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o sinteza cuprinzătoare, un îndreptar prețios 
în munca de zi cu zi a ziaristului comunist

In întreaga țară- 

un puternic 

și însuflețitor avînl
întrecerii socialiste

ihtrfit in tradiție ca ziua de 
33 August, in care aniversăm 
strălucita victorie a revoluției 

de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
piatră de hotar în istoria contem
porană a României — să fie sărbă
torită de întregul nostru popor in
tr-un climat de puternică eferves
cență politică și entuziastă muncă 
creatoare. In fabrici și uzine, pe șan
tiere și ogoare, în instituții, oamenii 
muncii — români, maghiari, germani, 
de alte naționalități — strins uniți 
în jurul partidului, muncesc fără 
preget, cu dăruire și elan patriotic 
pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului pe acest prim an al actua
lului cincinal, care marchează o 
etapă nouă, superioară în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Am putea enumera aici sute 
de fapte semnificative desprinse 
din cronica întrecerii socialiste des
fășurate in acest prim an al cin
cinalului calității și eficienței. Oa
menii muncii din întreprinderile 
Industriei electrotehnice și elețt- 
tionice din Timișoara au furni-, 
zat suplimentar economiei națio
nale, de la începutul anului și pînă 
acum, un număr însemnat de mo
toare electrice, aparate electrice de 
măsură și control, aparataj electric 
de înaltă tensiune, componente de 
tehnică de calcul și de automa
tizări și alte produse solicitate in 
țară și la export, în valoare de 
46 milioane lei ; harnicii mineri 
de la Lupeni au scos din adincuri, 
In primul semestru al anului, 40 000 
tone de cărbune cocsificabil peste 
prevederi ; a intrat în probe tehno
logice la întreprinderea „Romlux1* 
din Tîrgoviște linia tehnologică pen
tru fabricarea tuburilor din sticlă 
magnezia destinate producției de 
lămpi fluorescente ; și, în fine, în 
industria județului Harghita chel
tuielile materiale au fost reduse cu 
13 milioane lei, obținîndu-se im
portante economii de metal, energie 
electrică și combustibil.

Sînt fapte care oglindesc con
vingător înalta conștiință muncito
rească, revoluționară, spiritul de 

tVun gospodar al făurarilor de bu- 
1 .suri materiale, deopotrivă proprie

tari, producători și beneficiari a 
tot ceea ce realizează. Sint fapte 
care ilustrează hotărirea cu care 
comuniștii, toți oamenii muncii 
acționează pentru realizarea pla
nului pe acest an, pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului 
al Xll-lea al partidului. Putem 
spune că, practic, în fiecare în
treprindere există realizări demne 
de evidențiat, fie in domeniul 
îndeplinirii planului la producția 
fizică și netă, a sarcinilor la export, 
ori in privința reducerii importu
rilor, fie în domeniul valorifi
cării superioare a resurselor ma
teriale, înnoirii și modernizării pro
duselor, economisirii materiilor 
prime și materialelor ș.a. Și, de 
fapt, pretutindeni în unitățile eco
nomiei asemenea rezultate au deve
nit posibile prin exercitarea largă 
a autoconducerii muncitorești care, 
inainte de orice, presupune o con
tribuție cit mai mare din partea fie
cărui om al muncii la eforturile în
tregului colectiv consacrate creșterii 
producției și eficienței economice, 
gospodăririi raționale a mijloacelor 
tehnice, materiale și financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare.

In multe din aceste rezultate se 
regăsesc efectele concrete ale mă
surilor stabilite de marele forum al 
clasei noastre muncitoare, Congre
sul al ll-lea al consiliilor oamenilor 
muncii. Organizîndu-și activitatea 
in lumina orientărilor și sarcinilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la congres, fiecare în
treprindere, fiecare centrală in
dustrială dispune de programe 
practice de acțiune pentru fruc
tificarea la maximum a po
tențialului productiv, pentru spori
rea continuă a producției și a efi
cienței economice. Desfășurind larg 
întrecerea socialistă in întîmpi- 
narea zilei de 23 August, colectivele 
de oameni ai muncii sînt chemate 
să facă totul pentru traducerea in
(Continuare in pag. a IlI-a)

SECERIȘUL 
GRÎULUI - 
încheiat grabnic, 
pînă la ultimul 

hectar!
Ne aflăm intr-o perioadă cînd pentru me

canizatori, specialiști și toți lucrătorii ogoa
relor din zonele unde mai este de strins griul 
nu există sarcină de mai mare răspundere 
decît aceea de a intensifica recoltarea griului 
la nivelul maxim al posibilităților, astfel ca 
secerișul să se termine pretutindeni în aceas
tă săptămînă. Există toate condițiile ca in 
2—3 zile griul să fie strins de pe toate supra
fețele unde se mai află în lanuri, întrucit 
vremea s-a îmbunătățit. în realizarea acestui 
obiectiv, folosirea din plin a fiecărei ore și 
zile bune de lucru, din zori și pină în noapte, 
are în momentul de față o însemnătate deci
sivă pentru ca această importantă acțiune să 
se încheie grabnic pretutindeni, prevenin- 
du-se orice pierderi de recoltă prin scuturarea 
spicelor. Esențial este ca, printr-o temeinică 
organizare a muncii, combinele să fie folo
site la capacitatea maximă, inclusiv cele tri
mise in ajutor din sudul țării, iar acolo unde 
acestea nu pot intra — griul să fie strins de 
îndată cu secerile și coasele. Iată de ce spe
cialiștii, cadrele de conducere din unitățile 
agricole, activiștii de partid și de stat care 
indrumă actuala campanie au datoria să se 
afle in permanență în cîmp, in mijlocul me
canizatorilor și cooperatorilor, pentru a or
ganiza operativ recoltarea cu prioritate a 
porțiunilor de ian mai zvîntate.

Totodată, intrucît s-a creat un decalaj mare 
între suprafețele recoltate și cele eliberate de 
paie, este absolut necesar ca pretutindeni să 
se acorde o atenție deosebită organizării unor 
acțiuni ample pentru strîngerea paielor, 
transportarea - și depozitarea lor. Și aceasta 
spre a se crea un larg front de lucru pentru 
executarea neîntirziată, in două schimburi, a 
arăturilor de vară. în acest scop trebuie fo
losite toate posibilitățile — de la mijloacele- 
mecanice Ia stringerea manuală a paielor și 
transportul lor cu atelajele.

IN PAGINA A III-A

LA ORDINEA ZILEI IN AGRI
CULTURĂ : stringerea neîntir
ziată a paielor de pe cimp și 
irigarea intensă a culturilor

Amplul ciclu de culegeri de texte 
alese din opera1 tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind gindirea social- 
politică a președintelui României, a 
inserat de curind cel de-al 18-lea 
volum, prin apariția, la Editura poli
tică, a lucrării „Rolul presei in opera 
de edificare a socialismului".

Editarea unei, lucrări cu o aseme
nea tematică, in perioada pre
mergătoare aniversării a 50 de 
ani de la apariția, in ilegali
tate, a primului număr al zia
rului „Scinteia" — eveniment 
devenit in anii eliberării săr
bătoare a întregii prese româ
nești — se înscrie drept o do
vadă a prețuirii pe care parti
dul nostru, secretarul său ge
neral o acordă presei și sluji
torilor ei.

Materialul din volumul de 
față, privitor la activitatea de 
propagandă, in general, și la 
cea de presă, in special, cu- 
prinzînd ideile esențiale des
prinse din expunerile și mesa
jele adresate de conducătorul 
partidului și al țării de-a lun
gul ultimului deceniu și jumă
tate, evidențiază pregnant un 
Concept superior, revoluționar, 
democratic de înțelegere a mi
siunii politice și civice a pre
sei, constituie un îndreptar de 
muncă pentru toți cei ce lu
crează în domeniul presei scri
se sau vorbite. Prin cerințele 
limpezi pe care" le formulează, 
lucrarea deschide, totodată, 
perspectivele unei activități 
publicistice tot mai conștiente 
de menirea sa, de marile răs
punderi ce revin presei.

Bogăția de idei și multiplele 
măsuri concrete pe care le su
gerează lucrarea pun, o dată 
mai mult, în lumină elemen
tele cardinale ale acelui tot u- 
nitar care definește vocația de 
mare om politic și gînditor a 
secretarului general al partidu
lui nostru, energia sa clocoti
toare, preocuparea asiduă și fermi
tatea neclintită, manifestate în di
recția realizării exemplare a hotărâ
rilor adoptate în ultimii 16 ani de 
congresele partidului nostru, pentru 
transformarea României într-o țară 
avansată economic, prosperă, cu o 
cultură de înaltă valoare, cu un po
por temeinic instruit.

Structurat în viziunea uneî logici 
riguroase, volumul de față se des
chide prin evidențierea rolului con
ducător al partidului drept principiul 
de bază al activității presei noastre 
comuniste, domeniu în care secreta
rul general al partidului dezvoltă re
marcabile contribuții teoretice. Con
ducerea presei de către partid 
este gindită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca o îndrumare emina
mente politică, ceea ce presupune 
înlocuirea, stilului administrativ-bi- 
rocratic cu întărirea răspunderii șl 
controlului politic al partidului, cu 
creșterea responsabilității comuniș
tilor ce-și desfășoară activitatea in 
presă, a răspunderii fiecărui ziarist 
față de partid, față de popor, a auto- 
răspunderii în fața propriei con
științe. Profesia de ziarist a fost ast

fel așezată cu claritate în spațiul 
unei veritabile demnități comuniste, 
presa însăși devenind o instituție cu 
largi drepturi și îndatoriri, o repre
zentantă autorizată a opiniei publice, 
a cărei supremă învestitură este 
aceea de a sluji progresul social, de 
a milita pentru izbinda noului, pen
tru așezarea adevărului în structura

Roluf presei
■în opera

a socialismului
: ■ . o.

intimă a întregii, existențe sociale. 
Ințelegînd în această perspectivă 
generoasă activitatea presei, secre
tarul general al partidului a inițiat 
o seamă de măsuri de perfecționare 
a activității lucrătorilor din presă, 
intre care se remarcă în mod deo
sebit desființarea cenzurii, urmare a 
maturității pdlitice a oamenilor so
cietății noastre, expresie a încrederii 
^partidului în cei învestiți să afle 
echivalența măsurii, prin cuvînt și 
imagini, amplului efort de construcție, 
de creație materială și spirituală, in 
care se află angajat, ca participant 
conștient, întregul popor. Datorită 
preocupării permanente a secreta
rului general pentru afirmarea mai 
puternică a rolului presei in edifi
carea socialistă a țării, avem azi in 
România o presă cu adevărat liberă. 
In viziunea secretarului general al 
partidului, libertatea presei trebuie 
să se sprijine temeinic pe o muncă 
asiduă, pe dăruirea, devotamentul 
și competența profesională a ziariș
tilor, să refuze orice tendință spre 
pasivitate în fața ideilor retrograde, 
să genereze inițiative publicistice 
pentru afirmarea concepției mate

rialiste, revoluționare despre lume 
și viață.

Militind pentru libertatea prespi, 
secretarul general a acționat totoda
tă in direcția înfăptuirii unor mă
suri organizatorice concrete care să 
dea substanță reală conceptului. 
Stau mărturie in acest sens adop
tarea, in urmă cu cîțiva ani, a noii 

Legi a presei, cit și cristali
zarea unor modalități organi
zatorice specifice care au afir
mat și în acest domeniu mun
ca colectivă, spiritul muncito
resc, revoluționar, au sporit 
rolul organizațiilor de partid 
în întronarea unui spirit pro
fund partinic, activ în promo
varea fermă a ideologiei parti
dului.

în contextul larg al afirmă
rii conducerii de către partid 
a presei, secretarul general al 
partidului subliniază că crite
riul suprem de apreciere a 
activității acesteia trebuie să-l 
constituie, ca dealtfel in toa
te celelalte domenii ale vieții 
economico-sociale, eficiența, ' 
măsura in care contribuie la a 
conferi o calitate nouă parti
cipării oamenilor muncii la 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. O asemenea concepție 
lasă limpede să se înțeleagă 
faptul că presa nu poate fi 
doar un simplu instrument de 
informare, de reflectare a unor 
fapte, ci, înainte de toate, un 
factor activ de mobilizare a 
conștiințelor și energiilor țării, 
de creare a unui spirit de înal
tă responsabilitate în muncă, 
o tribună de luptă pentru 
dreptate și echitate, împotriva 
a tot ceea ce stînjenește mer
sul nostru viguros înainte. 
Dezvoltînd inițiativele și ex
periența acumulată pînă în 
prezent, presa trebuie să devi
nă, o și mai puternică tribună 
de manifestare a democrației 

socialiste, să fie cadrul larg prin 
mijlocirea căruia să se exprime în
treaga colectivitate umană a Româ
niei, asigurind o puternică circulația 
a experiențelor înaintate, o vie con- î 
fruntare a ideilor, devenind nu doar 
purtătoarea de cuvint a opiniei pu
blice, ci tribuna cotidiană de la care 
opinia publică se exprimă. Pentru 
aceasta sînt necesare eforturi sporite 
din partea ziariștilor spre a conferi 
o autentică modernitate presei, spre 
a-i vitaliza existența, prin înlătura
rea cu mai multă fermitate a șabloa
nelor de gîndire și de limbaj, a um
brelor tîrzii ale schematismului ce 
izvorăște din insuficienta cunoaștere 
a realității, a adevărului vieții.

Deschizind un asemenea larg ori
zont de acțiune, secretarul general al 
partidului i-a îndemnat în repetate 
rinduri pe lucrătorii din presa scri
să și vorbită să-și facă un titlu de 
onoare din a -contribui la edificarea 
unei atitudini civice, politice superi
oare. din a mobiliza masele la o in-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a IV-a)
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Desfășurată sub înaltul patronaj aț președintelui Nicolae Ceaușescu,

bucurindu-se de generoasa ospitalitate a poporului român

ycw TI
Tradiția bunelor rezultate

In spiritul unei vechi și frumoase tradiții, oamenii muncii 
de la întreprinderea „Grivița roșie" din Capitală acționează 
cu hotărîre și perseverență pentru a intimpina apropiata săr
bătoare de la 23 August cu noi, și prestigioase succese in 
muncă. întregul colectiv al unității, muncitori, ingineri, teh
nicieni, economiști, intr-un adevărat spirit de echipă, iși con
centrează eforturile pentru folosirea rațională a capacităților 
de producție, realizarea la termen și chiar mai devreme a uti
lajelor tehnologice destinate obiectivelor de investiții de pe 
șantierele țării, reducerea cheltuielilor materiale și sporirea 
eficienței economice, onorarea exemplară a contractelor în
cheiate cu partenerii externi. în secțiile cazangerie — din 
care redăm imaginea de mai sus — de prelucrări mecanice 
sau montaj domnește o atmosferă de amplă mobilizare, de 
muncă intensă. Iar rezultatele obținute sint pe măsura efor
turilor depuse. în primul semestru al anului, planul producției 
fizice a fost depășit cu 122 tone utilaje tehnologice, iar chel
tuielile totale au- fost reduse cu 3 lei la 1 000 lei producție- 
marfă. Totodată, planul la export a fost depășit cu 11 mili
oane lei. (L Teodor).

LEURDA Cărbune peste plan
Minerii de la Leurda, cea mai mare unitate cu activitate 

în subteran din valea Motrului, au îndeplinit inainte de ter
men sarcinile de plan pe 7 luni la producția fizică, producția- 
marfă, la livrarea producției către beneficiari, la alți indica
tori economici. Datorită creșterii randamentului cu două tone 
in medie pe post in abataj și cu aproape 7 procente la nivel 
de exploatare, acest colectiv fruntaș din bazinul carbonifer'al 
Gorjului a extras și expediat in plus beneficiarilor, de la 
începutul anului și pină acum, mai mult de 35 000 tone 
de lignit. Aceasta, in condițiile realizării in proporție de 116 la 
sută a sarcinilor la investiții, depășirii producției-marfă cu 
peste 3 milioane lei, reducerii cheltuielilor materiale ca 
777 000 lei.

GIURGIU': Economii de materiale, energie
și combustibil

Orașul Giurgiu a devenit in ultimii ani un veritabil oraș al 
constructorilor. Mii de specialiști ridică mari construcții in
dustriale și social-edilitare care vor schimba structural pei
sajul arhitectonic al bătrinului port dunărean. Preocupați de 
darea in folosință la termen a importantelor obiective indus
triale, constructorii giurgluveni raportează importante econo
mii de materii și materiale de construcții. De la începutul 
anului și pină în prezent au'reușit să economisească 135 tone 
ciment, 28 tone metal, 32 mc material lemnos, 50 tone com
bustibil și 1 200 000 kWh energie electrică, economii care se 
cifrează la 1 221000 lei. (Petre Cristea).

GALAȚI : Noi produse asimilate
în fabricație

Concomitent cu îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 
Și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, colectivul 
Laminorului de tablă Galați a asimilat, in cursul lunii iulie, 
două noi tipuri de profile deschise, formate la rece, profile 
destinate construcției unor vagoane de cale ferată pentru ex
port. Pînă in prezent, laminoriștii gălățeni au realizat și livrat 
întreprinderii de vagoane din Arad 500 tone de astfel de 
profile.

— marea manifestare a sportului, păcii și colaborării tineretului studențesc al lumii —

s-a încheiat ieri, într-o atmosfera sărbătoreasca
Joi s-a încheiat la București, în- 

tr-un cadru festiv; Universiada ’81.
îndemnul adresat de șeful statului 

român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președinte de onoare al Universiadei 
’81. cu prilejul inaugurării Jocurilor, 
„Fie ca această competiție mondială 
a tineretului universitar să constituie 
o puternică manifestare a prieteniei, 
a solidarității studențimii, a tinere
tului de pretutindeni, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, o lume a 
păcii, a independenței naționale a tu
turor popoarelor", și-a găsit un pu
ternic ecou în rîndurile tuturor celor 
prezenți in capitala țârii noastre, 
fapt ilustrat in mod semnificativ de 
spiritul de deplină sportivitate in 
care s-au desfășurat concursurile, de 
numeroasele manifestări și reuniuni 
prietenești care au completat pro
gramul celor 12 zile.

Festivitatea s-a desfășurat pe ma
rele stadion ..23 August", care a găz
duit în timpul întrecerilor puternicul 
concurs de atletism.

Au luat parte tovarășii Ion Coman, 
Constantin Dăscălescu, Cornelia Fi- 
lipaș, Gheorghe Bană, Aneta Spornic, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Ilie

Rădulescu, precum și Emil Drăgă- 
nescu, ministrul turismului și spor
tului, Pantelimon Găvănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
Tudor Mohora, secretar al C.C. al 
U.T.C.. președintele U.A.S.C.R., vice
președinți ăi Comitetului național de 
organizare a Universiadei, alți mem
bri ai comitetului.

La festivitate au luat parte Primo 
Nebiolo. președintele Federației In
ternationale a Sportului Universitar, 
alți membri ai- conducerii F.I.S.U., 
personalități ale vieții sportive mon
diale.

Sînt prezenți sportivi din toate de
legațiile participante, antrenori si ar
bitri. organizatori, toți cei care au 
contribuit la buna desfășurare a în
trecerilor sportive din capitala Româ
niei.

Zeci de mii de spectatori, care în 
timpul Universiadei au luat cu asalt 
arenele unde aveau loc întrecerile 
între studenții sportivi, au fost pre-
(Continuare în pag. a Il-a)

Flacăra Jocurilor s-a stins, 
flacăra prieteniei arde in continuare
Cu douăsprezece zile in 

urmă, ziarele, radioul și 
televiziunea vesteau lumii 
întregi că în capitala 
României, la București, 
tinăra studentă Nadia Co
maneci — una dintre 
cele mai mari sportive de 
pe glob — aprindea fla
căra Universiadei ’81, 
inaugurind evenimentul 
sportiv nr. 1 al anului, 
competiția cea mai im
portanță dintre Olimpia
da ’80 și Olimpiada ’84, o 
grandioasă sărbătoare a 
sportului, prieteniei și co
laborării tineretului lumii. 
Acum, aceleași mijloace 
de informare anunță, de 
asemenea, lumii întregi 
că flacăra Universiadei ’81 
s-a stins, încheind o ma
nifestare care și-a atins

intru totul și pe deplin 
nobilele-i țeluri.

Desfășurată sub (nal
tul patronaj al președin
telui României. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
bucurindu-se de tradițio
nala și generoasa ospita
litate a poporului român, 
Universiada de la Bucu
rești a cunoscut, pe tot 
parcursul ei, deopotrivă 
un prestigios succes spor
tiv și organizatoric, afir- 
mîndu-se și ca un prilej 
favorabil mai bunei cu
noașteri și închegării de 
noi prietenii intre repre
zentanții sportivi ai celor 
200 milioane de fii ai „Al
mei mater“ de pe planetă. 
Deosebit de concludente 
în acest sens sînt sume
deniile de impresii și de
clarații făcute de către

oaspeții noștri, dintre care 
reproducem — în aceste 
rinduri ce vor să se con
stituie într-o sinteză re
velatoare — una singură : 
„A Xl-a ediție a Univer
siadei, de la București, 
s-a bucurat de amploarea, 
organizarea și valoarea pe 
care nu le-a cunoscut nici 
una din edițiile prece
dente". Aprecierea apar
ține uneia dintre persoa
nele cele mai autorizate 
— sovieticul Serghei Iva
nov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
F.I.S.U., participant la 
mai multe ediții ale Uni
versiadei.
Gheorghe MITROI

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Moment din timpul festivității de închidere a Universiadei ’81 — București Foto : S. Cristian
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FI acar a Jocurilor s-a stins, flacăra prietenie! arde în continuare
9 Record de participant! la Jocurile Mondiale Universitare: 

peste 5000 (față de 4397 la Sofia 1977 și 4381 la Ciudad de 
Mexico 1979).

® Record al recordurilor mondiale universitare: 39 (plus 4 
recorduri realizate în serii, dar doborîte imediat în finale).

• Aproximativ 1300 ore de concurs pentru 374 medalii.
• Au urcat pe podium reprezentanți din 30 de țări.
• Cel mai valoros bilanț românesc din istoria participării 

noastre la Universiadă: 67 medalii (30 aur + 17 argint + 20 
bronz).

C1ND TINERII SE ÎNTREC, 
TRIUMFĂ VIAȚA

NIKOLAI N. RIAȘENTEV, pre
ședintele Consiliului unional al So
cietăților sportive ale sindicatelor 
din U.R.S.S. : Realizarea actualei 
Universiade a fost foarte oportună, 
ținînd seama de situația internațio
nală dificilă. Pe lingă celelalte as
pecte reușite ale sale, marea mani
festare a sportului studențesc găz
duită de România s-a arătat, fără 
Îndoială, la Înălțime ca mijloc de 
promovare a înțelegerii și prieteniei 
dintre tineri. Cred că toate delega
țiile au contribuit la crearea unei 
ambianțe propice cunoașterii și bu
nei înțelegeri între sportivii parti
cipant!. Că e yorba de o atmosferă 
adecvată apropierii au arătat-o 
permanentele întilniri prietenești 
intre tineri aici, in satul Universia
dei, unde el au avut posibilitatea să 
discute, să se distreze împreună.

