
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLIX Nr. 11763 Prima ediție Marți 17 iunie 1980 4 PAGINI - 30 BANI

INFĂPTUIM NEABĂTUT SARCINILE SUBLINIATE DE JUVARĂSUL NICOLAE CEAUSESCU
LA SEUM PLENARA LĂRGITĂ A CDNSmill NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Comunist Finlandez

Ședința plenară lărgită a Consiliu
lui National al Oamenilor Muncii — 
care și-a desfășurat zilele trecute lu
crările. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — constituie un 
moment important în ansamblul 
preocupărilor conducerii partidului 
pentru a asigura înfăptuirea neabă
tută a amplului program de dez
voltare economico-socială a țării 
adoptat de Con
gresul al XII-lea 
al P.C.R. Impor
tanta deosebită a 
ședinței plenare 
lărgite si a Con
sfătuirii de lucru 
din 29—30 mai de 
la C.C. al P.C.R. 
pentru orientarea 
activității minis
terelor. centrale
lor si întreprin
derilor. a tuturor 
oamenilor muncii 
a fost puternic 
subliniată în re
centa ședință a
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Sînt acțiuni care 
pun in lumină practica profund de-> 
mocratică promovată ferm de partidul 
nostru, de secretarul său general, de 
a se consulta sistematic și a dezbate 
cu activul de partid și de stat, cu ca
drele din economie, cu cele mai di
ferite categorii de oameni ai muncii 

;■ sarcinile fundamentate sie"' dezvol
tării economicO-sOCiale' a' t>atflei'’ți 
de a stabili măsurile cele mai efi
ciente pentru înfăptuirea lor neabă
tută.

După cum se știe, în pregătirea 
acestei ședințe, timp de două zile 
s-au desfășurat ample dezbateri in 
ministere cu președinții consiliilor 
oamenilor muncii, directorii între
prinderilor, contabilii șefi și alte ca
dre din economie, dezbateri care au 
situat în centrul atenției soluționarea 
unor probleme complexe legate 
de înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an și de 
pregătirea viitorului plan cincinal, in

de înaltă calitate și eficiență
primul rînd a planului pe anul 1981, 
precum și măsurile necesare aplicării 
unitare a noului mecanism economi- 
co-financiăr, în spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 
mai. S-a reliefat, cu prilejul acestor 
dezbateri, că multe din problemele 
majore cu care se confruntă colec

„Este necesar să înțelegem bine că nu există sector de 
activitate, de producție materială și, în general, activitate 
umană, care să nu se desfășoare pe baza principiului efi
cienței maxime, inclusiv al eficienței economice și rentabi
lității".

NICOLAE CEAUȘESCU
tivele de oameni ai muncii în efor
turile lor pentru îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii, pentru ridicarea 
calitativă a activității economice pot 
fi prompt soluționate, că o seamă de 
experiențe pozitive privind organi
zarea 'și conducerea activității pro
ductive pot fi generalizate cu bune 
rezultate intr-un șir de unități, că, in 

î 'ânsanfblu, întregii activități econo* 
mite i se poate ințprimă un caracter 
mai bine organizat, mâi 'Eficient.

bin nou, la ședință plenară lărgită 
s-a evidențiat cu pregnantă rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în perfecționarea Conti
nuă a întregii activități economice, in 
examinarea cu înaltă exigență și spi
rit revoluționar a modului în care se 
înfăptuiesc, hotăririle adoptate de 
partid, in dezvăluirea critică a ori
căror lipsuri sau anacronisme din 
viața și practica economico-socială, 
în ridicarea întregii activități de con
ducere a societății, a intregii munci 
de partid la nivelul cerințelor și exi

gențelor etapei actuale. Cuvintarea 
rostită cu acest prilej relevă'strălucit 
principialitatea și clarviziunea secre
tarului general al partidului nostru, 
capacitatea sa de a desprinde, pe 
baza unei profunde cunoașteri a 
realității, a analizei exigente, obiec
tive a fenomenelor principale ce se 
manifestă în prezent în viata econo
mică. modalitățile concrete și eficien

te de acțiune pentru Înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R. în ansamblul lor, orientările, 
sarcinile și măsurile cuprinse in cu- 
vintare constituie pentru colecti
vele de oameni ai muncii si organi
zațiile de partid o generoasă sursă 
de învățăminte, un amplu si mobi
lizator program pentru înfăptuirea 

! sarcinilor dezvoltării economico-so-- 
i.ciale.la un nivel calitativ superior.

Dacă ar fi să desprindem ideea 
călăuzitoare din cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, aceasta este, 
fără indoială, intensificarea eforturi
lor clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității pentru ridicarea pe un 
plan superior a luptei pentru o nouă 
calitate, pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice. Este 
ideea majoră care străbate, ca un fir 
roșu, întreaga cuvintare ; este cerin
ța fundamentală pusă de secretarul 

" general al partidului în fața comuniș
tilor, a întregului nostru popor ; este 
imperativul etapei in care se află 

construcția socialismului în țara 
noastră. Ani în șir, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, am acționat 
prin eforturi susținute pentru edifi
carea unei economii dezvoltate, mo
derne. In întreg acest amplu și gran
dios edificiu economic, anii care au 
trecut de la Congresul al ,IX-lea al 
partidului sînt pe bună dreptate con
siderați drept anii de aur ai Româ

niei moderne, ani 
în care pe întreg 
cuprinsul tării 
s-au petrecut 
schimbări funda
mentale în mun
ca si viata oa
menilor. ani în 
care patria noas
tră a cunoscut o 
înflorire fără pre
cedent. fiind ad
mirată în întrea
ga lume.

Am construit în 
acest interval mii 
și mii de noi ca
pacități de pro

ducție. am dezvoltat puternic ramu
rile si subramurile moderne ale in
dustriei. am calificat noi eșaloane de 
oameni ai muncii. Este timpul ca 
întreg acest uriaș efort constructiv 
să fie însotit pretutindeni și perma
nent de rezultate economice supe
rioare ; este timpul ca prin punerea 
în valoare a intregii capacități crea
toare a muncitorilor și specialiștilor 
noștri să înfăptuim in practical la 
nivelul exigentelor stabilite de con
ducerea partidului, noua calitate 
în economie și în întreaga noas
tră viață socială; este timpul ca 
baza tehnică modernă de care 
dispunem, resursele materiale și 
umane ale tării să le gospo
dărim cu înaltă eficientă. în orice 
loc si în orice moment, să le valo
rificăm la nivelul maxim al posibi
lităților. in strinsă și în permanentă 
legătură cu nevoile reale ale dezvol
tării societății.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, luni după-amiază, 
delegația Partidului Comunist Fin
landez, condusă de tovarășul Olavi 
Poikolainen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P-C. Finlan
dez, care efectuează o vizită de pri
etenie în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte Helge Tal- 
vitie, membru al C.C. al P.C. Finlan
dez, secretar al sindicatului metalului 
din Finlanda, Vaino Partanen. prim- 
secretar al organizației provinciale a 
P.C.F. din Joensuu. Seppo Siren, 
membru al P.C.F.. secretar general al 
Asociației de prietenie Finlanda- 
România.

La întrevedere au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. si Aurel 
Duca, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Mulțumind pentru primirea acor
dată, pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, de a cunoaște 
realizările remarcabile obținute de 
poporul român în dezvoltarea econo- 
mico-șocială a tării, conducătorul de
legației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea președintelui Partidului 
Comunist Finlandez, Aarne Saarinen, 
a conducerii P.C.F., a comuniștilor 
finlandezi, împreună cu urări de să
nătate și succes în activitatea pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat să se transmită, in 
numele său, al C.C. al P.C.R.. al co
muniștilor români, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Finlan
dez, tovarășului Aarne Saarinen un 
salut prietenesc și cele mai bune

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe lordul Thomson of 
Monifieth, membru al Consiliului 
Privat al . reginei, prim-curator al 
domeniilor coroanei, membru al Ca
merei Lorzilor, care a efectuat o vi
zită în tara noastră.

La primire a luat parte Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Paul Cecil Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția fată de evoluția po
zitivă a raporturilor de colaborare pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări, subliniindu-se. în acest sens, 
rolul determinant pe care l-a avut 
vizita președintelui Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Regatul Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord. Ia invitația Maiestă
ții Sale regina Elisabeta a II-a și a 
ducelui de Edinburgh. Au fost evi

Culturile 
prășitoare 

trebuie întreținute 
exemplar!
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urări de succes în lupta dusă de 
P.C.F. pentru interesele oamenilor 
muncii din Finlanda.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare privind activitatea și 
preocupările celor două partide și a 
avut loc un schimb de vederi in le
gătură cu unele probleme actuale ale 
situației Internationale, ale mișcării 
comuniste si muncitorești mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Olavi Poikolainen si-au 
manifestat satisfacția pentru evolu
ția relațiilor de prietenie, solidari
tate si strînsă colaborare tovărășeas
că dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Finlandez, ba
zate pe stimă si respect reciproc, și 
au exprimat hotărîrea de a extinde 
și amplifica aceste relații. în intere
sul celor două partide, țări si popoa
re. al cauzei generale a destinderii, 
păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume.

Schimbul de vederi în probleme ale 
situației internaționale a pus in evi
dentă preocuparea celor două partide 
fată de agravarea, climatului politic 
mondial. care pune în primejdie 
pacea, independența și suveranitatea 
popoarelor. De ambele părți s-a sub
liniat faptul că în actualele condiții 
se impune intensificarea eforturilor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale forțelor progresiste si antiimpe- 
rialiste. ale tuturor popoarelor, ale 
statelor iubitoare de pace în direc
ția împiedicării înrăutățirii situației 
internaționale, revenirii la politica 
războiului rece, pentru continuarea 
politicii de destindere bazată ne res
pectul în relațiile dintre state al 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne. nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanta realizării unei secu

Lordul Thomson of Monifieth
dențiate. totodată, posibilitățile largi 
existente in direcția extinderii și 
aprofundării conlucrării dintre Româ
nia si Marea Britanie pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific. cultural 
și în alte domenii de interes comun, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității inter
naționale. în acest cadru, a fost 
subliniată importanta intensificării 
eforturilor tuturor statelor pentru a 
se opri cursul spre agravarea clima
tului politic international, pentru 
continuarea politicii de paoe. destin
dere si independentă. S-a relevat 
necesitatea de a se acționa pentru 
rezolvarea pe cale politică a stărilor 
de încordare si conflict din diferite 
zone ale lumii. în interesul cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale. A fost relevată necesitatea 
trecerii la măsuri de dezarmare — 
care să ducă la securitatea tuturor

A început recoltarea orzului
Lucrătorii fermei nr. 8, din cadrul 

întreprinderii agricole de stat de la 
Dăbuleni. județul Dolj, au inaugurat 
campania secerișului din acest an, 
recoltînd luni primele hectare de orz 
din cele aproape 700 aflate in cultu
ră. Lucrările, efectuate de o forma
ție complexă de mecanizatori care 
are in dotare 12 combine „Gloria", 
6 prese de balotat. 2 tractoare de 
180 C.P.. 2 semănători, precum și 

rități reale și a unei largi colabo
rări în Europa, reliefindu-se necesi
tatea bunei pregătiri a reuniunii de 
la Madrid, care să ducă la măsuri 
concrete in direcția transpunerii în 
viată a Actului final de la Helsinki, 
la promovarea destinderii, la măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmă
rilor. la crearea unui climat de în
țelegere si cooperare între toate ță
rile europene.

S-a relevat, totodată, necesitatea 
soluționării, pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor stărilor conflic- 
tuale din diferite zone ale lumii, 
pentru curmarea oricărei intervenții 
in afacerile interne ale statelor, pen
tru recunoașterea dreptului popoa
relor la independentă si dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare.

A fost exprimată îngrijorarea în 
legătură cu actuala cursă a înarmă
rilor. care constituie un grav pericol 
la adresa existentei popoarelor, si s-a 
relevat necesitatea unor eforturi sus
ținute din partea tuturor statelor 
pentru adoptarea de măsuri ferme 
de dezarmare, si în primul rînd de 
dezarmare nucleară, fără de care nu 
pot fi concepute pacea, destinderea 
si securitatea internațională.

S-a apreciat, de asemenea, că in
teresele păcii reclamă lichidarea po
liticii imperialiste. colonialiste și 
neocolonialiste, a subdezvoltării și 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure dez
voltarea mai rapidă a popoarelor, si 
în special a celor rămase în urmă.

în cursul convorbirii a fost reafir
mată hotărîrea de a acționa, pentru 
întărirea solidarității partidelor co
muniste si muncitorești cu partidele 
socialiste, social-democrate. cu toate 
forțele progresiste in lupta pentru 
pace, destindere, securitate, colabo
rare și înțelegere internațională.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

părților — pe baza reducerii înarmă
rilor, a diminuării, și nu a creșterii 
cheltuielilor militare.

S-a subliniat că întărirea securită
ții si colaborării în Europă reclamă 
intensificarea eforturilor consacrate 
pregătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit ea să dea un nou 
imnuls colaborării dintre statele con
tinentului și, îndeosebi, să ducă la 
măsuri practice de dezangajare mili
tară si dezarmare.

A fost relevată, de asemenea, im
portanta soluționării pe baza egali
tății. echității si colaborării reciproc 
avantajoase a problemelor economice 
internaționale, adoptării de măsuri 
care să ducă la lichidarea decalaje
lor existente intre state, la stabili
tatea economică mondială, la dezvol
tarea și progresul tuturor statelor, șl 
în primul rînd ăl celor rămase în 
urmă.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

6—7 mijloace de transport, se desfă
șoară în flux tehnologic continuu, 
permitînd reinsămintarea grabnică a 
terenurilor cu alte culturi. Se apre
ciază că in patru zile întreaga re
coltă de orz va fi strinsă. în urmă
toarele zile, campania de recoltare a 
orzului va începe în toate unitățiB 
cooperatiste și de stat din județul 
Dolj situate pe terenuri nisipoase.

(Agerpres)

JUDEȚUL
ARGEȘ

— In noua istorie a României, 
Congresul al IX-lea al partidului 
se detașează ca moment hotăritor 
al celui mai puternic avint in opera 
de edificare socialistă a patriei. Ce 
au însemnat acești 15 ani in viața 
economică, politică si spirituală a 
Argeșului ?

— Și pentru județul nostru, stră
veche vatră romanească, ca pen
tru întreaga tară dealtfel, acești 15 
ani constituie, prin densitatea si 
amploarea înfăptuirilor, perioada 
cea maițplină de dinamism, de pro
gres și înnoire. Marile transformări 
revoluționare obținute sub condu
cerea înțeleaptă a partidului. în 
frunte cu cel mai cutezător fiu al 
poporului român, se regăsesc în 
imaginea nouă a județului nostru, 
în care istoria, cultura si arta 
vorbesc deopotrivă despre existen
ta noastră multimilenară, despre 
curajul si bărbăția cu care înain
tașii si-au apărat tara, glia strămo
șească. despre puterea si vrerea de 
a construi și zidi opere durabile. în 
Argeș, pe vetrele primelor caoitale 
românești, s-au construit în acești 
ani marile ctitorii socialiste, pe mă
sura cutezanței si a epocii pe care

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 

de puternic avint creator in construcția socialistă

Pe o străveche vatra romanească,
mărturii vii ale politicii științifice 

și umaniste a partidului
Convorbire cu tovarășul Ion SIRBU

prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

o edificăm. Tot ce s-a făurit în 
Argeș în acești 15 ani este indiso
lubil legat de inițiativa și fapta 
secretarului general al partidului, 
care și-a pus semnătura la fiecare 
nouă zidire, pe toate împlinirile 
noastre socialiste.

