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într-o atmosferă de lucru, de puternică angajare a tuturor energiilor pentru înfăptuirea

mobilizatoarelor hotărîri ale Congresului consiliilor oamenilor munciiTOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a vizitat obiective social-economice din județul Constanța
• Pretutindeni, se
cretarul general al 
partidului a fost în- 
tîmpinat cu alese 
sentimente de dra
goste și respect, cu 
manifestări însufle
țite ale voinței oa
menilor muncii de a 
traduce în viață 
mărețul Program al

partidului
• Amplul dialog cu 
colectivele de mun
că a prilejuit noi și 
prețioase indicații 
ale secretarului ge
neral al partidului 
nostru privind reali
zarea optimă a sar
cinilor actuale pen
tru dezvoltarea con
tinuă a industriei și 
agriculturii noastre

socialiste

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, miercuri, 15 iulie, o vizitâ de lucru în 
județul Constanța.

Impreunâ cu secretarul general al partidului se aflâ to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Nicolae Con
stantin, Gheorghe Oprea, Ion Pâțan, Petru Enache.

Vizita din această zi a fost consa
crată în bună parte examinării unor 
probleme esențiale ale dezvoltării 
producției de nave, a activității por
tuare, potrivit prevederilor planului 
pe anul 1981, ale întregului cincinal. 
Această analiză cuprinzătoare s-a 
desfășurat pe teren, în importante 
unități de profil, la ea participînd ca
dre de conducere din economie, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, specialiști și mun
citori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, de asemenea, cu oameni ai 
muncii de pe ogoare, cu cercetători 
de la Stațiunea pentru culturi irigate 
Valu lui Traian, cu acest prilej fiind 
dezbătute o serie de măsuri practice, 
eficiente, menite să asigure creșterea 
aportului agriculturii dobrogene, prin 
folosirea unor mașini de mare ran
dament, a unor tehnologii moderne, 
la ridicarea producției agricole, la în
făptuirea noii revoluții agrare, o- 
biectiv major al actualei etape a con
strucției socialiste în patria noastră.

în toate locurile vizitate, zeci de 
mii de locuitori din municipiul și ju

dețul Constanța au întimpinat cti 
bucurie și entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimîndu-și, 
direct și cald, satisfacția și mîndria de 
a-i primi din nOu ca oaspeți dragi și 
stimați. în primirea însuflețită ce 
le-a fost făcută și-au găsit o vibran
tă expresie sentimentele de profundă 
dragoste și prețuire pe care cetă
țenii acestor străvechi meleaguri ro
mânești le nutresc, asemenea între
gului nostru popor, față de partid și 
secretarul său general.

Constructorii de nave din Mangalia 
și Constanța, oamenii muncii din cel 
mai mare port al țării, specialiștii, 
cercetătorii și cooperatorii din Con
siliul unic agroindustrial Valu Iul 
Traian și-au manifestat hotârîrea 
fermă de a înfăptui sarcinile ce le 
revin din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, de a transpune 
în viață orientările, și indicațiile date 
de secretarul general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului au fost intimpinați, la sosirea 

îa Mangalia, de tovară?11 Ion 
Stoian, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., gene- 
ral-maior Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

O gardă formată din marinari mi
litari a prezentat onorul. A fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Navele aflate în port au arborat, în 
onoarea președintelui Republicii, 
marele pavoaz.

Comandantul suprem al forțelor 
armate a vizitat nave și mijloace de 
luptă din dotarea unităților de ma
rină — multe realizate de industria 
națională — s-a interesat de per
formanțele atinse, de caracteristicile 
acestor mijloace tehnice, precum și 
de stadiul capacității de pregătire a 
efectivelor.,

Apreciind rezultatele obținute, co
mandantul suprem a dat indicații 
privind modernizarea continuă a ba
zei materiale, îmbunătățirea pe mai 
departe a dotării unităților de mari
nă cu mijloace tehnice moderne, pre
cum și referitoare la realizarea unei 
calități noi în pregătirea efectivelor, 
aceste orientări constituindu-se in
tr-un mobilizator program de acțiune 
pentru comandanți, organele, orga
nizațiile de partid și ale U.T.C. din 
marina militară.

In continuarea vizitei în orașul 

Mangalia, s-a luat cunoștință despre 
activitatea scafandrilor, desfășurată 
în cadrul Institutului de cercetări 
marine. Dotarea tehnică, condițiile 
de muncă create scafandrilor români 
permit acestora să îndeplinească mi
siuni din cele mai complexe în fo
losul economiei naționale și al cu
noașterii umane. Secretarul general 
al partidului a reținut cu interes rea
lizările obținute și a cerut, totodată, 
să se persevereze în direcția cercetă
rii spațiului subacvatic din apele te
ritoriale românești ale Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat apoi Șantierele navale 
din Mangalia. Secretarul gene
ral al partidului) s-a aflat in repetate 
rînduri în mijlocul specialiștilor și 
muncitorilor de aici, fiecare vizită 
de lucru marcînd momente de deo
sebită însemnătate în viața și munca 
lor, in activitatea șantierelor. Aces
te întreprinderi constructoare de 
nave au beneficiat — asemenea 
tuturor marilor obiective econo
mice ale patriei — de sprijinul 
susținut, de . îndrumarea permanentă 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru și, pe baza orientărilor 
sale, au cunoscut o continuă extin
dere și modernizare.

Iată temeiurile profunde pentru 
care oamenii muncii de la șantierele 
navale au făcut secretarului general 
al partidului o caldă și entuziastă 
primire, întimpmîndu-1 cu flori, cu

IN ZIARUL DE AZI:

• Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate conducerii 
partidului * Cum sînt utili
zate resursele locale, in 
primul rînd cele energe
tice ? Caloriferul de sub 
pămînt. RUBRICILE NOAS
TRE : • Faptul divers • 
Cronica literară • Carnet 
cinematografic 9 Carnet 
cotidian • Sport • Agen
țiile de presă - pe scurt

bucurie în inimi, cu satisfacția da
toriei împlinite.

în timpul vizitării Șantierului 
naval Mangalia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de preocupă
rile colectivului pentru introducerea 
celor mai eficiente procese tehnolo
gice, reducerea consumului de ma
teriale și a cheltuielilor de producție. 
Apreciindu-se succesele obținute, s-a 
cerut să se acționeze cu perseverență 
și fermitate pentru ca noua calitate 
să-și găsească reflectarea în reali
zarea de nave cu înalte caracteristici 
și performanțe tehnice.

Una din navele concepute și reali
zate de colectivul șantierului a fost 
lansată în prezenta conducătorului 
partidului și Statului nostru. în hale
le de lucru se profilează siluetele 
altor nave cu destinații din cele mai 
diferite.

La șantierul naval „2 Mai" din 
Mangalia, unde se construiesc mine
raliere de 55 000 și 65 000 tdw, colec
tivul a raportat cu mîndrie că indi
cațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor pre
cedente au fost transpuse cu succes 
in viață, asigurindu-se astfel înde
plinirea, în bune condiții, a sarcini
lor încredințate acestei unităti.

Directorul Iuliu Chioreanu infor
mează, în acest sens, că șantierul a 
livrat pînă acum 3 mineraliere de 
55 000 tdw. El prezintă, totodată, rea
lizările obținute pe linia creșterii ca
lității producției, autoutilării și in-
(Continuare în pag. a III-a)
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 14 IULIE. Ci
frele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele recoltate 
in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în cooperativele 

agricole (cifra de jos)

în primele zile ale acestei săp- 
tămîni, viteza zilnică la recoltarea 
griului a crescut mult '■ luni, 13 iu
lie — 120 270 hectare ; marți — 
123 600 hectare, față de numai 
60 000—70 000 hectare cît se realiza 
zilnic in săptămîna precedentă. Ca 
urmare, pînă în seara zilei de 15 
iulie, griul a fost strîns de pe 
1 100 000 hectare, adică de pe mai 
bine de jumătate din suprafața cul
tivată în acest an. Oamenii muncii 
din agricultura județului Olt sint 
primii care au încheiat recoltarea 
griului ; secerișul se află în stadiu 
final în județele Dolj, Timiș și 
Arad.

Desigur, suprafața de pe care tre
buie să se strîngă griul este încă 
mare. Pornind de la faptul că in 
unele județe această lucrare agri
colă esențială este rămasă în urmă. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a indicat — în ședința 
care a avut loc marți — să se con
centreze toate forțele pentru strin- 
gerea neîntîrziată și fără pierderi a 
recoltei in toate zonele țării ; de 
asemenea, a subliniat necesitatea de 
a se acționa pentru realizarea în 
cursul unei săptămîni a însămîn- 
țării culturii a doua. Sînt sarcini a 
căror îndeplinire impune o mobili
zare generală a mijloacelor tehnice 
și a forței de muncă din toate uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste, a tuturor oamenilor muncii 
de la sate.

Timpul este înaintat, iar tempe
raturile ridicate din ultimele zile au 
făcut ca griul să dea în copt chiar 
și în anumite județe situate în ju
mătatea de nord a țării. Dacă avem 
in vedere că și în unele județe mai 
sudice — Tulcea și Constanța — 
secerișul este intîrziat, este necesar 
ca, printr-o temeinică organizare a

GORJ : 12 milioane tone cărbune de la începutul 
anului

Minerii din Gorj au 
ridicat, miercuri, la 12 
milioane tone produc
ția de lignit extrasă de 
la începutul anului, 
cantitate ce depășește 
cu peste 10 la sută 
realizările perioadei 
corespunzătoare din 
anul trecut. Cei peste 
30 000 de mineri din a- 
ceastă parte a țării au 
realizat astfel în plus 
echivalentul activită
ții productive pe un 
an a minei Lupoaia, 
una dintre marile uni
tăți carbonifere ale 
bazinului valea Mo- 
trului. Dealtfel, în a- 

ceastă lună în toate 
unitățile au fost elabo
rate programe com
plexe de măsuri teh
nice și organizatorice 
menite să contribuie la 
materializarea pre
țioaselor indicații și 
recomandări date de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
recenta vizită de lucru 
întreprinsă in Gorj, la 
creșterea continuă a 
producției de cărbune, 
ia mai buna exploata
re a utilajelor și insta
lațiilor atit în subte
ran, cît și la suprafa

Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Constanța a tovară

șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, postu
rile de radio și televiziune vor transmite direct, astâzi, in jurul 
orei 12,30, adunarea popularâ din municipiul Constanța.

muncii, prin utilizarea mai bună a 
forțelor mecanice și umane, în fie
care unitate agricolă vitezele zilni
ce la recoltarea griului să fie înde
plinite și depășite.

Cu atit mai mult trebuie să se 
acționeze pentru accelerarea ritmu
lui recoltării cu cît — chiar și acum, 
cind timpul este excepțional de 
bun — în unele județe nu a fost 
atinsă viteza zilnică de lucru pre
văzută. Marți, bunăoară, în jude
țul Ialomița griul a fost strîns de 
pe numai 5 000 hectare, față de 
11 500 hectare cît reprezintă viteza 
de lucru calculată in funcție de do
tarea cu combine și mijloace de 
transport ; Brăila — 5 570 hectare, 
față de 11 690 hectare; Timiș — 
9,226 hectare, față de 16 000 hectare. 
Deoarece asemenea situații se înre
gistrează și în alte județe, este 
absolut necesar ca, în fieca
re formație de lucru și unitate 
agricolă în care vitezele zilnice la 
seceriș nu se realizează, să se ia 
măsuri ferme și imediate în ve
derea folosirii la întreaga capacita
te a combinelor și a celorlalte mij
loace mecanice, lucrindu-se cu toate 
forțele din zori și pînă în noapte, 
fără întrerupere.

Sarcina primordială, de mare răs
pundere, care revine acum organe
lor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, consiliilor unice 
agroindustriale și conducerilor uni
tăților agricole este de a acționai 
energic pentru mobilizarea, tuturpr 
oamenilor muncii din agricultură 
la recoltarea, transportul și depozi
tarea griului, ia eliberarea terenu
rilor de paie și insămînțarea cultu
rilor duble, astfel ca aceste lucrări 
să fie încheiate în cît mai scurt 
timp în toate zonele tării.

ță. Ca urmare, în va
lea Motrului prevede
rile de plan din prima 
jumătate a lunii iulie 
au fost depășite cu pes
te 10 000 tone lignit, în 
timp ce în carierele 
Jilț-Sud, Tismana 2, 
Peșteana-Nord, Roșia 
de Jiu, în minele de 
la Urdari, Albeni, Ro- 
goielu, Drăgotești și 
Mătăsari, producțiile 
zilnice au înregistrat 
creșteri cuprinse între 
3 și 10 la sută, compa
rativ cu realizările me
dii ale primelor cinci 
luni din acest an.

(Agerpres)

In mijlocul navaliștilor constănțeni La șantierul „2 Mai" - Mangalia
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

DIVERS I
I

Recordul micilor
temerari

Cercul de speologie al pionie
rilor de la școala generală din 
comuna Halmeu (Satu Mare) 
are în palmares trei recorduri 
speologice naționale. Unul din 
acestea întrunește datele unei 
experiențe unice efectuate de 
copii : pionierii Victor Bura și 
Al. Maghiar, împreună cu pro
fesorul comandant Mircea Sfâ
șie, au trăit și „locuit"... in afara 
timpului, fără ceasornice, vre
me de cinci zile și cinci nopți 
in rețeaua de peșteri „Lumea 
pierdută". Evenimentul s-a pe
trecut la o adîncime de 109 me
tri, in spatele unui platou de 
gheață lung de 50 metri !

Performanța aparține cercului 
„Lanterna magică" și a fost dis
tinsă cu trofeul național „Cute
zătorii" acordat pentru cea mai 
temerară expediție.

In Satul
Universiadei

Abia sosiseră primele delegații 
de oaspeți sportivi in Satul Uni
versiadei, că au și început să se 
piardă unele lucruri personale. 
Tinerii noștri Lorentz Sorin și 
Marin Atanasiu, din personalul 
administrativ, au găsit un ceas 
de mare valoare (primul) și un 
lănțișor de aur plus niște cercei 
de aur (al doilea). Se înțelege 
că, în cîteva minute, lucrurile 
pierdute au și ajuns din nou in 
posesia păgubașilor.

Care
10 septembrie ?

In urmă cu doi ani, un paznic 
din (băneștii Mureșului — Du
mitru Petra — s-a dus cu cea
sornicul la reparat, l-a spus 
meșterului de pe strada Kossuth 
(lingă catedrala din Tg. Mureș) 
cum că el, ca paznic, are musai 
nevoie grabnică de ceas, și 
terul l-a asigurat : „Pe 10 
tembrie este gata !“

...A trecut 10 septembrie 
a trecut 10 septembrie 
se-apropie 10 septembrie 1981 și 
omul nu și-a văzut încă orolo
giul înapoi. Există 10 septembrie 
în calendele grecești, meștere ?

meș- 
sep-
1979,
1980,

„Paraziții"
Cinci tineri sănătoșL zdraveni 

ta minte și la trup, „tăiau friirt-' 
ze la clini" prin Bată Mare, fu
gind de muncă și de lege. Au 
fost depistați, trimiși în fața in
stanței și sancționați — conform 
Decretului nr. 153H970, art. 1, lit. 
ti,— fiecare la cite trei luni în
chisoare contravențională. An
drei Deak și Ileana Rostaș vor 
executa pedeapsa la locul de 
muncă. Octavian Vid, Gyarfaș 
Csaba și Aurel Boda — in peni
tenciar. Să afle (ei) și să nu uite 
(alții) că munca e o îndato
rire, iar societatea noastră nu 
acceptă „paraziți".

Brașovul și jazul
Federația internațională de jaz 

(fiindcă există și așa ceva) are 
o revistă numită „Jazz-Forum". 
Care revistă, in numărul 2 din 
acest an, inserează printre eve
nimentele 1980 ale acestui gen 
de muzică și Gala de jaz de la 
Brașov (căreia îi dedică un arti
col elogios, remarcînd excelenta 
organizare și valoarea partici- 
panților). Orașul de la poalele 
Timpei este considerat „al doi
lea centru al jazului româ
nesc" — motiv care a determinat 
ziarul local „Drum nou" să con
semneze faptul cu promptitudi
ne și satisfacție.

La camping
Locuri de dormit nu mai sint 

(decit dacă... insiști), lipsa de cu
rățenie te intîmpină la tot pasul, 
de gătit ceva sau de spălat va
sele nu ai unde, în schimb re- 
cepționerul este, cu mai toată 
lumea, arțăgos și nepoliticos...

Toate acestea se întîmplă la 
campingul „Sera florilor" din 
Băile Herculane. Poate „gospo
darii" de aici fac un schimb de 
experiență cu colegii lor de la 
campingul „Pădurea verde" din 
Timișoara. Ar avea ce învăța, 
în folosul turiștilor l
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ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
/n sprijinul întăririi ordinii in C.A.P.
Ion Matei, membru al coopera

tivei agricole de producție Timna, 
județul Mehedinți, a trimis condu
cerii partidului o scrisoare în care 
se declară nemulțumit de felul cum 
este organizată și condusă munca 
în cooperativa al cărui membru 
este. în cuvinte simple el relata o 
seamă de fante concrete în legătu
ră cu felul necorespunzător în care 
se efectuează lucrările agricole, 
precum și faptul că unele cadre cu 
muncă de răspundere în coopera
tivă nu-și fac datoria. Cu toate a- 
cestea. afirma el în scrisoare, ni
meni nu zice nimic, „iar eu, dacă 
spun ceva, sînt persecutat".

Scrisoarea a constituit pentru Co
mitetul județean Mehedinți al 
P.C.R. un prilej de analiză amă
nunțită a activității C.A.P. din 
Timna, de cunoaștere a părerii 
multor cooperatori, membri ai co
mitetului de partid din cooperati
vă. Din capul locului a rezultat că 
afirmațiile din scrisoare sînt ade
vărate. Anul trecut s-au obținut 
rezultate slabe atît la culturile de 
cîmp, cit și în zootehnie ; consiliul 
de conducere nu a rezolvat in mod 
corespunzător problema loturilor 
personale, existînd multi cetățeni 
care dețin lot fără să aibă dreptul. 
Extinzîndu-se controlul, s-a con
statat că în ultimii 3 ani activitatea 
economică în C.A.P. Tîmna a fost

necorespunzătoare, producțiile ob
ținute fiind cu mult sub posibilități, 
iar mortalitățile la animale au 
crescut.

Referindu-se la cauzele situației, 
în răspuns se afirmă că aceasta se 
datorează „încălcării flagrante a 'e- 
lementarelor reguli de organizare 
și disciplină a muncii, confundării 
proprietății obștești cu cea perso
nală". A"

Pe baza acestei aprecieri s-au 
luat și măsuri hotărîte. Astfel, pre
ședintele C.A.P., Victor Steanță, 
contabila-șefă, Mariana Cercel, șefa 
fermei horticole, Natalia Popescu, 
șeful fermei zootehnice. Petre Stîn- 
gu, și alții au fost inlocuiți din 
funcții și sancționați pe linie de 
partid. S-a hotărît. de asemenea, 
să se continue cercetările de către 
organele de urmărire penală, pen
tru stabilirea răspunderii penale și 
materiale a celor vinovati de insu- 
șirea unor bunuri și de alte pagu
be aduse unității. Totodată, s-au 
stabilit sarcini concrete pentru or
ganele județene și locale de resort 
în vederea prevenirii oricăror abu
zuri. eliminării deficientelor exis
tente și reîntronării unui climat de 
cinste și corectitudine in C.A.P. 
Tîmna.

Măsurile luate au fost prezentate 
în plenara comitetului de partid și 
în adunarea generală a C.A.P.

nimeni din jurul său nu este cinstit, 
sincer și devotat, că toți membrii 
unității respective urmăresc numai 
realizarea unor interese personale, 
toți sînt implicați în fel de fel de 
afaceri, numai el este curat și sin
cer, numai el este reprezentantul 
adevărului... deși, după cum dove
desc faptele, el nu este nici pe de
parte exponentul corectitudinii, 
cinstei, exigenței, devotamentului 
și comportării morale și sociale ce
rute unui om al muncii".

Pentru edificare se analizează 
afirmația sa din scrisoare potrivit 
căreia „nu mai are posibilitatea 
să-și ciștige existența". în realitate 
el este șeful unei echipe de munci
tori și a realizat in lunile iunie, 
iulie, septembrie 1980, de exemplu, 
un venit lunar de 2 080 lei. Este 
interesant de reținut faptul că di
ferența de acord a fost împărțită 
(la o echipă de 16—19 oameni) de 
fiecare dată în favoarea lui A. F.

Se mai afirmă că a avut o ati
tudine ireverențioasă față de biroul 
organizației de bază cind l-a dis
cutat pentru „atitudine Imorală față 
de tovarășele de muncă din echipa 
sa, pentru lovirea unor muncitori

și pentru prezentarea în stare de 
ebrietate la serviciu".

După ce sint clarificate toate 
afirmațiile din scrisoare — care in 
marea lor majoritate s-au dovedit 
a fi neîntemeiate, ba dimpotrivă — 
sînt relatate mai multe fapte din 
care rezultă că i s-au creat, de că
tre conducerea unității, anumite 
facilități ; in încheierea referatului 
de cercetare se subliniază că s-a 
hotărît ca la împărțirea sporului de 
acord global de către maiștri să fie 
consultați direct șefii de echipă ; 
conducerea unității să afișeze in 
toate secțiile tarifele pe operații, 
pentru a se elimina orice discuție 
neprincipială. S-a hotărît, de ase
menea, ca, în cazul repetării unor 
abateri, să i se aplice și lui Alex. 
Ferenț sancțiuni disciplinare.

Cit se poate de firesc și echitabil. 
Dacă de la început s-ar fi proce
dat așa, nu se ajungea aici. Este 
necesară, în același timp, și o per
manentă activitate de educație 
pentru a-1 face să înțeleagă că to
tul se obține prin muncă, că presti
giul poate fi menținut doar printr-o 
atitudine exemplară în întreprindere 
și acasă.

