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Cu înalta răspundere comunistă in îndeplinirea programului stabilit de partid pentru

DOUA NOI Șl AMPLE ACȚIUNI
DE ÎNTRAJUTORARE MUNCITOREASCĂ

siderurgicăObiective noi pe platforma

fază avan- 
construcție 
4 cu o ca- 

1 000 metri

de la Călan

LA ORDINEA ZILEI IN AGRICULTURA

Pe noua platformă 
siderurgică de la Intre- 
orinderea „Victoria" 
Călan au fost puse în 
funcțiune obiective in
dustriale de mare im
portanță pentru econo
mia națională. Au in
trat in funcțiune, 
parțial, linia a treia de 
la noua turnătorie, 
furnalul nr. 3 de 1 000 
metri cubi, care a 
elaborat pînă acum 
nentru turnătoriile din 
țară peste 140 000 tone 
fontă cenușie, și fabri
ca de aglomerare, care 
asigură încărcătura 
pentru furnalele nr. 3 
și 4, cu o capacitate 
de 1,6 milioane tone 
aglomerat pe an.

Se află în 
?ată de 
furnalul nr. 
oacitate de
cubi și bateria nr. 1 
de cocsificare. (Sabin 
Cerbu).

In fotografie : 
construcție — instala
țiile de la furnalul nr. 

^4^ din Călan.

Ieri, în Călimani ți la Cimpu lui Neag, de 
unde publicăm relatările trimișilor noștri, au avut 
loc manifestările legate de inaugurarea a două 
noi acțiuni de întrajutorare ți solidaritate mun
citorească. Acțiunea „Sulf - Călimani 81" ți acțiu
nea „Huilă - Cimpu lui Neag" se adaugă celor

aflate in plină desfășurare în bazinul minier al 
Olteniei, la Horezu și la Roșia Poieni. Cinci ac
țiuni muncitorești organizate pe baza hotăririi 
conducerii partidului și statului nostru, la ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cinci ofen
sive de largă amplitudine pentru indeplinirea cu

un ceas mai devreme a mobilizatorului program 
al partidului, menit să contribuie la dezvoltarea 
bazei de materii prime și energetice a țării, unul 
din factorii determinant ai progresului econo- 
mico-social al României în actualul cincinal.

Stringerea grabnică a primei recolte
de furaje a anului

Călimani 81" ,Jluilă - Cimpu lui Neagff
produc-

• 7 detașamente muncitorești din 7 județe ale țării - 
prezente in Călimani • Aproape 2 milioane metri cubi de 
rocă vor fi inlăturate din drumul spre zăcămintul de sulf
• 20 de kilometri de noi șosele de acces spre inima

muntelui

• Vor fi excavați peste un milion metri cubi de steril pen
tru a pregăti exploatarea a 200 000 tone cărbune • Peste 
600 de muncitori și studenți din județul Hunedoara — in 
sprijinul minerilor de la Cîmpu lui Neag • Importante forțe 

tehnice suplimentare în perioada desfășurării acțiunii
cu
in

Munții Călimani și-au ascuns 
grijă comorile. Le-au ascuns 
adincuri, infășurindu-le cu piatră 
seacă, acoperindu-le cu păduri de 
brad, năpustind peste ele zăpezile, 
ploile, cețurile. Opt luni pe an, 
aici, între creste și văi prăpăstioase, 
domnește iarna. Zăpezile stăpinesc 
și acum munții. în fața lor nu au 
dat înapoi geologii, minerii... Nu 
s-au speriat de piedicile ridicate în 
cale buldozeriștii, excavatoriștii, 
șoferii marilor autobasculante. 
După aproximativ zece ani de mun
că, Negoiul românesc — pisc de 
1884 metri înălțime — apare sculp
tat în trepte pînă aproape de virf, 
învăluit de șosele în serpentină. 
Trepte de cite 20 de metri înălțime, 
trepte ciclopice. Pe fiecare dintre 
ele alunecă excavatoarele de sute 
de tone greutate, aleargă basculan
tele — fiecare de 40 de tone capa
citate, se desfășoară cabluri elec
trice de 6 000 de volți, urcă spre 
înalt conducte de aer comprimat, 
strecurînd în galeriile de pușcare 
energia necesară forărilor în stîn- 
că. Zi și noapte, sfidînd ostilitatea 
naturii, aici, în Călimani, oamenii 
înaintează spre zăcămintul de sulf, 
materie primă atît de prețioasă în 
industria chimică.

Ieri, aici, s-a declanșat o amplă 
acțiune de întrajutorare muncito
rească avind drept scop intensifica
rea ritmului de pregătire a exploa
tării zăcămîntului de sulf. Cu acest 
prilej, dînd glas hotăririi lor bărbă
tești de a realiza importanta lucra
re, participanții la acțiunea „Sulf- 
Călimani 81 “, însuflețiți de spirit 
revoluționar, au adresat tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, o telegramă 
în care se spune între altele :

Beneficiind de grija și sprijinul 
nemijlocit pe care conducerea 
partidului și statului, dumneavoas
tră personal ni le acordați, cu sufle
tele pline de cea mai aleasă rain- 
drie patriotică, vă asigurăm eă vom 
urma neabătut exemplul dumnea
voastră de devotament nemărginit 
față de idealurile de progres și 
bunăstare ale națiunii noastre so
cialiste și vom pune în valoare în
treaga capacitate creatoare, price
pere și putere de muncă pentru 
înfăptuirea in mod exemplar a sar
cinilor ce ne-au fost încredințate în

in apropiere de Uricani, pe fi
rul Jiului de vest, la marginea sa
tului Cîmpu lui Neag, în primăva
ra anului trecut au sosit buldoze
re, excavatoare și autobasculante. 
Se inaugura astfel, după mai bine 
de un secol de minerit subteran. în 
Valea Jiului, primă exploatare a 
cărbunelui cocsificabil la suprafață. 
Printre cei dinții oameni ce au so
sit aici pentru a deschide noua 
mină se număra și inginerul Gheor- 
ghe Stoicuță, care în prezent este 
șeful sectorului minier de supra
față.

— Prima tonă de cărbune cocsi
ficabil din microcariera 
am deschis-o aici, la 
Neag, a fost extrasă în 
iunie 1980 — ne spune 
Stoicuță. Nu eram defiît

pe care 
Cîmpu lui 
ziua de 29 

inginerul 
______ o fnînă de 

oameni. Aprecierile geologilor, care 
estimau existența în această zonă 
a unor importante rezerve de huilă 
aproape de suprafață, începeau să 
se confirme. De atunci, s-a inten
sificat activitatea de descopertare ; 
totodată, din acest an, sporind nu
mărul de muncitori și utilaje, am 
început să extindem substanțial 
extragerea cărbunelui „Ia zi". Ast
fel, de la începutul anului și pînă 
în prezent au fost extrase și tri

mise Ia preparația cărbunelui din 
Lupeni peste 60 000 tone cărbune 
cocsificabil, cu 10 000 tone mai mult 
decit se prevăzuse.

Așadar, la Cîmpu lui Neag sînt 
însemnate rezerve de huilă, a căror 
extracție din carieră este deosebit 
de eficientă. Specialiștii au stabilit 
că raportul de descopertare în a- 
ceastă carieră este mai bun com
parativ cu extracția din subteran : 
de unu la trei. Adică, pentru o tonă 
de cărbune este necesară excavarea 
a trei tone de pămînt și rocă. Pen
tru ca această exploatare carboni
feră să producă in timp cit mai 
scurt la întreaga capacitate, a de
venit necesară.concentrarea în ca
rieră a unor importante forțe teh
nice, materiale și ujnane, atit pen
tru efectuarea lucrărilor curente de 
extracție, cit și pentru realizarea 
rapidă a unor lucrări adiacente de 
descopertări, asecări, organizare a 
liniilor de transport a cărbunelui și 
a materialului steril ș.a.

Și iată că ieri, 1 iunie, a fost de
clanșată o însemnată acțiune de în
trajutorare muncitorească denu
mită „Huilă — Cîmpu lui Neag“. 
Peste 600 de excavatoriști, buldo-

(Continuare în pag. a III-a)
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făgăduielile 
se adeveresc 
vreme. Alte-

unei 
ascensiuni

stratului

„Re-
nouă" — apă- 

sub egida co-

Viafa Voicăi Lupu din comuna Bertea (Prahova) 
cunoscut multe, bucurii, dar și destule greutăți. Nicicină 
insă nu s-a dat bătută. Simțea alături de ea umărul 
puternic al soțului. E adevărat, el pleca in zori la uzină, 
la Plopeni, și se reintorcea acasă cind se lăsau um
brele serii. Pe umerii femeii — mamă eroină — au 
stat, grijile creșterii celor zece copii...

Cel mai mare. Ion, are acum 25 de ani și e frezor 
fruntaș la întreprinderea mecanică Plopeni. „unde lu
crează și taica", cum îi place lui să se laude. Maria, 
venită după el, este muncitoare țesătoare in comună ; 
Zamfira, strunqăriță ; Elena, frezoare. Ceilalți sint

la virsta școlii, iar mezinul, de patru ani, se joaca mea 
prin curte.

— Pe Voica noastră, tovarăși, pentru energia și dra
gostea ei de viată, pentru calitățile sale de mamă, de 
soție, de cetățeană a comunei, o susțin cu căldură 
pentru a intra in rindurile membrilor Partidului Co
munist Român. După Constantin Șinca, vicepreședinte 
al consiliului popular cdmunal. au mai luat cuvintul 
alți patru vorbitori. Și toți au rostit numai cuvinte de 
laudă la adresa femeii gospodine ce stătea modestă, 
puțin intimidată de atmosfera solemnă a adunării.

— Dacă-i așa, să punem la vot primirea in rindurile 
comuniștilor a tovarășei Voica Lupu — a spus secre
tarul. Cine este pentru... ?

O pădure de miini s-a ridicat dintr-o dată.
— Și acum, dau cuvintul tovarășei Voica...
— Vă mulțumesc pentru toate cuvintele pe 

le-ați spus despre mine — rosti, vădit emoționată, fe
meia. Ce-aș mai putea adăuga ? Că imi voi da toătiL 
silința să fiu și pe mai departe un om de nădejdi 
Pentru familie, pentru comună, pentru organizația 
noastră de partid. Vă rog să contați pe mine !

Femeia s-a reașezat apoi în bancă. învăluită de pri
virile aprobatoare, calde, ale tuturor celor de față.

Constantin CĂPRARU

Asaltul munților în Călimani

Istoria literară con
semnează din mers a- 
pariția unor scrieri ai 
căror autori au cuce
rit mai demult audien
ta cititorilor, dar re
ține și volumele de de
but ale unor necunos- 
cuți in care pare că se 
disting semnele 
strălucite 
viitoare.

Uneori, 
debutului 
în scurtă 
ori, încercările de cris
talizare a unei viziuni 
asupra lumii eșuează 
repetat și criticii lite
rari se arată cind dez
amăgiți, cind încă op
timiști, siguri că prog
noza de la debut nu va 
fi infirmată.

Surprizele sint posi
bile și Intr-un sens și 
intr-altul ; „căderea" 
tragicomediei „Hagi 
Tudose" din 1912, pe 
care in reluarea Tea
trului Național o ad
mirăm azi fără rezer
ve, punînd-o alături 
de „Avarul" lui Mo- 
liere, ca expresie spe
cifică dintr-o anume 
epocă bucureșteană ; 
cazul Arghezi și Re

breanu, contestați la 
inceput de critici cu 
faimă — verifică o par
te a afirmației de mai 
sus. Pe de alta, putem 
aminti atitea nume lu
cind — efemer — chiar 
in paginile celei mai 
elegante reviste din 
ultimul sfert al vea-

Este lucrarea de cea mai marc însemnătate pentru creșterea
(iei de carne și lapte. Acum trebuie recoltate și depozitate pentru iarnă 
culturile pentru masă verde, trifolienele, ierburile de tot felul. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, in cooperati
vele agricole din județele Constanța, Satu Mare, Dolj, Bihor, cositul tri- 
folienelor s-a încheiat. Totuși cantitățile de fîn și semisiloz depozitate 
sint incă reduse, Îndeosebi în județele Brăila, Olt, Ialomița, Timiș ți altele, 
în aceste zile sînt necesare organizarea exemplară a muncii formațiilor 
specializate de mecanizatori, formarea cît mai multor echipe de cosași 
peste tot unde nu ajung mijloacele mecanice, pentru recoltarea la timpul 
optim a tuturor plantelor de nutreț și conservarea lor fără pierderi.

în cele mai multe unități agricole 
din județul Dîmbovița, au fost sta
bilite cu precizie cantitățile de fura
je care se string și se depozitează 
pentru iarnă, precum și cele ce se 
dau în consumul curent al animale
lor. Tovarășul Vasile Necula, prima
rul comunei Răcari, ne spunea că la 
cooperativa agricolă din localitate 
de la prima coasă se vor depozita 
300 tone fîn. De asemenea, la com
plexul pentru îngrășarea ovinelor, 
după cum ne spunea ing. Gheorghe 
Badiu, directorul unității, recoltarea 
trifoiului pe cele 25 hectare s-a în
cheiat. întreaga recoltă este prepa
rată sub formă de fîn de calitate 
superioară. Cu totul alta. este atitu
dinea față de recoltarea furajelor 
pentru iarnă la cooperativa agricolă 
Colacu. Această unitate 
de numai 15 hectare
care

perafivei agricole Nucet. Am cosit 
70 hectare de lolium și trifoi pentru 
fin.- Recolta este bună. De pe 12 hec
tare de pășune ameliorată am ob
ținut 30 tone de fin și am insilo- 
zat 300 tone de masă verde".

In unele unități, așa cum este ca
zul cooperativei agricole Mircea Vo-

in unități din județul 
Dîmbovița, de la foarte bine 

la nesatisfăcător
dispune 
lucernă, 

se dă în totalitate în con
sumul curent ăl animalelor. Deși 
ne aflăm la sfîrșițul unei 
a furajelor", 
depozitat încă nici o tonă de fîn sau 
de semisiloz. Cu ce vor fi hrănite 
cele 465 bovine și 1 150 ovine ? O în
trebare, deocamdată, fără răspuns 
precis și clar. Chiar dacă nu în ace
leași proporții, se prefigurează un 
deficit de furaje, îndeosebi fîn, și în 
alte unități agricole.

Tovarășul Florin Neagu, director 
adjunct al direcției agricole, ne spu
nea că, pînă la toamnă, cooperati
vele agricole dîmbovițene trebuie să 
asigure minimum 40 000 tone de fîn, 
dar resursele existente nu asigură 
decit jumătate din această cantitate. 
Ce se va face în această situație ? 
Organele județene au stabilit ca 
15 000 tone de fîn să fie cumpărate 
din localitățile montane. „Situație 
impusă", ni s-a răspuns. Or, a creș
te animale la șes cu fîn produs la 
munte nu e nicidecum o practică 
normală. în afara măririi costurilor 
producției zootehnice, aceasta in
fluențează negativ creșterea anima
lelor în zona montană.

în Dîmbovița, ca și in alte jude
țe, specialiștii sînt chemați să decidă 
asupra tehnologiilor de conservare a 
nutrețurilor verzi, astfel îneît să se 
înlăture pierderile de substanțe nu
tritive. Răspunsul la întrebarea „să 
facem fîn sau semisiloz ?“ nu poate 
fi dat nici de la organele agricole 
județene și nici de la ministerul de 
resort, cum mai așteaptă unii spe
cialiști. Pentru că decizia în favoa
rea uneia său alteia dintre aceste me
tode de conservare nu se poate lua 
decit la fața locului, în raport cu re
sursele de furaje, evoluția timpului, 
precum și în funcție de dotarea me
canică și forța de muncă disponibilă. 
„Pe timp frumos facem fîn — afirmă 
tovarășul Ene Stan, președintele coo-

„luni
la Colacu nu s-a

dă, întreaga cantitate de masă verde 
este insilozată. O formație de meca
nizatori lucrează zi-lumină la cositul, 
transportul și presarea masei verzi 
în compartimentele silozului. „Așa a 
hotărît consiliul de conducere, încă 
din iarnă, să însilozăm masa verde. 
Cit despre fin... om mai vedea" — 
ne spune un cooperator. O hotărîre 
bună, care însă nu poate fi bătută 
în cuie. Cînd ploile păreau intermi
nabile, era indicat să se însilozeze, 
dar acum, pe timp insorit, este ne
cesar să se prepare cantități cît mai 
mari de fin. Supunem atenției a- 
ceastă problemă devenită nu în pu
ține locuri o falsă dilemă. Pentru a 
decide asupra modalităților de con
servare a furajelor trebuie avute în

vedere condițiile reale din această 
perioadă și nu deciziile luate cu săp- 
tămîni sau luni în urmă.