Cit despre rezultatele tehnice ale 
Întrecerii, putem spune că ele in
dică un nivel destul de inalt. Se 
cuvine remarcată buna organizare a 
Universiadei. Noi știm cite pro
bleme ridică organizarea de uni
versiade și olimpiade, deci cu atît 
mai mult putem aprecia eforturile 
și succesele tovarășilor români.

JILL STERKEL (S.U.A.), multiplă 
campioană mondială universitară la 
Înot : Sînt fericită că aici, la Bucu
rești. am reușit să cuceresc trei me
dalii de aur la întreceri indi
viduale și să dobor de cîteva 
ori recordurile mondiale universi
tare la probele respective. întrece
rile sportive din cadrul Universia
dei au fost de un inalt nivel, atit 
organizatoric cit si competițional. 
La fiecare probă la care am parti
cipat s-a dat o luptă dirză în finale 
pentru cucerirea unui loc ne po
dium. O apreciez in mod deosebit 
pe Carmen Bunaciu. o sportivă de 
prim rang.

Trebuie să spun că rezultatele 
bune obținute le datoresc ei gene
rosului public român, care ne-a în
curajat întotdeauna cu căldură. A- 
veți un popor minunat si voi reveni 
Întotdeauna cu plăcere în România, 
de care mă leagă acum multe prie
tenii. multe clipe fericite.

NICU STOIAN, căpitanul echipei 
masculine de volei a României, 
medaliată cu aur : Pentru mine, 
un student din Craiova. însăși 
participarea la o manifestare de 
o asemenea amploare cum a 
fost Universiada '81 a reprezen
tat o mare bucurie și o mare 
șansă de afirmare. Am mai parti
cipat pînă acum la mari turnee in
ternaționale de volei, dar acesta de 
la București a fost exemplar orga
nizat și deosebit de disputat. în cu
noștință de cauză fiind, pot afirma 
că n-a fost cu nimic mai prejos față 
de turneul olimpic din vara trecută. 
Noi, jucătorii prezentei generații, 
nădăjduim ca, după ce In ultimul 
an am reînnodat succesul marilor 
performanțe ale voleiului românesc, 
să culegem noi lauri, spre gloria 
sportivă a României. Cit privește 
ambianța generală, m-am convins 
că acolo unde tinerii se întrec, 
triumfă viața, triumfă pacea.

EMANUELE SCARPIELO (Italia), 
președintele Comisiei tehnice inter
naționale a F.I.S.U. : Universiada 
București '81 a fost. Înainte de toa
te. un mare succes din punctul de 
vedere al participării. în Capitala 
României dîndu-și întîlnire sportivi 
din toate colturile lumii. Dar. la o 
asemenea manifestație internațio
nală nu contează numai numărul, ci 
și calitatea. Or, la București au 
fost prezent! printre cei mai buni 
sportivi ai lumii, cunoscut fiind 
faptul că în toate tăvile majorita
tea sportivilor de talie mondială 
sînt studenți. Așa se explică faptul 
că la atletism și natație au fost do- 
borite atîtea recorduri mondiale u- 
niversitare. Cit privește scrima, la 
București a fost o reeditare a re
centelor campionate mondiale de la

Ediția a Xl-a 
văzută de participant

Clermont Ferrand. La gimnastică, 
competiția a fost de o înaltă cali
tate. la ea fiind prezenti campioni 
mondiali si olimpici.

Sînt perfect satisfăcut de felul în 
care s-a desfășurat Universiada, iar 
micile dificultăți ivite pe parcurs, 
inevitabile într-o manifestație com
plexă de asemenea amploare, au 
fost repede și ușor depășite.

Vreau să profit de acest prilej 
pentru a mulțumi autorităților ro
mâne. Comitetului român de orga
nizare pentru condițiile create în 
vederea desfășurării cu succes a 
Universiadei. Mulțumesc si poporu
lui român pentru calda sa ospitali
tate. Aici, tinerii din toată lumea 
s-au întilnit si au petrecut aproape 
două săptămîni în spiritul priete
niei și înțelegerii. Acesta este, cred-, 
mesajul Universiadei București '81.

CARMEN BUNACIU (România), 
dublă campioană mondială univer
sitară : Universiada ’81 mi-a adus 
cele mai mari sațlsfacții din 
viața mea de sportivă. Am în
vins concurente foarte valoroa
se, cum sînt americancele Carlisle 
și Sue Walsh, am cucerit titluri 
mondiale universitare, dar și me
dalii de argint in probe la care 
nu sînt specializată. Ne-a reușit o 
foarte bună cursă de ștafetă, mie și 
colegelor mele Brigitte Brass. Ma
riana Paraschiv, Irinel Pănulescu. 
Iar toate aceste evenimente sporti
ve s-au petrecut în ambianța caldă 
a publicului nostru drag, căruia îi 
mulțumesc din suflet pentru susți
nerea morală ce mi-a acordat-o.

DJAN MADRUGA (Brazilia), clș- 
tigător a două medalii de argint 
la înot : Organizatorii acestei „mici 
Olimpiade" merită toate elogiile. Mă 
aflu pentru prima oară în România 
și am rămas cu foarte bune im
presii despre români. Ca latini, ei 
se aseamănă mult cu noi, brazilienii, 
ceea ce înlesnește comunicarea și 
înțelegerea.

Dr. PRIMO NEBIOLO, președintele F.I.S.U. ;

„România a fost țara ideală 
pentru organizarea unei asemenea 

manifestări"
„Înainte de toate, vreau să subliniez faptul că Universiada de 

la București a constituit un fericit prilej de intilnire a întregii lumi 
sportive Am fost cu toții mulțumiți să vedem eă țările participante, 
tinerii sportivi prezenți, indiferent de rasă, religie sau ideologie, 
s-au întilnit aici intr-un climat de destindere, pace și prietenie. 
Pentru mine, aceasta reprezintă aspectul cel mai important al Uni
versiadei bucureștene, semnificația sa cea mai profundă. Acum, la 
ora bilanțului, cred că pot să afirm că, in acest moment, România 
a fost țara ideală pentru organizarea unei asemenea competiții, 
care să favorizeze intilnirea tuturor tinerilor universitari din lume.

In ce privește profilul sportiv, totul a fost foarte bine organi
zat : instalațiile sportive au fost foarte bine puse la punct, satul 
Universiadei foarte frumos și funcțional, iar competițiile interesante 
și de un inalt nivel tehnic.

Ca președinte al F.I.S.U. încerc o mare satisfacție și aș dori să 
profit de această ocazie să, exprim și prin intermediul ziarului 
„Scinteia" încă o dată față de toți prietenii din România recu
noștință și satisfacție pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat, 
pentru felul in care a fost organizat totul.

In mod deosebit doresc să mulțumesc președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a fost foarte amabil cu noi, acceptlnd ca cea de-a 
Xl-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de vară să se 
desfășoare sub înaltul patronă) al domniei sale. Sint convins că 
toată lumea, conducători ai F.I.S.U. și altor foruri sportive interna
ționale implicate, ai țărilor participante, oficiali și sportivi vom 
purta o amintire foarte plăcută a Universiadei bucureștene, a 
poporului român".

CHEN XIAN, vicepreședinte al 
Federației sporturilor din R.P. 
Chineză : Cu prilejul participării 
la Universiada de la București, de
legația sportivă chineză s-a bucu
rat de o primire călduroasă, prie
tenească din partea spectatorilor 
și a tineretului român. Am simțit 
din plin profundele sentimente de 
prietenie existențe între poporul 
român și poporul chinez. Pe intreg 
parcursul, Jocurile Moijdiale Uni
versitare au fost foarte bine orga
nizate, creîndu-se o ambianță 
propice unei desfășurări la nivel 
exemplar. S-au înregistrat rezulta
te sportive bune, care reflectă și 
condițiile excelente asigurate par- 
ticipantilor. Dorim să exprimăm, 
prin intermediul ziarului „Scinteia", 
mulțumirile noastre, împreună cu 
felicitări cordiale pentru rezultatele 
foarte bune obținute de sportivii 
români. Lor, ca și întregului popor 
român, le urăm din inimă noi suc
cese în viitor. Ne-am bucurat să 
constatăm că Universiada s-a des
fășurat în spiritul păcii și priete
niei, pe linia dorinței exprimate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea oficială ,a Univer
siadei.

JERARDO RODRIGUEZ, căpita
nul echipei cubaneze de polo, câști
gătoare a medaliei de aur: Am avut 
de luptat din răsputeri pentru a 
obține primul loc, dar pe cit de 
serioase au fost greutățile pentru a 
ajunge pe podiumul de onoare, pe 
atît de mare este satisfacția mea 
și a coechipierilor mei, Am avut 
adversari din cei mai valoroși. Aș 
aminti în primul rînd echipele Sta
telor Unite ale Americii și Româ
niei. Aceste două formații au fost 
cel mai greu de depășit. în ge
neral, concurenții de la polo s-au 
situat între cei bine cotați, ceea 
ce explică nivelul superior la care 
s-au desfășurat întrecerile la aceas
tă probă.

Aș dori să mulțumesc pe această 
cale organizatorilor Universiadei, 
care au știut să asigure o ambianță 
favorabilă sportului de performan
ță. Aveți un public care a con
tribuit mult ca Universiada să se 
afirme ca o mare manifestare a 
prieteniei și înțelegerii între tinerii 
universitari.

Convorbiri consemnate de i 
Valentin PAUNESCU 
Nicolae PLOPEANU 
Vaslle OROS

(Urmare din pag. I)
Succesul întrecerilor sportive a 

fost evident in fiecare din cele 
zece zile de concurs și In fiecare 
din cele 17 arene rezervate Univer
siadei. Prezența la start a citorva 
zeci de campioni și recordmani 
olimpici, mondiali și continentali, a 
numeroși recordmani mondiali uni
versitari ; înfringerea unora dintre 
acești reputați sportivi de către al
ții mai tineri, dar de data aceasta 
mai buni ; stabilirea a nu mai pu
țin de 43 recorduri mondiale uni
versitare (la natație și atletism, In 
unele probe și in serii, nu numai 
in finală) ; situarea citorva din 
aceste noi recorduri In imediata 
apropiere a performanțelor supre
me reușite vreodată de om ; cuce
rirea locului intii și a medaliei de 
aur (la unele probe) de către doi, 
trei sau chiar patru sportivi de va
loare egală, care n-au putut fi de
partajați nici cu ajutorul calcula
toarelor electronice ; nivelul deose
bit de ridicat al multor meciuri și 
al tuturor finalelor din turneele de 
baschet, volei și polo, nivel compa

Dublul Dirzu—Segărceanu a rămas neînvins și după Universiadă

Publicul bucureștean, Incandescent ca întotdeauna

„In satul studențesc ne-am simțit ca acasă"

rabil cu al oricăror mari competiții 
ale lumii in aceste jocuri cu min
gea — toate acestea, și multe alte 
considerente și exemple asemănă
toare se constituie in grăitoare măr
turii ale faptului constatat și de 
necontestat că intrecerile sportive 
găzduite de capitala noastră au fost 
de valoare calitativă inaltă, superi
oară edițiilor anterioare ale Uni
versiadei.

In aceste întreceri viu disputate, 
palpitante și de inalt nivel, sporti
vii români s-au comportat excelent, 
situindu-se mereu printre protago
niști și urcind pe podiumul de 
onoare in absolut toate cele zece 
discipline din programul Universia
dei, in 30 de probe chiar pe treapta 
cea mai înaltă. Totalul de 67 meda
lii (30 de aur, 17 de argint și 20 de 
bronz) realizat de tricolorii noștri 
studenți reprezintă un record al re
zultatelor românești la Jocurile 
Mondiale Universitare, cel mai pres
tigios bilanț al sportivilor studenți 
din țara noastră la edițiile acestei 
mari competiții. Deși la Universia
de — ca dealtfel și la Olimpiade — 
nu se întocmesc clasamente oficiale 
pe națiuni, pentru noi este o bucu

rie și o satisfacție lesne de înțeles 
să constatăm că reprezentanții stu
denți ai culorilor sportive româ
nești au reușit la Universiada '81 
un bilanț care este întrecut — nu
meric și calitativ — numai de că
tre puternica delegație sportivă a 
Uniunii Sovietice.

Constituind un mare succes pe 
diverse planuri, nu numai din 
punct de vedere sportiv, Universia
da găzduită de capitala României 
va rămine in amintirea celor 5 000 
de oaspeți, a tricolorilor noștri stu
denți. a sutelor de mii de specta
tori bucureșteni și prin nenumă
rate manifestări de aleasă sportivi
tate, de înțelegere și prietenie in
tre tineri de pe toate continentele. 
Momentele sublime — apoteotice, 
am putea spune — cind in acor
durile imnului „Gaudeamus igitur" 
învingătorii aflați pe cele trei trepte 
ale podiumului se felicitau, iși 
strîngeau mîinile și se îmbrățișau 
prietenește; numeroasele schimburi 
de opinii ad-hoc și gesturi de în
trajutorare produse chiar in cloco
tul arenei; vizionarea in comun a 
programelor culturale și recreative 

oferite zilnic de către organizatori; 
neuitatele întilniri și seri de dans 
din satul Universiadei ; acțiunile 
complementare inițiate pentru par- 
ticipanți de către F.I.S.U. ori de că
tre U.A.S.C.R. sub egida F.I.S.U. — 
și aceste fapte se constituie in do
vezi concludente ale succesului mul
tiplu, cunoscut și recunoscut, al 
Universiadei de la București.

Acum, flacăra care timp de două
sprezece zile a ars in uriașa cupă 
ce-a străjuit stadionul „23 August" 
s-a stins. Este semnul că s-au în
cheiat manifestările din cadrul 
ediției a Xl-a, bucureștene, a Uni
versiadei, că oaspeții noștri au por
nit spre țările și casele lor din cele 
patru zări. Dar, judecind după 
atmosfera entuziastă care a domnit 
tot timpul, după minunatele scene 
tinerești care au caracterizat fie
care zi, flacăra prieteniei înfiripate 
intre sportivii studenți ce ne-au 
fost oaspeți arde in continuare. 
Acesta este mesajul nobil pe care, 
dincolo de întrecerea pentru intiie- 
tate in clasament, l-a avut și l-a 
îndeplinit cu răsunător succes Uni
versiada de la București.

Festivitatea de închidere
(Urmare din pag. I)
zențl și la această ceremonie finală, 
după care jocurile sportive universi
tare de vară vor lua o pauză de doi 
ani.

Festivitatea începe eu defilarea 
purtătorilor drapelelor naționale si a 
pancartelor cu numele țărilor parti
cipante la această a Xl-a ediție.

După alinierea lor pe gazonul sta
dionului. tovarășa Cornelia Filipaș. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședinte al Comitetului național de or- • 
ganizare a Universiadei ’81, a spus : 
„Desfășurată sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cea de-a Xl-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare — București 
1981 s-a încheiat cu deplin succes, in- 
scriindu-se, fără îndoială, ca un eve
niment de seamă în istoria mișcării 
sportive mondiale, a întîlnirilor tine
retului lumii.

în bilanțul atît de bogat al jocuri
lor de vară, care au reunit peste 
5 000 de participanți de pe toate me

ridianele globului, vor rămine legate 
de numele Bucureștiului. capitala 
Republicii Socialiste România șl 
gazda acestei mari manifestări inter
naționale. un număr impresionant de 
recorduri mondiale universitare, de 
competiții sportive de înaltă valoare, 
cît și o suită de prestigioase re
uniuni cultural-stiințifice organizate 
împreună cu Federația Internaționa
lă a Sportului Universitar — toate 
acestea constituindu-se într-o expre
sie elocventă a nobilelor idealuri 
ale tineretului de pretutindeni.

Permiteti-mi să exprim cele mai 
sincere mulțumiri tuturor partici- 
pantilor. sportivi și oficiali — în 
mod deosebit Comitetului executiv 
al Federației Internaționale a Spor
tului Universitar —. reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii, pen
tru contribuția adusă la încununarea 
cu succes a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară — București 1981.

împreună cu dumneavoastră, po
porul țării noastre, tineretul său 
au făcut totul pentru ca Universiada 
’81 — așa cum iși exprima convinge

rea președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In Mesajul adresat participantilor la 
Jocurile Mondiale Universitare de 
vară — să reprezinte o nouă contri
buție la promovarea prieteniei și în
țelegerii dintre tinerii din toate țări
le. un aport de seamă la cauza no
bilă a păcii și colaborării internațio
nale.

Sîntem încredințați că veți duce In 
țările dumneavoastră acest mesaj de 
pace al României, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. al sentimentelor 
de prietenie și caldă ospitalitate cu 
care poporul român, tineretul său 
v-au inconjurat.

Vă urăm drum bun și împlinirea 
tuturor năzuințelor ce vă animă, noi 
succese în activitatea dumneavoastră 
viitoare !“

în continuare a vorbit —- în limba 
română — președintele Federației 
Internaționale a Sportului Universi
tar. dr. Primo Nebiolo :

„La încheierea Universiadei de la 
București, doresc să mulțumesc Co
mitetului de organizare. Uniunii A

sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, autorităților politice, spor
tive și civile, studenților și tuturor 
celor care au contribuit la succesul 
organizării Jocurilor Mondiale Uni
versitare de la București.

Doresc, de asemenea, să aduc un 
omagiu și să exprim gratitudinea 
noastră domnului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, care a avut amabilitatea 
de a accepta organizarea și patrona
rea Universiadei de la București.

Această universiadă a fost minu
nat organizată, într-un mod impeca
bil, s-a bucurat de participarea mii
lor de sportivi din toată lumea. A 
fost o mare sărbătoare a tinereții, 
care a vrut să demonstreze, dincolo 
de rezultatele tehnice, că tinerii vor 
să trăiască în seninătate și prietenie, 
dincolo de barierele ideologice, de 
rasă și religie. Exprimăm gratitudi
nea noastră poporului român, care 
ne-a oferit o caldă ospitalitate, de 
neuitat, precum și publicului din 
frumosul municipiu București, care 

a urmărit jocurile noastre cu entu
ziasm și pasiune.

Sper, în numele Federației Inter
naționale a Sportului Universitar, că 
acest mesaj de pace și prietenie, 
care a luat naștere la Universiada 
de la București, va contribui la re
zolvarea problemelor tinerilor și stu
denților din lumea Întreagă, care 
vor avea posibilitatea să participe 
împreună la manifestările noastre 
sportive.

Doamnelor și domnilor.
Am onoarea, în numele Federației 

Internaționale a Sportului Universi
tar, să declar închisă, oficial. Uni
versiada de la București — 1931“.

Drapelul F.I.S.U. este coborit de 
pe catargul stadionului. Imnul stu
dențesc „Gaudeamus igitur" se aude 
acum din nou. de data aceasta în
soțind stingerea flăcării Univer
siadei.

Ediția a Xl-a a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară s-a încheiat.

Drapelul Federației Internaționale 
a Sportului Universitar este înmînat 
reprezentanților delegației Republi

cii Populare Bulgaria, tară unde. In 
1983, va avea loc următoarea ediție 
a Jocurilor Mondiale Universitare 
(de iarnă).

Urmează momentul solemn al 
coborîrii drapelului Republicii Socia
liste România. întreaga asistență, în 
picioare, ascultă cu firească emoție 
Imnul de stat al României, tara care, 
cu tradiționala sa ospitalitate, a ofe
rit 6 excelenta găzduire actualei edi
ții a Universiadei.

Festivitatea de închidere a Jocu
rilor Mondiale Universitare de vară, 
ediția a Xl-a, a fost urmată de un 
spectacol sportiv prezentat de copii 
și tineri bucureșteni, care, prin 
evoluții Inspirate, și-au adăugat 
glasul lor urărilor de rămas bun pe 
care publicul român le adresează 
tuturor celor care au participat la 
întrecerile marii competiții. în fina
lul spectacolului, ei au înscris, cu 
trupurile lor, in cadrul unei reprize 
de gimnastică ritmică, o imensă 
literă „U“, simbolul binecunoscut al 
Universiadei, în timp ce zeci de 

baloane erau lansate spre Înaltul 
cerului, purtînd drapelele F.I.S.U. și 
urarea „La revedere !“.

Făcindu-se ecoul sentimentelor cu 
care tinerii universitari părăsesc 
acum România, un grup de sportivi 
englezi au pătruns pe pista stadionu
lui purtind o Imensă eșarfă pe care 
erau înscrise cuvintele „Mulțumesc, 
România !“

După festivitatea de închidere a 
avut loc finala „Cupei municipiului 
București" la fotbal, intre echipele 
Steaua și Sportul studențesc (1—0).

în cursul serii, la Complexul cul- 
tural-sportiv studențesc Tei s-a 
desfășurat un frumos șl atractiv 
carnaval, la care au luat parte spor
tivii și invitații prezenți Ia Uni
versiada de la București. Cu acest 
prilej a fost prezentat • un bogat 
program de cintece și dansuri, susți
nut de formații studențești, care a 
întrunit aprecierile unanime ale 
participantilor. (Agerpres).
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Lucrări de maximă urgență in agricultură

STRÎNGEREA PAIELOR DE PE C'IMP
SI IRIGAREA CULTURILOR

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

Multe inițiative bune, dar și manifestări de comoditate
în Cimpia Bărăganului se desfă

șoară in aceste zile, pe un front larg, 
lucrările de strîngere a paielor de 
pe terenurile recoltate și arăturile 
de vară. Pînă joi seara, din cele 
104 000 hectare cultivate în acest an 
cu păioase, în județul Ialomița paiele 
au fost adunate de pe 91 999 hectare, 
iar arăturile s-au executat pe 87 000 
hectare. Trebuie menționat totodată 
faptul că, din cele 58 000 hectare pla
nificate cu porumb in cultură dublă, 
s-au realizat 57 000 hectare. în majo
ritatea consiliilor unice agroindus
triale — și se cuvine a fi evidențiate 
consiliile Grivița, Movila, Țăndărei, 
Slobozia. Făcăieni și Fetești — elibe
rarea terenurilor de paie s-a înche
iat, iar pînă duminică vor fi termi
nate și arăturile pe toate suprafețele.

în consiliul agroindustrial Grivița, 
cele 3 100 hectare ocupate pînă acum 
zece zile de păioase au fost în în
tregime eliberate, iar arături s-ău 
executat pe 2 600 hectare. Cum a fost 
posibilă o asemenea realizare intr-o 
perioadă mult mai scurtă decit in 
ceilalți ani ? La această întrebare

■ ■ ■ a ■»La irigații cu toate forțele, cu toate mijloacele !

Pe măsură ce culturile înaintea
ză în vegetație, plantele au nevoie 
de și mai multă apă pînă la for
marea deplină a rodului. Cu toate 
ploile căzute în cursul acestei veri, 
totuși, în unele zone ale țării, re-, 
zerva de umiditate din sol este la 
un nivel prea scăzut față de cere
rile reale ale unor culturi.

