov, in temeiul căreia poate 
ridica direct de la întreprinderea pro
ducătoare din Bîrlad, de pildă, can
titățile necesare de rulmenți. Dacă 
pînă la urmă totul se rezolvă în ca
drul unor relații directe cu producă
torul, de ce mai este necesar ca 
hîrtiile să parcurgă o asemenea fi
lieră birocratică 1 Și nu este singurul 
caz, pentru că lucrurile se petrec 
similar și în cazul altor produse, 
cum sînt abrazivele, anumite sorti
mente de tablă, sculele și așa mai 
departe.

Aș dori să mă refer și la întîrzie- 
rile cu care se încheie, nu de pu
ține ori, contractele economice. Dacă 
ținem seama de importanța pe care

să nu fie lăsate în suspensie pînă 
spre sfirșitul anului, cînd, sub pre
siunea timpului, se adoptă soluții 
care nu totdeauna sînt și cele mai 
bune.

Și un alt aspect, deosebit de im
portant. în condițiile aplicării nou
lui mecanism economico-financiar, 
ale afirmării hotărîte a autocondu- 
cerii și autogestiunii muncitorești, 
perfectarea unor contracte de lungă 
durată este nu numai o obligație le
gală, ci și o necesitate obiectivă. în
cheierea unor asemenea contracte 
este determinantă pentru cunoaș
terea din timp a resurselor, a po
tențialului tehnic productiv, a posi
bilităților concrete de fabricație pe 
sortimente ale furnizorilor, pentru 
promovarea armonioasă, în ritm 
rapid, a progresului tehnic atît la 
producător, cit și la beneficiar. După 
opinia mea, tergiversarea încheierii 
contractelor de lungă durată este, 
înainte de toate, consecința unei a- 
numite inerții manifestate de cadrele 
tehnice și economice din întreprin
deri, precum și a unor rețineri, mai 
mult sau mai puțin justificabile, din 
partea ministerelor și a coordonato
rilor de balanță, care — de ce să 
n-o spunem — consideră că își creea
ză astfel probleme suplimentare. Dar 
acestea nu sînt motive serioase. In
suficienta perspectivă în conturarea 
structurii sortimentale și calitative a 
producției duce, de cele mai multe 
ori, la imposibilitatea de a satisfa
ce la momentul oportun anumite ce
reri, la întîrzieri în asimilarea u- 
nor produse și tehnologii noi. Sînt 
probleme care pînă la urmă tot se 
rezolvă, dar cu cite eforturi și cos
turi suplimentare, cu cite întîrzieri ! 
Iată de ce socotesc că reținerea de 
a se trece la perfectarea unor con
tracte de lungă durată este lipsită

cu totul de temei, mai ales că legea 
dă posibilitatea adaptării clauzelor la 
condițiile concrete din fiecare an de 
plan.

Cerința desfășurării ritmice a a- 
provizionării tehnico-materiale și a 
desfacerii producției impune, in con
dițiile aplicării noului mecanism e- 
conomic, o sporire considerabilă a 
răspunderii conducerilor unităților 
pentru onorarea integrală a obliga
țiilor contractuale. La Combinatul si
derurgic Hunedoara s-a acumulat în 
timp o experiență pozitivă în pri
vința respectării obligațiilor de li
vrare a laminatelor finite, la care 
contractele au fost onorate anul tre
cut în proporție de peste 99 la sută. 
Ne-am convins că pentru a crea o 
situație corespunzătoare în acest do
meniu, important este să asigurăm 
o corelare judicioasă intre progra

marea, realiza
rea propriu-zisă a 
producției și sca
dența obligațiilor 
asumate prin con
tracte, fără de 
care — orice an
gajamente ne-am 
lua, oricîte decla
rații de intenții 
am face — nu se 
poate respecta 
disciplina con
tractuală. Cred că 
a sosit timpul să 
se aplice efectiv 

și In mod unitar, în activitatea 
practică a unităților economice, toa
te reglementările legale, toate sar
cinile și indicațiile pe care con
ducerea partidului le formulează 
stăruitor cu privire la corelarea 
ce trebuie să existe între rea
lizarea fizică și valorică a sar
cinilor de producție și la fundamen
tarea întregii producții pe contrac
te economice ferme de desfacere. In 
acest sens, noțiunea „de a avea a- 
sigurată desfacerea producției" nu 
trebuie înțeleasă la modul general, 
de a perfecta contracte la nivelul ca
pacităților, ci de a organiza produc
ția în funcție de structura și ordi
nea de îndeplinire a obligațiilor, așa 
cum decurg ele din contractele eco
nomice încheiate.

Experiența combinatului nostru 
scoate în evidență preocuparea pli
nă de răspundere și exigență a co
mitetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii pentru aprecierea 
rezultatelor activității fiecărei uzine 
și secții de producție nu numai în 
funcție de realizările cantitative, ci 
și în raport de gradul de îndepli
nire a obligațiilor contractuale atît 
față de beneficiarii din țară, cît și 
la export. Personal, văd într-un a- 
semenea procedeu una din modali
tățile de acțiune în spiritul exigen
țelor noului mecanism economic, ale 
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii, întrucît colectivul fiecărei 
unități, conducerea acesteia poartă o 
răspundere directă, nemijlocită față 
de îndeplinirea sarcinilor care decurg 
din planul național unic de dezvol
tare economico-socială.

Inq. Ionel DOBR1N
director comercial al Combinatului 
siderurgic Hunedoara

Mașină automată 
de sudat și placat

La întreprinderea mecanică de 
piese de schimb din Oradea, un 
grup de specialiști au realizat 
recent, după o concepție origi
nală, o mașină automată de 
sudat și placat. Instalația, de 
mare randament și complexitate 
tehnică, este destinată construc
ției de utilaje grele, îndeosebi 
pentru Industria chimică. Noua 
mașină a reținut, din primul mo
ment, prin performanțele sale 
înalte, atenția viitorilor benefi
ciari. In fotografie : o de
monstrație practică a funcționă

rii acestui utilaj. (Al. Peti)
Foto : Emeric POPPER

CREȘTEREA ANIMALELOR Șl PASĂRILOR 
IN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

- o importantă sursă de sporire a producției zootehnice

Pentru recolte bune 
la sfecla de zahăr

(Urmare din pag. I)
se acționează în aceste zile la 
întreținerea culturilor este eviden
țiată de faptul că in cooperativele 
din Balta Albă și Amara s-a înche
iat prima prașilă manuală și meca
nică la sfecla de zahăr.

Cu toate că starea terenului permi
te ca întreținerea culturilor să se 
desfășoare in ritm intens, la coope
rativa agricolă din Maxenu prășitul 
manual la sfecla de zahăr se desfă
șoară în ritm lent. Această lucrare 
este întirziată și in cooperativele a- 
gricole din Cochirleanca, Lunca. Zi
duri și Gălbinași.

După cum ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Drăgoi, director adjunct la 
direcția agricolă județeană, există 
toate condițiile ca viteza zilnică la 
întreținerea tuturor culturilor prăși- 
toare să crească la peste 9 000 hectare. 
Este necesar însă ca în fiecare uni
tate agricolă, printr-o temeinică or
ganizare a muncii și instaurarea unei 
discipline ferme, să fie folosite din 
plin mijloacele mecanice și forța de 
muncă. Or, în unele unități din con
siliul agroindustrial Săgeata, de pildă, 
unde lucrările sînt mult rămase in 
urmă, organizarea muncii lasă de 
dorit. Și nu întîmplător 1 Multe cadre 
din conducerea consiliului se aflau în 
birouri și nu pe cîmp, așa cum im
pune marele volum de lucrări 
agricole ce trebuie executate la ora 
actuală.

Fiecare oț-ă este acum prețioasă 
și trebuie folosită din plin la între
ținerea culturilor! Prășitul nu poate 
fi sub nici un motiv amînat. Specia
liștii, mecanizatorii, țăranii coopera
tori au datoria de a acționa cu hotă- 
rîre pentru a nu lăsa buruienile să 
dijmuiască recolta. (Dumitru Dă- 
năilă).

Puternica mobilizare de forțe ce 
a caracterizat activitatea din unită
țile agricole din județul SALAJ in 
ultima perioadă a făcut posibilă în
cheierea primei prașile manuale la 
sfecla de zahăr pe întreaga supra
față cultivată. Se poate afirma că, in 
această primăvară, pregătirea tere
nului și însămînțarea culturilor s-au 
efectuat în condiții de bună calitate. 
Plantele au răsărit viguros și la timp 
pe marea majoritate a suprafețelor. 
Toate acestea au impus, desigur, și 
o participare în număr mare a țăra
nilor cooperatori la executarea lucră
rilor de întreținere.

în consiliile agroindustriale Jibou, 
Surduc și Ileanda, unde prașila oarbă 
a început cu aproape două săptămîni 
în urmă, pe ogoarele fiecărei coope
rative agricole au fost prezenți zil
nic la muncă in jur de 200 de coope
ratori. Ca urmare, prima lucrare de 
întreținere s-a terminat acum cîteva 
zile. Dealtfel, in întregul județ, pre
zența țăranilor cooperatori la între
ținerea culturilor a asigurat încheie
rea primei prașile la sfecla de zahăr 
pe toate cele 1 600 ha aflate în cul
tură. O atare situație face posibilă 
participarea largă a oamenilor la 
prășitul porumbului, lucrare care a 
început și se desfășoară intens în 
consiliile unice Zimbor și Crasna. la 
cositul și insilozarea furajelor, la în
cheierea plantării și întreținerea le
gumelor.

Faptul că toată suprafața cultivată 
cu sfeclă de zahăr a fost prășită ma
nual este o dovadă a bunei organi
zări a muncii in unitățile din agri
cultura județului Sălaj și ilustrează, 
totodată, înalta responsabilitate cu 
care acționează țăranii cooperatori în 
vederea realizării producțiilor plani
ficate in acest an. (loan Mureșan).

IA ÎNTREPRINDEREA 
„OȚEL1NOX" 
TIRGOV1ȘTE 

Rezultate de prestigiu 
In activitatea 

unui tlnăr colectiv 
întreprinderea „Oțelinox", 

cea mai tînără unitate de pe 
platforma industrială a munici
piului Tirgoviște, înscrie in a- 
cest an rezultate remarcabile in 
graficele de producție, situîn- 
du-se în fruntea întrecerii din
tre unitățile cu acest profil. 
Acțiunile întreprinse pentru 
punerea deplină în valoare a 
tehnicii moderne din dotare au 
condus la obținerea peste plan, 
pe primele 4 luni, a unei pro- 
ducții-marfă de 11,4 milioane 
lei. Prih asimilarea în fabrica
ție a unor produse cu parame
tri tehnici și calitativi ridicați 
și prin reducerea cheltuielilor 
materiale cu 77 lei la 1 000 lei 
producție-marfă a fost realizată 
o producție netă suplimentară 
in valoare de 8,5 milioane lei. 
Beneficiile planificate au fost 
depășite, de asemenea, cu 6 mi
lioane lei. (Gh. Manea).

Gospodăriile populației constituie o 
sursă importantă de sporire a pro
ducției de carne, lapte, lină și alte 
produse zootehnice. Mulți coope
ratori și mulți locuitori ai satelor 
din zona necooperativizată dispun de 
grajduri, cotețe și alte asemenea con
strucții. în care oot crește animale 
și păsări. Pentru folosirea acestor 
resurse de creștere a producției zoo
tehnice și în interesul realizării unor 
venituri suplimentare de către popu
lație, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Banca pentru Agricultu
ră și Industrie Alimentară au elabo
rat norme privind organizarea acțiu
nilor de creștere și îngrășare a por
cilor, a tineretului taurin și a puilor 
pentru carne, proprietate a unităților 
agricole socialiste, la domiciliul unor 
producători. A- 
ceastă acțiune are 
drept obiectiv 
participarea în 
comun a unități
lor agricole și a 
crescătorilor din 
gospodăriile popu
lației la sporirea 
producției de car
ne și livrarea a- 
cesteia la fondul 
de stat. Prin extinderea creșterii ani
malelor și păsărilor vor fi utilizate 
mai bine construcțiile zootehnice, 
forța de muncă existentă la sate, vor 
putea fi valorificate unele resurse 
furajere existente în gospodăriile 
populației, inclusiv resturile mena
jere.

De la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare am solicitat amă
nunte în privința organizării acestei 
acțiuni.

DE UNDE SE PROCURA ANIMA
LELE ȘI PASĂRILE. Unitatea agri
colă asigură gospodăriilor populației 
efectivul de grăsuni, viței sau pui 
contractat pentru creștere și îngrășare 
de către producători. Aceste animale 
rămîn în proprietatea unității agri
cole de stat sau cooperatiste pe toată 
durata cît se găsesc în gospodăria 
producătorului, iar producția aparține 
unității socialiste respective. La în
cheierea perioadei de creștere și în
grășare, prevăzute în contract, porcii, 
taurinele și păsările se livrează uni
tății contractante, iar crescătorii be
neficiază de drepturile bănești ce li 
se cuvin. Contractele dintre unitatea 
agricolă și crescătorii de animale și 
păsări se pot încheia pe durata unui 
ciclu de producție, precum și pe ter
men lung, in cazul acelor crescători 
care obțin rezultate bune in această 
activitate.

CUM SE ASIGURA FURAJELE 
NECESARE. Unitățile agricole pun la 
dispoziția crescătorilor furaje, în 
anumite cantități. Bunăoară, pentru 
fiecare porc contractat, ce va fi în
grășat cel puțin pină la greutatea de 
110 kg, se vor asigura crescătorului 
250 kg furaje combinate. în cazul 
tineretului taurin, ce se va livra la 
greutatea de peste 401 kg, se dă cite 
1 kg de furaje concentrate cultivate 
pentru fiecare kg spor de creștere 
in greutate. La cererea crescătorilor, 
unitatea agricolă îi poate sprijini cu

unele cantități de furaje de volum și 
anumite suprafețe de teren pentru 
producerea furajelor, în cultura a 
doua, precum și prin executarea me
canizată a lucrărilor pe suprafețele 
respective și transportul furajelor. 
Crescătorii care contractează pentru 
creștere și îngrășare tineret taurin 
vor avea prioritate la repartiza
rea, potrivit legii, a terenurilor 
pășunabile din fondul forestier și a 
unor suprafețe de pajiști naturale ad
ministrate de birourile și comitetele 
executive ale consiliilor populare. 
Cooperatorilor li se vor atribui su
prafețe de finețe pentru recoltare, 
cu plata în natură. La puii pentru 
carne, cantitățile de furaje combinate 
acordate se calculează pe baza con
sumului specific de 2,5 unități nu
tritive la fiecare kilogram de spor 
în greutate.

CE ÎNCASEAZĂ CRESCĂTORUL 
PENTRU ANIMALELE ȘI PĂSĂRI
LE LIVRATE. La tineretul taurin 
livrat se acordă următoarele prețuri 
(in lei/kg în viu) :

In greutate de 351—400 kg In viu 
calitatea I 16,50 lei
calitatea a Il-a 15,25 lei
In greutate de 400 kg in viu 
calitatea I 17,50 Iei
calitatea a II-a 16,25 lei

Reglementări noi privind organizarea acțiunilor de 
creștere a porcilor, tineretului taurin și a păsărilor, 
proprietate a unităților agricole socialiste, la domici

liul unor producători

OBLIGAȚIILE UNITĂȚII AGRI
COLE CONTRACTANTE. Ea asigură 
crescătorilor efectivul de grăsuni pre
văzut în contract, tineretul taurin sau 
puii în vîrstă de pină la 20 de zile, 
furajele necesare in cantitățile sta
bilite ; totodată, efectuează transpor
tul animalelor la crescător, al celor 
îngrășate și livrate de acesta, precum 
și al furajelor ce se asigură producă
torului. De asemenea, unitatea agri
colă acordă asistența tehnologică și 
«anitar-veterinară, medicamentele ne
cesare, precum și diferite utilaje — 
eleveuze, hrănitori și adăpători — 
destinate creșterii păsărilor. Ea plă
tește drepturile bănești ce Se cuvin 
crescătorului. în condițiile în care 
crescătorul livrează unității benefi
ciare, la termenul stabilit, efectivul 
de porci contractat, realizînd greu
tatea medie și totală prevăzută în 
contract, la cererea lui unitatea îi 
poate vinde la prețul de achiziții cîte 
un porc la fiecare lot de 6 porci 
îngrășați.

OBLIGAȚIILE CRESCĂTORULUI 
CONTRACTANT. Cel care preia 
porci, tineret taurin și păsări pen
tru creștere și îngrășare este obligat 
să asigure adăpostul și utilitățile ne
cesare desfășurării normale a pro
cesului de producție, îngrijirea și fu
rajarea animalelor sau păsărilor, fo
losind și unele furaje din surse pro
prii, să respecte normele tehnologice 
și sanitar-veterinare stabilite, să li
vreze unității beneficiare, la data 
stabilită, efectivul de animale sau 
păsări la greutatea prevăzută în con
tract.

Dacă un crescător livrează 4 tau
rine la calitatea I — cu o greutate 
totală de 1 604 kg — și una de 401 kg, 
valoarea se ridică la 34 586 lei. După 

ce se scad chel
tuielile unității 
contractante — in 
valoare de 11 979 
lei — crescătoru
lui îi rămîne un 
venit total de 
22 607 lei.

La porcii avlnd 
o greutate de 
peste 110 kg, cres
cătorul primește 

14,50 lei pentru fiecare kilogram 
in viu. Din acestea se scad chel
tuielile unității agricole : valoarea 
tineretului porcin, a furajelor com
binate asigurate, sumele ce se 
cuvin pentru transportul furajelor și 
costul medicamentelor de uz veteri
nar, alte cheltuieli. Din calculele pre
liminare rezultă că la un număr de 
6 porci, în greutate vie totală de 
665 kg, valoarea se ridică la 9 657 lei 
— din care, scăzîndu-se cheltuielile 
unității contractante — crescătorul 
beneficiază de un venit total de 
3 203 lei, sau de un porc m greutaie 
de 111 kg, precum și de diferența 
bani de 1 609 lei.