Pentru a se putea strînge și depo
zita cantități cit mai mari de furaje 
este necesar .ca toate utilajele să fie 
bine folosite. Or, în această privință, 
în județul Dîmbovița sînt multe ne
ajunsuri. Tovarășul Marin Gogescu, 
inginerul-șef al S.M.A. Ghergani, ne 
spunea că 5 combine autopropulsate 
tip CAF n-au lucrat niciodată la ca
pacitatea nominală. Dealtfel, două 
dintre acestea, modificate și mo
dernizate pentru a treia oară, nu au 
lucrat în acest sezon nici o oră. Alte 
două combine, de același tip, se află 
în curs de modificare la S.M.A. Titu, 
deși ar fi trebuit să se afle în 
cîmp. O, altă combină autopropulsată, 
E-280, nu poate fi folosită din lipsa 
unor curele. „Curelele livrate de 
Combinatul de cauciuc Jilava nu au 
rezistat nici măcar o jumătate de zi“, 
precizează tov. Gogescu. Deci, tra
gem linie și socotim : cele 5 combine 
CAF, modificate sau în curs de mo
dificare, costă in jurul a 1,5 milioa
ne lei, dar pierderile prin neutiliza- 
rea lor la recoltare sînt dificil 
calculat.

Asemenea neajunsuri, într-o 
•mă sau alta, se regăsesc și in 
unități agricole. Consecințele 
asupra balanței furajelor și asupra 
producției zootehnice ar putea fi 
foarte păgubitoare. Recoltarea fura
jelor este o lucrare de sezon căreia 
organele de partid și agricole tre
buie să-i acorde maximă atenție. 
Acum este necesară organizarea 
exemplară a formațiilor specializate 
de mecanizatori, iar acolo unde nu 
ajung mijloacele mecanice — să in
tre cosașii. Acum, și nu la iarnă, este 
timpul cînd pot fi valorificate resur
sele pentru echilibrarea balanței fu
rajelor, pentru a umple toate fîna- 
rele și silozurile.

de

for- 
alte 
lor

C. BORDEIANU

Vă prezentăm noi cartiere ale Capitalei

MĂRGEANULUI
harta Bucureș- 

zona Mărgea- 
apare 

triunghi

literară în căutarea
aurifer al operei
cății de valoare, din 
care să putem recon
stitui climatul spiritual 
și artistic al vremii lor.

Incontestabil, fiecare 
epocă își creează sin
gură caracteristicile 
definitorii, folosind, 
desigur, și datele an
tecedente, cu rigoare

de diferite de la un 
scriitor la altul să con
tribuie la educația ce
tățenească și moral- 
patriotică a cititorilor, 
la familiarizarea lor 
cu principiile estetice 
vii, care fac din cu
vinte și sintagme, din 
structurile epice, dra

însemnări de prof. univ. dr. Emilia St. MILICESCU

cului trecut 
vista 
rută 
losalei personalități a 
lui B. P. Hasdeu: Sc. 
Oresen, V. Cosmescu, 
O. Lugoșianu și chiar 
Victor Bilciurescu și 
delicatul Artur Stavri 
— poeți; A. Papadopu- 
lo Calimach, memoria
list; Const. Ioniță, ti
tular multă vreme al 
„Cronicii lunare" — de 
la care directorul va 
fi așteptat opera re
prezentativă și care nu 
ne-au lăsat decit me
tafore răzlețe și du
ioase confesiuni ro
mantice, informații lip
site de accentul jude

nouă, într-o viziune 
concordantă cu aspec
tele economice, poli
tice, sociale și artisti
ce dominante în acel 
răstimp, ca pe un ma
terial de construcție 
intr-un plan nou.

în anii construcției 
socialiste, în care' ne 
aflăm de aproape pa
tru decenii, istoria și 
critica literară au avut 
drept comandament de 
onoare valorificarea 
moștenirii noastre lite
rare, in lumina obiec
tivitătii științifice, ur
mărind ca prin mesa
jul operelor clasice și 
contemporane, prin 
mijloacele artistice atît

matice ori lirice un 
vast și complicat mo
delator al sufletelor.

Cind caratele înalte 
ale unor scrieri au
strălucit din orice
unghi ar fi fost privi
te, istoria și critica li
terară s-au străduit să ' 
le pună in lumină 
prielnică valorosul lor 
conținut, dar și ine
rentele scăderi ivite 
sub influența epocii în 
care au fost create, 
deci: fără' rabat asu
pra calității. Observa
țiile justificate — ori
care ar fi 
concepției 
lor — nu 
absurde,

momentul 
și realizării 
sînt acuze, 
la adresa

creatorilor, ci călăuze 
necesare ale cititoru
lui, derutat adesea de 
contradicțiile din sinul 
creației aceluiași au
tor, nedumerit de as
pecte neconcordante în 
aceeași epocă. Zi de zi 
se cern și producțiile 
mai vechi și mai noi, 
așezînd în 
permanenței valorilor 
tot ce avem mai bun.

în acest spirit, cu o 
sîrguință demnă de 
laudă, mai ales de 
douăzeci de ani încoa
ce, disciplinele princi
pale ale valorificării 
moștenirii noastre lite
rare s-au angajat să 
decoperteze stratul au
rifer al celor uitați, 
mărind — cu fiecare 
restituire — bogăția 
literaturii naționale. în 
succesivele etape de 
desfășurare a muncii 
de editare pe care 
și-au luat-o deopotri
vă editurile și îngriji
torii edițiilor Emines- 
cu, Slavici, Creangă, 
Caragiale, Delavran- 
cea, Rebreanu, Agârbi-

rafturile

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

Pe 
țiului, 
nului 
intr-un 
laturile delimitate de 
strada Sebastian. Ca
lea Rahovei, Șoseaua 
Alexandriei, str. An
tiaeriană și Drumul 
Sării. Un triunghi în
tins pe vreo 200 hecta
re, relativ autonom în 
structura orașului. Ca
sele, mărunte ca 
vechile mărginimi 
orașului, trădează 
Obîrșie semirurală, 
videntă în lipsa 
confort, absența zes
trei tehnico-edilitare, 
moșteniri de tristă 
amintire ale vechilor 
mahalale bucureștene.

Primind misiunea de 
a întocmi viitorul pro
fil urbanistic al zonei, 
colectivul de proiec- 
tanți din secția a Vl-a 
a Institutului „Proiect" 
București a întreprins 
mai întîi, împreună 
cu alți specialiști, un 
aprofundat studiu plu
ridisciplinar. Conclu
zia : proiectul noului 
ansamblu, a cărui rea
lizare a început in 
aceste luni, dispune 
de un amplasament 
deosebit de favorabil 
construcției de locuin
țe. Pledează pentru 
aceasta vecinătatea 
cu viitorul centru 
politico - administra
tiv, dar și apropierea 
de o puternică plat
formă industrială, cu

inscrisă
cu

în 
ale 

o
e- 
de

unități de mari pro
porții, cum sint „Elec
tromagnetica", „Vul
can", Uzinele chimice 
române și altele, ceea 
ce va permite lucrăto
rilor din aceste unități 
să scurteze considera
bil distanța dintre 
casă și locul de muncă. 
In calculele experților 
intră și microclima 
convenabilă, datorită 
vînturilor de nord- 
vest și sud-vest, ce ve
hiculează aer proaspăt, 
primenind în perma
nență atmosfera. Toa
te acestea, ca și cele
lalte motivații desprin
se din studiile socio-e- 
conomice se regăsesc 
intr-un fel sau altul în 
schița detaliului de 

■ sistematizare a an
samblului de locuințe 
Mărgeanului. Iar acest 
detaliu de sistematiza
re, după cum ne-a 
informat interlocuto
rul nostru, arhitectul 
Gheorghe Stănculescu, 
șef proiect, prevede 
nu o simplă mobila
re a <■ străzilor, prin 
substituirea imobilelor 
vechi și de slabă cali
tate ori lipsite de 
dotări tehnico-edilitare 
și sanitare, cu blocuri 

'’confortabile, ci reali
zarea unui nucleu ur
ban complex. Ca ori
care mare ansamblu 
de locuințe, și cel de 
aici va dispune de 
importante spații co
merciale, două com-

plexe de educație și 
învățămint cuprinzînd, 
fiecare, cite o școală 
generală, sală de sport 
și grădiniță, urmînd că 
într-o etapă ulterioară 
să se construiască și 
două creșe, precum și 
un dispensar și o pia
ță agroalimentară. In 
perspectivă se prevăd 
un parc sau o mică 
zonă de agrement, in
clusiv un ștrand de 
cartier.'

Remodelarea spațiu
lui la parametrii ur
banismului contempo
ran înseamnă și o 
bună echipare cu re
țele electrice, de ter- 
moficare, de canaliza
re și de aducțiune a 
apei. Strada Mărgea
nului, 
primi 
lație 
sens, va deveni o axă 
principală a viitorului 
ansamblu, iar str. Se
bastian va fi moderni
zată, intrind in siste
mul major al circula
ției din oraș. în prima 
etapă de construcție, 
respectiv anul acesta, 
se vor realiza 864 
apartamente, anul 
itor 1 200 și apoi, 
tranșe din ce în 
mai mari, pînă Ia 
nalizarea celor 
de apartamente 
văzute în detaliul de 
sistematizare.

care va mai 
un fir de circu- 
suplimentar pe

de 
vi- 
în 
ce 
fi- 

8 500 
pre-

Gabriela 
BONDOC
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Din valurile marii
Mult discutata folosire a ener

giei valurilor mării ca sursă de 
electricitate și-a găsit o soluție 
practică și in proiectul unui grup 
de elevi de la cursul seral al 
Liceului industrial nr. 4 din 
Constanța, sub îndrumarea ingi
nerului Petre Popescu. Instala
ția, la scară miniaturală, seamă
nă și cu o dragă, dar și cu o 
străveche moară de apă, împo
dobită cu un adevărat colier de 
beculețe. La prima probă, ener
gia produsă de valurile mării a 
fost atit de puternică incit a 
ars toate becurile. Defecțiunea 
însă era un semn evident că 
reușita a fost mai mare decit se 
prevăzuse, astfel că pentru a 
doua probă colierul de becuri a 
fost mărit. Succes in continuare, 
la scară și mai mare !

Numai moș 
sâ nu-i zici...

Nici corespondentul nostru 
voluntar N.A. Despoiu, care ne 
scrie, nici consătenii săi din 
Băbeni, județul Vilcea, nu-și 
mai amintesc in ce împrejurare 
și cine anume i-a spus prima 
dată lui Ion Anghel Lin — și 
Lin i se zice și in ziua de azi. 
Mai exact — „Nenea Lin". Să 
nu-i zici moș că se supără foc. 
Ce dacă „merge" pe 80 de ani ? 
Toată ziua îl vezi trebăluind nu 
numai prin ograda lui, ci lu- 
crind in cooperativă oriunde e 
nevoie de un tîmplar, un dul
gher, un rotar sau zidar. Are și 
o vorbă : „Cine se scoală de di
mineață... trece de sută". Adică 
suta de ani. Ceea ce i-o dorim 
și lui.

„Specialistul" 
cu patru clase 
primare

Membru „onorific" (pentru
de muncit nu se omora să mun
cească) la C.A.P. Buntești, ju
dețul Bihor, Vasile Avrămuț a 
devenit, cu cele patru clase pri- 

. mare, un escroc a-ntiia, dindu-se 
drept „medic chimist". Cu acte 
în regulă. „Diploma" i-au dat-o 
cei de la C.A.P. Curățele, odată 
cu o „delegație specială", care 
îl autoriza „să vindă plante me
dicinale recoltate din perimetrul 
cooperativei noastre pe teritoriul 
stațiunilor și tirgurilor din țară". 
Plus un document care „atestă 
compoziția medicamentului spre 
a servi specialistului nostru 
la prepararea- tratamentelor". 
Leacurile preparate de escroc, 
la prețuri piperate, erau din 
banale plante spontane, ames
tecate cu... coji de ouă măcinate. 
Și astfel Avrămuț prospera și 
cheltuia ca un nabab. Pină cind 
„documentele" lui au devenit 
piese grele ale unui dosar penal. 
Judecătorii din Beiuș i-au pre
scris cura cuvenită. Fie-i de 
leac !

că
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„Ce ziseși, 
maică ?"

In orice gară C.F.R. mai mare, 
care se respectă și iși respectă 
solicitanfii, există cite un ghișeu 
de informații. Un astfel de 
ghișeu există și în gara din 
Deva. Am întrebat și noi unde 
se află, dar cînd am ajuns lingă 
el, am asistat, fără să vrem, la 
următoarele scene :

— Puștiule, întreabă, te rog, și 
pentru mine cînd pleacă trenui 
spre Sibiu, că sint cam înalt și 
nici aplecat n-aș putea ajunge 
la ghișeu...

— Ce ziseși, maică ? Nu sint 
surdă, dar vorbește mai tare sau 
arată-t'e la față, ca să-ți citesc 
pe buze răspunsul...

Cînd am ajuns și noi la ghișeul 
cu pricina, ne-am dat seama că 
este amplasat atit de jos, incit 
pînă și cei mai mărunți de sta
tură trebuiau să se... cocoșeze. 
Ca să nu mai vorbim de gemu
lețul acestuia, cit palma, 
ca-ntr-un orășel al copiilor. So
licitantul nici nu-l vede pe cel 
care-l întreabă, nici n-aude ce 
i se răspunde.

Cineva observa : „Se vede că 
șeful gării n-a cerut pînă acum 
relații la un astfel de ghișeu..." 

O „Salvare" 
in... pom!

Intre Brăila și Buzău, pe raza 
comunei Surdila Greci, s-a pro
dus un grav accident de circula
ție. Din cauza exploziei unui 
pneu, autosalvarea 31—BR—436 
s-a zdrobit de un pom.

Cum s-a ajuns la acest nefe
ricit episod ? In noaptea dinain
tea plecării la drum, șoferul Ion 
Chivu fusese de serviciu. Deși 
trebuia să plece acasă să se 
odihnească, el a ținut să meargă 
in cursă. Și încă ceva : deși 
șeful garajului a constatat că 
pneul cu pricina avea o tăietură 
de cițiva centimetri, i-a dat ma
șinii cale liberă.

Tot atitea încălcări ale nor
melor rutiere, care au dus la 
pierderea a două vieți omenești 
(șoferul și o pacientă) și la ră
nirea altor patru oameni.

Naivitatea costa
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Deși a învățat o meserie fru
moasă, Aurelian I. Tracicaru s-a 
dezvățat să muncească. Dar cum 
lenea e cucoană mare, care cere 
de mîncare, A.I.T. a început să 
dea sfoară prin Suceava că el 
poate să facă rost de orice obiect 
pentru oricine e dispus să dea un 
avans substantial. De la unul a 
luat 9 000 de lei, de la altul 5 000, 
iar pe Leon Luca l-a „ușurat" 
de 7 400 de lei, promifîndu-i că-i 
face rost de băutură „a-ntiia“ 
pentru nuntă. Și ar mai fi înșelat 
A.I.T. și pe alți naivi, dar, spre 
norocul lor, escrocul a fost prins 
înainte de a-i achita „avansul".

Rubrică realizată de
Petre POPA .
și corespondenții „Scînten^J
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In dezbatere publică

PROIECTUL LEGII GOSPODĂRIEI COMUNALE
Potrivit practicii profund democratice a parti

dului ți statului nostru, de a consulta masele de 
oameni ai muncii, întregul popor cu prilejul ela
borării și definitivării unor proiecte de acte nor
mative de larg interes cetățenesc, recent a fost 
supus dezbaterii publice proiectul Legii gospodă
riei comunale.

Noua reglementare urmărește să asigure per
fecționarea in continuare a activității de gospo
dărie comunală, pe baza principiilor autocondu- 
cerii muncitorești, autogestiunii economico-finan- 
ciare ți autofinanțării, să stimuleze participarea 
tuturor cetățenilor la gospodărirea localităților 
in care trăiesc ți muncesc. Proiectul noii legi -

publicat in „Scînteia" nr. 12 048 - a fost primit 
cu larg interes de cetățeni, interes oglindit ți de 
opiniile adresate ziarului de diferiți cititori - 
cadre de conducere din administrația de stat, 
oameni ai muncii din unități economice ți alți 
cetățeni. Publicăm in coloanele de față citeva 
din opiniile sosite la redacție.

O reglementare se pune pe măsurile

unitară,
cuprinzătoare

In consens cu creșterea și diver
sificarea activității edilitare, cu ri
dicarea gradului de exigență față 
de condițiile, de viață civilizată din 
localitățile patriei, a devenit o ne
cesitate obiectivă ca domeniul gos
podăriei comunale să capete o re
glementare unitară, cuprinzătoare, 
printr-un act normativ la nivel de 
lege. Vechea lege de organizare a 
exploatărilor comunale (Legea nr. 
1 768 din 1938), elaborată în cu to
tul alte condiții economice și socia
le, era de mult depășită. Prin elabo
rarea unei noi Legi a gospodăriei 
comunale va fi acoperit în legis
lație un gol care se resimte mai de 
mult, se va da un nou impuls dez
voltării tuturor localităților urbane 
și rurale.