Iată de ce în momentele de 
bilanț gîndurile comuniștilor, ale 
tuturor argeșenilor se îndreaotâ 
pline de recunoștință către secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. OMUL care a 
activat aici în județ Si în anii de 
adîncă ilegalitate, si în anii de după 
eliberare, cind o perioadă de timp 
a fost deputat de Argeș in Marea 
Adunare Națională. Nu există în cei 
15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-leâ al partidului obiec
tiv mai mare construit pe aceste 
meleaguri care să nu fie legat de 
numele și personalitatea revo
luționară a tovarășului Nicolae 

Și E. Dicbiseanu
Locuință din vechiul „centru comercial" al Piteștiului în 1965 (stingă) ; imagine de azi a aceleiași zone (dreapta) 

Foto : Ion Cruceană

Ceaușescu. A fost de multe ori ală
turi de argeșeni si a călcat timpu
rile sărace ale Oarjei pentru a ale
ge locul de amplasare a celui mai 
mare combinat petrochimic al tării, 
a ctitorit marea citadelă a autotu
rismelor de oraș „Dacia", a fost 
în livezile și pe ogoarele noastre 
pentru a se sfătui cu oamenii mun
cii, pentru a le da cu recunoscuta-i 
generozitate îndrumările dătătoare 
de succes, sfaturile care să înaripe
ze .și mai mult gîndul si să multi
plice rodnicia faptei.

— V-am ruga, tovarășe prim- 
secretar, să conturați prin citeva 
cifre sintetice imaginea economico- 
socială a Argeșului, progresele în

registrate in acest dens deceniu si 
jumătate, cit a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

— Materializarea politicii de in
dustrializare socialistă atit de con
secvent promovată de partidul nos
tru a făcut ca Argeșul agrar de 
odinioară să ajungă intr-un timp 
scurt un județ industrial-agrar. cu 
o economie in plină dezvoltare. As
censiunea dezvoltării noastre o dau 
creșterile spectaculoase înregistrate 
de 1a un cincinal la altul. Dacă in 
1965 se realiza o producție indus
trială de 4,1 miliarde lei. în anul 
acesta planul de producție al jude
țului se ridică la aproape 40 mi
liarde lei.

Făcind parte dintre județele slab 
dezvoltate ale tării. Argeșul a be
neficiat in acești ani de fonduri 
de investiții de peste 65 miliarde 
lei, materializatei în importante 
obiective și capacități de producție, 
în toți acești ani. ritmul de dez
voltare al Argeșului a fost superior 
mediei pe tară cu pînă la 10 pro
cente. în județul nostru sînt pre
zente azi ramurile prioritare ale 
economiei naționale : o puternică 
industrie constructoare de mașini, 
în care ponderea o dețin fabricile 
de autoturisme de oraș si de teren, 
dar cu reprezentanți de marcă si 
în fabricația electrotehnică si elec
tronică. industria chimică si petro-

Convorbire consemnată de 
Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"------------------------- ------------- - t 

(Continuare in pag. a II-a)

Proiectele de diplomă 
ale studenților

un remarcabil potențial de creație: 
cum îl stimulăm, cum îl valorificăm?
Să ne imaginăm două colective, 

cu 768 și, respectiv, 1 100 de tineri 
specialiști, care timp de un an gin- 
desc, investighează, elaborează și 
testează soluții tehnico-științifice noi, 
îndrăznețe, cu o bogată aplicabili
tate practică. Chiar și fără a mai 
aminti uriașa bază tehnico-materială 
pe care o pot folosi — halele de 
producție aparținînd mai multor 
unități Industriale. 120 de. labo
ratoare. 'terenuri experimentale de 
peste 21 mii hectare, fond do
cumentar de mai multe mii de 
volume — este limpede că cele două 
colective alcătuiesc sau, mai precis, 
ar putea alcătui o sursă excepțio
nală de inteligență aplicată, de crea
ție tehnico-stiin- 
tifică. Aceste co
lective sînt ale 
studenților anu
lui V si. respec
tiv. IV de La U- 
niversitatea bra- 
soveană. iar con
diția saltului din 
domeniul posibilului în cel al realu
lui este transformarea proiectelor de 
diplomă în tot atitea contribuții efec
tive la soluționarea problemelor con
crete.

Sigur, a vorbi despre imperativul 
acestui salt astăzi, cind integrarea 
cu cercetarea și producția a atins 
cote inalte, este un fapt de la sine 
înțeles. Se știe doar că acum pro
iectul de diplomă este conceput ca 
o sinteză aplicată pe o temă oferită 
de unitățile productive, reprezintă 
deci chintesența activității din în
treaga studenție. Date fiind aceste 
premise, reușitele remarcabile, din 
Universitatea — Brașov, Institutul de 
petrol și gaze — Ploiești sau din orica
re centru universitar sînt numeroase, 
dar — s-o spunem deschis —raportate 
la numărul total de absolvenți, ele 
au un caracter mai mult sau mai 
puțin de excepție. In ansamblu, pro
iectele de diplomă încă nu valorifică 
toate posibilitățile procesului de in
tegrare, pe alocuri mai au un ca
racter de exercițiu, cîte o dată chiar 
de „nobilă gratuitate", simulînd ipo
teze, plecind de la fapte și ajungind 
la concluzii nu o dată depășite de 
viață. Deși poate că nicăieri, ca pe 
acest teren, disponibilitățile și soli
citudinea tuturor nu sint atît de nu
meroase și de evidente. Dar sub 
acest raport, învățămîntul și produc
ția par două mîini care vin una în 

însemnări din centrele 
universitare Brașov 

și Ploiești

întîmpinarea alteia, se caută, se 
ating.- însă rareori se prind.

Așa se și explică prezența, încă 
numeroasă, a acelor proiecte de 
diplomă care, deși au abordat teme 
propuse de unitățile productive, au 
folosit o importantă bază tehnico- 
materială, au beneficiat de îndru
marea celor mai buni specialiști, din 
învățămînt sau din producție, și, la 
sfirșit, au întrunit elogii și califica
tive foarte bune, pînă la urmă rămin 
in arhiva bibliotecilor universitare. 
Nimeni nu se mai interesează de ele 
decit, cel mult, studenții care in anii 
următori au o temă asemănătoare. 
Pentru că, se înțelege, o primă con
secință a acestei stări nefirești de 

lucruri este repe^ 
tarea de la un an 
la altul cam a 
acelorași teme, de 
fiecare dată apre
ciate ca „arză
toare" și tot de 
atitea ori reluate, 
analizate și solu

ționate exact pînă... in momentul 
susținerii. Căror factori se datorește 
această risipă impresionantă de in
teligență, de timp, de energie ?

O primă cauză, deși nu cea mai 
importantă, ar putea fi pusă pe 
seama unei anumite mentalități. 
„Cum să vă spun ? — își orînduia 
explicațiile un prestigios șef de ca
tedră — absolvenții noștri sînt abia 
la început, unii mai au nevoie de 
multă, foarte multă experiență, alții 
concretizează chiar un factor de 
risc...". „în schimb, peste citeva luni 
numai, ei vor fi ingineri". „Așa este, 
dar și aici se impun diferențieri. 
Unii vor fi ingineri foarte buni, și 
atunci... Alții însă... Știți, unitatea e 
diversă, analiza trebuie efectuată de 
la caz la caz...“. Așa este. Numai că 
un asemenea raționament e valabil 
pînă la absolvirea studenților. Pro
iectul de diplomă nu este o probă 
oarecare, ci un examen definitoriu 
de competentă, limita minimă de la 
care pornesc eventualele aprecieri 
valorice. Nimeni nu-și poate permite 
astăzi să pregătească ingineri, oricît 
de puțini, ca „factori de risc". De
altfel, o asemenea mentalitate este

Mihai IORDANESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,.

de puternic avînt creator în construcția socialistă

Cuvîntul cititorilor

CUVINTUL

I Norocul 
excursioniștilor

Ceasurile bătuseră ora zece 
și grupul de excursioniști a- 
junși in micul port Moldova Ve
che (județul Caraș-Severin) încă 
nu-și făcuse rost de loc de dor
mit peste noapte. Știau că la vreo 
cițiva kilometri se află cabana 
„Dunărea", dar nu știau dru
mul și nici forțe să meargă pe 
jos nu prea mai aveau. Noro
cul excursioniștilor s-a 
Petru Craiovan. de la miliția 
portului, care, deși nu era în 
timpul orelor de serviciu, sau 
poate tocmai de aceea, s-a 
oferit de îndată să-i ajute : 
a organizat transportarea turiș
tilor la cabană, făcind mai multe 
curse cu autoturismul unui prie
ten ; s-a îngrijit de cazarea lor ; 
a doua zi dis-de-dimineață a 
venit iarăși la cabană și 
transportat înapoi in port.
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Cit costa 
o etichetă?

La magazinul nr. 24 „Elegant", 
din lași, am aflat deunăzi cit 
poate costa o etichetă lipsă la, 
un pantalon de damă. Cit ? De
pinde de bunăvoința vînzătoa- 
rei Violeta Tiron.

— Acesta cit ar costa ? — o 
întrebăm.

— 151 de lei. Dar, dacă mă 
gîndesc mai bine, 160 de lei.

Am încercat să aflăm din acte 
cit costa cu adevărat pantalonul 
cu pricina. A fost foarte greu. 
De ce? Deoarece, cu chiu, cu 
vai, abia s-a mai găsit în ma
gazie un pantalon asemănător : 
articolul 5 930, măsura 46, pro
dus de întreprinderea de con
fecții din Botoșani; prețul — 
124 lei

Diferența pină la 151, 
o încasează magazinul 
dar de plătit ar trebui 
tească aceia care n-au 
au pierdut eticheta l

„Hai-Hui" 
pe mările sudului

Două mici ambarcațiuni cu 
pinze, construite in atelierele a- 
sociației sportive „Electrica" 
Constanța — „El-Constanța“, de 
8,15 metri lungime. „Traian", 
de 9,15 metri — au plecat zilele 
acestea din . portul Torres intr-o 
croazieră de 5 000 mile spre su
dul continentului : Vama, Is
tanbul. Salonic. Pireu. Rodos. 
Peste cîteva zile urmează să li 
se alăture cel de-al treilea ve- 
lier : „Hai-Hui 2".

Echipajele celor trei ambarr 
cațiuni — conduse de Boris 
Cazac, căpitan de cursă lungă, 
care a făcut înconjurul Pămin- 
tului cu nava „București" in 
1963, de Mihai Stănescu, mais
tru mecanic, și de scriitorul 
Radu Teodoru — au două obiec
tive : trecerea pentru prima oară 
a unor mici veliere românești 
prin strîmtoarea Dardanele și 
efectuarea unor antrenamente, 
in compania unor sportivi bul
gari, turci și greci, pentru o vi
itoare croazieră in jurul globu
lui.

sau 160, 
ieșean, 

s-o plă- 
pus ori

Destinatari: 
părinții

„Considerind că rubrica «Faptul 
divers» are menirea de a face 
cunoscute publicului larg în- 
tîmplări și evenimente din care 
se pot trage învățăminte, vă re
latez un episod. In ziua de 3 
iunie, la ora 18,49, a plecat din 
lași spre Timișoara acceleratul 
345 ; la circa 1 kilometru de 
gară, ferestrele trenului au fost 
supuse unui «bombardament» 
cu pietre, trei geamuri fiind fă
cute țăndări, iar cițiva călători 
zgiriați de cioburi. Deoarece in 
ultima vreme s-au îndesit ase
menea fapte' — vă rugăm să 
atragețl in mod public atenția 
părinților să supravegheze unde 
se joacă fiii lor, iar cetățenilor 
să nu treacă nepăsători pe lingă 
asemenea grupuri care se în
deamnă la rele".

...Ceea ce noi 
serind mai sus 
fesorului loan 
Lespezi-lași.

am și făcut, in- 
scrisoarea pro- 
Ciubotaru din

Noi urme romane 
la Tulcea

Profesorul Ion Duma și elevii 
săi — din clasa de pictură a 
Școlii populare de artă Tulcea 
— erau in documentare pe Dea
lul Taberei, cind au descoperit 
o piesă de marmură aparținind 
unui grup statuar de epocă ro
mană. Specialiștii secției de ar
heologie a Muzeului „Delta Du
nării" din localitate — sosiți la 
fața locului — au constatat că 
este vorba de o piesă de mare 
valoare arheologică. Intrucît e 
posibil ca in zonă să mai 
resturi arheologice, s-a luat 
tărîrea de a se efectua aici 
pături sistematice.

Juriștii"
Gybrgy Hazotă și Leonida

fie 
ho- 
să-

Gybrgy Hazotă și Leonida Nl- 
colae Slăvoacă, din Baia Mare 
— oameni fără ocupație, deși au 
meserii — făceau pe „turiștii" 
prin județul Maramureș. Ei um
blau însă numai noaptea, și cu 
mănuși, intrind in bisericile 
vechi și golindu-le de obiecte 
de cult, icoane, cărți sau bani, 
cu gîndul de a le vinde. La 
București insă obiectele n-au 
putut fi vîndute, acei cărora li 
se ofereau dindu-și seama cit 
de colo că erau furate. Și a 
fost anunțată miliția.

Cei doi „turiști" și „artiști" 
nu mai circulă ; acolo unde sint 
acum e prea strimt pentru așa 
ceva !

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI
și corespondenții „Scinteii
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(Urmare din pag. I)
chimică Baza de resurse materiale
— petrolul, cărbunele, lemnul, po
tențialul hidroenergetic — cerința 
valorificării lor superioare au fost 
și sint punctul de plecare al dez
voltării Argeșului. Este locul să 
arătăm că producția industrială a 
Argeșului reprezintă in acest an 4,3 
la sută din producția tării. Impe
tuozitatea dezvoltării industriale 
este ilustrată si de alte mutatii edi
ficatoare : dacă în 1965. circa 60 la 
sută din populația județului era 
ocupată în agricultură, la sfîrșitul 
acestui an procentul se va reduce 
la 30 la sută. Să mai reținem și 
faptul edificator că datorită rit
mului înalt al dezvoltării industriale, 
personalul muncitor al județului 
depășește în acest an cifr? de 
210 000.

Oamenii muncii din județul Ar
geș sînt mîndri de drumul pe care 
l-a parcurs în acești ani agricultu
ra de aici. Față de anul 1965. pro
ducția de grîu a crescut în medie 
cu 1 600 kg la hectar și cu 2 000 kg 
la porumb. Este semnificativ în a- 
cest sens si faptul că în 1979 jude
țul Argeș a livrat la fondul de stat 
cu 60 000 tone cereale si 11 000 tone 
legume, cu 13 000 tone carne si cu 
371 000 hl lapte mai mult decit a 
livrat fosta regiune Argeș în 1965. 
Anul trecut a fost realizată și cea 
mai mare producție de fructe din 
istoria județului : 163 500 tone.

Succesele dobîndite de lucrătorii 
ogoarelor, permanent mobilizați de 
comuniști, ne-au situat doi ani 
consecutiv — în 1977 si 1978 — în 
fruntea întrecerii pe țară, care ne-a 
prilejuit de fiecare dată organiza
rea „Zilei recoltei" la Pitești. în 
prezenta tovarășului Nicolae 
Ceausescu si a tovarășei Elena 
Ceausescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat. 
Progresele repurtate în agricultură 
sînt ilustrate de faptul că si în anul 
1979 județul nostru s-a situat pe 
primul loc în întrecerea socialistă.

Comuniștii, toti lucrătorii ogoa
relor sînt preocupați acum să tra
ducă în viată istoricele hotărîri a- 
doptate de Congresul al XII-lea al 
partidului de a transforma agricul
tura într-o variantă a muncii in
dustriale, de creștere a producțiilor 
agricole an de an.

— Cum se reflectă dezvoltările 
industriei și agriculturii pe planul 
vieții sociale ?