Părerile tumpărătorilor se regăsesc 

in planurile industriei

In mod nejustificut, autorul 

se credea persecutat
în esență, pe parcursul a 10 pa

gini, autorul scrisorii. Ferenț M. 
Alexandru, din comuna Dărmă- 
nești-Bacău. om al muncii la 
U.F.E.T. Comănești, afirmă că este 
persecutat pentru că a sesizat une
le abuzuri și nu este promovat în- 
tr-o categorie superioară. El soli
cită secretarului general al parti
dului să se verifice faptele și să fie 
ajutat. Ceea ce a și făcut Comitetul 
județean Bacău al P.C.R., căruia 
i s-a încredințat scrisoarea spre

cercetare și luarea măsurilor co
respunzătoare. Din referatul de 
cercetare rezultă că au fost anali
zate documente, s-a discutat cu 
peste 30 de persoane și a rezultat 
că nici vorbă nu poate fi de perse
cuție, ci mai degrabă de faptul că 
autorul se crede, fără nici o justi
ficare, persecutat. Ba mai mult, in 
anumite împrejurări s-a arătat 
chiar clemență față de el, ceea ce, 
de asemenea, n-a fost bine. încă 
de la început, în referat se afirmă 
că A. F. „trăiește cu impresia că

„Avem pe piață atîta încălțăminte 
pentru femei cit n-a văzut această 
țară vreodată : colorit diferit și 
foarte bogat, modele frumoase, du
rabile, din piele sau înlocuitori. 
Magazinele sint pline, rafturile gem, 
dar... toate modelele au tocuri 
înalte de 4—5 pînă la 10—12 cm, 
începînd cu săndăluțele și termi- 
nînd cu cizmele de iarnă. Umblă 
lumea din magazin in magazin, 
dar in zadar. Or, sint femei in 
etate, altele suferinde de picioare, 
altele gravide, cum să se încalțe cu 
pantofi de 8—10—12 cm ?“

Rindurile de mai sus aparțin 
Anei Pană din Pitești și au fost 
adresate conducerii partidului, cu 
rugămintea de a dispune măsurile 
necesare.

în răspunsul său, ministrul in
dustriei ușoare precizează că se 
produc și se livrează in toată țara 
încălțăminte de toate tipurile, pe

baza necesarelor prezentate de 
specialiștii M.C.I. Din sesizările 
cumpărătorilor rezultă că pe se
mestrul I a.c. cererile populației au 
fost mai mari decit contractele în
cheiate la încălțăminte cu toc jos.

Au fost luate măsuri, împreună 
cu M.C.I., ca modelele și producția 
pe semestrul II a.c. să fie realizată 
în funcție de cererile populației 
astfel : 45 la sută încălțăminte
pentru femei cu tocul între 2—4 cm; 
45 la sută cu tocul între 4—6 cm 
și 10 la sută cu tocul peste 6 cm.

Se mai precizează că începînd 
cu trimestrul III reprezentanți ai 
M.C.I. și ai producătorilor din ca
drul M.I.U. vor fi prezenți în ma
gazine pentru a înregistra cererile 
populației și a adapta producția la 
nivelul cererilor.

Neculai ROȘCA

RIMNICU VÎLCEA :

Noua tinerețe a unui oraș milenar
Municipiul Rîmnicu 

Vilcea, care în acest an 
va împlini două milenii 
de existență atestată do
cumentar, se prezintă la 
această aniversare cu un 
chip înnoit, pe care se 
disting pregnant trăsătu
rile devenirii sale socia
liste. Centrul civic — re
cent inaugurat, materia- 
lizind indicațiile secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ilustrează 
convingător puternica re
lație existentă între dez
voltarea industrială și ur- 
banistic-edilitară a ora
șului de sub dealul Ca
pela. în această zonă cen
trală, de unde aparatul

de fotografiat a surprins 
imaginea de față, au fost 
înălțate in diferite etape 
cîteva microcartiere însu- 
mînd 3 200 de apartamen
te și o suprafață comer
cială de 7 000 mp. Arhi
tectura conferă fiecăruia 
un profil distinct, dar și 
armonie ansamblului : 
zona „Ana Ipătescu" im
presionează prin înălțime 
și prin acoperișurile în 
terase, cea a Parcului Ză
voi prin jocul de volume 
și finisaje ; în fine, an
samblul „Mircea cel Bă- 
trîn-Anton Pann" etalea
ză construcții mai joase, 
in tradiționalul stil popu
lar vilcean. (Dumitru Ia- 
cobescu)

Cum sînt utilizate resursele locale, în primul rînd cele energetice ?

CALORIFERUL DE SUB PĂMÎNT
Cercetările pentru descoperirea rezervelor de apă geotermală au 

pus in evidență, in multe județe, existența unor importante zăcăminte. 
Firește că, in funcție de criteriile eficienței economice, ele pot fi și 
trebuie valorificate, constituind o sursă de energie demnă de atenție, 
mai ales in condițiile crizei mondiale a combustibililor. Și, desigur, 
principalele sarcini revin în această privință consiliilor populare. Re
cent am avut pe această temă o convorbire cu tovarășul inginer Liviu 
Minda, prim-vicepreședintc al Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean Timiș.

dumnealor 1
Gheorghe Drondu era admi

nistratorul Asociației de locatari 
nr. 14 din cartierul Crihala 
(municipiul Drobeta-Tumu Se
verin). în această calitate, făcea 
tot mai insistent apel la locatari 
să-și achite la timp și integral 
datoriile. Un recent control a 
dovedit insă că exigentul admi
nistrator se ocupa de multă vre
me cu falsificarea chitanțelor. 
Prin acest fals el și-a însușit 
peste 82 000 de lei. Un coleg al 
său, Tudor Flori — administra
tor la Asociația de locatari nr. 9 
din același cartier — a procedat 
și el întocmai, burdușindu-și bu
zunarul cu peste 65 000 de lei. 
Tocmai dumnealor, care vorbeau 
de cinste și corectitudine !

Acum, pentru fapta lor, 
apelează la Codul penal.

•<

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii
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— Cu cîțiva ani în urmă doar o 
ipoteză de lucru, folosirea apelor 
geotermale a devenit, astăzi, o reali
tate in județul Timiș. Care este sta
diul folosirii lor ? Ce rezultate s-au 
obținut pe planul economisirii ener
giei ? /.

— Acum cîțiva ani se inaugura la 
Timișoara o „noutate" : primul ștrand 
termal. A trecut vremea și acum fo
losim apele geotermale în mult mai 
multe destinații — la încălzirea lo
cuințelor, la prepararea apei calde 
menajere, ca sursă de căldură pen
tru sere și solarii, la diferite obiec
tive economice și social-culturale din 
județ, la bazele de agrement și tra
tament etc.

Astfel, pină in prezent, la Lovrin 
a fost pusă în funcțiune o instalație 
care folosește apa geotermală pentru 
încălzirea centrală și prepararea apei 
calde menajere pentru 80 apartamen
te, pentru secția de producție a în
treprinderii „Electromotor", pentru 
dispensarul și baia comunală și pen
tru organizarea de șantier a I.F.L.G.S. 
Numai aici se economisesc anual 
circa 250 tone de combustibil con
vențional. Totodată, apele geoterma
le sînt valorificate și in întreprinde
rile industriale, atît la încălzirea ha
lelor de producție — este cazul unor 
unități din Lovrin — cit și în proce
sul tehnologic, la topitoriile de in și 
cînepă din Sînnicolau Mare, Jimbo- 
lia și Biled. Ar mai fi de amintit că 
anul trecut au fost puse în funcțiune 
instalații de încălzire cu apă geoter
mală la serele din Lovrin și Tomna
tic, cu un potențial energetic de 6 400 
tone combustibil convențional pe an. 
în plus, este de menționat aportul 
celor două sere la asigurarea auto- 
aprovizionării.

Dealtfel, în acest cincinal, încălzi
rea cu apă geotermală a serelor le
gumicole din Sînnicolau Mare, Lo

vrin, Jimbolia, Cărpiniș, Tomnatic și 
Variaș va asigura menținerea în pro
ducție, in condiții de înalt randa
ment, a peste 40 de hectare de cul
tură de legume, independentă de

care dispune județul le recomandă 
exclusiv ca sursă de energie, ca 
agent termic ?

— Valoarea zăcămintelor timișene 
de apă geotermală este preponde
rent energetică, dar compoziția unor 
surse (clorosodică, calcică, magne- 
ziană, bromo-iodurată) le recomandă 
și pentru alte valorificări. A fost 
studiat efectul lor terapeutic pe mai 
multe mii de bolnavi la Centrul de 
balneofizioterapie din Timișoara și 
s-a constatat că cele mai bune re
zultate au fost obținute în bolile 
reumatismale și la afecțiuni ale sis

Din experiența Consiliului popular al județului Timiș 
în valorificarea apelor geotermale

condițiile climatice. De asemenea, la 
Jimbolia și Sînnicolau Mare vor fi 
realizate instalații similare, care vor 
asigura încălzirea și prepararea apei 
calde menajere pentru 950 de apar
tamente, un spital și o bază de agre
ment. în acest fel economia de ener
gie a celor două localități va atinge 
echivalentul a peste 2 400 tone com
bustibil convențional pe an.

— înțeleg că acestea sint intențiile 
pentru cincinalul in curs. Ce între
vede consiliul popular in perspectiva 
mai îndepărtată a utilizării acestei 
resurse ?

— Avem un plan de acțiune cu 
„bătaie lungă", care să asigure o 
exploatare intensivă, dar și rațională 
a apelor geotermale. Obiectivele 
acestui program sint pe măsura 
rezervelor exploatabile omologate 
— circa 90 milioane mc/an — și deo
potrivă a răspunderilor mari ce ne 
revin în această privință. Dar sîn- 
tem conștienți că valorificarea resur
selor geotermale ale județului con
stituie mai mult decît o problemă de 
interes local. Credem că, prin valo
rificarea lor integrală, am putea 
contribui la degrevarea balanței 
energetice naționale cu aproape 
200 000 tone combustibil convențio
nal pe an.

— Compoziția apelor termale de

temului nervos periferic. Consiliul 
popular județean și unele consilii 
populare locale au inițiat amenajarea 
unor baze de tratament și ștranduri 
termale de care beneficiază, la ora 
actuală, mii de bolnavi. Astfel, se 
asigură tratamente — sub suprave
ghere medicală — la secția de bal
neofizioterapie, special înființată, la 
Spitalul clinic din Timișoara și la 
stațiunea balneară Călacea. Apele 
geotermale sint utilizate, de aseme
nea, la ștrandurile termale din Timi
șoara, Lovrin și Variaș, la băile co
munale din Lovrin și Teremia Mare 
și la bazele de agrement ale unor 
întreprinderi din Timișoara. De ase
menea, sînt in curs de amenajare 
baze de agrement și băi comunale 
unde se va utiliza apă geotermală 
în orașele Jimbolia și Sînnicolau 
Mare și in comunele Biled, Lenau- 
heim și altele.

— Ce rol pot să aibă atît consiliile 
populare, cit și cetățenii in acțiunea 
de valorificare a apelor termale ?

— în localitățile în care s-a trecut 
la realizarea obiectivelor, consiliile 
populare, comitetele sau birourile 
executive ale acestora, deputății, co
mitetele de cetățeni mobilizează re
sursele umane, materiale și finan
ciare de care dispune localitatea și 
organizează cit mai bine participarea

cetățenilor la ample acțiuni de 
muncă patriotică pentru urgentarea 
terminării lucrărilor. în acest sens, 
comunele Lovrin și Teremia Mare 
oferă celorlalte o experiență cu ade
vărat valoroasă. Astfel, la Lovrin, 
consiliul popular, cu participarea 
largă a cetățenilor, a putut termina 
în acest an și lucrările de încălzire 
centrală și de preparare a apei me
najere la blocurile de locuințe, la 
dispensar și la baia comunală, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anului apa 
geotermală să fie folosită la încăl
zirea școlii și grădiniței, a complexu
lui comercial și a sediului politico- 
administrativ. La Teremia Mare a 
fost dată in folosință o microstațiune 
balneară pentru tratarea unor afec
țiuni reumatismale, cu bazine și săli 
de trațament, spații de cazare și de 
alimentație publică. Și intr-un caz 
și în celălalt, datorită contribuției ce
tățenilor, amenajările s-au făcut cu 
eforturi maxime de organizare, dar 
cu cheltuieli minime. Bineînțeles că 
nu a lipsit sprijinul calificat al or
ganelor județene de specialitate, prin 
proiecte, asistență tehnică, specialiști 
pentru lucrările deosebite ș.a.m.d.

— Ce înțelegeți prin eforturi ma
xime de organizare ?

— Prin eforturi maxime de orga
nizare înțelegem mobilizarea cores
punzătoare a cetățenilor pe baza 
ilustrării avantajelor de care ei în
șiși vor beneficia, pregătirea și ca
lificarea unui număr corespunzător 
de constructori, înființarea unor 
echipe de meseriași capabile să exe
cute asemenea lucrări, dotarea lor 
corespunzătoare cu mijloacele teh
nice necesare, rezolvarea probleme
lor de aprovizionare, orientarea fon
durilor prevăzute prin Legea 20 cu 
precădere spre lucrări de valorificare 
a apelor geotermale. Asemenea pro
bleme au putut fi rezolvate pentru 
că au făcut obiectul studiilor elabo
rate de comisiile permanente de de- 
putați, pentru că au fost dezbătute 
și aprobate in adunările cetățenești, 
pentru că îndeplinirea hotărîrilor 
odată luate a fost îndeaproape con
trolată.

Convorbire realizată de
Florin CIOBANESCU

teleorman : Recoltarea - în același ritm
cu livrările la

Marți, 14 iulie, ora 20. De la 
S.M.A. Traian, 35 de combine orga
nizate în patru formații de recol
tare, în frunte cu directorul stațiu
nii, tovarășul Dumitru Toader, por
neau spre S.M.A. Orbească, din 
nordul județului. In aceeași seară, 
aproximativ la aceeași oră. din sta
țiunile de mecanizare Slobozia Min- 
dra, Putineiu, Bujoru, Lunca. Sal
cia, Piatra, Turnu Măgurele și Brin- 
ceni, din sudul județului Teleorman, 
alte circa 400 de combine, consti
tuite în formații complexe de re
coltare, porneau spre consiliile 
agroindustriale Tătărăști, Vrînceni, 
Dobrotești, Rădoiești și Videle, din 
nordul județului.

— De miercuri dimineața, toate 
aceste combine sînt în brazdă, la re
coltarea griului în unitățile unde au 
fost repartizate — ne-a explicat to
varășul Constantin Vatau, directorul 
trustului județean S.M.A. Este o ac
țiune de anvergură, stabilită de co
mandamentul județean pentru agri
cultură privind întrajutorarea cu 
forțe mecanice din unitățile agricole 
din sudul județului care au încheiat 
secerișul griului a celor din nordul 
județului care au suprafață mult 
mai mare cu această cultură.

L-am însoțit pe tovarășul Gheor
ghe Predilă, președintele uniunii 
județene a cooperativelor agricole, 
prin cîteva unități agricole din nor
dul județului, unde ajutorul cu 
forțe mecanice trebuia să ducă la 
urgentarea secerișului. Sîntem in 
raza consiliului agroindustrial Crîn- 
geni. Aici, la C.A.P. Călmățuiu de 
Sus și la C.A.P. Băcălești, au sosit în 
ajutor două formații cu 20 de com
bine de Ia S.M.A. Lunca din su
dul județului. Iată-ne în lanurile 
C.A.P. Călmățuiu de Sus. „Am 
fost primiți excelent — ne spune 
combinerul Făinuș Pascu. Casă, 
masă bună și... multă încredere. 
Acum este ora 8 și jumătate și 
toate cele opt combine repartizate 
la această unitate sînt în lanuri". 
„Parcă ar fi mecanizatorii noștri, 
așa s-au integrat în muncă cei de 
la Lunca — completează inginerul- 
șef al cooperativei, tovarășa Delia 
Aldea. Cu ajutorul primit, vineri 
vom termina recoltarea griului".

în cîmp, la C.A.P. Băcălești, l-am 
întîlnit pe tovarășul Ion Ciupercă, 
președintele uniunii județene a sin
dicatelor, repartizat de comitetul

fondul de slat
județean de partid să răspundă pe 
timpul secerișului de consiliul 
agroindustrial Cringeni, Ne-a spus 
că a rezolvat numeroase pro
bleme legate de buna desfășu
rare a recoltării cerealelor pă- 
ioase. Astfel, de la PECO Roșiori 
s-au asigurat cantitățile necesare de 
ulei pentru funcționarea neîntre
ruptă a celor 34 de combine, au fost 
obținute mijloacele de transport ne
cesare pentru ca producția să fie 
depozitată în același ritm cu recol
tarea.

La sediul S.M.A. Cringeni aveam 
să fim martorii unui mod operativ 
de a rezolva o situație... complicată 
de iureșul lucrărilor. O coloană de 
15 mașini de la I.T.A. Sibiu, repar
tizată in acest consiliu, la ora 11 
nu ajunsese la punctele de lucru. 
Șoferii nu fuseseră cazați și nu li 
se asigurase hrana. în urma inter
venției împuternicitului comitetului 
județean de partid, a președintelui 
consiliului agroindustrial, tovarășul 
Gheorghe Ivan, și a directorului 
S.M.A. Cringeni, tovarășul loan 
Gogoașă, în mai puțin de două ore 
mașinile făceau prima cursă, iar 
șoferii au servit masa caldă in 
cîmp. Concludent, despre un stil de 
a acționa dinamic, eficient.

în timp ce in nordul județului 
bătălia griului se dă „pe ultima sută 
de metri", în unitățile din sud se 
continuă celelalte lucrări de vară. 
Tovarășa Ștefania Ionescu, pre
ședinta C.A.P. Putineiu, ne spunea: 
„Combinele au plecat în nord. 
Acum sintem cu toate forțele la eli
berarea terenului de paie și însă- 
mințarea culturilor duble. Am se
mănat 250 hectare cu porumb pen
tru boabe. Continuăm să însă- 
mințăm cu plante furajere în cultu
ră dublă pînă la 500 hectare."

Ar trebui adăugat că în toate u- 
nitățile agricole din județul Te
leorman există o susținută preocu
pare ca în paralel cu terminarea se
cerișului griului să se încheie și 
livrarea cantităților contractate la 
fondul de stat. Dovadă? Pină in di
mineața zilei de ieri griul era 
recoltat de pe 80 la sută din supra
fețe, iar livrările la fondul de stat 
reprezentau peste 82 la sută din 
prevederi.

Aurel PAPADIUC 
Cristina POPESCU

mureș: De la început—cu viteza zilnică prevăzută
Și în județul Mureș a fost de

clanșată recoltarea griului, cultură 
care ocupă peste 53 000 hectare. 
Primii care au intrat în lanuri au 
fost mecanizatorii din consiliile a- 
groindustriale Luduș, Zau de Cîm- 
pie, Sarmașu, Band, Iernut, Sin- 
paul, în sprijinul cărora au fost 
aduse 150 de combine din unitățile 
agricole din nordul județului. Ca 
urmare, pînă în seara zilei de 15

iulie au fost recoltate aproape 5 000 
hectare, ritmul de lucru fiind a- 
proape de cel stabilit de comanda
mentul județean pentru agricultu
ră. Pe măsură ce stadiul de coace
re și gradul de umiditate, contro
late oră de oră de specialiști, per
mit intrarea în lanuri, recoltarea 
griului va fi generalizată și în uni
tățile agricole din nordul județului. 
(Gh. Giurgiu).

Moment de treieriș
Se treieră griul în 

Bărăgan și cimpia mi
roase a piine. „Glori
ile" — corăbii roșii 
cu zbaturi — navi
ghează pe mări aurii. 
An de belșug al gliei, 
al oamenilor ei. Po
posim in inima cîm- 
piei pe una din tar
lalele cooperativei 
agricole de producție 
Reviga, unde 13 com
bine (număr norocos!), 
taie spicele trimițind. 
spre buncăre mi
liarde de boabe. Din 
cind în cind, sirene 
cheamă camioanele la 
încărcat. Iar munca 
metamorfozează pei
sajul de la o oră la 
alta. Dimineața — lan 
de spice, noaptea — 
arătură. Iar la răsărit 
de soare, semănătorile 
pun sub brazdă a doua 
recoltă a anului. Peste 
o săptămină, două, 
cimpul va fi din nou 
verde, apoi din nou 
auriu...

Ora prinsului. 
Oamenii piinii nu pă
răsesc insă locul pii
nii. Sosește căruța cu 
bidoanele aburinde, 
iar la umbra unui 
nuc se aștern fețe de 
masă albe, se așază 
străchini și tacimurl. 
Pe post de „ospătar" 
— primarul comunei, 
Tudoran ; șeful sec
ției de mecanizare le 
toarnă băieților să se 
spele, să se răco
rească. Mănincă toți 
cu poftă. Ciorba e 
gustoasă, friptura de 
pui — bine rumenită. 
Salata de roșii e din 
belșug, iar apa rece 
aburește cănile.

La întrebările noas
tre răspunsul l-am 
aflat din caietul ingi

nerului Marcu. Fie
care din cei 13 tre
ieră zilnic 40 de tone. 
Una peste alta — 520 
tone. Un tren cu 52 
de vagoane de piine.

Pe Miron Miroslav, 
Manea Petcu, Florea 
Frangulea și Dumitru 
Grigore ii cunosc de 
mult. Despre ei s-a 
scris și-n ziare.

— In două zile ter
minăm. Adică joi, 16

însemnări 
din Bărăgan 

iulie, vom sărbători 
„spicul de aur in 
hambar".
* — Anul acesta, „spi
cul" nostru a ciștigat 
serios în greutate. 
Adică, o mie de kilo
grame griu la hectar 
peste plan. Cam af.it 
lua tata înainte cu to
tul. intr-un an bun. 
S-ar fi putut să obți
nem un vagon la două 
hectare, dar nici 4 500 
kilograme la hectar 
nu-i rău.