Tocmai de aceea, peste tot unde 
seceta este excesivă trebuie să 
funcționeze din plin sistemele de 
irigații — atit cele mari, cît și cele 
locale — să fie făcute canale și

de
de
Și
au
pentru mobilizarea tuturor forțelor

„ESTE POSIBILĂ RESPECTAREA TERMENULUI”
— susține constructorul

...dacă și furnizorii de utilaje își onorează obligațiile
într-un număr al ziarului nostru 

semnalam faptul că pe șantierul în
treprinderii metalurgice „Republica" 
din Reghin — cea mai mare inves
tiție a județului Mureș in actualul 
ci' cinai — constructorii, montorii și 
instalatorii sint chemați să depună 
eforturi deosebite pentru recuperarea 
tuturor intirzierilor și încadrarea in 
graficele de execuție. Aceasta repre
zintă condiția primordială ca, pină la 
30 septembrie 1981, să fie asigu
rate toate condițiile intrării eșalo
nate In producție a unei serii de o- 
biective productive importante, între 
care o capacitate de 16 000 tone piese 
turnate din oțel, două linii de 36 000 
tone piese turnate din fontă și altele. 
Un amănunt care definește cu exacti
tate importanța economică a noii 
investiții : in final, producția vechii 
capacități va crește de la 1 000 tone 
piese din oțel la 17 000 tone iar la 
piese din fontă — de la 9 000 tone la 
45 000 tone. Iată rațiunea pentru care, 
recent, pe șantier a avut loc, in pre
zența tovarășului 
prim-secretar 
țean Mureș al 
de răspundere 
liză detaliată 
lucrărilor de construcții-montaj, sta- 
bilindu-se sarcini și termene precise 
pentru fiecare din cei care concură 
la finalizarea acestui obiectiv.

Dar cum își desfășoară constructo
rii activitatea pe șantier?

Mai întii, o remarcă: în vederea 
începerii probelor tehnologice, bene
ficiarul a preluat integral in execu
ție instalațiile aferente cuptoarelor 
cu arc, magistralele de bare aferente 
turnătoriei de otel, stația de pompe, 
instalațiile electrice de lumină și 
altele. La fiecare din aceste lucrări 
mai sînt multe de făcut.

— Din punctul de vedere 
Btructorului — ne spune 
loan Lazăr, șef de lot — 
sint finalizate in proporție de peste 
95 la sută. De cîteva zile, am atacat 
cu toate forțele — 260 de oameni — 
ultimele lucrări: finisajele la anexele 
sociale 1. 2 și 3 din cadrul turnăto
riei, cuptoarele cu inducție, liniile fe
rate, drumurile și platformele par
țiale și depozitele de metal. Am fi
nalizat laboratoarele si capacitățile 
de fontă, gospodăria de apă. stafiile 
de pompe și compresoare si turnu
rile de răcire, iar, la tumul nr. 1, 
lucrăm la umplutura interioară în 
vederea punerii în funcțiune a capa
cității prevăzute în prima etapă.

Din păcatd, așa cum semnalam și 
în articolul precedent, datorită ne- 
•oluționării in timp util a unor pro- 

Nicolae Vereș, 
al Comitetului jude- 
P.C.R., a altor factori 
din ministere, o ana- 
a stadiului realizării

al con- 
maistrul 
lucrările

am primit răspuns de la tovarășul 
Nicolae Miu, președintele consiliu
lui : „Presele care ău balotat paiele 
de pe 2 600 hectare au funcționat 
bipe și toate au fost echipate cu 
tirișuri. La transport am organizat 
echipe de încărcători pentru cele 
peste 200 de atelaje folosite în cele 
patru cooperative agricole, fiecare 
căință făcînd cîte trei drumuri pe zi. 
La clăditul șirelor am avut formații 
de Cooperatori pricepuți care au lu
crat ca pe bandă. Depozitarea paie
lor s-a făcut în baza furajeră și în 
imediata apropiere a sectoarelor zoo
tehnice. Peste 80 la sută din supra
fețe au fost eliberate cu atelajele și, 
trebuie să spunem, că s-au făcut im
portante economii de carburanți, iar 
tractoarele degrevate de această sar
cină au fast folosite în schimburi 
prelungite la arat, fiecare mecaniza
tor depășindji-și norma zilnică".

La C.A.P. Miloșești, de buna or
ganizare a acțiunii de strîngere a pa
ielor de pe suprafețele recoltate răs
pundea chiar președintele Aurel 
Cioc, de la care am aflat că 50 de 

conducte provizorii care să folo
sească apa râurilor, bălților, elește- 
elor pentru a fi udate suprafețe cit 
mai mari de culturi. De asemenea, 
trebuie utilizate în acest scop toate 
mijloacele — de la cisterne Ia găleți 
— pentru a se asigura apa oriunde 
plantele au absolută neVoie.

Pretutindeni, în zonele afectate 
secetă, organele șl organizațiile 
partid, consiliile agroindustriale 
conducerile unităților agricole 
datoria de a acționa energic 

bleme legate de asigurarea pe șan
tier a unor utilaje tehnologice de 
primă importanță, lucrările de insta
lații, construcții și montaj se desfă
șoară destul de lent.

— Respectarea termenelor de pu
nere in funcțiune — ne spune ing. 
loan Petruș, șeful biroului investiții
— este condiționată in mod hotăritor 
de furnizori, care trebuie să ne li
vreze rapid și integral utilajele con
tractate, dintre care unele cu termen 
scadent încă în luna martie 1979.

- între altele, este vorba de: instala
ția hidraulică de acționare a liniei 
L.F.A.-3' (linie de formare automată
— livrată incomplet), fără de care 
este exclusă turnarea automată, 
furnizor fiind întreprinderea „Inde-

Pe șantierul întreprinderii 
metalurgice „Republica" 

din Reghin

pendența" din Sibiu; mașina auto
mată de format rame — furnizor: 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. 
Montajul intîrzie și din cauza Combi
natului de utilaj greu din Iași, care 
ne-a livrat incomplet mașina comună 
de turnare, iar întreprinderea „Dacia" 
din Pitești ne-a expediat tîmplăriile 
metalice fără minere, șalduri și chei 
la toate ușile comandate. Dincolo de 
aceste nedorite restanțe în livrări, 
mai există un neajuns destul de se
rios în calea eforturilor depuse de 
constructori. Ne referim la livrarea 
unor utilaje cu defecțiuni de fabri
cație. Asemenea defecțiuni au fost 
depistate la linia de formare mecani
zată L.F.M.-2, în special la utilajul 
demulator, fără a cărui remediere in 
timp util și direct pe șantier este 
exclusă pornirea liniei. Producătorul 
și furnizorul utilajului — tot între
prinderea „Independența" Sibiu. 
Completări și remedieri urmează a 
fi făcute, de către aceeași întreprin
dere, și la cuptorul continuu de nor
malizare. în timp ce întreprinderea 
„Unio" din Satu Mare este datoare, 
față de șantierul din Reghin, cu 
remedierea stației de antrenare a 
conveiorulul de turnare și reglarea 
plugurilor transportoare.

O precizare: nici constructorii, mon- 
torii și instalatorii nu au făcut tot 
ce depinde de ei pentru grăbirea lu
crărilor de instalații și montaj. Do
vada: valoarea utilajelor in stoc se 
ridica la circa 30 milioane lei. Iată un

in seamă există și la coope- 
agricole de producție din 

Săveni, Gîrbovi, don Roată, 
(unitate care în acest an a 
o producție medie de peste 
grîu la hectar) și Gheorghe

atelaje transportă > zilnic paiele de 
pe 40—45 hectare, munca începind 
la ora 6 dimineața și închemdu-se 
la ora 20. Asemenea exemple de 
bună organizare și inițiative demne 
de luat 
rativele 
Grindu, 
Smirna 
obținut 
6 000 kg
Doja, unde, alături de părinții lor, 
am întîlnit la încărcarea baloților și 
foarte mulți elevi aflați în vacanță.

Tovarășul Ion Spătărelu, președin
tele C.A.P. Gheorghe Doja, ne spu
ne că, in condițiile in care sirma și 
sfoara pentru presele de balotat sînt 
greu de găsit, iar acestea se mai și 
defectează, s-a luat hotărirea ca pa
iele de grîu de pe 250 hectare să fie 
transportate direct din brazdă. Ca 
atare, echipe de cooperatori, cu furci 
și greble, le încarcă direct în căru
țele cu platformă și înălțătoare.

Dar în județul Ialomița mai sînt 
unități în care acțiunea de eliberare 
a terenurilor de paie nu se desfă- 

și mijloacelor necesare spre a se 
iriga și uda zi și noapte suprafețe 
cit mai mari, astfel ca plantele să 
nu sufere de apă, asigurîndu-li-se 
toate condițiile pentru formarea și 
dezvoltarea rodului.

Județul Constanța beneficiază de 
mari suprafețe irigate —' 343 000 
hectare — ceea ce reprezintă 63 la 
sută din terenul ocupat de culturi 
agricole. în ultima vreme, în multe 
unități din acest județ s-a acționat 
pentru irigarea unor suprafețe im
portante cu culturi. In fotografii : 
{Stația de pompare „Basarabi-Pă» 

unor „neînțelegeri" dintre 
și proiectant, instalația hi

de acționare a liniilor 
otel a fost montată cu in- 
lucru semnalat și in cazul

exemplu: la prima capacitate, din 
cauza unor „neînțelegeri" 
montori 
draulică 
L.F.M.-2 
tîrziere, 
decapării instalației hidraulice. De a- 
semenea. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini șl Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe au sarcina de a stabili modul 
în care vor fi asigurate circa 60 tone 
uleiuri necesare începerii rodajelor 
și a probelor mecanice.

în concluzie, pină la finalizarea 
noilor capacități productive din cadrul 
întreprinderii din Reghin, pe șantier 
mai este de executat un volum destul 
de mare de lucrări, de livrat și re
mediat o serie de utilaje tehnologice, 
de rezolvat multe alte probleme. Un 
lucru este limpede: nu mai este timp 
de pierdut cu scuze sau justificări, 
ci trebuie trecut cu hotărîre la acțiu
ne. Dealtfel, toți specialiștii șl mun
citorii cu care am stat de vorbă pe 
șantier și-au exprimat convingerea 
că, în urma măsurilor luate de co
mandamentul de investiții, sint asi
gurate premisele pentru finalizarea 
rapidă a lucrărilor. Iată, pe scurt, ar
gumentele:

• Mon torul — Trustul de montaj 
utilaje chimice București — este bine 
pregătit, avind 210 montori calificați 
și utilajele de execuție necesare. 
Pentru terminarea în timpul cel mai 
scurt a instalațiilor electrice de ac
ționare pentru două linii de oțel 
s-a trecut cu forte sporite la mon
tarea structurilor, precum și a insta
lațiilor pneumatice de acționare a 
plugurilor in vederea executării 
belor de casă.
• Constructorul — Trustul de 

strucții chimice Cluj-Napoca — 
tacat cu forțe suplimentare — 
ales muncitori calificați — lucrările 
la una din liniile cuptoarelor de in
ducție. la care se lucrează în schim
buri prelungite.
• Beneficiarul a construit cu forțe 

proprii utilaje în valoare de peste 
18 milioane lei. între care instalații 
hidraulice de acționare la linia de 
formare mecanizată; a pregătit, tot
odată, întreaga forță de muncă 
calificată pentru noile obiective. La 
prese și rodaje participă cu 63 de 
muncitori — turnători, formatori, lă
cătuși și electricieni.

pro-

con- 
a a- 
mai

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

șoară corespunzător. Este cazul uni
tăților din consiliile agroindustriale 
Horia (unde mai sint de eliberat 
1 500 hectare), Urziceni, Gura Ialo- 
miței și Hagiești (cu-cite 1 000 hec
tare fiecare). în cooperativele agri
cole din această zonă, consiliile de 
conducere așteaptă prea mult să fie 
împinse de la spate de organele ju
dețene de partid și agricole, de parcă 
nu ar ști ce au de făcut. La coope
rativele agricole din Adîncata și 
Jilavele, strângerea paielor este lă
sată, pe planul al doilea. Oare consi
liile de conducere ale acestor coope
rative nu au tras nici o învățătură 
din situația care dăinuie de cițiva 
ani, de a apela iarna, tocmai din a- 
ceastă cauză, 
zeci de tone 
necesar ca și 
acționeze cu 
răspundere și ....... .........
tru a se stringe cît mai repede toate 
paiele aflate pe cimp.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii" 

la vecini pentru cîteva 
de paie? Este absolut 
în aceste unități să se 
mai multă fermitate, 
spirit gospodăresc pen

dure" și aspecte de la 
lucrărilor de irigare a 
cartofi pe terenurile 
Stațiunii de cercetări 
Traian.

executarea 
culturii de 
aparținînd 

Valu lui

întreprinderea pentru prelucrarea 
lemnului — I.P.L. Timișoara — se 
numără printre unitățile economice 
care și-au onorat exemplar sarci
nile de producție pe primul semes
tru. Ca urmare, colectivul de mun
citori și specialiști de aici a produs 
suplimentar importante cantități de 
mobilă, furnire estetice, obiecte 
din lemn pentru uz gospodăresc, 
rechizite școlare, obiecte de artiza
nat. echipamente metalice pentru 
mobilă ș.a.

— Pentru atingerea acestor cote 
de producție, ne spune dr. ing. loan 
Cimpoca, directorul întreprinderii, 
am acționat cu hotărîre in direcția 
organizării mai bune a muncii, a 
modernizării unor procese de fabri
cație, introducerii unor noi tehno
logii, înnoirii și diversificării pro
ducției, și, bineînțeles, a valorifică
rii depline, superioare a materiilor 
prime și materialelor. M-aș referi 
in primul rind la valorificarea su
perioară a materiilor prime și a 
materialelor, în scopul realizării 
unor produse cu un înalt grad de 
finisare și de funcționalitate. Con
feriri lemnului — materia noastră 
primă de bază — dimensiuni este-

Tenacitatea celor hotărîți să pună în valoare
noi rezerve de minereuri utile țării

pentru sporirea avuției 
cei dinții care stabiieso 
ample bătălii sînt geo- 
cercetează. prospectea-

Un obiectiv de covîrșitoare Impor
tantă ce definește strategia dezvoltă
rii economico-sociale a României in 
actualul cincinal, asupra căruia secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, revine mereu, cu 
sublinieri esențiale, este asigurarea 
in măsură tot mai mare din resurse 
proprii a bazei de materii prime. 
Este un obiectiv patriotic mobiliza
tor. de mare interes economic, pentru 
atingerea căruia se cere o strinsă 
conlucrare intre geologi și unitățile 
miniere de specialitate.

tn acest cadru de referință, mine
ritul de metale neferoase ocupă un 
loc central, alături de alte sectoare 
ale extracției și prelucrării minereu
rilor ; pe activitatea acestui sector se 
bazează descoperirea și punerea în 
valoare a noi elemente minerale uti
le pentru lărgirea bazei de materii 
prime a tării, 
naționale. Iar 
ritmul acestei 
logii, cei care 
ză și explorează zonele mineralizate, 
stabilind proporțiile zăcămîntului și 
conținuturile utile ale acestuia, des- 
chizînd drum de acțiune unităților de 
exploatare a minereurilor.

Despre colectivul întrep'rinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
din Baia Mare s-a scris puțin. Este 
un colectiv harnic, care desfășoară o 
activitate plină de dăruire și răspun
dere. cu un scop precis : să sporeas
că continuu gradul de asigurare cu 
rezerve a exploatărilor miniere din 
bazinele Baia Mare și Borșa-Vișeu 
de Sus; un colectiv destoinic, care, in 
cincinalul trecut, și-a îndeplinit pla
nul de punere în evidentă a rezer
velor de minereuri cu șase luni mai 
devreme, predînd la timp și în bune 
condiții toate obiectivele prevăzute a 
fi date in exploatare.

în obținerea acestor rezultate — 
după cum preciza tovarășul Cornel 
Grama, directorul întreprinderii — 
un rol important l-a avut buna or
ganizare a muncii, bazată pe progra
me de cercetare ce acoperă suprafețe 
mart Un accent deosebit s-a pus pe

în întreaga țară-un puternic și însuîlețitor
avînt întrecerii socialiste!

(Urmare clin pag. I)

și orientări 
pu- 
tot

ai

viață a acestor sarcini 
de importanță fundamentală, 
nîndu-și din plin în valoare 
ceea ce au mai bun ca putere 
de muncă și spirit creator, in 
acest sens, adunările generale 
ale oamenilor muncii, aflate in plină 
desfășurare, constituie un bun prilej 
pentru manifestarea și mai puter
nică a autoconducerii și responsa
bilității muncitorești, pentru mobili
zarea eforturilor creatoare ale co
lectivelor din intreprinderi in scopul 
ridicării continue a nivelului cali
tativ al întregii activități economice.

Care sînt principalele obiective 
ce trebuie să se situeze în centrul 
atenției colectivelor de oameni 
muncii din unitățile socialiste ?

In industrie, pretutindeni, în fie
care întreprindere, energiile și ca
pacitățile creatoare ale oamenilor 
muncii vor fi canalizate spre reali
zarea producției fizice și nete, po
trivit prevederilor planului; toate 
produsele trebuie să fie fabricate 
la un înalt nivel tehnic și calita
tiv, urmărindu-se în același timp 
reducerea mai accentuată a con
sumurilor materiale, valorificarea 
superioară a resurselor materia
le, recuperarea și reciclarea ma
terialelor refolosibile ; cu toată 
fermitatea preocupările trebuie să 
fie concentrate asupra realiză
rii în condiții calitative, compe
titive a produselor pentru export, 
concomitent cu diminuarea pe toate 
căile a importului ; pentru creșterea

LA I.P.L. TIMIȘOARA
tice, utilitare și bineînțeles econo
mice tot mai consistente. Pe aceas
tă cale, valoarea produselor obți
nute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă a sporit cu o treime față 
de anul 1980. In prezent, din cele 
50 de produse de mobilier destinate

Lemnul— valorificat superior, 
in produse de înaltă calitate
fondului pieței, 17 sînt noi, repre- 
zentînd 34 la sută din producția 
pentru acest an. E vorba de dormi
toarele „TM“, ,.Ceres", „Felicia", cu 
intarsii și elemente decorative 
sculptate, de camera de zi 
multifuncțională sau camera 
„Camelia" cu intarsii etc. La 
carea lor s-a avut în vedere
zarea furnirelor estetice indigene.

A doua cale de valorificare de
plină a materiilor prime și mate
rialelor a constituit-o și o consti
tuie recuperarea și refolosirea în

„TM“ 
de zi 
fabri- 
utili-

cercetarea în extindere a zăcăminte
lor aflate în exploatare, pe zonele de 
cea mai mare perspectivă, forțele fi
ind concentrate spre scurtarea dura
tei de cercetare și identificarea de noi 
rezerve de minereuri polimetalice. de 
resurse energetice, spre lărgirea ga
mei de elemente minerale valorifica- 
bile.

Cît privește domeniul propriu-zls 
al geologiei de cercetare, deosebit de 
eficientă s-a dovedit colaborarea în 
cadrul echipelor geologice complexe, 
sistem de lucru care permite elabo
rarea unor programe-cadru de cer-

Din experiența colectivului întreprinderii 
de prospecțiuni și explorări geologice Baia Mare

cetare pe termen lung și alegerea 
celor mai potrivite ipoteze, verifica
bile prin lucrări de cercetare. O me
todă de muncă întemeiată ne cola
borarea cu geologii și conducerea 
Centralei minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare care creează 
premisele ca sarcina 
I.P.E.G.-ului în 
ceea de a pune 
lum de rezerve 
mare decit cel 
fie îndeplinită în

prioritară a 
acest cincinal — a- 
in evidentă un vo- 
de minereuri mai 

ce se extrage — să 
mod onorabil. Dealt

fel, angajamentul colectivului de cer
cetători, geologi, mineri, sondori, me
canici și electricieni al întreprinderii 
este acela ca toate obiectivele din a- 
cest cincinal să fie predate beneficia
rilor cu 3—6 luni mai devreme.

Această orientare a activității în
treprinderii spre cercetarea geologică 
complexă a tuturor substanțelor mi
nerale utile solide existente începe 
să-și arate roadele. Astfel, nu peste 
mult timp, în afara unor zăcăminte 
de neferoase cercetate va putea fi 
predat spre exploatare și zăcămîntul 
de fier și mangan de la Răzoare — 
Lăpuș, pentru valorificarea căruia se 
află în pragul intrării în funcțiune o 
fabrică de bioxid de mangan electro- 

accelerată a productivității muncii, 
o atenție deosebită se va acorda 
organizării temeinice a producției și 
a muncii, aplicării largi a mecani
zării, automatizării și tehnologiilor 
moderne in toate sectoarele pro
ducției materiale, dimensionării ri
guroase, în temeiul unor criterii ști
ințifice de normare, a personalului 
muncitor, ridicării calificării și folo
sirii raționale a forței de muncă.

In domeniul investițiilor, foițele 
materiale și umane vor fi concen
trate asupra realizării obiectivelor 
productive și a locuințelor pre
văzute in planul pe acest an. 
Este necesar să se acționeze 
cu toată răspunderea pentru recu
perarea rămînerilor in urmă — 
oriunde acestea au apărut - ast
fel îneît să se asigure condiții pentru 
’ca toate capacitățile de producție 
stabilite să fie racordate cit mai 
repede la circuitul economic și să 
atingă neîntîrziat parametrii proiec
tați, iar planul la construcția de lo
cuințe să fie realizat in cele mai 
bune condiții.