Ca principiu de bază, proiectul 
de lege stabilește că întreaga acti
vitate de gospodărie comunală se 
realizează sub conducerea directă 
a consiliilor populare, care răspund 
de buna organizare și desfășurare 
a acestor activități, de antrenarea 
tuturor cetățenilor la soluționarea 
problemelor de interes obștesc.

Datorită importanței sale sociale 
și economice, municipiului Bucu
rești îi este consacrat un capitol 
distinct, privitor la organizarea și 
desfășurarea activității de gospo
dărie comunală. Potrivit proiectului 
de lege amintit, Consiliul popular 
al mwnicipiului București va răs
punde de buna organizare și reali
zare a gospodăriei comunale, de fo
losirea eficientă a tuturor mijloa
celor și instalațiilor utilizate in 
această activitate, de asigurarea 
unor servicii și lucrări de gospo
dărire comunală de calitate supe
rioară. în acest sens, consider 
foarte utilă precizarea raporturilor 
dintre unitățile de gospodărie co
munală și cetățeni, unitățile socia
liste și celelalte persoane juridice, 
stabilindu-se atit drepturile, cit și 
obligațiile acestor unități. Accentul

deosebit ce 
pentru folosirea cu maximum de 
randament a instalațiilor de apă și 
canalizare, pe distribuția cu efi
ciență economică sporită a energiei 
termice și electrice — toate acestea 
cu scopul reducerii consumului 
energie primară și al realizării 
economii — constituie un serios 
necesar îndemn la chibzuință.

întrucît tot ce se realizează 
acest domeniu este în folosul cetă
țenilor, mi se pare deosebit de im
portant și faptul că proiectul de 
lege se referă, pe larg, la partici
parea cetățenilor la realizarea acti
vităților de gospodărie comunală. 
Ei sînt chemați să contribuie activ 
la stabilirea și înfăptuirea tuturor 
măsurilor privind realizarea auto- 
gospodăririi localităților, la 
nizarea, înfrumusețarea și 
tarea edilitară a acestora.

în concluzie, îmi exprim 
rea deplină față de 
proiectului Legii gospodăriei comu
nale, cu convingerea că aplicarea 
sa în practică va oferi consiliilor 
populare un instrument eficient 
muncă.

Ing. Mihail ENESCU 
director general al Grupului 
întreprinderilor de gospodărie 
comunală — București

de 
de
Și
în

moder- 
dezvol-

aproba- 
prevederile

de

Spiritul echității
și progresul

edilitar
Am citit cu interes proiectul de 

lege pentru gospodăria comunală, 
dat publicității zilele trecute. M-am 
oprit mai îndelung asupra capito
lului V, in care sint enumerate for
mele prin care cetățenii vor parti
cipa la realizarea activităților ob
ștești pentru autogospodărirea și 
înfrumusețarea localităților în care 
trăim și muncim.

Cum foarte bine se știe, noi, lo
cuitorii de pe o stradă sau alta, 
desfășuram și înainte asemenea 
activități, antrenați de organizațiile 
de partid din cartiere, organizațiile

socialiste,

Invitație la Tușnad

Democrația muncitorească
democrația faptei

Un concediu petrecut la Tușnad 
reprezintă cu siguranță o sursă de 
sănătate. Stațiunea este renumită 
pentru tratarea cu succes a bolilor 
funcționale ale sistemului nervos 
central și a afecțiunilor aparatului 
cardiovascular, dar și pentru aerul 
său puternic ozonat, bogat în aero
soli rășinoși și ioni negativi. Si
tuată în defileul Oltului, stațiunea 
bogată în izvoare de ape minerale, 
mofete și nenumărate 
naturale
punct de atracție, 
pentru cei sănătoși, care vin la o 
odihnă reconfortantă. Oaspeții sta
țiunii au la dispoziție o bibliotecă,

precum și 
unor tra- 
învecinate

frumuseți
inedite reprezintă un 

deopotrivă și

cinematograf, piscină, 
posibilitatea parcurgerii 
see turistice spre locuri 
de urt pitoresc aparte; Baza mate
rială cuprinzătoare, formată dirt 
hoteluri și vile, unități ' moderne 
de alimentație publică, recent con
struite constituie un argument 
pentru mulți de a-și petrece va
canța sau a urma o cură balneară 
eficace în stațiunea Tușnad in 
această perioadă.

Bilete se pot obține la agențiile 
și filialele Oficiilor județene de 
turism din întreaga țară, precum 
și de la filialele I.T.H.R. București.

democrației și unității 
de comitetele de cetățeni, deputați, 
etc. Legea propusă tinde să îmbu
nătățească actualele stări de lu
cruri, preconizînd ca la activitățile 
de bună gospodărire și înfrumuse
țare să participe toată lumea de pe 
stradă sau din cartier. Este, fără 
îndoială, o prevedere justă, care 
trebuie susținută : nu era corect, 
etic, ca unii să muncească, să asi
gure un cadru ambiant cit mai plă
cut pentru toți locuitorii străzii sau 
cartierului respectiv, în timp ce 
alții se eschivau de la aceasta, 
dar... profitau bucuros de eforturile 
celorlalți, de amenajările făcute de 
aceștia. Punînd cu toții umărul, 
vor dispărea asemenea practici și 
mentalități, se va dezvolta spiritul 
civic al tuturor.

Tocmai pentru că nu exista o 
asemenea lege, o asemenea preve
dere, unele grădinițe de pe bule
vardul pe care locuiesc, alte locuri 
de odihnă și recreare au ajuns ca 
niște maidane, iar unele locuri de 
agrement se transformă duminica în 
lăzi de gunoi. Mă refer la locurile 
de agrement de la Băneasa, Buda, 
Sinești și altele. în acest sens, 
cred că ar fi bine ca legea 
să cuprindă referiri și la locurile 
de agrement din afara vetrei loca
lităților. Cine răspunde ca locurile 
de agrement, camping, poienile și 
plajele să-și păstreze un aspect 
civilizat ?

Victoria BORBOREL 
Bd. Gheorghe Dimitrov 
bloc E - București

Este necesară
creșterea

competențelor
consiliului popular

municipal
Am studiat cu mult interes pro

iectul Legii gospodăriei comunale. 
Consider că sînt deosebit de im-

CUVÎNTUL CITITORILOR ,
ENI LOR MUNCII

Unelte agricole pentru sporirea 
producției in zonele de munte

Este cunoscut că în zonele de 
munte, necooperativizate, procesul 
de producție agricolă are un spe
cific aparte. Aici nu pot fi utiliza
te, la cultivarea pămîntului, trac
toarele, prășitoarele mecanice ori 
alte mijloace mecanizate. Pe tere
nurile în pantă nu putem folosi de- 
cît plugurile trase de boi sau cai, 
uneltele simple : sape, cazmale etc. 
Dar în magazinele de specialitate, 
de la noi sau din împrejurimi, ,nu 
găsim întotdeauna uneltele sau 
piesele de care avem nevoie. Lip
sesc cuțitele și cormanele pentru 
pluguri, șuruburile pentru fixarea 
acestora, șinele de fier pentru ro
țile căruțelor, caielele, potcoavele 
și șina de fier pentru confecționat 
potcoave (potcovita), sîrma ghim
pată pentru împrejmuit locurile ce 
trebuie protejate împotriva anima
lelor sălbatice etc.

Pentru ca și noi, cei din zonele 
de munte, să putem contribui la 
creșterea producției agricole prin 
valorificarea mai eficientă a fiecă
rei parcele de pămînt cultivabil, să 
creștem și să contractăm cit mai 
multe animale sau produse anima
liere, ar trebui să ne bucurăm de 
mai mult sprijin din partea foruri
lor de resort in asigurarea unelte
lor, sculelor și a altor asemenea 
materiale necesare.

cantitatea de caiele necesară 
ș.a.m.d.

Dar acestea constituie doar rezol
vări parțiale ale problemei. Por
nind de la asemenea situații, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, celelalte ministere că
rora le incumbă sarcini în acest do-

Dumitru ȚIRCĂ
satul Brătuia, județul Gorj

Nota redacției. Scrisori prin care 
e semnalată lipsa din unitățile co
merciale a unor astfel de produse, 
a uneltelor agricole mărunte sau a 
pieselor de schimb pentru acestea 
s-au primit la redacție, în ultimul 
timp, din mai multe localități si
tuate în zonele de munte. Unele 
din aceste sesizări au fost publicate 
în coloanele ziarului, altele au fost 
trimise forurilor de resort spre so
luționare. Ministerul Comerțului 
Interior ne-a adus la cunoștință că, 
în urma sesizării venite din comu
na Perișani-Vîlcea (de la Ion P. 
Catană), s-au luat măsuri pentru 
mai buna aprovizionare a magazi
nelor din zona respectivă cu caiele, 
oțel lat pentru șine de roți, potco
vită etc. ; U.J.C.C. — Botoșani, pe 
baza unei alte sesizări adresate re
dacției, din comuna Dobîrceni 
(de la C. Bejenaru), a repartizat la 

\ cooperativa din această localitate

portante prevederile proiectului de 
lege care se referă la autofinanța
rea activităților de gospodărie co
munală. E un principiu de natură 
să stimuleze răspunderea și iniția
tiva consiliilor populare în organi
zarea de noi activități și prestații 
în acest domeniu, 
celor existente.

Referindu-mă în 
experiența proprie 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului Timișoara, 
că activitățile de întreținere, 
dernizare 
precum și 
amenajare 
bunătățit 
zării celor 
de profil — șantierul de drumuri 
și exploatarea de gospodărie co
munală pentru salubritate și zone 
verzi — ca unități direct subordo
nate municipalității.

Față de această experiență pozi
tivă, propun ca, la art. 71 din pro
iectul de lege, să se introducă un 
nou alineat prin care să se prevadă : 
„în marile municipii reședință de 
județ, în care volumul prestațiilor 
depășește nivelul unei subunități, 
organizarea și desfășurarea activi
tății de gospodărie comunală poate 
fi încredințată unei unități (între
prindere sau exploatare) aflate in 
subordinea directă a consiliului 
popular al municipiului". E nefi
resc ca în municipii cum ar fi Bra
șov, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, 
cu mare volum de activități gospo
dărești, consiliul popular să se afle 
la latitudinea bunăvoinței unui 
funcționar sau altul de la serviciul 
de salubritate sau de transport în 
comun subordonat consiliului popu
lar județean. Prin îmbunătățirea 
propusă apreciez că se asigură un 
cadru organizatoric mai potrivit 
pentru înfăptuirea sarcinilor mari 
ce revin comitetelor executive ale 
consiliilor 
virtutea 
nale.

în extinderea

acest sens la 
a Comitetului

consider 
mo

și construcții de străzi, 
cele de salubrizare și de 
a zonelor verzi s-au im- 
tocmai datorită organi- 
două unități importante

populare, inclusiv în 
Legii gospodăriei comu-

Nanu
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal — Timișoara

COMAN

O documentare asupra modului 
in care se preocupă organele și orga
nizațiile de partid de îndrumarea ac
tivității sindicale, în citeva unități 
economice din sectorul 4 al Capitalei, 
ne-a prilejuit însemnările de față. 
La comitetul de partid al sectorului 
tovarășul Stelian Anghel, secretar cu 
probleme organizatorice, ne spunea :

— După congresul sindicatelor, in 
toate grupele sindicale au fost dez
bătute documentele și hotărîrile a- 
doptate, au fost instruite organele 
de sindicat alese cu sarcinile ce le 
revin în etapa următoare. Am creat 
astfel premisele unui dialog în 
care întreaga masă a oameni
lor muncii să-și angajeze con
științele într-un „examen colec
tiv" menit a găsi căile cele mai po
trivite de realizare a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Pe acest drum de 
aplicare în prac
tică 
lor 
U.G.S.R. am luat 
o serie de mă
suri politico-or- 
ganizatorice gîn- 
dite astfel incit 
să înlăturăm pa
ralelismele care 
se mai manifes
tă în activitatea 
curentă. Chiar în 
desfășurarea unor
Dar ceea ce ne va orienta întreaga 
activitate viitoare decurge din teza 
cuprinsă în cuvîntarea la congres 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Organizațiile de partid nu trebuie 
să subordoneze sau să tuteleze sin
dicatele, ci să acționeze prin inter
mediul comuniștilor din sindicate, 
astfel ca acestea să-și îndeplinească 
răspunderile ce le au". Acționînd în 
acest spirit vom contribui la dezvol
tarea activității sindicale, a democra
ției socialiste.

Am întîlnit o mare diversitate de 
forme și metode prin care se acțio
nează.

...La

a hotărîri- 
Congresului însemnări din sectorul 

al Capitalei privind 
îndrumarea activității 

sindicale de către 
organizațiile de partid

ședințe șl acțiuni.

întreprinderea „Industria 
bumbacului" acționa un colectiv de 
control format din activiști și mem- . 
bri ai activului de partid al secto
rului. Ei aveau ca sarcină, asemenea 
altor colective ce acționează în alte 
unități, pregătirea plenarei din luna 
iunie a comitetului de partid din 
sector. O plenară comună : a comi
tetului de partid, a consiliului sindi
catelor și a comitetului U.T.C. din 
sector. Tema propusă pentru anali
ză : asigurarea necesarului de forță 
de muncă, creșterea stabilității și ni
velului calificării acesteia, crearea 
unor condiții mai bune de muncă și 
viață. Am putut surprinde „pe viu"

CERCETAREA LITERARĂ

Măsuri cu.
La sfîrșitul lunii octombrie 1980 a 

fost publicat în ziarul „Scînteia" un 
articol intitulat „Casa — ca o oglin
dă", în care se relatau unele neajun
suri in gospodărirea și îngrijirea 
blocului 35 A de pe strada Laurilor 
nr. 2, din cartierul „Nord" al mu
nicipiului Ploiești. Semnalele critice 
publicate au avut la vremea respec
tivă ecoul dorit, în sensul că la fața 
locului s-a deplasat o comisie for
mată din reprezentanți ai consiliului 
popular și ai altor foruri locale. Co
misia, împreună cu comitetul aso
ciației de locatari, a vizitat mai 
multe locuințe și, acolo unde au fost 
găsite instalații sanitare și electrice 
defecte, părți ale apartamentelor de
teriorate ori restanțe mari la plata 
cheltuielilor comune de întreținere, 
a încheiat procese-verbale, stabi
lind modalitățile de remediere și 
termenele de executare. Celor în 
cauză li s-a pus în vedere că, dacă 
nu vor îndeplini măsurile indicate,

meniu au datoria să stabilească 
măsurile cuvenite pentru asigurarea 
aprovizionării tuturor zonelor cu 
aceste unelte și materiale, in can
tități suficiente. In condițiile cînd 
agriculturii îi revin sarcini atît de 
importante, gospodăriile populației 
din zonele de deal și de munte pot 
și trebuie să aducă o contribuție 
mult sporită în acest sens, dispu- 
nind de toate uneltele agricole ne
cesare.

... restanță
11 se vor aplica sancțiunile prevăzu
te de lege, mergîndu-se chiar pînă 
la acționarea în judecată in vederea 
evacuării din locuințe.

Dar... treaba a fost făcută doar 
pe jumătate, deoarece nimeni n-a 
mai venit să controleze modul In 
care s-au finalizat aceste măsuri. 
Așa se face că situația blocului nu 
s-a schimbat prea mult, iar restan
țele celor răi platnici la cheltuie
lile comune au ajuns la peste 
25 000 lei.

Cum demersurile făcute de co
mitetul asociației de locatari la 
consiliul popular pentru a primi 
sprijin în vederea înlăturării aces
tor neajunsuri au rămas fără rezul
tat, revenim cu această nouă sesi
zare. Este timpul ca lucrurile să se 
rezolve.

Un grup de locatari, 
blocul 35 A, cartier „Nord", 
Ploiețti

PE SCURT, DIN SCRISORI
Și educativ, și economic. Elevii școlii generale nr. 1 din orașul 
Neamț au transformat terenul din fața instituției într-o livadă de 
încă din toamna anului trecut au desfundat locul, l-au fertilizat

(Urmare din pag. I)
ceanu, Arghezi, Sado- 
veanu, ca să mențio
năm pe cele mai ma
sive prin numărul vo
lumelor, se remarcă 
perfecționarea trepta
tă a aparatului critic, 
seriozitatea cercetării 
și sagacitatea interpre
tării operelor în con
textul epocii în care 
au fost create. Struc
tura tematică a volu
melor, referințele cri
tice consemnate și ex
plicațiile de subsol al
cătuiesc, în aceste 
condiții, oglinzile plu
ridimensionale indis
pensabile justei cu
noașteri a operei. Un 
nume banal întîlnit în 
textul unui scriitor 
prilejuiește în note 
dezvăluirea unor rela
ții nebănuite și reve- 
lante pentru direcția 
luată de colectivitate 
în momentele cruciale 
ale existenței noastre 
ca popor. „Tabu“-uri- 
le invocate cu strășni
cie pînă la noua orien
tare estetică și ideolo
gică au îngrădit ade
sea libertatea editării 
și a comentariilor în 
jurul unor opere ale

Bunăoară, 
veac n-a 
o ediție a 
Delavran- 

de două

trecutului, 
un sfert de 
apărut nici 
operei lui 
cea : fusese
ori ministru sub con
servatori !