Florea Frangulea, 
care de 30 de veri tot 
stringe piine, iși dă 
drumul amintirilor : 
„In ’51, primul an de 
„mecănicle", treieram 
cu batoza. Din iulie, 
pină-n septembrie. 
Griul era luat de 
șapte ori „la mină": 
seceră-l, leagă-l in 
snopi, fă-l clăi, incar- 
că-i in căruțe spre 
batoză, aici descarcă-l, 
fă-l șire. Iar cind 
ajungeai la gura va
porului erai gata isto
vit. Și omul și griul.

Și încă lot era mai 
bine ca alt’dată. Van 
lui ’47 n-o s-o uit cit 
oi trăi. Treieram in 
curte, cu caii. E drept, 
nu prea era ce, dar cit 
era, era griu. Seceta 
ne sleise de tot. Tre
ieram griu și mîncam 
terci. De mămăligă nu 
ne ajungea mălaiul. 
Terci cu ciorbă de 
lobodă acrită cu zar
zăre. Iar bunicul ii 
tot dădea zor: „Cil 
e. e. Atît a dat cerul". 
Să-i fi spus cineva 
atunci că de pe un 
hectar se poate obține 
griu cit de pe patru 
in anii buni, l-ar fi 
crezut mincinosul min
cinoșilor. Sau despre 
„Gloriile" noastre... Și 
să ne fi auzit că se 
poate obține mai mult 
de 4 500 kilograme de 
griu la hectar! Dar 
ce-a fost a fost. Hai 
băieți, la treabă !".

— Gata „neică", li 
răspund ceilalți 12, 
ridicindu-se și fre- 
cindu-și miinile rume
nite și ele ca piinea 
coaptă. Mai beau cite 
o cană cu apă și por
nesc să navigheze pe 
mirifica mare aurie. 
Vremurile amintite de 
neică Frangulea au 
rămas in urmă, deși 
nu se uită. Dar, mal 
ales nu se uită că 
anul acesta s-ar fi pu
tut obține un vagon 
de piine la două hec
tare. Dacă..

Toate cele 13 com
bine colindă valurile 
cu miros de piine, iar 
oamenii, stringind ro
dul gliei muncit de 
ei, gindesc la rodul 
viitor.

Mihal VIȘOIU

I
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT OBIECTIVE
ȘOCIAL-ECONOMICE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

In cursul vizitei din portul Constanța La Șantierul naval Constanța

(Urmare din pag. I)
troducerii de tehnologii moderne, va
lorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, diminuării 
consumurilor de combustibil și ener
gie. asimilării unor echipamente si 
componente navale în vederea redu
cerii importurilor.

Gazdele subliniază. în același timp, 
că șantierului îi revin. în continuare, 
răspunderi deosebite. în acest cinci
nal el trebuie să realizeze 25 de nave, 
unele în premieră, cum sînt minera
lierul de 65 000 tdw și petrolierul de 
80 000 tdw. Producția este destinată, 
în cea mai mare parte, exportului. 
Paralel, șantierul va efectua un im
portant volum de reparații, la nave 
de mare și mic tonaj.

Urmărind explicațiile date, cerce- 
tînd îndeaproape unele subansamble 
și procese tehnologice, vizitînd docu- 
rile și alte locuri de muncă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
acționeze, în continuare, cu toată 
fermitatea pentru ridicarea calității 
producției, pentru utilizarea cit mai 
judicioasă a capacităților și spatiilor 
existente, pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, pentru creș
terea eficienței întregii activități.

în cursul discuției au fost aborda
te. de asemenea, probleme privind 
dezvoltarea în perspectivă a șantie
rului. Secretarul general al partidu
lui a recomandat să se folosească cit 
mai rațional terenul destinat viitoa
relor obiective și capacități de pro
ducție, cerînd ca aceste dezvoltări să 
nu depășească actuala incintă a șan
tierului.

Pe tot parcursul vizitei, constructo
rii de nave au făcut o vibrantă ma
nifestare de dragoste și stimă tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ovațio- 
nindu-1 îndelung.

Adresindu-se, la plecare, muncito
rilor și specialiștilor șantierului, se
cretarul general al partidului a spus : 
„Vă felicit și vă adresez un cald sa
lut, urindu-vă, totodată, succes in 
realizarea de nave cit mai multe și 
la un preț de cost cit mai scăzut. Vă 
doresc multă sănătate și fericire".

Elicopterul prezidențial aterizează 
apoi pe unul din terenurile situate 
in raza Consiliului unic agro
industrial de stat și coopera
tist Valu lui Traian, pe parcela 
fermei nr. 1 din cadrul Stațiunii de 
cercetări pentru culturi irigate „Do- 
brogea".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat sint salutați de tovarășii Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, de ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Numeroși lu
crători ai ogoarelor, cercetători, pre
cum și numeroși locuitori ai satelor 
învecinate au făcut oaspeților dragi o 
primire plină de căldură și entuziasm.

în fața unor panouri ilustrînd mo
dul de folosință a terenurilor, stadiul 
organizării asolamentelor, structura 
culturilor și producțiile obținute, in
ginerul Ion Toma, președintele bi
roului executiv al consiliului unic a- 
groindustrial, informează pe secreta
rul general al partidului că în acest 
an s-a obținut o producție medie de 
peste 6 300 kg orz la hectar, față de 
5 000 kg planificate, iar la grîu se 
estimează o depășire substanțială a 
prevederilor planificate. Rezultate 
bune s-au obținitt și în zootehnie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe mecanizatorii, țăranii coo
peratori și specialiștii consiliului pen
tru rezultatele obținute, urîndu-le să 
obțină în continuare recolte tot mai 
bogate.

Inginerul loan Păltineanu, directo
rul Stațiunii de cercetări pentru cul
turi irigate, a prezentat apoi progra
mele de cercetare și specializare pen
tru concentrarea realizării necesarului 
de semințe, influența creșterii den

sității plantelor în realizarea unor 
producții sporite de cereale, cartofi și 
plante tehnice, programul de cerce
tare pentru combaterea excesului de 
umiditate, precum și programul de 
folosire a îngrășămintelor organice 
și a nămolurilor din complexele de 
îngrășare a porcilor pentru fertiliza
rea terenurilor agricole.

Gazdele raportează că indicațiile 
date cu prilejul precedentei vizite de 
lucru au fost transpuse cu succes în 
practică. Stațiunea asigură întregul 
necesar de semințe pentru unitățile 
agricole din județele Constanța și 
Tulcea. S-au creat noi soiuri de ce
reale și plante tehnice, adecvate ju
dețelor respective, s-au stabilit noi 
tehnologii de lucru, s-a înfăptuit o 
mai strînsă legătură între activitatea 
de cercetare și cea de producție.

în cadrul vizitei au fost abordate, 
de asemenea, probleme referitoare la 
stadiul realizării unor mașini și uti
laje agricole multifuncționale, com
plexe, de mare randament, cu para
metri economici și tehnico-funcționali 
superiori. Prezentînd rezultatele la 
care s-a ajuns pînă în prezent în 
acest domeniu, tovarășul Gheorghe 
Manciu, secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
a evidențiat strînsa colaborare dintre 
cercetători, proiectanți și colectivele 
de specialiști din domeniul agricul
turii și construcției de mașini.

Au fost examinate în continuare 
unele tipuri de pluguri pentru ară
turi adinei și uniforme, care încor
porează concomitent și resturile ve
getale, mașini și utilaje agricole cu 
care se execută simultan, la o singu
ră trecere, semănatul și administra
rea îngrășămintelor, noua combină 
autopropulsată de recoltat porumb și 
păioase C.U.-16, precum și cea desti
nată recoltării fasolei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că modelele îmbunătățite 
vin să completeze și să perfecționeze 
gama de mașini și utilaje, jele asigu- 
rînd printr-o singură trecere mai 
multe lucrări, in acest fel fiind posi
bile reducerea duratei de efectuare 
a lucrărilor și importante economii 
de combustibil și forță de muncă.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a purtat, ca de 
fiecare dată, un dialog viu și fruc
tuos cu cercetătorii și specialiștii care 
realizează aceste mașini agricole atît 
de necesare în ampla activitate de 
aplicare a tehnologiilor avansate și 
de sporire a nivelului tehnic al agri
culturii noastre socialiste, a produc
ției și productivității in acest sector 
important al economiei naționale.

Apreciind munca desfășurată de 
institutele de specialitate, de între
prinderile producătoare, de ministe
rele de resort, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat continuarea ac
țiunii de perfecționare a tuturor ma
șinilor și utilajelor agricole pentru 
realizarea unei sisteme de mașini 
complexe care să poată fi utilizate la 
un număr mare de lucrări.

Mulțumindu-i din inimă pentru 
noua vizită, pentru aprecierile făcu
te și indicațiile date, colectivul de 
specialiști și cercetători l-au în
credințat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, la fel ca și pînă acum, 
vor acționa cu perseverență pentru 
realizarea unor mașini și utilaje a- 
gricole de mare randament, cu pro
ductivitate sporită, alăturîndu-se 
eforturilor întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea importantelor sar
cini ce revin agriculturii în acest 
cincinal.

Portul Constanța. Cea mai 
mare poartă maritimă a țării, prin 
care se realizează peste 60 la sută 
din volumul comerțului exterior al 
României, a constituit următorul o- 
biectiv al vizitei de lucru. Marea 
platformă portuară, cu zecile de che
iuri la care sînt acostate în această zi 
peste 60 de nave românești sau sub 
pavilioanele altor state, cu sute de 
kilometri de cale ferată, cu zeci și 
zeci de macarale, oferă imaginea to

nică a unei intense activități, expre
sie a legăturilor comerciale pe care 
România le întreține cu peste 140 de 
țări de pe toate continentele lumii.

Marinarii, docherii, mecanizatorii, 
toți ceilalți lucrători din această im
portantă unitate economică se pre
zintă la intilnirea cu secretarul ge
neral al partidului cu un rodnic bi
lanț : planul traficului de mărfuri 
derulate prin port în primul semes
tru al anului a fost îndeplinit și de
pășit. în zilele desfășurării lucrări
lor marelui forum al clasei munci
toare din țara noastră, acest puter
nic detașament de oameni ai muncii 
a înregistrat un record absolut in is
toria traficului portuar : 101 650 tone 
mărfuri derulate in 24 de ore.

în această zi sărbătorească, ca 
semn al respectului și al înaltei sti
me față de președintele Republicii 
Socialiste România, toate navele an
corate în portul Constanța au arborat 
marele pavoaz.

Sosirea elicopterului prezidențial 
este marcată de sunetele prelungi 
ale sirenelor vaselor. Mii de lucră
tori ai portului, marinari, mecaniza
tori, precum și studenți ai Institu
tului de marină „Mircea cel Bătrîn" 
fac secretarului general al partidu
lui o entuziastă primire. Se scandea
ză minute in șir „Ceaușescu— 
P.C.R „Ceaușescu și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint salutați 
de tovarășii Ion Ioniță, viceprim- 
ministru al guvernului, Vasile Bu
lucea, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, de membri ai con
ducerii portului și ai unităților ce-și 
desfășoară activitatea pe platforma 
portuara.

Comandantul unic al portului, că
pitan de rangul I loan Pasidea, ra
portează stadiul îndeplinirii sarcini
lor de plan și a indicațiilor date la 
precedenta vizită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fața unor pa
nouri și grafice se arată că, prin 
extinderea tehnologiilor moderne de 
transport și manipulare a mărfuri
lor, reducerea timpului de staționare 
a navelor și printr-o judicioasă sce- 
torizare n portului, a crescut con
stant numărul navelor operate — 
încărcate sau descărcate — în condi
țiile sporirii capacității medii de 
transport a navelor. Față de anul 
1980, în acest an vor fi încărcate sau 
descărcate cu circa 340 de nave mai 
mult. Se estimează că în acest an 
traficul portuar total va atinge 45,8 
milioane tone, urmînd ca in anul 
viitor să crească la 52 milioane 
tone.

Ministrul de resort prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu și sta
diul lucrărilor de construcție a noului 
port Constanța Sud-Agigea. Aici 
s-au realizat, intre altele, jumătate 
din lucrările digului de sud și circa 
30 la sută din digul de larg. Secreta
rul general al partidului a indicat 
organelor de resort să studieze am
plasarea și construirea în zona de 
sud a noului port a unei baze de 
reparații atit pentru navele româ
nești, cit și pentru cele străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat despre dezvoltarea conti
nuă a flotei comerciale românești, 
ilustrată prin participarea ei într-o 
proporție tot mai mare la realizarea 
schimburilor comerciale internațio
nale ale țării noastre. Apreciind 
creșterea în ultimii ani a capacității 
flotei noastre comerciale, secretarul 
general al partidului a subliniat 
faptul că sint încă rezerve de folo
sire eficientă a navelor și a cerut 
să fie luate măsuri în acest sens.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sint prezentate două 
conteinere realizate in țară, ce pot 
fi utilizate cu randament sporit, atît 
la transportul pe calea ferată, cît și 
în cel maritim. Apreciind această 
realizare, conducătorul partidului și 
statului nostru a indicat să se treacă 
imediat la sporirea producției de 
conteinere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu asistă apoi 
la o demonstrație de manipulare a 
conteinerelor cu ajutorul unui auto-

Se examinează noile modele, îmbunătățite, de mașini agricole

stivuitor de mare capacitate. Sînt 
prezentate, totodată, noi modalități 
de transportare a mărfurilor desti
nate exporturilor — paletizate, con- 
teinerizate, pachetizate — tehnologii 
ce dobîndesc o tot mai mare aplica
bilitate în transportul modem.

Numeroși lucrători portuari și ma
rinari aflați pe puntea navelor a- 
costate la danele 45. 46 și 47 salută cu 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Secretarul general al partidului a 
cerut tuturor unităților ce concură la 
desfășurarea activității portuare să 
întreprindă acțiuni în vederea extin
derii în continuare a tehnologiilor 
moderne de manipulare și transport 
al mărfurilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras, totodată, atenția 
că dotarea actuală a portului nu este 
încă suficient de bine folosită.

în încheierea vizitei, conducerea 
portului a asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că toți cei ce-și 
desfășoară activitatea în principala 
poartă maritimă a tării își vor inten
sifica eforturile pentru transpunerea 
în viată a indicațiilor primite cu pri
lejul acestei vizite pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor mari ce le 
revin în acest an și în întregul cin
cinal.

Șantierul naval Constan
ța . Puternica unitate industrială, 
unde se realizează mai mult de ju
mătate din producția noastră de nave 
de mare capacitate — a fost ultimul 
obiectiv înscris pe itinerarul vizitei 
de lucru. Și aici, ca în toate celelalte 
unități vizitate, miile de constructori 
și-au exprimat bucuria și deplina sa
tisfacție de a se reîntîlni cu secreta
rul general al partidului.

Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu constructorii de 
nave constănțeni a început în fața 

unor machete și grafice. înfățișînd 
evoluția acestei unități industriale în 
ultimul deceniu, preocupările actuale 
și de perspectivă în acest cincinal. 
Sînt expuse machetele unor realizări 
de vîrf ale șantierului : petrolierul de 
150 000 tdw, mineralierele de 55 000 și 
65 000 tdw, cargourile de mărfuri ge
nerale, utilajele destinate lucrărilor 
portuare.

Inginerul Gheorghe Dimoiu, direc
torul tehnic al Șantierului naval Con
stanța, arată că în deceniul 1971—1980 
— perioada în care s-au materializat 
întocmai indicațiile și sarcinile puse 
în fața colectivului acestei unități de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor anterioare — specialiș
tii, întregul colectiv de aici au transpus 
cu succes în practică sarcina privind 
creșterea și diversificarea producției 
de nave. S-a subliniat că, prin repro- 
iectare, s-a trecut de la mineralierul 
de 55 000 tdw la construcția celui de 
65 000 tdw, inclus astăzi în fabricația 
curentă, precum și a petrolierelor de 
mare tonaj. Totodată, s-a arătat că 
ciclul de montaj al navelor în docuri 
a fost scurtat, prin folosirea unor 
tehnologii noi, prin organizarea unor 
fluxuri tehnologice moderne, printr-o 
serie de măsuri vizînd creșterea gra
dului de integrare, de asimilare și 
producere în țară a componentelor 
navale. în acest sens, s-a subliniat că 
sarcina trasată de secretarul general 
al partidului privind asimilarea în 
tară a motoarelor, elicelor, a in
stalațiilor electrice și altor compo
nente a devenit astăzi o realitate. A 
fost îndeplinită cu succes și sarcina 
de a se realiza utilaje tehnologice de 
mare capacitate pentru Canalul Du- 
năre-Marea Neagră.

Se raportează că în comparație cu 
perioada 1971—1975, cînd s-au reali
zat nave cu un deplasament total de 
84 000 tdw, în actualul cincinal con
structorii de nave constănțeni vor 
realiza vase cu o capacitate totală de 

peste 2 000 000 tdw. Circa 63 la sută 
din producția realizată în această pe
rioadă este destinată exportului.

în continuare, se vizitează hala de 
confecții-asamblări. Aici se află în 
pregătire secțiile viitoarelor minera
liere 5 și 6 de 65 000 tdw. Secretarul 
general al partidului este informat 
asupra tehnologiilor utilizate în flu
xurile de fabricație, relevîndu-se gra
dul de mecanizare a operațiilor de 
sudare, de prindere pe paturile elec
tromagnetice și de transport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urmă
rește apoi o demonstrație a modali
tăților de transport al bloc-secțiilor 
cu mijloace autopropulsate. în con
tinuare, sînt prezentate tehnologii 
utilizate în execuția secțiilor curbe 
pe profil universal și reglabil, cu cote 
obținute pe calculatorul electronic. 
Pe traseul vizitei sînt prezentate, de 
asemenea, instalații, aparate, piese și 
componente de nave.

în hala de montaj al motoarelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu exami
nează o secțiune a motorului de 
30 000 CP, fabricat la Reșița, și se in
teresează de modul de asamblare 
după metoda monobloc.

Vizita continuă apoi la docurile 
uscate. Privit de sus, primul dintre 
ele, in care se asamblează cel de-al 
patrulea petrolier românesc de 150 000 
tdw oferă o imagine panoramică ce 
sugerează nu numai dimensiunile vi
itorilor giganți plutitori, dar. mai 
presus de toate, capacitatea con
structorilor navali constănțeni de a 
realiza asemenea nave, la nivelul 
celor produse în țări cu o îndelungată 
tradiție în această privință.

Gazdele invită apoi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în preajma cheiului Ia 
care se află acostat petrolierul „Li
bertatea" de 150 000 tdw. Nava are o 
lungime de 140 metri, o lățime de 46 
metri și o înălțime de 47 metri la 

catarg. Dotată cu motor de 28 800 
CP, cu instalații de manevră și 
încărcare complet automatizate, ea 
are o autonomie de navigație de 
18 000 mile, puțind astfel să parcurgă 
fără escală un drum pînă în Japonia. 
Comandantul navei. Cetin Ghengio- 
mer, raportează secretarului general 
al partidului că nava „Libertatea", 
care și-a trecut cu succes probele 
de marș, este gata de plecare în pri
ma sa cursă.

în semn de prețuire și aleasă re
cunoștință pentru preocuparea per
manentă pe care o acordă dezvoltării 
Șantierului naval Constanța, a între
gii noastre industrii navale, gazdele 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o machetă a mineralierului de 65 000 
tdw, asigurîndu-1, totodată, că se vor 
strădui să îmbunătățească continuu 
performanțele acestei nave.

Apreciind importantele realizări 
cu care constructorii constănțeni se 
înscriu în efortul întregului nostru 
popor pentru continua dezvoltare și 
modernizare a transporturilor noastre 
navale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat călduros pe muncitori și 
specialiști, întregul colectiv, reco- 
mandind să persevereze pe această 
linie.