— Sigur, orașele sî satele noas
tre au trecut si ele în acești ani
— împreună cu întreaga tară — 
prin toate treptele prefacerilor so
cialiste. ale înnoirilor și moderni
zărilor. ale dezvoltării multilatera
le. în orașele județului — la Pitești, 
Cîmpulung. la Curtea de Argeș, la 
Topoloveni si Costesti — s-au con
struit în acești 15 ani 45 000 de a- 
partamente. In acest timp, și satele 
și-au sporit zestrea cu 50 000 de 
case noi.

Putem afirma astăzi cu argumen
te convingătoare că Argeșul este si 
un amplu șantier al edificării 
umane, al educației patriotice. Este 
de ajuns să spunem că la patru lo
cuitori unul învață, că numai în 
acest cincinal învătămîntul supe
rior. liceal și profesional va da 
peste 13 000 de cadre calificate în 
diferite specialități. Este relevant 
efortul de a lega cit mai strîns ac
tul cultural-educativ de cel pro
ductiv. de promovare a sensurilor 
adinei ale muncii, de îmbogățire a 
patrimoniului cultural al tării cu 
opere care se remarcă prin valoa
rea lor educativă si artistică. Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei". unde peste 100 formații au 
fost premiate în finala pe tară, dă 
un conținut autentic revoluționar, 
mobilizator întregii noastre activi
tăți de educație, de formare si de- 
săvîrșire a profilului omului nou. 
constructor al celor mai îndrăznețe 
proiecte ale partidului. în profilul 
său industrial, dar. mai ales, prin
oamenii săi. județul constituie — 
în cincinalul revoluției știintifico- 
tehnice si în perspectiva anilor ce
vin — un spațiu adecvat de afir-

JUDEȚUL ARGEȘ» •
mare consecvent revoluționară a 
inteligentei tehnice.

— Dacă ar fi să alegeți esenția
lul din multitudinea realizărilor, 
faptelor, a marilor sarcini pe care 
organizația județeană de partid le-a 
avut de soluționat in acești ani. si 
care au configurat biografia di
namică a acestei perioade, viata și 
activitatea oamenilor, la ce idei, la 
ce fapte, la ce momente cu semni-

noastre împliniri, cît si în momen
tele de muncă încordată pentru în
făptuirea marilor obiective ale Ar
geșului socialist. Beneficiind de a- 
portul direct al indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceausescu, date la 
fata locului sau cu alte prilejuri, 
organizația noastră de partid a cres
cut numeric si calitativ, s-a ma
turizat, și-a îmbogățit experiența 
în munca cu oamenii si îsi desfă-
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ficație deosebită v-ați referi cu 
precădere ?

— în primul rînd la faptul că 
noul chip al Argeșului, realizat prin 
efort, prin muncă devotată, repre
zintă cea mai autentică mărturie a 
politicii științifice si umaniste a 
partidului nostru comunist, poartă 
amprenta indicațiilor si orientărilor 
date permanent de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, constituie o contribuție 
la dezvoltarea armonioasă a între
gii țări, la repartizarea echilibrată 
a forțelor de producție pe terito
riul tării, spre binele si fericirea 
omului.

în cele peste 30 de vizite de lucru 
efectuate în unitățile economice și 
pe șantierele Argeșului, secretarul 
general al partidului a fost alături 
de oamenii muncii de aici, atît la 
bucuriile ocazionate de marile

soară cu tot mai multă competentă 
rolul de conducător în toate dome
niile vieții economice si sociale. 
Dezvoltarea si modernizarea capa
cităților de producție, aplicarea de 
tehnologii noi de fabricație, ridi
carea calificării forței de muncă, 
în pas cu cerințele producției mo
derne. valorificarea cu randament 
sporit a fiecărei palme de pămînt 
sînt doar cîteva din direcțiile în 
care noi acționăm acum cu forțe 
sporite.

— Ce ne puteți spune despre Ar
geșul anilor 1981—1985 ?

— Parte integrantă din programul 
de dezvoltare economico-socială a 
tării în perioada 1981—1985, planul 
de dezvoltare îri profil teritorial a 
Argeșului prevede obiective de im
portantă deosebită. Avem de ma
terializat fonduri de Investiții în va

loare de 21,1 miliarde lei. din care 
65 la sută vor fi destinate indus
triei. avem de construit 21 000 a- 
partamente. în 1985. producția in
dustrială va ajunge la 57,4 miliarde 
lei. care. împreună cu celelalte ac
tivități economice, va însuma o 
producție globală totală de 73 mi
liarde lei, adică 102 000 lei pe lo
cuitor, față de 70 000 cît s-a stabilit 
să fie minimum pe județ. Sarcini 
deosebite revin comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură atît în creșterea produc
țiilor de cereale, legume si fructe, 
extinderea culturilor de arbuști, 
cît și in dezvoltarea și mai 
puternică a sectorului zootehnic, 
unde avem formată deja o puter
nică bază de plecare. Pentru moder
nizarea și dezvoltarea în continuare 
a agriculturii avem alocate fonduri 
de investiții de aproape 2 miliarde 
lei. ceea ce va permite lucrătorilor 
ogoarelor să sporească producția 
agricolă într-un ritm mediu anual 
de 5,1 la sută, cu 1.6 la sută mai 
mult decît ritmul pe tară.

Sigur, noi ne pregătim cu toată 
răspunderea pentru abordarea la 
nivelul exigentelor Congresului al 
XII-lea a sarcinilor viitorului cinci
nal ; tocmai de aceea, întreaga acti
vitate a organelor și organizațiilor 
de partid este axată acum pe mo
bilizarea tuturor comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii la îndepli
nirea integrală a planului pe 1980 
și pe întregul cincinal.

Indicating date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central, precum și la Ședința ple
nară lărgită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii constituie acum 
baza tuturor acțiunilor noastre po
litice si organizatorice. în cadrul 
muncii politice, accentul va fi pus 
pe cunoașterea temeinică si aplica
rea riguroasă a noului mecanism 
economico-financiar. pe adîncirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice.

Eforturile tuturor colectivelor de 
muncă sînt orientate în direcția 
realizării zilnice a producțiilor fi
zice planificate, a planului la ex
port, a producției nete în volu
mele prevăzute, spre reducerea 
cheltuielilor de producție și reali
zarea beneficiilor. Acționăm ener
gic pentru impulsionarea ritmu
lui de execuție pe șantiere, pen
tru recuperarea restanțelor la obiec
tivele cu termene de punere în 
funcțiune în 1980 și, îndeosebi, 
pentru pregătirea temeinică a lu
crărilor de investiții din 1981. 
Avem în fată un semestru în care 
toate organizațiile de partid din 
industrie și agricultură, din con
strucții și transporturi, din toate 
sectoarele trebuie să dea adevărata 
măsură a capacității lor politice. 
Sîntem ferm hotărîti să Încheiem 
anul 1980 cu cele mai bune rezul
tate' pentru ca astfel să pregătim 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în viitorul cincinal.

CULTURILE PRĂSITOARE TREBUIE ÎNTREȚINUTE EXEMPLAR!
Este necesară o largă și intensă participare la muncă 

a tuturor locuitorilor de la sate

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, In procente, suprafețele pe care a fost 
executat prășitul mecanic (cifra de sus) ;i manual la porumb (cifra de jos) 

pină la 16 iunie

mehedinți Lucrări făcute la timp — 
recolte bune la toamnă

în județul Mehedinți, lucrările de 
întreținere a culturilor sînt avansate. 
La porumb, prima prasilă mecanică a 
fost executată pe 50 3001 hectare, iar 
cea manuală — pe 50 200 hectare din 
cele 53 000 hectare ocupate cu aceas
tă cultură. De asemenea, prasila a 
doua mecanică s-a executat pe 18 100 
hectare. Cum a fost cu putintă ca și 
In condițiile mai grele de lucru, de

terminate de oloi, prasilele să fie 
executate la timp? Pentru a găsi răs
puns la această întrebare, timp de 
două zile am urmărit desfășurarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
in unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Gruia.

La cooperativa agricolă din Pris
tol, 130 de cooperatori prășeau ma
nual o parcelă cu porumb, aflată

chiar la marginea drumului ce stră
bate cîmpul. Inginerul-șef al unită
ții, Tudor Dinu, ne propune să ve
dem împreună o parte din culturi. 
Parcurgem chiar parcela pe care se 
lucra în ziua respectivă. Inginerul 
măsoară înălțimea cîtorva fire de 
porumb. „Au 48 de centimetri — 
constată el. Vom obține o produc
ție chiar mai mare decît ne-am pro
pus. După densitatea realizată și 
stadiul de dezvoltare a plantelor, 
aici, în sistem irigat, vom ajunge la 
peste 12 000 kg boabe la hectar". 
După ce mai parcurgem cîteva sute 
de metri, ni se alătură și Șeful de 
fermă. Constantin Pantelimon, care 
tocmai venea de la formația de me
canizatori. „Pină seara terminăm și 
prașila a Il-a mecanică pe parcela 
aceasta de 60 hectare" — se adresea
ză el inginerului-șef.

Cooperativa agricolă din Pristol 
are 651 hectare cu porumb, întreaga 
suprafață fiind amplasată în sistem 
irigat. Văzînd cultura, cu rînduri 
drepte, fără buruieni — de parcă vre
mea nu s-ar fi împotrivit oamenilor 
— te întrebi care este „secretul" ? 
Aflăm că, încă de la semănat, toate 
suprafețele cu plante prăsitoare au 
fost erbicidate. Ploi abundente 
au căzut și aici, iar culturile 
au crescut în voie. Buruienile au a- 
părut ici-colo, în puține locuri. 
Chiar pe vreme nefavorabilă, coope
ratorii din Pristol au prășit manual 
sau au smuls cu mîna buruienile din 
culturi. Asemenea lucrări — de co
recție, cum spun specialiștii — s-au 
efectuat doar pe 160 hectare. Și mai 
este încă ceva demn de reținut. La 
culturile prășitoare munca este or
ganizată pe formații mari. 12 
mecanizatori au preluat o suprafață 
de 300 hectare cu porumb pe care 
execută mecanizat toate lucrările, 
începînd de la semănat și pînă la 
recoltat. Alte 351 hectare cu porumb 
au fost preluate de două formații 
mixte, fiecare din ele fiind alcătui-

tă din 6 mecanizatori șl 75 de coo
peratori. O altă formație de mecani
zatori lucrează 200 hectare cu floa- 
rea-soarelui și 300 hectare cu po
rumb. Cind ne aflam aici, cei din 
Pristol reușiseră să efectueze prima 
prașilă mecanică pe întreaga supra
față cu porumb, iar prașila a II-a 
mecanică — pe mai bine de 400 hec
tare.

La cooperativa agricolă din Izvoa
rele, umiditatea solului era ridicată 
și se lucra mai anevoie. Prima 
prașilă mecanică se executa pe ulti
mele 120 hectare. Deși plouă aproa
pe zilnic, lucrul începe îndată ce 
terenul se mai zvîntă. Și la coope
rativa agricolă Pătule I, 12 cultiva
toare, peste 650 de cooperatori erau 
concentrați la efectuarea celei de-a 
doua prașile la porumb pe ultimele 
215 hectare.

Seara am avut o scurtă convorbi
re cu inginerul Vasile Galea, direc
torul S.M.A. Gruia, care ne-a spus 
că în unitățile din consiliu întreaga 
muncă este organizată pe formații 
mari. Există 7 formații de mecaniza
tori în cooperativele agricole și 4 in 
I.A.S., care execută mecanizat toate 
lucrările pe 2 500 hectare cu porumb, 
1 900 hectare floarea-soarelui și 900 
hectare sfeclă de zahăr. Alte 16 for
mații mixte de cooperatori și meca
nizatori au in primire restul supra
feței ocupate cu culturi prășitoare. 
Ca urmare a bunei organizări, pînă 
ieri. 16 iunie, din cele 3 703 hectare 
cultivate cu porumb, 2 590 hectare au 
fost prăsite mecanic a doua oară. 
Floarea-soarelui. sfecla de zahăr și 
cartofii se prăsesc a treia oară.

Prin munca spornică din aceste 
zile, cînd fiecare oră, fiecare zi este 
hotărîtoare pentru soarta recoltelor, 
cei din consiliul unic agroindustrial 
Gruia sînt hotărîți să înfrunte ca
priciile vremii și să ajungă la nive
luri de producție cît mai ridicate.

Vircjiliu TATARU
corespondentul „Scinteii"

OAMENILOR MUNCII

„Blocul pensionarilor"
în contextul preocupărilor si gri

jii pe care o poartă partidul și 
statul nostru pensionarilor, pentru a 
le asigura o bătrînețe liniștită, 
consiliul de conducere al Casei de 
ajutor reciproc a pensionarilor din 
Oradea a initiat si a realizat con
struirea unui impozant bloc, cu gar
soniere pentru membrii săi care nu 
au familie — primul obiectiv social 
de acest gen din tară. Cele 88 de 
garsoniere, confort I. sînt proprie
tatea personală a pensionarilor, sînt 
confortabile, au baie, bucătărie, an
treu. balcon-logie. Blocul cuprinde 
si un complex de servire propriu, 
cu cantină-restaurant. unde se va 
servi locatarilor masa de orînz la 
preturi accesibile, o cofetărie si un 
punct comercial propriu pentru des
facerea pîinii si a laptelui : spălă- 
toHrie-uscătorie. frizerie-coafură : a- 
teliere de tîmplărie. de reparat in
stalații sanitare, electrice, toate 
deservite de pensionari. De ase
menea. blocul dispune de un ca
binet medical propriu, care asigură 
îngrijirea medicală a locatarilor de 
către medici pensionari.

în același timp, au fost create 
condiții pentru desfășurarea unor 
activități culturale si de club: se 
vor organiza conferințe pe teme 
medicale, culturale, social-politice 
și juridice, serbări, jocuri de sah. 
remi, table etc. Biblioteca proprie.

dotată corespunzător cu cărți la 
alegerea pensionarilor, are abona
mente la toate ziarele centrale si 
locale si la reviste. în limbile ro
mână si maghiară. Trebuie mențio
nată, de asemenea, si organizarea 
unei- expoziții permanente cu vîn- 
zare, cuprinzînd obiecte de artiza
nat. unicate, executate de pensio
nari. Prin astfel de activități, pen
sionarii completează fondul pieței 
cu obiecte de artizanat valoroase, se 
simt activi și utili societății și îsi 
întregesc si venitul realizat din 
pensie.

Asigurarea unei locuințe confor
tabile. a .mesei si serviciilor amin
tite. asistenta medicală promptă, 
activitățile culturale si de club spo
resc calitatea vieții pensionarilor. îi 
fac să se simtă bine în marea fa
milie în care trăiesc, beneficiind de 
condițiile necesare unei vieți liniș
tite si fără griji. Reușita acestei 
acțiuni, care ar putea fi preluată si 
de alte case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din alte județe, ne în
deamnă să stăruim și să construim 
încă unul sau două blocuri de 
acest tip pentru pensionarii noștri.

Petru UNITA
președintele
Casei de ajutor reciproc 
a pensionarilor Oradea

Parcajele sfidării
De la un timp încoace, mal exact 

din vara anului trecut, bogăția spa
țiului verde din preajma b’ocurilor 
de locuințe din cartierul Titan — 
unul din cele mai mari cartiere din 
Capitală — a început să se micșo
reze văzînd cu ochii. La început 
mai timid, apoi din ce în ce mai 
mult, spatiile verzi, acolo unde nici 
copiii nu aveau voie să calce sau 
să se joace, au fost transformate 
de către unii proprietari de auto
turisme în locuri de parcare a cai
lor putere. încurajați probabil de 
faptul că nimeni din conducerea 
asociațiilor de locatari, de la admi
nistrația domeniului public si din 
serviciul de circulație al miliției nu 
a luat atitudine împotriva acestor 
practici, unii dintre proprietății de 
mașini au distrus mari porțiuni din 
spatiile verzi si rondurile de flori 
si și-au amenajat adevărate plat
forme — unele chiar betonate ! — 
adueîndu-si automobilul oină sub 
geamul apartamentului ! Cum s-a 
întîmplat. de pildă. în jurul blocu
rilor 0 25, 0 26, 0 29 și în alte 
cvartale din cuprinsul Titannlui.

