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în întâmpinarea marii noastre sărbători naționale
In întreaga țară

MUNCĂ SPORNICĂ, 
DE CALITATE

Lucrări în avans față 
de grafice. Pe ?antierul hidro
centralei de la Galbeni, prima care 
se inalță pe Șiret in aval de Ba
cău, ieri, 4 august, brigăzile condu
se de Dumitru Pușcaș și Ion Aldea 
au început, cu aproape o lună de 
zile mai devreme, lucrările de be- 
tonare la uzina electrică. Ea va 
avea o putere instalată de 28,9 MW. 
în aceeași zi, betoniștii din brigă
zile conduse de Gheorghe Asimio- 

, ,nesei și Vasile Aldea au înălțat la 
, 'cota finală prima deschidere a ba- 
' rajului. Pe șantier au fost con

struite două fabrici moderne de 
betoane. Prima a fost pusă în 
funcțiune. iar cea de-a doua se 
află în probe tehnologice și va în

cepe să producă tot în avans față 
de grafice. (Gh. Baltă).

Cărbune peste preve
deri Minerii din Lupeni șl Băr- 
băteni au realizat peste prevederi
le planului la zi 70 000 tone de căr
bune coesificabil. De subliniat că 
minerii din Lupeni au extras pes
te prevederile de plan aproape 
48 000 tone cărbune, iar minerii 
din Bărbăteni 22 000 tone cărbune 
coesificabil. în același timp, mine
rii din Lupeni au depășit pianul 
producției nete cu 1,5 milioane lei, 
iar cheltuielile materiale la o mie 
lei producție marfă au fost reduse 
cu 5,5 lei. Aceste realizări se dato- 
resc organizării mai bune a muncii

In toate schimburile și brigăzile, 
folosirii la capacitate a utilajelor 
și instalațiilor miniere. (Sabin 
Cerbu).

Producție mai mare, cu 
cheltuieli mai mici. De la 
începutul' anului și pină în pre
zent, în condițiile realizării unei 
producții suplimentare concreti
zate în 968 tone fontă brută, 4 105 
tone pirită, 200 tone mașini și uti
laje ptjntru industriile chimică și 
metalurgică, aparataj electric de 
joasă tensiune in valoare de aproa
pe 25 milioane lei, 565 tone caolin 
preparat, 7 732 mc cherestea, 65 000 
mp placaj, 42 416 mp uși-ferestre, 
143 000 mp țesături și alte produse

utile economiei naționale, cheltuie
lile de producție pe ansamblul in
dustriei harghitene au fost reduse 
cu peste 13 milioane lei și s-au 
obținut importante economii de 
metal, combustibil și energie elec
trică. (I. D. Kiss).

Consumuri materiale 
redUSe Concomitent cu înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, colectivul 
întreprinderii „Metalotehnica" din 
Tg. Mureș a asimilat. în perioada 
scursă de 1a începutul anului și 
pină acum, numeroase tipuri de 
mașini și utilaje de mare randa
ment, între care mașina de tricotat

rectilinie automată și mașina de 
cusut saci. Este de remarcat că, 
față de mașinile similare aduse 
pină acum din import, consumul 
de laminate a fost diminuat cu 100 
kg pe fiecare mașină, ceea ce la 
nivelul intreprinderii echivalează 
cu realizarea unei producții anuale 
suplimentare de 276 mașini de cu
sut. (Gh. Giurgiu).

Constructorii la înălți- 
jȚjg Colectivul șantierului nr. 1 
din cadrul sistemului hidroenerge
tic și de navigație „Porțile de 
Fier-2“ a turnat de la începutul 
anului 100 000 mc beton, ceea ce 
i-a permis să-și îndeplinească mai 
devreme sarcinile revenite in cele 
șapte luni din acest an la princi
palii indicatori economici. Succesul 
amintit se datorește acțiunilor ini
țiate pentru intensificarea ritmului

de lucru. între altele, aci se uti
lizează benzi de betonare, care, pe 
lingă asigurarea unei bune fluen
țe a materialului, contribuie la 
eliminarea transportului cu mij
loace auto și la economisirea com
bustibililor superiori.

Economii de materii 
prime, materiale, energie 
și combustibil. Prin mai buna 
folosire a mașinilor și utilajelor, 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație și aplicarea unor programe 
ferme de reducere a consumurilor 
la nivelul orașului, în perioada ce 
a trecut din acest an oamenii mun
cii din Roșiori au economisit 643 
tone metal, 465 metri cubi lemn, 
1 365 megawați energie electrică și 
790 tone combustibil convențional. 
(Stan Ștefan).

Prlntr-o bună organizare a 
muncii, colectivul întreprinderii 
de sirmă și produse din sirmă 
Buzău — unitate reprezentativă 
in economia județului — a ob
ținut locul I in întrecerea socia
listă desfășurată in primul se
mestru al anului 1981 in dome
niul prelucrărilor metalurgice, 
Eforturile depuse de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici au 
făcut ca obiectivele economice 
din această perioadă să fie în
deplinite și depășite cu 8,6 la 
sută la producția netă. 5,6 Ia 
sută la productivitatea muncii, 
16,2 la sută la livrările de măr
furi pentru fondul pieței, 7 Ia 
sută la export, iar cheltuielile 
materiale la 1000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 1 la 
sută. Foto : Agerpres

SE APROPIE CAMPANIA DE RECOLTARE Șl PRELUCRARE A SFECLEI OE ZAHĂR

Importante măsuri tehnice și organizatorice 
pentru sporirea producției de zahăr

• Cultura sfeclei de zahăr se prezintă, acum, bine • De ce este nevoie să înceapă 
mai devreme campania de recoltare ® Capacitatea de prelucrare va crește de la 
38 000 tone la 50 000 tone zilnic • Trebuie grăbite lucrările la noile fabrici din 

Zimnicea, Calafat și Arad

Una din acțiunile importante în perioada imediat următoare în agri
cultură o constituie recoltarea și prelucrarea în cele mai bune condiții a 
sfeclei de zahăr. Este o acțiune de mare Însemnătate economică, pentru 
care atit unitățile agricole producătoare, cit mai ales fabricile de zahăr 
trebuie să fie temeinic pregătite. în legătură cu aceasta ne-am adresat to
varășului Marin CAPISIZU, ministru secretar de stat, șeful Departamen
tului Industriei alimentare.

— în ansamblul măsurilor luate de 
conducerea partidului pentru buna 
aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare, un loc important 
îl ocupă cele referitoare la sporirea 
producției de zahăr. Vizitele de lu
cru efectuate în toamna anului tre
cut de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
fabricile de zahăr din Giurgiu, Sascut, 
Arad și Urziceni, discuțiile purtate cu 
specialiștii din aceste unități și cu 
conducerea centralei de resort, indi
cațiile date cu acest prilej au consti
tuit principalele direcții de dezvol
tare ale sectorului de producție și 
industrializare a sfeclei de zahăr. 
Potrivit prevederilor de plan, la sfîr- 
șitul actualului cincinal, producția de 
zahăr trebuie să ajungă la circa 1.2 
milioane tone. Pentru a spori pro
tecția de zahăr, una din măsurile 

• V/e in acest an a fost și extin
derea cu aproape 50 000 hectare a su
prafeței cultivate cu sfeclă. Totodată,

din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la sfîrșitul anului trecut 
a fost elaborat un program special cu 
privire la dezvoltarea capacităților de 
industrializare, care în 1985 vor ajun
ge la 100 000 tone prelucrate în 24 de 
ore, față de 38 000 tone, cit s-a reali
zat în 1980.

— Cum se prezintă cultura sfeclei 
de zahăr acum, tovarășe ministru ?

— Potrivit ultimelor evaluări, in 
majoritatea zonelor de cultură, lanu
rile de sfeclă se prezintă frumos și, în 
condițiile in care vegetația va evolua 
normal, există posibilitatea să obți
nem in acest an o producție de sfeclă 
cu 2 milioane tone mai mare decît 
anul trecut, fapt ce se va reflecta în 
mod pozitiv asupra aprovizionării 
populației cu zahăr. Culturile sint 
mai viguroase, mai dezvoltate decît 
cele din perioada corespunzătoare a 
anului trecut, greutatea medie a unei 
rădăcini fiind cu 25 de grame mai 
mare, iar conținutul de zahăr cu 1 la

Să te laude faptele!

sută. în sudul și vestul țării au fost 
identificate peste 54 000 hectare pe 
care se estimează a se obține în ul
tima decadă a lunii august o produc
ție de peste 25 000 kg sfeclă la hec
tar, cu un conținut de zahăr de aproa
pe 15 la sută. Or, potrivit calculelor 
de optimizare, la un asemenea nivel 
de producție și concentrație de za
hăr, sfecla întrunește toate condițiile 
pentru a fi recoltată și introdusă în 
fabricație. Iată de ce campania de 
prelucrare a sfeclei de zahăr va ti 
declanșată cu cîteva zile mai de
vreme decît anul trecut. Fiecare zi 
ciștigată acum la început de campa
nie înseamnă cantități sporite de za
hăr pentru aprovizionarea populației. 
Noi trebuie să luptăm pentru a apro
pia la maximum posibil perioada de 
recoltare de cea de prelucrare. Să 
reducem la cît mai puțin durata de 
însilozare a sfeclei, știut fiind că ră
dăcinile pierd din conținutul de za
hăr acumulat în perioada de vegetație, 
ajungînd la sfârșitul unei campanii 
prelungite de fabricație la jumătate 
din concentrația normală. Este logic, 
deci, să recoltezi 25 tone de sfeclă 
de pe un hectar din care să ex
tragi 3 000 kg zahăr alb, în loc să 
aștepți pină recolta va ajunge la 
30—35 tone, dar din care să nu poți 
obține mai mult de 2 100—2 400 kg za
hăr. Este, apoi, și in interesul produ
cătorilor să înceapă mai devreme re
coltarea pe o parte din suprafața cul
tivată pentru a evita aglomerarea lu
crărilor din perioada de virf, în ace-

Convorbire consemnată de 
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

(File din istoria presei revoluționare, 
conduse și îndrumate de partid^ ,

Prestigioasele tradiții ale publicisticii militante
La 15 august, presa românească va aniversa, de ziua 

ei, cinci decenii de la apariția primului număr al zia
rului „Scinteia". Firesc, acest moment constituie un 
potrivit prilej de a rememora bogatele tradiții ale pre
sei noastre progresiste, democratice, rolul pe care l-a 
avut partidul clasei noastre muncitoare in conducerea 
și îndrumarea acesteia, In editarea unor publicații de 
inaltă ținută politică, care să poarte spre inima fi con
știința maselor cuvintul partidului, să contribuie la 
propagarea largă a obiectivelor luptei sale, la afirma

rea acestuia drept forța politică cea mai înaintată a 
societății noastre.

Vom evoca in rindurile de față începuturile și evolu
ția presei noastre revoluționare, muncitorești, pină in 
preajma făuririi Partidului Comunist Român. Facem 
aceasta atit pentru a sublinia bogatele tradiții ale pre
sei noastre comuniste, cit și pentru a pune in relief 
consecvența cu care presa progresistă românească a 
slujit, de-a lungul vremurilor,. inaltele idealuri ale 
eliberării sociale și naționale a poporului nostru, idea
lurile luminoase ale socialismului.

Se spune adesea că omul se 
naște odată cu cinstea sa. Dar 
CINSTEA nu s-a născut odată cu 
fiecare dintre noi, ci mult mai de
vreme, atunci cînd s-a născut 
OMUL. Ea vine de atunci spre noi 
ca o torță a cărei lumină devine 
tot mai puternică, pe măsură ce 
omul se înzestrează în mod con
știent cu calități morale superioare. 
Sintetizind cerințele etice ce se 
pun in fața comuniștilor, precum 
și conținutul superior pe care il 
dobindește această virtute tradițio
nală a poporului român, unul din 
articolele codu
lui principiilor si 
normelor muncii 
și vieții comu
niștilor. ale eticii 
și echității socia
liste precizează : 
„Comunistul tre
buie să fie cinstit, 
sincer, principial 
nu tolereze minciuna, 
ipocrizia, să combată 
de inducere în eroare a 
superioare, a tovarășilor 
sustragerea de Ia 
datoriri".