Istoricii și criticii 
literari n-au „preluat 
în bloc" operele înain
tașilor, ci au ales cu 
spirit de răspundere 
tot ce a fost veridic 
și semnificativ in 
creația înaintașilor, 
tot ceea ce a consti
tuit o treaptă a pro
gresului literaturii 
noastre cu aspirații 
justificate —_cel pu
țin prin 
Creangă, 
Blaga, Arghezi — spre 
universalitate. Paralel 
cu editarea operelor 
actualilor poeți și pro
zatori, a lucidelor 
considerații critice ale 
celei mai tinere fa
lange de esteticieni, 
cu îndrăzneli nu tot
deauna ferite de erori, 
colecțiile : „Restitu-
ția“ a editurii „Miner
va", „Restituiri" și 
„Testimonia" ale edi
turii „Dacia", ‘ revis
ta „Manuscriptum" ; 
numeroasele scrieri

Eminescu, 
Caragiale,

memorialistice 
sivele volume 
respondență 
provenită de la mari 
personalități ale tre
cutului nostru cultu
ral, politic și artistic, 
însoțite de impresio
nante aparate critice ; 
seria de bibliografii in 
care Editura enciclo
pedică română s-a 
specializat, furnizind 
instrumentul de lucru 
cel mai complet pen
tru elaborarea multor 
lucrări viitoare, spri
jinite pe o informație 
științifică bogată ; 
simpozioanele, mese
le rotunde, culegerile 
de „repere", „refe
rate", „comunicări" 
științifice cu prilejul 
aniversărilor și co
memorărilor, deschi
derea atîtor case me
moriale și- muzee — 
toate au întregit o 
amănunțită hartă de 
istorie literară, pu
nînd în lumina reflec
torului valorificator 
al prestigioasei noas
tre critici contempo
rane tot ceea Ce ge
nerațiile viitoare au 
moștenit de la înain
tași în acest domeniu.

și ma
de co- 
inedită

elemente ale unui stil de muncă di
namic, eficient. Tematica de control 
a fost îmbunătățită in funcție de si
tuațiile întîlnite pe teren. Ni s-a pă
rut semnificativă intervenția tova
rășei Frusina Tașmău, președinta 
consiliului sindicatelor din sector, 
referitoare la necesitatea respectării 
legislației muncii. Trimiterile la tex
tul legii au pus-o în încurcătură pe 
responsabila cu protecția muncii din 
întreprindere. O discuție se impunea. 
Ceea ce s-a și întîmplat, atunci și nu 
în cadrul unei ședințe de instructaj.

In plenara comitetului de partid 
din întreprinderea de mașini grele 
(I.M.G.B.) din luna ianuarie a.c. se 
făcea remarca : „Ne-am obișnuit să 
ne comparăm cu perioade trecute și 
doar cu noi, să ne autoapreciem că 
am muncit mai bine, dar nu luăm 
ca referință sarcinile ce le avem de 
îndeplinit, răspunderea noastră de 

proprietari și be
neficiari față de 
cea de a treia 
calitate pe care 
o avem* în so
cialism, ca pro
ducători". Aceas
tă invitație de a 
pătrunde mai a- 
dînc în procese
le democrației 
muncitorești, în 
raporturile din

tre individ și societate, de a demon
ta scheme de gîndire și de compor
tament învechite, de a examina cri
tic abaterile de la responsabilitatea 
socială, consecințele lor în plan mo
ral și social a trezit ecouri. Plenara 
comună a comitetelor de partid, sin
dicat, U.T.C., O.D.U.S. și consiliului 
oamenilor muncii din luna mai a 
adoptat o hotărire-program pe anul 
1981 in vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor economice, sociale și * 
obștești. Un mod de a uni și direc- 
ționa spre obiective esențiale, clare 
toate forțele. O formă de aplicare a 
unui studiu mai larg efectuat de co
mitetul de partid din întreprindere 
în colaborare cu un colectiv de la 
Academia de Studii Economice — 
București.

Cîștigînd în profunzimea investi
gației, asemenea analize pe care Ie 
fac organele și organizațiile de par
tid activității comuniștilor cu sar
cini in organele sindicale, muncii de 
ansamblu a acestor organe, contri
buie la stăpînirea complexității pro
blemelor, la mai buna lor rezolvare.

Să exemplificăm. La întreprinde
rea de anvelope „Danubiana" — după 
cum ne informa Gheorghe Gean- 

- tă, secretarul comitetului de partid
— pe primul trimestru al anului 1981 
se înregistrase o restanță de 23 de 
mii de anvelope. O analiză a cauze
lor neîndeplinirii planului, făcută la 
nivelul unei plenare a comitetului de 
partid, a formulat necesitatea unei 
antrenări mai mari a activului de 
partid, al organizațiilor de masă și 
obștești. S-a creat, astfel, un colec
tiv complex de îndrumare și control 
care însoțește în permanență schim
burile de muncă. Astfel, membrii 
acestui colectiv sînt puși în situația 
de a rezolva direct, operativ proble
me tehnice, tehnologice ce pot să 
apară. Participă, de asemenea, la 
întrunirile comisiilor de disciplină 
care analizează abaterile. La ieșirea 
din schimb, membrii acestui colec
tiv complex de îndrumare și control 
se intilnesc intr-o „operativă*1 cu 
secretarul comitetului de partid și 
cadre de conducere din întreprinde
re pentru un succint raport de ac
tivitate. Concluzia? La sfîrșitul lunii 
mai producția fizică de anvelope 
restante a fost recuperată total.

Pornind de la cerința că important 
este „să transformăm dorința oame
nilor în fapt... prin însăși fapta lor"
— cum se exprima Elisabeta Gri- 
gore, secretara comitetului de partid 
de la „Dîmbovița", o atenție sporită 
este acordată aici receptivității fat- 
de propunerile concrete ale oame 
nilor muncii, pentru a se asigura 
participarea directă a acestora la re
alizarea obiectivelor propuse.

încheiem însemnările de față cu 
gîndurile unui participant la con
gresul U.G.S.R., Ion Răduică, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „Automecanica", 
gînd comun tuturor celor cu care 
am discutat : „Etapa actuală presu
pune înlăturarea a ceea ce frînează 
mersul înainte; ea este definită, in 
chip esențial, de spiritul constructiv. 
Ce ne propunem să' realizăm? Cum 
vom realiza? — sînt întrebări ale fie
cărui om al muncii, sînt întrebări 
care preocupă colectivul în ansamblul 
său. Iată de ce ne sprijinim în toa
te acțiunile noastre pe oamenii 
muncii din întreprindere, iată de ce 
ne consultăm în permanență cu co
mitetul de partid, cu membrii birou
rilor organizațiilor de bază, cu con
ducerile organizațiilor de masă".

Virgil GHEORGHITĂ

4

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 iunie. In țară : Vreme călduroasă. 
Cerul va fi variabil mai mult senin la 
începutul intervalului. Averse izolate de 
ploaie vor cădea în nordul țării în 
ultimele zile. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 și 17 grade, cele maxime 
între 23 șl 33 de grade. In București : 
Vreme călduroasă, cU cerul variabil, mal 
mult senin. Vint slab. Minimele vor 
oscila în jurul valorii de 13 grade, ma
ximele în jur de 30 de grade. (Corne- 
liu Pop, meteorolog de serviciu).

•
Tîrgu 
meri.
cu îngrășăminte organice și chimice și au săpat gropile în care au plan
tat meri din soiuri renumite. Tot elevii sînt aceia care se ocupă în con
tinuare de îngrijirea livezii, aplicînd în practică cunoștințele primite în 
clasă. învățînd totodată că fiecare petic de pămînt trebuie valorificat. 
(Comitelui de părinți al școlii generale nr. 1, Tîrgu Neamț). • Lipsa 
de solicitudine și de operativitate de care dau dovadă casierele de la 
cele două ghișee de distribuire a biletelor din autogara municipiului 
Bacău constituie cauza aglomerațiilor ce se creează aici, a faptului că 
cetățenii trebuie să stea, uneori, mai bine de o oră pentru a-și putea 
procura biletul de călătorie. (Constantin Godocf, muncitor, întreprinderea 
minieră Călan, județul Harghita). • De ce au dispărut cutiile poștale 1 
I.M.G.B., I.M.U.C., I.C.S.I.M. — iată numai citeva din întreprinderile 
care-și au sediul într-o zonă din sectorul 4 al Capitalei... lipsită de cutii 
poștale. La numărul mare de oameni ai muncii din aceste unități se 
adaugă sutele de persoane care locuiesc în căminele muncitorești (familiști 
și nefamiliști), elevii din internate, nemaivorbind și de locuitorii de pe 
străzile din jur. De ce au devenit oare atît de rare, în unele cartiere, cu
tiile poștale ? (Alexandru Doboș, muncitor. întreprinderea de mașini grele, 
București).

BUZĂU • In minunatul decor 
natural de la Gura Teghii, In pre
zența a mii de oameni, a avut loc 
cea de-a XH-a ediție a serbării 
populare „Pe urme de baladă", am
plă manifestare cultural-artistică, la 
care și-au dat concursul numeroase 
formații artistice și interpreți din 
județele Buzău și Covasna. Specta
colul muzical-literar-coregrafic pre
zentat în cadrul manifestării a evo
cat lupta poporului nostru pentru 
libertate națională și dreptate so
cială, o culoare deosebită imprimîn- 
du-i dramatizarea „Baladei lui 
Gheorghelaș". (Dumitru Dănăilă).

BACĂU • Timp de două zile, la 
Prăjești, în județul Bacău, s-au 
desfășurat manifestările cultural- 
artistice prilejuite de sărbătorirea a 
400 de ani de atestare documentară 
a satului. Acestea au debutat cu o 
sesiune de comunicări și referate, 
au continuat cu un colocviu între 
generații, vizitarea muzeului satului

și a grădinii botanice, spectacole ar
tistice și o serbare cîmpenească. 
(Gh. Baltă).HARGHITA • în imediata apro

piere a orașului Vlăhița a avut loc 
o nouă ediție a tradiționalului „Fes
tival al narciselor", organizat în a- 
cest an în cinstea încheierii cu 
succes a campaniei agricole de pri
măvară. Pe scena în aer liber, în- 
tr-un minunat decor natural, în fața 
unui public numeros, au evoluat 
cele mai bune formații artistice de 
amatori din această zonă a județu
lui Harghita, precum și o formație 
din județul Brașov. (I. D. Kiss).

IALOMIȚA • In toate școlile ge
nerale și grădinițele din județul Ia
lomița se desfășoară în această pe
rioadă „Zilele cărții pentru copii". 
Concomitent, au avut loc manifes
tări educative dedicate Zilei inter
naționale a copilult® concursuri și 
șezători literare, recitaluri de poezie 
patriotică, întîlniri cu redactori de 
la editura „Ion Creangă" și revis
tele „Luminița" și „Cutezătorii". 
(Mihai Vișoiu).

SALAJ • în județul Sălaj a avut 
loc tradiționala serbare cîmpeneas
că organizată în locul numit „Gor- 
gana“, unde Simion Bărnuțiu și-a 
trăit ultimele clipe de viață. în 
prezența a mii de oameni, a fost 
dezvelit un obelisc. (Ion Mureșan).

IAȘI • între 1—6 iunie, Biblio
teca județeană „Gheorghe Asachi" 
din Iași, în colaborare cu Centrul 
de librării și Consiliul municipal al 
organizației pionierilor organizează 
un ciclu de manifestări cultural- 
educative pentru copii. Intre aces
tea se numără vernisarea Salonului 
cărții pentru copii, unde va fi și o 
expoziție de desene. (Manole 
Corcaci).

DOLJ • Timp de trei zile, la 
Băilești, s-a desfășurat cea de-a 
VIII-a ediție a Festivalului și con
cursului interjudețean „Primăvara 
băileșteană", manifestare care a 
reunit interpreți de muzică popu
lară și soliști de muzică ușoară din 
30 de județe ale țării. întrecerea 
cîntăreților de muzică populară a 
fost cîștigată de Gheorghe Istudor 
(Moldova Nouă — Caraș-Severin), 
iar cea de muzică ușoară de Ca
melia Florescu (Craiova — Dolj). 
(Nicolae Petolescu).

I
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Vizita în țara noastră a ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone

Luni după-amiază a sosit la Bucu
rești ministrul afacerilor externe al. 
Republicii Populare Polone, Jozef 
Czyrek, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, face 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Cosma, amba
sadorul României la Varșovia, Bo- 
leslaw Koperski, ambasadorul Po
loniei la București, membri ai Amba
sadei R. P. Polone.

★
In aceeași zi au început convorbi

rile oficiale între ministrul afaceri
lor externe, tovarășul Ștefan Andrei,

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Italiei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări la București, Ernesto Mario Bo- 
lasco, a oferit luni o recepție.

Au participat Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Su- 
zana Gâdea. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Cor
nel Mihulecea, președintele Comite

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scinteii"
■ Subinginerul loan Petruț, pro- 

fesor-instructor la liceul „Gheorghe 
Șincai" din Baia Mare, este auto
rul unei originale turbine eoliene, 
destinată producerii de energie e- 
lectrică. Față de alte realizări în 
acest domeniu, turbina propusă de 
specialistul băimărean furnizează 
aproximativ de trei ori mai multă 
energie la aceeași putere a vin- 
tului.

■ La Băile Felix s-au încheiat 
sîmbătă lucrările celui de-al Vll-lea 
simpozion național de nutriție și 
boli metabolice. Simpozionul a re
unit peste 120 de cadre didactice 
universitare de la clinicile de spe
cialitate din țară și medici de pro
fil, care au susținut peste 150 de 
comuni,țări și referate științifice.

■ La Constanța s-a deschis ex
poziția t „Cercetare-asimilare-efici- 
ență economică", organizată de co
mitetul județean de partid, in ca
drul căreia sînt reflectate eforturile 
întreprinse de unitățile economice, 
stațiunile și institutele de cercetare 
științifică pe linia diversificării și 
modernizării producției.

■ La Baia Mare s-au deschis 
cîteva șantiere ale tineretului unde, 

și ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, tovarășul Jozef Czyrek. 
consacrate analizării stadiului actual 
și perspectivelor de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două țări, precum 
și unor probleme ale actualității in
ternaționale.

★
Ministrul afacerilor externe, tova

rășul Ștefan Andrei, a oferit, luni, 
un dineu în onoarea ministrului po
lonez al afacerilor externe, tovarășul 
Jozef Czyrek. în timpul dineului s-a 
toastat în sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Stanislaw Ka
nia, pentru continua dezvoltare a re
lațiilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre cele 
două țări, pentru pace și înțelegere 
internațională.

(Agerpres)

tului de Stat pentru Energia Nu
cleară, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în acest an, se vor executa lucrări 
în valoare de peste 7 milioane lei. 
Este vorba de un bloc cu 100 apar
tamente, de complexul de agre
ment de pe Cîmpul tineretului, de 
recuperarea materialului din vechea 
instalație de acid sulfuric de la 
Ferneziu ș.a. Deci, în spiritul bu
nelor tradiții ale U.T.C.

■ Secția de propagandă a Co
mitetului județean de partid lași a 
inițiat „Clubul directorilor", mani
festare care se bazează pe întîlniri 
ale conducătorilor de unități, în 
cadrul cărora se fac schimburi de 
experiență în probleme de econo
mie și conducere. La un asemenea 
schimb de experiență, care a avut 
loc recent la întreprinderea „Teh- 
noton", gazdele au prezentat expe
riența privind pregătirea și? fabri
carea produselor noi.

■ La întreprinderea de mașini 
casnice emailate „23 August" din 
Satu Mare a fost înlocuit procesul 
de nichelare a pieselor mărunte cu 
zincarea, tehnologie pe baza căreia 
s-a putut elimina importul de nichel, 
iar calitatea pieselor s-a îmbunătă
țit, ele devenind mai rezistente la 
coroziune.

Cronica zilei
Luni dimineață, președintele Marii 

Adunări Naționale. Nicolae Giosan, 
a primit o delegație de senatori co- 
lumbieni, condusă de Luis Antonio 
Alvarado Pantoja, care face o vizită 
in țara noastră.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de informații referitor la ac
tivitatea și preocupările celor două 
foruri legislative. A fost subliniat 
rolul ce revine parlamentelor și par
lamentarilor din România și Colum
bia în dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a raporturilor de prie
tenie și colaborare intre cele două 
țări.

La întrevedere a fost prezent Jesus 
Gomez Salazar, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Co
lumbia la București.