In agricultură, accentul se va 
pune pe mobilizarea tuturor oame
nilor muncii in vederea înfăptuirii 
obiectivelor fundamentale ale noii 
revoluții agrare, terminării nein- 
tirziate a recoltării griului, livră
rii în mod ritmic a produselor 
la fondul centralizat al statului, exe
cutării de bună calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor, a arătu
rilor de vară, însămînțării unor supra
fețe cît mai mari în cultură dublă, cu 
legume, porumb pentru boabe și 
plante furajere. Totodată, trebuie 

procesul de fabricație a 
secundare. Numai din

resurselor 
resturile 

provenite de la derularea furnire
lor tehnice și de la decuparea fur
nirelor estetice s-a asigurat o can
titate de peste 1 000 mc de cheres
tea. De asemenea, din rămășițele 

provenite din procesul de fabricație 
a mobilei s-au confecționat 500 000 
de șipci pentru scaunele „Bonan
za", iar din alte resturi de cheres
tea și mai mici — o cantitate asemă
nătoare de miezuri pentru tocuri 
de pantofi. Inventivitatea și spiri
tul gospodăresc al oamenilor de 
aici, harnici, pricepuți și, de ce nu, 
artiști ai modelării lemnului, au 
oferit soluții și pentru refolosirea 
resturilor de la buștenii utilizați la 
fabricația placajului (din care s-a 
asigurat materia primă pentru cir- 

litic la Baia Mare. în aceeași situație 
sînt zăcămintele de roci caolinoase de 
la Stejera. de roci feldspatice de la 
Rîpa lui Filip precum și o seamă de 
roci dolomitice. tufuri vulcanice și 
alte roci utile ce vor contribui la re
ducerea substanțială a importurilor 
de materii prime. De asemenea, au 
fost intensificate lucrările geologice 
de cercetare pentru stabilirea poten
țialului de cărbune din depresiunile 
Oaș și Copalnic—Coaș ; totodată, este 
in curs de elaborare un program de 
ansamblu pentru investigarea prin 
foraje adinei a energiei geotermice

Înmagazinate tn scoarța terestră.
în ansamblu, volumul activității de 

cercetare geologică in actualul cinci
nal. fată de cel precedent', va cu
noaște o creștere de 50 la sută la 
I.P.E.G. Baia Mare. De bună seamă, 
aceasta va avea ca urmare sporirea 
gradului de asigurare cu rezerve ex
ploatabile Ia cupru, zinc, plumb și 
alte metale neferoase de mare inte
res pentru economia națională, spri
jinind colectivele din exploatările 
miniere maramureșene în îndeplini
rea sarcinilor de dezvoltare a mine
ritului, care în acest cincinal bene
ficiază de investiții de 2,5 miliarde 
lei.

Ce anume »r putea grăbi acest 
complex proces de cercetare-valori- 
ficare ? După cum am aflat la con
ducerea întreprinderii. în condițiile 
în care se constată tendința scăderii 
continue a continuturilor rezervelor 
geologice — nu numai la noi. ci pre
tutindeni tn lume — trebuie să se 
aibă în vedere, in spiritul indicații
lor date de conducerea partidului, ce
rința valorificării și a minereurilor 
sărace de metale neferoase. Pentru 
aceasta este însă necesar să se sta
bilească cu claritate limita inferioa-

Cu noile capacități de pro
ducție puse în funcțiune in 
acest an, întreprinderea de 
aluminiu din Slatina reali
zează integral profilul de fa
bricație proiectat. Onorînd 
eforturile făcute pentru înăl
țarea acestui mare obiectiv 
industrial, colectivul între
prinderii a redus In primul 
semestru al anului consumu
rile normate de materii pri
me cu 3,4 la sută, iar cheltu
ielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu 2,1 la 
sută. Ca urmare a depășirii și 
celorlalți indicatori de plan, 
Întreprinderea a ocupat. In 
primul semestru al acestui 
an, primul Ioc în întrecerea 
socialistă desfășurată între 
unitățile din industria meta
lurgiei neferoase.

înfăptuit pas cu pas, cu toată 
perseverența, programul stabilit 
pentru dezvoltarea zootehniei, prin 
realizarea în fiecare unitate a 
prevederilor planului privind spori
rea efectivelor, asigurarea bazei 
furajere, creșterea producției ani
maliere.

in domeniul micii industrii, al co
merțului și al serviciilor către 
populație sînt necesare eforturi 
susținute pentru creșterea aportului 
micii industrii la dezvoltarea pro
ducției de bunuri materiale, la sa
tisfacerea în condiții superioare a 
cerințelor de consum ale populației, 
la sporirea exportului. De aseme
nea, trebuie acționat ferm pentru 
asigurarea integrală și la timp a 
fondului de marfă destinat pieței, 
modernizarea, in continuare, a re- 
țelei de desfacere, diversificarea 
sistemului de servire a populației, 
promovarea bunei serviri și a soli
citudinii față de cumpărători.

în fiecare întreprindere, în fiecare 
unitate socialistă pot și trebuie să 
fie obținute in perioada următoa
re rezultate cît mai bune in 
activitatea economică.' Pretutindeni, 
colectivele de oameni ai muncii 
să-și facă un titlu de onoare din a 
intimpina cea de-a 37-a aniversare 
o revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă - marea noastră sărbătoare 
națională — cu remarcabile succese 
in muncă, în interesul ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară a între
gii activități economice, al progre
sului patriei și bunăstării întregu
lui popor!

ca 1 100 tone PAL), precum șl a ră
mășițelor de la furnirele tehnice.

Diversificarea nomenclatorului de 
fabricație, reintroducerea în circui
tul productiv a materialelor recu
perate și, in general, nevoia de a 
realiza o producție sporită și de ca
litate superioară âu solicitat mun
citorilor, maiștrilor, inginerilor 
eforturi sporite privind introduce
rea unor noi tehnologii, moderni
zarea celor existente, înlocuirea 
materialelor de finisaj costisitoare 
cu altele mai ieftine, dar mai efi
ciente etc. Și soluții s-au găsit, deși 
nu întotdeauna repede și ușor. Ast
fel, la secția de mobilă de la Deta 
s-a trecut Ia întrebuințarea, in ope
rațiile de finisaj, a poliesterilor. 
la secția scaune de la Peciu Nou a 
fost mecanizat întregul proces 
finisare.

Sînt realizări care ilustrează ho- 
tărîrea colectivului întreprinderii de 
a realiza integral, la toti indicato
rii. planul ne acest prim an al cin
cinalului calității si eficientei.

iar
de

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

a acestor conținuturi plnă la care 
poate merge, spre a se evita efec-

ră 
se 
tuarea unor investiții și lucrări de 
cercetare care ulterior n-ar prezenta 
interes.

Atragerea mai rapidă în circuitul 
economic a zăcăfnintelor ce se pun în 
evidentă este legată nemijlocit de 
sporirea vitezelor de săpare, atit la 
lucrările miniere, cit și la cele de fo
raj. Deși, întreprinderea deține, in 
primul semestru din acest an, un Ioc 
de frunte in întrecerea socialistă din
tre unitățile din sectorul prospecțiu
nilor și explorărilor geologice, ea nu 
a atins la acest capitol parametrii 
posibili de realizat și. mai ales, ne
cesari pentru scurtarea duratei de 
cercetare — punere în valoare. Pot 
contribui in mai mare măsură la spo
rirea acestor viteze întronarea la fie
care loc de muncă a unei discipline 
ferme, ridicarea nivelului de califi
cară profesională al tuturor catego
riilor de personal muncitor, dar și 
modernizarea utilajelor din dotare, 
deocamdată insuficiente fată de ce
rințele actuale. Se adaugă la toate 
acestea o serie de greutăți din dome
niul aprovizionării tehnico-materiale.

Concentrîndu-și eforturile spre în
deplinirea sarcinilor fundamentale ce 
revin întreprinderii în acest prim an 
al cincinalului, în care sens solicită 
sprijinul centralei si ministerului de 
resort, colectivul întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
din Baia Mare este decis să intensi
fice ritmul lucrărilor în vederea va
lorificării cit mai rapide a rezerve
lor identificate, pentru a-și spori 
contribuția la dezvoltarea bazei de 
materii prime a tării și reducerea 
importurilor. Rezultatele de pină 
acum dovedesc cu prisosință capaci
tatea, iscusința și hărnicia acestui 
destoinic detașament al mineritului 
maramureșean.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii*
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NICOLAE CEAUSESCU:
„ROLUL PRESEI ÎN OPERA

DE EDIFICARE A SOCIALISMULUI"
(Urmare din pag. I)
tensă acțiune constructivă, ca auten
tici propagandiști ai politicii parti
dului, constructori de conștiințe și 
miiitanți neobosiți pentru înfăptuirea 
obiectivelor social-economice și mo- 
ral-spiritualc Înscrise in documen
tele programatice ale partidului, 
acestea fiind elementele de căpătîi 
care asigură demnitatea, credibilita
tea și prestigiul activității publi
cistice.

Volumul cuprinde numeroase 
orientări concrete, esențiale pentru 
implicarea presei în înfăptuirea pro
gramelor dezvoltării economice, în 
organizarea și conducerea activității 
economice, in generalizarea expe
rienței înaintate, în promovarea cu 
mai multă operativitate și sporită 
fermitate a noului. Toate aceste 
orientări subscriu net la ideea că 
presa trebuie „să-și sporească apor
tul la rezolvarea tuturor problemelor 
pe care le ridică construcția econo
mică din patria noastră", că toate 
aceste probleme trebuie să fie tra
tate sistematic cu deplină obiectivi
tate și urmărite zi de zi in paginile 
ziarelor. Presa și radioteleviziunea 
au fost învestite de secretarul ge
neral al partidului cu mari răspun
deri în exercitarea, cu eficiență spo
rită, a controlului opiniei publice de 
masă asupra activității colectivelor 
de muncă din fabrici și uzine, a or

ganelor de partid și de stat care răs
pund de organizarea și buna desfă
șurare a activității economice. Nume- 
toase probleme care privesc activi
tatea presei in domeniul vieții eco
nomice. cum ar fi cele ale acumu
lării. eficienței și productivității 
muncii, ale noii calități, ale formării 
conștiinței economice a oamenilor 
muncii, ale aplicării cu cit mai bune 
rezultate a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești iși află 
temeinice argumentări teoretice in 
cuprinsul volumului.

Deopotrivă, sint reflectate pe larg 
in volum sarcinile concrete ce revin 
publicațiilor, ziarelor și revistelor, 
radioteleviziunii în formarea și dez
voltarea couștiinței socialiste a ma
selor. Conferindu-i presei nobila mi
siune de a dezvolta spiritul patriotic 
și elanul revoluționar ăl celor ce 
muncesc, de a afirma hotărit in viață 
principiile eticii și echității socialiste, 
de a forma omul nou, cu un orizont 
larg, cu o temeinică calificare profe
sională și pregătire științifică și po
litică. capabil să înțeleagă complexa 
dialectică a dezvoltării economico- 
sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
evidențiază pregnant rolul presei în 
buna desfășurare a muncii politico- 
educative. De o deosebită importanță 
pentru creșterea forței de înrîurire 
a presei în acest domeniu important 
al edificării omului nou il constituie 
îndemnul statornic al secretarului

general de a avea 0 concepție dia
lectică asupra modului de promovare 
a noului in colectivitățile umane, in 
sensul de a îmbina popularizarea 
exemplelor înaintate cu prezentarea 
combativă, critică a concepțiilor și 
atitudinilor înapoiate. retrograde. 
Deosebită expresivitate și patos mi
litant au ideile secretarului general 
al partidului privitoare la educarea 
tinerei generații în cultul muncii și 
ai cinstirii valorilor fundamentale 
ale poporului nostru, cerind propa
gandei să treacă dincolo de bariera 
afirmării unor principii generale 
pentru a sădi temeinic în conștiința 
tinerei generații modul nou de a fi 
și de a trăi al partidului nostru co
munist.

Idei prețioase, cu largă aplicabili
tate în activitatea lucrătorilor din 
domeniul mijloacelor de . comunicare 
în masă au fost formulate de-a lun
gul anilor de secretarul general al 
partidului și în ce privește desfășu
rarea cu eficiență sporită a muncii 
culturale de masă, a creației literar- 
artistice. Toate aceste precizări con
verg spre ideea că datoria primor
dială a presei este să militeze pen
tru o calitate cît mai inaltă, pentru 
o. valoare superioară a . actului, de 
creație, pentru ca activitatea poli- 
tico-educativă și culturală să nu se 
transforme intr-un scop in sine.

Deosebită actualitate au îndemnu-

rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a da expresii și mai convingă
toare în presă politicii externe pro
movate de partidul nostru, princi
piilor care o guvernează, inițiative
lor românești dedicate păcii și co
laborării intre popoare.

Secretarul general îndeamnă sta
tornic să fie conferite întregii acti
vități de presă trăsăturile distinctive 
ale politicii partidului și statului 
nostru, spirit constructiv, vizionar, 
realist, capacitatea de a discerne 
esențele din mulțimea interogațiilor 
și problemelor prezentului lumii.

La capătul lecturii acestui volum 
dens in idei generoase, novatoare, 
cititorul ajunge la îndreptățită con
cluzie că lucrarea constituie un au
tentic cod de conduită profesională 
pentru toți lucrătorii presei româ
nești, un instrument de certă valoare 
pentru realizarea marelui pas spre o 
nouă calitate în activitatea redacțio
nală, o lucrare de profundă valoare 
teoretică și practică, inspirată și 
fundamentată în mod științific, por
nind de la realitățile și experiența 
partidului nostru in opera de edi
ficare socialistă a țării, de la o vi
zionară și lucidă anticipare a viito- 
torului, de la cerința ca presa noas
tră să fie la înălțimea nobilei sale 
misiuni, a locului și rolului impor
tant ce-i revin în vasta lucrare de 
făurire deopotrivă a unei societăți 
noi și a unui om nou.

Studioul de radioteleviziune din Cluj-Nopoca

Eroul - simbol al virtuților 
revoluționare
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DIVERS
Din străvechiul
Apulum

Pe platoul Romanilor din Alba 
Iulia, constructorii lucrau de
zor. tn timpul săpăturilor au
dat de urmele unei construcții.
Meșterii au lucrat cu grijă spo
rită și au scos la iveală o clă
dire din vremea romanilor. Spe
cialiștii apreciază că este vorba 
de o vilă suburbană. Fundația 
este eîecutată din piatră de riu 
prinsă in mortar. Clădirea dis
punea de cinci încăperi de dife
rite dimensiuni. Din interiorul 
construcției s-a recuperat un bo
gat material arheologic : cera
mică, unelte agricole (seceri, co- 
soare curbate, cuțite), podoabe 
din bronz (ace de păr, fibule, 
aplice, catarame). Descoperirea 
are o deosebită importanță pen
tru cunoașterea trecutului stră
vechiului Apulum, întrucît edi
ficiul reprezintă, prin destina
ție și amplasare, un unicat in 
această zonă.
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0 nouă calitate în mișcarea
artistică de amatori

în județul Vaslui, desfășurarea actualei ediții a Fes
tivalului național al muncii și creației „Cintarea Româ
niei" a evidențiat îndeosebi valorificarea creației și a 
ceea ce s-a păstrat în trecerea timpului, cît și înca
drarea în mișcarea artistică a unor tinere formații de 
amatori. Dacă dimensiunile cantitative ale fazei jude
țene pot fi exprimate prin două cifre concludente pen
tru acest nivel — peste 540 de formații cu aproape 9 200 
de interpret! de toate vinetele — laturile de conținut 
ale „Cintării României" în această parte de țară le-am 
conturat cu ajutorul profesoarei ELENA CONDREA, 
președinta Comitetului județean pentru cultură și edu
cație socialistă Vaslui.

Doresc, să subliniez mai 
întîi că manifestările pri
lejuite de etapa județea
nă au pus în valoare ni
velul calitativ ridicat, a- 
tins de mișcarea artistică 
de amatori din orașele și 
satele vasluiene. dar si 
posibilități încă nevalori
ficate. Ne este plăcut să 
remarcăm constituirea 
teatrului muncitoresc de 
la Vaslui, abordarea mon
tajului. spectacol cu me
saj patriotic, calitatea ar
tistică a grupurilor vocale 
camerale. îndeosebi la co
pil și tineret, Înființarea 
unor ansambluri de cân
tece și dansuri de certă 
valoare, care au menirea 
să mențină o viată cultu
rală permanentă la nive
lul localităților din consi
liile unice agroindustria
le. dar și la Vaslui. Bîr- 
iad. Negrești. Huși. Au a- 
părut noi cenacluri _pe ge
nuri, dintre care s-a deta
șat cel de la căminul cul
tural din satul Duda prin 
valorificarea creației pro
prii In spectacole de mu

zică si poezie ce dau fru
musețe și mesaj militant 
manifestărilor specifice 
cenaclurilor literare. Sub" 
liniere, în general, preo
cuparea tuturor factorilor 
angajați nemijlocit in ma
rele festival pentru buna 
organizare și desfășurare 
și a etapelor premergă
toare celei județene la 
desfășurarea unor specta
cole cu un public nume
ros si receptiv, precum și 
strădaniile juriului de a 
selecționa obiectiv cele 
mai bune formații și pe 
cei mai valoroși inter
pret!. Din întrecerile a- 
cestei etape a impresionat 
muzica corală, nu atît 
prin numărul mare de 
formații, ci prin calitatea 
unor formații. Apreciem 
corul sindicatului invăță- 
mînt din Vaslui, corul 
constructorilor de rul
menți de pe platforma in
dustrială a municipiului 
Bîrlad. corul clubului 
„Gloria" Birlad. Ne bucu
ră faptul că pe scena 
„Cintării României" au

urcat mai multe formații 
de la sate : corul de fe
mei din comuna Fălciu, 
grupul vocal din satul 
Iana. Lăudabil e și faptul 
că. in sfirșit, o mare uni
tate economică din Vas
lui. este vorba de între
prinderea de confecții, s-a 
prezentat cu un cor de 
fentei. în timp ce din co
muna Ivănești am aplau
dat un cor bărbătesc. Si
gur. acestea sînt numai 
cîteva exemple. Formații
le de teatru și montaj 11- 
terar-muzicale au avut, la 
această etapă- o prezență 
masivă. Au realizat spec
tacole de ținută formații
le de teatru de la căminul 
cultural Laza. clubul „Glo
ria" Birlad. teatrul mun
citoresc „Ștefan Ciubotă- 
rașu" de la Vaslui, echi
pa de teatru a Casei de 
cultură a sindicatelor Bîr
lad. Pentru județul Vaslui 
este important că s-au 
făcut pași buni si în ce 
privește valorificarea fol
clorului tradițional si cel 
nou. Formațiile din sate
le Chițoc, Lipovăț, Pădu- 
rem. Oșești. Dimitrie Can- 
temir, din întreprinderea 
de confecții Vaslui, ale 
pionierilor din comuna 
Hoceni, ale uteciștilor de 
la Liceul pedagogic Bîrlad 
au îneîntat publicul prin 
diversitatea. tematicilor, 
nivelul artistic, autentici
tatea specifică zonei fol
clorice. Progrese, de ase
menea. s-au făcut si dacă 
ne referim la valorifica

rea creației de artă popu
lară. stimularea artiștilor, 
amatori din comunele Du- 
mești, Vetrișoaia. Ivești, 
Văleni, din satele Bră- 
dești, Ghermănești ș.a. Pe 
acest plan apreciem par
ticiparea școlii populare 
de artă de la Vaslui.

Toate acestea nu ne-au 
putut însă face să închi
dem ochii asupra lipsuri
lor. nereușitelor. Am în
ceput deja dezbateri cu 
activiștii culturali din ju
deț. cu instructorii forma
țiilor. dezbateri privitoare,, 
la repertoriu, ihte'fnreta- 
re. ținuta artistică. Dealt
fel, măsuri concrete pen
tru revitalizarea unor ge
nuri artistice le vom pune 
în aplicare în cadrul 
cursurilor de pregătire în 
cadrul studioului artistu
lui amator, coordonate 
atît de școala populară de 
artă, cit și centrul jude
țean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării 
artistice de masă. în se
lecționarea în etapele de 
masă a fost uneori negli
jată calitatea actului ar
tistic în favoarea cantită
ții. Trebuie să ne mobi
lizăm mai mult pentru a 
stimula mișcarea artistică 
în cadrul consiliilor unice 
agroindustriale, iar la o- 
rașe — în tinerele colecti
ve muncitorești de pe noi
le platforme industriale 
din Vaslui, Bîrlad, Huși 
și Negrești.
Crficiun EALUCI 
corespondentul ..Scînteil"

„TROFEUL 
AMARA" 
— ediția '81

Aflat Ia cea de-a XlV-a edi
ție, Festivalul tinereții va atrage 
și-n acest an in zilele de 31 iu
lie, 1 și 2 august, in grădina ci
nemascop, din stațiunea balneo
climaterică A'mai’a, „Perlă a Bă
răganului", pe cei mai buni so
liști amatori vocali de muzică 
ușoară românească din 34 de ju
dețe și municipiul București. 
Festivalul tinereții, organizat 
de Uniunea compozitorilor din 
Republica Socialistă România, 
Televiziunea română, Consi
liul județean de educație po
litică și cultură socialistă Ia
lomița, s-a dovedit o adevărată 
rampă de lansare pentru cei mai 
talentați interpreți ai genului.

„Trofeul Amara" s-a impus 
prin valoarea sa artistică mai 
ales datorită talentelor ce astăzi 
sînt recunoscute pe plan națio
nal, in emisiunile RadioteleVi- 
.ziunii.. romane. De aici, de la 
Amara, și-au luat zborul în lu
mea muzicii ușoare Mihaela 
Oancea. Angela Ciochină, Jea- 
nina Matei, Mirela Voiculescu și 
alții.

Vineri și sîmbătă, începînd cu 
ora 20. vor fi zile de con
curs, iar duminică 2 august 
1981, la aceeași oră, va avea loc 
„gala laureaților".

Concurenții vor fi acompaniat! 
de formația instrumentală con
dusă de Jan Cheptea, iar pre
zentarea aparține Silviei Pellea. 
(Mihai Vișoiu).

In inima oașului:

„Ștafeta generațiilor"
Se spune despre cele 23 

de așezări oșenești că 
respiră în același ritm, 
așa cum merii înfloresc 
deodată și iarba se așază 
covor peste obcinele Bic- 
sadului, peste' dealurile 
Cămirzanei. printre coli
ne. pe șesuri, peste toată 
Țara Oașului. Inima-1 la 
Huta-Certeze, unde se 
leagă In mai Sîmbra oilor, 
unde „dacii liberi", cum 
iși spun oșenii. la toate 
prilejurile de sărbătoare, 
închină vieții, pămîntului 
toată vibrația lor de bucu
rie. Ritualurile dintotdea- 
una, de la pregătire pină 
la împlinire. Se respectă, 
îmbătînd ochii tuturor ce
lor prezenți, fie că sînt de 
prin părțile locului, fie că 
vin de departe, prin gama 
veșmintelor oșenești, in- 
confundabile in croma
tica, în țesătura lor. prin 
toată suita dansurilor și 
țipuriturilor care dau 
adevăr fastuoasei ceremo
nii.