Nimeni nu are 
nă că partidul 
România ar fi i 
identifieîndu-se însă cu ea, valori- 
fieîndu-i forța de atracție și- pu
terea de convingere, el a pus-o 
puternic în beneficiul oamenilor, al 
societății. Cu cită dăruire de sine 
și demnitate, cu prețul cîtor sacri
ficii — unele chiar supreme — 
n-au militat comuniștii în condiții 
de prigoană pentru a aduce mai 
aproape zorii societății drepte, 
fără exploatare ! Dar, și mai aproa
pe de zilele noastre, bine cunoscut 
și admirat de întregul popor este 
curajul prin care, la Congresul al 
IX-Iea al partidului, in alte docu
mente și in numeroase cuvintări 
ale secretarului general al parti
dului, s-a trecut la recunoașterea 
publică, sinceră a greșelilor și 
neajunsurilor manifestate în tre
cut, ca o premisă sigură a înlă
turării lor, ca o garanție a faptului 

^că acestea nu se vor mai repeta.

REFLECȚII DESPRE 
ETICA RĂSPUNDERII

$1 corect, să 
falsitatea, 

Încercările 
organelor 

de muncă, 
răspunderi și în-

: pretenția să spu- 
comuniștilor din 

inventat cinstea ;

O asemenea atitudine principială, 
pătrunsă de respect nelimitat față 
de adevăr, in care cinstea este un 
fir trainic, bun conducător in dublu 
sens — intre partid și popor și 
între popor și partid — a sporit 
nemăsurat - încrederea maselor in 
forța politică care le conduce, a 
înzecit însăși capacitatea de con
ducere și autoritatea partidului în 
fața maselor.

Proiectant și executant al ginga
șei construcții a omului nou, parti
dul iși face un titlu de îndreptățită 
mindrie din faptul că sedimen

tează în conștiin
ța oamenilor con
vingeri și atitu
dini înaintate, un 
mod revoluționar 
de a gindi și ac
ționa. S-ar putea 
spune astfel că o 
mare realizare a 

partidului este aceea că a asamblat 
cinstea individuală intr-un tot ar
monios închegat — in cinstea co
lectivă. în acest climat, atitudinea 
cinstită, corectă refuză categoric să 
se manifeste formal, „de ochii lu
mii" ; capătă dimensiunile profun
de ale sincerității și consecvenței 
omului cu sine însuși, ale respec
tului — cu orice preț — față de 
adevăr.

Cit de nobile sint și cît de mult 
înnobilează aceste trăsături de ca
racter profilul moral al comuniști
lor ! Iată un exemplu : în urmă cu 
cităva vreme apăruseră in presă 
primele știri desore îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
în întrecerea dintre județe. Cîteva 
județe își înscriseseră deja nu
mele printre protagoniști. Se 
anunțau de la o zi la alta și altele. 
Un județ cunoscut că s-a așezat 
mereu in fruntea plutonului de 
județe fruntașe era așteptat și el 
la linia de sosire. Cu un start bun 
și o cadență bună în tot timpul 
anului, el Intîrzia totuși să-și anun
țe rezultatele. De ce ? Comitetul

(Continuare in pag. a IlI-a)

Constantin MORARU
(Continuare in pag. a n-a)

APĂ PENTRU 
PLANTE-PE 
SUPRAFEȚE 

CÎT MAI MĂRI 
prin buna funcționare 
a sistemelor de iriga
ții, folosirea unor a- 
menajări provizorii, a 

tuturor mijloacelor
Relatări 

în pag. a lll-a

Țările Române au cunoscut relativ 
de timpuriu publicațiile periodice. 
Gazete, în sensul modem al cuvin- 
tului, se nasc, după cum se știe, in 
perioada dintre cele două revoluții — 
1821 — 1848. Ele au purtat, inevitabil, 
pecetea timpului, au reflectat curen
tele de idei ale epocii și, conduse de 
eminente personalități ale culturii 
române, au adus o contribuție valo
roasă la dezvoltarea scrisului și cul
turii românești. Publicațiile care vor 
marca începuturile presei românești 
au fost „Albina Românească", scoasă 
la Iași în 1829, „Curierul românesc", 
editată de I. Heliade-Rădulescu în 
același an la București, și „Gazeta de 
Transilvania" apărută la Brașov în 
1838. în „Curierul" lui Heliade-Rădu
lescu și-a tipărit articolele socialis
tul utopic Teodor Diamant, care, după 
mărturisirile de mai tirziu ale unui 
contemporan — Ion Ghica — a exer
citat o puternică influență asupra 
viitorilor protagoniști ai revoluției ro
mâne de la 1848.

„Dacia literară- — nume-program 
al publicației (simbolizînd ideea scri
sului pentru toți românii de pe teri
toriul Daciei de odinioară) și „Pro
pășirea", alături de cele menționate

în preajma aniversării a 50 de ani 
de la apariția „Scînteii“

mai înainte, alcătuiesc un florilegiu 
al culturii naționale în epoca de re
deșteptare și afirmare a aspirațiilor 
de unitate, libertate și independență 
ale poporului român. Spre mijlocul 
veacului — mai ales în anul revolu
ției : 1848 — presa românească își 
definește un contur propriu, viitori 
mari oameni politici ai României 
moderne strălucind ca gazetari înflă
cărați. Nicolae Bălcescu, Mihail Ko-

gălniceanu, C. A. Rosetti, Cezar Bol- 
liac, Vasile Boerescu, V. Alecsandrl 
ș.a. mențin după evenimentele din 
1848—1849 flacăra idealurilor luptei 
lor pe calea gazetăriei. „România vii
toare" (1850), „Steaua Dunării" (1855), 
„Românul" (1857), „Naționalul" (1857) 
pledează cauza unirii, se află în cen
trul marilor evenimente din anii Uni
rii (1857—1859).

Făurirea statului român modern 
prin unirea Moldovei cu Muntenia a 
deschis larg porțile afirmării presei 
naționale. In deceniul al 7-lea al vea
cului trecut, chiar în anii domniei lui 
Cuza, istoria presei muncitorești din 
țara noastră înregistrează prima pu
blicație (cunoscută pină acum) — „Ti
pograful român", organ al Asociației 
lucrătorilor tipografi din România, 
fondată încă din 1858. Data apariției 
consemnată pe primul număr : 1 au-

Nlcolae COPOIU
(Continuare în pag. a V-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Tulcea a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, posturile de radio și televiziune vor transmite direct azi, în jurul 

orei 13, adunarea populară din municipiul Tulcea

--------------------------------------- IMAGINI DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE ----------------------------------------

Baia Mare = SE CONSTRUIEȘTE MULT, SE CONSTRUIEȘTE FRUMOS

De sus, de pe Dealul Florilor, Baia Mare se înfățișează 
privirilor in toată frumusețea sa constructivă. Oricine po
posește in reședința Maramureșului rămine profund impre
sionat de amploarea dezvoltării sale industriale, pe temelia 
căreia orașul și-a inălțat și extins noile cartiere de locuințe, 
noile edificii de cultură și cercetare științifică, de invățămint, 
sănătate și comerciale.

Tot ce se construiește la Baia Mare se face cu dăruirea 
și cu pecetea originalității. Unele din noile edificii au fost 
distinse cu premii naționale pentru îmbinarea armonioasă a 
elementelor arhitecturale moderne cu cele de artă populară 
tradițională, care-i conferă orașului o notă specifică. Amintim 
printre acestea Casa de cultură a sindicatelor, sediul politico-

administrativ al județului, Institutul de invățămint superior, 
Institutul de cercetări și proiectări pentru minereuri și me
talurgie neferoasă și altele.

Baia Mare și-a sporit an de an zestrea de locuințe și cea 
edilitar-gospodărească. Este grăitor faptul că numai numărul 
locuitorilor din cartierul „Săsar" este de circa trei ori mai 
mare decit al celor din intregul oraș Baia Mare in 1944. Nu
mai în cincinalul trecut s-au dat în folosință oamenilor 
muncii peste 10 200 locuințe.

O atenție sporită s-a acordat și se acordă dezvoltării re
țelei social-culturale și de servire a populației. Baia Mare 
are unul din cele mai mari spitale din țară — cu 1 400 pa
turi — care ocupă locul I in întrecerea socialistă intre unită

țile de profil. Anul trecut, aici a fost construit magazinul 
universal „Maramureș1', socotit printre cele mai moderne din 
țară. Efortul constructiv se amplifică și in acest cincinal. Pe 
lingă noile capacități de producție industrială, in acest an 
urmează să se dea in folosință circa 2 900 apartamente și 
locuri in cămine de nefamiliștl, noi săli de clasă și labora
toare, unități comerciale și de prestări de servicii.

Baia Mare este un oraș al minerilor și metalurgiștilor, al 
constructorilor de mașini și textiliștilor. Este un oraș al 
constructorilor care-l înalță frumos, mindru și demn între 
orașele României socialiste.

Vasile GAFTONE
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Ne face plăcere să consem
năm. in rubrica noastră o iniția
tivă a primăriei municipiului 
Brăila. Odată cu certificatul de 
căsătorie, tinerilor însurăței li 
se luminează șl cite o felicitare, 
însoțită de tradiționala urare 
„Casă de piatră". Nu au fost 
uitați nici noii veniți pe lume 
— copiii. Textul felicitării — pe 
care copiii și-l vor citi tind vor 
învăța să... citească — sună 
astfel: „Urăm puiului de om, 
nou și binevenit cetățean al 
Brăilei, multă sănătate, fericire 
și împlinire in viață. Iar buni
lor lui părinți, succese în acti
vitatea pe care o desfășoară, 
sănătate și putere de muncă 
pentru a-și crește copilul intru 
hărnicie, demnitate, adevăr și 
lumină, dragoste de patrie și 
popor".

Inițiativă cu felicitări, care 
merită ea însăși o felicitareI
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Cei din a Xll-a B I

I
tot mai 
Liceului 
„George 
reușesc

I
I
I
I

An de an, un număr 
mare de absolvenți ai 
de matematică și fizică 
Bacovia*  din Bacău _____
„dintr-un foc" la examenele de 
admitere în invățămintul supe
rior. Anul acesta, recordul apar
ține absolvenților clasei a Xll-a 
B. Toți cei 36 de băieți ?i fete 
au trecut cu brio examenele la 
diferite institute de invătămint 
superior, îndeosebi la Politehni
că. Și incă ceva : multi dintre ei 
și-au înscris numele printre pri
mii reușiți pe lista viitorilor 
studenți.

Felicitări profesorilor !
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I Albinele 
despre trîntori

I

Din orașele și comunele județului 
Maramureș sosesc la Baia Mare scri
sori prin care oameni ai muncii în 
dorința de a vedea transpuse cît mai 
temeinic in viață hotărîrile partidu
lui, propun măsuri ș| soluții in ve
derea perfecționării activității eco- 
nomico-sociale, solicită organelor lo
cale de partid, de stat sau ob
ștești sprijin în rezolvarea unor 
probleme de interes local sau mai 
larg. în alte scrisori sint sem
nalate neajunsuri privind modul 
de aplicare în practică a prevederilor 
unor legi, fapte și 
travin normelor 
noastre socialiste, 
tate și temeinicie ___________ __
sorile primite?" — este întrebarea pe 
care a adresat-o recent un colectiv 
de activiști de partid, de stat și ai 
unor organizații de masă centrale — 
alcătuit de Secția scrisori și audien
te a C.C. al P.C.R. — cadrelor de 
conducere ale organizațiilor de par
tid și obștești, ale unităților econo
mice si sociale din acest județ.