La păsări, prețul acordat este 
14 lei la cele de calitatea I și de 12 
la cele de calitatea a II-a. Din 11 
de pui de o zi preluați, crescător 
livrează păsări în greutate totală c 
1 170 kg, cu o valoare de 16175 le 
După ce se scad cheltuielile unități 
contractante, crescătorului îi rămîne 
un venit de 4 330 lei.

Prin urmare, creșterea animalelor 
și păsărilor în gospodăriile populației 
în cooperare cu unitățile agricole 
este foarte avantajoasă. De aceea, 
această acțiune trebuie larg popu
larizată pentru ca un număr cît mal 
mare de cooperatori, de țărani din 
zona necooperativizată și alte cate
gorii de cetățeni să fie atrași în 
această acțiune de mare importanță 
pentru sporirea producției de carne 
și a veniturilor populației.

loan HERȚEG

Cine va trece neglijența pe
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La cariera Rovinari-est: NUMAI CU EXPLICAȚII
NU POT FI RECUPERATE RESTANȚELE

A fost o perioadă cînd întreprin
derea minieră Rovinari se număra 
printre unitățile fruntașe din bazinul 
carbonifer al Gorjului. De la o 
vreme însă, rezultatele acestei uni
tăți nu s-au mai ridicat la nivelul 
prevederilor planului, în prezent in- 
registrînd cele mai mari rămîneri în 
urmă ia producția de cărbune pe 
acest an din tot bazinul Gorjului. 
Mai precis, la 28 mai, întreprinderea 
avea o restanță față de planul „la 
zi" de peste un milion tone cărbune, 
cantitate echivalentă cu necesarul 
pentru funcționarea unui grup ener
getic de 100 MW pe timp de un an 
de zile. Cum a ajuns această între
prindere în postura de restanțieră ? 
Vom răspunde la această întrebare 
analizînd activitatea carierei Rovi- 
nari-est, care are o rămînere in 
urmă de circa 190 000 tone lignit față 
de sarcinile de plan. Ne-am oprit 
la această carieră pentru faptul că 
multe din neajunsurile acumulate în 
timp aici se pot regăsi și în alte uni
tăți din bazinul Gorjului.

Nu puține neajunsuri, cu repercu
siuni asupra realizării planului de 
extracție a cărbunelui, sînt generate 
chiar de condițiile de lucru. Așa, de 
pildă, la cariera Rovinari-est, ca și 
în multe alte locuri din bazinul Gor
jului, straturile de cărbune sînt stră
bătute de multă apă de infiltrație, 
ceea ce impune perfecta funcționa
re a sistemului de asecări. Or, acest 
sistem nu numai că nu funcționează 
corespunzător, dar are și unele vicii 
constructive. Așa, de pildă, apa de 
infiltrație — de la prima pină la ul
tima treaptă de exploatare a cărbu
nelui — este lăsată să se scurgă pe 
fundul carierei, de unde apoi este 
pompată în sus pentru a fi evacua
tă. Așadar, apa de infiltrație de la 
suprafață străbate toate straturile 
inferioare de cărbune, îmbibîndu-le

cu apă. Din această cauză, în specia' 
odată cu exploatarea straturilor in
ferioare de cărbune, pe benzile 
transportoare se cară vrînd-nevrînd 
și multă apă. Neajunsurile nu se re
zumă insă la atît. Cele două pompe 
de evacuare a apei de pe fundul ca
rierei ar trebui să fie racordate — 
așa cum se și prevede în proiect — 
la un sistem de conducte cu diame
trul de 500 mm. Numai că, atunci 
cînd s-a construit rețeaua de evacua
re a apei, pe unele porțiuni s-au

teri, o astfel de situație există și la 
nivelul întreprinderii și al întregu
lui combinat, dar fără să explice 
prea multe lucruri ; ea arată numai 
cite ore și de ce nu a funcționat un 
excavator sau altul. Cum de s-a 
ajuns însă la defecțiunea respectivă 
sau la ruperea unei benzi — nu se 
mai menționează. Or, tocmai acesta 
este esențialul !

Dealtfel, ruperea benzilor trans
portoare este una din cauzele care 
determină circa 60 la sută din timpul

Corespondență din bazinul carbonifer 
al Gorjului

montat conducte cu diametrul de 
400 și chiar de 300 mm, diminuîn- 
du-se debitul întregului sistem. în 
aceste condiții, deși s-au cheltuit im
portante fonduri materiale și bănești 
pentru construirea sistemului de ase- 
care, evacuarea apei de infiltrație se 
desfășoară anevoios, cariera fiind 
inundată în acest an de două ori.

Făcind un simplu calcul rezultă că 
dacă cele patru excavatoare din do
tarea carierei ar fi lucrat la întreaga 
capacitate planul la producția de 
cărbune nu numai că ar fi fost în
deplinit, dar putea fi chiar și sub
stanțial depășit. In perioada care a 
trecut de la începutul anului, exca
vatoarele nu au funcționat însă, în 
medie, decît jumătate din timpul 
disponibil de lucru. De ce ? Pot fi 
date multe explicații. Iar tovarășul 
Aurel Merlușcă, inginerul-șef al ca
rierei, ne-a și prezentat o situație 
exactă a cauzelor : atîtea ore de în
trerupere datorită defecțiunilor me
canice, atîtea ore din cauza defec
țiunilor electrice ș.a.m.d, Dealtmin-

de staționare a excavatoarelor de la 
cariera Rovinari-est. în primele pa
tru luni din acest an s-au înregistrat 
peste 2 600 ore de staționare a exca
vatoarelor datorită ruperii benzilor 
transportoare. Mulți dintre factorii 
de răspundere — atît de la carieră, 
cît și din combinat — cu care am 
discutat această problemă, susțin că 
benzile transportoare livrate de 
C.A.T.C. Pitești și Jilava se rup de
oarece nu sînt de bună calitate ; ei 
acuză, de asemenea, calitatea neco
respunzătoare a soluției de vulcani- 
zat. Indiscutabil, calitatea benzilor de 
cauciuc și a soluției de vulcanizat 
trebuie îmbunătățită. Dar tot atit de 
adevărat este că trebuie acordată mai 
multă atenție și răspundere și mo
dului de exploatare și întreținere a 
benzilor. Am mers sute de metri, 
kilometri întregi de-a lungul benzi
lor transportoare, fără să întîlnim un 
om care să supravegheze sau să con
troleze funcționarea lor. în prezent, 
pe liniile tehnologice ale carierei se 
lucrează cu un minus de 51 oameni

față de normativ. Cariera nu dispu
ne pentru depanările mecanice decit 
de un singur om. Unele benzi nu sînt 
bine reglate sau sint aproape îngro
pate în pămînt pentru că nu au fost 
curățate la timp. Din această cauză 
se deteriorează o serie de reductoa- 
re, motoare electrice sau tobe de ac
ționare, se rup multe din benzile 
transportoare. De asemenea, după 
cum ne spunea chiar inginerul-șef al 
carierei, nici tehnologia de vulcani
zare nu se respectă întotdeauna.

Acestea sînt desigur numai cîteva 
din explicațiile restanțelor la pro
ducția de cărbune. Dar cum explica
țiile nu pot ține locul cărbunelui de 
care au atîta nevoie termocentralele, 
menționăm că, deși cu oarecare în- 
tîrziere, conducerea carierei și cea a 
întreprinderii au înțeles să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru eli
minarea acestor neajunsuri. Astfel, 
cu sprijinul forțelor primite în cadrul 
„Acțiunii 7 000“. se finalizează exe
cuția unor canale colectoare pentru 
evacuarea apei de infiltrație. Totoda
tă, au început să fie înlocuite con
ductele cu diametru mai mic din 
rețeaua de evacuare a apei, conco
mitent cu amenajarea unei coloane 
noi de conducte. în curind va în
cepe o serie de lucrări și la nodul de 
distribuție a materialului steril și a 
cărbunelui din carieră, astfel încît 
să se evite împotmolirea benzilor 
transportoare. O serie de modificări 
se vor face și la circuitul exterior al 
liniei de transportare a materialului 
steril. Sint măsuri care, odată cu 
îmbunătățirea asistenței tehnice, a 
exploatării excavatoarelor și benzilor 
transportoare, vor crea cu siguranță 
condiții pentru sporirea producției de 
cărbune.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

într-o scrisoare so
sită Ia redacție, citito
rul nostru Petre Dra- 
gomirescu din Bucu
rești ne semnala că 
pe una din ram
pele gării Ciorogirla 
staționează de aproa
pe șase luni vagonul 
cu nr. 3 153 695 616 286, 
încărcat cu lemne de 
foc. Motivul ? Pier
derea actelor însoți
toare (!?). Asta da 
justificare ! Cu acte în 
regulă se dovedește 
că... s-au pierdut ac
tele. Acum, cînd cos
tul locației a depășit 
cu mult costul lemne
lor transportate, toți 
tac chitic, iar răspun
derea pentru această 
situație este trecută... 
de pe o linie pe alta.

La prima vedere am 
putea spune că estek 
un fapt izolat. Dar 
gările din jurul Capi

talei au devenit „ram
pe" și ale altor ne
glijențe care deter
mină tergiversarea 
descărcării mărfuri
lor. în cursul anului 
1980, gara Ciorogirla 
a încasat drept locații 
peste 4 milioane de 
lei datorită imobili
zării vagoanelor. Tot 
in anul 1980, gara 
Cotroceni a încasat 
pentru cele 293 345 ore 
de staționare suma 
de 9,863 milioane lei. 
De la ce unități s-au 
încasat aceste sume ? 
întreprinderea „Vul
can" a plătit 1,363 mi
lioane lei, I.C.R.A. 
București — 1,035 mi
lioane lei, întreprin
derea „Semănătoarea"
— 961 mii, IDRMAIA
— 863 mii, întreprin
derea textilă „Gri- 
vița" — 378 mii lei. în

linia moartă?
trimestrul I a.c., din 
cauza acelorași între
prinderi s-au imo
bilizat 2 656 vagoane, 
totalizînd 90 836 ore-
locații, pentru care
s-au plătit 3,128 mili
oane lei. Iată deci
cum unele unități își 
diminuează cu non
șalanță beneficiile, in- 
trucit sumele plătite 
drept locații, dealt- 
minteri deloc de ne
glijat. sint de fapt 
cheltuieli neeconomi- 
coase. Problema fiind 
serioasă, și de multă 
vreme nesoluționată, 
nu credem că mai e 
vreme să fie inventat 
vreun acar Păun. E 
mai bine să se caute 
cițiva oameni gospo
dari care să treacă pe 
„linie moartă" negli
jenta (Dumitru Ma- 
nole).

Răspundere de... mucava
Sute de beneficiari 

din industria lemnu
lui, a sticlei și din cea 
metalurgică vin să se 
aprovizioneze cu abra
zivi pe suport de la 
întreprinderea „Car
bochim" din Cluj-Na- 
poca. Marfa se li
vrează în cutii lungi 
de pînă la doi metri, 
confecționate din car
ton ondulat. Conform 
normelor în vigoare, 
aceste ambalaje ar tre
bui returnate pentru a 
ti reutilizate. Unii be
neficiari, mai ales cei 
care vin cu mijloace 
auto după abrazivi, 
aduc și ambalajele. 
Alții nu. O parte din 
cutiile returnate pot fi 
utilizate. Altele Insă

nu, fiind deteriorate. 
Și ajung la lada cu 
gunoi pentru că nici 
întreprinderea produ
cătoare nu vrea să le 
repare.

Fapt este că, dato
rită insuficienței am
balajelor, întreprinde
rea „Carbochim" a 
ajuns în situația de a 
avea in stoc mari can
tități de abrazivi pe 
suport, care nu numai 
că blochează spații de 
producție, dar imobi
lizează în ele valori 
mari, de circa 2 mili
oane lei. Și asta mai 
ales pentru că furni
zorul cutiilor de car
ton — Fabrica de hîr- 
tie din Ghimbav — 
nu-și onorează cum

se cuvine contractele 
de livrare. în plus, cei 
de la „Carbochim" 
mai au o nedumerire : 
de ce în fiecare an li 
se schimbă furnizo
rul ? într-un an — o 
unitate din Drobeta- 
Turnu Severin, în al
tul — una din Sucea
va, iar acum — 
întreprinderea din 
Ghimbav. Și ceea ce 
este și mai grav, cu 
fiecare schimbare a 
furnizorului a scăzut 
și calitatea ambala
jelor. De aici reiese că 
pe firul rezolvării pro
blemei ambalajelor 
răspunderea este cam 
de... mucava. (Alexan
dru Mureșan).
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Izvor de sănătate
Pavel Vizitiu, ceferist in halta 

Mindrești, s-a dus la primarul 
comunei Ungureni și i-a spus 
că de mai mulți ani de zile a 
suferit de gastrită. De la o vre
me, deși nu a mai luat nici un 
alt medicament, el nu mai are 
dureri de stomac. „Cred — zicea 
el — că leacul se află in apa 
izvorului de lingă haltă, din 
care am băut mereu, la vedeți, 
chiar așa o fi ?“

Primarul, om întreprinzător, 
a trimis probe din apa respec
tivă la două laboratoare de spe
cialitate din țară. De la amîn- 
două a sosit unul și același răs
puns : „Apă minerală cu rezul
tate foarte bune in 
gastritelor hiperacide și 
relor".

Cum debitul izvorului 
600 litri pe oră, cetățenii comu
nei au început lucrări de cap
tare și amenajare a acestuia. 
Este primul izvor de apă mi
nerală descoperit pină acum pe 
teritoriul județului Botoșani.

tratarea 
a ulce-

este de

I Plus 10 la istorie
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Pasionați de istorie, elevii 
Școlii generale din satul Voie- 
din, județul Vrancea, și-au ex
tins cercetările dincolo de filele 
manualelor, găsind in arheolo
gie o „carte" plină de învăță
minte. Sub îndrumarea profeso
rului de istorie, ei au deschis 
pe malul unui piriu din vecină
tatea satului un șantier arheo
logic. ~ 
urme 
vechi 
fi peste așteptări. Este 
de mărturii 
5500—4200 inaintea erei noastre.

Descoperirile făcute — 
materiale ale unei stră- 
așezări — s-au dovedit a 

' “ ' vorba
datină din anii

| Zburdă, 
că priorule!

Încolțit de niște ciini, un mare 
și frumos căprior a căzut, spe
riat, in canalul de fugă al hi
drocentralei Bacău II. lntîmpla- 
rea a făcut ca tocmai atunci să 
treacă pe malul apei trei mun
citori de la Întreprinderea de 
rețele electrice. Văzindu-l cum se 
zbate, gata-gata să se înece, oa
menii n-au stat deloc pe gînduri 
și i-au venit in ajutor. După ce 
l-au scos la mal, nu .fără difi
cultate. l-au dus la Inspectora
tul silvic, unde specialiști 
pricepuți i-au acordat îngrijirile 
necesare. Acum, căpriorul zbur
dă in voie pe pajiștile de la 
Ocolul silvic Fintinele, Comuni- 

,cindu-ne această . fapță, șilvjcuD 
t.iril băcăuani ne roagă să no- 
tărh și ntimele celor trei" mun
citori care l-au salvat : Dan 
Pușcașu, Ion Movilă și Neculai 
Luca.
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Abia ajuns in Petroșani, Carol 
Csillag din Baia Mare a și in
trat in complexul de servire 
din localitate, unde s-a prezen
tat drept ofițer venit in control. 
Nu i-a fost greu să constate 
unele nereguli de care se fă
ceau vinovați cei trei șefi de 
ateliere. Pe toți trei i-a amen
dat cu sume modeste, promițîn- 
du-le că a doua oară va fi mai 
sever. A doua zi a revenit in 
același loc și, din nou, i-a amen
dat pe cei trei șefi de ateliere. 
Apoi s-a dus la complexul „Pa
ring". Șeful unității de'aici, ca 
să mai „îndulcească" severita
tea ofițerului, l-a invitat la o 
„t-ntație" la barul din apropie
re. Apoi s-a dus și la motelul 
„Gambrinus", dar lucrătorii de 
aici au anunțat imediat niște 
ofițeri adevărați, care au stopat 
zelul falsului lor coleg..

Lucru pe care puteau să-l 
facă și șefii de la celelalte uni
tăți. Simțindu-se insă cu mus
ca pe 
închis

...anumite lipsuri, ei au 
ochii și au deschis punga.
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in procesul muncii
în secția șapte pentru foraj 

întreprinderea constructoare de 
laj petrolier, „1 Mai" din Ploiești 
tineri, în salopete pătate de ulei, se 
felicitau între ei. La capătul cîtorva 
zile de stăruitoare căutări reușiseră 
să descopere și să înlăture defectele 
ascunse de la o freză cu comandă 
numerică de care secția avea mare 
nevoie. Protagoniștii acestui episod 
de muncă erau inginerii electroniști 
Gabriel Rădoiaș, Marius Marinescu 
și Marian Bebeniță, aflați în perioa
da de stagiatură. O secvență care ar 
putea fi completată cu multe altele...