La încheierea vizitei, în incinta 
șantierului naval domnește o at
mosferă de puternic entuziasm. Na
vele aflate în rada portului și la che
iurile șantierului marchează cu su
nete prelungi de sirene acest mo
ment. Toți cei prezenți ovaționează 
îndelung pentru partid și secretarul 
său general. Ei își exprimă, astfel, 
și cu acest prilej, dragostea nețărmu
rită față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, recunoș
tința profundă pentru tot ceea ce 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
și face în vederea înfloririi patriei 
noastre socialiste, pentru fericirea și 
bunăstarea întregului popor.
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Orice cititor obiectiv va 
recunoaște că stăm
bine la sectorul literar 

al prozei, că din 1948
și pină azi, în spațiul 
de desfășurare al unei
generații, de 33 de ani, ge
nerația lui Marin Preda, la 
care, in chip firesc, a con
curat și generația anterioa
ră a lui Sadoveanu, Camil 
Petrescu, G. Călinescu, Za- 
haria Stancu, au apărut un 
număr de opere remarcabi
le ce pot face gloria și min- 
dria oricărei literaturi. De 
observat că, indiferent de 
rezultatele obținute, nu tot
deauna la nivelul maxim al 
creației lor, fie din cauza 
virstei înaintate Ia care au 
scris, fie din cauza dificul
tății in genere de a sur
prinde cristalizările noului, 
nici unul din marii proza
tori amintiți nu s-au refu
giat in trecut evitind pre
zentul și au văzut vremu
rile trecute din contempo
raneitate, uneori așezindu- 
se chiar din perspectiva vi
itorului. Oricite obiecții 
s-au adus și s-ar mai adu
ce unor scrieri precum 
„Aventură în lunca Dună
rii" (1954) de Mihail Sa
doveanu, rapsodul din 
„Frații Jderi", trilogiei 
„Un om între oameni" 
(1953—1957) de Camil Pe
trescu, analistul din Patul 
lui Procust, unicului „Bie
tul Ioanide" (1953) de G. 
Călinescu, tipologul din 
„Enigma Otiliei", în fine 
cronicii „Vintul și ploaia" 
(1969) de Zaharia Stancu, 
poetul din „Iarba fiarelor", 
nici un critic nu va putea 
trece peste aceste cărți, 
marcind o mutație în activi
tatea respectivilor proza
tori, ca un epilog sau un 
scherzo. Marin Preda este 

în literatura română actua- 
, după opinia noastră,

prozatorul cel mai repre
zentativ. Nuvelele din „în- 
tilnirea din păminturi" e- 
rau, nu mai rămine discu
ție, exerciții în vederea 
compunerilor viitoare. Ceea 
ce le caracterizează este 
spiritul modern, noua opti
că a lumii rurale. Țăranii 
lui nu sint numai setoși do 
pămint, posedați de in
stinct, rudimentari, ci ca
pabili de reacții nebănuite, 
cu sentimentul onoarei și 
orgoliu viril, încrezători sau

cu intelectualii proveniți 
din mediul muncitorilor și 
a compus romanul unor 
energii disponibile, experi- 
mentind politica, știința și 
tehnica, aventura sentimen
tală și cerebrală, riscul, in
diferent de eșec, scepticis
mul și idealismul, rivalita
tea și solidaritatea. Există 
cazuri cind eroul aiunge un 
frustrat („Intrusul"), îm
pins la marginea societății, 
ceea ce nu determină, ca 
in vechea literatură, o psi-

cială șl proza psihologică, 
investigarea omului in ra
porturile sale cu lumea și 
cu el însuși, proza narati
vă și cea problematică, ro
manul evenimențial sau ro
manul de idei. Preocuparea 
de tipologie, de construc
ție a unui univers canonic 
în coordonatele timpului se 
constată mai rar, atentia 
prozatorilor căzind îndeo
sebi pe confruntarea indi
vidului cu istoria, pe im
plicare și trăire. Prozatorul

Literatura actualității
sceptipi, cu plăcerea de a 
vorbi sau asculta, prietenoși 
și ironici. în „Moromeții". I, 
asistăm la o adevărată rea
bilitare a omului de la 
țară in stare să guste plă
cerile traiului rustic în mij
locul familiei și al întregii 
comunități, în ciuda tutu
ror conflictelor în care e 
atras și de care se apără 
prin reflecție și ironie, prin 
aminare materială și dis
tanțare morală. Această 
căutare a echilibrului pier
dut, a restabilirii raportu
lui normal dintre imperios 
și necesar, dintre obligator 
și convenabil, cu ezitarea 
între subordonare și revol
tă, intre pasivitate și fu
rie constituie și tema ce
lui de al doilea volum al 
„Moromeților". cea mai vie 
pagină de istorie a anilor 
socializării agriculturii. 
Prozatorul nu a ocolit fe
nomenele cele mai noi ale 
actualității, a urmărit, in 
„Risipitorii", ce se întimplă

— Opinii de Al, PIRU —

hologie de învins, deoarece 
personajul nu pierde încre
derea sa în valorile umane, 
în demnitatea experienței 
fie și tragice. „Delirul" o- 
feră documentul esențial 
critic al anilor 1940—1941, 
„Cel mai iubit dintre pă- 
minteni" e romanul unei 
aventuri existențiale funda
mentale. unei angajări vi
tale. totale, pe fundalul de
ceniului al șaselea.

Nu este in intenția aces
tui articol a oferi un bilanț 
al prozei românești actuale. 
Vrem numai să subliniem 
noua optică a romancieru
lui român : sensibilitatea și 
receptivitatea la nou. la tră
săturile unei umanități in 
mișcare, la procesele prin 
care trece o lume tot mai di
namică, lumea societății so
cialiste românești. Nu au lip
sit in literatura noastră din 
ultimii treizeci și mai bine 
de ani o proză de observație 
a lumii exterioare sau a 
lumii interioare, proza so-

contemporan este omul care 
a parcurs evenimente isto
rice capitale, transformări 
sociale esențiale, mutații 
sufletești profunde, expe
riențe de viață inedite, ne
așteptate. însă nu toți sint 
atrași și nu toți manifestă 
dorința de a scrie despre 
aceleași lucruri și literatu
ra pe teme date nu e scu
tită de riscuri și impas, de 
căderea în banalitate, sche
matism și monotonie. De o 
bucată de vreme, de exem
plu. se practică proza nu 
atit de condamnare, cit de 
născocire a cit mai multor 
excese din anii 1950—1960, 
cu o curioasă stăruință asu
pra senzaționalului pur, 
mai potrivit în romanele 
polițiste sau de aventuri. 
Adevărul e că marea lite
ratură nu s-a născut nici
odată din simpla ilustrare 
a unor teme sau din ex
plorarea îngustă, oarbă a 
unor cazuri, ci din subsu
marea faptelor unei semni
ficații. Autorul nu poate

Lungul drum
de la intenție

al comediei 
la realizare

aborda realitatea 
idee, fenomenul 
duce la nimic.

fără o 
brut nu

Proza documentară este 
interesantă atîta vreme cit 
informează cu exactitate, 
neexagerind în bine și cu 
atit mai puțin în rău. Un 
bun documentar asupra 
unor întîmplări sau împre
jurări poate captiva adesea 
mai mult decît un roman 
inspirat din aceleași situa
ții care însă. în loc să 
vorbească singure, se fac 
cunoscute prin și după dis
pozițiile scriitorului, tentat 
totdeauna de a le pune în- 
tr-o lumină proprie, de a 
le da, dacă este un scriitor 
adevărat, un sens, de a le 
subordona unui scenariu 
al său. Și dacă nu despre 
orice fapte se poate face 
un reportaj, literatură nu 
iese in orice caz din fapte 
culese la întîmplare. Alte 
deosebiri : reportajul tran
scrie realul, literatura îl 
transfigurează. Reportajul 
copiază accidentalul, lite
ratura exemplifică prin ac
cidental excepționalul. Do
meniul reportajului e par
ticular. al literaturii — ge
neralul particularizat. Re
portajul a servit și ser
vește unor scriitori ca ex
periență prealabilă. Este 
bine totuși ca cele două 
profesii să rămînă auto
nome. ca reporterul să nu 
literarizeze, nici scriitorul 
să relateze în maniera re
portajului. E mai onorabil 
să fii un reporter pur și 
simplu bun. decit un 
scriitor-reporter mediocru. 
Aș mai adăuga, in fine, 
ceva despre experimentul 
literar : el e adesea fertil 
în literatură, nu constituie 
însă niciodată literatura în
săși. Nu devine niciodată 
scriitor cine rămine la 
simplul experiment.

LA MEDIAȘ:

O nouă lucrare de artă monumentală 
pentru tineri și despre tineri

Urmărim mai întîi o 
lungă introducere : po
vestea unei evadări ex- 
traconjugale ce amenință 
să ducă la divorț (sen
tință definitivă I) și, pe 
de altă parte, o „relata
re" grăbită, cea a readu
cerii vinovatului la mat
ca familiei, lingă soția 
gospodină și iubitoare și 
in mijlocul celor trei 
copii.

Protagoniști ? Desigur : 
El. Romeo, soțul slab de 
inger in fața primei 
autostopiste, „obosit de 
munca soției" și încu
rajat de „slăbiciunea" și 
spiritul înțelegător al 
mamei sale. Apoi : Ea, 
Julieta, soția lui îndure-- 

rirâtă, credincioasă, iertă
toare. Și, desigur, cealaltă 
Ea, fără nume predesti
nat (Miki), dar zeiță a 
discordiei cu argumente 
tari („Ce, ai principii ? 
Nu-mi spune mie că nu-ți 
plac. La anii tăi ? Și cu 
mutrița mea ?“) și cu 
iluzii mari și colorate, 
precum baloanele cu 
care-și decorează camera.

Maestra de ceremonii 
a jocului comic este însă 
străbunica, pe care mai 
ales titlul ne-o indică 
drept eroină a unei ate
rizări nu forțate, dar 
apte să stîmească alerta. 
O „bătrînă doamnă dem
nă", un personaj (mai 
mult in intenția realiza
torilor decit in realitatea 
filmului!) extrem de sim
patic. Străbunica știe tot, 
află tot — cea dinții. Ate
rizează „deus ex machi- 
na tocmai de la... Satu 
Mare, inițiind o strategie 
(înțelepciune de bătrin !) 
a recuceririi și mai ales 
recuperării oii rătăcite. 
Străbunica noastră — 
nici vorbă ! — pledează, 
ca o veche protagonistă 
a barei, împotriva unei

virtuale „scuze de scle
roză".

Mai mult în glumă, 
dar și în serios, lecția 
străbunicii e și lecția fil
mului : nu atit cea a 
unei înțelegeri și atitu
dini mai rezonabile baza
te pe criza de conștiință, 
pe accesul profund la o 
trăire sufletească supe

temeiul unor rațiuni 
strict practice, a nevoii, 
ca și cea a regăsirii soți
lor prin compromis, prin 
reunirea și edulcorarea 
forțată a „cioburilor de 
iubire" — poate părea 
realistă, lucidă. Pentru 
alții: cinică. Pentru foarte 
multi — și aceasta e im
presia lăsată de film : pur

rioară, cît mai ales o mo
rală a nevoii, a ananghi- 
ei, a constrîngerii.

Fiind pus în situația 
de a-și crește el copiii, 
de a deveni menajeră, 
bucătar, fată în casă și 
baby-sitter, de a da de 
greul vieții de fami
lie, Romeo revine la 
Julieta. Ceea ce în fil
mul american „Kramer 
contra Kramer" era o 
cale a creării sudurii, 
legăturii sufletești între 
tată și fiu și a maturi
zării ca părinte a celui 
dintîi, aici devine doar 
un revelator al faptului 
că : „fără nevastă nu te 
poți descurca".

Pentru unii teoria asi
gurării și menținerii 
coeziunii familiei și chiar 
a fericirii conjugale, pe

și simplu conformistă, lip
sită de adincime și in 
proclamarea happy-end- 
ului ca și în punctarea 
stărilor de criză.

Curios, din alianța lui 
Nicolae Corjos cu o scrii
toare de profesie juristă 
(care a cunoscut viața 
tribunalului în varian
tele ei dramatice), Ro- 
dica Padina (autoarea 
scenariului), nu a ieșit 
un film realist, ci unul 
mai de grabă fantezist. 
In locul presupusei, aș
teptatei, ca să zicem așa, 
„opera seria" o „operă 
bufă", o comedie a că
rei slăbiciune o consti
tuie totuși : lipsa gravi
tății (în comic 1), a rea
lismului (de detaliu, dar 
și de esență). Defectul 
principal al filmului ră

mine însă : lipsa unei 
tratări estetice convingă
toare, cuceritoare (in 
ciuda accentului pus și 
pe comicul de situații, și 
pe cel de caracter, și pe 
cel de limbaj), sentimen
tul unui efort mare, de 
elaborare, de efecte (în 
replică, în joc, in mon
taj), de distribuție, ce in
clude și aglomerează și 
pe Mimi Enăceanu, și pe 
Sebastian Papaiani, și pe 
Adela Mărculescu, și pe 
Tamara Buciuceanu și pe 
Ileana Stana Ionescu și 
pe mulți alții (dealtfel 
foarte buni) — efort care 
se soldează cu un rezul
tat minor.

In genere pendulînd 
între realism filtrat liric 
și comic grotesc, filmul 
nu reușește să își înche
ge un stil și nici să ca
pete un ritm bun, care 
să îl facă agreabil pînă 
la capăt ; unele scene 
încep bine, dar se dilată 
prea mult sau se repetă. 
Destule personaje, în in
tenție spirituale și sim
patice (ca și frecvente 
situații așișderea), nu 
sint. Ca să nu mai vor
bim de momentele ori 
jocurile de cuvinte de-a 
dreptul jenante.

Printre atîtea capricii 
în difuzarea filmelor, 
lansarea lui „Alo, ateri
zează străbunica !...“, în 
plin sezon estival, este o 
programare de înțeles. 
Din păcate, căldura, ori- 
cit de mare, nu e capabi
lă să ne facă a vedea în 
această „aterizare" un 
agent purtător al adierii 
(zîmbetului) și răcorelii 
(risului) și să confundăm 
intenția cu realizarea : o 
realizare mai mult decit 
modestă, o comedie edul
corată, de un haz forțat.

Natalia STANCU

A ÎNCEPUT

Concursul de admitere 
in învățămîntul superior

Eveniment important în viața 
școlară : ieri ,a început concursul 
de admitere in învățămîntul su
perior, cursuri de zi, serale și 
fără frecvență ! Zeci de mii de » 
tineri — absolvenți ai liceelor, 
trecuți de emoțiile examenului 
de bacalaureat — se află acum 
în fața unei exigente verificări a 
pregătirii lor in domeniul cultu
rii generale și tehnice, premisă 
a continuării studiilor în invăță- 
mintul superior, a însușirii unei 
.înalte calificări profesionale în- 
diferitele ramuri ale economiei 
naționale, ale culturii.

Incepînd cu anul universitar j 
1981—1982, viitorii candidați la ' 
studenție au posibilitatea să-și i 
aleagă noi domenii de speciali-» 
zare. Astfel, în mai multe centre 
universitare.. au fost organizate 
secții pedagogice cu durata de 
3 ani, destinate formării profeso
rilor care vor preda în învăță- 
mîntul gimnazial. în dublă spe
cializare : matematică-fizică, chi- 
mie-fizică, științe naturale și 
agricole. S-au înființat peste 40 
noi secții serale de ingineri și 
subingineri ; s-au organizat 
cursuri serale și în unele profi
luri de învățămînt universitar 
(informatică, fizică, fizică tehno
logică) și artistic (actori, ingine
rie de film și televiziune, tapi
serie, ceramică-sticlă-metal).

Fotografia înfățișează un mo
ment de la concursul de admitere 
la Facultatea de agricultură a 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București. Multi
plicată la scara a 44 instituții de 
învățămînt superior, cu 147 de 
facultăți, eă relevă atmosfera 
fierbinte de examen, dominantă . 
in aceste zile in cele 19 centre 
universitare ale țării. (Florica 
Dinulescu).

Foto : S. Cristian

După trei ani de 
susținute eforturi, zi
durile curții interioa
re de la Clubul tine
retului din Mediaș au 
fost înzestrate cu o 
lucrare de artă monu
mentală dedicată ti
neretului. Autorii ei 
sînt ceramiștii Costel 
Badea. Eugen Cioan- 
că și Dumitru Radu
lescu. nume de pres
tigiu in arta plastică 
românească.

Peste 150 mp de 
plăci decorative au 
fost montate intr-un 
ansamblu • impresio
nant ce tratează, în 
formula aleasă de cre
atori — metope — 
scene din viața și acti
vitatea tinerilor în ca
drul clubului (muzică, 
știință, arte plastice), 
dar și scene legate de 
istoria poporului ro
man. Sînt comțgJziții 
inspirate de activitatea 
desfășurata cotidian m 
județ (agricultură, vi
ticultură. sticlărie etc.).
dar și imagini ilus- 
trind idei generoase de 
larg interes uman 
(prietenii’. 'maternita
te etc.) și socjal (sce
ne legate de făurirea 
noului aspect al ora-

Pentru împlinirea a- 
cestui proiect, autorii 
s-au bazat pe o vastă 
documentație istorică. 
Astfel, metopele au 
împrumutat forma ar
cadelor de la ferestrele 
vechiului burg tran
silvan. implicîndu-și 
ritmicitatea intr-o at
mosferă romantică.

Sprijinită de C.C. al 
U.T.C., experiența me- 
dieșeană a oferit un 
exemplu concret de 
valorificare a operei 
de artă intr-un cadru 
ambiental de mare 
respirație istorică. O 
asemenea inițiativă nu 
poate decît să fie mul
tiplicată și în alte 
orașe.
‘ Vernisajul și, în ace
lași timp, recepția de 
către beneficiarii lu
crării, tinerii medie- 
șeni, a avut Ioc in
tr-un cadru festiv, 
bucurîndu-se de parti
ciparea factorilor de 
conducere din activul 
municipal și județean 
U.T.C., arhitecți, ar
tiști plastici, critici de 
artă și tineri medie- 
șeni, care au oferit un 
recital de muzică și 
poezie în noul cadru 
creat. Am retinut din
tre opiniile participan- 
ților :

Horia Ilorșia, cri
tic de artă : „Lucra
rea este opera unor re
prezentanți de seamă 
ai școlii românești de 
ceramică. Datorită lor 
și întregii generații 
care i-a urmat, cera
mica românească este 
cunoscută pe toate 
meridianele. Prezen
ta operă de artă se 
integrează în arhitec
tura orașului de pe 
Tirnave, fiind un re
zultat al unor tradiții 
de meșteșug și gîndire 
artistică".

Dumitru Radules
cu, artist plastic : 
„Ne-am angajat să 
facem o lucrare de 
artă, o lucrare specifi
că unei instituții de 
cultură a tineretului. 
Tematica a fost am
plă, cuprinzînd toa
te activitățile tine
rilor, chiar și pe cele 
viitoare. Ideea artis
tică și finalitatea ei o 
vor confirma chiar ei, 
tinerii. Această mun
că a fost. în același 
timp. o propunere 
pentru un dialog sus
ținut cu tinerii".

Dora-Maria 
POPESCU

„Revista româna"

yșuluî).

Numărul 4 al „Revistei române", 
întitulat programatic Educație și u- 
manism, este dedicat în întregime 
unuia din idealurile fundamentale 
ale societății socialiste românești.

O serie amplă de studii, comen
tarii și articole îmbrățișează din 
unghiuri diferite universul atît de 
complex al relației dintre procesul 
învățării, al instrucției propriu-zise 
și dinamica educației, (in) forma
ției și perfecționării soclo-profesio- 
nale la nivelul tuturor vîrstelor 
școlare și post-școlare. Rolul educa
ției, al școlii coincide astfel cu 
ceea ce se poate pe drept numi in
strucția omului, adică viitorul la 
timpul prezent, cum se intitulează 
studiul prof. univ. Marin Rădoi, ad
junct al ministrului educației și în- 
vățămintului.

A învăța înseamnă în fapt a în
văța să fii; e ceea ce susține — 
subliniind concepția românească în 
această privință — prof. univ. Con
stantin Stătescu în articolul „A în
văța; a învăța să fii". In viziunea 
școlii românești, a forma, a pregăti 
cadrele înseamnă totodată și tot 
mai mult a făuri cetățeni devotați 
patriei, idealurilor superioare ale 
societății noastre. In această pri
vință, organizația de tineret ocupă

un rol de maximă Importanță, ea 
fiind o școală a responsabilității ci
vice. în această perspectivă ge
neroasă o prezintă cititorului străin, 
într-un articol-sinteză, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

Educarea educatorilor — cum se 
intitulează articolul prof. univ.

CONSEMNĂRI

Constantin Petre, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului, 
devine una din problemele de bază 
ale împlinirii programului de for
mare profesională a tineretului.

Invățămint — cercetare — pro
ducție — triadă esențială, progra
matică. în viața școlii românești 
de azi — constituie subiectul unui 
studiu pe această temă semnat de 
Virgiliu Radulian. directorul Insti
tutului de cercetări pedagogice și 
psihologice.

Un alt grup de articole, studii și 
comentarii este dedicat tradițiilor 
umaniste și democratice ale scolii 
românești (acad. Șt. Bârsănescu in 
articolul „Tradiții umaniste". Iuliu 
Furo, secretar de stat la Ministe

rul Educației și învățămîntului, în 
articolul . „învățămîntul în limbile 
naționalităților conlocuitoare"), tra
diții preluate și dezvoltate astăzi in 
forme noi. creatoare.

Mai cităm din sumar articolele 
lui Aculin Cazacu (Șantierul — 
spațiu al responsabilității și soli
darității umane), Solomon Mar
cus (Originalitate și eficacitate), 
Fred Mahler (Rolul (in)formativ al 
manualului școlar), Cezar Radu (E- 
ducația prin artă), loan Șiclovan 
(...in corpore sano), Mihai Negules- 
cu (Olimpiadele de fiecare an), 
Constantin Păunescu (Pentru o res
titutio in integrum).

O cronologie a învățămîntului ro
mânesc (semnată de Iulian Nica și 
Emilian Dimitriu) oferă cititorului 
posibilitatea de a (re)memora o se
rie de evenimente, date și cifre 
semnificative din istoria școlii ro
mânești. în numărul 4 al „Revistei 
române" este publicată totodată 
partea a doua a unei ample sec
țiuni din valorosul roman al lui 
Marin Preda Cel mai iubit dintre 
păminteni.

Frumos ilustrată, revista publi
că reproduceri după picturile mu
rale realizate de Sabin Bălașa în 
holul Universității ieșene.

t V
PROGRAMELE 1 și 1

9,00 Teleșcoalâ. Retrospectiva TVS 
Chimie și fizică. Curs de limba 
rusă

10,00 Festivalul național „Cintarea 
României"

10,20 Omul șl sănătatea
10,40 Roman-foileton: „Puterea voinței", 

reluarea episodului 2
11,35 Un compozitor, doi interpreți 
11,53 Muzică populară

In jurul orei 12,30 — transmisiune

directă : Adunarea populară pri
lejuită de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In județul Constanța
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 Viața școlii
16,30 Tineri interpreți de muzică popu

lară
16,40 Reportaj pe glob : R.P.D. Coreea

nă — bogat bilanț de realizări
17,00 Artiști ai scenei lirice românești. 

Mezzosoprana Rodica Mitrlcă-Bă- 
dârcea

17.25 Viața culturală
18,35 Desene animate
19,00 Telejurnal

20,00 Ora tineretului
20,50 Cu pescadorul „Crișu! alb" pe mă- 

rjle și oceanele lumii
21.40 Armonii estivale
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii, dirijor : Teodor 
Costin, solistă : Anda Petrovicl. In 
program : Tiberiu Olah — Armo
nii I: W.A. Mozart — Concertul nr. 
2 pentru vioară și orchestră; P. I. 
Ceaicovski — Simfonia „Manfred". 
Prezintă : dr. Vasile Tomescu

21,45 Blocnotes. Informații utilitare
22,05 Telejurnal

Teatrul lui Vasile Re- 
breanu — fie că investi
ghează, cu neliniști și dis
tilări poetice, ori cu mali
ție parodică, complicate 
relații polițiste, fie că de
mască, în puternice tonuri 
satirice, aberațiile unei 
conduceri birocratice, im
pregnate de formalism, 
de un arivism neînchipuit 
de inventiv, fie că. mag
nific, mută legenda A- 
tlantidei în preajma unei 
imaginare conferințe in
ternaționale și, printr-o 
subtilă, corozivă scriitură, 
desconspirâ cupiditatea 
absurdă a politicienilor și 
imperialismului — accep
tă realitatea ca o premisă, 
ca un model inițial ale 
cărui avataruri, în proce
sul creației, sint imprevi
zibile ; in literatura lui 
dramatică, orice subiect, 
cît de comun, se încarcă 
de magic, suportă defor
mări miraculoase, stranii, 
ca o fotografie supusă, in 
revelator, unor rafinate 
solarizări și suprapuneri.