Timp de două săptămîni acest co
lectiv a studiat materialele de anali
ză a muncii cu scrisorile, 
de organizațiile de partid, de stat si 
obștești, a reexaminat peste 150 de 
scrisori și referate de cercetare, a 
discutat cu oameni ai muncii, cu ac
tiviști de partid și de stat. Ceea ce a 
rezultat. în primul rînd. este faptul că 
organele și organizațiile de partid din 
județul Maramureș manifestă răspun
dere pentru aplicarea prevederilor 
hotărîrii și legii privind soluționarea 
scrisorilor, o preocupare sporită pen
tru realizarea unui dialog deschis cu 
oamenii muncii, cadrele de conduce
re rezolvind mai prompt problemele 
pe care le ridică cetățenii în scrisori 
și cu prilejul audiențelor. Periodic, 
activul și aparatul de partid este in
struit asupra problemelor și sarcini
lor ce le revin în legătură cu scriso
rile ; în luna mai a fcst organizată 
o analiză a activității responsabililor 
comisiilor de oameni ai muncii de pe 
lingă organizațiile de partid din în
treprinderi și instituții. Mai mul
tă preocupare se manifestă cu pri
lejul primirii cetățenilor in audi
ență. iar secretarii comitetului ju
dețean de partid participă direct la 
soluționarea unor scrisori, conduc 
colective pentru cercetarea unor pro-

atitudini care con- 
eticli si echității 
..Cu ce operativi- 
ati soluționat scri-

întocmite

V.
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Tocmai tind Ion Corbu și 
Vîlceanu de prin părțile Mehe- 
dințiului se pregăteau să se în
toarcă la „cășile" lor cu o recoltă 
bogată de miere, două din neo
bositele albine care le cărăușise
ră in fagurii de aur miezul soa
relui și nectarul florilor 
a grăi :

— Ce zici, surată, de 
noștri ?

— Știu eu ce să zic ? 
alergătura, el cu adunătura.

— Da, dar au adunat nu numai 
truda noastră. Drept mulțumire 
pentru găzduirea stupilor noștri 
pe timpurile acestor ialomițeni 
de la Ion Roată, stăpinii noștri 
le-au luat din ptiu. Ce zici c-o 
să se intimple ?

— Eu zic să ne ascuțim
— Acele noastre sint 

pentru trintorii noștri, dar 
ra le trebuie altfel de ac.

Și, intr-adevăr, legea a 
ac și de cojocul celor doi.

au prin»
stăpinii
Noi cu

acul, 
bune 
ăsto-

Cdsit

Alcoolul!
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Intr-o frumoasă zi din această 
lună a lui Cuptor, patru tineri 
din Arad și-au petrecut sfirșitul 
de săptămină in stațiunea bal
neară „1 Mai" de lingă Oradea. 
Soare, ștrand, plajă, muzică, dis
tracție... Chiar prea multă dis
tracție, stimulată din belșug cu 
un „ghiveci" de băuturi — co
niac, bere, rachiu. Apoi, tlrziu 
in seară, cei patru s-au hotărit 
să viziteze cu mașina cu care ve
niseră de la Arad și stațiunea 
Felix din apropiere. La o curbă 
insă, Nlcolae Filipaș, care se afla 
la volan, a pierdut controlul ma
șinii din cauza vitezei excesive. 
Mașina s-a răsturnat și s-a fă
cut zob. Doi dintre cei patru 
și-au pierdut viața, o altă per
soană a fost grav accidentată. 
Numai el, cel de la volan, a scă
pat aproape teafăr. Dar nu și de 
rigorile legii.
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„Cucurigu" 
la etajul patru

I
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Aflăm din gazeta „Năzuința" 
despre necazul locatarilor unui 
bloc din cartierul „Mihai Vitea- 
zu“ din Zalău. Despre ce este 
vorba ? Un locatar de la etajul 
al patrulea a adus și a instalat 
in balcon un cocoș. Repetatul 
lui „cucurigu*  din primele două 
nopți nu i-a supărat prea mult 
pe vecini, care vecini și-au spus 
că sacrificarea pintenogului nu 
poate fi decit o chestiune de... 
duminică. Dar a trecut duminica 
respectivă, a mai trecut una și 
cocoșul iși vede bine mersi de 
cintatul lui. Mutat din mediul 
lui rural și lipsit de concurență, 
cocoșul a pierdut noțiunea 
timpului și sfișie liniștea nopții 
la orele 1, la 2 și la 3 noaptea. 
Locatarii i-au oferit stăpinului 
pintenatului și borș, și zarzavat 
de supă, și mujdei de usturoi, și 
cuțit ascuțit... N-au primit incă 
nici un răspuns.
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Plapuma 
subțire

Tirziu din noaptă, 
brilă din Tulcea s-a 
să pe trei cărări, 
culce, și-a sculat 
somn și. nici una, 
amenințat:

— Vreau bani, 
banii, ori vă bat I

Părinții, bătrini

• ••

Ion Zu-
Intors aca- 
loc să 

părinții 
nici <' "
în

Ori

I
I
I

se 
din 

două, i-a

scoateți

suferinzi,

I
I

I
I

______  , fi
au încercat să-l liniștească, dar 
n-a fost chip. Feciorul i-a silit 
să-i dea toți banii, pe care-i a- 
veau și a plecat din nou de a- 
casă. Nu înainte de a lua și o 
plapumă. Plapumă care 
prea subțire pentru a-i ține 
cald Legea iși va spune și 
acest caz cuvîntul răspicat.

este 
de 
in

I Rubrică realizată
Petre POPA 
și corespondenții

de

I
I
I
I

„Scînteii^j

bleme mai complexe. A scăzut sen
sibil numărul scrisorilor primite di
rect de la cetățeni și al celor 
mise organelor centrale, sporind in 
schimb numărul persoanelor audiate 
la organele locale, inclusiv la nive
lul întreprinderilor si instituțiilor.

Scrisorile, audientele au constituit 
un sprijin prețios dat activității or
ganelor de partid și de stat. Unele 
probleme aduse la cunoștință organe
lor de partid prin scrisori sau la au
diențe au fost analizate de comitetele 
județean, municipale și orășenești de 
partid, stabilindu-se măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor. Bunăoară,

tri-
a rezolvat și nici nu avea com
petența să rezolve problemele sesi
zate. Așa stînd lucrurile, cu prile
jul controlului s-a hotărit ca scri
sorile să fie recercetate și să se 
adopte măsurile corespunzătoare.

Sint însă în județ instituții, orga
nizații și întreprinderi unde factorii 
de răspundere chemați să asigure 
rezolvarea problemelor semnalate 
nu-și exercită atribuțiile ce le_revin 
pe 
și 
la 
lor _____ __ ____ __
cetările efectuate la întreprinderea

baza Hotăririi C C. al P.C.R. 
a Legii nr. 1/1978 cu privire 
soluționarea scrisorilor oameni- 

muncii. Bunăoară, deși cer-

Din activitatea Comitetului județean
Maramureș al P.C.R. privind soluționarea 

scrisorilor oamenilor muncii

neajunsurile semnalate de muncitorii 
de la turnătoria din Ferneziu. referi
toare la condițiile de lucru, au fost 
analizate de comitetul județean de 
partid. Împreună cu specialiști din 
centrala de resort șl din întreprin
dere, iar măsurile adoptate au asi
gurat extinderea mecanizării unor 
lucrări grele, organizarea mai judi
cioasă a fluxului tehnologic, îmbu
nătățirea sistemului de ventilație etc. 
lucrări pentru care s-au alocat 
fonduri de peste două milioane lei.

Analiza efectuată, discuțiile cu oa
meni ai muncii au scos însă în evi
dență și cazuri în care unele scrisori, 
deși sesizau lipsuri grave, nu au fost 
tratate cu răspunderea cuvenită. 
Bunăoară, de la C.A.P. Cornești s-au 
primit mai multe scrisori prin care 
erau semnalate neajunsuri în orga
nizarea producției, lipsă de răspun
dere față de avutul obștesc, practici 
de întocmire a unor acte fictive pen
tru lucrări neexecutate, favoritisme, 
aceste neajunsuri avînd efecte nega
tive asupra producției. Deși gravita
tea faptelor impunea constituirea 
unui colectiv care să cerceteze fie
care aspect semnalat și să aplice mă
suri de înlăturare a lipsurilor, scri
sorile au fost date spre verificare 
unui instructor al U.J.C.A.P.. care nu

județeană de gospodărie comunală șl 
locativă, la unitățile acesteia din 
Baia Mare și Sighetu Marmației 
au evidențiat serioase neajunsuri în 
întreținerea și gospodărirea fondului 
locativ, totuși nu s-a acționat ferm în 
vederea găsirii soluțiilor corespunză
toare. iar măsurile stabilite nu au 
fost urmărite pînă la finalizare.

Este semnificativ faptul că in unită
țile economice si instituțiile în care au 
fost găsite scrisori neînregistrate și 
nesoluționate în termenele legale ori 
au fost repartizate spre soluționare 
unor cadre necompetente sau date 
spre cercetare chiar celor reclamați, 
deficientele în producție, cazurile de 
încălcare a unor prevederi legale a 
normelor etici! si echității socialiste 
au persistat vreme îndelungată. O 
scrisoare care semnala neajunsuri în 
cadrul C.A.P. Sudești, bunăoară, a 
fost găsită neînregistrată și nerezol
vată de către Direcția generală a 
agriculturii din județ, deși purta data 
de 15 ianuarie a.c. O scrisoare prin 
care se semnala că Ocolul silvic 
Borșa a raportat fictiv plantarea unor 
suprafețe de nădure. in loc să fie so
luționată de factori competenți, a fost 
repartizată spre ..cercetare" conduce
rii unității reclamate.

Este pozitiv faptul că atît comite-

tul județean de partid, cît și comite
tele municipale și orășenești acordă 
Întreaga atenție organizării și desfă
șurării programelor de audiențe. Dar 
la unele instituții — comitetul ju
dețean pentru cultură și educație 
șocialistă, inspectoratul școlar, di
recția comercială și în alte locuri — 
nu se respectă orele de audiență și 
nu se urmărește cum au fost soluțio
nate cazurile semnalate. In unele co
mune — Săpînța, Remetea-Chioaru- 
lui, Cimpulung și Tisa — nu se țin 
audiente în satele componente, nu 
sint stabilite măsuri pentru rezolva
rea problemelor reieșite în cadrul 
audiențelor, primarii comunelor lă- 
sînd uneori această activitate în sea
ma altor cadre.

Scrisorile adresate de oamenii 
muncii dau cadrelor de conducere po
sibilitatea nu numai să cunoască și 
să rezolve probleme ale activității 
curente, ci și să desprindă concluzii 
mai cuprinzătoare. Dar unele infor
mări și îndeosebi unele materiale de 
analiză — întocmite de comitetele 
municipale și orășenești de partid, 
de comitetele și birourile execu
tive ale_ consiliilor populare Baia 
Mare, 
Vișeu, 
au un 
tic, nu 
tătire 
perficial cauzele și fenomenele care 
generează sesizări, nu se referă la 
calitatea și operativitatea cercetărilor, 
în unele organizații de partid și sin
dicale, în anumite consilii ale oame
nilor muncii nu s-a încetățenit încă 
practica de a analiza activitatea pe 
care o desfășoa-ă pentru soluționarea 
problemelor ridicate de oamenii mun
cii în scrisori și cu prilejul audien
țelor.

Discuțiile purtate cu cadrele de 
conducere din unități productive și 
instituții, măsurile stabilite de secre
tariatul comitetului județean de 
partid, cu' prilejul analizării conclu
ziilor desprinse în urma controlului 
efectuat, dau certitudinea că vor fi 
inițiate noi acțiuni pentru continua 
îmbunătățire a muncii in acest im
portant domeniu al vieții politice si 
economico-sociale de pe meleagurile 
maramureșene.

Sighetu Marmației, Borșa, 
Cavnic și Tîrgu Lăpuș — 
caracter preponderent statis- 
stabilesc măsuri de îmbună- 

a activității, analizează su-

KOVACS Emerîc 
Neculai ROȘCA

ENTRU CETĂȚENI SI PENTRU SOCIETATE

SERICICULTURA

Dezvoltarea sericiculturii constituie 
una dintre sarcinile importante tra
sate de secretarul general al parti
dului la consfătuirea de lucru cu 
cadrele din zootehnie în iunie 1980.

Cu acel prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „In mod obli
gatoriu in fiecare cooperativă, în fie
care comună, in fiecare gospodărie 
a celor care locuiesc la sate să se 
crească viermi de mătase, așa cum 
se făcea în trecut".

în multe comune ale țării, coope
rative agricole, școli, gospodării in
dividuale, în ferme de stat, produc
ția gogoșilor de mătase a sporit sim
țitor. Au fost plantați duzi, s-a îm
bunătățit asistența tehnică acordată 
crescătorilor.