Dar iată, mai întîi, cîteva dintre 
opiniile consemnate la o intîlnire 
dintre stagiari și factorii de răspun
dere ai întreprinderii, organizată din 
inițiativa comitetului de partid : 
„Deși sint tînăr, după trei ani de 
stagiatură simt că m-am maturizat, 
că am devenit un cadru tehnic pe 
care colectivul se poate bizui. Dova
da — cîteva din soluțiile tehnice 
propuse de mine au fost aplicate" 
(Mihai Ionescu — Bitaz, secția me
canică 7). „Mulți dintre noi am venit 
cu impresia că sintem tobă de carte, 
dar contruntîndu-ne cu realitățile 
uzinei la început ni s-a cam tăiat 
elanul. Personal am predilecția spre 
cercetare, insă acum imi dau mai 
bine seama cit de util 'și necesar este 
pentru un cercetător să cunoască 
direct procesul de producție, să par
ticipe la rezolvarea unor probleme 
tehnice grele. împreună cu alți spe
cialiști am fost implicat in punerea 
la punct a unui prevenitor care se 
gripa la probele de închidere. După 
mai multe încercări am găsit solu
ția, ceea ce a sporit increderea in 
forțele mele" (Alexandru Pupăzescu, 
inginer stagiar la atelierul de proiec
tare sape de foraj). „In curînd ter
min stagiatura de doi ani, ani in care 
am primit din partea comuniștilor 
din secție sprijin, sfaturi și încu
rajări" (subinginer Petre Tatu — 
mecanică 6). „Am învățat de la co
muniștii din secție și îndeosebi de la 
maistrul Petre Alexandru ce în
seamnă autoexigență, spirit de res
ponsabilitate. In afară de contribuția 
mea la bunul mers al activității sec
ției, în prezent lucrez ca șef de 
schimb. M-am integrat și sufletește 
în colectiv" (Răzvan Rădulescu, sta
giar la turnătoria de oțel). In fina
lul acestui... colocviu despre afirma
rea personalității tinerilor stagiari, 
directorul întreprinderii. Stelian Teo- 
dorescu, a spus printre altele : „Con
ceptul comitetului de partid și al 
conducerii unității despre integrare 
nu diferă de cele ce s-au spus aici. 
Tinerii stagiari aduc cu ei dragos
tea de muncă, pasiunea, dorința să se 
realizeze. Noi avem tot interesul și 
nutrim speranța să formăm cadre 
tehnice de nădejde ca schimb ime
diat de conducere, de creație tehni
că. Adevărat, unii vin timizi în uzi-

din 
uti- 
trei

nă. In aceste cazuri este necesar să 
acționăm cu tact și să le acordăm 
încredere ; dacă de la început con
siderăm că nu știu ceea ce ar trebui 
să știe, putem să ratăm o speranță. 
Trebuie să ne fie clar că persortali- 
tatea se formează treptat, în proce
sul muncii, și nu se dă prin decizie“.

Cele spuse de participanții la 
această discuție definesc implicit 
orientarea organizației de partid pri
vind activitățile de integrare a ingi
nerilor stagiari : formarea de cadre 
bine pregătite profesional și politic, 
cu dezvoltat spirit de răspundere, di
namice, capabile să acționeze din 
proprie inițiativă. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, comitetul de partid

Din experiența organizației 
de partid de la întreprinde
rea „1 Mai" din Ploiești pri
vind integrarea stagiarilor 

în viața colectivului

acționează în două direcții princi
pale :

1. Pe planul formării profesionale, 
conducerea tehnico-administrativă, 
consiliul oamenilor muncii, sindica
tul, organizația democrației și unită
ții socialiste sînt îndrumate și spri
jinite in a găsi și aplica modalități 
variate de integrare a stagiarilor în 
procesul de producție. Astfel, ei în
treprind activități în secții și sec
toare, îndeplinesc succesiv atribuții 
de ajutor de maistru, maistru, șefi 
de ateliere la schimb, tehnologi, nor- 
matori, dispeceri, asistați și îndru
mați de cadre cu experiență. Ținînd 
seama de sarcinile mari și complexe 
care revin întreprinderii în actualul 
cincinal, in primul rind pe linia îm
bunătățirii calității produselor și a 
creșterii eficienței întregii activități 
economice, comitetul de partid a in
clus in preocupările sale și creșterea 
contribuției stagiarilor la creația teh
nică in vederea rezolvării probleme
lor concrete, imediate și de perspec
tivă ale producției. La nivelul între
prinderii se ține o evidență separată 
a temelor tehnice și economice în
credințate stagiarilor și se organi
zează periodic sesiuni de comunicări 
pe temele realizate.

2. Pe planul pregătirii politice, co
mitetul de partid a trasat ca sarcină 
expresă organizațiilor de partid, or
ganizațiilor U.T.C. din secții cuprin
derea tuturor stagiarilor in activități 
politico-educative. Tinerii ingineri, 
economiști și subingineri aflați in 
perioada de stagiatură pot fi intîlniți

ca propagandiști Ia învățămîntul po
litico-ideologic, în colectivul de re
dacție al stației de radio-amplificare, 
văzuți pe scena clubului în numeroa
sele formații artistice ale uzinei. Prin 
aprecierea calităților dovedite in pe
rioada stagiaturii, nu puțini stagiari 
au fost aleși în comitetele de partid 
din secții, în birourile organizațiilor 
de bază, in conducerile organizațiilor 
de masă și obștești. Firește, cele 
două direcții in pregătirea stagiarilor 
— profesională și politică — nu sint 
privite separat una de alta. în ana
liza pe care comitetul de partid o 
consacră integrării stagiarilor — 
o dată pe an — în dezbaterile organi
zațiilor de partid din secții activita
tea tinerilor ingineri și subingineri 
este privită sub toate aspectele și se 
iau măsuri concrete pentru înlătu
rarea deficiențelor care se mai ivesc. 
Remarcabil mai este și faptul că ti
nerele cadre tehnice în formare au 
permanent ușa deschisă la sediul co
mitetului de partid, la factorii de 
răspundere ai întreprinderii.

Deși constatam o concepție judi
cioasă și un lucru temeinic făcut cu 
stagiarii,, secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Toma Oprea, avea să 
ne spună : „In această activitate, di
ferențiată. cu stagiarii mai avem de 
adus....................... .
suri, 
tare 
aflat 
bucată de vreme 
slabă preocupare față de ei. De ase
menea, aspectele eficienței econo
mice ale lucrărilor stagiarilor au ocu
pat un loc modest, iar in unele ca
zuri problemele personale ale acesto
ra n-au fost examinate și soluționate 
cu toată atenția". Prin urmare, aceste 
lipsuri sint cunoscute și reconsidera
te în mod autocritic de comitetul de 
partid și de conducerea întreprinde
rii. Semn al unei activități aflate în 
plin proces de perfecționare. Tocmai 
de aceea se poate spune însă că, în 
ansamblu, pentru tinerii ingineri, 
economiști și subingineri marea în
treprindere ploieșteană reprezintă o 
esențială școală de formare a lor ca 
viitoare cadre tehnice pe deplin ca
pabile să facă față cerințelor prezente 
și de perspectivă. Și dacă cîțiva sta
giari ne spuneau că unii colegi de 
promoție de la alte unități ploieștene 
ii invidiază pentru șansa lor de a fi 
fost repartizați într-o întreprindere 
care se preocupă cu grijă și atenție 
de ei, noi susținem că nu-i vorba de 
noroc, ci de o experiență pozitivă 
acumulată prin perseverență, de-a 
lungul anilor, experiență pe care o 
supunem atenției și altor organizații 
de partid.

retușuri, de înlăturat nea.iun- 
De pildă, la Institutul de cerce- 
și proiectare utilaj petrolier 

în perimetrul uzinei o bună 
s-a manifestat o

Constantin CAPRARU 
Constantin VARVARA

..ROMANIA-FILM"
o producție a Cosei de filme unu 
Scenariul : Petre Luscalov, Gheorghe 
Naghi ; costume și decoruri : Guțâ 
Știrbu ; muzica : Cornelia Tăutu ; 
montajul : Gabriela Nasta ; imagi
nea : Vivi Dragon Vasile. Un film 
de : Gheorghe Naghi. Cu : Ștefan 
Mihăilescu-Brăila, Aurel Giurumia, 
Carmen Maria Strujac, Cornel Ni- 
coarâ, Gheorghe Dănilă, Paul Chi- 
ribuță, Eugen Cristian Motriuc, Ion 
Muscă, Dan Borcia și copiii Iulian 
Bâlțătescu, 
realizat in 
producție

Izabela Zaharia. Film 
studiourile Centrului de 
cinematografică „Bucu

rești"

prezintă: „FIUL MU NȚILOR“

■
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-

De
de

la un cuib

pasăre
mulți copii din comunaMai .... . ...

Bod, județul Brașov, se jucau 
într-un loc prin apropierea că
ruia trecea o linie de înaltă 
tensiune. La un moment dat. un 
băiat în virstă de 15 ani a zărit 
un cuib de pasăre chiar pe stil- 
pul de susținere a liniei elec
trice. Și nu numai că l-a zărit, 
dar i-a și venit ideea să se ca
țere pină la el. S-a urcat pe 
stilpul cu pricina, dar atingind 
cu mina unul din conductorii 
liniei de inaltă tensiune a fost 
electrocutat. N-a mai putut 
salvat...

Nu s-a ținut 
de cuvînt

Abia aștepta sorocul să 
ducă să-și ridice permisul 
conducere, care-i fusese suspen
dat, fiind prins la volan sub in
fluența alcoolului. Ziua a venit 
și cind Constantin Adam din 
Sudiți-Ialomița a intrat din 
nou in posesia mult așteptatului 
permis, a promis :

— M-am învățat minte. Gata ! 
Uitați-vă bine la el, că n-o să 
mai aveți ocazia...

Bucuros, s-a urcat la volanul 
mașinii personale l-IL-4523 și a 
pornit cu... primăvara la drum. 
Dar n-a trecut nici o lună de 
zile, că a fost din nou găsit 
conducind sub influența alcoo
lului. De data aceasta i-a venit 
lui 
permis, că n-o să-l mai 
Nu i-a mai 
anulat.

rindul să se uite bine la 
vadă, 

fost suspendat, ci

reolizată de
POPA

Rubrică
Petre
și corespondenții „Scînteii

Onisifor GHIBU

se

„Pe baricadele
Pentru cine năzu

iește să cunoască și 
să înțeleagă eferves
cența spiritualității 
romanești de la sfir- 
șitul secolului al 
XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea in 
Transilvania, cartea 
profesorului de pe
dagogie Onisifor Ghi
bu este 
călăuză, 
de oier și 
jocar din 
povestește 
din copilărie 
anii de studii cu o 
vivacitate rar intilnită 
la anii senectuții (și-a 
înfățișat zbuciumul ti
nereții în preajma 
împlinirii virstei de 
80 de ani), păstrind 
intactă înflăcărarea 
din anii apostolatului 
de la catedră.

Pină la vîrsta de 11 
ani a frecventat școa
la din Săliște „imbră- 
cat in portul de la 
țară". In fiecare sim- 
bătâ citea intreg cu
prinsul „Foii poporu
lui" familiei ce-l as
culta cu evlavie. Și 
cum să nu fie atenți 
cu toții cind aci se e- 
vocau jertfele înainta
șilor, ale lui Horea, 
Cloșca și Crișan sau 
Avram Iancu, 
vorbea de luptele de 
la Grivița și de pro
cesul Memorandumu
lui, la care asistaseră și 
doi dintre frații săi ? 
In acest context, să-i 
apreciem și mărturi
sirea plină de tîlc : 
„Datorez, astfel, satu
lui meu natal tot ce 
este solid in ființa mea 
fizică și spirituală. El 
mi-a pus baza întregii 
mele vieți".

Cititorul volumului 
unui militant pen
tru o pedagogie iz- 
vorîtă din sufletul și 
aspirațiile poporului 
său va înțelege dă ce 
trecerea de la școala 
primară din Săliște la 
cea catolică din Sibiu 
însemna „plecarea In

o utilă 
Strănepotul 
fiul de co- 
Sâliște iși 

amintirile 
și din

străini". Tranziția se 
făcea in anii cind po
litica șovinistă a gu
vernanților vremii se 
resimțea acut în școli, 
unde iijcepuse un pro
ces absurd de ma
ghiarizare forțată a 
naționalităților opri
mate. Intensitatea a- 
cestui proces o îndu
ră cițiva ani, după 
care se transferă la 
gimnaziul românesc 
din Brașov, pe urme
le prietenilor săi Oc
tavian Goga și 
Lupaș și unde il are 
director pe Virgil O- 
nițiu, „educatorul des
chizător de suflete și 
ziditor de idealuri".

După bacalaureat, 
tinărului legat atît de 
strins de neamul său 
nu i șe deschidea in 
limba română nici o 

în Ar- 
populația 

română, 
decide să

Ion

universitate 
dealul cu 
majoritară 
Atunci se 
urmeze Seminarul teo
logic din Sibiu, atras 
de faima celui care l-a 
Întemeiat, Andrei Șa- 
guna. Aci începe să 
scrie în presa vremii, 
în special la „Tele
graful român". Artico
lele lui erau polemice, 
militante, scrise în 
spiritul ideilor ilumi
niștilor transilvăneni 
și în special ale ma
relui său înaintaș și 
dascăl iubit, Gheorghe 
Lazăr. Curînd este a- 
tras spre locul „unde 
răsare soarele pentru 
toți românii", spre 
București, unde Ni
colae Iorga, care-i 
prețuise scrierile pu
blicate, 
bursă de 
versitate. După un an 
de muncă intensă în 
preajma marilor spi
rite strînse pe lîngă 
redacția „Sămănătoru- 
lui“ — Goga, Sado- 
veanu, Coșbuc, Gîr- 
leanu, Șt. O. Iosif ș.a. 
— precum și la cursu
rile de filozofie unde 
audiază pe Titu Ma-

îi obține o 
studii la uni-

vieții"
iorescu, C. Dimitres- 
cu-Iași, C. Rădulescu- 
Motru, peostoitul ti- 
năr răspunde invi
tației sibienilor care 
îi oferă o bursă de 
studii în Germania. 
Pină la urmă, această 
bursă este convertită 
— prin mașinațiile po
liticienilor zilei — in- 
tr-una pentru Bu
dapesta.

Hărțuit de autorită
țile asupritoare și do
rind să-și continue 
studiile în Germania, 
Ghibu revine la Bucu
rești, unde același 
mentor, Nicolae Iorga, 
ii obține o bursă pen
tru Strasbourg. Ca

student al profesoru
lui Th. Ziegler, apcți 
Ia lena — centrul 
mondial al pedagogiei 
vremii — al herbartia- 
nului W. Rein, ar
deleanul înflăcărat ob
ține un strălucit doc
torat în pedagogie cu 
teza despre „Ultra- 
quismul modern sau 
bilingvismul în școala 
populară". Conținutul 
avansat al ideilor sale 
va fi apreciat peste 
ani de chiar pedagogii 
maghiari și germani 
din România, care au 
înțeles efectul nociv al 
politicii bilingvismului 
șovinist. 
lucru s-a 
mai după 
1918, cînd 
suși, ca responsabil cu 
instrucția publică din 
Transilvania, a făcut 
dreptate, pe tărîmul 
școlar, tuturor națio-

Dar acest 
produs nu- 
1 decembrie 
Ghibu în-

Adela IANCU-BECLEANU

Centenarul Enescu este 
un bun prilej pentru. a 
studia multiplele laturi ale 
personalității marelui nos
tru muzician, de a le în
fățișa publicului larg de 
astăzi, căci creatorul ade
vărat aparține nu numai 
timpului său, ci și poste
rității. Pilduitor prin dra
gostea lui față de oameni, 
de plaiurile natale, Enes
cu a fost patriotul și uma
nistul capabil să însufle
țească și să înflăcăreze 
deopotrivă pe slujitorii 
artei sunetelor și publi
cul larg. Cald și apro
piat. răbdător in a ascul
ta pe alții, capabil să-i 
înțeleagă și dornic să-i 
sprijine, el se dăruia cu 
totul 
du-l 
(stau 
unui 
stanțial premiu de com
poziție. concertele de bine
facere in folosul muzican
ților nevoiași și multe 
altele). In timpul primu
lui război a dat numeroa
se concerte gratuite, cin- 
tind la căpătiiul celor in 
suferință, alinindu-i și 
imbărbătindu-i (in acest

sens, sint bine cunoscute 
relatările lui Mihail Jora 
sau — ceva mai devreme 
— ale lui Ștefan Luchian). 
Deși avea numeroase so
licitări de a susține con
certe in marile centre ale 
lumii, Enescu iși găsea 
timp și energie pentru a

atractivitate cu rostul de 
a modela gustul ascultăto
rilor., Dacă am socoti că 
in multe orașe mici și 
tirguri prezența lui Enes
cu era, totodată, și prima 
manifestare locală de mu
zică clasică, rolul său de 
pionier apare și mai preg-

LECȚIA MARELUI ARTIST
de Petre CODREANU

obștii, neinteresin- 
profitul personal 

mărturie instituirea 
stimulator și sub-

cinta in fața publicului 
românesc. considerind 
aceasta ca o firească obli
gație morală. Cu toată 
frecvența aparițiilor, evo
luția lui Enescu in calitate 
de violonist, dirijor sau 
pianist era un eveniment 
cultural de prim ordin : 
programele erau substan
țiale, ■ calitatea interpretă
rii de excepție. Datorită 
lui au fost programate nu
meroase prime audiții (din 
Beethoven, Berlioz ș.a.), 
cicluri de integrale (lite
ratura viorii, cvartetele lui 
Beethoven etc.), piese de

nant. Felul său de a-și 
alcătui repertoriul in 
funcție de specificul pu
blicului, execuția însufle
țită și riguroasă, forța de 
atracție a personalității 
sale artistice, înfățișarea 
plăcută și purtarea blindă 
s-au constituit, toate, in 
trăsături ideale ale inter
pretului muzical. S-ar 
putea afirma că datorită 
lui profesiunea de muzi
cant a început să nu mai 
fie privită la vremea 
aceea cu dispreț boieresc, 
ci. dimpotrivă și conform 
adevărului, ca o indelet-

nicire nobilă, mulți părinți 
ingrijindu-se ca odraslele 
lor să învețe un instru
ment, cu ' '

' că ele ar 
al doilea 
mari sau 
concerta 
pline, adeziunea asistenței 
spontană și totală, ciști- 
gindu-se astfel noi și fi
dele contingente de iubi
tori ai muzicii de substan
ță. In felul acesta, Enescu 
a contribuit substanțial la 
răspindirea valorilor cul
turale autentice in mase. 
Această activitate a mu
zicianului era programa
tică și departe de 
materiale, după 
reiese din înseși 
sale : „Chiar dacă 
colț îndepărtat al țării gă
sesc un singur ascultător 
care să guste o partită de 
Bach, atunci țelul pe care 
mi l-am propus este 
atins". Sint cuvinte izvo- 
rite dintr-o conștiință ar
tistică, umanistă și patrio
tică exemplară, dezvă
luind o latură esențială, 
definitorie a adevăratului, 
marelui om de cultură. t

dorința secretă 
putea deveni un 
Enescu. Sălile, 
mici, în care 
Enescu, erau

scopuri 
cum 

spusele 
tntr-un

Dimensiuni filozofice in dramaturgia

noastră contemporană
Avem o literatură dramatică bogată 

în idei, legată de realitățile zilelor 
noastre, diversificată din punct de 
vedere stilistic, care a încetat, in 
bună măsură, să se mai limiteze la 
detalii de suprafață, dezvăluind și 
implicațiile filozofice ale acțiunilor 
omenești, explicind prin mijloace 
poetice raporturile dintre individ și 
societate, influențele reciproce dintre 
existența și conștiința socială in lu
mina filozofiei noastre materialist
dialectice. Putem vorbi și despre un 
sincronism cu preocupările de pe alte 
meridiane, dar. în același timp, despre 
diferența specifică și originalitate. In 
teatrul nostru, condiția omului con
temporan este privită cU gravitate, 
dar fără ’ pesimism, cu firească în
grijorare față de tot ceea ce ar putea 
periclita soarta valorilor spirituale și 
culturale acumulate de-a lungul 
timpului, dar și cu încredere în forța 
omului, în puterea rațiunii lui. in ca
pacitatea lui de a învinge greutățile 
printr-o solidaritate profund umanis
tă ce definește societatea socialistă 
pe care o făurim. Anumite căutări 
salutare în dramaturgia actuală ne 
îndreptățesc să vorbim despre o mai 
accentuată meditație filozofică a dra
maturgilor noștri. Multe piese se bi- 
zuie pe formule ce înlesnesc trecerea 
de la eveniment, la esențe, de la fap
tul de viață către semnificațiile lui, 
aceasta realizîndu-se și prin apelul la 
mituri, legende, alegorii, simboluri, 
parabole, prin elaborarea unor struc
turi dinamice, rapide. Este vorba de 
o lărgire a mijloacelor, de ajungerea 
mai rapidă la comunicarea ideilor cu 
valoare generalizatoare prin imagini 
ce cuprind în ele însele atît genera
lizarea, cit și concretul senzorial.