Certeze — inima Oa
șului. Aici putem învăța 
ce înseamnă muzică popu
lară autentică, ce înseam
nă folclor, ce înseamnă 
ritual, ce Înseamnă să 
respecți datina de seco
le și secole, ceea ce bă- 
trînii își dăruie odată cu 
sufletul, ceea ce ei. Ia

rîndul lor. au primit de la 
bunicii și străbunicii pă
rinților lor. Certeze e lo
cul în care dansul și țipu- 
ritura se leagă într-o fier
binte pledoarie pentru 
folclorul autentic. Aici 
admirăm costumul oșencei 
— pindileul decorat cu 
brăduți și pognotă, adică 
brîul, brodat cu fir roșu 
și cu mărgele, cămașa 
cu pieptar și mînecări. 
zadla — șorțul cel roșu, 
chișchlneul — baticul în
florat — și ne bucurăm 
ochii văzindu-1 trans
pus și multiplicat în 
zeci de variante. La fel. 
gaciul — cămașa băie
ților, uioșul — haina ți
nută de ei mîndru pe 
umăr, straița, clopul... 
Aici am înțeles mai bine 
cum se împletesc mo
mentul „cununei", mo
mentul „steagului", in în
treg ritualul de nuntă 
oșean. Băieții și fetele de 
la Casa de cultură din 
Negrești știu să poves
tească cit ’de frumoasâ-i 
mireasa („Ce bine-l stă cu 
cunună, I ca și cerului cu 
lună / Ce bine-i stă cu 
mărgele / ca și cerului cu 
stele"), cum stegarul tre
buie să fie neapărat voi
nicul satului, cum trebuie 
să se încingă, printre șu
ierături, „tropotul mare", 
„roata feciorilor". De fapt.

artiștii, rapsozii din Cer
teze, din Negrești, din 
Moișeni, copiii din Bicsad 
sau din Huța, ceterașii din 
Priloc leagă vorbele și 
dansul lor de cîntecul co- 
drenesc cu ecou de Miori
ță al Leontinel Dorea, de 
armoniile ceterașilor Va- 
sile și Gheorghe Sava 
Pițigoi, de țîpureala Irinu- 
ței Petca în care se spune 
„Maică țară născătoare, 
vecinicia nu ne doare" — 
încingînd parcă o Uriașă 
horă la porțile dorului. 
De unde știu copiii a ti
puri ? De la părinții lor, 
de la rapsozii locului. 
Nu-1 greu, dar trebuie să 
Înveți cum se acordează 
o ceteră, cum se țipurește 
astfel Incit să tresalte pâ- 
mîntul ! Bine zicea Ion 
Chioreanu din Priloc 
(rapsod care nu se laudă 
că știe vreo 500 de cîn- 
tări), că toate dorurile 
trebuie puse într-o sin
gură ceteră, că la „cosele", 
adică la șezătoare, se 
spun multe, se învață 
multe, că nimeni nu tre
buie să confunde „horea 
miresei" sau „horea pădu
rarului" cu hore din alte 
zone, pentru că poartă în 
ele ecoul munților și al 
pămîntului „dacilor li
beri".

Certeze — inima fier

binte a Oașului. Un loc, 
pe harta țării în care 
dascălii, părinții sînt foar
te atenți la... „ștafeta ge
nerațiilor". Copiii trebuie 
să cunoască adevăratul 
folclor oșenesc, trebuie 
sâ afle adincul și sensul 
ritualurilor și al ceremo
niilor, cum se împlinește 
datina „sînzienelor" sau 
cîntecul de muncă — 
„torsul torturilor pe toate 
lăicioarele", cum se îm
plinește o nuntă sau... 
Sîmbra oilor. Ștafeta ge
nerațiilor și respectul față 
de datina străbunilor — 
pledoarii fierbinți și in 
cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
Iar dacă este Vorba ca 
prin alte locuri de țară 
oamenii să joace oșeneș- 
te, mai întîi să vină la 
Negrești, la Huța sau la 
Certeze*  și să vadă cu 
ochii lor și să asculte cu 
urechile lor, și să înțelea
gă și să se lămurească 
cum sînt pașii, cum poar
tă băieții uioșul, cum sint 
decorate zadiile.„ Nu de 
altceva, dar — cum ne 
Spunea un împătimit al 
locurilor — „unii mai ies 
și prin lume cu fel de fel 
de urzeli de «dansuri oșă- 
nești»... de care oșenii, în 
nici un caz, nu au auzit".
Smaranda OȚEANU

tv
PROGRAMUL 1

13.50 Telex
15.55 Politehnica TV.16.20 Tragerea de amortizare ADAS
16.30 Emisiune tn limba germană
18.20 Tragerea Loto
18.30 imagini din Irak. Film documentar
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Dosarele istoriei. Condiția țăranu

lui. Comentează Eugen Mândrie
30,25 Film artistic t „Veșnicul tntirzlat". 

Producție a studiourilor engleze. 
Ecranizare după romanul „Yea, 
yea yea“ de Augus McGill. Cu : 
Norman Wisdom, Derek Bond. An
gela Browne, David Lodge, Tracey 
Crisp, Allan Cuthbertson. Noel 
Dyson. Hegia : Robert Asher

21.50 Creația literară profund implicată 
tn realitatea socialistă a tării

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL t

16,30 Virtuozi al Instrumentelor popu
lare

16.50 O viată pentru o idee : Radu Cer-

nătescu (1894—1958), valoros chimist 
român 1

17.20 Sport, tinerețe, prietenie. Selec- 
tlunl din spectacolul de deschidere a Universiadei ’81

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Eliodor Rău. Solistă : Dana 
Borșan

21,15 studio T ’81. România In conștiința 
tinerilor lumii

21,30 Un ztmbet printre melodii — mu
zică ușoară

22.00 Pe drumuri de munte. Documentar
22.20 Telejurnal

Epoleții invizibili" 
de Silvia Andreescu și 
Th. Mănescu este o 
baladă dramatizată în 
care se configurează 
un foarte sugestiv por
tret al eroului cen
tral : principiile în 
numele cărora acțio
nează, fermitatea tră
săturilor morale și 
forța crezului pentru 
care luptă evocă un lu
minos portret al comu
nistului român in' ac
tul insurecțional de la 
23 August 1944. Iden
titatea eroului se în
țelege deductiv : un 
magistrat, ofițer su
perior în timpul ulti
mului război mondial, 
își riscă gradul, liber
tatea și viața ca ur
mare a nepedepsirii 
cu moartea a celor ce 
ajungeau în fata curții 
marțiale sub învinui
rea de a fi sabotat 
ordinele de front. O 
face nu atît din con
vingere, din umanita
rism. ci la insistențele 
ordonanței sale, un 
soldat trimis — și care 
se face acceptat prin- 
tr-o mare abilitate — 
în această misiune. 
Cînd toți proscrișii 
listei funeste sînt sal
vați, .pericolul însuși 
încetînd, ordonanța în
cepe o foarte anevo
ioasă și tot atît de 
primejdioasă1' acțiune 
de recuperare a ofițe
rului magistrat; o lup
tă autentică, nu doar 
pentru salvarea unui 
om. ci, mai presus, 
pentru afirmarea unui 
principiu. Cînd și a- 
cestea se înfăptuiesc, 
depășind atitea con
științe potrivnice, in

clusiv din rîndul gru
pului căruia îi apar
ținea, „Ordonanța " iși 
reia locul în linia în- 
tii a frontului, fără 
vreo chemare oficială, 
ci din propria conști
ință dobîndită. De 
unde însă, cum 11 s-a 
întimplat atîtora din
tre adevărații fii ai 
patriei, nu se va mai

La Teatrul de stat 
,,Mihai 

Eminescu" 
din Botoșani

întoarce. închegat din 
trăsăturile morale ale 
celor mulți, din psiho
logia firească, nere
gizată a acestora, e- 
roul baladei drama
tizate — denumit sim
plu „Ordonanța", dar 
căruia, printr-o me
taforă nu tocmai re
ușită, grefată nein
spirat, i se pun „e- 

. poleți invizibili" — 
devine un simbol al 
virtuților revoluționa
re, trecînd in rîndul. 
marilor eroi fără nu
me, dar cu una și a- 
ceeași identitate...

Această oază „de 
viață" descoperită în 
conținutul lucrării îl 
face pe regizorul Cos- 
tin Marinescu să-și 
pună în joc întregul 
arsenal al imaginației 
și tehnicilor profesio
nale, recurgînd la o 
scenă „de cameră" 
multifuncțională, la un 
decor viu — actori din 
ansamblul teatrului

creează momente „mu
te" de mare forță su
gestivă, înlocuind for
me de relief, cortina 
ori proiectînd stările 
interioare ale persona
jelor — la o coloană 
sonoră ce pendulează 
intre „muzică de sce
nă" și muzică de... 
„teatru Ia microfon". 
De asemenea, vitali- 
zează conflictele, le 
face mai... omenești, 
fixează mai . precis 
personajele in epocă 
(excelent este gîndit 
rolul „Anchetatorului" 
în poziția adoptată 
față de ofițerul ma
gistrat, supus anche
tei, ca și tribulațiile 
„Femeii" neiertătoare 
cu propriile greșeli), 
atributele eroului cen
tral predominînd în
treg. spectacolul. Reu
șește, totodată, să-și 
subordoneze intențiilor 
întreg corpul de inter
prets actorii Sebas
tian Comănici. Stelian 
Preda, Silvia Brădes- 
cu. Victoria Șerban- 
Cociaș ș.a. nemaifiind 
ei înșiși — cum spec
tatorii îi recunosc, in
diferent de piesa în 
care sînt distribuit! — 
ni oameni ce recre
ează d frîntură de e- 
pocă intrată definitiv 
în istorie. K tocmai 
ceea ce asigură spec
tacolului o largă ade
rență la public, moti
vația promovării co
lectivului actoricesc 
distribuit în această 
piesă in etapa finală 
a Festivalului națio
nal „Cintarea Româ
niei".
Silvestri A1LENE1
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„Manevră"
eșuata

Ochind un vagon cu cereale 
pe rampa de descărcare, mane- 
vrantului Gheorghe Verdeș din 
Gara............................... '
Mare, 
ideea 
Și cît .. _
împreună cu consăteanul său 
din Tătărăști, tractoristul Gheor
ghe Munteanu, cei doi au „ma
nevrat" 1700 kg din vagon di
rect in remorca tractorului. 
Unde mai pui, că au primit șt 
o mină de ajutor din partea 
a doi călători, care au fost re
compensați „în natură" cu doi 
saci de orz pentru grăbirea o- 
perației. Numai că „manevra" a 
eșuat, iar oamenii legii le-au 
schimbat... macazul spre tribu
nal.

I
I
I

încolțit bl minte I 
■lovituri" Nocturne.[ 
e „orz" său „griu,,

Herăstrău, județul Satiț 
i-a * *

unei „l 
ai zice

De la „una
• v 4/mica ...

Lumea se adunase ca la urs 
în jurul unui tractor răsturnat 
in plin centrul satului. Cu mare 
greutate, de sub tractor a ieșit, 
tremurind de frică, mecanizato
rul Costică Văcăreanu __ „ _ 
secție a întreprinderii agricole 
de stat Dorobanțu din județul 
Constanța. . j

. Ce se întîmplase 7 Costică se 
urcase la volan după ce băuse 
o țuică. „Una ■mică" — a zis el. 
Mai exact : cite „una mică" 
plus „una mică" și încă două 
și alte nouă... Fapt pentru care, 
în afară de plata stricăciunilor 
pricinuite tractorului, Costică 
s-a ales șl cu următorul ca
tren apărut, ca din,., pămint, 
la gazeta de perete : „Frunză 
verde și-o sipică / Auzirăți. de 
Costică ? / A băut o țuică mică 
/ Și-a ajuns... Hopa-Mitică".

Putea fi mai rău !

de la o
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| Nu bicicleta-l I

MANUALELE DE AGRICULTURĂ- 
enciclopedie sau îndrumar 

sintetic pentru pregătirea elevilor?
Sute de titluri de manuale, în mili

oane de exemplare, poposesc, an de 
an, pe masa de lucru a elevilor de 
toate virstele. Instrumente indispen
sabile înțelegerii și însușirii noțiuni
lor științifice proprii fiecărei disci
pline de studiu din învățămîntul de 
toate gradele, deprinderii unor moda
lități de exersare practică, formării — 
în ultimă instanță — a unui sistem 
de gindire și cunoaștere științifică, 
manualele trebuie să facă față, cu 
din ce în ce mai mult succes, exigen
telor instructiv-educative creseînde, 
întemeiate, pe care societatea noastră, 
cunoașterea umană contemporană le 
pun In fata școlii. In această optică, 
cum se prezintă manualele de agri
cultură, cum răspund ele sarcinilor 
educative complexe privind pregăti
rea viitorilor lucrători ai ogoarelor 
pentru a realiza acea nouă revoluție 
agrară preconizată de partidul nostru?

O discuție despre calitatea manua
lelor de agricultură utilizate în șco
lile generale și in liceele agroindus
triale — calitate exprimată atît prin 
rigoarea științifică a conținutului, 
prin modalitatea didactică de prezen
tare a noțiunilor, cît și prin ținuta 
grafică — nu poate să nu releve, de 
la bun început, pașii înainte tăcuți 
pe calea elaborării și publicării unor 
lucrări tot mai bune, corespunzătoare 
cerințelor modernizării și perfecționă
rii continue a pregătirii elevilor pen
tru munca in agricultură.

— Sînt din ce în ce mai rare cazu
rile de erori de ordin științific sau 
metodologic in manualele școlare 
destinate sectorului nostru de activi
tate — afirmă ing. Andrei Hutira, 
directorul Casei agronomului din ju
dețul Timiș.

Desigur, rigoarea științifică poate șl 
trebuie să fie cartea de vizită a ori
cărui manual care se vrea util și ex
plicit tn procesul instructiv-educattv. 
Dar această calitate nu este, ea sin
gură. suficientă. Pentru a se putea 
racorda la puterea de înțelegere a 
elevilor, manualul trebuie să posede 
și calitatea de accesibilitate. Or, in 
momentul de față, accesibilitatea este 
o piatră de încercare pentru colecti
vele de autori și punctul „discutabil" 
al unora dintre cărțile de agricultură 
— este opinia exprimată de numeroși 
profesori de specialitate pe care i-am 
consultat în această problemă. Pri

vind setul de manuale de agricultură 
pentru anii de liceu, pe care interlo
cutorii noștri, profesori de speciali
tate din județul Timiș le-au pregătit 
pentru discuția pe această temă, re
marcăm volumul apreciabil al mul
tora dintre ele.

— Da, sint voluminoase — confirmă 
și ing. Ilie Mocioiu, directorul Liceu
lui agroindustrial Dumbrăvița. Pen
tru că multe dintre ele abundă 
in explicații savante. In loc să le fie 
elevilor un Îndrumar sintetic in 
pregătire. Nemaivorbind de faptul că 
dintre utilajele și procesele de mun-

Opirtii ale cadrelor 
didactice

că din agricultură (din manualele de 
mecanizare, de exemplu) unele sînt 
de mult depășite de realitate.

Cîteva exemple în această ordine 
de idei ne oferă și inginerii Petru 
Boriș și Petru Drăgoescu, profesori la 
același liceu. „în manualul de Agro
chimie pentru clasa a Xl-a — 
profilul agronom mecanizator — se 
tratează pe larg tehnologiile de fa
bricare a îngrășămintelor și insecto- 
fungicidelor. Cum elevii nu vor lucra 
in producția de îngrășăminte, mult 
mai utile le-ar fi cunoștințe mai de
taliate despre caracteristicile acestora 
și tehnica utilizării lor in procesul de 
producție din agricultură"......Manua
lul de Fitotehnie. pentru aceeași cla
să, este — ca și programa — prea în
cărcat. din cauză că se dă prea mare 
extindere descrierii răspîndirii plan
telor. particularităților morfologice și 
biologice ale acestora. Așa, de exem
plu. la cultura porumbului, a cărei 
Importantă pentru economia naționa
lă este cunoscută, numai 50 la sută 
din volumul problemelor tratate îl 
reprezintă „tehnologia de cultură", 
care de fapt constituie obiectul pre
gătirii elevilor. Nivelul de tratare a 
noțiunilor este prea elevat fată de 
ceea ce vor avea de făcut absolvenții 
în producție".

Analizînd manualele de agricultură 
pentru clasele V—VIII, profesorii -din

județul Teleorman sînt de părere că, 
In mare măsură, ele corespund cerin
țelor pregătirii elevilor pentru mun
că. pentru viață. In parcurgerea lor, 
elevii întîmpină insă și unele greu
tăți. De ce 1 în primul rînd, din cauza 
neconcordantei predării unor noțiuni 
privind lucrarea solului și cultura 
plantelor cu lucrările specifice de se
zon din agricultură (clasa a V-a), in
suficientei ilustrări a temelor tratate 
cu planșe, grafice (clasa a Vl-a), tra
tării prea sumare a unor teme (clasa 
a Vil-a), sau datorită faptului nă lec
țiile. excesiv expozitive, fac apel mai 
degrabă la memoria elevilor în loc să 
le stimuleze gîndirea creatoare (clasa 
a VlIl-a).

Propunerile pentru îmbunătățirea 
manualelor de agricultură analizate 
au vizat, în general, îmbogățirea res
pectivelor manuale cu diagrame șl 
grafice, cu teme și întrebări recapi
tulative, cu modele de fișe folosite 
curent in activitatea agricolă.

în opinia multora dintre interlocu
torii noștri, cauzele insuficientei acce
sibilități a unor manuale rezidă și in 
neconcordantele existente între aces
tea și programele școlare respective.

Schimbările repetate intervenite in 
programele școlare obligă pe autorii 
de manuale la „operări" din mers 
asupra unor teme și capitole, cu ine
rentele consecințe : trunchierea unor 
lecții, rezumări excesive, suprimarea 
unor paragrafe etc. — toate cu influ
ente nedorite în ceea ce privește cla
ritatea expunerii, accesibilitatea.

Ca o concluzie, am reținut opinia — 
exprimată și de ing. Ștefan Sălăjan, 
director Ia Direcția agricolă județeană 
Timiș — ca, în procesul de revizuire 
a manualelor de agricultură existente, 
în elaborarea noilor manuale pentru 
pregătirea elevilor în această impor
tantă ramură a economiei naționale, 
autorii să aibă în vedere direcțiile 
prioritare de acțiune ale activității 
din agricultură, in lumina cerințelor 
realizării noii revoluții agrare. Viito
rii lucrători ai ogoarelor trebuie să-și 
însușească, de pe băncile școlii, boga
te cunoștințe științifice, deprinderi de 
muncă temeinice și, în această privin
ță, manualele trebuie să le fie un în
drumar util.

Florica DINULESCU
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atrăgea
De la o vreme, din diferite 

puncte ale orașului Moreni, ju
dețul Dîmbovița, dispăreau cînd 
o bicicletă, cînd alta.

Cine să fie făptașul ? Cu aju
torul cetățenilor, oamenii ordi
nii publice au depistat o urmă 
care i-a dus pină la domici
liul lui Toma Dumitrașcu. Aici, 
surpriză : s-a descoperit un <ț- 
devărat bazar, cu tot felul ' M 
obiecte. Obiecte provenite 
la... biciclete. Care biciclete erau 
sustrase de acest Toma Dumi
trașcu. Dar nu orice fel de bi
ciclete, ci numai acelea care a- 
veau bagaje — genți, sacoșe, 
plase. Culmea e că acasă la 
făptaș nu s-a găsit nici o bici
cletă. După ce le ușura de ba
gaj, el le abandona pe unde a- 
puca. Fapt pentru care respec
tivul a fost condus la 
cuvenit fără bicicletă și 
bagaj.

locul 
fără

Atenție 
la ciuperci!

După ploile căzute tn 
vreme au apărut, prin 
ciupercile. Au crescut, 
ceea, ca ciupercile după 
Dar nu orice fel de 
este și bună de mincat. O 
vedește încă o dată — dacă mai 
era nevoie — întimplarea pe
trecută în comuna Bălușeni, ju
dețul Dîmbovița. Din cauza unor 
bureți necomestibili, o fetiță a 
fost internată de urgență in spi
talul județean, fiind grav into
xicată.

ultim» 
păduri, 

vorba 
ploaie, 

ciupercă 
do-
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IFiul păgubește, 

tata plătește
Am scris de curînd în rubrica 

noastră că un tată și-a urcat 
fiul în virstă de 7 ani la volan 
și l-a pus să conducă mașina, 
drept răsplată pentru că învă
țase o poezie.

Un alt tată „grijuliu", Vasile 
Velea, din Bacău, și-a inițiat de 
mic feciorul în tainele condu
cerii mașinii. Ajuns la virsta de 
15 ani, fiul său a ținut cu tot 
dinadinsul s-o facă pe groza
vul față de doi colegi ai săi. 
Intr-o noapte, pe furiș, a luat 
cheile, a scos mașina din ga
raj și a pornit la drum. N-a a- 
juns însă prea departe, pen
tru că a provocat un accident.

Acum, pentru isprava fiului, 
plătește tata.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*̂
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Irakului și al meu, mulțumim Excelentei Voastre pentru ama
bilul mesaj de felicitări adresat cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a 
glorioasei revoluții de la 17 iulie. Dorim să vă reiterăm cu această ocazie că 
relațiile de prietenie șl cooperare dintre țările noastre se vor consolida in 
continuare in interesul popoarelor noastre prietene, al luptei Împotriva sio
nismului. rasismului și imperialismului.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate șl bunăstare. Iar poporului dum
neavoastră prieten prosperitate și progres.

SADDAM HUSSEIN

Primire la Consiliul de Miniștri

Cronica
în perioada 25—30 iulie au avut loc 

la București convorbiri intre Emilian 
Dobrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Yildirim Ak- 
tiirk, secretar de stat la Organizația 
de Stat a Planului din Republica 
Turcia.

Cu acest prilej s-a subliniat impor
tanta majoră a schimbului de vizite 
la nivel înalt și a hotărîrilor luate 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Turcia. Totodată, s-a efectuat un 
schimb de informații referitor la pre
ocupările celor două organisme de 
planificare, precum și la lărgirea co
laborării economice bilaterale.

în timpul vizitei in România, oas
petele a avut întilniri cu membri al 
conducerii unor ministere si a efec
tuat vizite de documentare la unele 
obiective economice.

La sfîrșitul convorbirilor s-a În
cheiat un aide-memoire.

La convorbiri a fost prezent Nahit 
Ozgtir, ambasadorul Republicii Tur
da la București.

★
Cu prilejul celei de-a 54-a aniver

sări a Armatei populare chineze de 
eliberare, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, a 
adresat o telegramă de felicitare to
varășului Geng Biao, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare Chi
neze.

Joi după-amlază, la Casa centrală 
r fermatei a Jjvut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 54-a aniversări 
a Armatei populare chineze de eli
berare, la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana București.

-COTIDIAN—
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ In cadrul întreprinderii de con

strucții navale și prelucrări la cald 
din Drobeta-Turnu Severin, pe plat
forma forjei grele au intrat in 
funcțiune presa de 3 150 tone forță, 
patru cuptoare de încălzit șl trata
mente, două poduri rulante și un 
dispozitiv de rotire liberă. In fază 
avansată se află lucrările la cele
lalte șase cuptoare de încălzit și 
nouă cuptoare de tratament, a 
căror punere în funcțiune va spori 
cu încă 17 000 tone piese forjate 
capacitatea noii unități.

■ Producția fizică suplimentară 
realizată de întreprinderea de pro
duse ceramice Sighișoara de la în
ceputul anului se cifrează la 4,3 mi
lioane bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice și la peste 14 200 mc gra
nule, materiale cu care se pot 
clădi 215 apartamente. Succesul a- 
cestui colectiv are la bază crește
rea productivității muncii, față de 
sarcina planificată, cu 1 132 lei pe 
fiecare om al muncii.