Cu toate acestea, producția de mă
tase naturală n-a ajuns încă la ni
velul cerințelor, nu sînt folosite co
respunzător posibilitățile materiale 
de care dispune țara noastră. Pro
ducția diferă de la județ la județ, 
In funcție de interesul manifestat 
pentru dezvoltarea acesteia. In timp 
ce județe ca Buzău și Timiș livrea
ză anual 40—100 tone de 
mătase, alte județe cum 
mița și Caraș-Severin 
2—4 tone.

Rămînerile în urmă se 
prin subaprecierea importanței eco
nomice a acestei ocupații. Mai dăi
nuie mentalitatea că mătasea natu
rală echivalează cu un lux. un mate
rial de care te poți dispensa ușor 
înlocuindu-1 cu firele sintetice. Lu
crurile stau însă cu totul altfel. Se 
știe că dudul, hrana viermilor de 
mătase, consumă ...soare, pe cînd 
masele plastice se obțin prin consum 
de energie și materii prime epuiza
bile. Ca utilizare, mătasea nu e des
tinată numai articolelor vestimenta
re, are și alte întrebuințări indus
triale — de exemplu, izolant, suport 
pentru anumite emulsii. Din mătase 
este confecționată pînă și panglica 
mașinilor Ia care sînt scrise... artico
lele noastre.

Există un 
dezvoltare a 
Iul, in anul 
rangic trebuie să ajungă cel puțin 
de 5 ori mai mare decit in 1980.

gogoși de 
sint Ialo- 
livrează...

explică ți

program național de 
sericiculturii. Conform 
1985, producția de bo-

Producția de borangic 
poate și trebuie 

să crească de cinci ori 
în cinci ani

Un rol deosebit in realizarea pro
gramului national de dezvoltare a 
sericiculturii revine celor 19 stațiuni 
ți complexe de cercetare și produc
ție dispersate în țară. Nucleul aces
tei rețele 11 constituie stațiunea cen-

mari de borangic

Atrăgătoare locuri de popas
De curind, în orașul Balș, situat 

într-o poziție pitorească, pe malul 
Oltețului, a fost inaugurat un com
plex turistic cu patru 
ptinzînd un hotel cu 
cazare cu confort de 
restaurant, bar de zi

La circa 8 kilometri de Balș, pe 
șoseaua națională spre Slatina, se 
află popasul turistic „Pădurea Sa-

niveluri, cu- 
100 locuri de 
categoria I, 
și cofetărie.

rului". situât în pădurea cu același 
nume. Unitatea este dotată cu căsu
țe pentru cazare și restaurant.

Pe același 
Slatina, pe 
Pitești, in 
Scornicești. 
oferă vizitatorilor. într-un îmbietor 
decor natural, condiții bune de 
popas și recreere. în fotografie : 
Popasul „Pădurea Sarului".

traseu. la 23 km de 
drumul național spre 
apropierea comunei 
Cabana Scornicești

Strict profesional 
despre... ospitalitate

trală de la Băneasa. Ea răspunde — 
ca activitate de producție — de con
tractarea și industrializarea gogoșilor 
(pupelor) din întreaga țară, livrarea 
firelor obținute, iar ca activitate de 
cercetare — de ameliorarea mate
rialului biologic sericicol, îmbunătă
țirea tehnologiilor pentru creșterea 
viermilor de mătase, intensificarea 
culturii dudului.

Stațiunea centrală are 7 200 hecta
re de plantații intensive, suprafață 
pe care se află 65 000 000 duzi. Hra
nă pentru viermii de mătase este 
suficientă, iar dacă la aceasta adău
găm și producția vechilor plantații, 
a duzilor de pe marginea drumuri
lor și a acelora din gospodăriile 
populației, se poate afirma că există 
multă „materie primă" nefolosită. 
Producția de gogoși de mătase în 
anul 1980 a fost pe întreaga tară de 
518 tone. E foarte puțin față de plan
tațiile de care dispun complexele 
noastre, cooperativele agricole de 
producție, școlile, gospodăriile indi
viduale : e foarte puțin și față de 
posibilitățile tehnice pe care Ie avem 
în toată țara pentru extragerea fi
relor de mătase ; e foarte puțin față 
de necesitățile economiei naționale 
pentru mătasea naturală.

Pînă în anul 1985 ar trebui să se 
ajungă la o producție totală de a- 
proximativ 2600 tone, dar aceasta 
se poate realiza numai priutr-o mun
că sistematică de lămurire dusă de 
consiliile populare, de cooperația de 
consum, de profesori, ingineri in 
rtndul cetățenilor, de reamintire a 
avantajelor care se pot obține. Con
siliile unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste trebuie să se atate 
mai interesate de folosirea plantații
lor de duzi proprii, iar inspectoratele 
școlare ar putea înscrie ca sarcină 
de plan, pentru practica elevilor, 
creșterea viermilor de mătase.

în ce ne privește ne luăm obliga
ția fermă de a livra oricui ș! în orice 
cantitate semințele necesare de 
viermi de mătase, puieți de dud din 
soiuri valoroase, de a asigura asis
tența tehnică necesară în toate cele 
18 zone sericicole ale țării.

viermi de mătase, unele familii și 
cooperativele agricole adăugind ve
niturilor lor permanente mari sume 
de bani de pe urma acestei îndelet
niciri. Din păcate, fără nici o expli
cație plauzibilă, producția în această 
zonă a scăzut an de an. In Ciuoer- 
cenii Noi, numărul sătenilor care 
se ocupă — fără pici un efort fizic, 
material sau de timp — și cu creș
terea viermilor de mătase a scăzut 
de la aproximativ 350 de oameni la 
vreo 90. Dar și aceștia acordă o a- 
tenție scăzută sericiculturii, deoa
rece de la o producție de 6—7 000 kg 
de gogoși, obținută în anii 1977—1978, 
s-a ajuns la o producție de numai 
1 000 kg în 1980. Chiar pentru 
în curs, nu e prevăzută decit o 
dtlcție de 2 000 kg.

Pentru obținerea acestor două 
ar fi suficiente 4 hectare cu
Dar în Ciupercenii Noi există 100 de 
hectare cu duzi.

— Ce face comuna cu celelalte 96 
de hectare ? — l-am întrebat pe to
varășul Constantin Pasmac, vicepre
ședintele biroului executiv al con
siliului popttyar.

anul 
pro-

tone 
dud.

— O parte din frunzele de dud sint 
vîndute de cooperativa agricolă Com
plexului sericicol Craiova cu 0,50 
lei kg...

— Cît a intrat in bugetul comu
nei, anul trecui, pe calea acestui 
mod de valorificare a resurselor lo
cale ?

— N-avem rezultatele încheiate...
— Școala comunală nu produce 

nici măcar un kilogram de gogoși de 
viermi de mătase. De ce ?

— Ei, păi nu se poate. Umblă 
copiii la crescătorie, lasă geamurile 
deschise și răcesc animalele (!/).

O zi mai tîrziu ne aflam în satul 
Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare. 
Aici cooperativa agricolă are planta
te 12 hectare cu dud, dar nu pro
duce nici o gogoașă. Discutăm cu 
tovarășul Ion Urziceanu, secretar 
adjunct al comitetului comunal de 
partid.

— Nici n-am știut, zice dînsul, că 
nu se cresc încă în comuna noastră 
viermi de mătase (!?). Păi, se în
treabă dumnealui, de ce să rupem 
din terenul agricol 12 hectare, dacă 
din ele nu scoatem nimic ?

nevoie de mătase naturală. Viermii d«Așadar, economia națională are 
mătase pot fi crescuți foarte ușor, sericicultura este deosebit de renta
bilă pentru fiecare unitate de stat și cooperatistă, pentru crescătorii in
dividuali. Singura condiție mai 
măr suficient pentru inzecirea 
indiferență in unele localități 
a sădi duzi fără să fie folosiți 
hotărîre. Toate direcțiile agricole județene, 
unice de stat și cooperatiste, consiliile populare trebuie să acționeze ferm 
pentru Îndeplinirea Programului național de dezvoltare a sericiculturii, 
cu seriozitatea pe care o implică oricare sarcină de plan, cu convingerea 
că se pune In valoare o resursă simplă, ieftină, care se transformă în 
produs foarte solicitat și care va fi întotdeauna foarte solicitat.

importantă — duzii — există intr-un nu- 
producției. Se manifestă insă o anumită 

față de această îndeletnicire. Practica de 
pentru sericicultură trebuie înlăturată cu 

consiliile agroindustriale

Grupaj realizat de
Gb. GRAURE

(Urmare din pag. I)

Inq. I. LOGOFET1C1 
directorul Stațiunii centrale 
de producție și cercetări 
pentru sericicultură

Plantații valorificate 
în proporție 

de ...4 la sută !
Comunele Clupercenii Noi. Poiana 

Mare ți Desa din județul Dolj erau 
pinâ acum doi-trei ani cunoscute ca 
mari producătoare de gogoși de

lată cîteva din avantajele substanțiale 
ale sericicultorilor

• Fiecare sericicultor se bucură de asistență tehnică gratuită : să- 
mință, hirtie perforată, dezinfectante.

• Amatorilor de a practica creșterea viermilor de mătase Ii se asigură 
o instruire de specialitate de scurtă durată.

• Pe lingă prețul cuvenit, crescătorului individual I se oferă, contra 
cost, pentru fiecare kilogram de gogoși predat la fondul de stat cite 250 
grame de fir „țărănesc" de bumbac.

• Veniturile care pot fi obținute de un crescător Individual rezultă 
din următorul calcul făcut pe ipoteze medii. Dacă livrează lunar numai 
25 kg de gogoși de viermi de mătase, din luna mai pină in octombrie 
obține 8 125 lei (5 luni x 25 kg x 65 prețul unui kilogram).

Este o sumă frumoasă, care se poate obține ușor, doar ...culegind 
frunza de dud.

județean de partid respectiv sta
tornicise ca regulă de conduită să 
nu se raporteze numai realizările 
cantitative, ci să se aștepte între
girea acestora prin indicatori cali
tativi. L-am auzit atunci pe pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid spunindu-le unora 
dintre colaboratorii apropiați : „In
tr-o întrecere cinstită, numai ra- 
portînd corect rezultatele muncii 
avem sentimentul 
nite și ne putem 
față de partid și 
șine".

Nici o urmă de 
cei care obținuseră rezultate bune. 
Dimpotrivă. Respect pentru ei și. In 
același timp, un apel la onestitate 
și corectitudine, la incoruptibili
tate față de tentația unor raportări 
cu anticipație. Firește, In cazul 
dat preocuparea pentru realiza
rea unei munci de calitate este 
strîns legată de grija permanentă ca 
Îndeplinirea sarcinilor să se facă la 
timp, într-un interval cît mai scurt. 
Cadrele din acest județ nu evocă ca
litatea de dragul calității; convinge
rea lor este dominată de ideea da
ră că efortul cotidian pentru cali
tate nu poate însemna niciodată, 
in nici o împrejurare o scuză a în- 
tirzierii. a neîndeplinirii la timp a 
sarcinilor de plan. Tocmai de aceea 
oamenii din acel județ au avut 
numeroase satisfacții adevărate, de
pline: nu o dată .au fost distinși cu 
cele mai înalte ordine ale țării — 
deopotrivă pentru responsabilitatea 
ce o au față de îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor și presta
rea unei munci de înaltă eficiență.

Am evocat acest exemplu pentru 
că el se poate constitui ‘ tntr-un

datoriei 
socoti 

față de
îndepli- 
cinstiti 

noi in-

bun sfetnic și pentru cei care, ob- 
ținind rezultate satisfăcătoare, fi
rești, ajung într-o stare de euforie, 
de încîntare, iși supraevaluează 
meritele și, de multe ori, caută să 
„iasă cît mai în față". Sigur, o ase
menea mistificare — voită sau ne
voită — a realității nici nu ar ti 
posibilă dacă organele și organiza
țiile de partid, forurile de condu
cere colectivă ale unităților, atunci 
cînd analizează situația producției, 
a investițiilor, nivelul consumuri-

invidie fată de

Acum, cînd acele 
cronometrelor au în
cetat să alerge pe ca
dran, cind mușchii 
sportivilor se destind 
după atita încordare, 
cind emoțiile s-au risi
pit, putem vorbi și 
despre altfel de recor
duri decit cele obținu
te în arenele sportive. 
Recorduri ce nu au 
fost răsplătite cu stră
lucire de medalii, dar 
cărora li s-ar cuveni 
(dacă ar exista) meda
lia ospitalității, 
umbra gloriei 
campioni, au 
sute și sute de 
de cele mai 
profesii, 
ceea ce, in mod cu
rent și în termeni ba
nali, numim „o mare 
varietate de servicii".