Putem afirma, fără exagerare, că 
in teatrul nostru dezbaterea filozo
fică este prezentă, mai mult decit în 
alte părți ale lumii, în piese cu ac
țiuni inspirate direct de realitatea zi
lelor noastre, cu faptul concret deve
nit un suport solid pentru concluzii 
largi și ample, îndeosebi atunci cind 
accentul cade pe latura filozofico- 
etică. Exemple concludente avem in 
operele lui Horia Lovinescu, D. R. 
Popescu. Paul Everac, Romulus Guga, 
după cum și în lucrări care aduc, cu 
atentă grijă pentru date, personalități

%

cu o existență istorică verificată, așa 
cum au făcut Siito Andrăs cu Calvin 
și Șervet în „O stea pe rug", sau Du
mitru Solomon în „Socrate", .,Platon" 
și „Diogene clinele", cu marii filozofi 
ai antichității.

Implicațiile filozofice sînt cel mai 
adesea organic integrate dezbaterii 
politice de actualitate și una dintre 
problemele majore, prezente în dra
mele cu cea mal mare încărcătură 
ideatică, este aceea a raportului din
tre perenitate și perisabilitate în is
torie. Eroul acestor drame este, in 
mod obligatoriu, proiectat pe un fun
dal concret social și uman, rezolvat 
prin prisma atestării duratei și rezis-

Opinii de Ileana BERLOGEA

nalităților conlocui
toare.

Cartea, apărută in 
editura „Dacia", este 
pătrunsă de un au
tentic suflu 
tic, fiind o 
memorabilă din istoria 
zbuciumată a Tran
silvaniei, zugrăvită cu 
deosebit patos 
lent, fiind, in 
timp, o foarte 
tă lucrare de 
rialistică pedagogică și 
un capitol al 
invățămîntului 
nesc.

Studiul care 
acest volum, 
Nadiei Nicolescu, re
prezintă o temeinică 
introducere în opera și 
viața eminentului nos
tru pedagog.

patrio- 
pagină

și ta- 
același 
fzbuti- 
memo-
istoriei 
româ-

precede 
datorat

Prof. dr. Patița 
SILVESTRU

„Spiritualitatea românească.
Permanență, devenire"

Cunoscută prin con
tribuții în cerceta
rea fenomenului cul
tura] românesc (în
deosebi în lucrarea 
Geneza eulturologiei 
românești, Editura Ju
nimea, Iași, 1974), Ade
la Iancu-Becleanu ofe
ră prin noua sa carte 
(Spiritualitatea româ
nească, 
devenire, 
Editura 
amplă analiză a spiri
tualității românești, 
punînd în evidență au
tenticitatea civilizației 
poporului nostru, per
manentele valorice 
proprii afirmării aces
tuia în procesul com
plex al dezvoltării cul
turii universale.

Concepută ca „o in
vestigație culturologi- 
că în universul spiri
tual românesc", lucra
rea mărturisește o vă
dită intenție sistemati
că, într-o viziune dia-

Permanentă, 
apărută in 

politică) o

pe înțe-lectică, bazată 
legerea unității dintre 
istorie și contempora
neitate, dintre tradiție 
și eforturile actuale în 
domeniul făuririi cul
turii. Spiritualitatea 
românească este înțe
leasă ca o configurație 
dinamică, permanent 
deschisă, confruntată 
pe parcursul existen
ței sale cu propriile 
probleme și cu cele ale 
umanității și oferind 
un strălucit exemplu 
al dialecticii național- 
universal în cultură.

Evidențierea valori
lor perene ale spiritua
lității poporului nos
tru capătă sensul unui 
act valorizator pus în 
slujba cunoașterii isto
rice, a realizării idea
lurilor și principiilor 
de viață în cadrul noii 
societăți și noii culturi 
socialiste. Ceea ce unii 

' teoreticieni au apre
ciat un „miracol" — ca

a 
Și

trăsătură dominantă 
existenței istorice 
culturale a poporului 
nostru — în lucrare 
este prezentat ca un 
proces dialectic, hrănit 
la flacăra unor aspira
ții seculare ale po
porului, cum ar fi uni
tatea, dragostea de 
tară, setea de liberta
te, aspirații care au 
stimulat forța de crea
ție și transfigurare ar
tistică a oamenilor a- 
cestor meleaguri. O 
asemenea viziune per
mite autoarei să pro
pună o altă perspectivă 
de tratare a specifici
tății culturale româ
nești. ca originîndu-se 
nu într-o trăsătură do
minantă, oricît de im
portantă ar fi aceasta, 
ci într-un sistem de 
valori spirituale pe
rene, în care toate va
lorile caracteristice, al
cătuitoare, mai mult 
sau mai puțin speci-

fice, au un conținut 
existențial, participă 
printr-o dialectică a 
permanenței și a deve
nirii la afirmarea spi
rituală de sine stătă
toare a poporului ro
mân.

Printre valorile ce 
compun acest sistem și 
care iși găsesc o am
plă tratare in volum 
am putea aminti con
știința istorică, înțe
lepciune, eroism, cum
pătare. echilibru, voca
ție umanistă, optimism 
etc., toate acestea fiind 
identificate in creațiile 
reprezentative din cul
tura noastră de-a lun
gul veacurilor. Este 
demn de relevat că în 
configurarea acestor 
valori general uma
ne autoarea accentuea
ză modul particular de 
existență și manifesta
re determinat de dis
ponibilitățile și carac
teristicile poporului 
român. De pildă, ra
ționalismul nu exclu
de, ci se conjugă cu o 
bogată viață sufleteas
că ; umanismul com
portă ca o valență de
finitorie omenia 
cată la rangul de 
mă socială.

Atrage atenția 
binarea 
dintre cercetarea de 
fond, conceptuală, prin 
care se Înscriu contri
buții in analiza proble
maticii culturii, și eva
luarea 
seamă 
istoria culturii 
nești. Analiza valorilor 
perene ale spiritualită
ții românești devine 
aici prilej pentru o ine
dită exemplificare a 
creațiilor monumenta
le ale gîndirii social- 
politice și filozofice, 
ale științei, artei și li
teraturii, pentru o evi
dențiere a ideilor forță 
care străbat creația 
spirituală românească 
— orală, scrisă, figu
rativă, sonoră, suge- 
rîndu-se atît „arheolo
gia" valorilor spiritua
lității românești, cit și 
dialectica devenirii a- 
cestora.

tenței poporului român : „Petru Ra
ces" de Horia Lovinescu, „Răceala" 
și „A treia țeapă" de Marin Sorescu, 
„Săptămîna patimilor" și „Viteazul" 
de Paul Anghel, „Urme pe zăpadă" și 
„Iancu la Hălmagiu" de Paul Eve
rac, „Capul" și „Zodia Taurului" de 
Mihnea Gheorghiu sînt drame isto
rice, dar și filozofice, relevind res
ponsabilitatea față de popor a celui 
învestit să conducă, marea dragoste 
de patrie și pămînt, strămoșesc a ce
lor mulți, izvor de tărie morală și 
forță lăuntrică, valorile axiologice 
stabilindu-se astfel în funcție de pre
zent, dar mai ales de viitor. Eroii 
acestor piese au căpătat statutul exis
tențial al lui „homo edificans".

In apelul la mituri și personaje ca
tegoriale se vădește, de asemenea, 
originalitatea dramaturgiei noastre. 
Alături de chipul „constructorului", 
al „meșterului", al „ginditorului" de 
la Hamangia, care-și așteaptă noi și 
noi infățișări, cu atît mai mult cu cit 
sintem încă datori relevării complexe, 
plenare a acelui erou care să ex
prime mai deplin și mai convingător 
tensiunea și măreția epocii noastre, a 
constructorului socialismului, a celui 
Care făurește lumea comunistă, avem 
interesante întruchipări ale „soției 
ginditorului" ale femeii, mamă și 
protectoare a vieții. Marin Sorescu 
și-a încheiat trilogia „Muntelui de 
sare", opunînd-o pe Irina din „Mat
ca" atit lui Iona, cel sfîșiat de neli
niști și neîncredere, cit și „Paracli
serului", incapabil să-și realizeze vi
sul absolut, dar sterp. Irina are o

identitate socială, are o profesie, este 
invățătoare într-un sat, fiică de ță
ran și țărancă ea însăși, dar ea este 
și Gea modernă, femeia care n-a ui
tat glasul pămîntului. arzînd ca o fla
cără vie , pentru apărarea vieții, pen
tru potolirea stihiilor naturii. Din 
aceeași familie spirituală este și Ma
ria din „Piticul din grădina de vară" 
de D. R. Popescu, luptătoarea comu
nistă din ilegalitate, tînăra fragilă ca 
un lujer, dar puternică pe dinăuntru 
ca un stejar, pe care n-o doboară ni
meni ; ori Maria din „Mormîntul că
lărețului avar" a aceluiași autor.

încordarea și tensiunea epocii pe 
care o trăim, răspunderea noastră 
majoră față de viitor și valorile ma
teriale și spirituale ale umanității 
care ar putea fi distruse de un nou 
război și-au făcut loc în dramele fi
lozofice contemporane. „Jocul vieții 
și al morții în deșertul de cenușă" de 
Horia Lovinescu formulează întrebă
rile legate de viitor, pornind de la 
mitul luptei dintre Cairț și Abel. La 
autorii noștri, grotescul s-a dovedit o 
armă eficientă pentru demascarea 
nonvalorii, așa cum se întîmplă în 
„Pluta Meduzei" de Marin Sorescu șl 
„în căutarea sensului pierdut" de 
Ion Băieșu, metafore comico-drama- 
tice ale eforturilor /zadarnice, ridico
le, ale năzuințelor goale.

Strădania de a . depăși imediatul, 
efortul de a amplifica sensurile fi
lozofice reliefînd simburele durabil 
din faptele omenești sînt însoțite de 
un și mai mare succes atunci cind 
ideea, atitudinea sînt dublate de ca
pacitatea de transfigurare poetică, 
constatare care se impune nu numai 
în cazul lui Marin Sorescu. ci și al 
lui D. R. Popescu, Romulus Guga 
și alții.

Puterea de circulație a piesei filo
zofice este mai mare in timp și în 
spațiu. Parabolele și miturile sînt 
mai ușor de înțeles în ceea ce ele 
aduc ca experiență socială și istorică 
decit întîmplările strict particulare, 
mărindu-se astfel și eficiența ideolo
gică a teatrului, prezența și impor
tanța lui pentru spectatorul și citito
rul român, dar și pentru cel de pe 
alte meridiane. Adevăr dovedit și de 
faptul că o bună parte dintre piesele 
românești cu implicații filozofice au 
început să-și facă loc în repertoriul 
unor teatre de pe diferite meridiane, 
confirmindu-se și prin aceasta nu 
doar aspirația, ci dreptul la univer
salitate al teatrului românesc.

Calitatea serviciilor publice
(Urmare din pag. I)
bună parte din nevoile de consum 
ale populației, compensindu-se co
respunzător solicitările de mărfuri, 
încă din acest an, activități ca ace
lea de confecții de îmbrăcăminte, în
călțăminte, tricotaje, mobilă trebuie 
să marcheze o creștere substanțială, 
respectiv cu 24 la sută față de anul 
anterior.

în cadrul acțiunii' de extindere a 
serviciilor publice va trebui să se 
urmărească, mai mult decit s-a re
alizat pînă în prezent, valorificarea 
resurselor locale și folosirea dispo
nibilităților de forță de muncă din 
fiecare localitate. Posibilitățile prac
tice în această privință sînt extrem 
de largi. Reușita depinde de inge
niozitatea și strădania organizatori
lor de servicii, de măsura în care 
este stimulată inițiativa colectivelor 
de lucrători din unități.

exemplu, este prevăzut să crească cu 
22,5 la sută in 1981 față de anul care 
a trecut. Pe această linie. înseși no
menclatoarele de servicii minimale, 
prevăzute să funcționeze in fiecare 
localitate, se cer revăzute și com
pletate.

ridi- 
nor-

im-
armonioasa

celor mai de 
momente din 

româ-

Prof. univ. dr. 
Alexandru BOBOC

DIVERSIFICAREA OFERTEI DE
SERVICII. Odată cu dezvoltarea re
țelei de unități se asigură și diver
sificarea ofertei de servicii. Pentru 
aceasta, unitățile cooperatiste. între
prinderile prestatoare au obligația să 
studieze și să urmărească atent evo
luția solicitărilor populației și, in 
funcție de modificările intervenite, 
în funcție de specificul fiecărei loca
lități și al fiecărui cartier, să pre
vadă noile tipuri de servicii ce se 
cer organizate. Accentul va trebui 
pus in primul rînd pe serviciile care 
privesc întreținerea bunurilor de fo
losință îndelungată, întreținerea in
stalațiilor casnice, repararea artico
lelor vestimentare, inclusiv pe servi
ciile așa-zis mărunte — servicii 
mult solicitate de populație, dar in
suficient dezvoltate in prezent. Este 
semnificativă în acest sens creșterea 
deosebită, cu 24 la sută, prevăzută în 
1981 față de 1980, a activităților de 
întreținere si reparații a aparaturii 
electronice si electrotehnice.

In acțiunea de diversificare va tre
bui să se aibă totodată în vedere ne
cesitatea reducerii timpului afectat 
de cetățeni satisfacerii diverselor ne
voi casnice, simplificindu-se siste
mul de lucru cu publicul, îndeosebi 
prin crearea dispeceratelor de pre
luare telefonică a comenzilor, stimu- 
lîndu-se totodată acele servicii care 

• asigură reducerea consumului de e- 
nergie și combustibili. Volumul ser
viciilor casnice și gospodărești, spre

CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
CALITĂȚII SERVICIILOR. Efortu
rile materiale pentru dezvoltarea re
țelei de unități nu pot asigura de la 
sine saltul calitativ așteptat de bene
ficiarii serviciilor publice — .cetățe
nii. Tocmai de aceea, eforturile orga
nizatorilor de servicii vor trebui du
blate de preocupări sporite pe linia 
folosirii cit mai eficiente și in condi
ții de calitate superioară a dotărilor 
existente, intărindu-se ordinea și dis
ciplina in unități. Totodată, organi
zatorilor de servicii le revine obliga
ția să manifeste un interes sporit 
pentru recrutarea și pregătirea ca
drelor, în vederea acoperirii defici
tului de personal care se înregistrea
ză la o serie de meserii.

Important pentru creșterea calității 
serviciilor este și sprijinul pe care 
întreprinderile industriale sint datoa
re să-I acorde unităților meșteșugă
rești prin asigurarea pieselor de 
schimb, a aparaturii și a celorlalte 
dotări specifice activității din atelie
rele prestatoare de servicii.

Materializarea practică a măsurilor 
de care depinde dezvoltarea și di
versificarea prestărilor de servicii, a 
indicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului la consfătuirea 
de anul trecut cu activul și cadrele 
de bază din sistemul cooperației Și 
din consiliile populare implică in 
mod deosebit răspunderea consiliilor 
populare. Prin comisiile de specia
litate, prin consiliile locale de coor
donare a prestărilor de servicii, con
siliile populare sînt chemate să ur
mărească și să analizeze activitatea 
tuturor prestatorilor de servicii din 
raza lor de activitate, stabilind mă
surile de remediere a deficiențelor 
ce mai există.

Răspunzind prin fapte chemărilor 
la întrecere lansate la începutul a- 
cestui an, consiliile populare, unită
țile prestatoare de servicii au dato
ria să mobilizeze toți lucrătorii din 
sectorul serviciilor publice, incit per
fecționarea activității în acest dome
niu de larg interes cetățenesc să se 
ridice la nivelul cerințelor mereu 
sporite ale populației.