. Este greu de imaginat pentru tre
cătorul ce >se abate prin fatablo- J 
cului O 25. cum a putut unul dintre 
locatarii acestui Imobil să între
rupă împrejmuirea pe o porțiune 
din fata scării unde are locuința, 
să distrugă gardul viu de la mar
ginea trotuarului, plantat cu zece 
ani în urmă si să toarne o plat

formă de beton chiar între rondu
rile cu flori, sub pomii umbroși din 
fata geamurilor de la apartamente. 
După ce și-a parcat aici autoturis
mul. „ingeniosul" si-a încuiat cu 
lacăt „proprietatea". Faotul este 
cu atît mai grav, cu cît dincolo de 
bordura trotuarului este suficient 
spațiu de parcare, destinat special 
acestui scop ! Dealtfel, și în spa
tele blocului O 26 s-au amenajat 
asemenea locuri de parcare, scotîn- 
du-se stratul vegetal si un stîlp 
metalic de pe alee, care împiedica 
accesul autoturismelor pe iarbă. 
Și. în timp ce se strică spațiul 
verde, locul de parcare existent 
numai la cîtiva metri. într-o al
veolă a străzii Postăvarul, stă ne
folosit. Pe de altă parte, asemenea 
parcări improvizate constituie si 
surse de poluare, mai ales că. de 
multe ori. ele devin ateliere me
canice sui-generis. unde diferite 
„echipe" de mecanici montează și 
demontează motoare si alte părți de 
mașină.

Iată de ce așteptăm ca organele 
competente ale consiliului popular 
să intervină cu promptitudinea .^si 
fermitatea necesare pentru a se 
stîrpi astfel de practici abuzive și 
sfidătoare, antisociale.

Geo CIOI.ACAN
Aleea Macaralei,
bloc O 24, ap. 40, București, 
sectorul 3

Prețul unei mici omisiuni
Anul trecut, pe raza satului Bîr- 

sesti. apartinînd comunei Budesti. 
județul Vilcea. direcția județeană 
de drumuri și poduri a executat lu
crări de drenare si asfaltare a dru
mului comunal ce face legătura cu 
localitatea-Cremenari. S-a omis însă 
consolidarea șanțurilor de pe mar
ginea șoselei, din care cauză. în 
această primăvară, apele „Pîrîului 
soarelui", cum îi spun localnicii, au 
surpat pămîntul si au distrus mai 
mult de jumătate de kilometru de 
sosea. De asemenea. în punctul nu
mit „Voinescu", prin ruperea bor

durii sântului neconsolidat, a fost 
inundat un teren agricol al C.A.P. 
Budesti. acoperind cu mil și pietriș 
o suprafață de peste 2 000 mp cul
tivată cu grîu. Pe de altă parte, 
prin supraînăltarea șoselei. în unele 
locuri cu 1,5 pînă la 2.5 metri, mai 
multe gospodării au rămas izolate.

Aceste neajunsuri pot fi înlătu
rate prin efectuarea lucrărilor co
respunzătoare un bun prilej în 
acest sens fiind repararea șosele*. .

Gh. ISPAȘO1U J
tehnician, Rm. Vilcea /

Proiectele de diplomă ale studenților
(Urmare din pag. I)
infirmată de însăși practica elabo
rării proiectelor de diplomă în cele 
două instituții de învățămînt supe
rior. Aici, ca pretutindeni în țară, 
au fost obținute rezultate superioare 
ori de cîte ori studenții au fost in
troduși, cu curaj, cu încredere, cu o 
matură solicitudine în echipe de 
cercetare, puși să abordeze frontal 
teme concrete, de importanță acută, 
înscrise în contractele economice. 
Amțjanța riguroasă a contractelor 
face ca viziunea nouă, de amplă sin
teză, să fie de regulă convertită în 
rezultate remarcabile.

Și prin aceasta am definit Implicit 
o altă cauză : producția solicită, în 
mod explicabil, intervenția viitorilor 
absolvenți în probleme presante, 
fierbinți. Ia ordinea zilei. Invăță- 
mîntul, la rîndu-i, are nevoie, pe 
bună dreptate, de o perspectivă mal 
largă, fie și numai pentru că absol
ventul primește tema lucrării de 
diplomă în anul al IV-lea. Dar prin- 
tr-o strînsă conlucrare, asemenea 
„neconcordanțe" pot fi depășite. Un 
apel pentru reactivarea urgentă a 
mai multor zeci de sonde, unele în
chise și abandonate cu 30—40 de ani 
in urmă, a găsit printre studenții 
ploieșteni ai Facultății de foraj și 
exploatare a zăcămintelor adepți 
entuziaști. 17 dintre ei aici și-au 
concentrat tema proiectului de di
plomă, iar rezultatele obținute în 
mai puțin de un an sînt remarca
bile. „Elaborînd un asemenea pro
iect — ne spunea studenta Maria 
Cosmineanu, anul V, grupa 2 003 — 
a trebuit să efectuez aproape toate 
genurile de operații cu care mă voi 
întîlni după repartizare. Nu cred că 
voi mai avea dificultăți de adap
tare". E adevărat, asemenea apre
cieri nu pot fi făcute și în legătură 
cu temele Trustului de petrol Bo- 
lintin, expediate prin adresa nr. 
5 373 din 1 septembrie 1979, teme 
apreciate ca „generale, vagi, fără 
coordonate de timp sau loc, fără 
specificarea parametrilor tehnico- 
economici preconizați" (conf. dr. 
Neculai Tatu, prodecan al Facultății 
de utilaj tehnologic), dar tot atît de 
adevărat este că și cele mai precise 
teme riscă să rămînă formale cîtă 
vreme legăturile se reduc la... 
adrese.

La Ploiești se poate deci mai 
mult. Se poate și mai mult la Bra
șov. Ne-o demonstrează autorii, în

tre care șl student! de la Facultatea 
de T.C.M., ai brevetului de invenție 
în domeniul debitării de precizie a 
barelor, sau studenți ai Facultății de 
mecanică, participanți la proiectarea 
de subansamble pentru autobascu
lante grele de 25. 50 și 100 tone. 
„Pentru noi — ne spunea dr. ing. 
Alexandru Mazilu, .director tehnic al 
Centrului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru auto
vehicule — a fost o problemă limita 
pînă la care poți avea încredere in 
student. Am rezolvat-o optînd nu 
pentru teme largi, dar care în eco
nomia proiectului de diplomă riscă 
să rămînă generale, ci pentru suban
samble, în soluționarea cărora stu
dentul să poată merge de la con
cepție pină la execuția de detaliu".

E adevărat, o asemenea opțiune 
nu întotdeauna este necesară și nici 
po^bilă pentru toate specialitățile. 
Tovarășul Mircea Florescu. director 
tehnic al întreprinderii de autoca
mioane, ne relata cum competența 
studenților poate fi utilizată supe
rior pornind tocmai de la orizontul 
lor larg de cunoștințe, ca cel mai 
important atu al unui absolvent. De
sigur, execuția tehnică înregistrează 
azi o adîncă diviziune, dar aceste 
particularități, una, să-i zicem sinte
tică, specifică pregătirii cadrelor, cea
laltă — analitică, frecventă în indus
tria modernă, nu trebuie să consti
tuie, ca oină acum, cauze ale reti
cențelor, ci ocazii pentru utilizarea 
întregului potențial științific studen
țesc. Cum ? Prin alcătuirea de colec
tive mixte cu studenți de mai multe 
specialități, care să se complinească 
în realizarea integrală a unei lucrări, 
alcătuită în final din suma unor pro
iecte de diplomă, fiecare abordînd — 
în funcție de specialitate — o latură 
a problemei în studiu. »

Opinia interlocutorului nostru am 
adus-o adesea în discuțiile anchetei 
de față și aproape de fiecare dată ea 
a fost aprobată. Pe baza ei s-a făcut, 
în fața noastră, și un calcul estimativ 
asupra unor remarcabile lucrări de 
inginerie petrochimică Ia care parti
cipă profesori și studenți ploieșteni. 
O dovadă mai mult că schimburile 
de opinii, consultările, dar mai ales 
colaborarea permanentă intre specia
liștii din învățămînt. producție și 
cercetare pot soluționa pînă și pro
blemele insolubile. în rîndul cărora, 
pe nedrept, sînt uneori introduse as
pecte ținînd de elaborarea și valori
ficarea proiectelor de diplomă al» 
studenților.
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Excelenței Sale Domnului JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Vuite Mexicane

Cronica zilei
CIUDAD DE MEXICO 

aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Cu prilejul celei de-a 60-a 
vă adresez cordiale felicitări și

Folosesc această ocazie pentru a transmite urările mele de pace și 
prosperitate poporului mexican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Festivitatea înmînării Diplomei și Medaliei
• • zzpionieresc66

Luni dimineață s-a desfășurat la 
Centrul pentru pregătirea cadrelor 
care muncesc cu pionierii festivita
tea înmînării Diplomei și Medaliei 
..Meritul pionieresc", precum și a 
unor premii oopiilor care au săvirșit 
fapte deosebite de cutezanță, cinste 
si omenie.

Inițiată de Consiliul National al 
Organizației Pionierilor in colabo
rare cu Ministerul Educației și în- 
vâtămintului. Inspectoratul General 
al Miliției. Comandamentul trupelor 
de pompieri și ■ Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, aceas
tă acțiune a răsplătit faptele a 35 de

purtători ai cravatei roșii cu trico
lor din întreaga tară care au salvat 
vieți omenești și importante bunuri 
materiale, au făcut valoroase desco
periri arheologice sau care au resti
tuit mari sume de bani descoperite 
intimplător.

în încheierea acțiunii, pionierii au 
efectuat un tur al orașului Bucu
rești. au vizitat Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România. Expo
ziția de creație tehnică și științifică 
a pionierilor, intitulată semnificativ 
„Mulțumim din inimă partidului" și 
Orășelul copiilor.

Lucrările Comisiei mixte 
româno-senegaleze. In Capi' 
tală au început, luni dimineață, lu
crările celei de-a treia sesiuni a Co
misiei mixte româno-senegaleze pen
tru dezvoltarea relațiilor comer
ciale si cooperării economice și teh
nice.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul energiei 
electrice, președintele părții române 
în comisie, iar delegația senegaleză 
de Louis Alexandrenne. ministrul 
planului si cooperării, președintele 
părții senegaleze in comisie.

Cele două delegații vor analiza 
modul în care au fost transpuse in 
practică orientările și înțelegerile 
convenite cu prilejul întilnirilor din
tre președintele Nicolae Ceausescu și 
președintele Leopold Sedar Senghor, 
posibilitățile lărgirii în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
Stiintifice româno-senegaleze. precum 
și a schimburilor comerciale dintre 
cele două tari.

La lucrări a luat parte Ibrahima 
Dieng. ambasadorul Republicii Sene
gal la București.

Sosirea în Capitală a delegației 
Partidului Socialist Portughez 
condusă de 

secretar
tovarășul Mario Soares, 

al partiduluigeneral
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului So
cialist Portughez, condusă de to
varășul Mario Soares, secretar gene
ral al partidului, care la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român face o vizită în tara 
noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Catanho Meneses, membru al Comi
siei Directive, deputat, și Fernando 
Medeiros, adjunctul șefului secției 
internaționale a partidului.

sosire, pe aeroportulLa 
delegația a fost salutată de 
Ion Coman și Dumitru 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv. secretari ai C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass. adjunct de sef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

A fost prezent Sergio Sacadura 
Cabrai, ambasadorul Portugaliei la 
București.

Otoneni. 
tovarășii 
Popescu.

(Agerpres)

(Agerpres)

. ai P.

Tot înainte"
o interesantă

Duminică. 15 iunie, 
a început acțiunea 
pionirească de edu
care patriotică „Tot 
înainte". Dedicată ani
versării a 2 050 de ani 
de la făurirea primu
lui stat dac centrali
zat si independent, sub 
Burebista. și a 60 de 
ani de la crearea 
Partidului Comunist 
Român, aceasta urmă
rește creșterea contri
buției pionierești la e- 
ducarea patriotică, re
voluționară a tuturor 
copiilor tării.

Se vor organiza am
ple manifestări politi
co-educative : tehnico- 
aplicative. cultural-ar
tistice. sportive, turis
tice. de muncă patrio
tică si pregătire pen
tru apărarea patriei, 
evocări la locuri isto
rice. vizite în între
prinderi industriale și 
unităti agricole. întil- 
niri cu activiști de

Salutul Partidului Comunist Român 
adresat Congresului Partidului 

Avangarda Populară din Costa Rica

sărbăto- 
pionieri- 
suită de .

initiate

acțiune pionierească de educare 
patriotică

partid si de stat, cu 
fruntași în producție.

Acțiunea „Tot înain
te" se desfășoară în 
patru etape. Etapa de 
masă. între 15—22 iu
nie. precede 
rirea „Zilei 
lor" printr-o 
manifestări,
zilnic în fiecare școa
lă. diferențiat pentru 
șoimii patriei, pionieri 
si elevi din ciclul pri
mar si gimnazial. In 
continuare. acțiunea 
va căpăta si un ca
racter de întrecere, cu 
probe teoretice și 
practice. La etapa a
II- a. între 23—30 iu
nie. ne comună, oraș, 
municipiu (sector al 
municipiului Bucu
rești) . participă selec
ționate ale unităților 
de pionieri, formate 
din 12 fruntași la în
vățătură. Etapa a
III- a, județeană. între 
3—9 iulie, va reuni in 
tabere de 7 zile. 10—15

echipaje pionierești, 
dintre care va fi de
semnat echipajul ce 
va reprezenta județul 
respectiv în etapa fi
nală. republicană. A- 
ceasta se va desfășu
ra intre 1—14 august, 
in cadrul unei tabere 
organizate in județul 
Hunedoara.

In cadrul unor ma
nifestări politico-edu
cative aniversare, pio
nierii vor participa la 
dezvelirea unor plăci 
comemorative in locuri 
istorice, la așezăminte 
social-culturale. Acti
vitățile de muncă pa
triotică vor avea ea 
obiective prioritare 
înfrumusețarea sate
lor si a orașelor, a 
școlilor. recuperarea 
materialelor refolosi
bile. întreținerea1 si re
coltarea unor culturi, 
strîngerea de plante 
medicinale.

Florica 
DINULESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O NOUĂ VICTORIE A TENISULUI NOSTRU :

România - Anglia 3-2 la Bristol 
• Ieri, Ilie Năstase a înscris punctul victoriei, 

învingînd pe John Feaver
Meciul de tenis România — An

glia. disputat la Bristol, in cadrul 
semifinaleloi- zonale europene ale 
..Cupei Davis", 
după patru zile de întreceri, cu sco
rul de 3—2 în favoarea sportivilor 
români. Punctul decisiv al formației 
noastre a fost realizat de Iile Năstase, 
care l-a învins cu 7—5. 8—6. 2—6, 
2—6. 6—4 pe John Feaver. în ulti
ma partidă de simplu, ce fusese în
treruptă duminică, 
torențiale. La acest

s-a încheiat, luni,

din cauza ploii 
succes’ al echi-

cei române, calificarea în finala gru
pei B. o contribuție importantă a 
avut^o si tinărul jucător Andrei Dirzu. 
învingător in prima partidă, in fața 
tenacelui tenisman britanic J. Fea
ver.