Cititorul iși va face 
singur o imagine, bu
năoară. a dificultății 
de a găzdui circa 5 000 
de persoane, unele 
dirțtre acestea depă
șind cu mult talia 
obișnuită. A fost ne
voie ca în unele 
cele 18 cămine 
„sat" să existe paturi 
mai lungi și chiar cu 
un prelungitor, numă
rul „uriașilor" fiind 
mare, dacă ne amin- 

. tim statura jucătorilor

In
marilor 
muncit 
oameni 
diferite 

asigurînd

din 
din

de baschet șl volei, a 
atleților. luptătorilor.

O adevărată „per
formanță" au obținut 
cei de la cantina-res- 
taurant (dată în folo
sință odată cu Univer
siada). Fiecare delega
ție reprezenta o țară 
cu specificul ei impri
mat și în domeniul cu
linar. In plus, se aflau 
sportivi de diferite 
profile, a căror ali
mentație este strict 
supravegheată și dră
muită pentru a-i adu
ce la condiția fizică 
optimă pentru marea 
performanță.

La concurentă cu 
sprinterii, cu marato- 
niștii a funcționat și 
resortul „transpor
turi": 130 de autobuze, 
80 de microbuze. 25 de 
autocamioane și 160 de 
autoturisme au asigu
rat transportul sporti
vilor la antrenamente, 
concursuri. manifes
tări culturale, recepții, 
întilniri. S-au parcurs 
peste o jumătate de 
milion de kilometri, 
uneori sub tensiunea 
timpului, chiar dacă 
nu era măsurat de 
cronometru.

Oficiul poștal al „sa
tului", modest, ca pro
porții, a întreținut le-

gătura cu lumea, a 
asigurat convorbirile 
cu Australia, Noua 
Zeelandă sau alte țări 
din cele două emisfe
re, de pe meridțo e 
îndepărtate, prin T ;• 
fon și telegraf, ’prin 
telex. De aci au fost 
expediate circa 30 000 
de cărți poștale ilus
trate cu imagini ale 
Capitalei țării noastre.

Dacă legătura cu lu
mea a fost realizată 
prin oficiul poștal, co
municațiile cu „satul", 
cu toate comparti
mentele implicate in 
competiție, posibilita
tea de a schimba o re
plică, o impresie au 
fost asigurate de cei 
700 de colaboratori ai 
serviciului „interpreți", 
studenți și cadre di
dactice din București.

Universiada a con
stituit pentru organi
zatorii ei un examen 
pe care l-au trecut cu 
„foarte bine". Un ca
lificativ pe care-1 do
rim permanentizat în 
activitatea tuturor re
sorturilor care 
concurat la buna or
ganizare a acestei 
competiții sportive de 
o asemenea amploare.

au

Rodlca ȘERBAN

Receptivitatea recepționerilor
Trecător prin Bucu

rești. un cititor care 
semnează Ionescu M. 
a trimis pe adresa re
dacției cîteva pagini 
scrise — așa cum de
clară dînsul — în- 
tr-una din nopțile a- 
cestei luni la „Hotelul 
Unchiu’ din Gără". E 
lesne de dedus conți
nutul scrisorii : avata
rurile de pasager că
ruia i-a fost cu nepu
tință să-și afle un loc 
la unul din hotelurile 
orașului.

Scrisoarea ne-a su
gerat ideea de a o ve- . 
rifica in postura de 
călător de abia cobo- 
rît dintr-un tren. Con
ventional am ales per
sonalul de Călărași, 
care sosește în Ga-a 
de Nord la ora 17,55.

...Oameni grăbiți, gă
lăgie. forfotă. Trecem 
pe Iîngă un lucrător 
de la C.F.R. și îi ce
rem îndrumarea care 
„ne interesează": ne 
indică panoul pe care 
sint afișate hotelurile 
din București si nu
merele de telefon de 
la recepțiile acestora. 
Tot acolo există un 
număr de telefon al 
dispeceratului ITHRB.

îl formăm și aflăm că 
PUtem găsi camere de 
închiriat la hotelurile 
„Național". „Bulevard". 
„Athenee Palace".

— Sigur găsim locuri 
la aceste hoteluri ? — 
insistăm noi.

— Sigur 1 — răspun
de dispecerul de ser
viciu.

Fiindu-ne în drum, 
ne abatem totuși pe la 
hotelurile din 
ma Gării 
„Astoria". 
„Dunărea". 
Nu ca să 
„nod în papură", ci ca 
să facem testul com
plet.

Aflînd că nu sint 
locuri, am insistat :

— Și noi unde dor
mim in noaptea asta ?

— Dispeceratul ne-a 
comunicat că hotelu
rile din centru au 
locuri libere. încercați 
la „Național" sau „Ba
nat".

— Știți, noi sîntem 
din provincie și nu 
prea ne descurcăm...

Ni se explică, destul 
de răbdător cu ce tro
leibuz putem ajunge 
în centru, de unde 
să-l luăm, unde să 
coborîm...

presi
de Nord. 

„Bucegi". 
„Gri vi ța", 

căutăm

Hotel „Negoiu" :
— Am dori, dacă se 

poate, două locuri.
— Da. dar pentru o 

singură nqapte.
Și așa. cîteva ceasuri 

am colindat în postura 
de solicitant, fără să 
întîlnim lipsa de soli
citudine reclamată prin 
scrisoare. Și mărturi
sim că am efectuat 
testul în zilele „Uni
versiadei". adică intr-o 
perioadă de virf a so
licitărilor.

Poate la următoarea 
sa trecere prin Bucu
rești, cînd va fi găz
duit la unul din hote
lurile orașului, „Hote
lul Unchiu’ din Gară" 
— cum numește dinții 
una din sălile de*;  
teptare ale Gării *6e  
Nord — să rămină 
doar o glumă făcută 
cîndva. la un ceas de 
supărare. Verificarea 
sesizării ne-a oferit 
satisfacția de a consta
ta că ades criticata lip
să de solicitudine a re- 
cepționerilor de la ho
telurile bucureștene a 
dispărut. Consemnăm 
cu plăcere această 
constatare.

Constanța 
POPESCU

factori responsabili pentru ritmul 
muncii din cîmp s-a comutat brusc 
în birouri pentru a găsi formula 
care să transforme rămînerea în 
urmă... într-un succes. In același 
timp, în vecinătate, adică în alt 
județ se muncea încrîncenat din 
zori pînă-n noapte și din noapte 
pînă-n zori pentru a aduce cît mai 
aproape ziua succesului deplin. 
S-au găsit și aici, e adevărat, unii 
care într-un fel sau altul au su
gerat că „un procent, două pină la

S4 TE LAUDE FAPTELE!
materiale, problemele sociale 
oamenilor ș.a. ar sta intotdeau- 
cu fața spre adevărul întreg,

lor 
ale 
na . .
văzut din toate unghiurile. Se mai 
întimplă ca uneori adevărul să fie 
privit doar pe... jumătate. Le este 
unora mai ușor și mai plăcut să 
judece numai partea supusă lu
minii — cifrele, datele din anumite 
rapoarte și situații statistice, ceea 
ce este, desigur, absolut necesar — 
dar ezită să deslușească (din co
moditate sau poate din neprice
pere) zona care nu se lasă ușor 
de fotografiat — starea de spirit 
existentă intr-un colectiv sau al
tul, integritatea unora, deficientele 
și greșelile pe care unii mai încear
că să le acopere sub prelata vor
belor frumos meșteșugite. In ast
fel de împrejurări sint evidente 
tendințele unora de a-și lustrui 
dorințele pentru ca ele 
a adevăr, a realitate.

In primăvara acestui 
anumită zonă, lucrările 
aflau incă departe de 
încheierii lor cînd atenția cîtorva

să semene
an, intr-o 

agricole se 
momentul

sută la sută nu mâi contează" și 
că „ar fi bine să le-o luăm altora 
înainte și să anunțăm încheierea 
lucrărilor". Replica factorilor de 
decizie ai comitetului județean față 
de cei care încercau să-și facă co
roană de lauri din... vorbe a fost 
însă fermă : „Nu executăm lucră
rile de dragul procentelor ; urmă
rim zilnic procentele pentru a cu
noaște stadiul exact al lucrărilor, 
modul cum am muncit în ziua 
precedentă". O săptămină s-a dat 
aici bătălia pentru ultimele două- 
trei procente, pină cînd a existat 
certitudinea că lucrarea a fost exe
cutată bine, pretutindeni, pe în
treaga suprafață arabilă. Și-am 
văzut cu puțin timp în urmă lanu
rile de griu, de porumb. Arătau 
frumos și lingă șosea și în inima 
cîmpiei.

Adevărul de zl cu zi poate fi 
uneori plăcut, alteori cu gust amar 
Pentru un comunist însă, adevărul 
este indivizibil : dacă supără sau 
nu supără, dacă convine sau nu 
convine — cu orice risc — trebuie

să iasă la liman, să izbindească.
Tocmai de aceea informarea exac
tă, veridică, făcută la timp asupra 
stărilor de lucruri de către orga
nele de partid și de stat,
de către comuniști, nu este o ce
rință facultativă, ci un drept și o 
îndatorire decurgînd din Statutul 
partidului. După cum prezentarea 
trunchiată a realității, adică dezin
formarea, și prin aceasta inducerea 
în eroare a forurilor superioare, a 
opiniei publice sint corp străin, 
dezonorant in viața și activitatea 
oricărui colectiv. Viața, experiența 
au dovedit de atîtea ori că primii 
păgubiți sint înșiși cei care se asază 
cu spatele la adevăr, la realitate. 
Pentru că astfel ei refuză sprijinul 
la timp din partea celor ce pot să 
li-I dea. lasă ca neajunsurile, gre
șelile să se adune, să se agraveze, 
înlăturarea lor făcîndu-se cu efor
turi mult mai mari și cu consecințe 
mult mai grave decit dacă acestea 
ar fi fost semnalate corect și la 
timp.

Tăria partidului, respectul, auto
ritatea de care se bucură in ma
sele largi de oameni ai muncii 
rezidă tocmai dm franchețea, mo
dul deschis prin care le vorbește 
acestora in toate împrejurările ; și 
cînd este vorba de prezentarea 
remarcabilelor succese ce se obțin 
în construcția noastră socialistă și 
cind sint aduse in atenție publică 
neajunsurile. greutățile întîmpi- 
nate. Și pentru că tăria și unitatea 
partidului reprezintă însăși garanția 
tuturor succeselor poporului nostru, 
comuniștii știu că din contul de 
autoritate a cetui ce reprezintă 
forța politică conducătoare a na
țiunii noastre nu poți să împru
muți. La acest cont avem datoria 
doar să adăugăm.
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APĂ PENTRU PLANTE
PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI

prin buna funcționare a sistemelor de irigații, folosirea 
unor amenajări provizorii, a tuturor mijloacelor

E nevoie de combustibil și pentru 

motopompe și... pentru organizare
în unele zone ale județului Teleor

man deficitul de apă din sol a depă
șit 1 000 mc la hectar. Pe suprafețele 
amenajate pentru irigat acest deficit 
se menține în jurul cifrei de 600 mc 
de apă la hectar. Conform programu
lui de udări, in săptămina trecută s-a 
prevăzut să fie irigate peste 33 000 
hectare. Realizările sint cu 250 hec
tare mai mici datorită lipsei de mo
torină pentru funcționarea rnoto- 
pompelor de la unele cooperative 
agricole, cum ar fi cele din Bragadiru 
și Năsturelu. Și pentru săptămina in 
curs s-a programat pentru irigare o 
suprafață de peste 33 000 hectare. 
Dar cum se desfășoară practic udă
rile in acest mare bazin agricol al 
tării 7

Organizarea temeinică a muncii, 
asigurarea echipelor de udători și a 
celor de intervenție pentru remedie
rea operativă a defecțiunilor sint con
dițiile absolut necesare pentru ca iri
garea să se desfășoare continuu, ziua 
și noaptea. Așa se acționează in 

astă perioadă pe terenurile coope
rativelor agricole din Moșteni-Furcu- 
lești. Putineiu, Purani și alte unități 
care In ultimii ani au dat un vagon 
de porumb la hectar. La C.A.P. Pu
rani, luni, 3 august, zi în care termo
metrele au urcat pînă la 36 grade, în 
apropierea unei sole unde verdele 
intens dovedește că aici S-au dat nor
mele de apă stabilite, lnginerul-șef 
Dumitru Marcu ne-a oferit un scurt 
bilanț la zi : „Avem 2 586 hec
tare in sistemul Giurgiu-Răzmirești 
și 160 hectare în amenajări locale. în 
prezent udăm pentru a treia oară po
rumbul pe 1 045 hectare și sfecla de 
zahăr pe 115 hectare. Funcționarea 
mai bună a sistemului de irigații, 
permanentizarea unor formații de 
udători pe suprafețe precis delimita

te, stimularea materială a acestora au 
determinat în acest an organizarea 
superioară a programului de udări, 
în sistemul local, folosim pe lingă 
cele trei motopompe și căldările pen
tru a potoli setea de apă a culturilor". 
O experiență asemănătoare — și la 
C.A.P. Lița. Aici, 108, cooperatori mu
tau aripile de ploaie pe terenurile cu 
porumb și sfeclă de zahăr. Pe 1 047 
hectare se executa a treia udare, iar 
pe 240 hectare — cea de a patra. La 
legume s-a trecut la a cincea udare.