SC1NTEIA - sîmbăfă 30 mai 1981 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE 
a primit scrisorile de acreditare 

Republicii India
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul KANWAR GAJENDRA 
SINGH a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări personale și bune 
urări din partea președintelui Repu
blicii India, Neelam Sanjiva Reddy, 
iar poporului român urări de pro
gres și bunăstare. De asemenea, am
basadorul indian a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutări cordiale din 
partea primului ministru indian In
dira Gandhi.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se spune : 
„România ocupă astăzi o poziție 
foarte importantă în comunitatea na
țiunilor și poate fi, pe bună drep
tate, mîndră de realizările ei în toate 
domeniile. Contribuția dumneavoas
tră personală, domnule președinte, și 
dăruirea sinceră pentru a face posi
bile aceste realizări sînt bine cunos
cute și admirate în întreaga lume. 
Doresc să adaug că în India atît 
conducătorii, cit și poporul său au 
cel mai înalt respect și admirație 
pentru .conducerea dumneavoastră 
dinamică și exemplară, precum și 
pentru poziția dumneavoastră de 
luptător pentru dreptate, pace și in
dependență in întreaga lume".

în cuvintare se dă o înaltă apre
ciere colaborării pe multiple planuri 
dintre România și India, precum și 
conlucrării pe plan extern intre cele 
două țări, subliniindu-se : „Ca mem
bru fondator al mișcării de nealinie
re, India este conștientă de sprijinul 

■-manent al României pentru miș- 
re și de aprecierea țării dum

neavoastră că nealinierea are astăzi 
un rol foarte important în mențiVizita delegației Comitetului pentru serviciile armatei al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A.

Vineri, președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, a avut o 
întrevedere cu delegația Comitetului 
pentru serviciile armatei al Came
rei Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., condusă de Melvin Price, 
președintele comitetului, deputat 
democrat din partea statului Illinois, 
care face o vizită în țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale.

în aceeași zi, oaspeții s-au întilnit 
cu președintele Comisiei pentru pro
bleme de apărare a M.A.N.. Ion Co- 
man, și cu un grup de deputați, 
membri ai comisiei.

Din delegație fac parte deputății 
William Dickinson, republican din 
partea statului Alabama, Samuel 
Stratton, democrat din partea statu
lui New York, Richard White, de
mocrat din partea statului Texas, 
Robert Mollohan, democrat din par- 
tea statului Virginia de Vest, Elwood 
Willis, republican din partea statului 
Indiana, Antonio Borja Won Pat, 
democrat din Guam, Robert Badham, 
republican din partea statului Cali
fornia, Richard Schulze, republican 
din partea statului Pennsylvania, 
John Fary, democrat din partea sta
tului Illinois, consilieri și experți.

în timpul convorbirilor a fost re
levat faptul că relațiile dintre 
România și S.U.A. cunosc o evoluție 
pozitivă, avind la bază principiile 
inscrise in documentele semnate cu 
ocazia dialogului la nivel înalt și, 
totodată, existența unor posibilități 
pentru extinderea și intensificarea 
conlucrării, atît pe plan bilateral, cit 
și pe tărim internațional, in folosul 
ambelor țări și popoare. In acest 
sens, a fost reliefată contribuția de 
seamă pe care forurile supreme le
gislative ale celor două țări, parla
mentarii români și america'ni pot și 
trebuie să o aducă la promovarea 
legăturilor de prietenie și cooperare 
între România și S.U.A. in diferite 

(Urmare din pag. I)

nerea păcii și înțelegerii Internațio
nale".

în încheiere se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre popoarele noastre vor 
cunoaște o dezvoltare fructuoasă, 
precum și dorința ambasadorului de 
a face totul pentru diversificarea ra
porturilor româno-indiene.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutările adre
sate și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii India cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală', de prosperitate și pro
gres pentru poporul indian prie
ten. De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, în numele său 
și al tovarășei Elena Ceaușescu, cele 
mai bune urări primului ministru 
indian.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt relevate preocu
pările României pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pentru o largă 
colaborare și cooperare internaționa
lă și se subliniază : „Poporul român 
urmărește cu simpatie eforturile de
puse de poporul indian pentru dez
voltarea independentă a țării sale și 
apreciază poziția activă a Indiei. în 
viața internațională, inclusiv în miș
carea de nealiniere, eforturile sale 
îndreptate spre realizarea unui cli
mat de pace, destindere și cooperare 
in lume".

După ce sînt evocate vizitele efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in India și convorbirile la nivel înalt 
româno-indiene de la București și 
New Delhi, în cuvîntarâ se arată : 
„înțelegerile convenite cu aceste 
ocazii au contribuit în mod hotăritor 
la asigurarea cursului ascendent în
registrat în ultimii ani în raporturile 

sfere de activitate, între popoarele 
român și american în vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce; cît și 
în rezolvarea justă și echitabilă a 
marilor probleme ale lumii contem
porane, în folosul politicii de pace, 
destindere, colaborare și respect al 
independenței naționale, pentru în
tărirea securității și înțelegerii in
ternaționale.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Ceaușescu, vicepreședinte, și Luigi 
Martiș, secretar, ai Comisiei pentru 
probleme de apărare a M.A.N., Iu- 
liu Fejes, secretar al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare 
economică internațională a M.A.N., 
alți deputați.

★
Cu ocazia vizitei in țara noastră a 

delegației Comitetului pentru servi-, 
ciile armatei al Camerei- Reprezen
tanților a S.U.A., biroul Marii Adu
nări Naționale a oferit un dineu.

★
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a avut vineri după-amiază o 
întrevedere cu delegația Comitetului 
pentru serviciile armatei al Camerei 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., condusă de Melvin Price, 
președintele comitetului, deputat 
democrat din partea statului Illinois.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte privind dezvoltare^ în conti
nuare a relațiilor bilaterale româno- 
americane și a conlucrării dintre cele 
două state pe arena internațională 
pentru o politică de pace, colaborare 
și înțelegere între popoare.

La convorbire a participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

La întrevedere a fost prezent Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la 
București.

te mereu mai substanțiale. 
Nu există contract incheiat 
in ultimul cincinal, ne asi
gură directorul Alexandru 
Rus, pe care siderurgiștii 
din Vlăhița să nu-1 fi ono
rat la timp, garantind tot
odată o calitate ireproșa
bilă a produselor lor. Deși 
ne aflăm pe un teritoriu 
intrat demult sub jurisdic
ția industriei grele, ne măr
turisește secretarul ' comi
tetului de partid din între
prindere, Dominic Ferencz, 
este semnificativ faptul că 
în secțiile noastre lucrează 
aproape șapte sute de fe
mei și, dintre ele, desigur, 
Margareta Szocs, Margare
ta Demeter sau Iolanda 
Kalopacs pot pleda eficient 
în favoarea adevărului că 
numai și numai investițiile 
deceniului recent încheiat 
au netezit drumul lor spre 
profesii pină ieri rezerva
te în exclusivitate bărbați
lor. Prin modernizarea flu
xurilor tehnologice, prin 
incredințarea efortului fi
zic unor instalații și agre
gate proiectate in concor
danță cu ultimele „jurnale 
de modă" ale siderurgiei.

La Vlăhița, primăvara a- 
cestui an, in care am ani
versat împlinirea a șase 
decenii de la întemeierea

Partidului Comunist Ro
mân, se arată a fi la fel 
de fierbinte ca in țara în
treagă. Rezultatele trimes
trului de început al unui cin
cinal nou sînt revelatoa
re : producția marfă și pro
ducția netă au fost înde
plinite in proporție de 106.3 
și, respectiv, 110,3 la sută, 
în condițiile în care pro
ductivitatea muncii fiecă
rui siderurgist a sporit și 
ea peste prevederile pla
nificate. Au fost livrate be
neficiarilor, suplimentar, 
361 tone fontă cenușie, 369 
tone utilaj de turnare pen
tru oțelării. 400 tone ma
șini și utilaje pentru in
dustria metalurgică. Și nu 
întîmplător, in ultimele 27 
de luni, siderurgiștii Vlă- 
hiței s-au bucurat cu regu
laritate de o sîmbătă liberă. 
Și lucrurile nu se opresc 
aici.

La Vlăhița nu se prestea
ză numai o muncă intensă 
și rodnică cu concursul 
unor agregate și utilaje 
gindite, proiectate și reali
zate pe alte meleaguri. La 
Vlăhița, in egală măsură, 
se gindește intens și rodnic 
cum ar putea deveni mai 
productivă, mai spornică 
toată zestrea dotărilor re
zultate prin investițiile din 
ultimii ani și nu de puține

CEAUȘESCU
a ambasadorului

româno-indiene pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și in alte do
menii de activitate. Consider că exis
tă încă numeroase posibilități pentru 
dezvoltarea in continuare a conlucră
rii româno-indiene, îndeosebi în ce 
privește relațiile economice și de 
cooperare in producție".

După ce se subliniază cu satisfac
ție conlucrarea rodnică dintre cele 
două țări pe arena mondială, în cu- 
vîntare se exprimă convingerea că și 
în viitor „România și India vor 
coopera tot mai strîns în vederea re
ducerii încordării internaționale, re
glementării tuturor problemelor din
tre state pe cale pașnică, prin trata
tive, trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi or
dini economice internaționale, demo
cratizării relațiilor dintre state, in 
interesul popoarelor român și indian 
prieten, al cauzei păcii, independen
ței naționale, progresului și coope
rării în lume".

în încheiere, șeful statului român 
a adresat ambasadorului indian urări 
de succes în îndeplinirea misiunii în
credințate, asigurîndu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Kanwar 
Gajendra Singh.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Republicii In
dia la București.

ȘTIRI SPORTIVE
Pugiliști români în finalele 

turneului de la Manila
Constantin Țițoiu și Georgică Do- 

nici, cei doi pugiliști români care au 
participat la marele turneu interna
țional de box de ia Manila (Filipine), 
s-au calificat în finale. La categoria 
muscă, in semifinale, intr-unui din
tre cele mai spectaculoase meciuri, 
Constantin Țițoiu, cu lovituri precise 
și un foarte bun joc de picioare, l-a 
dominat pe campionul S.U.A., Darrel 
Savoy, obținind o categorică victorie 
la puncte. în a doua semifinală a ca
tegoriei, filipinezul Joseph Baja l-a 
întrecut pe sud-coreeanul Kim Jong.

în limitele categoriei semigrea, 
Georgică Donici și-a confirmat faima 
de puncheur, cîștigind prin KO teh
nic, în rundul 2, meciul cu vest-ger- 
manul Allan From. în finală, Donici 
îl va avea ca adversar pe danezul 
Michael Madsen, care l-a întrecut la 
puncte pe Nicolas Cruz.

• într-un comentariu pe marginea 
ultimei ediții a „Cursei Păcii", tri
misul special al ziarului parizian 
„L’Equipe", Robert Pajot, evidențiază 
buria comportare a cicliștilor români, 
care revin după o lungă absență în 
primul plan al întrecerii, echipa ro
mână posedînd citeva elemente de 
valoare.

La rîndul său, antrenorul echipei 
franceze, Michel Nedelec, remarcă 
din rîndul echipei române pe tinerii 
Constantin Căruțașu, Traian Sîrbu și 
Cornel Nicolae.

• Vineri după-amiază la Paris în 
țurul doi al probei de simplu mascu
lin din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, jucăto
rul român Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2, 6—0 pe francezul Pa
trick Proisy. Alte rezultate : Cau- 
jolle — Kuchna 3—6. 3—6. 7—5, 7—5, 
6—3 ; Gene Mayer — Moore 6—4, 
6—1, 6—1 ; Tony Giammalva — Viz
caino 6—4, 7—5, 6—4.

ori gindirea aceasta se 
transformă in fapte notabi
le. Nu demult, specialiștii 
întreprinderii, în colabora
re cu cei de la Combinatul 
chimic Victoria, au pus la 
punct un nou liant pentru 
miezurile de turnare și au 
izbutit să elimine importul 
la acest capitol cindva de
ficitar al industriei națio
nale. De asemenea, nu de
mult, inginerul Alexandru 
Râcz, tehnicianul Nicolae 
Crainic și turnătorul Adam 
Moise au investit săptămîni 
de trudă în realizarea prin 
autodotare a instalațiilor 
de turnare centrifugală și 
bimetalică a Cilindrilor mici 
pentru laminoare și efortul 
lor a fost încununat de 
succes. Cilindrii uzinați in 
prezent la Vlăhița sînt nu 
numai mai ieftini, dar și 
mai rezistenți decit cei pro- 
veniți din import. Fiind și 
acestea, la rîndul lor, fap
te care exprimă o anume 
dimensiune a împlinirii în 
tipare noi a tradițiilor lo
cului. Ele exprimă adevă
rul că siderurgia Vlăhiței, 
în anii luminoși ai socialis
mului, a recuperat în vite
ză un timp irosit într-o 
virstă trecută a țării și de
ține astăzi un loc cuveniț 
in avangarda industriei ro
mânești.

Ministrul afacerilor externe al R. P. Polone 
va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu

Ședințe ale Comisiilor permanente C. A. E. R. 
pentru colaborare in domeniile statisticii și construcțiilor

La 29 mal, la București s-au în
cheiat lucrările ședinței a 37-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. de co
laborare pentru statistică, Ia care au 
luat parte delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Vietnam, precum și o 
delegație din R.S.F. Iugoslavia. Lu
crările ședinței au fost conduse de 
tovarășul Ilie Șalapa, director gene
ral al Direcției Centrale de Statistică, 
conducătorul delegației române.

Comisia a examinat stadiul înde
plinirii sarcinilor ce îi revin din ho- 
tărîrile Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a adoptat programul și 
planul de desfășurare a următoarei 
comparări a unor indicatori valorici 
ai dezvoltării economiilor naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. Totodată, au fost examinate 
probleme ale perfecționării evidenței 
statistice referitoare la specializarea 
și cooperarea în producția unor ra
muri ale industriei. S-au efectuat 
consultări și schimb de experiență 
în domeniul statisticii teritoriale și 
în probleme ale evidenței statistice 
și utilizării de noi indicatori ca ur
mare a introducerii noului mecanism 
economic.

Ședința s-a desfășurat în spiritul 
înțelegerii reciproce, colaborării și 
prieteniei.

★
în zilele de 25—28 mai a.c. s-au 

desfășurat la București lucrările șe
dinței a 51-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul construcțiilor, la care au parti

tv
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9,20 Curs de limba spaniolă
9,40 Curs de limba franceză

10,00 Telecinemateca (reluare)
11,30 Limba și literatura română. Poe

zia română (ciclu de inițiere in 
creația poetică românească). Mihai 
Eminescu (IV). Natura și poezia 
de dragoste. Prezintă Eugen Sl- 
miou șl St. Aug. Doinaș

12,00 Concert educativ. Filarmonica din 
Craiova (II). Dirijor : Teodor Cos- 
tin. In program : Simfonia a Il-a 
de George Enescu

12,50 Tragerea de amortizare ADAS
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv. E- 

misiune de Tudor Vornlcu. Ileana 
Vlad și Cristian Țopescu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

mai, 1 și 2 iunie. în țară : Vremea va 
fi în general frumoasă în sudul țării, 
cu averse de ploaie izolate îndeosebi 
dupâ-amiaza. în celelalte regiuni, vre
mea va fi schimbătoare, cu cerul tem

IAȘI • Universitatea „Al. I. 
Cuza" a găzduit cea de-a 
Vil-a ediție a colocviului na
țional studențesc „Mihai Emines
cu". la care au participat stu- 
denți de la mai multe centre 
universitare din țară. Au fost 
prezentate comunicări despre 
viața și opera lui Mihai Emi
nescu. S-au desfășurat schim
buri de experiență pe teme ale 
creației literare cu scriitorii, 
poeții și criticii literari ieșeni. 
(Manole Corcaci).

NEAMȚ • în organizarea Sta
țiunii de cercetări biologice, și 
geologice de la Stejaru, la Piatra 
Neamț are loc al patrulea sim
pozion anual cu tema „Genetica 
în sprijinul progresului social- 
economic", la care participă spe
cialiști din acest domeniu din 
toată țara. (C. Blagovici).

BRAILA • La Teatrul de co
pii din Brăila se desfășoară 
„Săptămîna dramaturgiei origi
nale pentru copii". Participă 
Teatrul pentru copii din Brăila 
și Teatrul de păpuși din Ga
lați, precum și formații brăiletie 
de amatori afirmate în faza in
terjudețeană a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Cu 
acest prilej în foaierul teatrului 
a fost deschisă o expoziție inti
tulată „Copilărie fericită" cu de
sene realizate de șoimi ai pa
triei și pionieri. (Corneliu Ifrlm).

HUNEDOARA • La Casa de 
cultură din Petroșani s-a des
fășurat simpozionul „Comba
terea poluării — protecția vie
ții", organizat de Comisia națio
nală de demografie, Comisia 
națională pentru UNESCO, 
Consiliul popular al județului 
Hunedoara și Inspectoratul șco
lar județean. Participanții au 
dezbătut probleme ale protecției 
mediului înconjurător, preocu
pările ce există pentru proteja
rea naturii și înlăturarea surse
lor poluante. (Sabin Cerbu).

HARGHITA • în cadrul „Lu

lare Polone, Jozef Czyrek, va efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
România, la începutul lunii iunie 
1981.

cipat delegațiile țărilor membre, 
precum și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia, conduse de miniștrii și 
miniștrii adjuncți ai construcțiilor și 
industriei materialelor de construcții.

Comisia a analizat modul in care 
au fost realizate prevederile Progra
mului complex privitoare la colabo
rarea în domeniul construcțiilor, in
dustriei materialelor de construcții 
și industriei sticlei și ceramicii, fiind 
convenite acțiuni menite să lărgeas
că și să adincească colaborarea în 
aceste domenii, cu deosebire in di
recția creării unor noi și eficiente 
materiale de construcții, elaborării 
de tehnologii moderne în construc
ții, creșterii productivității muncii, 
reducerii consumurilor energetice și 
valorificării pe scară mai largă in 
producția materialelor de construcții 
a materiilor prime recuperabile și 
refolosibile.