E greu să incadrezi teo
retic volumul recent pu
blicat de editura „Cartea 
Românească" „Fintina cu 
patru adevăruri", să poți 
spune despre aceste piese 
că sint poetice sau para
bolice. sau parodice. Va
sile Rebreanu cucerește, 
nonșalant și virtuoz, orice 
teritoriu stilistic, nici un 
text nu se aseamănă, nici 
în registru estetic, nici te
matic, cu celelalte. E sem
nificativă pentru autorul 
transilvan vocația insoli
tului, a unei suprareali- 
tăți ce se poate defini ca 
un timbru propriu.

Nici măcar în Sutiene 
pentru călugări (lucrare 
scrisă in intenția come
diei de moravuri, a cri
ticii sociale, avînd. drept 
„eroi", un președinte de 
C.A.P. venal și contabilul 

, valet umil al promis

cuității economice, ln- 
tr-un context de o con
cretețe reportericească, cu 
o aritmetică a raporturi
lor verificabilă în actuali
tatea imediată), autorul nu 
acceptă autoritatea ab
solută a realului decit, 
spuneam, ca pe o premi
să. Un întreg, cunoscut 
mecanism — al căpătuirii 
prin funcție, al adminis
trării bunului comun in 
spirit aventurist și incom-

mină — Liliacul, Vagonul 
dispărut, Asul volanului 
și chiar și Doi și al trei
lea (replică a unei piese 
de Vampilov) — se în
trevede soluția dramatur- 
gică de predilecție a au
torului : o aberație care 
se introduce, treptat, dis
trugător. într-un spațiu 
comun.

Piesele criminalistice 
(întrucît nu pot fi numite 
polițiste) ne arată un Va-

Vasile REBREANU

„Fintina cu patru 
adevăruri"

petent, al crustelor ter
minologice parazitare 
(cortegii întregi de cuvin
te neînțelese din limbajul 
economic modern asimila
te defectuos, acultural), al 
falsificării grosolan inte
resate a faptelor și date
lor — este introdus in 
circuitul farsei, al ab
surdului. Personajele au 
obsesii și monoloage de
lirante. dementa lexica
lă scientistă, fără nici o 
noimă, învăluie potlogării 
aiuritoare cu fantezie, iar 
vitalitatea stupefiantă a 
agitației nebunești, cu în
fățișare vermicolă, are 
corespondent de intensi
tate doar în sterilitatea ei 
absolută. Conturul realist 
inițial este deformat in 
caricatură grotescă. Chiar 
și intr-o voluminoasă ca
setă de piese scurte, pla
sată în partea a doua a 
cărții, unde lucrările de 
inspirație actuală predo-

sile Rebreanu frămîntat 
de complexitatea conexiu
nilor ce mijlocesc o în
tîmplare fatală. Și in Fîn- 
tina cu patru adevăruri, 
și in Asasinatul de pe 
plaja pustie, în Pe loc re
paus, asasini !, ca si in 
Moartea comandorului se 
țes păienjenișuri imprac
ticabile de argumente și 
contraargumente, de mo
tivații profunde și jocuri 
ale hazardului, din care 
se încheagă o zonă limită, 
a crimei. Adevărul, raza 
de lumină ce străbate a- 
ceste spații încilcite, este 
imprevizibil. Gramatica 
genului este respectată : 
deznodămintele sînt aș
teptate cu sufletul la 
gură și vin abia în final, 
răsturnînd orice supoziție, 
orice bănuială precon
cepută. Dar și în aceste 
intrigi detective, ca în mai 
toate piesele lui, apare 
irealul, apar miracolul și

poezia. Alături de victime 
și criminali plutesc parcă 
personaje fantaste, vor
bind în metafore străluci
toare. fantomatici justi
țiari vin să recite poeme 
mării. Atmosfera e miri
fică, are o imponderabili
tate inexplicabilă. Per
sonajele nu sînt atît 
pitorești, cit frumoase, 
ireale.

Chiar și atunci cind pa
rodiază însuși genul poli
țist — Pe loc repaus, asa
sini ! — dramaturgul ope
rează cu spații magice, cu 
o supra-realitate aglome
rată de personaje ce pot 
deveni arhetipuri și sim
boluri, dar și ființe con
crete, palpabile.

Și Conferința de la Bal
ta e o parodie, dar una 
sarcastică, de o forță și 
o inteligentă admirabile. 
Felul în care citi va” con
ducători de oști fac pla
nuri militare într-un 
continent care se scufun
dă este de un comic 
uriaș, cu ecouri tra
gice. Și aici e atmosferă 
magică, dar rezultatul 
este monstruos, războiul 
devine o absurditate de 
proporții cosmice, ironia 
are dimensiunile unui 
disperat semnal de 
alarmă.

Bucuria evidentă cu 
care Vasile Rebreanu face 
apel la toată recuzita dra- 
maturgică, pendularea 
între real și imaginar, 
generozitatea apelului la 
valori autentice, instinctul 
poetic îl înscriu, alături 
de alți autori prestigioși 
— Dumitru Radu Popes
cu, Marin Sorescu, Fănuș 
Neagu — în categoria tea
trului realist magic. E o 
categorie dintre cele mai 
fertile.

Radu Anton 
ROMAN

„Zilele 
muzicale 

tîrgmureșene“
„încadrate in cea de a doua 

ediție a Festivalului „Cintarea 
României", „Zilele muzicale tirg- \ 
mureșene" — remarca compozi
torul Zeno Vancea — au devenit 
o parte integrantă a tradiției ar
tistice atit de bogate a acestui 
oraș, constituie o strălucită do
vadă a politicii culturale a parti
dului nostru, a grijii deosebite 
pentru ridicarea continuă a nive
lului cultural al întregului 
popor".

Ce aduce nou această a Xl-a 
ediție a „Zilelor muzicale tirg- 
mureșene"? „Aș menționa in pri
mul rind — ne spune Gldofalvi II- 
difco, președintele comitetului ju
dețean de cultură și educație so
cialistă — valorificarea superioa
ră a potențialului artistic mu
zical al orașului și județului. Toți 
compozitorii locali valoroși au fi
gurat in repertoriul actualei edi
ții, iar Filarmonica de stat a fost 
prezentă cu orchestra și corul 
mixt, cu două cvintete de suflă
tori, cvartetul „Eufonia", orches
tra de cameră „Camer.ata 
transsylvanica", fapt ce a contri
buit la diversificarea programu
lui. Ediția actuală a demonstrat, 
o dată in plus, că aceste formații 
și-au onorat, prin nivelul inter
pretării, reputația de care se 
bucura in țară și peste hotare". 
„Am păstrat — completează 
compozitorul Csiki Boldizsăr — 
ideea echilibrului in diversitatea 
stilurilor : concertele camerale, 
vocale, vocal-simfonice, solistice 
și recitalurile au satisfăcut cele 
mai variate gusturi ale publicu
lui. Aș sublinia că actuala ediție 
a constituit un minunat prilej de 
a omagia personalitatea marelui 
nostru compozitor George Enes- 
cu, centenarul nașterii sale, prin 
programarea simpozionului 
„Enescu și influența sa in muzica 
contemporană românească", pre
cum și a numeroase lucrări in
terpretate de unii soliști de pri
mă mărime, intre care l-aș 
aminti pe .neîntrecutul bas David 
Ohanesian, care, in concertul de 
închidere, a cintat monologul din 
actul al ll-lea al operei „Oedip". 
Cit despre „Momentul tirgmure- 
șean" — o remarcă: a oferit — în 
stiluri tradiționale sau concerte 
noi de compoziție — lucrări de o 
largă diversitate, de la lied la 
piesa corală și duetul vocal, da 
la piese solo sau pentru două 
instrumente la cvartetul vocal, 
confirmind valoarea școlii com
ponistice tirgmureșene".

„Zilele muzicale tirgmureșene" 
au inserts in agenda actualei edi
ții 10 concerte, 16 prime audiții 
locale din muzica universală, 
8 prime audiții absolute, printre 
care Cantata a treia pentru solo 
bariton, cor mixt și orchestră 
„înalț mugurilor vieții un tint" 
de Hencz Jâzsef, excelent redată 
de orchestra simfonică și corul 
mixt al Filarmonicii de stat din 
Tg. Mureș (dirijor: Ilarton Iones- 
cu-Galați, de la Filarmonica din 
Brașov ; maestru de cor : Birtat- 
lan Judit) ; 8 variațiuni pentru 
pian solo pe tema „Cintecelor 
din Ciuc" de Szabo Csaba șa.

„Și la această ediție — ne spu
ne Szalmăn Lărănd, directorul 
Filarmonicii — ne-am bucurat de 
participarea unor mari interpreți 
din țară și de peste hotare. Pu
blicul s-a intilnit cu reputatul di
rijor Ferencsik Jânos (R.P. Un
gară), sub a cărui baghetă a cin
tat in concertul inaugural tinăra 
pianistă tirgmureșeană Codruța 
Horga-Condruț ; cu violoncelis
tul sovietic Alexandr Rudin, ir- 
ganistul Văclav Rabas (R.S. Ce
hoslovacă), contrabasistul Fer
nando Grillo (Italia) ; a aplaudat 
formația „Barocco" (U.R.S.S.).

Consemnînd ridicata valoare 
artistică a acestei a Xl-a ediții, 
să nu uităm contribuția valoro
sului colectiv artistic al filarmo
nicii din Tg. Mureș, al dirijorilor 
Szalmăn Lârănd și Birtalan Ju
dit. In loc de concluzii, sd con
semnăm opinia unuia din invi
tații festivalului, Ferencsik 
Jănos: „Auzisem numai lu
cruri bune despre orches
tra simfonică din Tg. Mu
reș, de aceea am venit cu emoție 
in acest frumos oraș unde cultu
ra muzicală ocupă un loc de 
prim ordin. Acum pot spune că 
orchestra nu e cu nimic mai pre
jos de primele orchestre din Eu
ropa și face onoare țării dum
neavoastră".

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Stimate domnule președinte,
A fost o deosebită atenție din partea dumneavoastră să marcați ani

versarea independenței noastre prin transmiterea amabilului dumneavoastră 
mesaj de bune urări.

Sentimentele dumneavoastră calde cu privire la relațiile apropiate dintre 
cele două țări ale noastre sint foarte mult prețuite.

Cu sinceritate,

Primul' ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Uie 
Verdeț, a trimis o telegramă președin
telui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Giovanni Spadolini, 
prin care îi transmite cordiale felici
tări și cele mai bune urări de succes, 
de sănătate și fericire personală cu 
prilejul numirii sale în această func-

raporturile tradiționale de 
și colaborare româno—ita- 
cunoaște noi dezvoltări, în 

popoarelor noastre, al

ție. în telegramă se exprimă convin
gerea că 
prietenie 
liene vor 
interesul
destinderii, independenței naționale 
și păcii în Europa și în întreaga 
lume.

RONALD REAGAN

COTIDIAN

Cronica zilei

LUCRĂRILE CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES, EXTRAORDINAR, AL P.M.U.P.

Raportul de activitate al Comitetului Central
prezentat de tovarășul Stanislaw Kania

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii**

La cinematograful" „Studio" din 
Capitală s-a desfășurat, miercuri sea
ra, „Gala filmului din Republica 
Populară Mongolă". Organizată cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
revoluției populare mongole, gala a 
programat lung-metrajul 
„Revărsarea", film 
luționară inspirat 
sărbătorit.

în deschidere a 
rin Pîrîianu, directorul Arhivei națio
nale de filme.

La spectacolul de gală au partici-

artistic
cu tematică revo- 
din evenimentul

luat cuvîntul Ma

pat Emilia Sonea, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Găletea- 
nu, secretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au luat parte Țagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul R. P. Mon
gole la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

■ Două invenții și 16 inovații 
judicios gîndite și aplicate in uni
tățile industriale din Mehedinți au 
condus la economisirea pină acum 
a 4 200 tone 
terial lemnos, 
convențional, 
kWh energie 
terii prime și 
producție ce 
această cale la nivelul județului 
fiind estimat la peste 115 milioane. 
Dovadă certă că investiția de in
teligență tehnică... rentează.

■ întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică din Satu Mare a omologat 
primele trei produse din planul teh
nic al anului : variatorul de turație 
cu lanț lamelor P IV, moara de 
mărunțit pigmenți, centrifuga fil
trantă verticală — pentru industria 
chimică și a cauciucului, toate rea
lizate pentru prima oară în țară. 
Trei utilaje care determină o re
ducere a importului cu peste 30 mi
lioane lei valută in actualul cincinal 
și care sint departe de a fi epuizat 
planul tehnic anual, dormite pe 
cel cincinal.

■ La Huși, in luna iulie a.c. se 
vor muta in apartamente noi peste 
100 de familii de oameni ai muncii. 
In acest prim an al noului cincinal, 
orașul își dezvoltă zestrea edilitară 
cu peste 400 de apartamente, in 
marea lor majoritate concentrate 
„pi șentru".

■ Pe malul riului Pokloș din 
municipiul Tg. Mureș există o sec
ție de vulcanizare a cooperativei 
„Metalul". In loc să repare sau să 
colecteze anvelopele uzate de la 
autoturisme, pentru a fi predate la 
centrul de prelucrare, vulcanizatorii 
le aruncă în albia riului, transfor- 
mindu-l intr-un depozit dezolant. 
Cind te gîndești că municipalitatea 
a investit mulți bani pentru ame
najarea malurilor acestui 
întrebi de ce nu intervine 
stopa această poluare ?

■ Rarități bibliofile — 
lui Varlaam (tipărită în 
lași), Biblia lui Șerban Cantacuzino 
(scoasă de sub teasc la București, 
in 1688), Noul testament de la Băl-

^grad (tipărit în 1684), in total 12

metal, 5 400 mc mo- 
125 tone combustibil 
peste 1,1 milioane 
electrică și alte mo- 
materiale, sporul de 
se va obține pe

riu, te 
pentru a

Cazania 
1643, la

tomuri vechi românești de învăță
tură - au fost identificate in depo
zitele Muzeului județean de istorie 
și arheologie din Bistrița. Este un 
tezaur de carte a cărui valoare va 
fi relevată după finalizarea acestei 
lăudabile acțiuni abia începute.

■ La hidrocentrala de la Tarnița, 
prima de pe Someșul Mic, un co
lectiv de meseriași condus de ingi
nerul Dorin Chiorean, a proiectat și 
realizat cu forțe proprii o instalație 
solară pentrp încălzirea apei la 
grupurile sociale. Se obține apa 
incălzită la 60-70 de grade, eco- 
nomisindu-se zilnic 8 kWh energie 
electrică. Două forțe primordiale ale 
naturii - apa și soarele - conlu
crează aici în sprijinul omului.

■ A fost dat în folosință la Vaslui 
un centru stomatologic cu cabinete 
de lucru și un laborator de tehnică 
dentară. Totodată, centrul asigură 
îndrumarea metodologică a specia
liștilor de la peste 20 de cabinete 
de profil din întreprinderile și școlile 
municipiului, precum și 
sate apropiate de Vaslui.

■ Foarte multe fîntîni 
în municipiul Suceava, 
înălțarea ansamblurilor 
„Ana Ipătescu", „Mărășești", 
și altele, multe au dispărut. Acum, 
prin extinderea șantierelor de con
strucție în cartierul „Burdujeni", 
constructorii au început să le astupe 
și pe cele de aici. Păcat de izvoa
rele reci și limpezi cum e cristalul I

■ In pitorescul decor al pădurii 
de la Lacu Sărat, situată în apro
pierea Brăilei, funcționează o ta
bără pionierească intrată în circui
tul național. In prima serie din 
acest an au poposit aici 600 de 
pionieri din județele Neamț, Dîm
bovița, Argeș și Sibiu. Pină la 
sfîrșitul vacanței vor mai fi găzduiți 
2 000 de copii.

■ A trecut un an de cind 
I.J.R.V.M.R. și Consiliul popular al 
municipiului Botoșani trebuiau să 
doteze asociațiile de locatari cu re
cipiente pentru colectarea hîrtiilor 
menajere. Cum acțiunea se află 
încă in stadiul de... proiect, „ani
versarea" la care ne-am referit nu-i 
onorează pe cei amintiți.

din unele

au existat 
Odată cu 
urbanistice 

„Arini"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 18 iulie. In țara : Vremea va fi 
ușor instabilă și se va răci, îndeosebi 
în regiunile din nordul țării. Cerul va 
fi variabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce în Banat, Crișana. Transil
vania și nordul Moldovei, unde vor că
dea ploi de scurtă durată, însoțite de 
descărcări electrice. In rest, averse

izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 8 și 18 
grade, iar valorile maxime între 20 și 
30 de grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 15 și 17 grade, tar cele maxime 
între 26 și 28 de grade. Pe litoral : Vre
me schimbătoare. Cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 17 și 19 grade, iar cele ma
xime între 25 șl 28 de grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

A început construcția noii căi ferate 
Pașcani — Tg. Neamț

Ieri, 15 iulie, în ra
za Direcției regionale 
C.F.R. Iași a început 
construcția unui im
portant obiectiv fero
viar : noua cale ferată 
dintre Pașcani și Tir
gu Neamț. Momentul 
inaugural a fost mar
cat prin 
la punctul 
unde mai 
cavatoare 
auto au 
disloce o porțiune din 
dealul de aici și să 
transporte pămîntul 
pentru terasamentul 
viitoarei stații C.F.R. 
Timișești.

Noul tronson de cale 
ferată. în lungime de 
30,400 km, prevăzut a 
se da în folosință in 
1983, se realizează de 
către lucrătorii Cen
tralei 
după un proiect în
tocmit de specialiștii 
Institutului de proiec
tări căi ferate Bucu
rești. Va fi în între
gime electrificat, cu 
centralizare electrodi- 
namică a macazurilor 
și cu un bloc de linie 
automat. Construcția

noii căi ferate impune 
și executarea altor lu
crări ; viaducte, pa
saje. care vor evita 
intersecția cu drumu
rile 
peste

rutiere, 
rîul

un pod 
Moldova,

un tunel de circa un 
kilometru, stații de 
cale ferată, precum și 
lucrări de consolidare 
a terenurilor. (Manole 
Corcaci).

lucrările de 
Timișești — 
multe ex- 
și mijloace 

început să

de căi ferate

prilejul începerii lucrărilor de construcțieCu . .
a liniei ferate Pașcani—Tirgu Neamț, comitetele 
județene Iași și Neamț ale P.C.R. au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, în care se spune, printre altele : 
Expresie elocventă a politicii științifice a parti
dului și statului nostru, a dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, de amplasare rațională a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul patriei, noua linie 
ferată va însemna pentru județele Neamț și 
Iași, îndeosebi pentru zona Tirgu Neamț, o și 
mai puternică racordare la circuitul de valori 
materiale ale patriei socialiste, cu minunate 
consecințe asupra înfloririi economice și sociale 
a localităților noastre, a continuei îmbunătățiri 
a calității vieții celor ce muncesc și trăiesc în 
această parte a țării.

Dînd glas sentimentelor de dragoste fierbinte, 
de aleasă stimă și prețuire, vă rugăm să primiți 
întreaga noastră gratitudine pentru grija per
manentă ce o purtați dezvoltării acestor melea
guri, ca și a patriei întregi, și vă asigurăm că, 
urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de 
muncă și de viață, vom realiza înainte de ter
men acest important obiectiv, că vom acționa 
cu toată hotărîrea și consecvența revoluționară 
pentru continua înflorire a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

Prezentînd congresului raportul de 
activitate al C.C., Stanislaw Kania, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
relevat însemnătatea acestui eveni
ment pentru țară, arătind că dezba
terile actuale „au o importanță 
deosebită, determinată de situația 
internă. Țara se află intr-un punct 
dramatic al istoriei sale milenare".

Arătind că lucrările congresului se 
desfășoară in zilele celei de-a 37-a 
aniversări a renașterii Poloniei, care 
marchează perioada libertății și peri
oada transformărilor socialiste, în 
raport se spune : „Ne amintim anii 
înfrîngerii naționale și ai ocupației 
hitleriste, nemăsuratele suferințe și 
hecatomba jertfelor date de poporul 
polonez. Trebuie să păstrăm pentru 
totdeauna în memorie vitejia apără
torilor tinerei puteri populare și ai 
transformărilor revpluționare, mani
festată in lupta împotriva forțelor ar
mate ale reacțiunii poloneze".

Vorbitorul a subliniat că in peri
oada istorică relativ scurtă care a 
trecut de atunci, Polonia, renăscută, 
populară, a devenit o țară cu o in
dustrie dezvoltată, s-au petrecut 
mari schimbări în întreaga economie. 
„De aceea -- a spus el — avem drep
tul să ne mîndrim cu înfăptuirile 
poporului, avem dreptul să ne min- 
drim cu partidul nostru, cu gindirea 
programatică și cu eforturile organi
zatorice recunoscute de istorie. Aces
tea sint principalele fundamente și 
valori pe care vom edifica programul 
de ieșire din greutățile actuale". Dar, 
a precizat raportorul, există și multe 
motive care „ne îndeamnă la medita
ție și chiar la o serioasă îngrijorare 
in legătură cu viitorul Poloniei 
populare", arătind că „astăzi ni
meni nu trebuie să-și facă iluzii : 
în Polonia se desfășoară o ascu
țită luptă de clasă, ideologică și 
politică, pentru putere, pentru în
fățișarea tării noastre, pentru lo
cul ei pe arena internațională. 
Acumularea de amenințări la adresa 
socialismului, sporirea fenomenelor 
contrarevoluționare, criza economică, 
care are un caracter larg, tulburarea 
disciplinei sociale, paralizarea activi
tății instituțiilor de stat au pus în 
pericol existența de stat. Toate aces
tea fac ca pe ordinea de zi să fie pusă 
sarcina salvării naționale".