Exemplul cooperatorilor de la Lița 
nu este însă urmat de unele unități 
vecine din sistemul Turnu Măgurele. 
Din datele tehnicianului Alexandru 
Marin reiese o nerealizare la nivelul 
sistemului de peste 2 500 hectare nu
mai in săptămina trecută. Cauzele 7 
Unitățile nu asigură forța de muncă 
necesară acestei importante lucrări. 
Nu este întîmplător faptul că la coo
perativele agricole Segarcea-Deal, 
Segarcea-Vale și Cetatea-Tumu Mă
gurele nu s-au făcut nici două udări 
pe totalul suprafețelor prevăzute la 
irigat. Sînt deficiențe care se înttl— 
nesc și la alte unități : C.A.P. Siliș-

Cînd apa o aduce melcul...
De ce nu își îndeplinesc pînă la capăt 

obligațiile față de agricultură 
constructorii de motoare din Reșița?

Stația de pompare de la Spiru Ha- 
ret, județul Brăila, a fost dată în 
funcțiune In toamna anului trecut, 
cu doi ani mai tîrziu față de terme
nul prevăzut. Este bine și așa, nu
mai să asigure apa necesară celor 
140 000 de hectare cuprinse în sis- 

I

tea, Răzmirești și Cervenia. Ca ur
mare. din programul la zi de 250 181 
hectare pe județ nu s-au udat mai 
bine de 30 000 hectare. Numai dato
rită întreruperilor in livrarea ener
giei electrice și scăderilor de tensiune 
în rețeaua de distribuție nu s-au iri
gat. de la declanșarea campaniei, 
peste 11 000 hectare. De asemenea, 
punerea in funcțiune a sistemului 
Viișoara — cu 55 706 hectare în acest 
an — a fost întîrziată cu circa două 
luni, întreprinderea de instalații- 
montaj și Trustul de construcții pen
tru îmbunătățiri funciare din Bucu
rești neonorîndu-și angajamentele. 
Abia în aceste zile s-a dat drumul la 
apă pentru probe pe 30 000 hectare.

Neajunsurile amintite au făcut 
obiectul unei recente ședințe de bi
rou a comitetului județean de partid. 
Esențial este ca acum măsurile sta
bilite să fie ctt mai repede concreti
zate pentru ca in săntămîna aceasta 
și cea următoare udările să se des
fășoare neîntrerupt, pe toate supra
fețele programate. Printr-un control 
permanent, zi și noapte, asigurîn- 
du-se funcționarea corectă a tuturor 
aripilor de aspersiune și a echipa
mentelor prin brazdă, prin folosirea 
fiecărei surse de apă și mobilizarea 
unui mai mare număr de cooperatori 
Ia cea mai importantă lucrare a 
acestei perioade se mai pot reduce 
efectele negative ale secetei. (Stan 
Ștefan).

temui de irigații Ialomița — Călmă- 
țui. Pentru aceasta, stația trebuie să 
pompeze în canale cîte 16 mc apă 
pe secundă. Din suprafața amintită, 
în momentul de față se irigă 80 000 
hectare, apa fiind asigurată de o 
stație provizorie cu o capacitate de 

7 metri cubi de apă pe secundă. De 
ce nu funcționează utilajele de pom
pare cu care a fost echipată stația 
de la Spiru Haret 7 Din cauza unor 
defecțiuni funcționale apărute la mo
toarele proiectate și executate la 
I.C.M. Reșița. Acum, în plin sezon 
de udări, la motorul nr. 3 se încăl
zește lagărul axial, iar la o anumită 
temperatură un sistem automat îl 
scoate din funcțiune. S-au adunat in 
jurul acestui motor multi specialiști 
de la întreprinderea de exploatare a 
sistemelor de irigații, s-au făcut li
nele intervenții la uzina construc
toare. dar lagărul motorului cu pri
cina continuă să facă nazuri, ceea ce 
afectează foarte mult asigurarea apei 
in canalele de irigații, îndeosebi pen
tru unitățile agricole din județul Ia
lomița.

Normal ar fi fost ca întreprinderea 
care a produs aceste motoare — 
I.C.M. Reșița — să fi acționat rapid 
pentru înlăturarea defecțiunilor a- 
părute, mai ales că acum orice zi 
ciștigată la Irigat înseamnă un spor 
de recoltă. Dar nu s-a întîmplat așa. 
După cum am fost informați la Mi
nisterul Agriculturii, la insistentele 
organelor agricole de specialitate, 
întreprinderea reșițeană a răspuns : 
„Chemați proiectantul". Dar proiec- 
tanții sînt in concediu. în cele din 
urmă a fost trimis la Brăila un 
muncitor calificat care urmează să 
constate defecțiunea. Apoi, pe baza 
constatării ce o va face — s-a pro
mis — urmează să sosească o echipă 
de intervenție. După modul cum ac
ționează tovarășii de la Reșița s-ar 
putea spune că va trece multă apă 
pe Dunăre pînă cînd motoarele de la 
stația de pompare Spiru Haret vor 
reuși să devieze apele bătrînului 
fluviu spre cimpiile însetate ale Bă
răganului. Dacă I.C.M. Reșița a pro
mis o echipă de specialiști, ea ar tre
bui să sosească la fata locului, unde 
să intervină rapid pentru a asigura 
buna' funcționare a celor trei mo
toare aflate în termen de garanție. 
Și asta cu cit mai repede, cu atît mai 
bine. Pămîntul și plantele acum au 
nevoie de apă, nu mai tîrziu. 
(I. Herțeg).

La I.A.S. Adunații Copăceni, județul Giurgiu, suprafețele cultivate cu plante furajere sînt irigate zi și noapte. Iar 
eforturile care au fost depuse aici in această vară pentru a asigura apă culturilor sint răsplătite din plin prin pro

ducțiile mari ce se realizează la hectar. Foto : Eugen Dichiseanu

Calitatea udărilor depinde în cea mai 
mare măsură de felul in care se asi
gură supravegherea și reglarea asper- 
soarelor. Așa se explică de ce la 
I.A.S. Uzunu în plină caniculă, cu zile 
de arșiță, cimpul este acoperit de 
plante viguroase și de un verde intens. 

Ceea ce se vede in Imaginea din 
dreapta nu este un depozit de fier 
vechi. Sint piese și subansamble 
noi-nouțe aduse in cimp de condu
cerea întreprinderii pentru produ
cerea legumelor Uzunu, județul 
Giurgiu, eu scopul de-a le folosi la 
irigarea unei grădini de legume ce 
se întinde pe o suprafață de 400 
hectare. Dar ele au fost lăsate să 
zacă așa cum zac — de-a valma — 
tocmai acum, cind este cea mai 
marc nevoie de apă. Nu intimplător 
spun bătrinii că indolența este mai 

rea deeit seceta
Acest lan de porumb (imaginea de 
jos), semănat după păioase, ar fi pu
tut să ajungă o cultură in țoată re
gula dacă se respecta ceea ce s-a 
stabilit dinainte : să fie udat cel 
puțin de două ori pină in toamnă. 
După cum se vede insă nici prin 

aceste țevi nu curge apă.

Calitatea nu o realizează... 
controlorii de calitate

O DEZBATERE DESPRE RĂSPUNDEREA PERSONALA INTR-O 
UNITATE CU REZULTATE BUNE: ÎNTREPRINDEREA DE FILA

TURĂ Șl ATĂ DIN ODORHEIU SECUIESC

Drumul sigur al competitivității;

MODERNIZAREA CONTINUA A PRODUCȚIEI

„Facem parte dintr-o unitate re
prezentativă, practic cea mai mare 
unitate economică de profil din 
tară. Am învățat să muncim și 
muncim bine. O dovedesc rezulta
tele. Dar oare putem afirma cu 
conștiința împăcată că am făcut 
totul, că nu mai avem nimic de 
Învățat, că de acum încolo avem 
dreptul să ne acoperim cu laurii 
cuceriți 7 Evident, nu ’ Vechii lauri 
ee veștejesc dacă nu sînt mereu 
reîmprospătați cu noi și noi reali- 
■âri".

începem relatarea noastră de la 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de fi
latură și ață din Odorheiu Secuiesc 
cu această- intervenție plină de 
semnificație a unuia dintre vorbi
tori. Ea reflec
tă autentic at
mosfera de pro
fundă responsa
bilitate muncito
rească în care 
pai ticipantii la a- 
cest forum al de
mocrației munci
torești au abordat 
problemele esen
țiale privind în
deplinirea planu
lui pe primul se
mestru. a angaja
mentelor asuma
te în întrecerea 
socialistă, precum 
și măsurile ce se 
impun pentru buna desfășurare a 
activității în a doua parte a anului. 
Fără să subaprecieze realizările cu 
adevărat remarcabile, reprezentan
ții celor peste 2 500 de muncitori 
români și maghiari care muncesc 
înfrățiți în această mare unitate e- 
conomică harghiteană au preferat 
să spună lucrurilor pe nume.

Iată mai intîi citeva secvențe 
din bilanțul activității pe primul 
semestru al anului, prezentate în 
fața adunării generale de tovarășul 
Mihai Ubornyi, directorul între
prinderii. Harnicul și ambițiosul 
colectiv odorheian a îndeplinit in 
mod exemplar planul de produc
ție, la toți indicatorii. Astfel Ia 
producția fizică s-au realizat peste 
plan 8 tone ață și 21 tone fire de 
bumbac ; planul producției nete a 
fost depășit cu peste 4 milioane 
lei. Iar planul producției-marfă cu 
aproape 18 milioane Iei. De ase
menea, realizind planul Ia export 
In proporție de 112 la sută. între
prinderea a obținut suplimentar 
beneficii importante, iar veniturile 
personalului muncitor au sporit 
considerabil. Referitor la angaja
mentele asumate în întrecerea so
cialistă amintim doar atît că ele au 
fost îndeplinite și depășite incă de 
pe acum pe întregul an.