Comisia a examinat și stabilit di
recțiile prioritare de dezvoltare a 
colaborării multilaterale în domeniul 
producerii și utilizării betonului ar
mat, monolit și prefabricat, in con
strucțiile industriale, agrozootehnici, 
de locuințe și social-eulturale.

Participanții la ședință au abordat 
și alte probleme ale colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice, convenind acțiuni și măsuri 
corespunzătoare.

Ședința comisiei, ale cărei lucrări 
au fost prezidate de tovarășul Du
mitru Popa, ministrul construcțiilor 
industriale, a decurs într-o atmosferă 
prietenească, de lucru și deplină în
țelegere reciprocă.

18.30 Mal — cronica evenimentelor poli
tice

18,50 loot de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea — Arc pes

te timp la Suceava. Reportaj
20,00 Teleenciclopedia
20.45 Film serial : Dallas — episodul 9
31,35 „Te-aștept diseară-n Clșmigiu" — 

— emisiune muzical-distractivă
22,05 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV. Recital cu Marga

reta Pîslaru și Joseph Lamer

PROGRAMUL t 

19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului
20,15 Reportaj TV : Comparație !n timp
20,35 Maeștrii artei interpretative. Emil 

Simon
21,25 Documentar științific : Magnetis

mul terestru, prezintă Andrei Ba
cal u

22.05 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV 

porar noros și cu averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, cele maxime între 
18 și 28 de grade. în București : Vreme 
în general frumoasă, cu cer variabil, 
favorabil ploii sub formă de averse la 
începutul intervalului. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vot 
fi cuprinse între 9 și 11 grade, cele ma
xime intre 24 și 27 de grade. (Ileana Ml- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

nii culturii cinematografice", la 
cinematogra tul „Transilvania" 
din municipiul Miercurea-Ciuc 
publicul spectator s-a întîlriit cu 
realizatorii filmului „Bietul Ioa- 
nide“. • La Galeriile de artă 
din Miercurea-Ciuc s-a deschis 
o expoziție de acuarele din lu
crările pictorului Marton Arpad, 
iar la Muzeul orășenesc din 
Gheorgheni expune graficianul 
Karancsi Sandor. (I. D. Kiss).

BIHOR • Teatrul din Oradea 
a prezentat în premieră piesa 
„Ostaticul Z“ a dramaturgului 
polonez Josef Hen. Regia spec
tacolului este semnată de Ta
deusz Pliszkiewicz, iar scenogra
fia aparține Tatianei Manolescu- 
Uleu. în distribuție — Nicolae 
Barosan, Dan Glasu, Ion Mîinea, 
Marcel Segărceanu, Cristina 
Schiopu, Eugen Țugulea • La 
Școala interjudețeană de partid 
din Oțadea a avut loc o intîl- 
nire a cititorilor cu scriitorul 
medic dr. Dumitru Constantin, 
autorul cărții „Inteligența ma
teriei". (Al. Peti).

MARAMUREȘ • Clubul ti
neretului din Baia Mare a găz
duit un simpozion organizat de 
comitetul municipal U.T.C. în 
colaborare cu muzeul județean. 
Manifestarea a fost dedicată îm
plinirii a 45 de ani de la pro
cesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov. Au 
participat tineri din unitățile 
economice, instituții și școli. 
(Gh. Susa).

ARGEȘ • La Pitești s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
XVII-a consfătuiri republicane a 
agrofitotehnicienilor. organizată 
sub egida Academiei de științe 
agricole și silvice a Republicii 
Socialiste România, la care au 
luat parte oameni de știință, 
cercetători, ingineri și tehnicieni 
din producția agricolă. Comuni
cările. referatele și discuțiile 
purtate au avut ca obiectiv cen
trai creșterea fertilității diferi
telor tipuri de sol. (Gh. Cirstea).

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, vineri, 
pe L. S. Subulw’a, ministru de stat la 
Ministerul Industriei și Comerțului 
din Republica Zambia.

Cu acest prilej s-au evidențiat bu
nele relații de prietenie și colabora
re statornicite între România și Zam
bia și au fost abordate unele aspecte 
privind dezvoltarea schimburilor co
merciale bilaterale.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

★
In perioada 25—29 mai s-au desfă

șurat la București lucrările sesiunii a 
XXV-a a Subcomisiei româno-bul- 
gare de colaborare tehnico-științiflcă. 
A fost examinat modul de îndeplini
re a hotăririlor adoptate la sesiunea 
precedentă, ăpreciindu-se cursul . as
cendent de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare în domenii de interes re
ciproc.

în vederea traducerii in viață a în
țelegerilor realizate cu ocazia întîlni- 
rilor la nivel înalt, s-au stabilit noi 
obiective și acțiuni de colaborare și 
cooperare tehnico-științifică pe pe
rioada 1981—1985, îndeosebi în do
meniul utilizării de noi surse de ener
gie, al construcțiilor de mașini, eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcție, industriei chimice, meta
lurgiei, electronicii, electrotehnicii și 
industriei ușoare.

Protocolul a fost semnat de pre
ședinții celor două părți in subcomi
sie — Iancu Drăgan, membru in co
mitetul de conducere ni Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
și Tosko Vancev, vicepreședinte ai 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Progres Tehnic.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii părții bulgare în subcomisie 
au fost primiți de tovarășul Gheorghe 
Cioară, ministru secretar de stat la 
C.N.Ș.T.

★
La Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internaționa
le a fost semnat, vineri, Acordul co
mercial pe termen lung între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Ruandeze.

Documentul, Care prevede crește
rea volumului schimburilor comer
ciale între cele două țări șl creează 
cadrul dezvoltării cooperării econo
mice bilaterale pe termen lung, a fost 
semnat de Ion M. Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Jules Kananura, ambasa
dorul Ruandei în tara noastră.

*
Vineri a fost semnat la București 

Programul de cooperare în domeniile 
învățămîntului, științei și culturii 
intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
pentru anii 1981—1983.

Documentul, semnat ele Romulus 
Neagu, director în M.A.E., și John 
MacRae, director în Ministerul de 
Externe al Marii Britanii, prevede 
măsuri pentru continuarea dezvoltă
rii schimburilor bilaterale științifice 
și cultural-artistice, în folosul reci
proc, precum și pentru o mai bună 
cunoaștere intre cele două țări și po
poare.

La solemnitate au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

A fost prezent John Willson, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București

★
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a Italiei, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-italiană au organizat, vineri după- 
amiază, o manifestare culturală. Pro
gramul a cuprins o conferință ținută

Conferința de ecologie consacrată valorificării optime 
a resurselor naturale

Vineri, la Constanța, s-au încheiat 
lucrările primei conferințe de ecolo
gie cu tema : „Valorificarea optima 
a resurselor naturale", manifestare 
științifică organizată de Ministerul 
Educației și Învățămîntului, Acade
mia de științe agricole și silvice, 
Consiliul Național al Apelor, Consi
liul național pehtru protecția mediu
lui înconjurător. împreună cu Con
siliul popular județean Constanța.

La lucrările conferinței au parti
cipat personalități ale vieții științi
fice din toate centrele universitare 
ale țării, cercetători, ingineri, doc
tori, biologi, arhitecți, meteorologi, 
specialiști in domeniul ecologiei, re- 
prezentînd peste 100 de unități știin
țifice* de cercetare și invățămint.

în plenul conferinței au prezentat 
comunicări și referate Mihail Flores- 
cu, ministru secretar de stat la Con
siliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor, Ion 
Ceaușescu. ministru adjunct la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, G Zarnea, director 
general al Institutului central de 
biologie al Ministerului Educației și 
învățămîntului, prof. dr. docent Vir
gil Ianovici, președintele Consiliului 
național pentru protecția mediului în

Vaccinarea antirujeolică a copiilor
în perioada 1—15 iunie 1981 se va 

desfășura in întreaga țară cea de-a 
treia campanie națională de vaccina
re a copiilor împotriva pojarului 
(vaccinarea antirujeolică).

în această acțiune vor fi cuprinși 
copiii născuți între 16 august 1979 
și 31 * 1 august 1980, precum "și copiii 
omiși din diferite motive in campa
niile din anii 1979 și 1980. Sînt excep
tați copiii care au suferit de rujeolâ 
(pojar).

drului lor de muncă și 
viață.

între marile combinate, 
de-a lungul cărora trenurile 
alunecă sferturi și chiar 
jumătăți de oră, și între
prinderea de fier din Vlă
hița, fără doar și poate, 
există o diferență de an
vergură și nu putem judeca 
acest mănunchi restrîns de 
furnale cu măsuri care nu
i se potrivesc. Importantă 
rămîne aici intensitatea 
efortului creator desfășurat 
într-un spațiu restrîns, in 
turnătoria veche, in turnă
toria nouă, în secția de pre
lucrări mecanice a între
prinderii. Profilul de dez
voltare a evoluat aici în 
strictă concordanță cu anti
cipările, fiecare secție re- 
construindu-se pe sine din 
interior, în tipare mai pro
ductive, și toate funcțio- 
nind astăzi la parametrii 
proiectați, încît s-au putut 
asimila in producție o 
gamă largă de carcase de 
motoare electrice, cilindri 
de laminor cu crustă dură, 
cu grafit nodular sau cu 
structură nedefinită, alte și 
alte produse, în care pon
derea de inteligență tehnică 
Încorporată atinge procen Vaccinarea antirujeolică constă in 

de ziarista Crina Sirbu, precum și 
prezentarea filmului documentar 
„Sardinia".

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-italiană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai unor instituții culturale și 
artistice, un numeros public.

Au fost prezenți Emesto Mario Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Cu același prilej, în sala de expo
ziții a Casei de cultură a I.R.R.C.S. 
a fost deschisă expoziția „Itinerar 
italian", cuprinzind lucrări realizate 
de pictorul Virgiliu Demetrescu- 
Duval.

★
Vineri, la Ministerul Apărării Na

ționale a avut loc o consfătuire de lu
cru cu cadre din unitățile militare 
care lucrează în întreprinderi econo
mice și pe șantiere de construcții.

Au fost scoase în evidență rezulta
tele pozitive obținute in îndeplinirea 
misiunilor încredințate armatei în 
economia națională, noi căi și moda
lități de acțiune pentru continua îm
bunătățire a activității militarilor an
gajați pe frontul construcției socialis
te, astfel încît, concomitent cu ridi
carea nivelului lor de pregătire de 
luptă și politică, să-și aducă o con
tribuție sporită la înflorirea multi
laterală a patriei.

în încheiere, participanții la con
sfătuire au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate.

★
Vineri, la Academia „Ștefan Gheor

ghiu" s-a încheiat cea de-a III-a se
rie a programului „Principii, metode 
și tehnici de planificare în industria 
petrolului", organizat de Centrul in
ternațional CEPECA, în colaborare 
cu „Romconsult" și Ministerul Mine
lor. Petrolului și Geologiei, pentru 
perfecționarea pregătirii specialiștilor 
de la „Irakian National Oil Com
pany" din Bagdad.

în cuvîntul lor, participanții și-au 
manifestat satisfacția pentru posibi
litatea oferită de a cunoaște direct 
realizările economice și sociale ale 
României și experiența țării noastre 
în domeniul industriei extractive de 
petrol și gaze, relevind utilitatea cu
noștințelor teoretice și practice acu
mulate la cursuri și prin contactele 
nemijlocite avute cu specialiștii ro
mâni. Totodată, ei au adus călduroa
se mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat, pentru atmosfera 
de lucru și condițiile de studiu și via
ță create, subliniind că programul a 
constituit încă un prilej de afirmare 
a prieteniei și colaborării dintre 
România și Irak.

♦
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
— A.D.I.R.I. — din București a avut 
loc vineri o masă rotundă, in cadrul 
căreia H. A. Misset, directorul Insti
tutului de studii avansate in științe 
umane și sociale din Olanda, a pre
zentat tema „Probleme economice 
ale unei țări mici din Europa occi
dentală în anii 1980—1981".

★
Vineri s-au încheiat la Cluj-Napo- 

ca lucrările sesiunii științifice anua
le cu tema „Continuitate multimile
nară" — manifestare organizată sub 
egida Muzeului de istorie al Transil
vaniei, la care au luat parte acade
micieni, profesori universitari, cer
cetători în domeniul istoriei, muzeo
grafi și arhitecți din Întreaga țară. 
Desfășurîndu-se timp de trei zile, pe 
opt secțiuni, sesiunea a evidențiat o 
arie largă de preocupări, înfățișate 
în peste 200 comunicări privind pu
nerea in valoare a noi cercetări și 
descoperiri menite să întregească te
zaurul cunoașterii științifice in 
lumina concepției partidului nostru 
asupra istoriei. (Agerpres) 

conjurător, dr. docent Dumitru Teacî, 
secretar științific al Acaddtaiei de 
științe agricole și silvice, prof. dr. 
docent Nicolae Botnariuc, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, președintele 
secției române a Programului 
UNESCO — „Om-biosferă“, prof, 
dr. docent Mihai Băcescu. directorul 
Muzeului de istorie naturală „Gri- 
gore Antipa" din București și alții.

Prin aria largă și problematica de 
actualitate abordată, prima confe
rință de ecologie cu caracter națio
nal a contribuit la punerea in va
loare a unor bogății și resurse neex
ploatate, la dezvoltarea căilor și me
todelor pentru apărarea și conser
varea patrimoniului natural național.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 29 MAI 1981
Extragerea I : 25 24 60 12 80 15 

89 22 8
Extragerea a II-a : 23 45 32 38 13 

2 1 67 33
Fond total de cîștiguri : 1 130 038 

lei, din care 265 478 lei report la 
categoria 1.

injectarea subcutanată a 0,5 ml 
vaccin.

La această vaccinare sînt invitați 
să se prezinte la dispensarele medi
cale, cu copii din grupa de virstă ară
tată, atît localnicii, cît și familiile 
care au domiciliul flotant pe raza dis
pensarului respectiv. Familiile cu co
pii vaccinabili și care in intervalul 
respectiv se află ocazional în alte lo
calități decît cea de domiciliu se vor 
prezenta la cel mai apropiat dispen
sar medical.

• TELEFONIE... SO
LARĂ. Primele cabine telefo
nice înzestrate cu panouri din 
celule fotoelectrice, care con
vertesc energia solară în elec
tricitate, au trecut recent cu 
succes testele efectuate de fir
ma producătoare „France Pho
ton". Echipamentul, care inclu
de de asemenea un generator 
și baterii pentru înmagazinarea 
energiei necesare pe timpul 
nopții, asigură luminarea cabi
nei și amplificarea semnalului 
telefonic în condiții mai avan
tajoase decît în cazurile con
venționale, in care energia este 
furnizată prin cabluri. Probele 
făcute în lunile de iarnă au dat 
rezultate pozitive privind func
ționarea normală a echipamen

tului chiar în condițiila dimi
nuării luminii solare.

• VALORIFICAREA 
CĂLDURII REZIDUALE 
A TERMOCENTRALE
LOR. Una dintre cele mai 
mari termocentrale din R.F.G. 
și din Europa. Reiniche Braun- 
kohwerke (2 700 MW), pentru a 
nu lăsa să se piardă căldura re
ziduală a agregatelor sale, a or
ganizat o crescătorie de pești in 
bazine de masă plastică, prin 
care trece apa din sistemul de 
răcire, avind o temperatură de 
20—25 grade Celsius. în aceas
tă apă, ce conține o mare can
titate de oxigen, ca urmare a 
trecerii ei prin turnurile de ră
cire ale termocentralei, se simt 

foarte bine crapii, somnii, an- 
ghilele, bibanii. în imediata a- 
propiere a unei alte termocen
trale, de lingă Koln, se culti
vă cartofi șl sfeclă de zahăr pe 
un teren încălzit eu ajutorul u- 
nei rețele de țevi din plastic, 
aflate la o adincime de 75 de 
cm. prin cate circulă apa caldă 
provenită de la centrală. Prime
le rezultate sînt pozitive : s-au 
înregistrat sporuri de recoltă și 
ameliorări calitative. Conținutul 
de zahăr al sfeclei de pe acest 
lot, de exemplu, a sporit cu 70 
la sută.

• UN ZBOR INEDIT.
Autorul avionului cu pedală, 
inginerul american Paul MaeCre- 
ady, este aproape gata cu o 
nouă realizare : în cîteva săptă- 
mini, „Solar Challenger", primul 

avion acționat exclusiv cu ener
gie solară, construit tot de el, 
va încerca să zboare între Paris 
și Londra, urmînd a parcurge 
distanța în aproximativ șapte 
ore. Avind o viteză mică, avio
nului îi trebuie o oră pentru a 
atinge înălțimea de 3 000 m. Al
titudinea sa de croazieră va fi 
de 5 000 m, suficient de joasă 
pentru ca pilotului să nu-1 tre
buiască mască de oxigen și 
suficient de înaltă pentru a be
neficia la maximum de razele 
soarelui și a avea timp de o 
coborîre, în zbor planat, spre 
locul de aterizare, în cazul 
opririi motorului. Căci aparatul

3RETUTINDENI
nu dispune de nici o baterie sau 
alt sistem de stocare a ener
giei, bizuindu-se doar pe cele 
16123 de celule fotovoltaice, 
care transformă lumina în forță, 
allmentînd micul motor de 
2,7 CP MacCready e captivat și 
de latura „poetică" a invenției 
sale. „Voi avea — spune el — 
marea plăcere să zbor singur și 
in liniște printre păsările ceru
lui"...

• REANIMATOR CAR
DIAC PORTATIV. Specia
liștii americani au realizat în 
premieră un reqnimator cardiac

automat portativ. Cînd o per
soană este bănuită de accident 
cardiac, i se plasează pe piept

electrozii aparatului. După nu
mai cîteva secunde aparatul in
tră in funcțiune ; în caz că 
„descoperă" că inima este in 
stare de fibrilăție declanșează 
automat un șoc electric, ceea ce 
constituie, așa cum este știut, 
terapeutica clasică. în cazul 
cînd bătăile inimii sînt tot sla
be, emite un curent electric in 
ritmul de 72 pulsații pe minut. 
Aparatul se dovedește a fi deo
sebit de util în special pompie
rilor aflați la locul unui sinis
tru, pentru reanimarea persoa
nelor asfixiate.