★
Principalele manifestări dedicate 

Zilei internaționale a copilului des
fășurate în București au fost găz
duite de Teatrul „Ion Creangă1*. în 
holul teatrului a avut loc, luni, ver
nisajul expoziției naționale de artă 
plastică, intitulată semnificativ „Șoi
mii patriei omagiază partidul**. Ini
țiată de Comisia națională pentru 
îndrumarea activității organizației 
„Șoimii patriei**, expoziția cuprinde 
lucrările premiate în cadrul fazei ju
dețene a concursului cu același titlu. 
A avut loc un spectacol organizat de 
Consiliul municipal București al Or
ganizației Pionierilor și Comisia mu
nicipală pentru îndrumarea activită
ții organizației „Șoimii patriei**.' Și-au 
dat concursul formații corale și de 
dansuri populare, recitatori și inter
pret! instrumentiști de la școli și gră
dinițe ale municipiului.

(Agerpres)

■ La Combinatul petrochimic din 
Pitești au fost realizate prin auto- 
dotare două agregate pentru cazo
nele de abur tehnologic, care per
mit recuperarea integrală o resur
selor energetice secundare rezultate 
din gazele reziduale de la fabri
carea negrului de fum. Pe această 
cale se economisesc anual 37 mi
lioane mc gaz metan, adică echi
valentul a 42 850 tone combustibil 
convențional.

■ Secția de articole tehnice din 
cauciuc Titu a centralei de profil 
din Pitești, unitate care nu a fost 
pusă încă în funcțiune, a primit de 
la C.A.P. Tigveni, județul Argeș, 220 
de conteinere și boxpaleți. Cînd va 
produce la capacitatea maximă, 
secția va avea nevoie numai de ju
mătate din această cantitate. Cine 
a stimulat într-atit solicitudinea fur
nizorului ?

■ La Reghin suprafața pe care 
o dețin serele și solariile construite 
în acest an de cele 21 de între
prinderi și instituții însumează peste 
16 000 mp. Alte solarii, in suprafață 
totală de 2 000 mp, au fost amena
jate în curțile cetățenilor, 11 uni
tăți economice dispun in gospodă
riile anexă de peste 1 000 de porci. 
Este doar... începutul - afirmă Ale
xandru Bugnariu, primarul orașului.

■ La întreprinderea „Dermatina" 
din Timișoara, prin reciclarea a 
peste 400 tone de materiale din 
mase plastice și cauciuc recuperate, 
s-au obținut produse în valoare de 
peste 1 milion lei. Buni gospodari !

■ Muzeul județean ain Baia 
Mare a deschis o interesantă expo
ziție de „flori de mină" in sălile 
din Piața Libertății. Colecția expusă 
reprezintă o selecție din cele circa 
800 de exemplare achiziționate în 
1980 din bazinul minier Baia Mare.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
R. P. Chineze

La Ambasada Republicii Populare 
Chineze a avut loc luni prezentarea 
de condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășei Soong 
Ching Ling, președinte de onoare al 
Republicii Populare Chineze, vice
președinte al Comitetului Permanent 
a! Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a Republicii Popu
lare Chineze.

în fața portretului îndoliat al tova
rășei Soong Ching Ling erau depuse 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Birou
lui Marii Adunări Naționale.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat, guver
nului și al Marii Adunări Naționale

Au început lucrările de captare a unor ape 
din Munții Făgăraș

După cum se știe, pe cursul su
perior al Dîmboviței se desfășoară 
importante lucrări cu caracter hi
droenergetic menite să pună în va
loare potențialul energetic al aces
tui riu și să permită utilizarea ape
lor lui la irigarea unor însemnate 
suprafețe de teren arabil în aval de 
Tîrgoviște. In acest scop, la Peci- 
neagu se va crea un lac de acumu
lare cu o capacitate de 55 milioane 
mc, care va colecta apele a nu
meroase rîuri din zonă. In cadrul 
acestui vast program se preconi
zează și captarea surplusului de 
apă al unor rîuri de pe versantul 
nordic al Munților Făgăraș, printre 
care Sebeșul, Berivoiul, Sîmbăta, 
Viștea Mică și Viștea Mare, ale că
DARABANI : A intrat in funcțiune o filatură de bumbac

Ieri, în orașul Darabani a intrat 
în funcțiune o filatură de bumbac 
ce va produce fire cardate. Oa
menii muncii din noua filatură pro
vin din rîndul tinerilor născuți in 
oraș sau în localitățile limitrofe, 
absolvenți ai liceelor de specialita
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Competiții in cadrul „Daciadei"
„Ștafeta tinerilor muncitori"

La Alba Iulia s-a desfășurat fi
nala pe țară a crosului „Ștafeta 
tinerilor muncitori" — competiție 
de masă inscrisă sub genericul „Da
ciadei", care a reunit tineri și tinere 
ain Întreprinderi și instituții din în
treaga țară.

In finala feminină — 3 schimburi, 
fiecare sportivă alergînd 1 500 m — 
a învins formația municipiului 
București, alcătuită din Elena Dragu 
(26 de ani, funcționară la o între
prindere de construcții), Viorica Con
stantin — 19 ani și Mariana Petres
cu — 21 de ani (ambele muncitoare 
la uzinele „23 August"). -

La masculin, probă in care traseul 
a măsurat 3 000 m, tot echipa muni
cipiului București a cîștigat, devan- 
sind reprezentativele județelor Alba 
și Argeș. în primul schimb al șta
fetei învingătoare a alergat Costică 
Moroiu (20 de ani, lăcătuș la între
prinderea „Vulcan"), care a predat 
ștafeta lui Teodor Gherghici (19 ani, 
lăcătuș la întreprinderea „23 Au
gust"), Dumitru Ristea (22 de ani, 
electronist la Regionala C.F.R. Bucu
rești), consfințind victoria echipei 
sale. 

a transmis condoleanțe tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La prezentarea condoleanțelor au 
participat tovarășii Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Emilia Sonea, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Ceterchi. ministrul justiției, 
Ion Popescu-Puțuri, președintele A- 
sociației de prietenie româno-chineză, 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctei și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

ror ape vor fi conduse, printr-un 
tunel special, pînă la Pecineagu.

Nu de mult, după încheierea lu
crărilor de organizare a șantierului 
în zona riului Sebeș, au început lu
crările de bază la aducțiunea de 
apă. De pe versantul nordic al lan
țului făgărășean, tunelul de aduc- 
țiune care va străpunge Munții 
Făgăraș de la nord spre sud va 
avea o lungime de 32 km și va cap
ta apele la cota de 1 120 m, ape 
provenite în special din zăpezi și 
ploi. Pînă la ora actuală au fost 
deschise două galerii : una care va 
lega captările de apă de pe rîurile 
amintite și a doua prin care aceste 
ape vor fi conduse pînă la Peci
neagu. Peste puțin timp, tot în a- 
ceastâ zonă vor fi deschise alte 
două galerii. (Nicolae Mocanu).

te și care și-au făcut practica mun
citorească la întreprinderea textilă 
„Moldova" din Botoșani și in alte 
colective de același profil din țară. 
Tînărul colectiv s-a angajat să reali
zeze exemplar toți indicatorii econo- 
mico-financiari. (Silvestri Ailenei).

Concursul național sătesc 
de atletism

La Piatra Neamț au luat sfîrșit 
întrecerile celei de-a 4-a ediții a 
finalelor concursului național sătesc 
de atletism, dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.", competiție organizată 
în cadrul „Daciadei", la care au 
participat aproape 400 de sportivi de 
la sate (cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din I.A.S. și ai cooperației 
de consum).

Iată învingătorii ! feminin : greu
tate: Monica, Copuț (Neamț) — 12,41 
m; ; lungime : Maria Csilic (Alba) — 
5.29 ni ; 800 m plat : Elena Oprea 
(Neamț) — 2’25”l/10 ; 100 m plat: 
Livia Petrescu (Vîlcea) — 13”2/10 ; 
masculin : lungime : Ion Pațareniuc 
(Suceava) — 6,80 m ; 100 m plat : 
Ion Pațareniuc (Suceava) — ll’T/10 ; 
greutate : Wilhem Cocuț (Neamț)
— 13,00 m ; 1 500 m ; Valentin Băla- 
șa (Neamț) — 4’11”.

Clasamentul pe județe : 1. Neamț
— 27 puncte ; 2. Suceava — 22
puncte ; 3. Vîlcea — 19 puncte.

Conferință de presă la încheierea vizitei congresmenilor 
americani in țara noastră

Duminică după-amiază s-a înche
iat vizita în țara noastră a delega
ției Comitetului pentru serviciile ar
matei al Camerei Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., condusă de Mel
vin Price, președintele comitetului, 
deputat democrat din partea statului 
Illinois. înainte de a părăsi Capita
la, congresmenii americani au avut 
o întîlnire cu reprezentanți ai presei 
centrale, Agerpres, radioteleviziunii, 
precum și cu corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră.

Cu acest prilej, șeful delegației a 
exprimat mulțumiri pentru posibili
tatea oferită de a vizita România și 
de a avea convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu reprezentanți 
ai Marii Adunări Naționale și cu alte 
oficialități române. „Ele ne-au per
mis o mai bună cunoaștere a poziți
ei țării dumneavoastră intr-o serie 
de probleme de interes comun14 — a 
spus Melvin Price. Mulțumind în 
mod deosebit pentru ocazia de a 
fi primiți de către președintele 
României, William Dickinson, depu
tat republican din partea statului A- 
labama, a arătat că discuțiile care 
au avut loc au fost sincere și deschi
se, interesante și instructive, atît în 
ce privește dezvoltarea relațiilor bi
laterale. cit și într-o serie de pro
bleme ale actualității internaționale. 
Referindu-se la dezvoltarea comer

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — reluarea 

episodului 8
11.50 Evoluția vieții pe Pămînt — serial 

științific
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,15 Itinerar Italian — documentar
17,40 Clubul tineretului
18,25 Consultații in sprijinul învățămtn- 

tului politico-ideologic
18.50 1001 de seri

Steaua București 
și Rulmentul Brașov — 

campioane naționale 
la handbal

Au luat sfîrșit campionatele na
ționale de handbal. La masculin, 
victoria a revenit echipei Steaua, 
care în ultimul meci a învins cu 
scorul de 23—21 (11—11) pe Dinamo. 
Locul doi a fost ocupat de Minaur 
Baia Mare, urmată de Dinamo 
București. Titlul la feminin a fost 
cucerit de Rulmentul Brașov, care, 
cu toate că în ultima etapă a jucat 
în deplasare, a învins cu 18—11 pe 
Universitatea Cluj-Napoca. Pe locul 
doi s-a clasat Știința Bacău.

Fotbal in divizia „B"
Campionatul diviziei B la fotbal 

a continuat cu etapa a 30-a. Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
seria I : Gloria Bistrița — C.S.M. 
Borzești 4—1 ; Progresul Brăila — 
F.C. Constanța 2—1 ; Oltul Sf. 
Gheorghe — Cimentul Medgidia 
4—0. în clasament conduce F.C. 
Constanța cu 46 puncte, urmată de 
Gloria Bistrița cu 38 puncte ; seria 

țului și a cooperării economice din
tre România și S.U.A., el a spus : 
„Aceasta corespunde intereselor am
belor țări, atit din punct de vedere 
economic, dar și in ce privește prie
tenia și buna înțelegere intre cele 
două popoare”.

După ce a prezentat pe larg as
pecte ale relațiilor economice dintre 
România și S.U.A., Samuel Stratton, 
deputat democrat din partea statului 
New York, a spus : „Ceea ce m-a 
impresionat cel mai mult in cadrul 
întrevederii cu președintele Nicolae 
Ceaușescu este cunoașterea în deta
liu de către șeful statului român a 
contextului regional și internațional 
in care iși desfășoară România po
litica sa externă. Se pare că nu 
există nici un aspect pe care Domnia 
Sa să nu-l stăpinească la perfecție 
în această problematică”.

în încheiere, congresmenii ameri
cani au arătat că în cadrul schim
bului de opinii cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au fost prezenta
te punctele de vedere în legătură cu 
limitarea armamentelor, evitarea 
creșterii încordării în Europa și alte 
probleme care se află astăzi în cen
trul atenției opiniei publice și care 
interesează în mod deosebit asigura
rea păcii și securității întregii lumi.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Omul și sănătatea
20,05 Fapte de eroi ai muncii și vieții 

socialiste
20,30 Teatru TV : „Corida" de Alfonso 

Sartre. Premieră pe țară
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL *

19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copil
19,50 Seară de operă TV. „Lucia di Lam- 

mermoor" de Donizetti (partea I>
20,35 Viața economică a Capitalei
21,05 Talente studențești
21.45 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
22,10 Telejurnal

a Ii-a : Tractorul Brașov — Rapid 
București 2—1 ; C.S. Tîrgoviște — 
Rova 4—0 ; Petrolul Ploiești — Fla
căra Moreni 4—1 ; Metalul Bucu
rești — Poiana Cimpina 2—1. Lideră 
se menține echipa C. S. Tîrgoviște 
cu 50 puncte, urmată de Petrolul cu 
47 puncte ; seria a IlI-a : Minerul 
Moldova Nouă — U.T. Arad 1—2 ; 
Aurul Brad — U.M. Timișoara 3—0 ; 
Olimpia Satu Mare — F.C. Bihor 
1—0 ; C.F.R. Timișoara — Metalul 
Aiud 4—1. Pe primul loc se află 
U.T. Arad cu 43 puncte, urmată de 
Aurul Brad și Olimpia Satu Mare 
cu cite 35 puncte.

• Cu prilejul unui concurs inter
național de tir cu arcul desfășurat 
în localitatea vest-germană Eggen
felden, echipa masculină a U.R.S.S. 
a stabilit un nou record mondial, 
cu performanța de 7 960 puncte. Re
zultatul obținut de Eseev, Zabrodski 
și Gablikov este superior cu 19 punc
te vechiului record deținut de for
mația S.U.A.
• La Neuchatel, în cadrul preli

minariilor campionatului european 
de fotbal pentru echipe de tineret, 
selecționatele Elveției și Angliei au 
terminat la egalitate : 0—0.

O ambianța 
plăcută la 

Stîna de Vale
Stațiune de odihnă permanen

tă, Stina de Vale este situată 
in masivul Vlădeasa, la altitu
dinea de 1 102 m, pe fundul 
unei „căldări" largi. împrejmu
ită de păduri de conifere, sta
țiunea oferă un peisaj variat, 
de un farmec aparte. Radiația 
solară intensă — în special ul
traviolete — ionizarea puterni
că a aerului, temperaturile mo
derate, iată cîteva din caracte
risticile climatului alpin de aici. 
De aceea, pe lingă odihnă. Stî
na de Vale este recomandată și 
în tratarea afecțiunilor endocri
ne și a nevrozei astenice. Vilele 
și pavilioanele cu diferite grade 
de confort, cabqnele, precum și 
pensiunea, bufetele, barul de zi 
și complexul comercial oferă 
vizitatorilor excelente condiții 
de cazare și masă.

Masivul Vlădeasa, ca dealtfel 
Munții Apuseni în general, pre
zintă un larg interes turistic 
atit datorită înălțimilor și pito
rescului, dar mai ales multiple
lor chei, masivelor stîncoase 
abrupte, avenelor și izbucurilor, 
ravenelor și peșterilor, spre 
care se organizează numeroase 
excursii.

Bilete și informații suplimen
tare se obțin la toate agențiile 
și filialele oficiilor județene de 
turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

„Sulf - Călimani 8T‘
(Urmare din pag. I)
cadrul acestei acțiuni de importan
ță națională.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sintem hotăriți să punem in va
loare toată energia noastră, șă ac
ționăm la cotele cele mai ridicate 
alp calității și răspunderii comu
niste, cu dăruire și abnegație, in
tr-un inalt spirit de ordine și dis
ciplină muncitorească, pentru con
tinua prosperitate a acestor melea
guri, pentru înfăptuirea sarcinilor 
actualului plan cincinal, pentru edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

La inaugurarea acțiunii au luat 
parte tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe-
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministru al guvernului, 
minelor, petrolului și _
Traian Gîrba, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R., reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

viceprim- 
ministrul 
geologiei,

...Incet-încet, piatra își desferecă 
lacătele. Pe stîncile vinete apar 
șerpuiri galbene. La piciorul de jos 
al treptelor uriașe s-a dezgolit o- 
brazul primei lentile de sulf, boga
tă, atrăgătoare. De aici, sau din 
altă parte, a fost desprins un bul
găre de sulf nativ, mare cît o min
ge de fotbal, strălucind ca aurul. 
L-am pipăit cu privirile, nevenin- 
du-mi să cred că există așa ceva. 
Și aur este, pentru că pe piața in
ternațională sulful a ajuns la pre
țul de aproape 150 de dolari tona. 
Din el se fabrică acidul sulfuric, 
îngrășămintele chimice ; sulful este 
indispensabil în industria cauciucu
lui, a coloranților, în farmacie, in

viticultură, în zootehnie. Sulful 
care se * numește popular pu
cioasă și pe care sintem ne- 
voiți să-I aducem, în mari can
tități, de peste hotare. A fost, deci, 
explicabil entuziasmul căutătorilor 
de comori din Călimani cînd au 
întilnit lentila de la piciorul Ne- 
goiului. Căutătorii din Călimani 
știu Insă că grosul comorii se află 
tub muntele vecin — Pietricelu, 
masiv de 1991 de metri înălțime. 
Negoiul trebuie redus, împins în- 
tr-o parte, pentru ca 6ă facă loc 
între el și Pietricelu unei uriașe 
căldări artificiale de unde va porni 
atacul principal spre sulf. In pere
ții căldării se sapă alte trepte, no
tate de minerii Călimanului cu ci
fre arabe, pentru a le deosebi de 
treptele Negoiului, notate cu cifre 
romane, căpătînd și semnul minus, 
deslușind în acest fel și drumul 
spre adîncuri. Deci, sub cota 0 
(zero), aflată la 1 550 de metri alti
tudine, punct de contact intre cele 
două sisteme de trepte, se află ini
ma ofensivei hotărîtoare. Munții se 
cutremură în fiecare zi sub șocul 
exploziilor care dislocă roca. Zil
nic — seisme de peste 5 grade pe 
scara Richter, provocate de om In 
drumul lui tenace spre minereu.