„Trebuie — se arată în raport — 
să schimbăm fără întîrziere această 
situație, să înlăturăm pericolul și să 
călăuzim cu succes țara pe calea dez
voltării socialiste. Aceasta așteaptă 
de la noi partidul, milioanele de po
lonezi, cu convingerea că congresul 
va deschide perspectiva tnlăturării 
greutăților. Aceasta așteaptă cu bu
năvoință aliații noștri de peste ho
tare".

Abordînd apoi problema conflicte
lor din iulie și august anul trecut, 
vorbitorul a spus : „Un merit incon
testabil al partidului nostru îl con
stituie faptul că, în stadiul cel mal 
acut al conflictului social, a înțeles 
caracterul acestuia, a ajuns la un a- 
cord în ce privește aprecierea carac
terului acțiunilor muncitorești, le-a 
apreciat ca un protest nu împotriva 
socialismului, ci împotriva încălcării 
principiilor acestuia". „Cauza princi
pală a actualei crize social-econo
mice — a relevat raportorul — a fost 
și este contradicția care s-a adîncit 
în anii ’70 între forțele de producție, 
care s-au dezvoltat rapid, și sistemul 
de conducere și administrare a eco
nomiei naționale, care s-a menținut 
intr-un stadiu neschimbat, precum și 
întreaga viață obștească". Mențio- 
nînd unele concepții greșite din po
litica economică și socială, raportul a 
citat creșterea excesivă a investițiilor 
capitale și diminuarea venitului na
țional. la care s-a adăugat necesita
tea rambursării creditelor. Aceasta a 
provocat o dezorganizare de o deo
sebită amploare, s-au ivit fenomene 
inflaționiste de proporții nemaicunos
cute pînă acum. Asupra situației au 
exercitat o influență principală gre
șelile comise în politica agrară.

„Nemulțumirea socială crescîndă 
— a relevat vorbitorul — a creat te
ren pentru dezvoltarea activității os
tile îndreptate împotriva socialismu
lui, inspirată și sprijinită de centrele 
occidentale de diversiune. Una din 
cauzele principale ale greșelilor a 
constituit-o îndepărtarea de la prin
cipiile leniniste, funcționarea nede
mocratică a partidului".

în raport se subliniază că esența 
înnoirii socialiste o constituie rein- 
staurarea în viața țării a valorilor 
fundamentale ale socialismului, 
orientarea spre reforme economice 
profunde, spre dezvoltarea democra
ției socialiste, respectarea legii și în
tărirea disciplinei sociale. „Aceasta 
este linia de întărire a rolului con
ducător al partidului. Ea readuce în 
practică ideile echității_ sociale și 
principiile 
intereselor 
întregului

Relevînd
Central, cit și Biroul Politic au creat 
condiții politice și juridice pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
raportul arată că „o confirmare a 
acestui fapt o constituie proiectele 
unor asemenea reglementări juridice 
de cea mai mare importanță, cum 
sint Legea sindicatelor, Legea cu pri
vire la autoconducerea muncitorească, 
cu privire la întreprinderile econo
mice, cu privire la autoconducerea 
agrară sau Legea cu privire la con
trolul publicațiilor , ’ ... _ .l__
lor etc. La congresul său extraordi
nar, se arată în raport, partidul re
afirmă principiul de rezolvare a con
flictelor sociale pornindu-se de la 
respectarea caracterului socialist al 
statului.

Raportorul a argumentat, In conti
nuare, necesitatea ca congresul să 
întărească, printr-o serie de hotărîri, 
caracterul marxist-leninist al parti-

dului, subliniind că „principalul spri
jin al partidului este și rămîne clasa 
muncitoare". Sint relevate, în con
text, eforturile făcute de P.M.U.P. 
pentru a împiedica sciziunea politică 
a sindicatelor. Se constată că sindi
catele pe ramură și sindicatele au
tonome „merg tocmai în această di
recție". ca și curentul muncitoresc din 
cadrul sindicatului „Solidaritatea" ; 
totodată, se relevă că înlăuntrul 
„Solidarității" coexistă „curentul ac
țiunilor reacționare ale grupărilor 
extremiste, care tind să-i imprime 
caracterul unui partid politic de opo
ziție față de statul socialist. Acesta 
este scopul influenței organizației 
„KOR" și al tuturor grupărilor reac- 
țiunii poloneze asupra verigilor „So
lidarității". Proiectelor guvernamen
tale de lege cu privire la autocondu- 
cerea muncitorească le sint opuse 
concepțiile referitoare la renunțarea, 
de fapt, la proprietatea obștească în 
favoarea proprietății de grup, făcîn- 
du-se „simțitoare tendința de acapa
rare, de fapt, a puterii"^ „Dușmanii 
socialismului vor să folosească „So
lidaritatea" în scopuri care nu au 
nimic comun cu interesele muncito
rilor, iar partidul nostru se va opu
ne în mod ferm unor asemenea ten
dințe". „Intențiile contrarevoluționa
re sint lipsite de șanse in Polonia. 
Statul nostru, datorită partidului și 
tuturor forțelor naționale și respon
sabile, nu va permite să fie abătut 
de pe calea socialistă".

Arătind că, in ciuda dificultăților 
de orice natură, se va continua cu 
toată perseverența cauza înnoirii so
cialiste, în raport se precizează că 
partidul va acționa pentru unifica
rea acțiunilor îndreptate spre lichi
darea cît mai grabnică a crizei și 
apărarea eficientă a intereselor fun
damentale ale Poloniei socialiste, 
pentru crearea garanțiilor constitu

Text prescurtat

tem promite nimănui 
riului real, dar vor fi 
păturile cu venituri 
aplica măsuri pentru 
renței între salariul 
maxim. Se impune, de asemenea, 
căutarea unor rezerve pentru spori
rea numărului de locuințe nou con
struite, îmbunătățirea asistenței me
dicale, a ocrotirii mediului înconju
rător.

Partidul va sprijini tezele funda
mentale ale reformei — consolidarea 
planificării centrale și organizarea 
întreprinderilor pe bază de autocon- 
ducere și autofinanțare, ca principală 
verigă ....................
cientă 
creeze 
atingă 
multe 
iar pe 
șitul acestui cincinal.

Raportul conturează sarcini 
tante în domeniul științei, al 
tării învățămintului și educației pu
blice, relevindu-se necesitatea creș
terii ponderii tineretului muncitoresc 
și țărănesc în invățămîntul mediu și 
superior. Intelectualității poloneze ii 
este adresat apelul de a participa 
constructiv la soluționarea probleme
lor naționale și de stat.

Vorbitorul a insistat asupra nece
sității întăririi ideologice a partidului 
și dezvoltării vieții ideologice și poli
tice, care impun să se apeleze perma- 
nenț la tradițiile mișcării muncitorești 
poloneze, la cuceririle gîndirii socia
liste poloneze, la experiența con
strucției socialiste din alte țări. A 
fost subliniată necesitatea ducerii 
luptei ideologice atît împotriva ca
pitulării și supunerii față de stihie, 
cit și împotriva conservatorismului 
în gindire, a tendințelor retrograde, 
ambele de natură să aducă grave 
prejudicii partidului și poporului. 
S-a subliniat importanța educării 
patriotice, revoluționare a ponorului, 
restabilirii în rîndul generațiilor ti
nere a prestigiului educației ideolo
gice socialiste.

Raportul formulează pentru orga
nele de informare în masă, în pri
mul rînd pentru ziarele și revistele 
de partid, precum și pentru ziariștii 
de partid „datoria de a participa 
activ la apărarea și întărirea ordinii 
socialiste, de a uni forțele patriotice 
in activitatea generală, de a crea 
condițiile pentru ca opinia publică 
să se unească conștient pentru re
zolvarea sarcinilor pe care ni le pro
punem", precizindu-se că „partidul 
își reafirmă dreptul de a inspira po
litica și de a aprecia activitatea pre
sei, radioului și televiziunii, ca o 
obligație statutară a sa".

în partea consacrată politicii ex
terne, se spune : „Linia generală a 
politicii noastre externe, conturată 
în momentul creării Poloniei popu
lare, a decurs din experiența isto
rică și din interesele vitale ale po
porului nostru, din tradițiile lui de 
libertate, democratice și internațio
naliste, din ideologia socialismului". 
Menționînd că „nu votn permite ni
mănui să se amestece în treburile 
noastre interne", raportorul a subliniat 
politica de prietenie, alianță și cola
borare cu țările socialiste. Se expri
mă, de asemenea, dorința P.M.U.P. 
de dezvoltare a legăturilor cu mișca
rea comunistă și muncitorească in
ternațională, precum și dorința Po
loniei de a extinde relațiile cu țările 
lumii a treia, de a purta dialogul și a 
dezvolta colaborarea cu statele occi
dentale, de a contribui construc
tiv la o politică de pace și cooperare, 
de stingere a tuturor focarelor de 
conflicte militare și slăbire a încor
dării internaționale, situîndu-se pe 
poziția că nu există probleme liti
gioase care să nu poată fi rezolvate 
la masa tratativelor. Polonia socia
listă, împreună cu toate țările socia
liste, se pronunță pentru frinarea 
cursei înarmărilor, pentru apărarea 
și consolidarea destinderii, pentru 
stabilirea de relații normale, pe bază 
de egalitate în drepturi, între state. 
Polonia se pronunță ca reuniunea 
de la Madrid să se încheie cu rezul
tate pozitive, de cea mai mare im
portanță fiind convocarea conferin
ței privind problema dezangajării 
militare și dezarmării în Europa, se 
pronunță pentru progres social, pen
tru dreptul tuturor popoarelor la 
autodeterminare și viață independen
tă, pentru instaurarea unei noi or
dini economice mondiale,

în încheierea raportului, vorbitorul 
a arătat că, în ciuda situației actuale 
din Polonia, se conturează perspec
tiva reală a stabilizării și restabilirii, 
„De la tribuna congresului extraordi
nar — a arătat S. Kania — adresez 
întregului popor polonez, tuturor po
lonezilor, indiferent unde ar trăi și 
munci ei, apelul de a manifesta soli
daritate în această situație. Patria 
așteaptă din partea voastră inițiativă 
și spirit gospodăresc, hărnicie și — 
dacă va fi nevoie — acceptarea unor 
privațiuni. Unirea tuturor forțelor 
patriotice, animate de spiritul res
ponsabilității civice, în numele preîn- 
timpinării catastrofei amenințătoare 
și al continuării cu înțelepciune a 
construcției socialismului, constituie 
imperativul istoric al zilelor noastre. 
Chemăm la această unire toate for
țele politice și sociale. Nu trebuie să 
permitem ca soarta poporului să fie 
hotărîtă de stihie și demagogie, de 
actele necugetate sau reaua voință a 
unor oameni pentru care binele Po
loniei constituie o miză în jocul 
politic. Astăzi, pe prim plan se si
tuează probleme fundamentale : 
securitatea și independența țării, 
hrănirea poporului, însănătoșirea 
economiei naționale, apărarea calmu
lui și ordinii. Am convingerea pro
fundă că vom reuși".

creșterea sala- 
avute in vedere 
mici, se vor 
reducerea dife- 
minim și cel

a economiei. înfăptuirea efi- 
a acestor măsuri trebuie să 
posibilitatea ca economia să 
nivelul dinaintea crizei in 

ramuri in decurs de 2—3 ani, 
plan mai larg — pină la sfîr-

impor- 
dezvol-

ționale care să asigure funcționarea 
democratică a partidului și statului, 
a întregii vieți social-economice, 
respectarea normelor vieții de partid 
și înlăturarea deformărilor vieții po
litice, preintimpinarea unor abuzuri, 
întărirea răspunderii cadrelor de 
partid în toate domeniile de activi
tate. în acest fel se va realiza linia 
acordului cu toți cei care doresc bi
nele Poloniei populare.

„Astfel — a arătat vorbitorul — 
vom asigura fundamentarea progra
melor și planurilor noastre, convinși 
că vom lichida prin propriile forțe 
primejdia la adresa dezvoltării so
cialiste a Poloniei, primejdia la 
adresa independenței patriei".

Referindu-se în continuare Ia sar
cinile menținerii și consolidării uni
tății P.M.U.P., în raport se propune 
să fie adoptate acele propuneri de 
modificări la statut care asigură in 
cadrul partidului întărirea răspunde
rii. a rolului și importanței membri
lor de partid, a organizațiilor de bază 
și a organelor alese.

Este marcată propunerea ca. la 
Congresul X. să fie elaborat progra
mul partidului. „înfăptuirea de 
către partid a rolului conducător in 
sistemul democrației presupune că 
programul va servi drept platformă 
de neînlocuit a corelării intereselor 
diverse, specifice ale claselor sociale, 
ale grupărilor profesionale în numele 
a ceea ce este principal : binele în
tregului popor".

Raportul arată că partidul, ca 
forță conducătoare a poporului, tre
buie să-i mobilizeze pe polonezi pen
tru a scoate țara din ghearele crizei, 
eforturile maxime trebuind să fie 
orientate spre sporirea, pe plan na
țional, a volumului producției de ma
terii prime, printre care. îndeosebi, a 
cărbunelui și a produselor agricole, 
în același timp, este necesar să fie 
transpuse cit mai rapid in viață 
programe speciale de folosire rațio
nală a principalelor tipuri de materii 
prime. O sarcină deosebit de urgentă 
o constituie trecerea unei părți a în
treprinderilor la fabricarea de pro
duse care să corespundă mai bine 
necesităților și posibilităților econo
miei naționale, produse destinate în
deosebi pieței interne și exportului.

Congresul — se arată în raport — 
trebuie să decidă că agriculturii și 
complexului alimentar trebuie să li 
se acorde o atenție prioritară, fiind 
necesară o profundă reorientare a 
politicii social-economice în acest do
meniu. Aceasta impune creșterea 
fermă a potențialului industriei des
tinate agriculturii și întregii econo
mii alimentare. „Noi vom contribui 
la modernizarea gospodăriilor agrico
le de stat și la dezvoltarea coo
perativelor agricole de producție. 
Creșterea producției agricole impu
ne perfecționarea sferei serviciilor 
destinate agriculturii și populației 
la sate". Pentru atingerea aces
tor scopuri, se spune în raport, 
trebuie să folosim marele potențial 
productiv al țării și rezervele de ca
dre calificate, precum și dezvoltarea 
relațiilor economice cu statele mem
bre ale C.A.E.R. Programul ieșirii din 
criză — se relevă în acest context — 
trebuie să prevadă restabilirea nive
lului economic și de trai din prima 
jumătate a anilor ’70, restructurarea 
forței de muncă, un mecanism al 
preturilor adaptabil condițiilor pro
ducției.

în raport se subliniază necesitatea 
reducerii discrepanței exagerate între 
veniturile diferitelor categorii de ce
tățeni, schimbările în politica de sa
larii și venituri trebuind să țină sea
ma de familiile cu condiții materiale 
grele și foarte grele. în anii urmă
tori — se arată în raport —‘nu pu

Posturi didactice vacante pentru anul școlar 1981-1982 
orașele reședință de județ, la unită
țile școlare stabilite de inspectoratele 
școlare.

b) concurs pe bază de acte, în pe
rioada 12—20 august a.c.

La concurs se pot înscrie cadrele 
didactice titulare și suplinitoare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Statutul personalului didactic. De 
asemenea, se pot înscrie și specialiști 
din alte sectoare de activitate cu 
stagiul legal efectuat, avînd acordul 
conducerii unității la care este în
cadrat.

Cererile de înscriere la concurs, 
însoțite de acte doveditoare, se depun 
la inspectoratele școlare pe raza că
rora se află posturile didactice pu
blicate vacante, astfel :

— pină la 4 august a.c., pentru con
cursul pe bază de probe scrise ;

— pînă la 10 august a.c., pentru 
concursul pe bază de acte.

Persoanele care au funcționat In 
învățămînt, pe o perioadă nedetermi
nată, și au fost eliberate 
se încadra în alte sectoare 
tate nu se pot înscrie la 

De asemenea, nu se pot 
concurs persoanele care au fost con
damnate, au săvirșit abateri sau sint, 
din alte motive, necorespunzătoare 
pentru munca de Instruire și educare 
a elevilor.

Concursul pe bază de probe scrise 
se desfășoară în conformitate cu pro
gramele de definitivare în învățămint 
și se susține la specialitatea obținută 
prin studii.

Aprecierea (lucrărilor scrise se face 
cu note de la 10 la 1, media de ad
mitere fiind cel puțin 7. Ocuparea 
posturilor se face în ordinea descres
cătoare a mediilor obținute la lucra
rea scrisă. La medii egale se va ține 
seama de nota cu care a obținut gra
dul didactic, de rezultatele activității 
didactico-educative și metodice, de 
lucrările de specialitate realizate, 
precum și de activitatea obștească 
desfășurată.

Rezultatele concursului se afișează 
la inspectoratele școlare tn termen de 
3 zile. Eventualele contestații se pot 
face, în termen de 3 zile de la data 
comunicării rezultatului, la inspecto
ratele școlare care au organizat con
cursul. Contestațiile se soluționează 
de către comisii constituite tn con
formitate cu prevederile art. 30 din 
Statutul personalului didactic. Hotă- 
ririle comisiei de contestații sint de
finitive.

Posturile vacante pentru acest con
curs au fost publicate în suplimentul 
la „Tribuna școlii" din 15 iulie 1981.

în conformitate cu prevederile' 
Legii educației și învățămîntului și 
ale Statutului personalului didactic, 
ocuparea posturilor didactice publica
te vacante, pentru anul școlar 
1981—1982, în învățămîntul preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional 
și de maiștri se face pe bază de 
concurs.

Pentru anul școlar 1981—1982 se or
ganizează concurs în vederea ocupării 
posturilor didactice vacante la dis
ciplinele : matematică, fizică, chimie, 
biologie, învățători și educatoare.

Concursul pentru ocuparea posturi
lor vacante de la unitățile de învă
țământ din municipii, orașe și centre 
aglomerate se face pe bază de probe 
scrise, iar pentru posturile vacante de 
la unitățile de învățămînt din mediul 
rural pe bază de acte.

Pentru ocuparea posturilor didac
tice de la unitățile de învățămînt 
din orașele mari, stabilite prin lege, 
se pot înscrie persoanele care înde
plinesc și condițiile prevăzute de 
Decretul nr. 68/1976 privind stabilirea 
domiciliului în orașele mari.

Concursul se organizează în con
formitate cu prevederile legii de către 
inspectoratele școlare județene și ale 
municipiului București, după cum 
urmează :

a) concurs pe bază de probe scrise, 
în ziua de 8 august a.c., ora 9, în

pentru a 
de activi- 
concurs. 
înscrie la
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AGENDA UNIVERSIADEI

0 CUM SE VOR DESFĂȘURA
I mvESMâoaat
* OJUFtSilrCKWîA ÎNTRECERILE

Voleiul, unul dintre cele mai răs- 
pindite sporturi din lume, își va păs
tra acest atribut și la Jocurile mon
diale universitare de la București, 
dovadă în acest sens fiind numărul 
de peste 40 de echipe care și-au a- 
nunțat participarea. De remarcat că 
și în ceea ce privește durata de des
fășurare, voleiul se va afla, de ase
menea, printre „recordmani", figu- 
rînd, alături de baschet, tenis și scri
mă, din prima pînă in ultima zi în 
programul întrecerilor Universiadei 
de Ia București. Meciurile prelimi
nare și cele din fazele următoare se 
vor desfășura in patru săli : FIo- 
reasca, Dinamo, Olimpia și Agrono
mia — toate reamenajate și dotate 
cu tabele electronice pentru urmări
rea evoluției scorului. Finalele celor 
două turnee (masculin și feminin), 
ce vor desemna pe noii campioni

mondiali universitari, se vor dispu
ta in sala Floreasca. în întrecerile 
Universiadei vor fi utilizate cunos
cutele mingi și filee japoneze „Mi- 
zuno“.

Din cele-9 ediții desfășurate pînă 
in prezent (la cea din 1975 voleiul 
nu a figurat in program), sportivii 
români au participat la cinci, de pa
tru ori numărindu-se printre meda- 
liați. Performanța maximă a fost ob
ținută la ediția a II-a (Sofia — 1961), 
cind echipa masculină — avînd in 
componență, printre alții, pe Dră- 
gan, Ferariu, Corbeanu, Derzei, Pa
vel, a reușit să cucerească medalia 
de aur. Au mai obținut medalii : e- 
chipa masculină — argint (în 1959) ; 
cea feminină — argint (în 1965) și 
bronz (în 1961).

La actuala ediție, printre protago
nistele turneelor se vor număra,

DE VOLEI
fără îndoială, și selecționatele 
României.

După cum a declarat Marin Pe
trescu — secretarul responsabil al 
Federației române de volei — băie
ții țintesc o medalie, dacă se poate 
cea mai strălucitoare, iar fetele ur
măresc o participare cît mai bună, 
care să le permită o clasare în par
tea superioară a ierarhiei valorilor 
voleiului studențesc mondial. Dar 
ambele echipe vor lupta pentru a re
prezenta cu cinste culorile României.

La turneele Universiadei organiza
torii preconizează un nou sistem de 
disputare. în preliminarii echipele 
vor fi împărțite în 6 serii, desfășu
rate în trei zile de concurs. Primele 
două clasate, distribuite în trei serii, 
își vor disputa locurile 1—12, urmă
toarele clasate jucînd pentru locurile 
de la 12 în jos.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 15 iulie 1981

etico-morale. Ea răspunde 
clasei muncitoare și ale 

popor".
apoi că atît Comitetul

și spectacol e-

it

Numeroase baze sportive bucu- 
reștene, incluse în circuitul Univer
siadei ’81, au devenit de la Începutul 
acestei săptămîni gazdele primelor 
antrenamente ale oaspeților. O serie 
de echipe și sportivi din R. P. Chi
neză, Cuba, Japonia. R. P. Congo șl 
Venezuela au efectuat acomodări cu 
terenurile și sălile puse special la 
dispoziție de organizatori.