■ Specialiștii Institutului de cer
cetări textile din București au con
ceput și realizat o mașină de tri
cotat cu comandă electronică. Do
tată cu un calculator de proces, 
proiectat șl construit la Institutul 
de cercetări pentru tehnică de 
calcul, noua mașină constituie o 
prestigioasă premieră tehnică în 
intf/stria ușoară românească.

Prin contribuția populației șl 
cu sprijinul statului. In orașul Bicaz 
s-au construit două frumoase grădi
nițe pentru copii. Spiritul de buni 
gospodari al celor din Bicaz se ma
nifestă nu numai în cazul acestor 
grădinițe, ci și în privința înființă
rii grădinilor de legume pe toate 
terenurile virane, care le răsplătesc 
în aceste zile, cu roade bogate, 
strădaniile și hărnicia.

■ Răspunzînd solicitărilor mineri
lor și ale familiilor acestora, coope
rația meșteșugărească a deschis în 
orașul Vulcan o modernă curăță
torie chimică. Instalațiile de înaltă 
tehnicitate, cu comandă program, 
oferă garanția certă a asigurării 
unor servicii de calitate.

■ In Parcul tineretului din Turda
s-a amenajat, cu cîțiva ani în urmă, 
un mic lac pe al cărui luciu de apă

y^llmpede pluteau bărci de agrement.

cinema
• Campionii : SCALA — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18; 20, COTROCENJ — 16; 
18; 20.
• „Tridentul* * nu răspunde : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.• Duelul : LIRA — 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 21. ARTA - 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20.• Alo, aterizează străbunica : VOL

• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pluralul englezesc — 20; 
(rotonda scriitorilor din Cișmlglu) : 
Cîntecul iubirii (spectacol de. sunet șl 
lumină) — 21.
• Teatrul de comedie (la sala Majestic) : N-am timp — 19,30.
■ Teatrul Giuleștl (la Muzeul de artă 
al Republicii socialiste România) ; 
Popas in istorie (spectacol de sunet șl 
lumină) — 11.
• Teatrul satiri.c-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Batistei) ; Veselie la Tănase 
— 20.
• Ansamblul „Rapsodia română” : La fintîna dorului — 18,30.

GA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. la grădină — 21,15.
• Am o idee : EXCELSIOR — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un șerif extraterestru : SALA 
MARE A PALATULUI - 15; 17,30; 20.
• Papilion : SALA MICA a PALATU
LUI — 17; 20,15.
• Căpitanul răzbunării ; PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la 
grădină — 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9,15; 11: 12,45; 
14,30; Croaziera — 16; 18; 20 : DOINA.
• Familie nouă s TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele : BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30. LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină

Președintele Republicii Irak

zilei
Adunarea a fost deschisă de gene

ral-colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, care 
a rostit o alocuțiune. Despre semni
ficația evenimentului aniversat a vor
bit Iuan Iun-lou, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. Chineze la 
București.

Au participat ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Chen Shuliang, 
și membri ai ambasadei.

în încheiere, participants au vizio
nat fotoexpoziția „Aspecte din viața 
și activitatea militarilor Armatei 
populare chineze de eliberare" și fil
me documentare.

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze și atașatul 

•militar, aero și naval al acestei țări 
la București s-au întilnit cu cadre și 
elevi din Școala militară de ofițeri 
de tancuri și auto „Mihai Viteazul" 
din Pitești. Au fost vizionate o foto- 
expoziție și filme documentare puse 
la dispoziție de Ambasada R. P. Chi
neze.

★
Pe scena Teatrului de vară din 

Mamaia a avut loc joi seara specta
colul de gală al laureaților Festiva
lului internațional „Copiii lumii do
resc pacea", care s-a desfășurat la 
Năvodari in perioada 25—30 iulie.

La actuala ediție au participat de
legații ale copiilor din 22 de țări, 
precum și formații ale pionierilor ro
mâni. distinse în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României".

La spectacolul de gală au participat 
reprezentanți ai Consiliului National 
al Organizației Pionierilor, ai orga
nelor locale de partid și de stat, nu
meroși turiști români și de peste ho
tare aflati in vacantă pe litoral.

(Agerpres)

Acum lacul este înconjurat de bă
lării și de... indiferența gospodarilor 
locali.

■ Un grup de oameni al muncii 
șî specialiști din cadrul stației de 
Utilaje, și transporturi ale Grupului . 
de șantiere de drumuri și poduri 
din lași a realizat cu forțe proprii 
o instalație de forat coloane tubate, 
care înainte se importa. Noua in
stalație a șl fost zilele acestea ex
perimentată cu bune rezultate la 
consolidarea unui teren din muni
cipiul lași.

■ O „Bancă de economii de ma
teriale" funcționează la întreprin
derea de utilaj chimic Gâești. Sec
țiile „depun", mai exact returnează 
băncii bonuri de materiale economi
site. In șase luni, colectivul maistru
lui Ion Tudor și-a „mărit" contul de 
economii cu 41 tone tablă din oțel, 
3 tone profile laminate ș.a., totali- 
zînd aproape 200 000 lei, iar cel al 
maistrului Grigore Oprea, ambii de 
de la „prelucrări mecanice", a „de
pus" bonuri valori'nd 289 000 lei. 
Intrucît depunerile cresc vertiginos, 
în curînd I.U.C. Găești va avea a- 
devărați recordmani ai... economi
ilor de materiale.

■ Colectivul întreprinderii „Tri- 
cotex" Satu Mare a indeplinit pla
nul la export pe luna Iulie in pro
porție de 200 la sută, bilanțul acesta 
depășind realizările primului tri
mestru al anului. In ton cu „tempe
ratura^ fierbinte a acestor succese, 
felicitările noastre... fierbinții

H Șoferi pe autosalvarea nr. 
32-BV-292, pe autodepanarea 3*1-  
BV-3 050 și chiar pe o autobascu
lantă de 6 tone (Petre loniță de la 
C.I.A.T. Autobaza 1 Brașov) au fo
losit mașinile încredințate pentru a 
cumpăra din piața Brașovului - 
unul fragi, altul borș ș.a. Credem 
că-i vor costa scump deplasările 
respective pe acești risipitori de 
benzină care confundă mașinile sta
tului cu autoturismul proprietate 
personală.

■ Oamenlî muncii din întreprin
derile șl instituțiile orașului Șimleu 
Silvaniei au efectuat in acest an 
cîte 22 zile-muncă patriotică fiecare. 
Valoarea lucrărilor executate se ri
dică la peste 11 milioane lei.

— 21, MODERN — 9; 11,13; 13,30; 15,43; 
18; 20,15, la grădină — 21.
• Casta „Divina*  : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
• Corleone : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină - 
21, GRADINA BUZEȘTI - 21.
• Strada Hanovra : STUDIO — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Alergătorul : GRIVTTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sînt timid, dar mă tratez t EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
a tn căutarea chibriturilor i BU
ZEȘTI — 15; 17; 19.
• Clinele electronic i DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Shabana : FERENTARI - 15,30; 19.
• Aventuri în Marea Nordului : GIU- 
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.• Secretul casetofonulul : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.• Vagabondul : VIITORUL — 14,
GRĂDINA MIORIȚA — 21.
• Apus la amiază : VIITORUL — 
17,30; 19,30.• înainte de miezul nopții: MIORIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Articolul 420 : POPULAR — 12;
15,30; 19.• Zimbetul unul om chinuit : MUN
CA — 16; 18; 20.

Cu ocazia Consfătuirii de la Bucu
rești a unor țări socialiste membre 
ale Agenției internaționale pentru 
energie atomică, joi dimineață, tova
rășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, a primit pe 
conducătorii delegațiilor țărilor parti
cipante.

Adunare festivă consacrată împlinirii a 90 de ani 
de la crearea Partidului clasei muncitoare 

din Bulgaria
Joi a avut loc la Academia „Ște

fan Gheorghiu" din Capitală o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
90 de ani de la crearea Partidului 
clasei muncitoare din Bulgaria.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Victor Tulbure, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie româno- 

. bulgare, precum și Petăr Danailov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria în țara noastră.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, oameni ai muncii 
din Capitală, cadre didactice și stu- 
denți ai Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

Au fost de față membri al Amba
sadei Republicii Populare Bulgaria 
în tara noastră.

Festivitatea a fost deschisă de to
varășul Bratu Păun, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu",

în continuare, a luat cuvintul to
varășul Gheorghe Zaharia, director 
adjunct al Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. Evocînd condițiile is
torice în care a avut loc acest eve
niment de o mare importantă în 
viata țării vecine și prietene, vorbi
torul a subliniat că făurirea partidu
lui revoluționar al oamenilor muncii 
din Bulgaria a avut o importantă 
deosebită pentru organizarea luptei 
tuturor forțelor înaintate ale po
porului bulgar, care, sub conducerea 
partidului său marxist — devenit în 
luna mai a anului 1919 Partidul Co
munist Bulgar — au străbătut un 
lung drum de luptă și victorii.

Sărbătorirea acestui moment jubi
liar din viața poporului și comuniști
lor bulgari — a spus vorbitorul — ne 
oferă, pe lingă prilejul de a participa 
cu bucurie la această aniversare, și 
pe acela de a evoca legăturile stră
vechi de prietenie dintre poporul 
român și poporul bulgar, tradiții ce 
stau la temelia relațiilor prietenești, 
de colaborare rodnică, dintre cele 
două țări socialiste vecine. Vorbitorul 
a subliniat că la întărirea continuă a 
prieteniei si colaborării româno-bul- 
gare un rol determinant l-au avut 
întâlnirile oficiale la cel mai înalt 
nivel, in România și Bulgaria, con
vorbirile fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al. Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi-

Bogat sortiment de articole de sport-turism
Magazinele întreprinderilor co

merciale ale Direcției generale co
merciale a municipiului București 
oferă în aceste zile o gamă variată 
de articole pentru sport și turism : 
corturi cu accesorii de camping 
(mese, scaune, paturi, rucsacuri, 
genți de voiaj, truse sî seturi de 
tacimurl și vase etc.) ; articole pen
tru drumeție (îmbrăcăminte. în
călțăminte. biciclete etc.) ; aparate

Prognoza meteorologică în luna august
Institutul meteorologic informează că 

luna august se caracterizează, tn gene
ral, printr-un regim termic care se va 
situa tn limite normale, exceptând 
nord-estul țării, unde va fi ceva mal 
răcoroasă decît tn mod obișnuit. Pre
cipitațiile vor fi normale, iar pe alocuri, 
mai ales tn zonele de deal șl de munte 
vor fi excedentare ș! vor cădea Înde
osebi tn a doua decadă a lunii.

In intervalul 1—6 august vremea va 
fi în general frumoasă cu cerul varia
bil mai mult semn. Izolat vor cădea

• Campionul : COSMOS — 13,30; 16; 19.
• Vom trăi șl vom vedea : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Milă pentru cel vii : PROGRESUL— 16; 18; 20.
• Aii Baba șl cel 40 de hoți : GRA
DINA ARTA — 21.
• îmi sare țandăra : GRĂDINA CUL-*  TURAL - 21.
• Idilă cu „Misa Brazilia*  : GRĂDI
NA FESTIVAL - 20,45, PARC HOTEL 
- 21.
• Serpico | GRĂDINA FLACARA — 21.
• Superman l GRADINA GLORIA 
(TITAN) - 21.

teatre

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La întrevedere a luat parte Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară.

(Agerpres)

liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria. Au fost evidențiate suc
cesele remarcabile pe care poporul 
român și poporul bulgar le repurtea
ză, sub conducerea partidelor lor co
muniste, în opera de edificare a so
cialismului. precum și necesitatea 
unirii eforturilor lor, ale tuturor țâ
rilor și popoarelor lumii pentru în
făptuirea dezarmării, pentru asigura
rea păcii și securității în Europa și 
în lume. Cu prilejul aniversării a 
nouă decenii de la fondarea partidu
lui clasei muncitoare din Bulgaria 
frățească — e spus vorbitorul — ne 
exprimăm convingerea în dezvoltarea 
continuă a colaborării și cooperării 
pe toate planurile între țările noas
tre, pe baza principiilor socialismu
lui științific, călăuza sigură în activi
tatea pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru 
bunăstarea și fericirea popoarelor 
noastre, pentru înflorirea României 
și Bulgariei, pentru pace și colabo
rare pe planeta noastră

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Petăr Danailov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria in tara noastră, care, după 
ce a reliefat cele mai de seamă mo
mente din istoria partidului clasei 
muncitoare bulgare, a pus în lumină 
realizările remarcabile pe care po
porul din țâra sa, sub conducerea 
comuniștilor, le-a Înfăptuit în anii 
construcției socialiste. Relevînd legă
turile tradiționale dintre țările și po
poarele noastre, dintre comuniștii 
bulgari și români, vorbitorul a subli
niat că o Importanță decisivă pentru 
aprofundarea continuă a colaborării 
între cele două partide, state și po
poare o au tradiționalele întilniri 
prietenești dintre tovarășul Todor Jiv
kov și tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
Cu același prilej la Muzeul de is

torie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice din 
România a fost deschisă expoziția 
fotodocumentară : „Făuritorii Parti
dului Comunist Bulgar — 1891—1981". 
Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, și Petăr Da
nailov. ambasadorul R.P. Bulgaria în 
România.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Comitetului foștilor luptători 
și veteranilor de ț război împotriva 
fascismului, ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. oameni de știință și cultură, 
ziariști, un numeros public.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

foto. Jocuri distractiv-educative ; 
articole din mase plastice (casche
tă, minge, colac pentru înot etc.). 
Adresele acestor magazine : Elec- 
trotehnochim — Piața Pantelimon ; 
Cabana — Bulevardul 1848 nr. 9 ; 
Alpin — Bulevardul N. Bălcescu 
nr. 24 ; Bucur-Obor — Șos. Colen- 
tina nr. 2 ; Materna — Bulevardul 
1 Mai. bloc 44.

ploi sub formă de aversă. Vintul va su
fla slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime intre 20 și 30 
de grade, pe alocuri mal ridicate ta ul
timele zile ta sud-estul tării.

tn perioada 6—10 august vremea se 
va răci ușor, mal cu seamă tn a doua 
parte a Intervalului. Cerul va fl varia
bil, mal mult noros ta nordul șl estul 
țării, unde vor cădea ploi locale șl sub 
formă de aversă. In restul tării ploile 
vor fl Izolate. Vintul va prezenta Inten
sificări din sectorul nordic ta regiu
nile estice ale tării. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre 6 șl 16 gra
de, iar cele maxime Intre 18 șl 28 de grade.

Următoarele zile, 11—17 august, se caracterizează prlntr-o vreme ce va fl tn 
general Instabilă. Cerul va fl temporar 
noros și vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice șl. Izolat, de grindină, 
tndeosebl tn jumătatea de nord-vest a 
tării. Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura va crește 
mai ales în sud-estul tării. Minimele 
vor ti cuprinse intre 10 șl 20 de grade. 
Iar maximele între 22 șl 32 de grade, 
local mai ridicate tn sud-estul tării.

tn Intervalul 18—22 august, vremea va 
fl ușor instabilă, cu cerul variabil. Vor 
cădea averse locale de ploaie tn zonele 
de deal șl de munte și Izolat In cele
lalte regiuni. Vîntul va sufla moderat. 
Temperaturile vor ti în ușoară scădere, 
minimele vor fl cuprinse între 7 șl 17 
grade. Iar maximele între 20 și 30 de grade.

Intre 23 șl 27 august vremea va fl ta 
general frumoasă, dar răcoroasă noap
tea și dimineața. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi Izolate în estul tării. 
Vînt slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 6 șl 
16 grade, Izolat mal coborâte în nord- 
estul țării, iar cele maxime între 20 șl 
30 de grade.

In ultima perioadă a lunii august 
vremea va fi frumoasă șl caldă, cu ce
rul mal mult senin. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse intre 7 și 17 
grade. Iar cele maxime între 22 șl 32 de 
grade, Izolat mal ridicate în sudul tării.

(Agerpres)

CONGRESUL Al X-IEA Al P. C. DIN SPANIA
Raportul Comitetului Central 

prezentat de tovarășul Santiago Carrillo
MADRID : După cum s-a relatat, 

in prima zi a Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist din Spania, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Santiago Carrillo, a prezentat 
Raportul Comitetului Central.

In momentul deschiderii celui de-al 
X-lea Congres al partidului, cadrul 
politic international constituie un 
motiv de gravă îngrijorare — se ara
tă la începutul raportului. Crește pe
ricolul de conflicte și război ; există 
serioase focare de tensiune ; are loc 
o îngrijorătoare cursă a înarmărilor. 
Dacă nu va interveni o schimbare in 
politica internațională. Europa se va 
îndrepta către o acumulare fantas
tică de arme nucleare, care nu pre
vestește nimic bun. Zonele de con
flict din alte regiuni ale globului se 
mențin și chiar sporesc. Investiții 
enorme, destinate cercetării și fabri
cării de noi arme, sint sustrase de la 
obiective absolut necesare pentru 
depășirea înapdierii și subdezvoltării 
din vaste zone ale lumii șî soluțio
nării gravelor nedreptăți și inegalități 
existente chiar și în țările dezvoltate. 
Politica blocurilor militare, amestecul 
și chiar intervenția directă în trebu
rile interne ale altor state, lipsa de 
solidaritate care uneori se manifes
tă între state cu același regim social, 
rolul tot mai important jucat de po
litica de forță și putere în relațiile 
internaționale constituie o amenințare 
reală pentru prezentul și viitorul 
umanității.

Relevînd că P.C. din Spania a acor
dat multă atenție problemelor de poli
tică internațională, raportul apreciază 
in același timp ca nesatisfăcătoare re
zultatele muncii politice și ideologice 
ale partidului, pentru a face cunos
cute pericolele politicii de bloc și ne
cesitatea de a fi depășită această po
litică, criticînd pozițiile potrivit că
rora lupta de clasă la scară interna
țională se manifestă astăzi In con
fruntarea dintre cele două blocuri, șl 
nu in activitatea pentru dizolvarea 
lor și pentru însănătoșirea relațiilor 
internaționale, prin eliminarea pre
zentei lor amenințătoare. Această 
mentalitate contribuie cu atît mai pu
țin la lupta eficientă pentru a îm
piedica integrarea Spaniei în N.A.T.O. 
Spania poate contribui mai bine Ia 
evitarea unui război din afara decît 
din interiorul N.A.T.O. însăși intra
rea în N.A.T.O. ar reprezenta un act 
tn defavoarea păcii, deoarece ar mo
difica echilibrul strategic actual.

O diplomație spaniolă cu adevărat 
națională și independentă ar trebui 
să depună toate eforturile pentru de- 
nuclearizarea Europei "sau, în orice 
caz, pentru reducerea la cel mai scă
zut nivel a armelor atomice instala
te pe continentul nostru, atît în Vest 
cit și in Est, deoarece nu trebuie să 
ascundem nimănui pericolul disemi
nării rachetelor nucleare pe conti
nent.

Referindu-se la actuala criză eco
nomică mondială, raportul evidențiază 
asemenea fenomene cum ar fi creș
terea șomajului, ruinarea întreprin
derilor mici și mijlocii, ceea ce an
trenează o și mai mare fragmentare 
a mozaicului social, existența unei 
mari mase de tineri expuși să cadă 
în lumpenproletariat și neadaptare 
socială. Este de netăgăduit faptul că 
măsurile clasice nu mai sînt valabile 
in actuala criză. Se impun schimbări 
radicale în structurile economico-so- 
ciale, care să fie caracterizate de 
tendința spre socialism și solidaritate 
internațională.

In fața acestei necesități obiective, 
toate forțele conservatoare se mobili
zează depunînd eforturi pentru a îm
piedica posibilitatea ca ieșirea din 
criză să ducă la forme de societate 
mai drepte și echitabile. Este vorba 
inclusiv de a crea o psihologie a re
semnării în fata posibilității unui e- 
ventual război nuclear. Se fac pre
viziuni despre grave dificultăți ali
mentare cînd, de fapt, o parte din 
resursele imense destinate astăzi 
cursei înarmărilor ar permite dezvol
tarea producției de alimente în vaste 
zone, în prezent neproductive. Sar
cina cea mai importantă pentru toate 
forțele cu adevărat progresiste, men
ționează raportul, constă in obține
rea unei schimbări profunde în ca
drul politicii Internationale, printr-o 
reorientare spre pace, dezarmare 
treptată, cooperare, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Trebuie să se facă în așa fel incit o- 
menirea să se pregătească pentru 
pace in loc să se pregătească pentru 
război — așa cum se intîmplă astăzi 
— și acest lucru impune, firește, ca 
porțile statelor să se deschidă, legă
turile intre popoare să fie mai in
tense și să se asigure pe deplin con
trolul armamentelor. In această di
recție — care ar reprezenta o renaș
tere culturală, politică, economică si 
socială — Europa poate și trebuie să 
joace un rol foarte Important.

Rezultatele alegerilor din Franța 
ne dau speranțe — se spune in con
tinuare in raport. Alegerea lui Mit
terrand, victoria stingii, formarea 
unui guvern cu participare comu
nistă, adoptarea unui document pro
gramatic de către Partidul Socialist 
Francez și Partidul Comunist Francez 
pot constitui indicii ale unui Început 
de schimbare. Trebuie să salutăm 
fără rezerve atitudinea lui Francois 
Mitterrand care a avut curajul să 
spună conducătorilor americani că 
problemele legate de componenta 
guvernului francez și intrarea mi
niștrilor comuniști tn cabinet sînt 
hotărîte de poporul francez, și nu de 
Statele Unite. Este o lecție de dem
nitate națională și de conștiință po
litică.

Speranța care s-a născut tn Franța 
pare să se poată extinde și In alte 
țări. Și in ceea ce privește Spania 
există posibilitatea unui progres al 
stingii în cadrul unei viitoare consul
tări electorale. Aceasta ar permite 
definirea unei politici internaționale 
mai coerente și progresiste decît cea 
dusă de actualul guvern.

★
MADRID 30. — Trimisul Agerpres, 

N. Chilie, transmite : La Madrid 
continuă lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Spania.

în ultimele ședințe, participant!! au 
continuat dezbaterile pe marginea ra
portului C.C. al P.C.S. Vorbitorii s-au 
referit la situația politică, economică 
$i socială a Spaniei, la problemele 
complexe cu care este confruntată 
țara, infățișind, totodată, activitățile 
desfășurate și soluțiile preconizate de 
comuniștii .spanioli in domenii ma
jore, cum sînt apărarea intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii 
in actualele condiții de agravare a 
crizei societății capitaliste, lupta îm
potriva șomajului și tendințelor de 
scumpire a costului vieții, apărarea

Referindu-se la evoluțiile politice 
interne din ultimii patru ani șl la 
activitatea P.C.S. în această perioa
dă, raportul reliefează că partidul 
comunist și-a menținut influenta și 
a sporit-o, totodată, pe baza celor 
două milioane de voturi pe care le-a 
obținut in 1979. Politica de concen
trare democratică promovată de P.C. 
din Spania a fost și este o dezvoltare 
logică a liniei sale strategice. Ea tin
dea șl tinde să cucerească poziții 
politice pentru clasa muncitoare, re- 
ducînd hegemonia oligarhiei, să 
schimbe raportul de forțe și să a- 
sigure astfel o orientare mai pro
gresistă.