Spre acest front în continuă fier
bere înaintau, cu cîteva zile în 
urmă, coloanele de autobasculante 
înregistrate în județele Maramureș, 
Suceava, Harghita, Iași, Botoșani, 
Bistrița-Năsăud și Giurgiu, precum 
și coloanele de trailere, transpor- 
tînd buldozere, excavatoare, cilin
dri compresori, aparținînd acelorași 
județe. Era soare — lucru extrem 
de rar aici — munții se decupau în 
oglinda zilelor de sfîrșit de mai în 
toată splendoarea lor, învîrstați de 
zăpezi. Dinspre ei răzbăteau, în
fundat, tunetele exploziilor, intensi

ficate acum, în preziua atacului de
cisiv. Noilor veniți trebuie să li se 
creeze fronturi de lucru potrivite, 
dislocări masive — hrană pentru 
autobasculantele Romandiesel de 
peste 10 tone. în cocheta colonie 
muncitorească, asemănătoare unei 
stațiuni de odihijă, erau pe termi
nate pregătirile pentru primirea 
celor 7 detașamente de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, cadre tehnice 
din municipiul București, precum 
și militari. Fiecare județ are cam
pamentul său în blocuri, cu 
tot ceea ce Ii trebuie omului 
după o zi de luptă cu muntele : 
pat cu cearșafuri ca neaua în ca
mere cu încălzire centrală dotate 
Cu băi cu apă rece și caldă. Se 
apropia de sfîrșit construcția unei 
cantine cu sute de locuri ;» In 
preajma ei așteptau mesele și 
scaunele.

Am reușit „să punem mîna" — 
acesta este, pur și simplu, cuvîn- 
tul — pe inginerul Remus Crăciun, 
director adjunct tehnic al Combina
tului minier „Suceava", omul care 
răspunde de organizarea acțiunii 
de întrajutorare muncitorească.

— întrebări telegrafice 1 ne-a ru
gat el.

— Scopul acțiunii ?
— Creșterea capacității de desco- 

pertare. La 31 octombrie, anul aces
ta, tragem linie și adunăm. Totalul 
va fi : 1 milion metri cubi de rocă 
trecută în halde ; vor apărea 100 de 
mii de tone de sulf ; 950 000 metri 
cubi de rocă dislocată vor rezulta 
din lucrări de consolidări și amena
jări de drumuri și halde.

— Impresionant 1
— Poate. Dar sarcina de plan pe 

anul acesta este de peste 9 milioa
ne de metri cubi de rocă dislocată. 
Acțiunii „Sulf — Călimani 81“ îi re
vin, din această cifră, cele aproape 
două milioane. Restul, nouă, celor 
de-aici.

— Forțele umane venite în spri

jin sînt peste 1 200. Care sînt „ar
mele" lor ?

— Peste 200 de autobasculante, 
peste 20 de excavatoare, peste 30 
de buldozere, cilindri compresori 
etc. Constructorii de drumuri vor 
așterne 20 de kilometri de șosele 
de acces Ia carieră și la halde ; 
mecanicii vor contribui la întreți
nerea utilajelor, dar vor repara și 
întreține și o serie de utilaje ale 
șantierului nostru. Vor avea din 
belșug de lucru sudorii, betoniștii, 
automacaragiii,. buldozeriștii, perso
nalul tehnic-ingineresc, electricie
nii etc. Peste 1 200 de oameni cu 
înaltă calificare. Lor li se alătură 
forțe din combinatul nostru și din 
centrală, peste 300 de mineri din 
Baia Mare, care muncesc aici de la 
începutul lunii mai, pregătind tere
nul pentru declanșarea acestei ac
țiuni în substanța căreia se află 
gindul înaripat al secretarului ge
neral al partidului. Și vom reuși, 
pentru că este o sarcină de partid, 
este o cauză comună, cu implicații 
economice de importanță majoră.

— Sînteți presat de timp...
— Toți sîntem cu mina în pieptul 

timpului...
Ne-am oprit în dreptul unui ex

cavator care iși rotea săgeata ca 
un radar nervos. Sub cupa lui se 
schimbau, în ritm trepidant, auto
basculantele.

— Aceștia sînt primii veniți — 
ne spune tovarășul Vasile Baciu, 
secretarul comitetului de partid al 
Exploatării miniere Călimani. Au 
venit mai devreme și s-au apucat 
de muncă.

La ora aceasta, acțiunea „Sulf — 
Călimani 81“ se desfășoară din plin, 
sub semnul atributelor spiritului 
revoluționar pe care le înscriem cu 
majuscule : RĂSPUNDERE MUN
CITOREASCĂ, ABNEGAȚIE, E- 
ROISM.

Dionisle ȘINCAN 
Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scinteii*

„Huilă - Cîmpu lui Neag“
(Urmare din pag. I)
zeriști, conducători auto, mecanici, 
muncitori sosiți aici din 14 unități 
economice ale județului și studenți 
de la Institutul .de mine din Petro
șani, și-au început activitatea la di
ferite puncte de lucru ale exploa
tării pentru a contribui la sporirea 
producției de cărbune cocsificabil 
atît de necesar economiei națio
nale.

Cum a fost organizată acțiunea ? 
Am solicitat precizări în acest sens 
tovarășului Dan Otto Surulescu, di
rectorul general al Combinatului 
minier Valea Jiului.

— Activitatea celor veniți să ne 
dea ajutor se va desfășura între 1 
iunie — 31 octombrie a.c. în aceas
tă perioadă urmează a se desco- 
perta 1 050 000 metri cubi steril, ceea 
ce va asigura o rezervă de cărbu
ne pregătită pentru exploatare în 
acest an de 200 000 tone cărbune — 
ne spune interlocutorul. Frontul 
deschis prin descopertările din acest 
an, precum și prin exploatarea in 
adincime, în trepte inferioare, ne 
va permite ca în anul viitor să ob
ținem peste 280 000 tone cărbune din 
carieră. De subliniat că, paralel cu 
acțiunea de descopertare, se vor ex
trage zilnic, în acest an, 1 000 tone 
cărbune, iar în anul viitor se va 
ajunge la o producție de 1 500 tone 
pe zi.

După o scurtă festivitate, s-a tre
cut cu toate forțele la treabă. 14 
excavatoare electrice de mare Capa
citate și excavatoare hidraulice, 76. 
autobasculante de cîte 16 tone fie
care, 15 buldozere, autogredere, au
totractoare de mare capacitate, au- 
tostropitori și alte utilaje mînuite 
de tineri și vîrstnici, unii dintre ei 
cu experiență ciștigată pe o serie 
de șantiere de construcții ale țării,

au început bătălia pentru a smulge 
muntelui „plinea industriei".

Trecem, pe rînd, la diferite locuri 
de muncă, stăm de vorbă cu oame
nii. Toți țin să-și exprime aceeași 
dorință, de a munci cu cît mai mult 
spor.

— Aici, la „mina" de suprafață, 
mă aflu de la început, cînd eram 
doar cu două excavatoare și, vă 
mărturisesc, simt o mare mindrie 
că din cupa excavatorului meu dau 
cărbune cocsificabil — ne spune ex- 
cavatoristul Ion Soncoloși. Nici nu 
visam așa ceva : eu, cu meseria 
mea, să ajung să dau țării căr
bune ! Aici nu sînt abataje, vago- 
neți, dar extragem cărbune. Eu știu 
ce înseamnă cărbune pentru indus
trie. Și de aceea vreau să mun
cesc cît mai bine. Asta înseamnă 
să-mi îngrijesc utilajul ca pe ochii 
din cap și să-1 utilizez la întreaga 
lui capacitate. Și asta fac zi de zi, 
oră de oră 1

Din Hunedoara, Deva, Riu Mare- 
Retezat, din alte centre economice 
ale județului Hunedoara mulți ti
neri, dar și oameni cu experiență, 
au venit la Cîmpu lui Neag in ac
țiunea de întrajutorare muncito
rească cu hotărîrea de a contribui 
cu toate forțele și priceperea lor la 
înfăptuirea unei cauze comune și a 
unui măreț îndemn patriotic, de a 
da patriei cantități sporite de căr
bune cocsificabil. Aici, ca și în sub
teran, la minele din Lupeni, Uri- 
cani, Bărbăteni sau Paroșeni — de 
unde se extrage cărbune cocsifica
bil — acțiunea „Huilă — Cîmpu lui 
Neag" va înscrie noi fapte de mun
că in marea întrecere a minerilor 
țării pentru a spori neîncetat pro
ducția de cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii*

• AVION CU ARIPI 
ÎN FORMĂ DE SĂGEA
TĂ ÎNTOARSĂ. Inginerilor 
de aviație le este cunoscut de 
multă vreme faptul că aripile 
în formă de săgeată întoarsă au 
o serie de avantaje în compara

ție cu cele în formă obișnuită 
de săgeată, dar pînă acum 
nu s-au construit avioane cu ast
fel de aripi, pentru că n-au pu
tut fi soluționate unele dificul
tăți legate, in primul rînd, de 
tensiunile mari ce se nasc în
tr-o astfel de aripă. în prezent, 
odată cu apariția materialelor 
plastice așa-numit compozite, 
devine posibilă realizarea unor 
construcții ușoare și totodată re
zistente. Mai sînt, desigur, de 
rezolvat numeroase probleme, 
dar mulți specialiști consideră 
că un astfel de avion, cu calități 
de manevrare superioare avioa
nelor actuale, poate fi creat în 
actualul deceniu. Imaginea re
prezintă macheta unui asemenea 
avion realizată de specialiștii 
sovietici.

• O NOUĂ METO
DĂ DE ELABORARE A 
OȚELURILOR ALIATE. 
Două firme din Suedia au pus 
la punct un nou proces de 
elaborare a oțelurilor aliate, ba
zat pe metalurgia pulberilor. A- 
cest procedeu permite obținerea 
unui oțel mai omogen și mai 
pur decit cel elaborat prin meto
dele clasice. Procesul „STAMP", 
cum este denumit noul pro
cedeu, este destinat obținerii 
tablelor de laminat și a semifa
bricatelor din oțel aliat. Cu aju
torul noului procedeu, materia
lul brut este transformat în 
pulbere, care este apoi compac
tată într-un material omogen. 
Datorită consumului redus de 
materii prime, el este rentabil și

OE.
’RETUTINDENI

pentru elaborarea oțelurilor înalt 
și mediu aliate, ca și a oțeluri
lor refractare inoxidabile.

• NOI APLICAȚII 
ALE GENETICII IN LE
GUMICULTURA. Biologii 
de la Universitatea din Riga 
(R.S.S. Letonă) elaborează me
tode de dirijare a caracteristici
lor plantelor. Prin supunerea la 
un anumit tratament termic a 
semințelor de castraveți, crește 
numărul florilor femele, ceea ce 
înseamnă sporirea cu 15—20 la

sută a producției de castraveți 
la hectar. Importanța practică 
deosebită a acestor cercetări 
care duc la descoperirea unor 
căi de „feminizare" a plantelor 
este evidentă dacă se are în ve
dere faptul că Ia o serie întrea
gă de plante de cultură se for
mează mult mai multe flori 
mascule decîț cele femele — ro
ditoare.

• ȘAH CU MINIOR- 
DINATOARE. La Paris a 
avut loc un concurs internațio
nal de șah pentru miniordina-

toare, care s-a încheiat cu vic
toria programului vest-german 
„Mephisto X“: șase puncte din 
șapte (cinci victorii, două re
mize și nici o înfrîngere).

• PETROL DIN ȘIS
TURI BITUMINOASE.încă 
la sfîrșitul acestui deceniu, 
Australia va fi prima țară din 
lume care va dispune de o ra
finărie care va extrage petrol 
din șisturi bituminoase. Rafină
ria va avea o capacitate de pro
ducție de 240 000 barili pe zi. 
Tot atunci o uzină de lichefiere 
a cărbunilor, construită în sta
tul Victoria, va da o producție 
de 80 000—100 000 barili de com
bustibil lichid pe zi. O uzină- 
pilot de etanol se află în con
strucție la Sidney. începînd din

1985, etanolul va acoperi 15 la 
sută din nevoile de carburanți 
ale țării.

• COMBATEREA BIL- 
HARZIOZEI. Mai multe sute 
de milioane de oameni din ță
rile tropicale suferă de bilhar- 
zioză, boală provocată de un 
parazit numit schistosom. Pen
tru a putea combate boala tre
buie cultivat în prealabil para
zitul. O echipă de cercetători 
francezi din Perpignan a reușit, 
în premieră mondială, „dona
rea" schistosomului, adică culti
varea lui printr-o tehnică simi
lară butășirii. Echipa respecti
vă a pus la punct și instrumen
tele de mare finețe necesare 
pentru efectuarea operațiilor de 
donare.

• CEAS CU... LĂ- 
MIIE. Ceasornicarul Tony 
Achill din orașul Kiddermimin- 
ster (Marea Britanie) a luat o 
lămîie obișnuită și a înfipt în 
ea doi electrozi — unul din zinc, 
celălalt de cupru, pe care i-a 
legat de electromotorul miniatu
ral al unui ceas electric. Rezul
tatele acestei idei simple, dar in
genioase au depășit toate aștep
tările : ceasul a funcționat, cu o 
singură lămîie, timp de cinci 
luni. In viitorul apropiat, cea
sornicarul are intenția să folo
sească în chip de sursă de cu
rent pentru televizor planta de
numită revent, a cărei tulpină 
conține, de asemenea, un suc 
acid.



Manifestări la Reggio Calabria cu prilejul „Zilei României"

„Prețuim contribuția deosebită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la consolidarea păcii, 
destinderii și prieteniei intre popoare"

ROMA 1 (Agerpres). — La Reggio Calabria a avut loc manifestarea 
„ZIUA ROMÂNIEI", organizată de Consiliile regional și provincial, mu
nicipalitatea orașului și secția Italia — România a Asociației calabreze 
pentru raporturi culturale cu străinătatea.

ULAN BATOR

Intîlniri ale conducătorului delegației P.C.R. 
care a participat la Congresul P.P.R.M.

în cuvîntul de salut, primarul 
orașului, Oreste Granillo, a relevat 
că străvechea vatră de cultură 
Reggio Calabria se simte legată de 
România, asemenea intregii Italii, 
nu numai prin originea comună, 
prin afinitățile de limbă și prin tre
cutul istoric, dar mai cu seamă prin 
raporturile de astăzi, care cunosc 
o evoluție mereu ascendentă. „Or- 
ganizind „Ziua României" — a spus 
vorbitorul — am dorit să aducem 
mărturia stimei și prețuirii noastre 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de nobila națiune 
română, care este atît de aproape 
de sufletul nostru".

Punctul central al manifestării 
l-a constituit prezentarea cărții 
„DA, CEAUȘESCU !“ de Ugo Ra- 
gozzino, prezentare făcută de depu
tatul democrat-creștin Vito Napoli. 
„A vorbi astăzi despre România în
seamnă a vorbi in primul rînd de 
președintele Ceaușescu, omul poli
tic ai cărui nume este bine cunoscut 
pretutindeni pentru pasiunea, inte
ligența și opera sa constantă în 
favoarea păcii, destinderii și priete
niei intre popoare". Referindu-se la 
conținutul cărții, care „depășește 
cadrul limitat al unei biografii, evi
dențiind înainte de toate omul po
litic, concepția sa privind democra
tizarea relațiilor internaționale", 
Vito Napoli a subliniat coordona

In sprijinul unei largi 
cooperări internaționale 

Declarația ,,Comisiei 
Nord-Sud“

BERLINUL OCCIDENTAL 1 
(Agerpres). — La încheierea reuniu
nii sale desfășurate în Berlinul occi
dental, Comisia independentă pentru 
problemele dezvoltării internaționale 
(cunoscută și sub denumirea „Comi
sia Nord-Sud“) a dat publicității o 
declarație de presă în care sublinia
ză necesitatea adoptării de reforme 
pe plan internațional, îndeosebi în 
domeniile alimentației, energiei și fi
nanțării proiectelor de dezvoltare.