în finala grupei B a zonei euro
pene, echipa României va întilni în 
luna iulie, la București, reprezen
tativa Cehoslovaciei. Finala grupei A 
va opune formațiile Italiei și Sue
diei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru stan
dardizare. La București a avut 
loc cea de-a 47-a ședință a Comisiei 
permanente 
dardizare, 
legați din ■ 
și R.S.F.I.

Comisia 
extinderea 
tehnico-stiirttlfice a țărilor membre 
ale C.A.E.R.. pentru ridicarea nive
lului calitativ al produselor speciali
zate. care fac obiectul livrărilor re
ciproce. prin elaborarea de standar
de C.A.E.R. la un înalt nivel al nor
melor si condițiilor tehnice.

în conformitate cu planul de lucru 
pe anul 1981, vor fi elaborate cu 
prioritate standardele C.A.E.R. pen
tru produsele care fac obiectul spe
cializării in domeniul producției ma
teriale. Comisia a aprobat un număr 
însemnat de .standarde, a examinat 
si adoptat hotăriri corespunzătoare 
privind o serie de alte probleme care 
intră in sfera ej de activitate.

Ședința s-a desfășurat într-un spi
rit de colaborare fructuoasă si înțe
legere reciprocă.

C.A.E.R. pentru stan- 
la care au luat parte de- 
țarile membre ale C.A.E.R.

a adoptat măsuri privind 
colaborării economice și

Tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, luni, 
delegația de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de tova
rășul Kang Rim Sam. secretar al Co
mitetului orășenesc Phenian 
P.M.C.. care, la invitația 
P.C.R.. a efectuat o vizită 
schimb de experiență în tara 
în perioada 5—16 iunie a.c.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie si 
colaborare dintre partidele, popoare
le si tarile noastre care se dezvoltă 
continuu. în spiritul hotărîrilor si în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor intre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, si tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Au fost în
fățișate oaspeților coreeni unele p-re-

Conform planului 
re a trupelor în 
1980, Ministerul

al 
C.C. al 
pentru 

noastră.

ocupări actuale ale partidului nos
tru in domeniul dezvoltării economi- 
co-sociale, realizările dobîndite de 
poporul român în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească de caldă pri
etenie. a participat Ștefan Croitoru, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale.

A fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

delegația de activiști ai P.M.C. a 
avut intîlniri si convorbiri la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice si Sociale, 
Ministerul Energiei Electrice. Consi
liul National al Apelor. Comitetele 
județene Argeș. Vîlcea. Mehedinți si 
Olt ale P.C.R.. a vizitat obiective e- 
conomice si social-culturale 
pitală si din tară.

din Ca-

de pregăti- 
luna iunie 

Apărării Na-

ționale va 
țiu la care 
zerviști.

executa un 
vor participa

exerci- 
și re-

Vizită Perioada 11—16 iunie 
a.c.. lordul Thomson of Monifieth, 
membru al Consiliului Privat al Re
ginei Elisabeta a II-a a Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, a efectuat o 
vizită oficială in țara noastră, in 
timpul căreia a fost primit de Leonte 
Răutu. rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", precum și de Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
convorbiri cu George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, Mih
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, și 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

La întrevederi a participat Paul 
Cecil Holmer, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

Lordul .Thomson a vizitaț jnsli.tuții. 
științilice și culturale din București și 
■din provincie.

• Meciurile disputate în cea de-a 
doua zi a Turneului international fe-
’Mjin de volei de la Iași, s-au în

cheiat cu următoarele rezultate : Ce
hoslovacia — Cuba (tineret) 3—2 
(14—16; 15—12; 9—15; 17—15; 15—5); 
Bulgaria — R.P. Chineză 3—0 (15—10; 
15—13 ; 15—4) ; România — Polonia 
3—0 (15—5 ; 15—5 ; 15—9) ; U.R.S.S. — 
Ungaria 3—0 (15—8 ; 16—14 ; 15—5) ; 
R.D. Germană — Cuba (tineret) 3—0 
(15—2; 15—5; 15—5); R.P. Chineză — 
Cehoslovacia 3—0 
15—10).
• în ultima zi

național masculin __ ___ „
Berlin s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Ungaria — Selecționata 
secundă a României 3—2 (15—12, 
15—7. 8—15. 9—15, 15—11), Cuba (B)
— Danemarca 3—0.

Clasament final : 1. Ungaria — 10 
puncte ; 2. România (B) — 9 puncte; 
3. R. D. Germană — 8 puncte ; 4. 
Cuba (B) — 7 puncte; 5. U.R.S.S. (B)
— 6 puncte ; 6. Danemarca — 5
puncte.
• Proba feminină din cadrul con

cursului internațional de tir cu ar
cul desfășurat la Balaton (Ungaria) 
a fost cîștigată de Padevetova (Ceho
slovacia), cu 1 234 puncte, urmată de 
Kovacs (Ungaria) — 1 220 puncte și 
Aurora Chin (România) — 1206
puncte.

La masculin, pe primul Ioc s-a cla
sat Nagy (Ungaria), cu 1 251 puncte.

• Pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro, in prezența a peste 
60 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele Braziliei și 
U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici au ob
tinut victoria cu scorul de 2—1 (2—1), 
prin golurile înscrise de Cerenkov 
(min. 32) și Andreev (min. 38). Punc
tul gazdelor a fost marcat, în mi
nutul 22, de Nunes

• După consumarea a 9 runde, in 
turneul internațional de șah de la 
Erevan, continuă să conducă Arjak 
Petrosian (U.R.S.S.), cu 7,5 puncte, 
urmat de Romanișin (U.R.S.S.) — 
6,5 puncte.

Mihai Șubă (România), care in run
da a 9-a a remizat cu Arjak Pe
trosian, se află pe locul șase, cu 4 
puncte și o partidă intreruptâ.

Lucrările Consfătuirii con
ducătorilor de arhive din 
țări socialiste. La București au 
inceput, luni, lucrările celei de-a 
Vil-a Consfătuiri a conducătorilor 
de arhive din țări socialiste, mani
festare ce prilejuiește efectuarea 
unui schimb de experiență in ceea 
ce privește teoria și practica arhivis
tică, cunoașterea progreselor înregis
trate în acest domeniu, informarea 
reciprocă asupra surselor docu
mentare.

La lucrări participă delegații din 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Democrată Germană, Re
publica Populară Mongolă, Republi
ca Populară Polonă, Republica So
cialistă România, U.R.S.S., Republica 
Populară .Ungară, Republica Socia
listă Vietnam.

★

(16—14 ; 15—11 ;

a turneului inter- 
de volei de la

• Campionatul de fotbal al Unga
riei s-a incheiat cu victoria echipei 
Honved Budapesta. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile Ujpest 
Dozsa, Vasas și Videoton.
• Titlul de campioană a Bulga

riei la. fotbal a fost cucerit de echipa 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname So
fia, urmată de Slavia Sofia și Levski 
Spartak Sofia.
• Meciul ‘de tenis dintre echipele 

Italiei și Elveției, contînd pentru 
semifinalele „Cupei Davis" (Grupa A 
a zonei europene), s-a încheiat la 
Grugliasco cu scorul de 5—0 în fa
voarea gazdelor.

tv
PROGRAMUL 1
Teleșcoalâ
Film serial: Dallas — Compania 
petroliera Ewing
Telex
Telex * 1
Secvențe islandeze
Volei feminin: România—U.R.S.S. 
Clubul tineretului
Revista social-polltlcă TV 
Almanah pionieresc 
1091 de seri
Telejurnal
Dosarul resurselor refoloslbile

în perioada 10—16 iunie. Abdulah 
El-Erian, judecător la Curtea Inter
națională de Justiție 
făcut o vizită în tara 
vitatia Asociației de 
țional si Relații

de la Haga, a 
noastră, la in- 
Drept Intema- 

Internationale 
(A.D.I.R.I.). Oaspetele a avut între
vederi cu Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele. Academiei de stiinte so
ciale si politice, si loan Ceterchi. mi
nistrul justiției, a susținut expuneri
le : „Tendințe recente în dreptul in
ternational si relațiile internaționale" 
și „Dreptul diplomatic a! organizații
lor și conferințelor internaționale". 
De asemenea, el a făcut o vizită în 
județul Cluj.

(Agerpres)

19.40
20.10

20,30

21,55
22,10

19,00
19.25
19.40

Ancheta TV: Etica străzii
Tudor Vladimirescu — înflăcărat 
patriot și revoluționar
Seară de teatru: „Pădurea îm
pietrită" de Robert Sherwood. 
Premieră TV. Spectacol realizat 
în colaborare cu Teatrul Național 
„Vasile Alecsandrl" din lași 
Melodii populare
Telejurnal

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Buletin rutier
Moștenire pentru viitor: C. 
gruzzi
Muzică populară
Viața economică a Capitalei 
Concert de arii din opere

20,10
20,25
20,55 . .
22,10 Telejurnal

Ne-

BACĂU • Pe afișul teatrului 
dramatic „Bacovia". o nouă pre
mieră: comedia lui Arthur Wat- 
kin intitulată ..Weekend plăcut, 
domnule Bennet". în regia lui 
I. G. Rusu. Din distribuție fac 
parte actorii Anca Alexandru. 
Florin Blănărescu. Puiu Bur- 
nea. Mircea Cretu. George Ser- 
bina ș.a. • Tradiționala „Sărbă
toare a salcimului" defăsurată 
pe masivul Măgura din apropie
rea Bacăului a constituit un bun 
prilej de cunoaștere si răspîn- 
dire în mase a folclorului de pe 
văile Bistriței. Trotusului si Și
retului. (Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA • în prezenta 
acad. Gheorghe Mihoc. președin-

tele Academiei Republicii So
cialiste România, a acad. Ni
colae Teodorescu. a altor cadre 
universitare si din cercetare, la 
clubul tineretului din muni
cipiul Slobozia a avut loc edi
ția I a sesiunii de referate și 
comunicări științifice organizată 
de Societatea cultural-stiintifică 
a elevilor din municipiul Slo
bozia. înființată cu această oca
zie. Acad. Gheorghe Mihoe a 
fost ales președinte de onoare 
al societății. (Mihai Visoiu).

MURES ® în cadrul celei 
de-a VI-a ediții a Festivalului de 
poezie ..Mihai Eminescu", sala 
mică a Palatului culturii din 
Tg. Mures a găzduit o sesiune

omagială intitulată: „Sentimen
tul național la Mihai Eminescu". 
Au prezentat comunicări cerce
tători, critici si istorici literari 
din București. Iași. Clui-Napo- 
ca și Tg. Mures. Manifestarea 
a fost urmată de o seară de poe
zie dedicată luceafărului poe
ziei românești. (Gh. Giurgiu).

MARAMUREȘ • „Stejar ’80". 
sub acest generic s-a desfășu
rat cea de-a 9-a ediție a Festi
valului dedicat portului, cînte- 
cului si dansului popular din 
zona folclorică Chioar. La punc
tul turistic Stejarul din comuna 
Somcuta Mare mii de tineri și 
vîrstnici au urmărit parada 
costumelor, concertul coral al 
formațiilor din Finteusu Mare. 
Seini. Vălenii Șomcutei. Hidea- 
ga. Buciumi. Somcuta Mare si 
„Cantata" a Casei de cultură a

Sub egida Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, luni s-a deschis, 
în Capitală, la sala „Dalles", expozi
ția omagială de artă plastică contem
porană „2050 de ani de la crearea 
statului dac centralizat Si indepen
dent".

Expoziția reunește circa 300 de lu
crări de pictură, sculptură, grafică, 
artă decorativă, semnate de artiști 
din întreaga tară; Creațiile prezen
tate se remarcă prin mesajul lor 
profund patriotic, prin adinei sem
nificații etice și estetice, evocînd mo
mente importante din istoria patriei 
noastre, evidențiind, prin imagini și 
metafore sugestive, faptele de eroism 
ale înaintașilor, lupta dîrză pe care 
poporul român a dus-o. de-a lungul 
existentei sale, pentru libertate so
cială și națională, pentru apărarea 
independentei.

Munca avîntată a întregului noștrp 
popor pentru înfăptuirea mărețelor, 
obiective' ale construirii sbciefătiî ' So
cialiste multilateral dezvoltate, ma
rile înfăptuiri dobîndite. sub condu
cerea partidului, chipul omului nou, 
constructor al socialismului, sînt de 
asemenea ilustrate in expoziție prin 
numeroase lucrări.

Compoziții de mare forță artistică 
si emoțională, înfătisindu-i ne tova
rășul Nicolâe Ceaușescu. ne tovarășa 
Elena Ceaușescu. au fost realizate în 
semn de omagiu, de dragoste si re
cunoștință. adus de artiști plastici 

. din diferite generații partidului. se
cretarului .său general, pentru condi
țiile optime create dezvoltării cultu
rii noastre socialiste, pentru activita
tea neobosită dedicată binelui patriei 
și prosperității națiunii noastre.

La vernisai au participat Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste, membri 
ai Biroului de conducere al Uniunii 
artiștilor plastici, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice. un 
numeros public.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. Ion Irimescu. președintele U.A.P.. 
și Ladislau Hegedus, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. au relevat semnificația aces
tei oLy.stieioase. ‘manifestări in. =eon- 
textul bogatului , program de acțiuni 
dedicate omagierii a 2 050 de ani de 
la crearea primului stat dac centra- 

independent de sub conduce- 
Burebista, participarea ple- 
artistilor plastici la cinstirea 
măreț eveniment.

SAN JOSE 15 (Agerpres). — Re
prezentantul Partidului 
Român la lucrările 
Partidului Avangarda Populară 
Costa Rica. tovarășul F 
membru al Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R.. 
Colegiului Central de 
transmis congresului.
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său 
Ceaușescu. 
muncii din 
tovărășesc.
succes deplin in desfășurarea lucră
rilor congresului.

Partidul Comunist Român, oamenii 
muncii din România — a spus vor
bitorul — urmăresc cu interes si 
sentimente de solidaritate activitatea 
și lupta de aproape o jumătate de 
secol a Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica. a altor forte 
naționale, patriotice și democratice 
pentru consolidarea si apărarea inde
pendentei si suveranității naționale, 
pentru o dezvoltare economico-socială 
de sine stătătoare a patriei, pentru 
triumful idealurilor libertății, demo
crației. bunăstării, păcii si înțelegerii 
între popoare. Prezenta noastră la 
congresul comuniștilor costaricani — 
a spus el — ca si participarea unei 
delegații a partidului dumneavoastră 
la lucrările Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român con
stituie dovezi elocvente ale întăririi 
si dezvoltării relațiilor tovărășești 
statornicite între partidele noastre. 
Ne exprimăm convingerea că dezvol
tarea și intensificarea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Avangarda Populară din 
Cbsta Rica Contribuie la întărirea 
prieteniei si conlucrării ne multiple 
planuri dintre cele două țări si 
noooare. în interesul unității tuturor 
forțelor antiimperialiste. ai cauzei 
păcii în lume.

După ce a evidențiat sensul si în
semnătatea istorică excepțională ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, care, prin hotărî- 
rile adoptate, a marcat intrarea 
României într-o nouă etapă, supe
rioară. a dezvoltării sale, reprezen
tantul P.C.R. a reafirmat solidarita
tea României socialiste cu lupta po
poarelor din America Latină si din 
întreaga lume pentru deplina lor 
independentă națională și democra
ție. pentru lichidarea dominației 
monopolurilor străine, pentru drep
tul de a fi pe deplin stăoine pe 
gătiile naționale si a le folosi în 
teresul celor ce muncesc.