Partidul comunist a participat ac
tiv la elaborarea Constituției. Act 
fundamental al schimbării politice. 
Constituția consacră cele mai largi 
libertăți politice, deschizînd drumul 
către schimbări economice de struc
tură. Desigur, acum se pune proble
ma dezvoltării și aplicării ei. Spa
niolii au început să-și dea seama clar 
de valoarea Constituției după eveni
mentele de la 23 februarie (încerca
rea neizbutită de lovitură de stat a 
forțelor de. extremă dreaptă — n.r.). 
Oricare ar fi cursul evenimentelor în 
țara noastră, comuniștii se vor mîndri 
că s-au aflat printre promotorii Car
tei fundamentale aprobată în 1978.

In continuare, raportul apreciază 
că alegerile din 1979 și poziția parti
dului de guvernămînt Uniunea Cen
trului Democratic au marcat un mo
ment de alunecare spre dreapta. Gu
vernul U.C.D. nu a prezentat soluții 
pentru problema șomajului care ia 
amploare pe zi ce trece; nu a reușit 
să rezolve problema întreprinderilor 
mici și mijlocii; nu a fost capabil să 
abordeze in practică problemele ru
rale. In acțiunile împotriva teroris
mului, guvernul U.C.D., In pofida 
declarațiilor miniștrilor care s-au
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succedat la conducerea Ministerului 
de Intern^, obține rezultate foarte 
slabe, făcirid să crească in rîndul ce
tățenilor sentimentul de nesiguranță 
și de instabilitate a sistemului de
mocratic.

Pentru a contracara alunecarea spre 
dreapta a guvernului U.C.D., P.C. din 
Spania a luat -inițiativa de a propune 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, imediat după alegerile munici
pale, un acord care să permită stingii 
să conducă primăriile orașelor in 
care trăiesc 70 la sută din cetățenii 
spanioli. Acest acord nu a permis 
însă elaborarea unor programe co
mune de guvernare in toate munici
piile, lucru care, adăugîndu-se le
gislației tn vigoare și lipsei de 
fonduri, face și mai dificilă sarcina 
acestora. Totuși, o apreciere gene
rală a activității forțelor de stingă 
în cadrul primăriilor dovedește re
zultatele pozitive obținute, existenta 
unei conduceri oneste și clare, a unul 
efort de îmbunătățire a calității vie- 

.--tii cetățenilor, o voință de mai bine,
In orice caz, după alegerile munici

pale apropierea și colaborarea dintre 
comuniști și socialiști a intrat intr-o 
etapă mai favorabilă, care continuă 
printr-un consens frecvent și la ni
vel parlamentar, fapt care însă nu 
s-a manifestat printr-o activitate co
mună, de masă, decit în momenta 
foarte izolate.

Apreciind că Încercarea de lovitură 
de stat de la 23 februarie a fost pe 
cale să reușească, raportul consideră 
că hotărîrea manifestată de rege si 
faptul că marea majoritate a condu
cătorilor militari i-au dat ascultare 
au salvat Constituția, subliniind, in 
același timp, că pericolul pucist nu a 
dispărut, că se mai descoperă Încă 
tot felul de conspirații, că se desfă
șoară o campanie împotriva institu
țiilor țării, inclusiv a coroanei.

Precizînd poziția P.C. din Spania 
ta legătură cu legile excepționale îm
potriva terorismului și pentru apăra
rea democrației, vorbitorul a declarat 
că principiul legilor excepționale in
tr-un regim fragil cum este cel din 
Spania, amenințat de lovituri de stat 
și de terorism, nu poate fi exclus. 
Aceste legi au fost serios Îmbunătă
țite intr-o serie de cazuri, datorită a- 
mendamentelor grupului parlamentar 
comunist.

Ocupîndu-se de relațiile intre ac
tualul guvern și partidele de opoziție, 
raportul relevă că U.C.D. a respins 
propunerea unei concentrări democra
tice și a menținut guvernul tnonoco- 
lor, incercînd să găsească formule al
ternative. In acest sens se Înscrie 
acordul național Încheiat Intre gu
vern. sindicate și patronat. Condu
cerea P.C. din Spania a sprijinit a- 
cordul. deoarece acesta se înscria pe 
linia propunerilor formulate de co
muniști împotriva șomajului și coinci
dea cu punctele cuprinse în Planul 
de solidaritate națională elaborat de 
Confederația Comisiilor Muncitorești. 
Guvernul trebuie să adopte de urgen
tă măsurile financiare necesare pen
tru aplicarea acordului Înainte de 
negocierile colective din 1982. Dacă 
nu le adoptă, sindicatele nu se vor 
mai considera legate de acest acord.

Comitetul Central, relevă raportul, 
apreciază că activitatea politică s-a 
desfășurat in conformitate cu directi
vele trasate de Congresul al IX-lea 
și cu strategia partidului, stabilită cu 
multi ani in urmă. Este adevărat — 
continuă raportul — că politica noas
tră de concentrare democratică hu a 
reușit să impună tn Spania un gu
vern și o majoritate care să aplice 
cu consecventă această politică. ‘Am 
fost nevoiti să acceptăm formule și 
metode alternative insuficiente șl cu 
rezultate, ta multa cazuri, nesatisfă
cătoare. A trebuit să acceptăm com
promisuri dificile pentru a asigura 
Înaintarea procesului de schimbare 
democratică. Dar respingem cu În
treaga responsabilitate poziția ultra-

★
cuceririlor democratice și continuarea 
hotărîtă a procesului de democrati
zare a aparatului de stat, a institu
țiilor și a tuturor celorlalte compo
nente ale vieții interne, combaterea, 
tn cooperare cu guvernul, cu celelalte 
forțe politice democratice, a ideolo
giei și activităților fasciste și neofas
ciste, eliminarea cauzelor sociale și 
eradicarea terorismului.

O atenție deosebită a fost acordată 
identificării modalităților politice și 
organizatorice care să permită creș
terea în continuare a rolului P.C.S. 
în viata politică a țării, sporirea in
fluenței sale in rîndul maselor largi, 
pe calea întăririi continue a unității 
rîndurilor partidului.

De asemenea, in dezbateri au fost 
abordate pe larg problemele vieții in- 

crltlcă a celor care contestă total ac
tivitatea noastră politică.

Greșeli, neajunsuri, lacune au exis
tat. Ele trebuie definite și analizate 
limpede, deoarece in felul acesta cri
tica va duce la o Întărire a partidului.

Slăbiciunea fundamentală a constat 
intr-o tendință de a elabora și a a- 
plica politica „de sus". Originea a- 
cestei practici, cauza ei obiectivă re
zidă în schimbarea sarcinilor de la 
perioada clandestinității la cea de le
galitate și in persistenta anumitor 
metode de conducere din perioada 
clandestinității.

Totuși, cea mai gravă lipsă a fost 
faptul că activiștii promovați la ni
veluri superioare nu au mai activat 
în organizațiile de bază, au părăsit 
aceste organizații. Organizațiile de 
bază ale partidului au pierdut astfel 
din vitalitatea, dinamismul și influ
ența lor politică. Problema funda
mentală rezidă în contactul cu miș
cările de masă, prin intermediul or
ganizațiilor de partid. Acesta consti
tuie aspectul decisiv pentru anco
rarea mai profundă a partidului în 
ansamblul societății. De aceea, Con
gresul al X-lea trebuie să fie con
gresul revenirii cadrelor la bază, al 
întăririi prezenței lor în organizații.

După ce se ocupă in capitole dis
tincte de probleme cum sînt cele pri
vitoare la organele conducătoare ale 
partidului, la aparatul partidului, 
activitatea partidului în rîndurile 
sindicatelor și in rindurile oameni
lor de cultură, raportul consacră un 
spațiu larg problemelor dezvoltării 
democrației in cadrul partidului și 
reînnoirii acestuia. In acest context, 
se relevă că P.C.S. se pronunță în 
favoarea celei mai ample libertăți de 
dezbatere in cadrul partidului. O 
adevărată democrație trebuie să pro
moveze sporirea participării între
gului partid la viața politică internă 
și la activitatea politică de masă. 
Dar Comitetul Central, tn majorita
tea lui, a respins ideea organizării 
unor curente, tendințe, fracțiuni. A 
adinei democrația in cadrul partidu
lui presupune ca în perioadele în 
care au loc discuții să nu se pună 
obstacole nimănui în prezentarea 
liberă a opiniilor sale, dar ca în mo
mentul acțiunii să existe unitate șlx 
disciplină, in mod egal pentru toți.

In continuare, prezentînd concepția 
P.C. din Spania cu privire la ceea ce 
denumește in mod sintetic „euroco- 
munism", raportul arată că a fi euro- 
comunist astăzi înseamnă să fii co
munist la sfîrșitul secolului XX in
tr-o Europă industrializată, intr-o 
epocă in care revoluția nu mai poate 
fi o alternativă la un război mon
dial, printre altele și din cauza dez
voltării armelor de exterminare în 
masă ; înseamnă să fii comunist in 
condițiile cînd există un mare număr 
de țări care au ieșit din sistemul 
imperialist mondial și, totodată, din 
același motiv, cind nu mai există un 
centru revoluționar mondial. A fi 
eurocomundst înseamnă a fi conștient 
de faptul că in lumea de astăzi, ca 
o consecință a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a dezvoltării 
forțelor de producție și a crizei 
structurilor economice și a supra
structurilor culturale ale imperialis
mului, există condiții pentru a atra
ge la cauza socialismului forțe din 
cele mai ample, inclusiv adepte ale 
unor Idei filozofice care nu stat ale 
noastre, care simt necesitatea unor 
soluții de progres și de pace apro
piate de cele preconizate de comu
niști ; înseamnă a acționa in fa
voarea unității comuniștilor și socia
liștilor, a unității stingii și a forțelor 
progresiste din Spania, Europa și în
treaga lume.

Subliniindu-se că P.C.S. se pro
nunță pentru o cale care să transfor
me societatea și. concomitent, să 
mențină și să adîncească democrația, 
in raport se afirmă că pentru a în
făptui această cale trebuie găsit un 
teren de unitate cu socialiștii care să 
se încadreze în asemenea coordonate. 
Acest lucru este posibil militînd cu 
hotărîre pentru el. ceea ce presu
pune ca socialiștii să facă si el un 
pas în această direcție.

In concluzia raportului sînt pre
zentate citeva din orientările politice 
ale P.C. din Spania pentru perioada 
următoare. In legătură cu problemele 
ridicate de criză și de efectele ei. se 
apreciază că partidul, sindicatele tre
buie să propună soluții corespunză
toare intereselor Întregii națiuni. Tre
buie dovedit poporului, prin inter
mediul unei politici naționale, că 
marele capital și exponentii lui poli
tici trebuie să fie înlocuit! de la pu
tere cu reprezentanții forțelor mun- ' 
citoare și ale culturii, pentru ca în 
Spania să existe de lucru pentru toti. 
bunăstare, mai multă egalitate, drep
tate și libertate.

Afirmîndu-se că strategia P.C.3. 
este fundamental opusă terorismului, 
care nu are nimic de-a face cu mar
xismul sau cu leninismul și, in con
dițiile politice din Spania, nu are nici 
o justificare. în raport se arată că se 
impune o acțiune politică, cu parti
ciparea partidelor și a celor mai largi 
forte sociale, precum și o acțiune po
lițienească. Sint. de asemenea, nece
sare măsuri conștiente si adecvate, 
dar totodată ferme, pentru a inde- 
părta posibilitatea unei lovituri de 
stat. Pentru a depăși amenințările 
care există la adresa democrației, 
este absolut necesar să se formeze un 
guvern puternic, pe bază parlamen
tară șl socială, menționează raportul, 
subliniind că în acest scop P.C.S. va 
acționa in continuare in sensul unei 
îmbunătățiri și dezvoltări a colabo
rării cu tovarășii socialiști.

In încheierea raportului, se arată-! 
Sîntem convinși că Partidul Comu
nist din Spania continuă să fie o ne
cesitate istorică. Sintem convinși că 
vom pleca de la acest congres uniți, 
tntăriti. cu o experiență mai bogată. 
Aceasta este responsabilitatea ce ne 
revine tn condițiile in care avem să 
ne spunem cuvintul și să ne dăm vo
tul In această tară.

★
ternationale actuale, ale politicii ex
terne a Spaniei și poziția P.C.S. față 
de acestea. S-a scos in relief că un 
obiectiv central, prioritar, al luptei 
comuniștilor, a tuturor forțelor pro
gresiste pe plan mondial trebuie să-1 
constituie salvgardarea păcii și elimi
narea politicii de forță, a pericolului 
de război.

In încheierea dezbaterilor pe mar
ginea raportului a luat cuvintul tova
rășul Santiago Carrillo, care a sinte
tizat principalele idei, probleme și 
propuneri ridicate in interventiila 
delegaților.

Delegații la congres au aprobat ra
portul C.C. al P.C.S., precum și o 
parte din tezele congresului.

Paralel cu dezbaterile din plenară 
continuă lucrările in comisii.



„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
acționează cu fermitate in vederea făuririi 
unei lumi a păcii și colaborării internaționale11

Prodigioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
semnificațiile apropiatei aniversări a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă constituie teme centrale ale unor 
articole apărute zilele acestea in presa de peste hotare, ale unor ma
nifestări dedicate României in diferite țări ale lumii.

Revista indiană „SOCIALOOK" pu
blică articolul ,,Activitatea istorică 
memorabilă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu", relevînd că numele 
șefului statului român este „un nume 
apărut în istorie, un nume cunoscut 
nu numai românilor, ci întregii lumi, 
un nume care s-a identificat cu tara 
căreia i-a adus un binemeritat 
prestigiu și respect". „Dimensiunea 
națională a activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu în perioada de 
cînd se află în fruntea partidului și 
statului român include, firesc, un mo
ment memorabil de luptă eroică și 
realizări remarcabile obținute de 
poporul român în toate domeniile 
vieții materiale ji spirituale, expe
riențe și victorii care fac din aceas
tă perioadă cel mai bogat capitol din 
istoria contemporană a României". 
„Socialook" scrie in continuare : „Di
mensiunea internațională a activită
ții președintelui Nicolae Ceaușescu 
are la bază rolul său hotărîtor în 
elaborarea și aplicarea unei politici de 
stat in direcția făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci reale 
și durabile, a unor noi relații între 
state bazate pe respectarea princi
piilor independenței și suveranității, 
neintervenției, înțelegerii și coope
rării Intre popoare".

O altă revistă indiană, „QUILL", 
scrie într-un articol că poporul ro
mân leagă organic toate realizările 
sale obținute în perioada cuprinsă 
intre congresele al IX-lea și al 
XII-lea ale P.C.R. de numele mare
lui om politic, patriot înflăcărat și 
revoluționar remarcabil, care, din 
fragedă tinerețe, s-a identificat cu 
idealurile și aspirațiile poporului și 
care a jucat un rol decisiv in elabo
rarea și realizarea politicii Partidu
lui Comunist Român — președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „L’HUMANITE", organ al 
Partidului Comunist Francez, subli
niază, într-un articol, că România 
inaugurează o fază calitativ nouă a 
dezvoltării sale prin transpunerea in 
viață a planului cincinal pentru pe
rioada 1981—1985, veritabil program 
economic și politic, ce a făcut obiec
tul unor largi dezbateri în cadrul 
Partidului Comunist Român și în 
consiliile oamenilor muncii. Înainte 
de a fi supus spre aprobare Marii 
Adunări Naționale. Ziarul citează din 
expunerea t o v a r ă ș u 1 u,i Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii mai 
multe pasaje referitoare la obiecti
vele planului, arătînd că obiectivul 
economic al noului plan Cincinal este 
mare, mai ales in comparație cu eco
nomia majorității țărilor capitaliste 
din Europa, afectate de recesiune și 
șomaj. Subliniind că in această pe
rioadă se va pune accent pe dezvol
tarea intensivă, „L’Humanite" scrie : 
„Este ceea ce a subliniat Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, declarind că se va pune mal 
puțină bază pe crearea unor noi uni

tăți economice, pentru a se depune 
eforturi mai mari in vederea ridică
rii nivelului tehnic și calitativ al 
mijloacelor existente, valorificîn- 
du-se resursele de materii prime ; 
s-au făcut referiri la nivelul mondial 
de eficiență. Pentru îndeplinirea 
acestor obiective atît de ambițioase, 
Partidul Comunist Român contează 
pe o nouă dezvoltare a democrației 
socialiste și, in special, pe autocon- 
ducere".

în localitatea cehoslovacă LUHA- 
COVICE a avut loc deschiderea „Zile
lor culturii românești", în cadrul că
rora sint programate o serie de ma
nifestări cultural-artistice : deschi
derea expoziției „România, țară a 
turismului", prezentarea de filme 
artistice și documentare românești,

Manifestări și comentarii 
de presă consacrate 

țării noastre 

organizarea de concerte cu lucrări de 
compozitori români. La o reuniune 
prilejuită de „Zilele culturii româ
nești" au fost evocate succesele ob
ținute de poporul nostru in ultimii 
37 de ani, precum și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor tradiționale 
de prietenie româno-cehoslovace.

Din partea ambasadei române, ca 
și a organelor locale, au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul 
ostașilor români căzuți in luptele 
pentru eliberarea localității Luha- 
covice.

La Casa de cultură a orașului 
GLASHtJTTE, din R. D. Germană, a 
fost deschisă o expoziție de foto
grafii ce prezintă aspecte ale succe
selor obținute de țara noastră in anii 
construcției societății socialiste, pre
cum și ale relațiilor dintre România 
și R. D. Germană. A fost vizionat, 
totodată, filmul documentar „Româ
nia, casa mea".

Tot in R.D.G., la Școala superioară 
de ingineri din orașul MITTWEIDA 
a fost organizată o seară românească. 
După o expunere privind istoria, 
cultura, civilizația poporului român, 
precum și realizările obținute de 
România tn opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, a avut loc o gală de filme do
cumentare și s-a audiat muzică 
populară românească.

* La MONTIGNAC, In departamen
tul Dordogne, din Franța, a fost or
ganizată, timp de două săptămîni, o 
manifestare culturală românească. In 
cadrul unei expoziții complexe, au 
fost prezentate o colecție de costume

populare," tradiționale, din diferite 
regiuni folclorice ale țării, o expo
ziție de cărți și discuri românești, 
precum și o expoziție de fotografii.

Cu ocazia Festivalului internațio
nal de folclor, organizat în aceeași 
perioadă și la care au fost prezente 
ansambluri din zece țări, grupul fol
cloric „Doina Bărăganului", din Slo
bozia, a susținut o serie de specta
cole de dansuri și cîntece românești, 
care s-au bucurat de apreciereâ unui 
public numeros.

La COVENTRY (Marea Britanie) a 
avut loc inaugurarea unei expoziții 
de fotografii „România — imagini 
1981" și a uneia de carte româneas
că, manifestări organizate în cola
borare cu Consiliul primăriei din 
Coventry — oraș înfrățit cu orașul 
Galați.

Expoziția de carte prezintă lucră
rile președintelui Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu. tra
duse în limba engleză, și volume pu
blicate de autori englezi dedicate 
personalității șefului statului român.

La CARACAS, la Casa scriitorilor 
din Venezuela, a fost inaugurată ex
poziția „Cărți si imagini din Româ
nia", organizată cu concursul Asocia
ției scriitorilor din această tară. în 
cadrul expoziției, la loc central sint 
prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. De asemenea, este expusă lu
crarea „Polimerizarea stereospecifică 
a izoprenului" a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.

Numeroasa asistentă, constituită 
din membrii conducerii Asociației 
scriitorilor din Venezuela, șefi ai mi
siunilor diplomatice, personalități ale 
vieții cultural-artistice, a apreciat in 
mod deosebit volumele prezentate și 
imaginile ce redau aspecte ale fru
museților tării noastre, ale trecutului 
glorios al patriei, ale muncii pline de 
abnegație a poporului nostru.

Despre bunele relații de prietenie 
statornicite între popoarele român șl 
venezuelean au vorbit dr. Ramon Ur- 
daneta. președintele asociației, și Ma
rin Argint, ambasadorul român la 
Caracas.

La complexul expozlțional ..Terre 
des hommes". din MONTREAL, a 
fost organizată „Ziua României".

Cu această ocazie, in pavilionul ro
mânesc din cadrul complexului au 
avut loc importante manifestări cul- 
tural-artistice. ■>

Televiziunea canadiană a consacrat 
Istoriei României o emisiune la care 
au participat istorici canadieni. Au 
fost subliniate momentele principale 
ale formării poporului român și desă- 
virșlrii unității sale naționale în 1918. 
Au fost, de asemenea, prezentate sec
vențe din scurt-metraje românești.

La MILANO a avut loc vernisa
jul expoziției sculptorului Florin 
Codre. Au luat parte reprezentanți ai 
municipalității, ai asesoratului pen
tru cultură și oameni de artă, un nu
meros pțiblic. Presa locală consem
nează in mod elogios prezenta artis
tului român.

(Agerpres)

MADRID

întilnire a delegației P. C. R.
MADRID — Trimisul Agerpre», N. 

Chilie, transmite : La primăria mu
nicipiului Madrid a avut loc ceremo
nia primirii de către primarul 
Enrique Tierno Galvan a delegațiilor 
partidelor comuniste, muncitorești si 
socialiste, a reprezentanților altor 
forțe politice din Europa și de pe alte 
continente care participă la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Spania.

Primarul municipiului Madrid a sa
lutat cu căldură delegațiile prezente 
in capitala Spaniei și a subliniat, în
tre altele, necesitatea unirii eforturi-

lor tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, pentru menținerea și con
solidarea păcii mondiale.

Cu acest prilej, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației parti
dului nostru la congresul P.C.S.. a 
avut o convorbire cu Enrique Tierno 
Galvan, în cadrul căreia s-a exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor româno-spaniole pe 
multiple planuri, inclusiv pe linia le
găturilor dintre orașele București și 
Madrid.

Noi acte de agresiune ale R. S. A. 
împotriva

LUANDA 30 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului angolez al 
Apărării — citat de agenția ANGOP 
— informează că trupele regimului 
rasist sud-african staționate in Nami
bia au întreprins în primele 15 zile 
ale lunii iulie numeroase acte de a- 
gresiune împotriva Angolei și conti
nuă să ocupe mai multe localități an
goleze din sudul țării. Comunicatul 
menționează, de asemenea, că tru
pele sud-africane, în rîndul cărora se 
află și mercenari străini, sînt spriji
nite de avioane, elicoptere, unități de 
artilerie grea, precum și de vehicule 
blindate. >

Ca urmare a acestor atacuri, satul 
Mutako a fost in întregime distrus, 
iar pe căile de acces agresorii sud-

Angolei
africani organizează ambuscade îm
potriva civililor, se arată în docu
ment.