• SIMBOLUL „COR- 
RIDEI" PERUANE. ° inte* 
resantă formă de „corridă" e- 
xistă în Peru : rolul toreadori
lor este preluat aici de... con
dori. Astfel de lupte se orga

nizează in localitățile aflate In 
Anzi. la mari înălțimi, cu pri
lejul zilei naționale a acestei 
țări. „Corrida", lupta cu taurii, a 
fost Introdusă in America Lati
nă de către spanioli. Indienii 
i-au dat însă o interpretare pro
prie. Pentru ei, taurul reprezen
ta forța ocupantului, iar condo
rul — pasărea sfîntă a incași
lor — era simbolul luptei pen
tru independență. După ce ță
rile andine și-au cucerit inde
pendența. „corrida" indiană și-a 
pierdut acest sens politic, dar a 
rămas principalul punct de a- 
tracție al festivităților anuale. 
Condorul atacă taurul din zbor 
înfigîndu-și ghearele in gitul lui. 
Dacă taurul reușește să se de
baraseze de adversarul înaripat, 
victoria II revine ; dacă nu — 
ceea ce se întimplă frecvent — 
învinge pasărea.



PRAGA DESCHIDEREA CONGRESULUI P. C. GERMAN
înaltă apreciere față de rezultatele vizitei 

delegației de partid și de stat 
conduse de tovarășul Kicolae Ceaușescu 

in R. S. Cehoslovacă

BONN 29 (Agerpres). — In orașul 
Hanovra (capitala landului vest-ger- 
man Saxonia inferioară), s-a deschis, 
vineri, cel de-al VI-lea Congres al 
Partidului Comunist German. La lu
crări, care vor dura trei zile, iau par
te aproximativ 850 de delegați, pre
cum și reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești și mișcări 
de eliberare. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de tovarășa 
Cornelia Filipaș, membru al Comi

tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului se 
află prezentarea raportului conduce
rii P.C.G., dezbaterea și adoptarea de 
hotăriri in probleme actuale ale po
liticii interne și externe și alegerea 
organelor de conducere ale partidu
lui.

Președintele P.C.G., Herbert Mies, 
a prezentat raportul intitulat „Totul 
pentru pace, pentru apărarea drep
turilor sociale și democratice".

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

PRAGA 29 (Agerpres). — Agenția 
cehoslovacă de presă — C.T.K. — in
formează că, la 29 mai, Prezidiul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia a examinat 
o informare cu privire la desfășu
rarea și rezultatele vizitei, oficiale de 
prietenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă a delegației române de 
partid și de stat, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, desfășurată in zilele de 
19—21 mai. Prezidiul C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia și-a exprimat acordul 
cu activitatea delegației cehoslovace 
de partid și de stat, condusă de to
varășul Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, în cadrul convorbirilor, 
precum și cu rezultatele vizitei.

In comunicatul transmis de agen
ția C.T.K. se arată că Prezidiul C.C.

at P. C. din Cehoslovacia a dat o 
înaltă apreciere importanței acestei 
vizite, exprimindu-și convingerea că 
rezultatele ei vor contribui la dez
voltarea in continuare a relațiilor de 
prietenie dintre Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul Comu
nist Komăn, dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica Socia
listă România. Relevînd că vizita a 
deschis noi posibilități pentru adin- 
cirea continuă a colaborării multila
terale,. în interesul ambelor țări, in 
comunicat se arată că ea va contri
bui, totodată, Ia întărirea unității țâ
rilor socialiste și mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, la con
solidarea continuă a forțelor păcii și 
progresului in întreaga lume.

Prezidiul C.C. al P. C. din Ceho
slovacia — precizează comunicatul — 
a insărcinat organele cehoslovace de 
partid și de stat de reșort să ia mă
suri în vederea îndeplinirii sarcini
lor ce decurg din convorbiri și din 
documentele semnate.

Congresul Partidului Liber Democrat din R.F.G.
BONN 29 (Agerpres). — La Koln 

s-a deschis, vineri, cel de-al XXXII- 
lea Congres anual al Partidului Li
ber Democrat din R.F. Germania — 
partenerul de coaliție al Partidului 
Social-Democrat in guvernul de la 
Bonn. La dezbateri participă 400 de 
delegați, reprezentînd aproximativ 
80 000 de membri ai partidului din 
cele 10 landuri vest-germane.

Ordinea de zi a congresului inclu
de, in principal. definirea poziției 
liber-democraților față de unele pro

bleme de acută actualitate, cum ar fi 
planurile N.A.T.O. de instalare pe 
teritoriul unor țări membre, inclusiv 
al R.F.G., de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, politica ener
getică și reducerea cheltuielilor gu
vernamentale, în contextul eforturi
lor vizind combaterea inflației și re
lansarea activităților economice. Dis
cursul inaugural a fost rostit de pre
ședintele partidului, Hans-Dietrich 
Genscher.

Convorbiri bulgaro-elene
ATENA 29 (Agerpres). — La 

Rhodos au continuat convorbirile 
dintre Constantin Karamanlis, pre
ședintele Republicii Elene, și Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, care se află 
intr-o vizită oficială in Grecia. Cei 
doi conducători de stat — relatează 
agenția B.T.A. — au examinat o se
rie de probleme internaționale, sub
liniind, cu acest prilej, necesitatea

adoptării de măsuri practice în di
recția dezarmării, consolidării des
tinderii, păcii și securității în în
treaga lume.

O atenție deosebită a fost acor
dată situației din Balcani, părțile re- 
levind că se impune consolidarea bu
nei vecinătăți, înțelegerii reciproce și 
colaborării, ceea ce corespunde in
tereselor păcii, securității in această 
zona, in Europa și in Întreaga lume.

i’

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raiduri ale aviației israeliene in Liban • întrunirea de 

urgențâ a Comitetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 29 (Agerpres). — Agenți

ile internaționale de presă informea
ză că aviația israeliană a efectuat in 
zilele de joi și vineri noi bombarda
mente asupra unor localități libane
ze, survolînd, de asemenea, orașul 
Beirut. In urma bombardării regiu
nilor Damour și Naameh, situate la 
aproximativ 15 kilometri sud de ca
pitală, 15 persoane au fost ucise, alte 
30 fiind ranițe.

Pe de altă parte, agențiile Reuter 
și France Presse relatează că o uni
tate de comando israeliană a debar
cat pe litoralul libanez al Mării Me- 
diterane, în zona Naameh, în timp 
ce nave militare ii asigurau acoperi
rea de artilerie. Vineri dimineața, un 
alt grup militar israelian a pătruns 
in localitatea Majdel Zoun, din su
dul Libanului, dinamitind trei clă
diri.

Acțiunile efectuate de grupurile de 
comando israeliene au fost confirma
te la Tel Aviv.

★
Agenția W.A.F.A. anunță că Yasser 

Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a prezidat o reuni
une de urgență a Comitetului Execu
tiv al O.E.P., consacrată examinării 
situației din Liban.

★
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
l-a primit pe trimisul său special în 
Orientul Mijlociu, Philip Habib, care 
a efectuat o misiune de trei săptă- 
mini in această regiune. După între
vedere, Philip Habib a declarat că 
urmează să revină în zonă săptămîna 
viitoare.

K. Waldheim a recomandat prelungirea mandatului 
forțelor Națiunilor Unite din Cipru

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Secretarul general al .O.N.U., Kvlrt 
Waldheim, a recomandat, înțr-un, ra
port înaintat Consiliului de Securi
tate, prelungirea cu incă șase luni a 
mandatului forțelor Națiunilor Unite 
de menținere a păcii în Cipru 
(UNFICYP), care expiră la 15 iunie. 
Aceste forțe se află in insulă din 
1971.

In raportul său, Kurt Waldheim se 
arată optimist in privința perspecti
velor eforturilor O.N.U. de deblocare 
a convorbirilor intercomunitare în 
chestiunea Ciprului. „In etapa actua
lă — subliniază el — am rațiuni să

cred că ambele părți par să fie pre
gătite pentru a face un efort intens 
in direcția unei reglementări cuprin
zătoare. care să includă aspectele te
ritoriale și constituționale, strîns le
gate intre ele.

K. Waldheim a arătat că un im
portant pas înainte a fost făcut la 22 
aprilie, la Nicosia, cînd reprezentan
tul său special in problema cipriotă, 
Hugo Gobbi (Argentina), a anunțat 
realizarea intre părți a unui comitet 
însărcinat cu găsirea și recenzarea 
persoanelor dispărute din rîndul ce
lor două comunități cipriote.

încetarea din viață a tovarășei Soong Ching Ling
BEIJING 29 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Comunist 
Chinez, Comitetul Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari și Consiliul de Stat ale 
R. P. Chineze au anunțat încetarea 
din viață, la 29 mai, la Beijing, în 
virstă de 90 de ani, a tovarășei Soong 
Ching Ling, președinte de onoare al 
Republicii Populare Chineze, vicepre

ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze — in
formează agenția China Nouă. înce
tarea din viață a tovarășei Soong 
Ching Ling — se arată in comunicat 
— constituie o pierdere pentru țară 
și pentru întregul popor.

S-a hotărit organizarea de funera
lii naționale.

Reuniunea la nivel înalt a Comunității 
Economice a Statelor din Vestul Africii

FREETOWN 29 (Agerpres). — In 
capitala Sierrei Leone s-au deschis 
lucrările celei de-a Vl-a reuniuni la 
nivel înalt a Comunității Economice 
a Statelor din Vestul Africii 
(ECOWAS), la care participă 11 
șefi de stat și de guvern. Reuniunea 
este consacrată analizării stadiului 
actual și posibilităților de dezvoltare 
a cooperării între statele membre ale 
acestei organizații.

In alocuțiunea inaugurală, președin
tele țării-gazdă, Siaka Stevens, a afir
mat că in cadrul . ECOWAS s-au 
realizat progrese satisfăcătoare in 
ceea ce privește înfăptuirea obiective
lor planificate. El a arătat că au fost 
înlăturate o serie de obstacole din 
calea cooperării regionale. La rîndul 
sau. președintele Republicii Togo. 
Gnasingbe Eyadema. președintele 
ECOWAS In exercițiul precedent, 
a arătat că această organizație a tre
cut in faza aplicării programului său, 
care cuprinde liberalizarea comerțu
lui, schimburi de mărfuri și progra
me de dezvoltare comune. Șeful sta
tului togolez a adresat un apel țări
lor membre de a-și mobiliza resurse

le pentru întărirea cooperării inter
comunitare. „Lupta pentru emanci
pare și independență economică este 
în prezent la fel de urgentă și de 
semnificativă ca lupta pentru inde
pendență politică1* — a arătat, la rin- 
dul lui, președintele Nigeriei, Shehu 
Shagari.

Lucrările reuniunii la nivel inalt 
continuă cu dezbaterile generale, pe 
marginea documentelor elaborate in 
cadrul reuniunii Consiliului ministe
rial al ECOWAS, . desfășurată îna
intea actualei întruniri.

Președinte in exercițiu al 
ECOWAS a fost ales șeful statu- 
lui-gazdă, Siaka Stevens.

★
ECOWAS a fost înființată tn 1975 

și cuprinde 16 țări membre din 
zona vestică a continentului african: 
Benin. Capul Verde, Gambia, Ghana, 
Guineea, Guineea-Bissau, Coasta de 
Fildeș. Liberia. Mali, Mauritania. Ni
ger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, 
Togo, Volta Superioară. Populația to
tală a țărilor membre se ridică Ia 150 
milioane. Această organizație are 
scopul de a facilita schimburile și 
cooperarea intre statele din regiune.

DREPTUL ASUPRA RESURSELOR NATURALE. înfăptuirea dreptului 
inalienabil al statelor suverăne de a dispune de resursele naturale proprii 
constituie o componentă esențială a eforturilor comunității internaționale 
pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale - se arată intr-un 
document adoptat la sediul din New York al Națiunilor Unite de către 
participanții la cea de-a Vll-a sesiune a Comitetului pentru resurse 
naturale al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). In 
document se relevă necesitatea respectării stricte a principiului suverani
tății inalienabile a fiecărei țări asupra bogățiilor sale.

COMUNICAT COMUN SOVIE- 
TO-IORDANIAN. La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
comun sovieto-iordanian semnat de 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și regele Hussein al Ior
daniei, care a întreprins o vizită 
oficială in Uniunea Sovietică. Păr
țile au discutat probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în 
diferite domenii și unele probleme 
internaționale de interes comun. 
Au fost abordate îndeosebi ches
tiuni privind situația din Orientul 
Mijlociu și zona Golfului.

SOLIDARITATE CU POPORUL 
NAMIBIEI. Jn cadrul unei alocu
țiuni rostite vineri, ministrul de 
externe al Republicii Zimbabwe, 
Simon Muzenda, a subliniat că e- 
liberarea Namibiei și a poporului 
din R.S.A. de sub dominația rasis
tă constituie o datorie a Africii in
dependente. Regimul anacronic de 
apartheid din 
înlăturat' decit 
lui african din 
tat vorbitorul.

R.S.A. nu poate fi 
prin lupta poporu- 
această țară, a ară-

COMERCIAL înre-

perioada care a trecut de la 10 mai, 
respectiv de la cel de-al doilea tur 
al alegerilor prezidențiale din Fran
ța, care s-a soldat cu o importantă 
victorie a forțelor de stingă, rindu
rile comuniștilor francezi au sporit 
cu 6 000 de membri. In total, de la 1 
ianuarie a.c., in 
intrat 60 000 de 
francezi.

rindurile P.C.F. au 
oameni ai muncii

IN BENIN A LOC UN 
cu tema 

și dezvol-

CONVORBIRI LA PHENIAN. 
Președintele R.P.D. Coreene, Kim 
Ir Sen, l-a primit pe Iosip Vrho- 
veț. secretarul federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
aflat in vizită oficială la Phenian, 
în cursul convorbirii a fost subli
niată necesitatea întăririi în con
tinuare a mișcării de nealiniere pe 
baza principiilor ei autentice și 
rolul pe care această mișcare este 
chemată să-1 joace în actuala si
tuație internațională complexă.

DEFICITUL
gistrat de cele zece țări membre 
ale Pieței comune în schimburile cu 
Japonia în cursul primelor patru 
luni ale anului curent s-a ridicat 
la 3,6 miliarde dolari, sporind cu 
46 la sută în raport cu cel din 
intervalul corespunzător din 1980 — 
s-a anunțat la Bruxelles.

AVUT 
SEMINAR NAȚIONAL 
„Cooperativele agricole 
tarea regiunilor rurale", consacrat
procesului de cooperativizare a 
agriculturii acestei țări. în prezent, 
jn Benin funcționează peste 500 de 
cooperative, care totalizează 13 000 
membri, precum și 51 de cooperati
ve agricole experimentale. La se
minar, participanții au relevat ne
cesitatea creării unei organizații na
ționale care să se ocupe de dezvol
tarea mișcării cooperatiste.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN JA
PONIA a fost în luna aprilie de 
I 370 000, ceea ce 
sută din totalul 
din această țară, 
nicat oficial dat
la Tokio și reluat de agenția Kyodo.

reprezintă 
populației 
relevă un 
publicității

2.4 la 
active 
colnu- 
vineri

Noi demonstrații 
antiguvernamentale 

la Seul
SEUL 29 (Agerpres). — Pentru a 

treia zi consecutiv au continuat de
monstrațiile antiguvernamentale ale 
studenților de la Universitatea Națio
nală din Seul — relatează agenția 
Associated Press. Participanții, peste 
1 000 de studenți, s-au adunat în in
cinta universității pentru a comemora 
pe colegii lor căzuți eroic in cursul 
răscoalei populare din luna mai anul 
trecut in orașul Kwangju. Condam
ni nd cu fermitate autoritățile milita
re care au răspuns cu cruzime la ce
rerea legitimă a populației .de in
staurare a democrației in Coreea de 
Sud. demonstranții s-au pronunțat 
pentru demisia imediată a actualului 
guvern și eliberarea tuturor persoa
nelor aflate în închisori.

Autoritățile de la Seul. îngrijorate 
de acest nou val de acțiuni antigu
vernamentale, care este — după cum 
relevă agențiile internaționale de 
presă — pe cale de a se extinde și in 
alte orașe, au trimis însemnate efec
tive ale poliției în zona universității.

(dîn actualitatea powca)-
Un vot în favoarea unei rezolvări

juste și echitabile a problemei cipriote
Prezentindu-se in alegerile legis

lative de duminică cu un program 
constructiv, realist, atit in proble
mele de politică internă, cit și in 
cele de politică externă și cerind 
alegătorilor „să voteze pentru schim
bări calitative", Partidul Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a obținut cel mai mare 
număr de voturi — 32.7 la sută din 
totalul sufragiilor exprimate și o 
treime din mandatele Camerei Re
prezentanților — devenind astfel 
primul partid politic al țării.

Succedind la scurtă vreme rezul
tatelor scrutinului prezidențial din 
Franța, succesul A.K.E.L. reprezintă, 
astfel, o nouă expresie a procesului 
de afirmare a forțelor de stingă in 
viața Europei, in lupta pentru 
transformări sociale înnoitoare, pen
tru democrație, independență și pace.

Deși la urne au participat numai 
ciprioții greci — după cum se știe, 
în februarie 1975, in partea de nord 
a insulei a fost proclamat „statul 
federal cipriot turc" — observatorii 
sint de părere că scrutinul de dumi
nică este de natură să marcheze un 
pas înainte în definirea pozițiilor și 
căilor de soluționare a problemei 
cipriote. In legătură cu aceasta se 
cuvine menționat faptul că toate cele 
patru partide reprezentate în Cameră 
s-au pronunțat in timpul campaniei 
electorale pentru o reglementare 
justă și durabilă a situației din 
insulă, pentru garantarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
Ciprului, In cadrul unei federații bi- 
regionale ; pozițiile diferă însă in 
ceea ce privește procedurile și mo
dalitățile concrete de acțiune preco
nizate pentru atingerea acestor obiec
tive.