Arătind. totodată, că în viata 
ternatională asistăm astăzi la o 
accentuare a încordării între, diferite 
state și grupări de state, vorbitorul 
a menționat că Partidul Comunist 
Român consideră că este necesar să 
se facă totul pentru oprirea cursului 
spre încordare, pentru împiedicarea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea cursu-

Comunist 
Congresului 

din 
Petre Lupu. 

i Politic Exe- 
presedintele 

Partid, a 
în numele

general, tovarășul Nicolae 
al tuturor oamenilor 

România, un cald salut 
impreună cu urările de

bo- 
in-

in-

r a
Vremea va fl în general frumoasă în 

cursul dimineții dar va deveni din nou 
instabilă după-amiaza cînd vor cădea 
din nou averse locale de ploaie înso
țite de descărcări electrice și izolat de 
grindină in majoritatea regiunilor ță-

(Urmare din pag. I)
Cu o impresionantă forță de con

vingere. secretarul general al parti
dului a subliniat. în acest context, 
atenția cu totul deosebită pe care 
trebuie să o acordăm organizării 
științifice a producției și a muncii, 
creșterii mal susținute a productivi
tății muncii. „Este necesar să înțe
legem — sublinia secretarul general 
al partidului — că buna organizare 
a muncii și productivitatea muncii 
sint factori hotăritori pentru desfă
șurarea in bune condiții a activității 
noastre. Socialismul trebuie să-și 
demonstreze superioritatea atît în 
domeniul științei și tehnicii cit și in 
cel al productivității muncii. Nu vom 
putea afirma această superioritate 
atît timp cit nu ne vom afla in pri
mele rînduri ale luptei pentru o 
Stiintă înaintată si o tehnică avan
sată. pentru o înaltă productivitate 
a muncii. Numai astfel socialismul 
si comunismul îsi vor dovedi supe
rioritatea. vor învinge. în acest do
meniu hotărîtor. capitalismul".

Știinta. tehnica și productivitatea. 
Iată o relație fundamentală in eva
luarea posibilităților de creștere a 
eficientei economice. Intr-adevăr, 
numai cînd organizarea este aureo
lată de stiinfă. ea poate să fie mo
dernă și eficientă pe planul crește
rii productivității muncii ; numai 
cînd mecanizarea, automatizarea și 
tehnologiile moderne pătrund puter
nic în toate sectoarele producției 
materiale, putem atinge performan
tele mondiale în domeniul produc
tivității muncii ; numai cînd perso
nalul din fiecare întreprindere este 
dimensionat după criterii științifice 
de normare — putem conta pe apor
tul efectiv al fiecărui om al muncii

sindicatelor din Baia Mare, pre
cum și cunoscutele dansuri 

- chiorene prezentate de echipele 
din Mogoșești. Somcuta Mare si 
ansamblul tineretului de la clu
bul băimărean. (Gh. Susa).

BRĂILA *» O întîlnire a dr. 
Ion Corvin Singeorzan. directo
rul Observatorului astronomic 
din București, cu oameni ai 
muncii din Brăila a avut ca temă 
a dezbaterilor „Influenta soa
relui asupra organismului". Cu 
acest prilej a fost proiectat si 
filmul documentar „Soarele si 
noi". în continuarea acestei ac
țiuni, la librăria „Mihai Emi
nescu" s-a desfășurat o întîlnire 
cu cititorii si dezbateri referi
toare la lucrarea „Ghidul Cos
mosului" de Ion Corvin Sîngeor- 
zan și I. M. Ștefan. (Corneliu 
Ifrim).

lizat si 
rea lui 
nară a 
acestui

rii. Temperaturile maxime de astăzi 
vor fi cupi-lnse între 20—30 de grade, 
iar minimele de la noapte între 10 și 
20 de grade. La București : Vremea va 
fi frumoasă în cursul dimineții. Dupa- 
amiaza înnorărlle se vor accentua și 
va ploua din nou sub formă de aversă. 
Temperatura maximă va urca pînâ la 
29 de grade, iar minima de la noapte 
în jur de 15 grade. Condiții de grindină 
după-amiaza.

la efortul general de creștere a pro
ductivității muncii. Am obtinut an 
de an. in acest cincinal, rezultate 
pozitive în domeniul creșterii pro
ductivității muncii. Partidul ne cere 
acum tuturor ca. printr-un efort mai 
susținut de organizare și moderni
zare a producției, prin ridicarea ca
lificării si folosirea rațională a per
sonalului muncitor în fiecare sector 
de activitate, prin înlăturarea ne-

lui spre destindere si că în acest 
scop trebuie, mai mult ca oricind. să 
fie întărite colaborarea si unitatea 
tuturor forțelor democratice, progre
siste. antiimperialiste de pretutin
deni.

în încheiere, reprezentantul P.C.R. 
a reafirmat dorința Partidului Co
munist Român de a extinde si adinei 
și in viitor relațiile de prietenie, 
stimă și respbct reciproc cu Partidul 
Avangarda Populară din Costa Rica 
și a urat succes deplin in desfășu
rarea lucrărilor congresului. in 
munca pentru înfăptuirea hotărîrilor 
ce urmează a fi adoptate în acest 
cadru, spre binele si fericirea po
porului costarican.

Salutul partidului nostru a fost 
primit cu vii aplauze de participantii 
la congres.

★
Tovarășul Petre Lupu a avut o în- 

tîlnire cu tovarășul Manuel Mora Val
verde. secretar general al partidului. 
Au participat tovarășii Eduardo Mora 
Valverde, secretar general adjunct al 
partidului. Mario Solis Porras. Fran
cisco Gamboa, membri ai Comisiei 
Politice, secretari ai Comitetului 
Central, si Guevara Randal, membru 
al Comitetului Central, șef de secție 
la Comitetul Central al partidului.

Cu acest prilej, au fost transmise 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
călduros salut tovărășesc si cele mai 
bune urări secretarului general al 
Partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica. conducerii si membrilor 
partidului, impreună cu urarea de 
succes deplin pentru desfășurarea 
congresului si realizarea în practică 
a hotărîrilor pe care 
adopta.

Secretarul general 
Avangarda Populară, 
nuel Mora

acesta le va

al Partidului 
tovarășul Ma- 

Valverde. a mulțumit 
călduros pentru mesajul si urările 
adresate și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceausescu, condu
cerii P.C.R.. partidului si întregului 
popor român sentimentele de profun
dă fraternitate. împreună cu cel mai 
prietenesc si sincer salut din partea 
Partidului Avangarda Populară, a 
conducerii acestuia si a sa personal. 
EI a exprimat, totodată, hotărîrea 
Partidului Avangarda Populară de a 
colabora 
Partidul 
întărirea 
stimă si
două partide, in interesul celor două 
popoare prietene. în timpul intîlnirii 
s-a făcut un amplu schimb de păreri 
cu privire la relațiile 
activitatea si sarcinile __ . . 
Partidului Comunist Român si 
dului Avangarda Populară din 
Rica. precum si asupra unor 
bleme internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, tovărășească.

si acționa impreună cu 
Comunist Român pentru 
relațiilor de încredere, 

respect reciproc dintre cele

bilaterale. la 
actuale ale 

Parti- 
Costa 
pro-

într-*

Tovarășul Petre Lupu s-a întîlnit 
cu Jose Figueres Ferrer, președinte
le Partidului Eliberării Naționale din 
Costa Rica. cu Oscar Arias Sanchez, 
secretar general al partidului, și Al
fonso Lara, membru al Directoratu
lui Politic Național, secretar al Par
tidului Eliberării Naționale.

Din partea tovarășului "Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, pr^ediritele 
Republicii Socialis-te România, a fost 
transmis liderului Partidului Elibe
rării Naționale, conducerii partidu
lui si tuturor membrilor acestuia, un 
călduros si prietenesc mesaj de sa
lut. împreună cu cele mai bune urări 
de noi succese în activitatea ce o des
fășoară Partidul Eliberării Naționale 
in interesul poporului 
rican.

Mulțumind călduros 
pe care îl consideră o 
el și pentru partidul său. Jose 
res Ferrer a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceausescu — 
„figură politică remarcabilă, care

prieten

pentru 
onoare

marii

costa-

mesaj, 
pentru 
Figue-

că. dotată cu mijloace de înaltă teh
nicitate. arăta tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Realizăm. în general, in 
multe sectoare, produse competitive 
și comparative cu cele ce se reali
zează pe plan mondial. Sint unele 
domenii unde ne aflăm printre ță
rile care se situează pe locuri frun
tașe in producția respectivă. Trebuie 
însă să avem in vedere că realizările 
de pină acum nu ne pot mulțumi.

AMPLU Șl MOBILIZATOR 
PROGRAM DE ACȚIUNE

ajunsurilor existente în utilizarea 
timpului de lucru.. să asigurăm o 
creștere mai accelerată a producti
vității muncii. în ultimă instanță, în 
întreaga economie, nivelul produc
tivității muncii este factorul decisiv 
în asigurarea creșterii 
oamenilor 
programului 
nii de lucru 
în interesul 
cărui om al muncii 
ferm, cu un înalt spirit gospodăresc, 
pentru valorificarea tuturor resurse
lor menite să asigure o înaltă pro
ductivitate.

în spiritul acelorași exigente pri
vind creșterea eficienței economice, 
secretarul general al partidului a 
acordat o atentie cu totul deosebită 
problemei ridicării nivelului tehnic 
si calitativ al producției. „Noi am 
creat o industrie modernă, puterni

retribuțiilor 
muncii si în aplicarea 
de reducere a săptămî- 
și. tocmai de aceea, este 
fiecărui colectiv, al fie- 

să acționeze

CONSTANTA • Pe scena 
Teatrului de dramă si comedie 
din Constanta a avut loc pre
miera piesei „Mobilă si durere" 
de Teodor Mazilu. a cărei regie 
și scenografie sînt semnate de 
actorul Romei Stănciugel. în 
distribuție: Emil Bîrlădeanu. 
Emil Sassu. Eugen Mazilu. Ana 
Mirena. Diana Cheregi. Longin 
Mărtoiu. (George Mihăescu).

VASLUI • Timp de trei zile 
(13. 14 și 15 iunie), in organiza
rea Casei municipale de cul
tură. la Bîrlad, s-a desfășurat 
festivalul-concurs de muzică 
tînără sub genericul sugestiv 
„Imn vetrei străbune" — ediția 
a 4-a. La frumoasa confruntare 
artistică au luat parte 41 de 
grupuri folk și interpreti indi
viduali din mai mite județe. 
(Vasile Văsii).

deoarece ceea ce este bun astăzi 
și corespunde nivelului tehnic mon
dial 
în .1 
an, 
nu 
rirea pentru modernizarea con
tinuă a producției. Deci, dînd o 
înaltă apreciere activității si rezul
tatelor bune pe care le avem în 
industria noastră. în realizarea unor 
produse de înaltă tehnicitate, com
petitive. nu putem să nu atragem 
atenția asupra faptului că trebuie să 
acționăm cu si mai multă fermitate 
pentru perfecționarea lor în conti
nuare. pentru ridicarea 
nivelului lor calitativ si

Si cu acest prilej S-a 
Iul major pe care îl are 
reducere continuă a cheltuielilor de 
producție, a consumurilor de mate
rii prime, materiale, energie si com
bustibil, 
netă mică. în primul 
consumurilor 
acest 
terea eficienței economice, 
colectiv trebuie să acționeze 
tă răspundere, mai ales în 
țiile actuale, cînd, pe plan 
se înregistrează o tendință 
tere accelerată a preturilor 
lor prime si resurselor energetice — 
pe care. în bună măsură, noi le im
portăm. Să ne comparăm nu cu noi 
înșine în privința consumurilor ma
teriale si energetice — ne îndeamnă 
secretarul general al partidului — ci 
cu cele mai bune realizări din lume 
Si vom constata uriașele rezerve de 
care dispunem si pe care trebuie sâ 
le valorificăm stăruitor. Pe primul 
plan trebuie sa se situeze înlocuirea 
tehnologiilor vechi, mari consuma
toare de materiale si energie, cu al
tele moderne. avansate, domeniu în 
care cercetarea științifică trebuie 
să-și concentreze preocupările 
mod mai susținut si 
eficientă practică. Cu 
trebuie să se acționeze 
cuperarea. colectarea

poate fi depășit sau rămîne 
urmă peste 7 luni, peste un 
cel mult peste doi ani, dacă 
vom acționa cu toată hotă- 

i pentru modernizarea
Deci,

continuă a 
tehnic", 
relevât ro- 
actiunea de

Avem încă o producție 
rînd datorită 

mat*riale mari. în 
dofneniu decisiv pentru creș- 

fiecare 
cu înal- 

condi- 
mondial 
de cres- 
materii-

în 
cu mai mare 

consecventă 
si pentru re- 
si refolosirea

ocupă un loc primordial între 
lideri ai lumii" — un salut afectuos 
si urări de sănătate din partea sa. a 
conducerii si a membrilor Partidului 
Eliberării Naționale. împreună cu do
rința ca poporul prieten român să 
realizeze noi si tot mai însemnate 
succese în înfăptuirea aspirațiilor 
sale.' , * ' "

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri si informații, desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. carac%ristică relațiilor sta
tornicite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Eliberării Naționale 
din Costa Rica. cu privire la activi
tatea si preocupările actuale ale ce
lor două partide.

în timpul convorbirii a fost expri-, 
mată dorința comună a celor două 
partide de a extinde si dezvolta con
tinuu relațiile de prietenie, stimă si 
respect reciproc dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Eliberării 
Naționale, spre binele celor două tari 
si popoare.

materialelor, precum și pentru re- 
conditionarea pieselor de schimb — 
domenii în care sîntem încă rămași 
în urmă. Este vorba de o sarcină 
deosebit de importantă. întrucit toate 
materialele refolosibile au fost luata 
in calculul balanțelor materiale. A- 
ceasta presupune și elaborarea teh
nologiilor corespunzătoare, si dez
voltarea capacităților de prelucrare a 
materialelor recuperate. Dealtfel, in 
planul viitor se are in vedere, legat 
de prioritatea pentru asigurarea ba
zei materiale, să se aloce investiții 
în primul rind pentru dezvoltarea 
capacităților de prelucrare a mate
rialelor recuperate.

în final, nivelul eficientei întregii 
activități economice reflectă în fie
care întreprindere modul in care sint 
înțelese si aplicate principiile nou
lui mecanism economico-financiar. 
Asa cum s-a subliniat la ședința ple
nară lărgită, practic noul mecanism 
îsi face loc cu greu. întîmpină rezis
tentă din partea vechiului, a obișnuin
ței de a lucra fără a da socoteală 
pentru rezultatele obținute. în lu
mina indicațiilor secretarului general 
al partidului, este necesar să trecem 
cu hotărîre la aplicarea principiilor 
autoconducerii . si autogestiunii eco
nomice în toate domeniile activității 
economico-sociale. să cîntărim bine 
cu ce cheltuieli materiale si de forță 
de muncă realizăm producția, să ur
mărim creșterea mai puternică a 
producției fizice si a producției nete, 
a beneficiilor, a rentabilității, pentru 
ca toate colectivele de oameni ai 
muncii să-si sporească contribuția la 
creșterea venitului national, a avu
ției întregii 
numai aceasta este baza 
trainică pentru dezvoltarea 
nuă a economiei naționale, 
ridicarea bunăstării materiale 
rituale a întregului popor.