Comisia, relatează agenția France 
Presse, apreciază că situația dificilă 
a țărilor in curs de dezvoltare și a 
economiei mondiale in ansamblu s-a 
deteriorat mai repede decît se pre
văzuse anterior, îndeosebi in con
textul escaladării cursei înarmărilor. 
Criza actuală — se relevă în declara
ție — impune măsuri curajoase pen
tru soluționarea problemelor ce ame
nință popoarele lumii și face nece
sară instituirea unui nou climat, de 
cooperare.

Pentru a scoate procesul dezvol
tării economice din impasul actual, 
comisia recomandă factorilor de deci
zie politică ce vor lua parte la con
ferința Nord-Sud, programată să aibă 
loc în capitala Mexicului in luna 
octombrie, adoptarea de măsuri în do
meniile alimentației, energiei și va- 
lutar-financiar. 

NECESITATEA IMPERIOASĂ A NEGOCIERILOR) GLOBALE NORD-SUD

tele politicii externe românești, 
contribuția activă a țării noastre la 
soluționarea tuturor problemelor 
majore ale contemporaneității. 
„Președintele Ceaușescu a fun
damentat principii cardinale privind 
raporturile între state, acționează 
pentru stricta lor respectare, ceea 
ce într-o conjunctură cum este cea 
de astăzi, cu conflicte și stări de 
tensiune, reprezintă o contribuție de 
cea mai mare importanță". Vorbito
rul a arătat că deși, în cele două 
țări, există orînduiri social-politice 
diferite, concepții filozofice deo
sebite, acestea nu au constituit un 
obstacol în ridicarea relațiilor ro- 
mâno-italiene pe trepte superioare, 
în stabilirea unor legături bazate pe 
stimă și respect între Partidul De- 
mocrat-Creștin și Partidul Comu
nist Român și Frontul Democra
ției și Unității Socialiste. „Este 
meritul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a văzut cu lucidi
tate și realism caracteristicile lumii 
de astăzi și, tocmai de aceea, șeful 
statului român este demn de res
pect și înaltă considerație".

Autorul cărții, scriitorul Ugo Ra- 
gozzino, care a fost primit recent de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ex- 
primat profunda sa admirație față 
de personalitatea președintelui 
României. „Dacă ar trebui să scriu 
din nou cartea, aș întări titlul „Da,

Vizita delegației de activiști ai P.C.R. 
în R. P. Chineză

BEIJING 1 (Agerpres). — La 1 iu
nie, Sohg Renqiong, membru al Se
cretariatului C.C. al P. C. Chinez, 
șeful Secției organizatorice a C.C. al 
P. C. Chinez, a primit delegația de 
activiști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Nicolae Bușui, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R., care efectuează o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență in R. P. Chineză.

în cadrul convorbirii au fost rele
vate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P. C. Chi

În memoria președintelui de onoare al R. P. Chineze
Ceremoniile de doliu de la Beijing

BEIJING 1 (Agerpres)'. — Dumi
nică, la Beijing au început ceremo
niile de doliu în memoria președin
telui de onoare al Republicii Popu
lare Chineze, Soong Ching Ling, care 
a încetat din viață la 29 mai. în 
Marea sală a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, unde se află sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Soong

Remaniere guvernamentală în Portugalia
LISABONA 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei. Antonio Ra- 
malho Eanes, a aprobat remanierea 
propusă de primul ministru. Fran
cisco Pinto Balsemao, ca urmare a 
ieșirii din guvern a doi miniștri — 
al reformei administrative, Eusebio 

Ceaușescu !“, pentru că acest da 
înseamnă o adeziune totală la poli
tica pe care o promovează cu atita 
strălucire", a menționat el.

Avocatul Ignazio Li Gotti, pre
ședintele secției Italia-România a 
Asociației calabreze pentru rapor
turi culturale cu străinătatea, a vor
bit despre realizările pe plan intern 
ale României socialiste, punînd în 
evidență marile succese dobîndite 
de poporul român, sub conducerea 
partidului comunist.

în cadrul manifestării au fost 
prezentate conferințele „Latinitatea, 
umanismul și realismul literaturii 
române", de prof. Domenico 
Fedele, și „Statul dacic în politica 
externă a Imperiului roman", de 
prof. dr. Hadrian Daicoviciu, pre
cum și o expunere consacrată tu
rismului în România socialistă.

A fost organizată o expoziție de 
carte social-politică, la loc de frunte 
aflindu-se lucrările tipărite în limba 
italiană privind opera și personali
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Pe ecranele cinematografelor au 
fost prezentate filme documentare 
românești.

La manifestare a participat am
basadorul țării noastre, Ion Mărgi- 
neanu. Au fost prezenți senatori și 
deputați, membri al consiliilor re
gional și provincial din Reggio Ca
labria, reprezentanți ai municipali
tății, cetățeni italieni de origine ro
mână, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

nez, dintre țările și popoarele 
noastre.

La primire a participat Florea Du
mitrescu, ambasadorul României la 
Beijing.

în timpul vizitei în R. P. Chineză, 
delegația de activiști ai P.C.R. a avut 
convorbiri la C.C. al P. C. Chinez, la 
comitetele provinciale Guangdong și 
Zhejiang și comitetele municipale 
Shanghai și Guangzhou ale P. C. Chi
nez, a vizitat unități industriale, a- 
gricole, social-cițlturale și de învă- 
țămint.

Ching Ling, au venit pentru a-și 
aduce omagiul conducători de i partid 
și de stat chinezi, reprezentanți ai 
diferitelor instituții de partid și gu
vernamentale, ai Armatei populare 
chineze de eliberare, zeci de mii de 
persoane.

Ceremoniile de doliu în memoria 
tovarășei Soong Ching Ling din ca
pitala chineză continuă.

Marques de Carvalho (independent), 
și al calității vieții, Augusto Martins 
Ferreira do Amarai (monarhist). Ei 
au fost înlocuiți de Jose Robin de 
Andrade și de Joao Serra de Moura 
(monarhist, ca și predecesorul său).

ULAN BATOR (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol a oferit o re
cepție în onoarea delegațiilor de 
peste hotare prezente la lucrările 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
P.P.R.M.

Cu acest prilej, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației P.C.R. care a 
participat la congres, a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășului Jum- 
jaaghiin Țedenbal, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, calde felicitări cu pri
lejul alegerii sale în funcția de se
cretar general al C.C. al P.P.R.M., 
precum și urări de succes în trans
punerea în viață a hotărîrilor adop-

Congresul Partidului Comunist German 
și-a încheiat lucrările

Tovarășul Herbert Mies a fost reales președinte al partidului
BONN (Agerpres). — In orașul Ha- 

novra s-au încheiat, duminică, lucră
rile celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Comunist German, la care 
au luat parte aproximativ 850 de 
delegați, precum și reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești și mișcări de eliberare na
țională.

Congresul a adoptat hotărîri care 
definesc strategia și tactica P.C. Ger
man in următorii ani. în rezoluțiile 
congresului sint expuse sarcinile 
Partidului Comunist German în asi
gurarea drepturilor sociale ale clasei 
muncitoare, tineretului. într-o rezo-

FRANȚA
Deschiderea campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare
PARIS 1 (Agerpres). — Luni, în 

Franța s-a deschis oficial campania 
electorală pentru alegerile de deputați 
în Adunarea Națională, care se vor 
desfășura in două tururi de scrutin — 
la 14 iunie și la 21 iunie. Principalele 
partide politice au prezentat candidați 
în toate circumscripțiile electorale.

într-o alocuțiune televizată, secre
tarul general al P.C.F., Georges Mar- 
chais, a reafirmat disponibilitatea» 
comuniștilor de a-și asuma întreaga 
responsabilitate în guvernul care ur
mează să fie creat după alegerile

SITUAȚIA DIN LIBAN
• Intensificarea luptelor armate • Zboruri ale avioanelor 

israeliene deasupra teritoriului libanez
BEIRUT 1 (Agerpres). — Puternice 

dueluri de artilerie s-au înregistrat 
in ultimele 24 de ore in capitala 
Libanului și în alte zone ale țării, 
anunță agențiile internaționale de 
presă. în urma schimbului de focuri 
dintre forțele aflate in conflict, la 
Beirut și-au pierdut viața 20 de 
persoane, alte 270 de persoane fiind 
rănite.

O situație deosebit de critică con
tinuă să se mențină în sudul Liba
nului, ca urmare a bombardamente
lor repetate de artilerie efectuate de 
forțele de dreapta, conduse de maio
rul disident Saad Haddad, sprijinite 
de forțele israeliene. Luni au fost 
bombardate orașul Nabatiyeh și alte 
zone din sudul libanez, inregistrin- 
du-se victime in rindul populației. 

tate Ia Congresul al XVIII-lea al 
P.P.R.M.

La rindul său. tovarășul Jumjaa- 
ghiin Țedenbal a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumirile sale profunde, salutări 
cordiale și cele mai bune urări de 
succes în activitate, de noi și mari 
realizări in înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Conducătorul delegației P.C.R. a 
avut, de asemenea, intîlniri cu B. O. 
Altangherel, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc al ca
pitalei mongole, Ulan Bator, P. Dam- 
din, secretar al C.C. al P.P.R.M., D. 
Țeden, ministrul economiei forestiere, 
în cursul întîlnirilor au fost abor
date aspecte ale relațiilor româno- 
mongole, îndeosebi ale cooperării re
ciproce în domeniul economic.

luție se cere să se pună capăt activi
tății organizațiilor neonaziste.

Delegații la congres au ales condu
cerea Partidului Comunist German și 
Comisia Centrală de Revizie. Pre
ședinte al Partidului Comunist Ger
man a fost reales Herbert Mies, iar 
în funcția de vicepreședinte — Her
mann Gautier. în încheierea lucrări
lor congresului a luat cuvîntul Her
bert Mies, președintele P.C.G.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășa 
Cornelia Filipaș, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

parlamentare. El a relevat că P.C.F. 
nu intenționează să renunțe la obiec
tivele sale fundamentale pe termen 
lung. După opinia exprimată de 
Marchais, partidele socialist și co
munist pot încheia un acord pentru 
a guverna împreună.

Primul ministru al Franței, Pierre 
Mauroy, l-a primit pe Georges Se- 
guy, secretar general al Confedera
ției Generale a Muncii și a confe
rit cu reprezentanții unși alte mari 
centrale sindicale — Confederația 
Franceză Democratică a Muncii.

Totodată, avioane militare israe- 
lienfe ău' efectuat zboruri de recu
noaștere deasupra teritoriului liba
nez, îndeosebi a cîmpiei Bekaa, in
formează agenția U.P.I. La rindul 
său, agenția palestiniană WAFA, ci
tind un purtător de cuvint al forțelor 
comune palestiniano-libaneze, relevă 
că au fost observate deplasări de 
autovehicule militare israeliene spre 
localitatea Kelia, situată in enclava 
unităților de dreapta ale lui Saad 
Haddad.

Potrivit cifrelor oficiale, difuzate 
de agenția AP, de la reluarea ostili
tăților in Liban — acum două luni — 
au fost ucise 556 de persoane și 
rănite peste 2 000.

sărbătoarea națională a republicii italiene

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, vă transmit cele mai 

bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres po
porului italian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul italian săr
bătorește astăzi împli
nirea a 35 de ani de la 
proclamarea republi
cii, eveniment de pro
fundă rezonantă în 
viața și destinele sale, 
rod și încununare a 
luptei eliberatoare 
purtate de forțele 
populare și patriotice 
împotriva dictaturii 
fasciste mussoliniene 
și a ocupației naziste.

în condițiile avîntu- 
lui mișcării democra
tice din perioada post
belică, poporul italian 
s-a pronunțat catego
ric, in cadrul referen
dumului de la 2 iunie 
1946, pentru instaura
rea formei de guver- 
nămint republicane, 
pentru dezvoltarea ță
rii pe calea democra
ției și progresului so
cial. Evenimentul a 
marcat un moment de 
cotitură in istoria mo
dernă a poporului Ita
liei, care, după cum se 
știe, a adus de-a lun
gul veacurilor o con
tribuție de inestimabi
lă valoare la tezaurul 
culturii și civilizației 
universale.

Anii care au trecut 
de la instaurarea re
publicii au însemnat 
pentru poporul italian 
ani de susținute efor
turi, materializate în- 
tr-un șir de realizări 
ce au propulsat Italia 
spre țările avansate 
din punct de vedere 
economic. în ultimii 
ani însă procesul dez
voltării s-a confruntat 
cu o serie de dificul
tăți, între care acuita

tea fenomenelor de 
criză economică și so
cială, îndeosebi infla
ția și șomajul, persis
tența decalajului eco
nomic dintre regiunile 
din Nord și cele din 
Sud, valul de terorism. 
Abordarea și soluțio
narea acestor proble
me reclamă, așa cum 
arată reprezentanții 
cercurilor largi demo
cratice, unirea tuturor 
forțelor care se pro
nunță pentru o evolu
ție social-politică și 
economică sănătoasă, 
menită să asigure 
înaintarea Italiei pe 
calea deschisă cu 35 
de ani în urmă.

Aniversarea de as
tăzi constituie un nou 
și fericit prilej de a 
evoca tradiționalele 
raporturi de prietenie 
dintre cele două țări 
ale noastre, dintre po
porul român și po
porul italian, legate 
prin originea latină 
comună, afinitățile de 
limbă și cultură, prin 
numeroase și importan
te momente ale istoriei 
naționale. Clădite pe 
temelia principiilor 
respectării indepen
denței și suverani
tății naționale, ega
lității in drepturi, 
neamestecului în tre
burile interne și avan
tajului reciproc, ra
porturile româno-ita- 
liene se dezvoltă con
tinuu și rodnic, pe 
toate planurile. O a- 
testă puternica ampli
ficare a colaborării e- 
conomice, inclusiv 
promovarea unor for

LA CONGRESUL LIBER-DEMOCRAȚILOR VEST-GERMANI

Cereri de renunțare la amplasarea de noi rachete 
nucleare in Europa

BONN 1 (Agerpres). — La Koln 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XXXII-lea Congres al Partidului Li- 
ber-Democrat din R. F. Germania — 
partenerul de coaliție al Partidului 
Social-Democrat in guvernul federal.

Cei 400 de delegați, reprezentînd 
peste 80 000 de membri ai partidului, 
s-au pronunțat pentru continuarea 
coaliției guvernamentale dintre 
P.L.D. și P.S.D.

bangladesh: Lichidarea rebeliunii de la Chittagong
DACCA 1 (Agerpres). — Guvernul 

Republicii Populare Bangladesh a 
pus capăt rebeliunii din orașul-port 
Chittagong, in cursul căreia a fost 
asasinat președintele țării, Ziaur 
Rahman — a anunțat postul de 
radio Dacca. Agenția națională de 
presă — B.S.S., citată de agenția 
Reuter, a informat că șeful rebelilor, 
generalul M. A. Manzur, comandan
tul garnizoanei militare Chittagong, a 
fost arestat luni seara. Un purtător 
de cuvint oficial a precizat că forțele 
guvernamentale • au preluat, fără 

me superioare, cum 
sint societățile mixte 
de producție și desfa
cere create în ramuri 
importante (construc
ții de mașini, metalur
gie, chimie și petro
chimie, minerit etc.), 
lărgirea necontenită a 
schimburilor tehnico- 
științifice, ca și a ce
lor din domeniile cul
turii, învățămîntului 
și turismului. Româ
nia și Italia colaborea
ză, in același timp, 
pe plan internațional, 
pronunțindu-se pentru 
reluarea cursului spre 
destindere, edificarea 
securității europene, 
asigurarea păcii gene
rale.

O contribuție hotă- 
rîtoare la adincirea și 
amplificarea relațiilor 
dintre țările noastre 
a avut-o vizita efec
tuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în 
Italia în primăvara 
anului 1973. Convorbi- - 
rile la nivel inalt, > 
Declarația solemnă .. 
comună, celelalte do
cumente semnate cu 
prilejul vizitei, pre
cum și înțelegerile in
tervenite în cursul al
tor contacte la nivel 
înalt, au impulsionat 
puternic conlucrarea 
dintre România și Ita
lia. în toate sferele de 
activitate. Corespun- 
zind pe deplin intere
selor celor două țări 
și popoare, acest curs 
se inscrie, totodată, ca 
un aport însemnat la 
întărirea păcii, secu
rității și ințelegerii in 
Europa și in lume.

Pentru prima oară — remarcă ob
servatorii de presă — la un congres 
federal al P.L.D. s-a inregistrat o pu
ternică opoziție față de hotărîrea 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în unele țări vest-europene;

In cursul lucrărilor au fost exa
minate, de asemenea, dificultățile 
economice cu care este confruntată 
in prezent R.F.G.

lupte, controlul asupra orașului Chit
tagong.