— De bună seamă — a arătat 
Adalbert Eiben. maistru la atelie
rul finisaj chimic — întreprinderea 
noastră a obținut o serie de succe
se. Raportind realizările noastre la 
perioada similară din anul trecut 

afirmăm cu satisfacție că în pri
mul semestru al anului curent, 
deși am consumat o cantitate de 
materie primă mult mai mică, am 
reușit să realizăm un spor de 5 mi
lioane lei la producția netă și de 
17 milioane lei la producția-marfă. 
Calculată pe baza producției nete, 
productivitatea muncii a sporit cu 
1 800 de lei pe fiecare lucrător. De
sigur, aș putea da și alte exemple. 
Cred însă că apare evident modul 
în care colectivul nostru a înțeles 
și aplicat in practică indicațiile 
conducerii partidului de a valori
fica fiecare kilogram de materie 
primă cu o eficientă cît mai ridi
cată, de a realiza numai produse 
de calitate superioară, competitive 
pe piața mondială. Este îmbucu

Din hotărîrile adunării generale
• Se va extinde și generaliza acordul global în toate sectoarele de ac

tivitate ale intreprinderii ;
• Se va intensifica activitatea de asimilare și de recondiționare a pie

selor de schimb pentru funcționarea fără întrerupere, la întreaga capaci
tate, a tuturor mașinilor și utilajelor aflate in dotarea secțiilor ;

• Vor fi urgentate lucrările de modernizare a centralei termice, care 
incepind din toamna acestui an va funcționa ca centrală termică de zonă ;

• Avind in vedere volumul mare al produselor destinate exportului, se 
va urmări zilnic in secții, ateliere și locuri de muncă cantitatea și cali
tatea acestora.

rătoare, de asemenea, preocuparea 
colectivului nostru pentru perma
nenta reînnoire a producției, diver
sificarea gamei de sortimente. Nu
mai în acest an am asimilat și in
trodus in fabricație 4 noi tipuri de 
ață. Neîndoios stăruim în acest 
sens și in continuare. însă uneori 
filiera concepere-realizare-omolo- 
gare și fabricație este atît de 
lungă, incît ne întrebăm, pe bună 
dreptate, dacă tovarășii din centra
lă și minister n-ar trebui și ei să 
înlocuiască stilul lor de muncă cu 
un altul mai dinamic, mai puter
nic ancorat în realitățile producției.

Mal mulți vorbitori, între care 
muncitorii Boros Ana, Maria Ma
rin, Elena Manolache, maiștrii și 
ajutorii de maiștri Lukacs Istvan, 
Balint Sandor, Pall Domokos. Vass 
Laszlo și alții, au insistat asupra 
unor neajunsuri care se mai ma
nifestă în aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă cu materii pri
me șl materiale. întreținerea și fo
losirea la capacitatea integrală a 
utilajelor, respectarea strictă a dis
ciplinei in muncă, propunlnd de
clanșarea unei ofensive hotărîte 
împotriva oricărei forme de risipă, 
a tot ce influențează negativ creș
terea calității și eficiența pro
ducției.

— Calitatea și eficiența — a spus 
ajutorul de maistru Balint Sandor 
— sint cerințe care revin mereu 
Ia ordinea zilei, a dezbaterilor 
noastre. Or, mai sint printre noi 
destui care consideră că doar cel 

ce lucrează în compartimentul 
C.T.C. trebuie să se ocupe de ca
litate. Ei uită cu prea mare ușu
rință- că produsele de slabă calita
te nu pot dobîndi nici prin frumoa
să ambalare și nici prin alte „so
luții miracol" calificative superi
oare. Calitatea nu o produc con
trolorii, ci acei care muncesc ne
mijlocit în producție. Iată de ce 
consider că pe lîngă măsurile teh
nice și organizatorice prezentate 
aici, în adunare, este necesar să 
cultivăm la fiecare loc de muncă 
sentimentul înaltei răspunderi pen
tru munca fiecăruia, să acționăm 
cu fermitate pentru înlăturarea 
propriilor lipsuri, să punem mai 
mult suflet și mai multă chibzuin
ță în tot ceea ce întreprindem sau 

avem de gind 
să întreprindem 
in viitor pentru 
prestigiul mărcii 
fabricii.

Nu au lipsit 
nici din această 
adunare tentati
vele de a arăta cu 
degetul spre alții 
în intenția de a 
diminua din pro
priile neajunsuri. 
Firește, observa
țiile formulate cu 
obiectivitate au a- 
vut și vor avea e- 
coul necesar. Dar 
notele critice do

minate de subiectivism au fost 
sancționate chiar în adunare. Să-1 
ascultăm pe inginerul Tbrâk Janos: 

— Degeaba alergăm cu jalba în 
proțap ba la unii, ba la alții Ni
meni nu va tace în locul nostru 
ceea ce noi sîntem datori să rea
lizăm. Cine bate pasul pe loc ră- 
mîne „de căruță". Mereu va tre
bui să pășim înainte, să muncim 
mal bine, să producem mai mult 
și mai eficient, corespunzător sar
cinilor și orientărilor formulate in 
hotărîrile Congresului consiliilor 
oamenilor muncii. Nu de văicăreli, 
de învinuiri reciproce, de pasarea 
răspunderilor este deci nevoie, ci 
de eforturi conjugate pentru o și 
mai bună desfășurare a activității 
productive. Să muncim în viitor 
cu toții astfel Incit să întărim șt 
mal mult prestigiul unității și al 
colectivului din care facem parte. 

Am prezentat doar cîteva sec
vențe de la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de filatură și ață din Odor
heiu Secuiesc. O adunare care și-a 
atins scopul, reafirmînd realismul 
sarcinilor de plan pe acest an. ho- 
tărîrea unanimă a colectivului de 
a munci și pe viitor cu tenacitate 
și maximă responsabilitate mun
citorească pentru înfăptuirea și 
chiar depășirea obiectivelor pe care 
șl le-a propus.

I.D. KISS
corespondentul „Scînteii*

întreprinderea „Traotorul“-Brașov. 
Colectivul acestei puternice citadele 
muncitorești a îndeplinit și îndepli
nește un rol deosebit de important in 
înzestrarea agriculturii românești, in 
afirmarea industriei noastre con
structoare de mașini pe plan mon
dial. Prin înaltul lor nivel tehnic și 
calitativ, produsele acestei unități 
sint cunoscute și bine apreciate 
astăzi atît în țară, cit și peste ho
tare.

Am revenit, nu demult, în mij
locul acestui harnic și destoinic 
colectiv. Ceea ce ne-a atras din pri
mul moment atenția a fost modul cum 
gindesc și acționează oamenii uzinei, 
precum și măsurile inițiate aici in 
vederea aplicării neabătute în viată 
a sarcinilor și orientărilor cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la înaltul forum al 
clasei noastre muncitoare. Iar unul 
din obiectivele prioritare urmărite de 
colectivul întreprinderii il constituie, 
așa cum ne relata ing. Virgil Necșoiu. 
director general al uzinei, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, astfel încît acestea să se si
tueze, în continuare, la nivelul celor 
mai bune produse similare realizate 
pe plan mondial.

— Desigur, atît în anii trecuți. cît 
și în prezent, ne spunea directorul 
întreprinderii, tractoareie noastre 
s-au situat și se situează din punctul 
de vedere al performanțelor tehnico- 
economice și funcționale la nivelul 
celor mai bune produse străine. Dar 
tot atît de adevărat este că. pentru 
a asigura valorificarea superioară a 
materiilor prime, pentru a fi compe
titivi pe piața mondială nu ne putem 
opri la nivelul atins in prezent. Iată 
de ce. acționînd în spiritul exigențe
lor formulate la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii, ne-am intensificat preocupările în 
vederea înnoirii și modernizării în 
continuare, într-un ritm mai accele
rat, a produselor noastre.

■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)
lași timp suprafețele de sfeclă con
stituind și premergătoare pentru 
culturile de griu și orz.

— Sint pregătite fabricile de zahăr 
pentru a prelucra in perioada stabi
lită întreaga recoltă de sfeclă 7

— Pornind de la analiza critică a 
neajunsurilor semnalate în precedenta 
campanie de prelucrare a sfeclei, s-a 
întocmit pentru fiecare fabrică în 
parte un program detaliat de reme
dieri și de perfecționare a procesului 
tehnologic. Merită a fi menționate în 
această ordine de idei eforturile deo
sebite pentru îmbunătățirea și mo
dernizarea proceselor tehnologice in 
fabricile care, în campania trecută, 
au ridicat serioase probleme de func
ționalitate, cum sint cele de la Urzi- 
ceni, Țăndărei și Timișoara. Și aș 
sublinia în acest sens spiritul de echi
pă, de întrajutorare intre colectivele 
muncitorești care s-a manifestat in 
campania de remont. Peste 300 de 
muncitori de înaltă calificare în frun
te cu specialiști și conducerile din 
unitățile noastre din Roman. Luduș, 
Oradea. Sascut, Podari și Buzău au 
fost detașați în perioada remontului 
să lucreze efectiv la pregătirea noilor 
fabrici de zahăr din Timișoara, Ur- 
ziceni și Țăndărei. Ei vor continua să 
lucreze in aceste unități cel puțin încă 
2—3 săptămîni de la începerea fabri
cației, urmînd ca după ce le va asi
gura funcționalitatea normală să se

Afirmațiile interlocutorului nostru 
își găsesc . o deplină acoperire in 
fapte. Astfel, de citva timp, in uzină 
se acționează pe un front larg în 
vederea pregătirii fabricației a două 
noi tipuri de tractoare: U 850 și 
U 1 000, considerate de specialiști ca 
fiind cele mai perfecționate și mai e- 
conomice produse create de brașo
veni. în aceeași arie de preocupări 
se înscriu și acțiunile întreprinse 
pentru transpunerea în viață a unei 
recente indicații a secretarului gene
ral al partidului, respectiv pentru 

însemnări de la întreprinderea „Tractorul" din Brașov

modernizarea tractoarelor de 65 CP. 
Al treilea obiectiv major pe care si 
l-a propus colectivul uzinei are în 
vedere perfecționarea organizării pro
ducției și muncii, in așa fel încît tot 
ceea ce s-a conceput la planșetă să 
fie transpus ireproșabil și neintîrziat 
în producție. Și pentru a se asigura 
toate aceste condiții, se urmărește 
stăruitor perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și a SDV-urilor de 
control. în același scop. în prezent se 
manifestă mai multă exigentă fată 
de recepția materialelor, pieselor și 
subansamblelor primite de la colabo
ratori: mai mult, uzina din Brasov 
își propune să trimită specialiști com
petent la furnizori și, împreună cu 
aceștia, să analizeze si să găsească 
soluții pentru eliminarea oricăror 
defecte de fabricație.

Ne-am oprit, în continuare, în 
cîteva secții. La „axe și pinioane" 
discutăm, pentru început, cu maistrul 
Dumitru Diaconescu Erou al Muncii 
Socialiste, șef de secție de schimb.

— în lumina sarcinilor stabilite la 
Congresul consiliilor oamenilor mun

întoarcă Ia locurile lor de muncă. 
Ca urmare a acestor măsuri avem 
certitudinea că în actuala campanie 
vom lucra cu o capacitate de circa 
50 000 tone sfeclă de zahăr prelucrată 
in 24 de ore, față de numai 38 000 rea
lizate anul trecut. Dealtfel, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în cadrul unor în- 
tîlniri separate cu fiecare conducere 

Se apropie campania de recoltare 

și prelucrare a sfeclei de zahăr

de unitate, am analizat stadiul de 
pregătire a procesului de fabricație 
pînă în cele mai mici amănunte. Din 
informările prezentate cu această 
ocazie, din controalele noastre in te
ren rezultă că toate cele 10 fabrici 
din sudul- și vestul țării se află in
tr-un stadiu avansat de pregătire, ur- 
mind ca în următoarele zile să încea
pă probele la cald, pentru ca în ulti
ma parte a lunii august să poată in
tra în producție. Referitor la noile 
fabrici de zahăr din anul 1981. deo
camdată. în ciuda eforturilor deose
bite depuse de constructori, doar una 
singură — cea de la Ianca — se află 
aproape de stadiul finalizării. Pe 

cii, noi acționăm, cu precădere, in 
.direcția întăririi disciplinei și a ri
dicării gradului de conștiință munci
torească a tuturor membrilor colec
tivului nostru. Urmărim prin aceasta 
ca fiecare om să devină conștient că 
respectarea normelor de calitate este 
o cerință și o datorie la fel de esen
țială cu cea a îndeplinirii sarcinilor 
cantitative de plan ; ca fiecare să 
înțeleagă că menținerea pe mai de
parte a prestigiului cîștigat de pro
dusele noastre depinde de calitatea 
muncii fiecăruia dintre noi.