Există toate condițiile pentru a 
încheia cu succes planul pe acest an 
si pe întregul cincinal, pentru a aste 
gura o bună pregătire a producției 
cincinalului viitor. Lunile care au 
rămas pînă Ia sfîrsitul anului să 
marcheze în fiecare unitate o puter
nică manifestare a spiritului de ini
țiativă al celor ce muncesc si a ca
pacității organizatorice a organelor 
de conducere colectivă si organizații
lor de partid, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toti indicatorii, 
punînd accentul pe realizarea pro
ducției fizice, producției nete si a 
beneficiilor. Să nu precupețim nici 
un efort pentru a ridica in fiecare 
întreprindere 
la nivelul 
mulate de 
partidului, 
in viată a 
ririi. autoconducerii .... . 
autogestiunii economico-financiare. a- 
sigurînd progresul tot mai «ustinutal 
economiei naționale, dezvoltarea con
tinuă și multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

societăți. Aceasta si 
sigură si 

conti- 
pentru 
si spi-

activitatea productivă 
înaltelor exigente for- 
secretarul general al 

pentru afirmarea deplină 
principiilor autogosoodă- 

muncitoresti si



PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
—promotor neobosit al unei politici de pace, 
înțelegere și largă colaborare internațională"

Pentru a participa la lucrările celei de-a XXXIV-a | 
ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor I 

Economic Reciproc

DELEGAȚIA TARII NOASTRE A SOSIT LA PRAGA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICI/ 

ISLANDA

Excelenței Sale Domnului KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK

Articole din presa internațională consacrate realizări
lor României socialiste, poziției sale constructive în regle
mentarea problemelor lumii contemporane, personalității 

politice prestigioase a șefului statului român
BRUXELLES 18 (Agerpres). —

Deschizînd un ciclu de reportaje cu 
articolul ..Reafirmarea voinței de a 
acționa în favoarea păcii si destin
derii", ziarul belgian „LA DERNI- 
F.RE" HEURE", sub semnătura zia
ristului Henri Beauduin. reliefează 
roliil pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, îl joacă pe plan 
international, subliniind în acest sens 
că „Președintele Ceaușescu a pro
movat în mod constant o politică 
menită să favorizeze dezvoltarea re
lațiilor, a infelegerii și păcii, a dia
logului, invitind în permanentă pe 
cei in cauză la masa negocierilor".

Arătînd că „România se bucură în 
străinătate de un mare prestigiu", 
autorul articolului prezintă poziția 
tării noastre cu privire la realizarea 
securității si dezvoltarea cooperării 
pe continentul european, la înfăptui
rea dezarmării și dezangajării mili
tare in Europa.

După ce prezintă, tn cel de-al doi
lea articol — „Viata cotidiană" —• 
drumul parcurs de România in ulti
mii 30 de ani. caracterizați wrintr-un 
ritm înalt de creștere a întregii eco
nomii naționale, autorul subliniază 
că. prin realizarea obiectivelor cu
prinse în noul plan eîncinal 1981— 
1985, România va deveni la «fîrșitul 
acestei perioade • tar* au un nivel 
mediu de dezvoltară.

DELHI 16 (Agerpres). — Revista 
indiană „PROGRESSIVE ENTER
PRISE" a inserat articolul „Eforturi 
tot mai mari pentru pace în lume si 
progres intern". Pe coperta revistei 
este publicată fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. iar în articol se 
relevă că, „După părerea României, 
elementul-cheie al programului prac
tic de acțiune pe plan international 
constă în legătura indisolubilă, dia
lectică, intre cauza păcii și destinde
rii, pe de o parte, si independenta si 
libertatea popoarelor, pe de altă 
parte".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
consideră că destinderea nu poate fi 
concepută ca ceva fragmentar, nu 
poate fi practicată în unele părți ale 
lumii și ignorată in alte părți. Prin 
natura sa, destinderea nu poate fi 
separată de esența problematicii care 
confruntă lumea contemporană. Pre
ședintele Ceaușescu consideră că în 
momentele actuale se impune o ac
țiune fermă din partea tuturor popoa
relor de pe planeta noastră în direc
ția păcii și independentei" — se sub
liniază. de asemenea. în articol.

ABIDJAN 18 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul „FRATERNITE HEBDO", 
organ de presă al Partidului Demo
cratic din Coasta de Fildeș, a publi
cat articolul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Destinderea — singura 
cale a stabilității și promovării inte
reselor adevărate ale lumi! contem

porane", însotit. de fotografia pre
ședintelui României.

Evocînd personalitatea șefului sta
tului român, publicația ivoriană sub
liniază faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu. in luările sale de poziție 
asupra evoluției situației internațio
nale. evidențiază pregnant necesita
tea de a se acționa ne plan extern 
in spiritul celei mai înalte'responsa
bilități pentru destinele umanității. 
Săptăminalul relevă, in continuare, 
că această insistentă decurge din 
atitudinea de majori responsabilitate 
manifestată permanent de șeful sta
tului român fată de interesele vitale 
ale tuturor popoarelor, atitudine pro
prie clarviziunii politice cerute de 
momentul istoric actual.

MAPUTO 16 (Agerpres). — Cotidia
nul mozambican „NOTICIAS DE 
BEIRA" inserează un amplu articol 
îrt care subliniază că. „pornind de la 
rolul popoarelor ca făuritoare de is
torie, președintele Nicolae Ceausescu 
a subliniat în repetate rinduri că 
toate națiunile sint egale in drepturi, 
fiecare națiune fiind în măsură să-și 
aducă contribuția proprie la progre
sul general al umanității si că de
mocratizarea vieții internaționale 
este chemată să determine o schim
bare radicală în conținutul relațiilor 
dintre state". Ziarul scoate în evi
dentă faptul că România „si-a înscris 
ca un obiectiv major al politicii sale 
externe democratizarea vieții inter
naționale — imperativ al epocii con
temporane. constind in crearea, pe 
plan mondial, a condițiilor necesare 
pentru ca fiecare națiune să-si aducă 
contribuția la soluționarea probleme
lor internaționale, in condiții de de
plină egalitate, fără încălcarea sau 
limitarea drepturilor sale suverane".

» •

Luni a plecat la Fraga, delegația 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. primul ministru al 
guvernului, care va participa la lu
crările celei de-a XXXIV-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii' 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul finanțelor, reprezen
tantul permanent al României in 
C.A.E.R., Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Gheorghe Dolgu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Stan Măgu- 
reanu, secretar al Consiliului de Mi
niștri, Iulian Tudosie. adjunct al mi
nistrului transporturilor si telecomu
nicațiilor, Stefan Stancu. vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare si cooperare economică 
și tehnică. Gheorglie Stoica, locțiito
rul reprezentantului permanent al

României tn C.A.E.R., consilieri și 
experti.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Dincâ. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
orim viceprim-ministru al guvernu
lui. Vasile Buluceai, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor. Ion 
Ceterchi. ministrul justiției.

Au fost pfezenti reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

★
La sosirea la Praga. pe aeroportul 

Ruzine, delegația Republicii Socialis
te România a fost întîmpinatâ de to
varășii Lubomir Strougal — președin
tele Guvernului Federal al Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Josef 
Kempii.y. secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
Vaclav Hula, vicepreședinte al gu
vernului, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Rudolf Rohlicek, 
vicepreședinte al guvernului, repre
zentantul Cehoslovaciei la C.A.E.R., 
Josef Simon, vicepreședinte al gu
vernului. președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă ■ guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică cehoslovaco-româ- 
nă. Matej Lucan, Karol Laco. Jin- 
drich Zahradnik, vicepreședinți ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, Ionel 
Diaconescu. ambasadorul țării noastre 
Ia Praga, și membri ai ambasadei.

Ședințe ale unor comisii permanente ale C.A.E.R.

MINSK

din statele
întîlnirea reprezentanților parlamentelor ORIENTUL MIJLOCIU

participante la Tratatul de la Varșovia

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islanda, vă rog să primiți călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate pentru poporul 
islandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

\ Republicii Socialiste România

MOSCOVA 18. — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu. transmi
te: în orașul Minsk, capitala Repu
blicii Sovietice Socialiste Bieloruse, 
au Început, la 16 iunie, lucrările în- 
tîlnirii reprezentanților parlamentelor 
din statele participante la Tratatul da 
la Varșovia, de la a cărui semnare 
s-au împlinit 25 de ani.

întîlnirea prilejuiește un schimb de 
păreri privind activitatea parlamen
telor țărilor reprezentate, consacrată 
luptei pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, continuării poli
ticii de destindere si securitate în 
Europa, pentru consolidarea păcii 
generale si dezvoltarea colaborării 
internaționale.

Delegația de parlamentari români 
este condusă de Nicolae Giosan. pre
ședintele MariioAdunăxi Naționale.

întâlnirea,„a fost deschisa de A, P.

Șitikov, președintele Sovietului U- 
niunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care, în numele forului le
gislativ suprem sovietic, a salutat 
delegațiile prezente.

în ședința inaugurală s-a dat citi
re mesajului de salut adresat parti- 
dpantilor de tovarășul L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

în prima zi a tntîlniril a luat 
euvintul președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Nicolae Giosan.

Conducătorii delegațiilor care par
ticipă la întîlnirea de la Minsk au 
avut, în cursul zilei de luni, o în
trevedere cu P. M. Mașerov, membru
supleant al Biroului Poliție al C.C, 

. și’ P.C.U.S., prirn-spșțștâr. aj C.C,■ al 
P.C. din Bieloruși». . '

„Armele nucleare — cel mai mare 
pericol pentru Europa64

— declară directorul S.I.P.R.I.
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferința de presă. 
Frank Barnaby, directoruli Institutu
lui internațional de la Stockholm 
pentru studierea păcii — S.I.P.R.I., 
a declarat că ne măsura perfecționă
rii asa-numitelor „arme strategice" — 
arme nucleare staționate ne terito
riul Europei sau vizînd obiective de 
pe continentul european, care nu sînt 
avute în vedere de nici unele dintre 
actualele negocieri pentru dezarma
re. crește pericolul ca Europa să de
vină teatrul unei confruntări distru

gătoare. Directorul S.I.P.R.I. a sub
liniat că. în cazul unui război nu
clear. continentul nostru ar deveni 
un „desert radioactiv". în acest con
text. el a estimat Ia 60 000 numărul 
focoaselor nucleare existente deja în 
întreaga lume : dintre acestea, apro
ximativ 8 000 au ca „tinte tactice" 
orașe europene, subliniind în con
text necesitatea stringentă a încetă
rii cursei înarmărilor. în primul rînd 
a celei nucleare, a interzicerii tutu
ror experiențelor cu arma atomică.

• S-a hotărit convocarea 
unei sesiuni a Consiliului 
National Palestinian • O de
clarație a primului ministru 

kuweltlan
DAMASC 16 (Agerpres). — în 

urma unei reuniuni a Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, desfășurată sub 
conducerea lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv, s-a 
hotărit convocarea unei sesiuni a 
Consiliului National Palestinian, care 
va avea loc la Damasc, la 31 august 
a.c. — a anunțat in capitala siriană 
Khaled Al-Fahhoum. președintele 
consiliului. După cum s-a precizat, 
în cadrul reuniunii s-a decis consti
tuirea unui subcomitet condus de 
Yasser Arafat pentru elaborarea 
agendei viitoarei segiunl a Consiliu
lui National Palșșțijjiîțnj;,

KUWEIT 16 (Âgerpres). — în ca
drul unui interviu acordat posturilor 
naționale de radio si televiziune, 
primul ministru al Kuweitului. Saad 
Abdulhah Al-Sabah, a declarat că 
problema palestiniană „nu mai re
prezintă o problemă a refugiatilor, 
ci a drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului 
său la autodeterminare și la crearea 
unui stat independent". „Orice solu
ționare a problemei palestiniene — 
a subliniat premierul kuweitian — 
trebuie să fie bazată pe recunoaș
terea acestor drepturi, pe participa
rea poporului palestinian, condus de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. la procesul instaurării păcii și 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate".

PRAGA 16 (Agerpres). — în R. S. 
Cehoslovacă a avut loc ședința a 38-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul folosi
rii energiei atomice In scopuri paș
nice, la care au luat parte delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. și din 
R.S.F.I.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

La ședință a fost marcată aniversa
rea a 110 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin.

Comisia a examinat problemele 
care decurg pentru ea din protocoa
lele ședințelor Comitetului Executiv 
al consiliului : rezultatele colaborării 
desfășurate în cadrul convenției de 
specializare și cooperare internațio
nală în producția de izotopi radioac
tivi, stadiul colaborării în domeniul 
fuziunii termonucleare dirijate, su- 
praconductibilitătii, folosirii reactori
lor nucleari pentru termoficare ș.a.

în perioada desfășurării lucrărilor 
ședinței s-au semnat convențiile de 
colaborare tehnico-știintifică privind 
asimilarea de blocuri energetice cu 
reactori de tip apă-apă, cu puterea 
de ordinul 1 000 MWE și elaborarea 
de instalații cu reactori de mare pu
tere cu neutroni rapizi, precum și 

1 protocolul 'de prelungire pînă în anul

1985 a valabilității Convenției privind 
activitatea colectivului temporar in
ternațional, cu sediul la Budapesta, 
pentru efectuarea de cercetări știin
țifice de fizica reactorilor, la ansam
blul critic de Tip Vver.

PRAGA 16 (Agerpres). — La Brno 
a avut loc ședința 83-a ordinară a 

, Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini, la care au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și delegația R.S.F.I.

Comisia a examinat stadiul reali
zării acțiunilor din Programul special 
de colaborare pe termen lung in do
meniul construcțiilor de mașini, re- 
levindu-se că a fost asigurată pregă
tirea unui număr important de con
venții de specializare și cooperare, 
cUprinzind cele mal importante tipuri 
de mașini ți utilaje pentru ramurile 
de combustibili, energie și materii 
prime, pentru transport, agricultură, 
industria alimentară și ușoară, pre
cum și^ pentru înzestrarea tehnica a 
construcțiilor de mașini.

Comisia a examinat, de asemenea, 
analiza privind nivelul tehnic și ca
litatea principalelor tipuri de produse 
ale construcțiilor de mașini pentru 
care urmează să se încheie convenții 

,. multilaterale de specializare și ,coo- | 
perare m producție. „ <

SOFIA

Congresul mondial al educației 
pentru dezarmare

un Îndemn la acțiune energică adresat
POPOARELOR PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Popoarele lumii, cele mai direct 
vizate in cazul folosirii forței arma
te. trebuie să participe activ' la efor
tul pentru oprirea cursei înarmărilor 
și tocmai de aceea se impune cu ne
cesitate ca ele să fie nu numai in
formate asupra acestei probleme, ci 
și educate in spiritul dezarmării: 
in acest mod s-ar putea rezuma 
mesajul primului Congres mondial al 
educației pentru dezarmare, ale cărui 
lucrări s-au desfășurat in aceste zile 
la palatul UNESCO din capitala Fran
ței.

Timp de cinci zile au avut loc am - 
ple dezbateri, realizîndu-se pentru 
întiia oară — cum au subliniat dife
riți participant! — un studiu siste
matic al diverselor aspecte ale pro
blemei educației dedicate dezarmă
rii, pentru stabilirea cadrului unui 
program la scara internațională. O 
bogată documentație conținînd ra
poarte și studii elaborate de experți 
ai diferitelor instituții specializate a 
fost pusă la dispoziția participanților 
și presei. Cifrele și datele prezenta
te au fost mai mult decît elocvente 
în a evidenția că intensificarea 
cursei înarmărilor constituie o pova
ră tot mai apăsătoare pe umerii po
poarelor, adîncind. fenomenele de 
criză, frînînd aplicarea programelor 
de dezvoltare și sporind pericolul 
unui nou război. „Prin aceasta — 
— sublinia Federico Mayor, director 
general adjunct ăl UNESCO — 
cursa. înarmărilor afectează un drept 
fundamental al omului — dreptul 
de a trăi".