într-o altă telegramă de presă 
agenția B.S.S. informează că 'liderii 
tuturor partidelor politice din Ban
gladesh au condamnat vehement 
asasinarea fostului președinte Ziaur 
Rahman, adresind totodată un ' d 
la unitate națională fermă, pentru 
salvgardarea independenței și suve-, 
vanității țării.

Comunicațiile R.P. Bangladesh cu 
străinătatea au fost restabilite.

Pe piața mondială a apărut un 
produs de care nimeni n-are nevoie, 
dar pe care toți sint nevoiți să-l 
cumpere și apoi se străduiesc să-l 
revîndă, folosind artificii neîntîlnite 
în literatura economică tradițională 
și cu atit mai puțin in notele negus
torilor fenicieni, flamanzi sau vene- 
țieni. Insolita marfă este INFLAȚIA. 
O inflație galopantă, persistentă și 
generală, care — prin trăsăturile ei 
specifice, dar mai ales prin neputin
ța de a o stăvili — constituie, poate, 
cea mai preocupantă caracteristică, 
din ultimul deceniu, a economiei 
mondiale.

DIFICULTĂȚILE TARILOR BO
GATE — PE UMERII CELOR SĂ
RACE. Cînd .statele în curs de dez
voltare producătoare de petrol au 
sporit prețul la țiței — ceea ce 
s-a produs atit de frecvent in anii 
din urmă — ele și-au motivat aceas
tă măsură prin diminuarea puterii de 
cumpărare a veniturilor obținute din 
exporturi, datorită, pe de o parte, 
scumpirii produselor importate din 
țările consumatoare dezvoltate (ma
șini, utilaje, instalații și alte bunuri 
industriale necesare progresului eco
nomic), iar, pe de altă parte depre
cierii monedelor ce alcătuiesc rezer
vele lor în devize (in special a do
larului american, in bare este calcu
lat prețul țițeiului). La rindul lor, 
țările consumatoare dezvoltate amor
tizează „șocul" petrolier prin noi 
creșteri de prețuri la propriile pro
duse sau prin așa-numitele „devalo
rizări monetare competitive", care 
au același efect. în felul acesta, fie
care din țările amintite „cumpără" 
inflație, pe care apoi o revinde după 
ce, în prealabil, i-a adăugat-o pe 
„a sa“.

Nu toate țările lumii pot însă pro
ceda astfel. Cele mai multe dintre ele 
nu produc nici petrol, nici cantități 
apreciabile de bunuri industriale. A- 
ceste state doar „cumpără" nedorita 
marfă și suportă consecințele — cu
mulate — ale „inflației importate" 
și ale celei proprii... pentru simplul 
motiv că nu sint în măsură să o re- 
transmită altora. Cit de apăsătoare 
este povara inflației pe umerii țări
lor sărace rezultă și dintr-un recent 
studiu elaborat de Fondul Monetar 
Internațional. Potrivit documentului 
amintit, ritmul mediu de creștere a 
prețurilor pe plan mondial a fost, in 
1979, de 13,9 la sută. Din procentul 
mediu. ȚĂRILOR DEZVOLTATE 
le-a revenit însă numai 10.8 la sută, 
statelor exportatoare de petrol — 12.6 
Ia sută, în timp ce ȚARILOR IN 
CURS DE DEZVOLTARE care nu 
dispun de prețiosul lichid — 33,1 la 
sută !

Este adevărat că scumpirea de 20 

de ori, în deceniul trecut, a barilului 
de țiței a dat un puternic impuls in
flației mondiale. Dar nu este mai 
puțin adevărat că petrolul mereu 
mai scump a căzut deasupra unui 
„foc" care își ridica flăcările cu mult 
înainte și pe care explozia prețurilor 
sale n-a făcut decit să-l ațițe. Infla
ția din economia țărilor capitaliste 
dezvoltate a constituit unul din prin
cipalii factori care au dus la prăbu
șirea, în 1971, a sistemului monetar 
internațional de la Bretton Woods 
(1944). în cadrul sistemului amintit, 
bazat pe cursuri de schimb valutar 
fixe: țările membre erau obligate 
să-și susțină monedele pină ce un 
„dezechilibru fundamental" in balan-

Relațiile financiare si valutare£

-pe baze reciproc avantajoase
țele de plăți externe determina de
valorizarea lor. Datorită însă discre
panțelor tot mai mari intre procen
tele de creștere a prețurilor in ță
rile capitaliste dezvoltate, regulile 
stabilite la Bretton Woods n-au mai 
putut fi respectate. S-a ajuns, astfel. 
Ia regimul ratelor de schimb flotante, 
în care raportul dintre monede se 
stabilește zilnic pe piețele financiare 
in funcție de cerere și ofertă.

CÎND CREDITUL DEVINE O A- 
DEVARATA „CĂMĂTĂRIE" INTER
NAȚIONALA. Noul regim de schimb, 
caracterizat prin variații ample și 
imprevizibile ale cursurilor valutare, 
stinjenește buna funcționare a me
canismelor economiei și comerțului 
mondial și impulsionează mereu in
flația, ceea ce afectează toate statele 
lumii, dar, în special, pe cele sărace. 
Flotarea monedelor țărilor avansate 
— generînd mari incertitudini în ce 
privește valoarea reală atît a venitu
rilor din exporturi, cit și a cheltuie
lilor pentru importuri ale țărilor „lu
mii a treia" — face, practic, impo
sibilă realizarea programelor de 
dezvoltare economică ale statelor ră
mase în urmă. în același timp, esca
ladarea prețului la țiței pe fundalul 
dezordinii monetare a făcut din „fo
cul" inflației un adevărat „rug" ce 
mistuie veniturile — și așa modeste — 
ale țărilor în curs de dezvoltare ne
producătoare de petrol.

Dar dacă statele în cauză nu și-au 

redus volumul importurilor după de
clanșarea, in 1973. a actualei crize 
economice mondiale, aceasta se da- 
torește numai împrumuturilor tot mai 
mari contractate la băncile particu
lare din Occident, care, pentru a 
specula situația creată, au sporit ver
tiginos dobînzile, transformind cre
ditul intr-o „cămătărie internaționa
lă" oficializată. Astfel, țările cele mai 
sărace au ajuns să plătească, numai 
sub formă de dobînzi la capitalul de 
împrumut, aproape jumătate din ve
niturile lor în devize. Iată pe ce se 
întemeiază aprecierea specialiștilor 
O.N.U. potrivit căreia sporirea de 
opt ori a datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare neproducătoa

re de petrol, care în 1980 s-a ridicat 
la peste 500 miliarde de dolari, se 
datorește in totalitate „inflației im
portate" din țările dezvoltate, creș
terii vertiginoase a prețului la pe
trol și a dobinzilor Ia creditele obți
nute în condiții comerciale.

Actuala evoluție a situației valu- 
tar-financiare pe plan mondial tinde 
să îngusteze și mai mult orice marje 
de manevră a lumii sărace. Tocmai 
de aceea, reforma sistemului monetar 
internațional ocupă un loc deosebit de 
important in eforturile care se depun 
in vederea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, chemate să 
asigure progresul tuturor popoarelor. 
Deciziile privind mobilizarea și re
partiția resurselor financiare au se
rioase repercusiuni atit pe plan na
țional, cit și internațional. Crearea 
unor disponibilități financiare sus
ceptibile să sprijine — prin amploa
rea, forma și natura lor — un pro
ces de schimbări rapide în structura 
producției țărilor subdezvoltate este 
esențială pentru realizarea de pro
grese pe calea edificării noii ordini 
economice. Dimpotrivă, absența aces
tor condiții duce la o subutilizare a 
resurselor productive, fenomen care, 
așa cum o dovedește actuala criză 
economică, afectează toate statele, 
inclusiv pe cele bogate.

UN INTERES COMUN : DEZVOL
TAREA. Pe bună dreotate, in stu
diul intitulat „Catastrofă sau o nouă 

societate?“, elaborat de un grup de 
specialiști latino-americani, se apre
ciază că subdezvoltarea este o situa
ție generată și condiționată, în bună 
parte, de însăși evoluția societăților 
avansate. în perioada expansiunii co
loniale și mai ales datorită revoluției 
industriale, țările „lumii a treia" au 
fost încorporate în sistemul capitalist 
internațional ca „economii periferi
ce", tmexe dependente de metropole, 
asigurîndu-le acestora materii prime 
ieftine și primind de la acestea pro
duse prelucrate scumpe. Această ine
chitabilă diviziune internațională a 
muncii — a cărei structură se men
ține in linii generale și azi — a ge
nerat și a întreținut fenomenul sub

dezvoltării, ce nu va putea fi lichidat 
decit prin restructurarea producției 
țărilor rămase în urmă și crearea 
unor economii echilibrate, capabile 
să se autodezvolte.

Realizarea obiectivelor amintite 
este însă mult îngreunată de faptul 
că, datorită ponderii lor reduse in 
comerțul mondial, țările „lumii a 
treia" au monede neconvertibile, de 
care nu se pot folosi pentru achita
rea importurilor. Dezvoltarea acestor 
state este deci limitată de volumul 
devizelor convertibile pe care îl pot 
obține prin intermediul exporturilor. 
Dar cum raportul de schimb materii 
prime — produse manufacturate se 
deteriorează constant, veniturile în 
devize convertibile ale statelor sub
dezvoltate sint tot mai reduse.

Cum s-ar putea depăși actualul 
impas ? Raportul „Comisiei Brandt", 
înaintat secretarului general al 
O.N.U., subliniază, pe bună dreptate, 
că țările din Nordul bogat și cele 
din Sudul sărac au „un interes co
mun de a se dezvolta". în raport se 
demonstrează cum un transfer masiv 
de resurse financiare din Nord în 
Sud ar da un nou suflu economiilor 
slăbite ale țărilor avansate, alterna
tiva fiind declinul in continuare al eco
nomiei mondiale. Căci lipsa de re
surse financiare ar determina țările 
în curs de dezvoltare să-și reducă 
importurile din statele dezvoltate. 

Or, dependența Nordului față de pie
țele Sudului este considerabilă și in 
continuă creștere. La sfirșitul anilor 
’70, țările capitaliste dezvoltate au 
desfăcut în statele „lumii a treia" 
peste 30 Ia sută din volumul total al 
produselor manufacturate destinate 
exportului, iar in cazul Japoniei pon
derea era de 50 la sută.

Ceea ce-i valabil pentru relațiile 
financiare este și pentru relațiile mo
netare. în fapt, actuala criză energe
tică dovedește cit se poate de limpe
de că dezechilibrele pe termen scurt 
din balanțele de plăți externe ale ță
rilor bogate și obstacolele pe termen 
lung din calea progresului țărilor să
race sint atit de strins legate incit ar 
fi lipsită de orice eficiență tratarea 
problemelor monetare separat de 
cele ale dezvoltării.

Iată de ce țările în curs de dezvol
tare au propus lansarea unor nego
cieri globale Nord-Sud, in cadrul că
rora să fie abordate, in strinsă cone
xiune, toate aspectele legate de pro
gresul economic in general și al ță
rilor rămase in urmă in special : ma
terii prime, energie, comerț interna
țional, dezvoltare industrială și agri
colă, relații financiar-valutare.

Sint tot atîtea rațiuni în baza că
rora România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează ferm și 
consecvent pentru edificarea unei 
noi ordini economice mondiale. Pro- 
nunțîndu-se pentru lansarea cit mai 
curind posibil a negocierilor globale 
Nord-Sud, țara noastră are în vedere 
acele realități ale lumii de azi care 
demonstrează că soluționarea actua
lelor probleme financiar-valutare nu 
poate fi concepută decît in cadrul a- 
bolirii vechii politici de inechitate, 
care a dus lâ împărțirea lumii în țări 
bogate și țări sărace. Procesul reali
zării unei noi ordini economice pre
supune însă, ca o condiție esențială, 
desfășurarea pe baze stabile a rela
țiilor financiar-valutare, cristalizarea 
unui nou sistem monetar internațio
nal, sănătos și echitabil, care să asi
gure întărirea monedelor naționale, 
statornicirea unor raporturi de 
schimb reale, fundamentate econo
mic, să creeze premisele reducerii 
instabilității cursurilor valutare, stă
vilirii inflației și înlăturării gravelor 
ei efecte asupra țărilor în curs de 
dezvoltare. România apreciază că nu
mai in felul acesta pot fi asigurate 
condițiile unei reale dezvo.ltări a tu
turor popoarelor, care să favorizeze 
un climat de înțelegere și colaborare 
fructuoasă, in interesul progresului 
general.

Gh. CERCELESCU

E DE PRESA
scurt

COMISIA PERMANENTA C.A.E.R. PENTRU COLABORARE ÎN 
DOMENIUL INDUSTRIEI CARBONIFERE, care și-a desfășurat lucră
rile la Karaganda (U.R.S.S.), a examinat problema elaborării de pro
puneri de completare a programului special de colaborare pe termen 
lung in domeniul combustibililor, energiei și materiilor prime, in partea 
privind industria carboniferă, îndreptate spre asigurarea mai deplină a 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu cărbune și utilaj minier. Au fost exami
nate, de asemenea, probleme privitoare la livrările reciproce de an- 
samble și subansamble de mașini pentru industria carboniferă, precum 
și alte probleme de colaborare economică și tehnico-științifică.

| CONVORBIRI UNGARO-CEHO- 
I SLOVACE. La Budapesta au in- 
i ceput, convorbirile dintre Gyorgy 

Lazar, președintele Consiliului de
I Miniștri al R. P. Ungare, și Lubo- 
| mir Strougal, președintele Guver

nului R. S. Cehoslovace, care între- 
i prinde o vizită in Ungaria. în ca

drul primei întrevederi au fost
1 abordate îndeosebi chestiuni vizînd 
. dezvoltarea relațiilor și colaborării 

dintre cele două țări.
ÎN COMUNICATUL COMUN dat

I publicității la încheierea vizitei de 
stat întreprinse in Japonia de 
Erich Honecker, președintele Con-

I siliului de Stat al R. D. Germane — 
I transmis de agenția A.D.N. — păr- 
I țile iși exprimă satisfacția în legă

tură cu dezvoltarea relațiilor bila- 
| terale, subliniind, de asemenea, ne

cesitatea extinderii acestora.
I VIZITA ÎN CUBA. La încheierea 

vizitei oficiale in Cuba a lui
I Bohuslav Chnoupek, ministrul afa

cerilor externe al R. S. Cehoslovace,
I la Havana a fost dat publicității un 
| comunicat, in care este evidențiată 

dorința părților de a extinde și in-
I țări relațiile bilaterale. Ministrul 

cehoslovac a fost primit de Fidel
| Castro, prim-secretar al C.C. al 
, P. C. din Cuba, președintele Consi

liului de Stat și al Consiliului de
| Miniștri ale Cubei.
I PREMIERUL DESEMNAT AL 

ITALIEI, Arnaldo Forlani, și-a în
ceput, luni, consultările cu partide-

I le politice in vederea constituirii 
unui nou cabinet. După ce Direc-

I țiunea P.D.C. i-a promis premieru
lui desemnat sprijinul său, luni el

I a avut primele convorbiri cu secre-
I tarul general al P.C.I., Enrico Ber- 

linguer, și cu secretarul general al
I P.S.I., Bettino Craxi.

CONGRESUL UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST DIN R. P. 
UNGARA și-a încheiat lucrările la 
Budapesta. Documentele adoptate 
definesc sarcinile care stau în fața 
organizației de tineret pentru în
făptuirea obiectivelor construcției 
socialismului în Ungaria în urmă- I 
torii cinci ani și exprimă hotărîrea 
U.T.C. de a participa activ la dez- ' 
voltarea economiei naționale și la 
introducerea in producție a ultime
lor realizări ale științei și tehnicii. 
Congresul a ales organele de con
ducere ale U.T.C. din R. P. Un
gară. în funcția de prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. a fost reales 
Gyorgy Fejti. Din țara noastră la , 
congres a participat o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist, con- I 
dusă de Vasile Bontaș, secretar al 
C.C. al U.T.C.

IN CAPITALA IRAKULUI au 1 
început luni lucrările Conferinței i 
miniștrilor de externe din unele 
țări islamice. Reuniunea a fost I 
deschisă de președintele țării-gazdă, 
Saddam Hussein.

UN AVION ALGERIAN, avind la 
bord șase persoahe, printre care și , 
ministrul de externe al Algeriei, 
Mohamed Seddik Benyahia, s-a I 
prăbușit, duminică, la cițiva kilo
metri distanță de aeroportul Ba
mako (Mali), din cauza furtunii. 
Ministrul de externe algerian a fost 
rănit, iar trei membri ai echipa
jului și-au pierdut viața.

ATENTAT. Reprezentantul la 
Bruxelles al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Nairn Kha- 
der, a fost asasinat luni dimineață 
pe una din străzile capitalei bel- i 
giene de către un grup de teroriști 
incă neidentificați, informează a- 1 
g'ențiile Reuter, France Presse și 
Associated Press.
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