Paralel cu această acțiune, preci
zează comunicatul, regimul de la 
Pretoria își întărește dispozitivul mi
litar în Namibia, unde se află acum 
peste 40 000 de militari, majoritatea 
ocupînd poziții în apropierea frontie
rei cu Angola.

Comunicatul atrage atenția opiniei 
publice mondiale asupra acestei noi 
agresiuni împotriva suveranității na
ționale a Republicii Populare Angola 
și cheamă la solidaritatea cu poporul 
angolez, care este pregătit să dea o 
ripostă pentru a garanta apărarea pa
triei amenințate.

Loviturd de stat în Gambia
BANJUL 30 (Agerpres). — în 

noaptea de miercuri spre joi, în Re
publica Gambia a avut loc o lovitură 
de stat militară, in cursul căreia a 
fost înlăturat de la putere președin
tele Dawda Kairaba Jawara, care se 
afla la Londra, a anunțat postul de 
radio gambian, citat de agențiile in
ternaționale de presă.

Aceeași sursă menționează că a fost 
dată publicității o proclamație a ini
țiatorilor acțiunii, care anunță for
marea unui „Consiliu Suprem al Re
voluției", condus de Kukli Sanyang. 
Consiliul, format din nouă civili și 
trei militari, a făcut cunoscut că va 
menține relații normale și prietenești

cu țările vecine, va promova o poli
tică bazată pe independență și suve
ranitate, în interesul poporului gam
bian. în proclamație se precizează 
că țara va merge pe calea socialistă 
de dezvoltare, prin construirea unei 
societăți noi, în care vor fi abolite 
regionalismul și tribalismul.

★
Situată de o parte și de alta a văii 

fluviului al cărui nume il poartă, pe 
coasta atlantică a Africii, Republica 
Gambia are o populație de 600 000 de 
locuitori. Principalele resurse ale țării 
sînt arahidele și pescuitul. Din 1980, 
turismul ocupă un loc important in 
economie.

Reuniunea ministerială a O. U. A. 
de ia Addis Abeba

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
Participanții la reuniunea Ia nivel 
ministerial a Organizației Unității 
Africane, care se desfășoară în capi
tala Etiopiei, au scos în evidență fap
tul că in ultimele două decenii cele 
21 de țări africane cele mai sărace nu 
au putut face decît pași infimi pe 
palea dezvoltării, economiile lor ba- 
zindu-se in continuare pe monocul
ture. Inflația, menționează un ra
port prezentat conferinței de Comisia 
Economică O.N.U. pentru Africa, este 
Însoțită, de obicei, de un nivel foarte 
scăzut al producției agricole, de lipsa 
cronică de alimente, stagnarea dez
voltării industriei, preturi foarte ri
dicate la energie si de un număr ri
dicat de șomeri.

Așa-numitul „Program urgent de 
acțiune" pentru țările africane cele

mai sărace pe perioada 1979—1981 —, 
subliniază același raport — nu s-a 
bucurat de atenția cuvenită din par
tea comunității internaționale. Aceste 
țări cer totuși ca la Conferința Na
țiunilor Unite în problema statelor 
celor mai puțin dezvoltate, progra
mată să se desfășoare la Paris. între 
1 și 14 septembrie, să fie modificate 
metodele de acordare a ajutorului ță
rilor sărace, ținindu-se seama. Înain
te de toate, de nevoile, realitățile e- 
conomice și prioritățile de dezvoltare 
a fiecărei țări în parte.

r ~
AGENȚIILE DE PRESA 
W - pe scurt

PESTE ȘASE MILIOANE DE COPII — provenind, in marea lor ma
joritate. din țări în curs de dezvoltare — mor in fiecare an din cauza unor 
boli pentru care există vaccinurile necesare, a declarat, la Ciudad d*  
Mexico, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, llalfdan 
Mahler. Din cauza lipsei mijloacelor financiare și sanitare corespunză
toare, aceste vaccinuri nu pot fi utilizate, a spus el. O.M.S. și-a propus 
să generalizeze, pină in 1990, vaccinurile împotriva maladiilor transmisi
bile, dar pentru atingerea acestui obiectiv sint necesare investiții de circa 
40 miliarde dolari (adică a 16-a parte din cit se cheltuiește anual tn lume

I pentru înarmare).

LA MELBOURNE A FOST 
INAUGURAT TÎRGUL INTERNA- 

1 ȚIONAL I)E MAȘINI — manifes- 
I tare economică la care România 

participa cu un pavilion propriu, 
I expunind o gamă variată de ma- 

șini-unelte. Pavilionul românesc a 
' fost vizitat de Neil Brown, minis- 
Itrul relațiilor industriale, de alte 

persoane oficiale australiene. Vizi
tatorii au dat o înaltă apreciere ca
lității și nivelului tehnic al expo- 

1 natelor.
I CONVORBIRI FRANCO—BRI

TANICE. Președintele Franței, 
IFrangois Mitterrand, a declarat, 

după întrevederea avută la Londra, 
cu premierul britanic, Margaret 

• Thatcher, că în cursul convorbiri
lor au fost abordate probleme pri- 

I vind relațiile Est-Vest, echilibrul 
forțelor militare pe continent, pre- 

Igătirea reuniunii la nivel înalt 
franco-britanică. programată pen
tru zilele de 10 și 11 septembrie a.c.

„COSMOS-1 284". tn Uniunea So- 
I vietică a fost lansat satelitul artifi

cial al Pământului „Cosmos-1 284". 
I După cum transmite agenția 

T.A.S.S., el este destinat continuării 
prospectării bogățiilor naturale ale 

■ Pământului tn interesul diferitelor 
ramuri ale economiei naționale.

CU DOUA LUNI ÎNAINTE DE 
! LANSAREA NAVETEI „COLUM

BIA", in cea de-a doua misiune 
' spațială, specialiștii N.A.S.A. tre- 
. buie să rezolve o problemă delicată 

— suprimarea undelor de șoc înre

gistrate la prima lansare și care I 
s-au repercutat in mod periculos a- 
supra navetei și echipamentelor Ști- I 
ințifice. Pentru aceasta, specialiștii | 
s-au oprit asupra unui proiect de 
modificare a sistemului de răcire cu | 
apă a aerului din zona de lansare, I 
respectiv pulverizarea a aproxima- • 
tiv 260 000 litri apă pe minut asu
pra motoarelor-rachetă de lansare I 
ale navetei. |

CRIMINALITATEA ÎN ITALIA. I 
Presa democratică din Italia își 
ekprimă îngrijorarea serioasă în le- 1 
gâtură cu intensificarea criminalită- ■ 
ții în sudul țării. După cum rela
tează ziarul „l’Unita", numai la I 
Napoli anul acesta au fost asasina
te 125 de persoane. La Palermo — I 
centrul administrativ al Siciliei — j 
în aceeași perioadă numărul asasi
natelor s-a ridicat la 50. i

UN VAL DE CĂLDURĂ atingînd I 
40 pină la 47 grade Celsius la umbră 
a provocat in Mexic moartea prin I 
deshidratare a opt persoane, din I 
care șase copii. Alte 320 de persoa
ne au fost internate in spitale pen- ■ 
tru afecțiuni gastrointestinale prici
nuite de căldura neobișnuit de • 
mare.

DECES. A încetat din viată cu- I 
noscutul om de afaceri american 
Gabriel Hauge, fost președinte al f 
Consiliului de administrația al fir-l'ț 
mei ..Manufacturer Hanoyer Trust";1 
și consilier economic al 'ex-preșe- I 
dintelui Eisenhower.

Pe meleaguri 
ucrainene

Natura a înzestrat cu ge
nerozitate Ucraina — una 
din cele 15 republici unio
nale din componența 
U.R.S.S., avind o suprafață 
ce depășește 600 de mii ki
lometri pătrați și o popu
lație de peste 48 milioane 
de oameni — cu un subsol 
bogat, pămînt fertil, climă 
prielnică, peisaje frumoase. 
Dumbrăvile și văile silvo- 
stepelor, pădurile, seculare 
de conifere din nordul 
Ucrainei și frumusețea su
dică, cu vegetație luxurian
tă, a litoralului Mării Ne
gre dăinuie in amintirea 
celor care au vizitat aceste 
meleaguri.

Ucraina sovietică este o 
republică cu un potențial 
economic ridicat, in care în
floresc cultura și știința. Se 
mărește volumul de prelu
crare a țițeiului și cel al 
producției de cărbune, se 
dau în exploatare întreprin
deri ale industriei grele și 
ușoare, sporește producția 
de cereale și culturi teh
nice, se dezvoltă zootehnia. 
Apele Niprului, principala 
magistrală fluvială a repu
blicii, rotesc turbinele unor 
puternice centrale electrice, 
udă întinse ogoare, scaldă 
unele din cele mai mari 
orașe ucrainene.

Kievul, capitala republi
cii, este un important cen
tru politic, administrativ și 
cultural, a cărui populație 
depășește 2 000 000 oameni, 
întemeiat cu peste 1 400 de 
ani in urmă, este unul din
tre cele mai vechi orașe 
din Uniunea Sovietică. în 
bogata sa istorie, orașul a 
fost confruntat cu numeroa
se evenimente, distrus in 
repetate rînduri de răz
boaie, dar de fiecare dată 
s-a ridicat din scrum și 
ruine, devenind mereu mai 
frumos.

Ultima dată, viața pașni
că a locuitorilor Kievului 
a fost întreruptă în iunie 
1941 de atacul perfid al Ger
maniei fasciste. Apărarea 
Kievului in acele momente
grele și lupta pentru elibe
rarea lui în toamna lui 1943

au înscris pagini nepieri
toare în războiul patriotic 
al popoarelor sovietice.

în anii postbelici, orașul a 
cunoscut o amplă dezvolta
re, fiind in prezent unul 
dintre cele mai de seamă 
centre industriale ale repu
blicii. întreprinderile din 
oraș produc aparatură de 
măsură și traulere, excava
toare și aparate de fotogra
fiat, fibre sintetice și moto
ciclete, volumul în continuă 
creștere al producției indus
triale aducind o contribuție 
de seamă la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel 
de-al XXVI-lea Congres al 
P.C.U.S. O edificatoare 
imagine despre amploarea 
și diversitatea industriei 
kieviene oferă pavilioanele 
expoziției consacrate expe
rienței avtnsate și econo
miei naționale a republicii, 
situată într-o zonă ce cu
noaște o mare afluență de 
public, în partea de sud a 
orașului.

O mîndrie a Kievului o 
constituie instituțiile sale 
științifice. Academia de ști
ințe a Ucrainei reunește 86 
instituții de cercetări. în 
cooperare creatoare cu oa
menii de știință din cele
lalte republici sovietice, 
cercetătorii ucraineni au re
alizat fisionarea nucleului 
atomic, au construit prime
le mașini electronice • de 
calcul din U.R.S.S., au ob
ținut diamante artificiale, 
au creat metalurgia pulbe
rilor și au înregistrat o se
rie întreagă de alte impor
tante realizări științifice. 
Centru al culturii ucraine
ne, orașul găzduiește nu
meroase teatre și colective 
coregrafice, muzee și pa
late de cultură.

Kievul este renumit pen
tru numeroasele sale punc
te de atracție. Impresionea
ză in mod deosebit metroul, 
cu stațiile sale ornamenta
te cu ceramică, marmură și 
majolică. Palatul pionieri
lor și școlarilor, calea fe
rată a copiilor. Interesante 
sînt fostul punct de coman
dă al Frontului I Ucrainean

— monument al Marelui 
Război pentru Apărarea 
Patriei — și marea artifi
cială Kiev, Hidroparcul, pe 
ale căror plaje pitorești se 
odihnesc numeroși locuitori. 

Urbe veche, dar veșnic 
tînără, Kievul impresionea
ză prin pitorescul său. Nu
meroase orașe din lume se 
află pe malurile unor riuri 
și fluvii, dar Kievul este 
amplasat literalmente dea
supra Niprului, cel de atîtea 
ori slăvit in versuri și cîn
tece, pe coline înalte de o 
sută de metri, la poalele 
cărora fluviul își poartă lin 
apele. Zeci de mii de am
barcațiuni cu motoare și 
vîsle, sportivi și pescari, ce 
navighează pe Nipru, dau 
un plus de farmec peisaju
lui natural. Kievul este un 
adevărat oraș-grădină. Cele 
180 parcuri, scuaruri și gră
dini ocupă peste jumătate 
din teritoriul său.

Dar Kievul nu este sin
gurul oraș frumos și bogat 
al Ucrainei. Plin de farmec 
este Zaporojie — centrul 
administrativ al regiunii cu , 
același nume — oraș al 
energeticienilor și metalur- 
giștilor, al chimiștilor și 
constructorilor, cu uzine gi
gantice, a căror producție 
se exportă în mai mult de 
70 de țări ale lumii. Mai jos, 
pe Nipru este așezat încă 
un centru regional, orașul 
lierson — port maritim și 
fluvial.

în economia Ucrainei, a- 
gricultura deține o pondere 
însemnată, beneficiind de 
condiții dintre cele mai 
bune : pămînt roditor și oa
meni harnici, care știu să-l 
„plămădească" cu dibăcie. 
Aici, mai pretutindeni, în- 
tilnești întinse holde de 
grîu, livezi de cireși, meri, 
plantații de vie care rodesc 
din belșug. Se întîlnesc 
mari complexe de creștere 
a vitelor, a păsărilor și de 
îngrășare a porcilor.

Am vizitat un complex de 
creștere a porcilor, înfiin
țat' cu un deceniu tn urmă 
și care acum are un rol im
portant în aprovizionarea 
capitalei ucrainene. Pe

Kievul modern

ITALIA

Insuccesul negocierilor 
privind elaborarea unui 

pact antiinflaționist
ROMA 30 (Agerpres). — Negocie

rile angajate separat, la începutul 
săptăminii. de către guvernul italian 
cu sindicatele și patronatul, in scopul 
elaborării unui pact' antiinflaționist. 
s-ău încheiat fără nici un acord — 
informează agenția France Presse. 
Preconizatul pact constituia punctul 
forte al programului economic gu
vernamental prezentat, la începutul 
lunii, in parlament de către primul 
ministru, Giovanni Spadolini. Potri
vit agenției citate. Spadolini s-a an
gajat in fata parlamentului să pună 
la punct in cel mai scurt timp un 
ansamblu de măsuri susceptibile să 
conducă la reducerea inflației, flagel 
al cărui nivel nu a coborit. în ulti
mii trei ani. sub 21 la sută, cea mai 
Înaltă rată în cadrul Pieței comune.

„Negocierile guvernului cu sindi
catele și patronatul, relevă A.F.P., 
n-au permis, totuși, definirea unor 
puncte de acord, nici chiar realiza
rea unui consens asupra procedurii 
de urmat. Negociatorii au convenit 
asupra amînării dezbaterilor oină la 
jumătatea lunii septembrie".

Mai multi miniștri au subliniat tn 
intervențiile lor urgenta sporirii ime
diate a tarifelor publice, in special 
la gaz și electricitate. Beniamino 
Andreatta. ministrul trezoreriei, care 
pregătește proiectul de buget națio
nal pe anul 1982. preconizează o re
ducere drastică a cheltuielilor publi
ce. Spadolini intenționează să redu
că la 18 la sută rata inflației. în 
1982, și la 10—12 la sută. în următo
rii trei ani, relevă observatorii din 
Roma.

„După eșuarea tentativei prece
dentului premier, Arnaldo Forlani, 
iat-o pe cea a lui Spadolini in se
rioasă dificultate", scrie cotidianul 
„II Messaggero", comentînd rezulta
tele negocierilor dintre guvern și 
părțile sociale.

R.F. G.

Măsuri în vederea stimulării activității economice
BONN 30 (Agerpres). — Cancela

rul vest-german, Helmut Schmidt, a 
anunțat, joi, intr-o conferință de 
presă desfășurată la Bonn, că, după 
dezbaterile maraton de mai multe 
zile, partenerii coaliției guverna
mentale au ajuns la un acord asupra 
unui program de economii bugetare 
pentru anul 1982, estimate la 14.5 
miliarde mărci. Potrivit declarației 
lui Helmut Schmidt, acest program 
de economii, care reprezintă unu la 
sută din produsul național brut al 
R.F.G., trebuie să se concretizeze, pe 
de o parte, printr-o reducere sensibi
lă a deficitului finanțelor publice, 
iar pe de altă parte, printr-o majo
rare cu numai 4,2 Ia sută a bugetu
lui pe 1982. care va atinge un total 
de 240,8 miliarde mărci.

în continuare, vorbitorul a precizat 
că bugetul apărării nu va fi majorat 
decît cu 4,2 la sută, fată de 9,5 la 
sută, cum a solicitat. în timpul dez
baterilor, ministrul de resort. Hans 
Apel. Comentind cifrele bugetului 
militar anunțat, agenția France 
Presse scrie că, avîndu-se in vedere 
rata de creștere continuă a inflației, 
R.F.G. nu va fi în măsură să-și res

pecte. anul viitor, ohiectivul de a 
crește cu 3 la sută bugetul militar, 
în conformitate cu cererea N.A.T.O.

După opinia exprimată de cancela
rul Schmidt, acest program de eco
nomii. ale cărui detalii vor fi defini
tivate cu prilejui unei noi reuniuni 
a cabinetului federal, fixată pentru 
ziua de 2 septembrie, trebuie să sti
muleze activitatea economică a țării 
și, după cum consideră observatorii 
din Bonn, să fie în măsură săi, Con
tribuie la depășirea fenomeneldfeNhe- 
gative din economia vest-gerrnp-.ă.

Totodată, șeful guvernului de la 
Bonn a făcut cunoscut că vor fi 
create noi locuri de muncă, in scopul 
diminuării șomajului. flagel care, 
pină la sfîrșitul anului, ar putea 
afecta 1,35 milioane de persoane, 
cifră record pentru R.F.G. în ce 
privește metodele de finanțare a 
acestui program de combatere a șo
majului. cele două partide ale coali
ției guvernamentale sint pină acum 
divizate.

în incheiere. vorbitorul a subliniat 
că dificitul finanțelor publice va fi 
redus de la 48 miliarde mărci in acest 
an la 26,5 miliarde mărci in 1982.

Jucării cu care... nu e

locurile unde au fost durate 
această unitate economică 
și un frumos oraș al cres
cătorilor de animale erau 
numai mlaștini, nisip și hă
țișuri. A fost nevoie de 
multă trudă pentru a înlă
tura apa și stufărișul și a 
forma o platformă de pă- 
mint pe care au putut fi 
zidite complexul și orașuL

— în cadrul complexului 
— spune directorul Vitali 
Petrovici Borodin — se în
grașă circa HO 000 porci, 
ce dau aproape 13 000 tone 
carne, cu care se asigură a- 
provizionarea unui oraș cu 
400 000 de locuitori. Com
plexul este o adevărată uzi
nă, care produce 40 000 kg 
de carne pe zi. în jurul lui 
s-au construit 24 de blocuri 
cu cite patru etaje. O școa
lă de 10 clase, creșe pen

tru copii, policlinică, hotel, 
complex sportiv stau la dis
poziția celor peste 4 000 de 
locuitori.

Timpul nu șterge, ci doar 
condensează impresiile 
despre meleagurile ucrai
nene. Stăruie in amintire 
riurile bogate ale Ucrainei, 
construcțiile puternicelor 
hidrocentrale de pe malu
rile lor, imaginile oțelării- 
lor Martin și ale livezilor 
de meri, ale întinselor plan
tații de viță de vie și a gor
ganelor de stepă, frumoase
le orașe patinate de vreme, 
dar mereu tinere, pitoreș- 
tile dansuri și cîntece 
ucrainene, inspirate din 
munca și viata harnicilor 
locuitori ai acestei repu
blici sovietice.

Florea CEAUȘESCU

După cutremurul 
din Iran

Aproape 1 000 de morți 
ți peste 700 de răniți

TEHERAN 30 (Agerpres). — în 
urma cutremurului produs marți 
seara In provincia Kerman, din sud- 
estul Iranului, de sub dărimături au 
fost scoși aproape o mie de morți, 
numărul răniților fiind de peste 700, 
a anunțat, potrivit agențiilor interna
ționale de presă, postul de radio 
Teheran. Cartierul general pentru a- 
jutorarea sinistraților din Kerman 
apreciază Insă că numărul morților 
este mult mai mare. Localitatea Sir- 
tich a fost distrusă în proporție de 
90 la sută. Autoritățile depun e- 
forturi intense pentru ajutorarea si- 
nistraților.

Tunuri, tancuri, ra
chete, pistoale, puști 
mitraliere, bombardie
re și alte modele mi-*  
niaturizate ale arma
mentului adevărat — 
într-un cuvint „jucă
riile de război" — inuh- 
dă în Occident maga
zinele cu obiecte des
tinate copiilor. E o 
afacere rentabilă, un 
sector tn care nu se 
anunță, deocamdată, 
falimente. Exagerind 
puțin lucrurile, s-ar 
putea spune că s-a de
clanșat o competiție in 
toată regula intre fa
bricanții de arme veri
tabile și confrații lor 
din industria jucăriilor: 
fiecare cu negoțul lui. 
Unii îi înarmează pe 
adulți, alții, ti „amu
ză" și li „instruiesc" pe 
cei mici. Primii propa
gă din răsputeri ve
chiul dicton „dacă vrei 
pace, pregătește-te de

război", deși valabilita
tea lui n-a fost atesta
tă niciodată ; ceilalți 
sint mai subtili, mai 
rafinați, recurg chiar la 
teorii. „Copiii — spun 
aceștia — au de la na
tură o înclinație spre 
agresivitate. Spre a nu 
lua proporții și a pre
zenta pericol, această 
agresivitate infantilă 
trebuie potolită". Cum? 
Foarte simplu : ofe
rind copiilor .Jucării 
de război"...

. O comisii a parla
mentului vest-euro- 
pean, care a studiat as
pectele nocive ale re
clamei, producției și 
comercializării .jucă
riilor de război", a se
sizat guvernele țărilor 
occidentale, membre 
ale organizației, de 
primejdiile negoțului 
cu astfel de mărfuri 
destinate copiilor. „Ju
căriile de război" s-au

de joacă
dovedit a fi, după opi
nia comisiei, instru
mente de încurajare a 
violenței', care face a- 
devârate ravagii in ță
rile occidentale. Cum 
era de așteptat, negu
țătorii vizați au reac
ționat. cu iritare la a- 
ceste destul de pru
dente semnale de alar
mă. Scandalizați, ei au 
ripostat, afirmând că 
„interzicerea «jucării
lor de război» ar con
stitui un atentat la 
«libertatea persona
lă»". E și acesta un 
mod de a concepe „li
bertatea personali", 
care de la propaganda 
militaristă la recru
descența activităților 
neonaziste și de la es
calada toxicomaniei la 
„explozia" terorismului 
își găsește atîtea căi 
de... „expresie". (P. 
Stăncescu).
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