Succesul repurtat în alegeri este 
fără îndoială strins legat de faptul 
că programul prezentat de Partidul 
Progresist al Oamenilor Muncii în 
fața poporului cipriot este un pro
gram realist, constructiv, cît se poate 
de clar. A.K.E.L. militează pentru o 
rezolvare justă și echitabilă, pașnică 
și efectivă a crizei cipriote, pornind 
de la garantarea independenței, su
veranității și integrității teritoriale, 
demilitarizarea țării și menținerea 
poziției ei de nealiniere. In acest 
cadru fundamental, A.K.E.L. se pro
nunță în favoarea unei apropieri și 
colaborări tot mai strînse între cele 
două comunități cipriote, greacă și 
turcă. Relevînd că negocierile inter

comunitare. sub egida O.N.U., con
stituie calea pentru rezolvarea pro
blemei cipriote, A.K.E.L. respinge cu 
fermitate orice încercare de a scoate 
această problemă în afara cadrului 
O.N.U.

In același timp, pe plan intern 
partidul a prezentat un șir de mă
suri concrete vizind imbunătățirea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
lărgirea și consolidarea justiției so
ciale, apărarea intereselor maselor 
largi.

Scrutinul de duminică, desfășurat 
pentru prima dată după sistemul 
reprezentării proporționale simple, 
prilejuiește observatorilor și alte 
concluzii, in primul rind în ce pri
vește componența Camerei Repre
zentanților. In acest context, se 
remarcă avansul partidului A.K.E.L., 
importantul recul (de la 21 la 8 man
date) al Partidului democratic al

președintelui Spyros Kyprianou ; 
Partidul socialist (E.D.E.K.) va avea 
in noua cameră 3 mandate, iar un 
număr de 12 locuri au revenit 
partidului Adunarea Democratică.

După anunțarea rezultatelor, presa 
cipriotă apreciază că, deși nici una 
din principalele formațiuni politice 
nu dispune de majoritatea absolută, 
la nivel parlamentar se poate con
stitui o coaliție care să fie în măsură 
să promoveze o linie unitară de 
soluționare a problemelor pplitice și 
economice ale țării și, în primul 
rînd, o conduită comună în privința 
convorbirilor intercomunitare. In 
acest sens este interpretat de ziarul 
„Haravghi", organul A.K.E.L.. votul 
de duminică, acesta exprimind, după 

' cum scrie cotidianul, „convingerea 
majorității electoratului că soluțio
narea prin mijloace politice, pe cale 
pașnică a problemei cipriote. întă
rirea independenței, suveranității, in
tegrității teritoriale și nealinierii 
Republicii Cipru reprezintă o con
tribuție la cauza păcii și cooperării 
în Balcani, Mediterana și în întreaga 
Europă".

N. PLOPEANXJ

italiă: Implicațiile crizei guvernamentale
Italia cunoaște din nou o criză de 

guvern. Demisia cabinetului — al 
40-lea guvern republican — a inter
venit la numai șapte luni de la insta
lare, după ce incercarea premierului 
de a recurge la o simplă remaniere 
ministerială, ca formulă de salvare a 
cabinetului, a fost respinsă de Parti
dul socialist, principalul partener al 
democrat-creștinilor în coaliția cva- 
dripartită, din care mai făceu parte 
socialiștii-democratici și republicanii.

La originea crizei se află un scan
dal politic de proporții, izbucnit în 
urma descoperirilor făcute în cursul 
unei anchete judiciare, inițial vizîn- 
du-i doar pe unii magnați din lumea 
finanțelor. Șapte din aceștia au fost 
arestați pentru export ilegal de ca
pital, dar firele cercetărilor au ajuns 
și la Licio Gelli, personaj cu ipostaze 
multiple : industriaș și comerciant 
veros și. In plus, șef al organizației 
masonice ,.P2“ (Propaganda-2), acum 
dispărut fără urmă. La domiciliul 
său a fost găsită, in timpul perchezi
ției, lista celor 953 membri ai orga
nizației, între care figurau trei mi
niștri, trei subsecretari de stat, perso
nalități din justiție, armată, parla
mentari, bancheri etc. Publicate în 
presă cu avizul magistraturii și al 
primului ministru, listele, ca și alte 
documente descoperite, au produs vîl- 
vă în opinia publică, demnitarii res-

pectivi fiind implicați în activitatea 
unei organizații acuzate de magistra
tură că urmărește „distrugerea ordi
nii constituționale prin acțiuni poli
tice. economice și de altă natură".

Din cele scrise în presa italiană pe 
marginea documentelor capturate 
rezultă că intre obiectivele organiza
ției incriminate erau înscrise interzi
cerea sindicatelor, revizuirea compe
tenței forțelor de ordine, preluarea 
controlului asupra radioteleviziunii, 
suprimarea imunității parlamentare, 
impunerea unui nou cadru juridico- 
instituțional. Pe scurt, obiective ale 
unei veritabile lovituri de stat cu ca
racter de dreapta.

Mai mult decît un „centru de pu
tere ocultă", organizația în cauză — 
așa cum reiese din probele dezvăluite 
— ar fi amestecată în numeroase 
scandaluri și comploturi antistatale, 
inclusiv unele atentate înregistrate 
în ultima vreme în Italia. Dealtfel, 
incă acum cinci ani, in legătură cu 
atentatul deosebit de sîngeros săvîr- 
șit de forțe de extremă dreaptă con
tra trenului „Italicus", rechizitoriul 
procurorului califica „loja" lui Gelli 
drept „arsenalul cel mai bine dotat 
cu instrumente de subversiune poli
tică și morală".

Aparent fenomene sociale distincte, 
fără legătură unele cu altele și pri
vind medii îndepărtate între ele, te-

rorismul și scandalurile din cercurile 
politico-financiase se împletesc în 
realitate între ele atit prin consecințe, 
cit și prin scopuri. Indiferent ce vor 
mai scoate la iveală cercetările, ac
tuala criză pune și mai pregnant in 
lumină faptul că instituțiile demo
cratice italiene sînt supuse unui du
blu asalt, unor continue încercări din 
partea terorismului, pe de o parte, 
a scandalurilor in lanț, pe de alta. De 
amintit, în acest sens, agitația provo
cată de cazurile de corupție in legă
tură cu achiziționarea unor avioane, 
ecourile uriașelor fraude legate de 
„scandalul petrolului" de la sfârșitul 
anului trecut, care nu s-au stins 
nici acum. Or, toate acestea 
au un puternic efect destabilizator 
in viața politico-socială, se dovedesc 
deosebit de nocive, de vreme ce, așa 
cum arată fără excepție presa italia
nă, compromit instituțiile democrati
ce și servesc deci adversarilor aces
tora. Tocmai prin aceasta se întilnesc 
și se intersectează cu terorismul cel 
mai abject, de cea mai joasă speță.

Cu atit mal nefaste apar aceste fe
nomene, cu cît ele se petrec pe un 
fundal economic marcat de serioase 
dificultăți ; o rată a inflației de peste 
21 la sută, deteriorarea accentuată 
a cursului lirei, șomajul care afectea
ză circa două milioane de oameni. 
Cercuri largi ale opiniei publice ex
primă părerea că nu se pot realiza 
progrese ample și substanțiale în în
sănătoșirea vieții economice fără o 
asanare democratică a vieții politice, 
fără infuzia unor forțe proaspete, 
populare.

Criză economică, terorism, criza in
stituțiilor : abordarea și soluționarea

acestor probleme acute reclamă, așa 
cum dovedesc ultimele evenimente, 
unirea tuturor forțelor realmente de
mocratice, care se pronunță pentru o 
evoluție social-politică și economică 
sănătoasă a societății, pentru schim
bări politice înnoitoare. Tocmai 
această preocupare majoră se dega
jă din pozițiile exprimate de partide
le de stingă in legătură cu soluționa
rea actualei crize guvernamentale. 
Secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, a reafirmat poziția parti
dului său privind necesitatea formă
rii unui guvern larg reprezentativ 
„de alternativă democratică", cu par
ticiparea comuniștilor. „Este evident 
— a spus el — că actuala criză nu 
poate fi soluționată prin reproduce
rea vechilor formule care au condus 
la situația existentă". La rîndul său, 
Partidul socialist susține necesitatea 
•unei „convergențe a ansamblului for
țelor stingii", cum a declarat Claudio 
Martelli, purtător de cuvînt al lide
rului partidului. Bettino Craxi. Chiar 
și Partidul democrat-creștin, prin 
glasul secretarului politic al partidu
lui, Flaminio Piccoli, s-a pronunțat 
pentru o „acțiune concretă și eficace 
de reînnoire" — dar, în practică, re
înnoirea s-a redus la... încercarea de 
menținere a vechii coaliții demisio
nate, eventual cu includerea Partidu
lui liberal.

în aceste condiții sînt așteptate cu 
interes evoluțiile de viitor după de
semnarea, în cursul zilei de joi, de 
către președintele republicii, a fostu
lui premier Forlani in vederea for
mării unui nou guvern.

V. OROS

CAPRICIILE VREMII. La Salz
burg și in ținuturile din împreju
rimi s-au înregistrat temperaturi 
foarte scăzute, anunță meteorologii 
austrieci. în munți a nins, iar stra
tul de zăpadă a atins pe alocuri 50 
de centimetri, impiedicînd in tre
cători circulația autovehiculelor.

TRAFICUL AERIAN A ÎNCE
TAT, JOI, ÎN FINLANDA, ca ur
mare a unei greve cu o durată ne
limitată, declarată de controlorii 
aerieni. Potrivit unui purtător d<? 
cuvint al sindicatelor, greva a foSi 
hotărîtă după întreruperea negocie
rilor cu companiile aeriene privind 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și viață ale controlorilor aerieni.

I

SPORESC RINDURILE P.C.F. 
După cum a anunțat ziarul „L’Hu- 
manite", organul P. C. Francez, in

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis vineri în Italia de 
către un comando, format din trei 
femei și un bărbat. Teroriștii înar
mați au pătruns in incinta 
școli tehnice din Roma, 
cu trei focuri de armă pe 
Magagna. cadru didactic, 
nu a fost incă revendicat.

unei 
rănindu-1 
Giuseppe 
Atentatul
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AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA — Energetica nuclea

ră s-a dezvoltat in U.R.S.S., încă 
din cincinalul trecut, in ritm in
tens. Centralele atomice sovietice 
au furnizat deja peste 200 miliar
de kWh energie electrică, permițind 
ca economia națională să economi
sească aproximativ 50 milioane tone 
combustibil convențional, infor
mează agenția T.A.S.S. Puterea ma
rilor centrale atomoelectrice sovie
tice a crescut de aproape trei ori 
in cincinalul trecut. Baza marilor 
centrale o constituie reactoarele de 
un milion kW, iar recent a fost rea
lizat un reactor de 1.5 milioane kW.

In perspectivă, o dezvoltare con
siderabilă o vor avea reactoarele pe 
bază de neutroni rapizi. Primul re
actor industrial de acest tip, cu o 
putere de 350 000 tlV, a intrat in 
funcțiune la centrala atomică de 
desalinizare a apei de mare de pe 
malul Caspicii.

LONDRA. — Potrivit unor studii 
realizate anul trecut in Marea Bri- 
tanie, in această țară s-au produs 
modificări importante in ceea ce 
privește politica energetică și uti
lizarea resurselor interne. In ulti
mul deceniu, consumul de cărbune 
a reprezentat 37,7 la sută din total, 
depășind astfel ponderea petrolu
lui ca resursă energetică de bază 
— 37,2 la sută. Din studiile men
ționate reiese, de asemenea, că ga
zele naturale asigurau, in 1980, 20.5 
la sută din totalul consumului, iar 
energia nucleară si alte resurse 
4.6 la sută. Totodată, in 1980. pe
trolul extras din zăcămintele din 
Marea Nordului au acoperit între
gul consum intern de petrol — 80 
milioane tone. Programele de per
spectivă prevăd, între altele, finan
țarea unor acțiuni pentru valorifi
carea resurselor energetice regene
rabile, eforturile fiind concentrate 
spre trei domenii considerate prio
ritare, ți anume energia eoliană, 
cea geotermică șl biomasa.

TEHERAN. — Ministerul Petrolu
lui al Iranului a dat publicității mai 
multe estimări reluate de postul de 
radio Teheran, cu privire lă rezer
vele cunoscute de petrol și gaze na
turale ale țării, transmite agenția 
France Presse. Potrivit acestor es
timări, rezervele de petrol constituie 
o zecime din resursele mondiale cu
noscute, iar cele de gaze naturale 
sint superioare, reprezentînd o cin
cime din cele globale. In aceste con
diții, Iranul va putea produce țiței 
timp de 80 de ani in ritmul de 2 
milioane barili pe zi, dacă se ține 
cont de rezervele și de nivelul teh

nicii actuale. Progresele tehnologice 
din anii viitori ar putea multiplica 
insă cu 5 această perioadă. In ce 
privește gazelt naturale, extracția 
ar putea dura 250 de ani, chiar dacă 
se va realiza a cel mai ridicat nivel 
din ultimii 10 ani.

BRIGHTON. — Cea de-a IV-a 
expoziție internațională avind ca 
temă energia solară va fi organi
zată in orașul britanic Brighton, in 
perioada 23—28 august. In cadrul 
expoziției vor fi prezentate panouri 
solare, aparate de aer condiționat, 
celule solare, sisteme frigorifice, 
pompe, sisteme de încălzit și de 
răcit apa. Totodată, aici va avea loc 
primul forum mondial consacrat 
energiei solare, organizat in Eu
ropa, la care se așteaptă să parti
cipe 2 000 delegați.

ANKARA. — Principalele preve
deri cuprinse in programul energe
tic al Turciei, pe anul in curs, se 
referă la reducerea consumului de 
petrol. Astfel, întreprinderile in
dustriale care utilizau drept com
bustibil de bază petrolul brut sau 
derivate ale sale, vor fi reutilate 
pentru trecerea pe cărbune. De 
asemenea, se are in vedere utili
zarea in mai mare măsură a căr
bunelui pentru încălzirea locuințe
lor. atit in. sistem centralizat, cit 
și individual.

BUJUMBURA — Țările continen
tului african au produs, in anul 
1980, 296 milioane tone petrol (9,6 
la sută din producția mondială) și 
au consumat numai 60 milioane tone 
(2 la sută din consumul total), rele
vă ziarul „Le Renouveau du Bu
rundi. Rezervele petroliere ale con
tinentului erau de aproximativ 7,5 
miliarde tone, la începutul lui 1981, 
și, potrivit majorității estimărilor, 
alte 7 miliarde tone ar putea fi des
coperite in Africa pină in anul 2 000. 
In momentul de față, peste 95 la 
sută din țițeiul produs in Africa re
vine unui număr de șase țări pro
ducătoare — Nigeria, Jamahiria Li- 
biană, Algeria, Egipt, Gabon și An
gola.

QUITO. — Institutul ecuadorian 
pentru electrificare (I.N.E.C.E.L.) 
prevede construirea, pină in anul 
1984, a unor minihidrocentrale cu 
o putere instalată de 6 000 kW. Vor 
fi construite, totodată, termocen
trale cu o putere instalată de 8 675 
kW, precum și rețele electrice in 
lungime de 300 km. Pentru realiza
rea acestor obiective a fost alocată 
suma de peste un miliard de sucri.

Ansamblul presei italiene de vi
neri iși exprimă pesimismul asupra 
șanselor lui Arnaldo Forlani, insăr
cinat, la 28 mai, de președintele Ita
liei, Alessandro Pertini, cu formarea 
unui nou guvern. Majoritatea co- 
tidianelor iși pun întrebarea in le
gătură cu poziția ce va fi adoptată 
de Partidul socialist — una din for
mațiunile politice importante din 
guvernul demisionar.

In comentariul său, cotidianul 
„CORRIERE DELLA SERA" ajunge 
la concluzia că „socialiștii sint ho- 
tărîți să spună -nu» lui Forlani". 
Ziarul milanez subliniază totuși că 
„lucrurile nu sint atit de clare" și 
că P.S.I. ar putea, in cele din urmă, 
să prefere organizarea de alegeri 
generale anticipate. Pe o poziție 
similară se situează și ziarul „LA 
REPUBLICA", afirmind că „Bettino 

' Craxi (secretar general al P.S.I. —

n.r.) nu-i răspunde afirmativ lui 
Forlani și dorește alegeri generale 
anticipate".

„L’UNITA", organul P.C.I., scrie, 
la rindul său, că nu este posibilă 
o reeditare a coaliției guvernamen
tale de pină acum, care nu ar face 
decit să continue același program. 
După ce subliniază că „dificultățile 
rămin", „IL GIORNALE" notează 
că la răceala socialiștilor s-a adău
gat o fracționare a pozițiilor în 
sinul democrației-creștine, în sensul 
că aripa d'e stingă a P.D.C. repro
șează lui Forlani că nu a depășit 
niciodată bunele intenții în ce pri
vește „ameliorarea raporturilor cu 
P.C.I.". „Dacă Forlani eșuează în 
incercarea sa, vom organiza alegeri 
generale anticipate ?“ — este în
trebarea pe care și-o pune „LA 
STAMPA", referitor la actuala 
criză de guvern din Italia.

Industria metalurgică vest-germană traversează o perioadă de criză. Po
trivit datelor oficiale publicate la Bonn, în perioada ianuarie — aprilie 
a.c., producția de fontă a Republicii Federale Germania s-a redus cu 
11,4 la sută, comparativ cu perioada corespunzătoare din 1980. In aceeași 
perioadă, producția de oțel a scăzut cu 11,1 la sută, iar cea de lami
nate din oțel - cu 8,1 la sută. In fotografie : demonstrație a muncitorilor 
din Neunkirchen (landul vest-german Saar) în apărarea drepturilor la muncă
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