în aceste condiții, așa cum a re
ieșit din dezbateri, atît în plenul 
congresului, cit și in comisiile de lu
cru. cu atît mai imperioasă apare 
cerința unui efort global și multila
teral în favoarea dezarmării. în a- 
cest efort, marea forță pe care o re
prezintă opinia publică este de o de
osebită importantă — cerința esen
țială fiind temeinica informare și, ca 
urmare, mobilizarea maselor, a celor- 
mai diverse pături și categorii socia
le. Educația pentru dezarmare are.

de aceea, în momentul actual, o 
semnificație deosebită pentru po
poarele lumii, în special in ță
rile în curs de dezvoltare, unde 
două treimi din populația globu
lui luptă să scape de foamete 
și sărăcie. Relația dezarmare-dez
voltare și-a găsit dealtfel o eloc
ventă expresie în participarea largă 
la dezbateri a delegaților prove
nind din lumea a treia, in fermi
tatea cu care aceștia s-au pronunțat 
împotriva cursei inarm arilor, pent ru 
trecerea imediată la măsuri concre
te de dezarmare.

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

Pornind de la aceste realități, edu
cația pentru dezarmare — așa cum 
se arată în documentul final al con
gresului — iși propune ca. prin ex
plicarea dinamicii cursei înarmărilor, 
să demonstreze falsitatea teoriilor 
conform cărora cursa înarmărilor 
ar fi un fenomen ineluctabil, inevi
tabil. Educația pentru dezarmare 
trebuie să transforme scepticismul ge
nerat de prelungirea unor negocieri 
sterile pentru dezarmare, de liosa de 
rezultate concrete in această direcție 
— într-o voință vie a opiniei publice 
de a acționa și de a exercita presiuni 
asupra guvernelor pentru ca acestea 
să se angajeze intr-un veritabil și 
rapid proces de dezarmare.

Documentul final pledează în 
sprijinul unor acțiuni unilaterale și 
multilaterale vizînd limitarea, redu
cerea și trecerea la dezarmare gene
rală și totală. în primul rînd nu
cleară, sub un control internațional 
eficace. în acest sens, dezarmarea 
este concepută ca un proces urmă
rind instaurarea unui sistem de re
lații care să asigure popoarelor lu
mii condiții de natură să le garanteze

conviețuirea în pace și securitate. 
Enormele resurse umane și mate
riale care, in prezent, sînt investite 
în „industriile morții" — subliniază 
documentul — să fie valorificate în 
„industriile vieții", pentru accelerarea 
progresului economic și social al tu
turor statelor și îndeosebi al celor în 
curs de dezvoltare.

în acest sens, de un real interes 
s-au bucurat la congres pozițiile 
principiale, consecvente ale Româ
niei, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, multiplele inițiative ale 
țării noastre atit la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale, cit și pe 
pianul promovării unei educații in 
spiritul păcii și înțelegerii in rln- 
dul tineretului, al tuturor oameni
lor muncii. A fost reținută pentru 
a fi inclusă în programul de acțiune, 
propunerea românească în sensul ca 
Centrul european UNESCO de la 
București să funcționeze ca promotor 
și coordonator al schimbului de infor
mații si materiale de cercetare între 
universitățile europene si alte insti
tuții specializate în problemele de
zarmării, ale păcii si colaborării.

Pe baza propunerilor făcute în 
timpul dezbaterilor generale și ale 
rapoartelor comisiilor de lucru, con
gresul a solicitat directorului gene
ral al UNESCO elaborarea unui 
plan de acțiune concret, eșalonat in 
timp, astfel incit cel de-al doilea 
„deceniu pentru dezarmare" să fie. 
totodată, și un deceniu al educației 
pentru dezarmare. Sustinînd propu
nerea secretarului general al O.N.U. 
privind alocarea unei cote din chel
tuielile pentru înarmare (un milion 
la fiecare miliard cheltuit pentru 
scopuri militare) pentru activitatea 
consacrată păcii și înțelegerii inter
naționale, congresul a solicitat ca o 
parte semnificativă din aceste fonduri 
să fie repartizate educației pentru 
dezarmare.

Valentin PAUNESCU

Întrevedere a ministrului român al educației 
și invățămîntului cu directorul general al UNESCO

SOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia 
continuă lucrările celei de-a IlI-a 
Conferințe a miniștrilor învătămîntu- 
lui din țările europene.

Șeful delegației române, Aneta 
Spornic, ministrul educației și învă- 
țămintului, a avut o întrevedere cu 
Amaxlou Mahtar M’Bow. directorul 
general al UNESCO, în cadrul căreia 
au fost subliniate contribuția activă 
a României la dezvoltarea relațiilor 
de cooperare cu toate țările, spri
jinul acordat de țara noastră în
deosebi statelor în curs de dezvoltare 
în pregătirea de cadre ca formă 
concretă ds acțiune pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Cu acest prilej, directorul general 
al UNESCO a dat o apreciere de
osebită contribuției active a tării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la realizarea bazelor reale 
pentru edificarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale și la crearea 
unui climat de pace, destindere și 
securitate in Europa. în acest con
text. directorul general al UNESCO a 
subliniat eforturile depuse de Româ
nia pentru traducerea în viată a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki. Aii fost abordate, de asemenea, 
probleme vizind dezvoltarea coope
rării dintre România si UNESCO.

„Este necesară continuarea pregătirilor in vederea 
reuniunii general-europene de la Madrid"

OSLO 16 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la încheierea 
reuniunii Biroului Internaționalei 
Socialiste, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Oslo, se menționează că 
întrucit situația internațională rămîne 
foarte gravă, este esențial ca. în in
teresul păcii, să se facă noi propuneri 
și să se găsească soluții pentru îm
piedicarea pericolului intensificării 
cursei înarmărilor in Europa; să fie 
continuate pregătirile în vederea a- 
propiatei reuniuni de la Madrid a 
țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, în scopul găsirii unor soluții 
concrete asupra tuturor problemelor 
în dezbatere. în special în domeniul 
întăririi măsurilor de sporire a în
crederii; să fie urgentate negocierile 
de la Viena cu privire la limitarea 
armamentelor; acordul SALT-II să 
fie ratificat de către S.U.A., in vede
rea inițierii de convorbiri pentru un 
acord SALT-III.

Declarația afirmă, totodată, că În
cordarea in relațiile Est-Vest. “tua- 
ția de violență din Orientul Mijlociu

constituie un pericol la adresa păcii. 
Ea blamează represiunea dezlănțuită 
în Coreea de sud, politica de apart
heid din Africa de Sud si salută ini
țiativa Mexicului și a Austriei de a 
organiza in viitor o intîlnire inter
națională, la nivel înalt, care să pre
gătească condițiile in vederea unor 
negocieri globale Nord-Sud în cadrul 
Națiunilor Unite.

Cu privire la Iran, declarația relevă 
că eliberarea ostaticilor americani 
trebuie să fie soluționată prin 
mijloace pașnice și se cere găsirea 
unei soluții politice în problema 
Afganistanului.

r

Festivalul ziar ului
„Morning Star"
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Tradiționalul festival al ziaru
lui ..Morning Star", cotidianul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. a fost consacrat in 
aceșt an împlinirii a 50 de ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului. Ziarul „Scinteia" a par
ticipat la festival cu expoziția 
de fotografii „România in al 
șaselea cincinal, 1976—1980". In 
cadrul standului românesc a fost 
deschisă și o expoziție de carte, 
la loc de frunte aflindu-se 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Expozițiile româ
nești au fost vizitate de Gordon 
McLennan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie. de un 
numeros public, bucurindu-se 
de un frumos succes.

I PRECIZĂRI PRIVIND POLITICA
EXTERNĂ A ANGOLEI. în cursul 

I unei conferințe de presă tinute la
Luanda. Paulo Teixeiro Jorge, 
membru al C.C. al M.P.L.A. — 

. Partidul Muncii, ministrul angolez 
al afacerilor externe, a abordat 

I o serie de probleme referitoare la 
politica externă a Republicii Ponu- 

I lare Angola, arătînd că nu există 
nici o modificare in orientarea pe 
acest plan a partidului. Căile care 

| duc la stabilirea păcii în Angola, a 
spus Paulo Jorge între altele, con- 

• stă in eliberarea totală, a Namibiei 
ocupate in mod ilegal de regimul 
rasist din Republica Sud-Africană.

ACT COMEMORATIV. Zeci de 
mii de francezi, inclusiv foști 

( miniștri in timpul președinției ge
neralului Charles de Gaulle, au 

I participat duminică la un marș spre 
Colombey-les-deux-Eglises - unde 
se află mormîntul acestuia — cu 

I prilejul împlinirii a patru decenii 
| de la apelul la rezistență adresat, 

din Londra, de conducătorul Fran-

O tară cu climat as
pru si cu multe aspec
te originale, unde ..ni
mic nu este ca în alte 
părți" — astfel este 
adeseori caracterizată 
Islanda. în cei peste 
1 100 de ani ce s-au 
scurs de la debarcarea 
vikingului Ingolfur 
Arnarson în aceste ți
nuturi de ghețuri si 
bazalt, urmașii vajni
cului întemeietor al 
Islandei au dus o per
manentă si indiriită 
luptă deopotrivă pen
tru învingerea vitre
giilor naturii si pentru 
apărarea flintei națio
nale. După veacuri de 
dominație străină, is
landezii aveau să-si 
proclame independen
ta la 17 iunie 1944. în 
același amfiteatru na
tural de la Thingvellir, 
ufide. la sfîrsitul seco
lului al IX-lea. adu
narea coloniștilor
proaspăt sosiți din 
Scandinavia — în fapt 
primul parlament din 
Europa — a hotărit în

temeierea unui nou 
stat.

Mina harnică și vo
ința fermă a oameni
lor de pe aceste me
leaguri au săvîrsit mi
racolul imblinzirii na
turii îndărătnice. Din 
platourile pietroase si 
aride răsar grădini ro
ditoare. iar căldura a- 
dincurilor. ce tișneste 
aici cu generozitate 
pri n nenumăratele 
gheizere, a fost capta
tă pentru a furniza 
energie economiei na
ționale. Pescuitul si 
prelucrarea peștelui, 
ocupații traditionale 
ale islandezilor, conti
nuă să constituie baza 
economiei. asigurînd 
90 1». sută din totaled l 
exporturilor. Nu în- 
timplător, pentru cei 
200 000 de islandezi, 
heringul este „argintul 
mării", iar marea — 
„mina lor de argint". 
Acordînd importantă 
modernizării sectoare
lor traditionale. intre 
care se mai numără, 
de asemenea, agricul

tura fmai ales crește
rea vitelor), autorită
țile de la Reykjavik 
sint preocupate de di
versificarea economiei. 
Astfel, pe harta tării 
și-au făcut apariția 
uzine chimice, fabrici 
de ciment, de îngrășă
minte chimice, șantie
re navale.

în decursul timpuri
lor. stimulate prin afi
nitatea aspirațiilor de 
libertate si indepen
dentă ale celor două 
popoare. între Româ
nia si Islanda s-au 
statornicit relații tra
diționale de prietenie 
si colaborare, ce cu
nosc un curs ascen
dent. Vizita în Islan
da a președintelui 
Nicolae Ceausescu a 
impulsionat puternic 
cooperarea dintre’ cele 
două. țări, continua ei 
dezvoltare în domenii 
multiple. în interesul 
reciproc, al colabor? ' 
rii și securității P‘; 
continent, al cauzei 
păcii si înțelegerii in
tre popoare.

Manifestul electoral al P. C. Portughez
LISABONA 18 (Agerpres). — La 

Lisabona a ,fost dat publicității ma
nifestul electoral al P.C. Portughez, 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului consacrată pregătirii vii
toarelor alegeri parlamentare.

Exprimînd poziția P.C.P. fată de 
actuala situație din tară, manifestul

subliniază necesitatea tnfrîngerii for
țelor de dreapta in alegeri si creării 
condițiilor necesare formării unui 
cabinet cere să garanteze dezvolta
rea Portugaliei in conformitate cu 
idealurile Revoluției din aprilie. Ma
nifestul relevă, de asemenea, necesi
tatea de a se ajunge la o Înțelegere 
cu toate forțele democratice din țară.

(Solidaritate cu lupta pentru eliminarea'

apartheidului și discriminării 

rasiale in Africa de Sud

lllll

\

Opinia publică progresistă din 
întreaga lume a marcat la 16 iu
nie „Ziua internațională de solida
ritate cu popoarele luptătoare din 
Africa australă 
ceastă zi care 
mai dramatice 
antiapartheid 
monstrațiile de
— este aniversată in condițiile des
fășurării unor noi și puternice ac
țiuni ale populației de culoare pen
tru drepturi și o viață mai bună. 
După cum se știe, la demonstra
țiile, grevele, acțiunile de protest 
organizate în ultimul timp în R.S.A. 
au participat mii de oameni ai 
muncii de toate rasele, care au în
fruntat cu curaj forțele de repre
siune, cerînd abolirea oricăror for
me de discriminare rasială. Tot în 
acest răstimp a luat o deosebită

- Ziua Soweto." A- 
evocă una din cele 

pagini ale luptei 
din R.S.A. — de- 
la Soweto din 1976

amploare lupta poporului Namibiei 
împotriva ocupației ilegaie a rasiș
tilor sud-africani, pentru existență 
liberă și suverană.

In spiritul politicii sale de solida
ritate activă cu popoarele de pretu
tindeni pentru libertate și indepen
dență, România socialistă con
damnă cu hotărîre politica colonia
listă de apartheid și discriminare 
rasială a regimului de la Pretoria, 
exprimîndu-și, totodată, convin
gerea că nimic nu va putea împie
dica victoria luptei desfășurate de 
popoarele din R.S.A. și Namibia 
împotriva oricăror forme de opre
siune, pentru a fi pe deplin stăpine 
pe propriile lor destine.

In fotografie : politia sud-afrl- 
cană reprimind o demonstrație a 
populației din Soweto.

ILE DE PRESA
e scurt

ței libere. Marșul s-a încheiat în 
locul unde se înalță imensa Cruce 
de Lorena, 
ridicată în 
mîntului.

simbol al Franței libere, 
apropiere de locul mor-

RINGURILE U.C.I. DupăCRESC
cum anunță agenția iugoslavă Ta- 
niug, în primele cinci luni ale anu
lui curent au fost primiți în rîndu- 
rile Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia un număr de 92 667 noi 
membri. Numărul total al membri
lor U.C.I. este, în prezent, de peste 
1 950 000.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
FOLCLOR. La Santarem (Portuga
lia) a fost inaugurată cea de-a 
XXII-a ediție a Festivalului inter
național de folclor, la care' parti
cipă ansambluri de cintece si dan
suri din numeroase țări din Europa. 
Asia. Africa și America Latină. Din 
țara, noastră este prezent Ansam
blul folcloric „Călușul" al Cămi
nului cultural din Scornice sti.< con
dus de prof. Elena Bărbulescu.

REUNIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL ORGANIZAȚIEI t 
UNITĂȚII AFRICANE (O.U.A.) ur- | 
mează să-și inceapă lucrările 
miercuri in capitala Sierrei Leone . 
— Freetown. între alte probleme, pe 
ordinea de zi se află înscrise exa- I 
minarea situației din Africa aus
trală și modalitățile de sporire a 
asistentei acordate patriotilor care | 
luptă pentru independentă si înlă
turarea politicii de apartheid in t 
Namibia și R.S.A.

O NOUA UNITATE MONETARA 
TN MOZAMBIC. Președintele Re
publicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel. a anunțat 
unei noi unități monetare, 
metical, care 
Mozambicanii 
fosta monedă 
de trei zile.

va Înlocui 
vor putea 
in meticali

crearea 
denumită 
escudoul. 
schimba 

în decurs

CEL DE-AL XI-LEA CONGRES 
INTERNAȚIONAL DE GASTRO
ENTEROLOGIE si-a desfășurat lu
crările la Hambura. Delegația de 
specialiști români, condusă de dr. 
I. Pușcaș, care a luat parte la con
gres. a prezentat nouă comunicări 
științifice privind cercetările pro
prii efectuate la Simleu Silvaniei. 
Comunicarea privind ulcosilvanilul 
in tratamentul ulcerelor gastro- 
duodenale a suscitat un interes 
deosebit.
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