Astfel, lotul de atletism al Cubei 
s-a antrenat pe stadioanele Repu
blicii și Tineretului, cel de baschet 
în sala Liceului P.T.T., cel de volei 
la sal» Arhitectura, iar echipele de 
lupte și polo la sala Electra și, res
pectiv, la bazinul Dinamo. Alleții 
din R. P. Chineză au fost prezenți 
pe pista stadionului Tineretului, iar 
gimnaștii și-au efectuat pregătirile 
la sala C.S.S. nr. 2. Scrimerii japo
nezi s-au antrenat la sala Steaua, 
echipa de lupte în sala Dinamo, iar 
lotul de sărituri in apă pe trambu
lina de la ștrandul Tineretului.

La rîndul lor, sportivii români 
și-au continuat și ei pregătirile : 
baschetbaliștii la sala Giulești, volei
baliștii la sala Olimpia, atleții la 
stadionul „23 August", iar formația 
de polo pe apă la piscina Dinamo.

★
de-a 11-a ediție a Jocurilor mondiale 
universitare de la București dele
gații sportive din Italia. R. D. Ger
mană, Mexic, Sudan, Coasta de Fil
deș, Algeria, Belgia și Portugalia.

Pe aeroportul internațional „Gto- 
peni", oaspeții au fost intimpinați 
de reprezentanți ai Comitetului na
țional de organizare a Universiadei.

în cursul zilei de miercuri au sosit 
in Capitală pentru a participa la cea

La 16 iulie 1981 va avea loc la 
București reuniunea Comitetului e- 
xecutiv al Federației internaționale 
a sportului universitar, pe ordinea 
de zi fiind înscrise numeroase punc
te, printre care : rapoartele președin
telui, secretarului general și tre
zorierului F.I.S.U., pregătirea adu
nării generale a F.I.S.U., rapoarte 
asupra organizării manifestărilor vii
toare ale F.I.S.U.

De ăsemenea, în zilele de 17 și 18 
iulie 1981 se vor desfășura lucrările 
adunării generale a F.I.S.U., în care 
se vor dezbate, între altele, raportul 
de activitate al F.I.S.U. pe perioada 
1979—1981, planul de activitate și bu
getul pe perioada 1981—1983, precum 
și propuneri de primiri de noi mem
bri ai federației internaționale spor
tive studențești.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• Astăzi, de la ora 13,30, pe ringul 

„Arenelor Romane" din Capitală va 
avea loc o nouă reuniune pugilisti- 
că. Cu acest prilej vor evolua bo
xeri de la Rapid, B.C. Galați, Farul 
Constanța, Metalul Hunedoara, 
C.F.R. Craiova, Pistonul Slatina etc.

• După consumarea a 5 runde, in 
turneul internațional feminin de șah 
de la Nalenchowe (Polonia) continuă 
să conducă maestra româncă Lia 
Bogdan, cu 4 puncte, urmată de 
Fanny Heemskerk (Olanda). Hana 
Grombcinska și Bojena Sykora 
(ambele Polonia), cu cite 3 puncte.

în runda a 5-a. Lia Bogdan, jucind 
cu piesele albe, a învins-o ne Hana 
Modrova (Cehoslovacia). Boiadjeva a 
cîștigat la Sosnowska, iar Heemskerk 
a pierdut partida cu Sweczik.

• După cum s-a mai anunțat, 
noua ediție a campionatului diviziei 
A la fotbal incepe simbătă, 8 au
gust. Iată programul primei etape : 
Sportul studențesc — F.C. Olt ; Stea
ua — Chimia Rîmnicu Vîlcea ; F. C. 
Constanța — S,C. Bacău ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova ; 
U.T. Arad — Corvinul Hunedoara : 
Jiul Petroșani — Politehnica Timi
șoara ; C.S. Tîrgoviște — F.C.M. Bra
șov ; F.C. Argeș — Progresul Vulcan 
București ; Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Dinamo.

Extragerea I : 38 1 11 19 33 34
Extragerea a II-a : 35 41 23 25 40 42

Fond total de ciștiguri : 919 923 Iei 
din care 965 lei report la categoria 1.

cinema
• Alo, aterizează străbunica : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45 
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 1 
18; 20.
• Degețica — 9,15; 11,15; 13,15;
Capcana mercenarilor — 17,45;
DOINA.
• Detașamentul „Concordia" : 
TROCENI - 15; 17.30; 20.
• Probleme personale : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Duelul : AURORA - 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină " — 
MIS - 9; 11,15; 13,30; " " 
la grădină - 21,15.
• Șantaj : POPULAR 
19.30.• punga cu libelule : 
15,30; 17,30; 19,30.
• Fiul munților :
18; 20.
• Zimbetul unul
TRAL — 9; 11,15; ...• Centrala este pe emisie : 
RIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20 .
• Pruncul, petrolul și ardelenii :

I; 18
15,45
15.30,

20 :
co-

21. TO-15,45; 18; 20,15,
— 15,30; 17,30:

COSMOS
PROGRESUL — 16; 
om chinuit : CEN- 
13.30; 15,45; 18; 20.

VICTO-

TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corleone : SALA MARE A PALA
TULUI - 17,15; 20, CAPITOL - 0; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15. la grădină 
- 21,15. LUCEAFĂRUL - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, la grădină - 21.
• Strada Hanovra : SALA MICA A 
PALATULUI - 17; 20.
• Sint timid dar mă tratez i BUCU
REȘTI - 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 
20.30. FAVORIT - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, PATRIA - 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18: 20.15.
e Alergătorul : SCALA - 9,15: 11.30; 
13.45; 16; 18.15 ---- --------
9; 11.15; 13,30: 15,45
• Signum laudis ;
• Moscova nu 
DIO - 13; 16;
16; 19.« Aventuri In 
ROVIAR - 9;
20.15, ---------
15,45; 18; 20.15, MODERN - 9 
13,30; 15,45; 18; 20.15 la grădină
21.15. GRADINA BUZEȘT1 - 21.
• Campionul : GRIVIȚA - 8,45; 11,30; 
14.15; 17; 19.45. FLOREASCA - 9: 1J; 16; 19.
• îmi sare țandăra s EFORIE — t; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

20,30, CULTURAL — 
18; 20,15.

. STUDIO - 10. crede in lacrimi: STU-
19. MIORIȚA - 9; 12î
Marea Nordului : FE- 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 

MELODIA - 9; 11,15; 13,30;
18: 20,15, MODERN - 9; 11,15; 15,45; 18; 20.15 la grădină —

• Serpico : ARTA — 9; 12; 16; 19, la 
grădlnâ - 21, DACIA - 9; 12; 16; 19.
• Kojak la Budapesta t BUZEȘTI — 
15; 17; 19.
• Olimpiada *40 i LIRA — 15.30;
17,45; 20.
• Vagabondul — 16; Jocuri serioasa
— 19,30 : DRUMUL SĂRII.• Cosmonautul ; Cuscrii : FEREN
TARI - 15,30; 19
• AH Baba și cel 40 de ho(I : GIU
LEȘTI - 9; 11.30: 14,15; 17; 19.45.
• Chemarea : PACEA — 15,30; 17,30; 
19,30.• Clinele electronic : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la grădină
— 21.
• Articolul 420 : FLAMURA — 9; 12; 
16; 19.
• Secretul casetofonului : FLACARA 
— 15; 17,30; 20, la grădină - 21.15.
• Shabana : MUNCA - 15.30; 19.
• Spaniolii dc modă nouă: GRADI
NA CULTURAL — 21.
• Jandarmul și extraterestrii : GRA
DINA FESTIVAL - 21.
• Idilă cu miss Brazilia : GRADINA 
LIRA — 21.
• Marfă furată t GRADINA MIO
RIȚA — 21.
• Tallsmanul toreadorului t GRADI
NA PARC HOTEL — 21,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Nu sint Turnul Elitei — 
20; (la rotonda scriitorilor din Cișml- 
giu) : Cintecul iubirii — 21.
• Teatrul „Nottara" (la muzeul „Curtea Veche") : Omagiu gloriei 
străbune — spectacol de sunet și lu
mină — 18.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Popas tn istorie — spectacol de sunet 
și lumină — II; 17.
• Teatrul satlrle-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Dai un... Biban, 
dar tace 1 — 20 ; (grădina Batlștel) : 
Veselie la Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cintecul 
păunului de aur — 18.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La fintina dorului — 18.30.
• Teatru) „Țăndărică" (la Școala ge
nerală 205, Drumul Taberei) ; Tin- 
dală... cloșcă — 20.



REUNIUNEA DE LA MADRID

Acord parțial in problemele organizării 
conferinței pentru creșterea încrederii 

și dezarmare in Europa
MADRID 15 — Corespondență de la Radu Adrian : In primul grup 

de redactare al reuniunii de la Madrid a reprezentanților statelor partici
pante la conferința pentru securitate și cooperare in Europa, negocierile 
sint concentrate in prezent asupra definirii cadrului general de organizare 
a conferinței pentru măsuri de creștere a încrederii și dezarmare in 
Europa.

In ultima ședință a acestui grup a 
fost realizat un acord în legătură cu 
elementele celei de-a doua etape a 
conferinței care, în concepția repre
zentanților celor 35 de state partici
pante, ar urma să fie consacrată ne
gocierii de măsuri privind dezar
marea, precum și privind modalitățile 
concrete de trecere de la prima la 
cea de-a doua etapă a acesteia.

Potrivit celor convenite pînă acum 
în cadrul reuniunii de la Madrid, con
ferința pentru măsuri de creștere a 
încrederii și dezarmare în Europa 
urmează să constituie o parte inte
grantă a procesului C.S.C.E. Confe
rința ar urma să se desfășoare in 
etape și să adopte măsuri concrete'și 
eficiente, care să ducă la progrese 
reale în domeniul creșterii încrederii 
între state și realizării dezarmării. 
Prima etapă în «cadrul acestui proces 
va fi consacrată adoptării unui an
samblu de măsuri pentru creșterea 
încrederii și securității care să se 
completeze reciproc și avînd drept 
scop să reducă riscul confruntării mi
litare in Europa. Pe baza rezultatelor 
ce vor fi obținute in prima etapă, ul
terior ar urma să fie examinate căile 
de trecere la a doua etapă a con
ferinței, în scopul continuării efortu
rilor statelor urmărind realizarea 
securității și înfăptuirea dezarmării 
in Europa. Decizia de completare a 
mandatului conferinței in acest sens 
va fi luată la una dintre viitoarele 
reuniuni ale C.S.C.E.

După perfectarea acordului referi
tor la modalitățile de trecere de la 
prima la cea de-a doua etapă, pentru 
adoptarea deciziei de convocare a 
conferinței de dezarmare în Europa 
mai rămîne în suspensie o problemă 
nu mai puțin complicată. Este vorba 
despre definirea mandatului precis al 
primei etape a conferinței. După cum 
relevă observatorii, pînă în prezent 
s-au făcut unele progrese in ce pri
vește convenirea a trei dintre crite
riile cărora ar trebui să le răspundă 
măsurile de creștere a încrederii ce 
vor fi discutate la proiectata confe
rință, și anume : caracterul lor semni
ficativ din punct de vedere militar,

Iugoslavia și R. F. Germania sprijină ideea 
unei conferințe europene a dezarmării

BELGRAD 15 (Agerpres). — Se
cretarul federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț, 
și-a încheiat vizita oficială efectuată 
in R.F. Germania, revenind la Bel
grad. Potrivit agenției Taniug, în 
cursul vizitei, Iosip Vrhoveț a avut 
convorbiri cu vicecancelarul și mi
nistrul de externe Hans-Dietrich 
Genscher asupra problemelor privind 
relațiile bilaterale și a unor probleme 
internaționale actuale.

G.A.T.T.: Negocieri in vederea facilitării exportului 
de textile al țărilor in curs de dezvoltare

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
Geneva au început negocierile în ca
drul Comitetului pentru textile al 
G.A.T.T. în vederea reînnoirii acor
dului „Multifibre". care expiră la 
sfîrșitul acestui an.

In numele țărilor în curs de dez
voltare, reprezentantul Columbiei a 
prezentat un document prin care se

Așa cum asubiiniat tovarășul] Nu există problemă litigioasă care să nu poată 
LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII j fi soluționată pe cale pașnică, prin tratative

„După convingerea noastră, nu există conflict sau problemă 
litigioasă - în oricare parte a lumii - care sa justifice recurgerea la 
arme și care să nu poată fi soluționată pe căi pașnice, în interesul 
popoarelor, al cauzei destinderii și păcii în regiunea respectivă și 
în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Poziția fermă în favoarea eliminării 
definitive a politicii de forță din re
lațiile internaționale, stingerii tutu
ror focarelor de conflict și încordare 
și reglementării oricăror probleme 
litigioase exclusiv pe căi pașnice, 
prin negocieri politice, constituie una 
din constantele majore ale politicii 
externe a României socialiste. Ea 
decurge in mod direct din con
cepția partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la im
perativul istoric de a se înlocui pen
tru totdeauna vechile relații inter
naționale, de natură imperialistă, ba
zate pe inegalitate și inechitate, pe 
utilizarea forței și supunerea celui 
slab de către cel puternic, cu re
lații noi, clădite pe temelia prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi 
a tuturor statelor, respectului inde
pendenței și suveranității fiecăruia, 
neimixtiunii în treburile interne și 
avantajului reciproc — principii pe 
care viața însăși le-a validat ca o 
condiție esențială, sine qua non, a 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
gtate.

Accentul deosebit pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a pus in Expu
nerea prezentată la recentul Con
gres al oamenilor muncii pe necesi
tatea imperioasă a abolirii forței, a 
reglementării politice a problemelor 
internaționale se explică prin faptul 
că această problemă se pune cu o 
acuitate fără precedent în actuala, si
tuație internațională. Așa cum se 
știe și cum.se relevă în Expunere, 
în prezent, pe diferite meridiane ale 
planetei există un șir de surse de 
încordare și neînțelegere ; unor vechi 
conflicte deschise sau rămase nesolu
ționate. aidoma cărbunilor care moc
nesc sub cenușă, li s-au adăugat, în 

angajamentul politic al statelor de a 
le respecta și posibilitatea de control 
a modului de respectare a lor. A 
rămas în suspensie cel de-al patrulea 
criteriu, și anume definirea zonei de 
aplicabilitate a acestor măsuri. Ne
gocierile pentru a se rezolva și aceste 
probleme vor avea la bază diversele 
variante prezentate pînă acum de sta
tele participante. In acest sens se cu
vine amintit că proiectul de docu
ment final prezentat de țările neutre 
și nealiniate are în vedere ca zona de 
aplicare a măsurilor de creștere a în
crederii să cuprindă întregul teritoriu 
al Europei, precum și spațiul maritim, 
oceanic și aerian adiacent. După cum 
se apreciază aici, de rezolvarea aces
tei probleme va depinde adoptarea 
în cadrul 'reuniunii de la Madrid a 
deciziei de convocare a conferinței 
pentru măsuri de creștere a încrederii 
și dezarmare în Europa. Există însă și 
părerea că o astfel de decizie nu va 
fi adoptată decît în contextul general 
al documentului final al reuniunii, al 
asigurării echilibrului între toate ca
pitolele sale. Pașii înainte realizați 
pînă în prezent în acest grup de re
dactare reprezintă, fără îndoială, ro
dul unor negocieri intense, de durată.

In cadrul negocierilor din acest 
grup de redactare, delegația țării 
noastre a promovat și promovează 
activ concepția României, personal a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pri
vind organizarea conferinței pentru 
măsuri de creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa, care și-a găsit 
reflectarea în propunerea concretă 
avansată de România în prima parte 
a reuniunii de la Madrid. Acordul in
tervenit pînă acum în cadrul acestui 
grup de redactare reflectă ideile de 
bază ale țării noastre privind legă
tura dintre conferința de dezarmare 
și procesul C.S.C.E. inițiat prin adop
tarea Actului final de la Helsinki, 
desfășurarea conferinței în etape, de 
la simplu la complex, modalitățile 
de trecere de la o etapă la alta, cu 
participarea și pe baza deciziei tutu
ror celor 35 de state participante și 
folosind regulile de procedură ale 
C.S.C.E.

Părțile au subliniat dezvoltarea fa
vorabilă a relațiilor dintre cele două 
țări și necesitatea promovării în con
tinuare a cooperării bilaterale. în 
abordarea problemelor internaționale 
s-a subliniat, printre altele, dorința 
R. F. Germania și a‘ Iugoslaviei ca 
reuniunea de la Madrid a reprezen
tanților țărilor participante la 
C.S.C.E, să se incheie cu succes, ex- 
primîndu-se sprijinul pentru iniția
tiva convocării unei conferințe eu
ropene consacrate dezarmării.

propune limitarea și înlăturarea trep
tată a barierelor comerciale impuse 
de statele industrializate occidentale 
în calea exporturilor lor de textile. 
De asemenea, este subliniată necesi
tatea adoptării de măsuri care să fa
ciliteze accesul produselor textile din 
țările în curs de dezvoltare pe piețele 
statelor industrializate occidentale.

ultima vreme, altele noi. Ca urmare 
a îndelungatei dominații colonialiste 
și neocolonialiste, persistă litigii și 
dispute de ordin teritorial, probleme 
cu caracter etnic și religios. Criza 
economică — îndeosebi cea energeti
că, a petrolului — adîncirea crizei 
politico-sociale a lumii capitaliste de
termină o ascuțire continuă a contra
dicțiilor, accentuează tendințele spre 
reîmpărțirea sferelor de influență. 
Menținerea și chiar agravarea deca
lajelor dintre țările sărace și bogate 
constituie — așa cum se arată in 
Expunere — surse 'permanente de 
tensiune și conflicte in viața inter
națională, de instabilitate economică 
și politică, de înrăutățire a climatu
lui internațional. Iată, așadar, tot ati- 
tea probleme mari, complexe, care 
afectează nemijlocit pacea, dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, a unor 
popoare de pe întinse zone ale pla
netei și, date fiind interdependențele 
tot mai strînse din lumea de azi, au 
caracter universal, periclitează în
săși pacea mondială.

Cum să se soluționeze asemenea 
probleme ? Nu există decît două căi : 
fie calea militară, adică a recurgerii 
la forță, la arme, fie calea reglemen
tării prin mijloace pașnice, politice, 
prin tratative.

întreaga experiență istorică, inclu
siv unele evenimente recente — și 
Expunerea evidențiază din nou acest 
lucru cu toată limpezimea — atestă 
cit de dăunătoare, de profund no
civă este recurgerea la practicile po
liticii de forță, sub diferitele ei for
me de manifestare — imixtiuni, pre
siuni politice și economice, interven
ții ; departe de a duce la soluționarea 
reală și durabilă a situațiilor con- 
flictuale, asemenea practici, în fla
grantă contradicție cu normele de

Vizita delegației F.D.U.S. in R. D. Germană
BERLIN 15 (Agerpres). — Delega

ția Frontului Democrației și Unității 
Socialiste din Republica Socialistă 
România, condusă de Iosif Uglar, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., care întreprinde o 
vizită la invitația Consiliului Național 
al Frontului Național al R.D.G., a 
avut convorbiri cu Manfred Grund,

I (LE DE PRESA
e scurt

LA ATENA a fost dat publicității comunicatul privind convorbirile 
purtate de primul ministru grec, Gheorghios Rallis, și președintele Consi- I 
liului de Miniștri al R.P. Ungare, Gyorgy Lăzăr, care a întreprins o vizită 
oficială în Grecia. După cum relevă agenția M.T.I., părțile au luat în 
dezbatere stadiul relațiilor bilaterale, convenind să dezvolte în continuare 
raporturile de colaborare pe baza principiilor independenței, suveranității,

| neamestecului în treburile interne, 
reciproc. O atenție deosebită a 

I economice bilaterale.
ÎN SPRIJINUL POPORULUI NA- 

I MIBIAN. în comunicatul privind 
I convorbirile purtate la Brazzaville 

de președintele S.W.A.P.O., Sam 
I Nujoma, care a făcut o vizită în Re

publica Populară Congo, se relevă 
că Partidul Congolez al Muncii și 

■ Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), au condam- 

' nat continuarea ocupării Namibiei 
de către R.S.A. Partidul Congolez al 
Muncii și S.W.A.P.O. — se spune în 

I comunicat — și-au reafirmat do- 
. rința de a-și coordona eforturile și 
I pozițiile în problemele luptei pen

tru eliberarea deplină a continentu- 
I lui african.
I PREȘEDINTELE GUVERNULUI

SPANIOL ÎN MEXIC. Leopoldo 
’ Calvo Sotelo, președintele guvernu- 
| lui spaniol, a sosit la Ciudad de

Mexico într-o vizită oficială la in- 
' vitația președintelui Jose Lopez

Portillo. Vor fi examinate posibili- 
' tățile de amplificare a cooperării 

economice, tehnice și a schimburi
lor comerciale dintre cele două 

I părți, precum și o serie de aspecte 
ale vieții internaționale actuale.

DEVALORIZARE. Moneda națio- 
‘ nală thailandeză — bathul — a fost 

devalorizată cu 8,7 la sută in ra
port cu dolarul S.U.A., anunță un 

I comunicat al Ministerului de Finan
țe de la Bangkok, reluat de agenția 

| Reuter. Documentul citat precizează 
I că prin această măsură, care stabi- 
1 lește cursul de schimb. al monedei 
. thailandeze la 23 bath pentru un do

lar (cursul anterior fiind de 21 bath), 
I se urmărește reducerea deficitului 

balanței comerțului exterior, prin 
| stimularea exporturilor.
I ȘOMAJUL A CONTINUAT SA 

SE AGRAVEZE ÎN ITALIA, unde
I numărul persoanelor aflate în cău- 

Manifestație la Londra împotriva proiectelor de amplasare a unor noi arme 
racheto-nucleare

bază ale relațiilor internaționale, 
nu fac decit să complice problemele 
existente, să învenineze și mai mult 
raporturile dintre statele implicate și 
întreaga atmosferă internațională. 
Iar atunci cînd asemenea practici iau 
forma cea mai brutală, aceea a 
ostilităților militare și războaielor, 
acestea aduc popoarelor suferințe in
calculabile, dăunează grav eforturilor 
de dezvoltare și îmbunătățire a con
dițiilor lor de viață, pun in primej
die însăși existenta lor ca națiuni 
libere. în plus, asemenea surse de 
încordare și conflicte pot degenera 
oricind — așa cum se și arată in 
Expunere —'în conflagrații de am
ploare mondială, care, în condițiile 
actualei tehnici militare, ale desfășu
rării cu intensitate crescîndă a com
petiției înarmărilor nucleare și con
venționale, comportă riscuri incalcu
labile pentru însuși viitorul umani
tății.

Cu toate că aceste realități sînt 
absolut evidente, se constată, din 
păcate, că in viața internațională 
continuă să se recurgă, și încă atit 
de frecvent, la arme pentru soluțio
narea problemelor litigioase, invo- 
cîndu-se în acest scop diferite pre
texte, ca promovarea unor interese 
naționale proprii, „securitate", pre
venirea războaielor etc. Dar aseme
nea „argumente" sînt lipsite de 
orice temei. Este absolut limpede, 
bunăoară, cum, dealtfel, relevă 
Expunerea, că bombardarea de către 
Israel a instalațiilor nucleare irakie
ne de lîngă Bagdad sau acțiunile 
militare ale acestui stat în Liban 
sint de natură să contribuie doar la 
extinderea ariei de conflict din 
Orientul Mijlociu, la creșterea în
cordării și a riscurilor unor con
flagrații de proporții, în vădită 

vicepreședinte al Consiliului Național, 
cu alți membri ai Prezidiului Consi
liului Național al Frontului Național. 
A fost efectuat, cu acest prilej, un 
larg schimb de păreri privind rolul 
celor două organizații în realizarea 
directivelor și hotăririlor Congresului 
al XII-lea al P.C.R. și Congresului 
al IX-lea al P.S.U.G.

egalității în drepturi și avantajului 
fost acordată dezvoltării cooperării 

tarea unui loc de muncă a crescut 1 
de la 1 717 000 la începutul lunii ia- 
nuarie la 1 826 000 la sfîrșitul lui 
aprilie, potrivit cifrelor oficiale pu- | 
blicate la Roma.

„PAN AMERICAN AIRWAYS" I 
1ȘI REDUCE ACTIVITATEA. So
cietatea „Pan American Airways" a 
anunțat că își va reduce activitățile , 
de transport cu aproximativ 10 la 
sută, iar personalul cu 10—13 la I 
sută, din cauza dificultăților finan
ciare. Se precizează că pierderile 
înregistrate de societate s-au cifrat, | 
anul trecut, la 127 milioane dolari, 
iar în primul trimestru al anului l 
in curs la 92,3 milioane dolari.

GREVĂ DE PROTEST. Muncito
rii de la societatea „British Gas I 
Corp." au declarat o grevă de 24 | 
de ore în semn de protest împotriva 
înstrăinării unor bunuri aparținînd i 
acestei corporații publice, în cadrul 
politicii guvernului conservator, in- I 
formează agenția Reuter. Se pre
cizează că au încetat lucrul 103 000 
din cei 106 000 de muncitori și an- | 
gajați ai acestei societăți.

LA TORINO șapte persoane pre- I 
supuse a fi membre ale organizației I 
teroriste „Brigăzile roșii" au fost a- 
restate, fiind acuzate de „aparte- I 
nență la grupări înarmate și de aso
ciație subversivă" — a anunțat po
liția italiană. ,

UN PUTERNIC CUTREMUR DE | 
PAMlNT — aproximativ 7—7,2 gra
de pe scara Richter — s-a înregis- I 
trat, miercuri, în zona insulelor | 
Vanuatu, din sudul Pacificului, a 
ahunțat Centrul american de geo- I 
logie de la Bolden, statul Colorado. | 
Nu se cunosc date privind conse
cințele acestui puternic seism. I 

contradicție cu interesele vitale ale 
păcii și securității popoarelor din 
zonă. Cu atît mai_ îndreptățită apare, 
in lumina ultimelor evoluții interna
ționale, convingerea exprimată in 
Expunere că nu există motivare, 
nu există conflict sau problemă 
litigioasă — in orice parte a lumii 
— de natură să justifice recurgerea 
la arme, care in toate cazurile este 
contrară intereselor popoarelor, ale 
cauzei destinderii și păcii. Iată de 
ce, în spiritul înaltei responsabilități 
față de destinele civilizației contem
porane, în numele primului și celui 
mai elementar drept al omului, al 
popoarelor — dreptul la viață și 
dezvoltare liberă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că „trebuie să 
se facă totul pentru renunțarea ho- 
tărită la folosirea forței, la confrun
tările militare", că „toate conflictele 
și divergențele dintre state trebuie 
soluționate numai și numai pe cale 
politică, prin tratative".

.Aceasta este nu numai singura 
cale conformă cu rațiunea politică, 
cu interesele supreme ale tuturor 
popoarelor și ale păcii, dar,și sin
gura cale eficientă, deoarece numai 
astfel se poate ajunge la soluții 
reciproc acceptabile și, implicit, trai
nice, durabile.

Nu arareori se fac însă auzite pă
reri sceptice cu privire la posibili
tatea de a se rezolva prin tratative 
probleme complexe. grevate de 
adînci interese contradictorii. Poziția 
principială a României, reafirmată 
cu tărie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In Expunere, este aceea 
Că nu există diferend sau problemă 
majoră, oricît de complicată și de 
acută, indiferent de locul sau mo
mentul în care a intervenit litigiul, 
de natura orinduirii, mărimea sau 
potențialul statelor in cauză, care să 
nu poată fi reglementată prin trata
tive. Firește, calea tratativelor nu 
este nici simplă. . nici lesnicioasă ; 
dar dacă se pornește de la conside
rentul că ea este singura rațională, 
neavind ca alternativă decit conflic
tul, dacă tratativele sînt purtate in 
spiritul înțelegerii și păcii, dacă se dă 
dovadă de răbdare și bunăvoință, se 
poate ajunge, neîndoielnic, la rezul
tate pozitive. O arată concludent 
experiența unui șir întreg de nego

În preajma reuniunii 
la nivel înalt 

de la Ottawa a „celor 7“ 
Premierul canadian apreciază 
intîlnirea ca „foarte dificilă"
PARIS 15 (Agerpres). — Intr-un in

terviu publicat, miercuri, de cotidia
nul francez „Le Monde", primul mi
nistru al Canadei, Pierre Elliott Tru
deau, a apreciat că reuniunea la nivel 
înalt a celor șapte state occidentale 
industrializate, care se va desfășura 
săptămîna viitoare la Ottawa, va fi 
„foarte dificilă", avînd în vedere de
osebirile în concepții, ce-i separă pe 
participanți. El a menționat că se va 
încerca o conciliere a politicii eco
nomice a celor șapte state, conside- 
rînd că „este important să se ajungă 
la mai puțin șomaj, la un ritm de 
creștere economică mai ridicat, la 
inflație pe cale de a fi controlată". 
Premierul Trudeau a admis că, pe 
lingă ratele extrem de înalte ale do- 
bînzilor bancare americane, relațiile 
comerciale ale țărilor occidentale par
ticipante cu Japonia vor constitui 
unul dintre subiectele cele mai difi
cile de tratat.

Referindu-se la problema relațiilor 
dintre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, Trudeau a arătat 
că între participanții la reuniunea de 
la Ottawa există divergențe asupra 
metodelor de acordare a asistenței e- 
conomice acestor țări.

Critici împotriva 
politicii monetare practicate 

de unele guverne occidentale
OTTAWA 15 (Agerpres). — Orga

nizațiile sindicale din cele șapte 
state occidentale industrializate — 
S.U.A., Canada, Marea Britanie, 
Franța, R.F.G., Italia și Japonia — 
țări ce participă la reuniunea Ia 
nivel înalt de la Ottawa, programată 
pentru zilele de 20 și 21 iulie — au 
adoptat, în capitala canadiană, după 
două zile de dezbateri, un document 
prezentat primului ministru Pierre 
Elliott Trudeau, care, in calitate de 
șef al guvernului țării-gazdă, va 
prezida lucrările „celor șapte". In 
cursul dezbaterilor, reprezentanții 
organizațiilor sindicale menționate 
au criticat politica monetară prin 
care unele guverne occidentale în
cearcă să facă față spiralei inflațio
niste, subliniind că taxele și ratele 
înalte ale .dobînzilor bancare gene
rează șomaj, fără să constituie o 
frînă reală a inflației. Reprezentanții 
sindicatelor britanice au insistat 
asupra legăturii directe dintre actua
lul val de violență din Marea Bri
tanie, șomaj și politica de restricții 
și control financiar a guvernului de 
la Londra.

Pe de altă parte, sindicatele s-au 
pronunțat ca, m cadrul reuniunii la 
nivel înalt de la Ottawa, să se aibă 
în vedere stabilirea unor negocieri 
veritabile între statele occidentale 
industrializate și țările în curs de 
dezvoltare, in lumina marilor res
ponsabilități ale actualității de a 
asigiirâ O fevbluțid a lumii fără 
violență.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 15 (Agerpres). — Pri

mul ministru israelian, Menahem 
Begin, a acceptat propunerea pre
ședintelui Yitzhak Navon de a forma 
noul guvern. Begin a declarat 
miercuri că speră să prezinte Knes- 
setului (parlament) lista cabinetului 
său de coaliție la 27 iulie, adică la 
o săptămînă după ședința inaugurală 
a noului parlament israelian. El a 
subliniat că nu au fost înlăturate 
încă toate dificultățile din calea for
mării unei coaliții guvernamentale.

cieri, bi și multilaterale, care au 
avut loc în ultimul timp și care s-au 
încheiat prin acorduri substanțiale, 
folositoare intereselor destinderii și 
păcii.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă nu numai o 
pledoarie înflăcărată și convingă
toare pentru ca locul forței și acțiu
nilor militare să-l ia rațiunea, grija 
față de soarta păcii, dar, prin pozi
țiile afirmate, un program concret, 
practic pentru soluționarea efectivă 
a celor mai stringente probleme in
ternaționale. Astfel, România consi
deră că trebuie desfășurate cu mai 
multă energie eforturile pentru so
luționarea, prin tratative, a conflic
tului din Orientul Mijlociu și reali
zarea unei păci globale, juste și du
rabile în zonă ; se pronunță pentru 
încetarea luptelor și disensiunilor 
din Liban și unirea tuturor forțelor 
din această țară în scopul asigurării 
existenței ei libere și suverane ; 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase care mai există în 
Africa,. Asia de sud-est și alte re
giuni ale lumii, respectîndu-se liber
tatea și independența fiecărui popor. 
Țara noastră cheamă insistent la in
tensificarea eforturilor pentru fău
rirea noii ordini economice mondia
le, prin dialog și colaborare între 
toate statele. în spiritul luptei sale 
consecvente pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, România cere să se treacă cit mai 
neîntîrziat la tratative concrete în ve
derea opririi amplasării de noi arme 
nucleare în Europa.

Astfel, într-un moment internațio
nal de o deosebită acuitate, pre
ședintele României socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a făcut să 
răsune din nou, de la tribuna Con
gresului clasei noastre muncitoare, 
glasul rațiunii, a chemat stăruitor la 
stingerea oricăror focare de conflict 
și încordare, a arătat cu claritate 
calea rezolvării prin tratative a. pro
blemelor de maximă importanță și 
urgență, ca unică alternativă pentru 
supraviețuirea omenirii, asigurarea 
păcii, promovarea înțelegerii și co
laborării internaționale,

Ion FÎNTINARU

LUCRĂRILE CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES,

EXTRAORDINAR, AL P.M.U.P.

Cuvîntul de salut 
al reprezentantului P.C.R.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al se
cretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației P.C.R., 
a adresat delegaților la cel de-al 
IX-lea Congres, extraordinar, al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, tu
turor comuniștilor, clasei muncitoare, 
întregului popor polonez prieten un 
cald salut tovărășesc din partea co
muniștilor, a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii din România, 
precum și urări de succes deplin lu
crărilor congresului.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor, care se simt legați de comu
niștii și poporul polonez printr-o tra
dițională prietenie, prin țelurile co
mune ale făuririi societății noi, so
cialiste — a spus vorbitorul — pri
vesc cu viu interes lucrările congre
sului dumneavoastră, care, făcind bi
lanțul marilor realizări obținute în 
cei 37 de ani de construcție socia
listă, este chemat să elaboreze pro
gramul de acțiune pentru soluționa
rea problemelor complexe ce con
fruntă țara, pentru dezvoltarea pro
cesului de înnoire și asigurarea mer
sului ferm al Poloniei pe calea so
cialismului. Partidul Comunist Ro
mân și-a exprimat în repetate rîri- 
duri convingerea fermă că -proble
mele care s-au creat în Polonia pot 
și trebuie să fie soluționate de po
porul polonez însuși, într-o deplină 
unitate a oamenilor muncii, a tutu
ror forțelor patriotice și progresiste, 
a întregului popor în jurul Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Vă dorim din toată inima — a con
tinuat vorbitorul — ca actualul con
gres să marcheze un moment hotărî- 
tor în viața și destinele poporului 
polonez, în întărirea politico-organi- 
zatorică a partidului, a legăturilor 
sale cu masele de oameni ai muncii, 
în scopul continuării construcției so
cialiste, al sporirii contribuției Polo
niei ca factor activ pe arena interna
țională, în lupta pentru pace și co
laborare între națiunile lumii.

Ne face o deosebită plăcere să evo
căm și cu acest prilej evoluția ascen
dentă, în 'spiritul stimei și respectu
lui reciproc, a relațiilor româno-po- 
loneze pe multiple planuri, in intere
sul popoarelor român și polonez, al 
cauzei păcii, socialismului, securității 
și destinderii internaționale.

în prezent, se arată în cuvîntul de 
salut, poporul român, strîns unit în 
jurul partidului său comunist, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
abnegație și dăruire pentru transpu
nerea in viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului, pentru înfăptuirea cu succes a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Ca urmare a eforturilor neobosite 
ale tuturor oamenilor muncii, animați 
de un fierbinte patriotism, Rortiânia 
se prezintă astăzi ca un stat socialist 
industrial-agrar în plină dezvoltare, 
cu o puternică bază tehnico-materia- 
lă, cu o producție industrială de 50 de 
ori mai mare decit cea obținută în 
anul 1938, anul de vîrf al regimului 
burghezo-moșieresc.

Realizările obținute în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, învă- 
țămîntului și culturii, ridicării nive
lului de trai al maselor demonstrează 
în mod elocvent forța socialismului, 
capacitatea clasei muncitoare de a în
făptui misiunea sa istorică, asigurind, 
în unitate deplină cu țărănimea, in
telectualitatea, celelalte categorii so
ciale, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, mersul ferm al 
României pe calea socialismului și 
comunismului.

înfăptuirea obiectivelor stabilite 
pentru cincinalul 1981—1985 va asi
gura realizarea unei noi calități a 
muncii și a vieții, aplicarea largă a 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice, dezvoltarea puternică a învăță- 
mîntului și culturii, ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.

în actuala etapă de dezvoltare a 
țării. Partidul Comunist Român ac
ționează consecvent pentru perfecțio
narea structurilor social-politice, 
adîncirea continuă a democrației so
cialiste, accentuarea autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești. în acest 
sens, dispunem de un cadru larg de
mocratic, instituționalizat în tara 
noastră, care asigură o participare 
efectivă, nemijlocită, în mod organi
zat și conștient, a tuturor oamenilor 
muncii la soluționarea problemelor 
conducerii întregii societăți, la elabo
rarea politicii interne și externe a 
țării. Se manifestă tot mai puternic 
rolul organizațiilor de masă și ob
ștești în întreaga activitate econo- 
mico-socială a țării.

Afirmarea rolului conducător al 
P.C.R. se realizează în strînsă legă
tură cu clasa muncitoare, împreună
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VARȘOVIA 15 — Trimisul Ager
pres, Gh. Ciobanu, transmite : 
Miercuri au continuat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres, extraordinar, 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Delegații care au luat cuvîh- 
tul pe marginea raportului Comite
tului Central, prezentat de Stanislaw 
Kania, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. — muncitori, ingineri, acti
viști de partid, secretari ai unor or
ganizații din marile întreprinderi — 
au subliniat importanța congresului 
in viața partidului și întregului po
por, care constituie un moment de 
seamă în mobilizarea eforturilor

Evoluții pe piețele
Din nou, în aceste zile, piețele 

monetare occidentale au înregistrat 
fluctuații care accentuează o atmos
feră de incertitudine, relatează a- 
gențiile de presă. După ușoarele 
oscilații, ca urmare a zvonurilor 
privind o eventuală reducere a ra
tei dobînzilor bancare în S.U.A., 
cursul dolarului a crescut la toate 
bursele., atingind niveluri record in 
comparație cu lira sterlină, marca 
vest-germană, francul francez și 
yenul japonez. La Londra, lira ster
lină a fost cotată marți la cel mai 
redus curs de schimb din iunie 1978, 
iar la Frankfurt pe Main, Bundes- 

cu toți oamenii muncii, asigurîndu-se, 
in felul acesta, conducerea unitară, 
democratică și armonioasă a întregii 
societăți.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Preocupindu-se de edificarea cu suc
ces a socialismului in România, 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă desfășoară o bogată activi
tate internațională, iau parte activă 
la rezolvarea problemelor majore cu 
care este confruntată in prezent ome
nirea. în condițiile internaționale ac
tuale^ deosebit de complexe, în care 
asistăm la o accentuare a încordării, 
se impune mai mult ca oricind conju
garea eforturilor tuturor popoarelor, 
ale forțelor progresiste de pretutin
deni pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, 
colaborare și pace, respectarea neabă
tută a dreptului popoarelor de a se 
dezvolta liber și independent, potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii, fără 
nici un amestec din afară.

România socialistă dezvoltă larg 
colaborarea cu toate țările socialis
te, acționează energic pentru întări
rea solidarității acestora, extinde re
lațiile cu țările in curs de dezvolta
re, cu țările nealiniate. în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, pro
movăm relații de colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. La baza raporturilor 
șale internaționale România situează 
în mod consecvent principiile egali
tății în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța.

Profund preocupați de instaurarea 
unui climat de pace și securitate pe 
continentul european, acționăm cu 
hotărîre, împreună cu celelalte sta
te, pentru încheierea cu succes a 
reuniunii de la Madrid, pentru con
tinuarea procesului de colaborare 
început la Helsinki, prin organizarea 
de noi reuniuni. Considerăm ca deo
sebit de important să se ajungă la 
convocarea unei conferințe consa
crate întăririi încrederii și dezanga
jării militare în Europa — idee sus
ținută cu consecvență de România și 
Polonia — ca și de celelalte țări so
cialiste. Ne pronunțăm în modul cel 
mai hotărit pentru oprirea amplasă
rii și dezvoltării de noi arme ra
cheto-nucleare pe continent.

Considerăm că problema cardinală 
a zilelor noastre este înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare, trecerea, pînă nu este 
prea tîrziu, la măsuri efective in ve
derea opririi cursei înarmărilor, eli
berării omenirii de coșmarul unui 
război pustiitor.

In concepția Partidului Comunist 
Român toate conflictele și stările de 
Încordare din lume pot și trebuie să 
fie. .soluționate exclusiv pe calea po
litică, prin tratative, purtate in spi
ritul stimei și respectului reciproc, 
al înțelegerii și păcii. Ne pronunțăm, 
totodată, .pentru lichidarea subdez
voltării, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Partidul Comunist Român dezvol
tă relații de colaborare și solidarita
te cu partidele comuniste și munci
torești, pornind de la premisa că fie
care partid trebuie să-și elaboreze 
de sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară în con
cordanță cu realitățile din țara res
pectivă. în același timp, extindem 
raporturile cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu partidele de 
guvernămînt, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele antiirnpe- 
rialiste de pretutindeni, considerînd 
că întărirea solidarității și a colabo
rării tuturor acestor forțe se impune 
mai mult ca oricind în lupta pentru 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Cu încrederea fermă în capacita
tea organizatorică și de acțiune a 
P.M.U.P. de a depăși actuala situa
ție, de a asigura înaintarea Poloniei 
pe calea socialismului, corespunzător 
intereselor supreme ale națiunii po
loneze, vă dorim succes deplin in 
activitatea de transpunere în viață a 
hotăririlor pe care le va adopta con
gresul dumneavoastră.

Mulțumindu-vă pentru invitația 
de a lua parte la lucrările congresu
lui dumneavoastră, a spus in înche
iere vorbitorul, ne exprimăm con
vingerea că relațiile tradiționale de 
solidaritate și prietenie dintre P.C.R. 
și P.M.U.P., dintre România și Po
lonia se vor dezvolta continuu pe 
multiple planuri, spre binele și in 
interesul popoarelor român și polo
nez, al cauzei păcii și socialismului, 
securității și independenței națio
nale, cooperării și colaborării inter
naționale.

Trăiască prieteni» șl colaborarea 
dintre . Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre România și Polonia, dintre 
popoarele noastre !

Să triumfe cauza păcii și socialis
mului în întreaga lume !

★

orientate în direcția depășirii actua
lei crize economice și sociale. Tot
odată, s-a relevat cu pregnanță rolul 
de seamă al congresului în consoli
darea unității partidului.

Cuvîntul de salut adresat congre
sului in numele C.C. al P.C.R.. al se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
rostit de tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. conducă
torul delegației P.C.R.

Congresul a fost salutat, de aseme
nea, . de șefi ai altor delegații din 
țări socialiste.

monetare occidentale
bank a intervenit în sprijinul măr
cii vest-germane. La Tokio, cotația 
dolarului a depășit nivelul de 230 
yeni pentru un dolar, ridicindu-se 
la 231,10 yeni.

Totodată, prețul aurului a scăzut 
din nou, apropiindu-se de nivelul 
de 400 dolari uncia, față de 414—415 
dolari uncia in ajun.

Aceste evoluții sint puse — in 
ce privește dolarul — in legătură 
cu infirmarea zvonurilor privind 
reducerea dobînzilor bancare ame
ricane și, respectiv, cu menținerea 
acestora la nivelul exagerat de înalt 
de 20,5 la sută. (Agerpres).
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