Participînd la lucrările congresului, 
ne relatează în continuare maistrul 
Dumitru Diaconescu, în timpul dez
baterilor m-am gindit, avînd în ve
dere ideile cuprinse în expunerea 
secretarului general, că ar fi bine să 
organizăm în secție un laborator de 
verificare a parametrilor pinioanelor, 
pentru a se asigura toleranțe optime 
și o calitate ireproșabilă tuturor o- 
peratiilor. Ideea, discutată în cadrul 
colectivului, a fost îmbrățișată ime
diat de tovarășii mei de muncă și de 
conducerea intreprinderii. ceea ce se 
va reflecta pozitiv asupra calității 
produselor.

Continuăm documentarea în secția 
montaj general. în discuția avută cu 
Nicolae Naghiu, secretarul comitetu
lui de partid pe secție, acesta ne-a 
prezentat pe larg programul întocmit 
la nivelul secției. Și aici ideea de 
bază de la care s-a plecat este nece
sitatea ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al tractoarelor, pentru creș
terea competitivității lor pe piața 
externă.

— în acest an. ne spune secretarul 

șantierele celorlalte trei fabrici — din 
Zimnicea, Calafat și Arad — sint incă 
multe de făcut și trebuie să acționăm 
in continuare cu toții pentru impul
sionarea ritmului de execuție.

— De fapt, ce măsuri deosebite s-au 
luat la producători și la fabricile pre
lucrătoare pentru a se obține o can- 

titate mai mare de zahăr de la fiecare 
tonă de sfeclă obținută 7

— Se cuvin a fi subliniate nu
meroasele soluții noi de îmbunătă
țire a parametrilor funcționali ai 
unor instalații și utilaje, care au ca 
efect creșterea capacității de alimen
tare a fabricilor cu materie primă, 
îmbunătățirea randamentului termic 
la eVaporație. perfecționarea procese
lor de fierbere și cristalizare, mări
rea capacităților de filtrare. Adică 
au fost înlăturate acele locuri înguste 
care constituiau un impediment in 
funcționarea fabricilor la capacitatea 
normală și din care cauză nu se pu

comitetului de partid, potrivit preve
derilor.. uzina noastră va exporta 
56 000 de tractoare. Această cifră va 
crește in anii viitori. Or, in confrun
tarea de pe piața mondială se vînd 
tractoarele cele mai bune. Deci 
exigențele vor crește și mai mult 
Pentru a ne menține in continuare 
pozițiile ciștigate și a le consolida 
chiar, trebuie să găsim noi și noi căi 
de acțiune pentru ridicarea calității 
produselor.

Constatăm că. plecînd tocmai de Ia 
această necesitate, în secție se acordă 
o atenție deosebită perfecționării 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor — prin expuneri și de
monstrații practice — întăririi ordinii 
si disciplinei, repartizării muncitori
lor cu o înaltă calificare și cu o con
duită profesională și etică ireproșa
bilă la punctele-cheie. care dau tonul 
calității montatului.

loan Munteanu unul dintre acești 
muncitori, ne relata: „Gîndirea nova
toare, seriozitatea și răspunderea cu 
care Întregul nostru colectiv acțio
nează pentru promovarea noului și 
respectarea disciplinei tehnologice 
se concretizează și se vor concretiza 
în rezultate tot mai bune în ce pri
vește performanțele tehnice și cali
tative ale produselor noastre".

Indiscutabil, experiența valoroasă 
dobîndită pină acum, precum și stră
daniile care se depun în prezent aici, 
la „Tractorul", oferă certitudinea că 
harnicii constructori de tractoare 
merg pe un drum bun, că. prin trans
punerea neabătută în practică a o- 
rientărilor și indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului la 
înaltul forum al clasei muncitoare, 
vor fi create toate condițiile impuse 
de ridicarea continuă a nivelului ca
litativ al produselor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

tea realiza nici randamentul de ex
tracție. Pierderile cele mai mari de 
materie primă și de zahăr, in spe
cial, se datorau însă necorelării rit
mului de recoltare cu capacitatea de 
prelucrare a fabricilor. Pentru a se 
evita această situație, am stabilit să 
dăm in răspunderea și coordonarea 
directă a fabricilor prelucrătoare în
tregul circuit al producției de sfeclă 
de zahăr, incepind cu identificarea 
și stabilirea ordinii de recoltare a 
parcelelor, pină la depozitarea sfeclei, 
respectiv prelucrarea acesteia. Prin 
această măsură organizatorică se ur
mărește întărirea puterii de decizie a 
unităților prelucrătoare în ce pri
vește încadrarea strictă a ritmului de 
recoltare în limitele stabilite prin 
graficele zilnice. De asemenea, se va 
trece Ia generalizarea transportului 
pe calea ferată prin sistemul trenuri
lor navetă care vor fi puse Ia dispo
ziția fabricilor de zahăr,, precum și a 
transportului cu autocamioane prin 
organizarea de autocoloane cu parca
re la întreprinderile prelucrătoare.

Sint doar citeva din măsurile spe
ciale luată tn această campanie de 
prelucrare a sfeclei de zahăr, a căror 
aplicare strictă va duce la înlăturarea 
multora din neajunsurile semnalate 
In anii trecuți. In concluzie putem 
afirma cu deplin temei că pornim în 
noua campanie cu o bază tehnico- 
materială mult mai bine pusă la 
punct, ceea ce ne va permite să reali
zăm prelucrarea întregii producții de 
6feclă in perioada optimă.
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EDUCAȚIA MATERIALIST - ȘTIINȚIFICĂ
INIȚIATIVE INTERESANTE. în 

ultimele luni. Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Arad și Consiliul agroindustrial 
Curticd au organizat în localitățile 
din raza consiliului o largă suită de 
manifestări in domeniul educației 
materialist-Jtiințlfice. Este vorba de 
dezbateri, simpozioane, expuneri, 
consultații, consfătuiri metodice, în- 
tilniri cu brigada științifică, prezen
tări de filme. Cîteva din temele a- 
bordate — marxismul despre mate
rialitatea lumii, politica partidului 
nostru fată de religie, concluziile bio
logiei modeme asupra apariției vie
ții, anacronismul prejudecăților mis
tice, rolul factorilor educativi in for
marea convingerilor ateiste. Con
cluziile desprinse de comitetul jude
țean de partid la încheierea acestui 
ansamblu complex de manifestări 
vor sluji la extinderea sa in cele
lalte zone.

Atrage, totodată, atenția faptul că 
In cadrul instruirii activului de 
partid, a lectorilor, propagandiștilor 
și agitatorilor au loc expuneri, con
sultații și dezbateri pe teme ale pro
pagandei materialist-științifice. Efec
te pozitive are organizarea periodică, 
la nivelul consiliilor agroindustriale, 
a unor schimburi de experiență me
todică.

în palmaresul progreselor certe 
realizate In acest sens figurează, în 
primul rind, creșterea numărului 
universităților cultural-științifice și 
al cursurilor acestora in ultimii doi 
ani de la 30 la 75 și respectiv de la 150 
la 375, precum și al brigăzilor știin
țifice de la 90 la 140. Asistind la ase
menea manifestări ne-am convins 
că accentuarea caracterului lor atrac
tiv, accesibil și, totodată, convingă
tor este nemijlocit legată de re
curgerea — pe lingă conferințe — la

dezbateri, „mese rotunde", expoziții, 
proiecții de filme, experimente și 
demonstrații practice.

SĂRBĂTORI LAICE. Strădaniile 
îndreptate spre laicizarea unor da- , 
tini, obiceiuri și sărbători tradiționa
le și-au dovedit și aici rodnicia. Zeci 
de mii de oameni păstrează amintiri 
plăcute de la serbările cîmpenești 
Nedeile din Tăcășele, Birchiș, Hăl- 
magiu, Sinzienele de la Bîrzava, 
„Praznicul de pită nouă" Ia Beliu și 
Pecica, Parada cîntecului, jocului și

în locul unor acțiuni ferme, comba
tive ale propagandei ateiste, îmbi
nate cu sprijinul material și moral 
acordat oamenilor loviți de grele în
cercări, mai poți constata, in comuna 
Cărând, programarea — drept singu
ră manifestare pe planul educării 
ateiste în decurs de cîteva luni — a 
unei expuneri docte despre... „Creș
tinism, islamism, budism".

PROGRESE, DAR ȘI RĂMÎNERI 
ÎN URMĂ. Progresele de ansamblu 
realizate în județul Arad pe acest

Însemnări din județul Arad

portului popular din Țara Zarandu- 
lui, „Tîrgul codrenilor" la Văsoaia, 
„Culesul viilor" la Ghionoc și Ineu, 
iar pentru populațiile maghiară și 
germană „Toamna pe cîmpie" Ia Do
robanți, „Duminica culturală" la 
Mailat, „Pomul de mai", „Datinile 
de iarnă".

Din discuțiile purtate în numeroa
se sate ne-am convins de frecvente 
discrepanțe în modul în care consi
liile comunale de educație politică și 
cultură socialistă își exercită multi
plele atribuții ce le revin în dome
niul propagandei ateiste. în timp ce 
la Mișca, Secusigu, Peregu Mare, 
ele organizează acțiuni frecvente, la 
Chisindia și Covăsînt, luni în șir, nu 
se întreprinde nimic, iar in planul 
de muncă al consiliului comunal 
Apateu găsești prevederi de genul 
„va sta permanent în atenție"... Al
teori, în timp ce diverși profesioniști 
ai obscurantismului mistic („vraci", 
„prezicătoare", „astrologi") acționea
ză in voie, iar predicatori seclanți 
încearcă să prindă în năvodul pro
zelitismului suflete aflate în derivă.

plan sînt încă grevate de anumite 
rămîneri în urmă. Avem în vedere : 
lipsa de continuitate, determinată de 
faptul că acțiuni inițiate de organele 
județene nu sint preluate și duse la 
capăt la nivelul unor comune (Archiș, 
Beliu. Dieci, Zărand) ; caracterul 
sporadic al manifestărilor de acest 
gen în cadrul Festivalului „Clntarea 
României" și absența lor in progra
mul majorității brigăzilor artistice 
(deși la Bocsig și Macea au fost ob
ținute certe reușite).

Evident, preocuparea îndreptățită 
pentru transformarea lunilor de iarnă 
in „perioada de vîrf" a activității po
litico-educative la sate nu poate jus
tifica urmarea unor „vacanțe de 6—S 
luni" ; desigur, e firesc ca în cursul 
campaniilor agricole căminul cultu
ral să se „mute" pe arie.

Mai întîlnești în comunele Birchiș, 
Păuliș, Hășmaș activiști culturali ori- 
cînd gata să Înșire sumedenie de 
cifre privind numărul manifestărilor 
organizate, dar de la care zadarnic 
ai căuta să obții un indiciu cît de 
sumar asupra influenței exercitate

(firește, după o perioadă mal înde
lungată) de asemenea acțiuni asupra 
modului de gîndire al celor înriuriti 
de concepții mistice. Fapt cu atft 
mai dăunător cu cît, de regulă, pre
dilecția pentru acțiuni de anvergură 
(menite să atragă atenția In rapoar
te) duce la neglijarea activităților de 
microgrup sau de la om la om — 
tocmai cele care îndeobște au cel 
mai puternic și mai durabil ecou în 
conștiință.

PROIECTE. Intensificarea propa
gandei materialist-științifice repre
zintă unul din obiectivele situate pe 
agenda priorităților comitetului ju
dețean de partid în domeniul muncii 
politico-educative. Am desprins in 
acest sens preocupări semnificative 
privind lărgirea sferei de cuprindere 
și creșterea eficienței propagandei 
ateiste ; deplasarea centrului de des
fășurare a acesteia în consilii agro
industriale și la sate ; o mai accen
tuată implicare a instituțiilor artis
tice ; crearea unui laborator metodic 
la Liceul pedagogic Arad ; inițierea 
unor studii sociologice privind evo
luția fenomenului religios in cîteva 
comune ; organizarea in cadrul fie
cărei universități cultural-științifice 
a cel puțin unui cuib de populariza
re a științei 6au de educație mate- 
rialist-științifică.

Depinde de consecvența cu care 
aceste proiecte vor fi transpuse în 
viață ca, dezvoltînd progresele obți
nute în ultimul timp, activitatea de 
educare materialist-științifică în ju
dețul Arad să se situeze la nivelul 
exigențelor calitativ superioare ale 
etapei actuale.

Mircea DORGOȘAN 
Tudor OLARU
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„Voronețiana“ - ediția a Vl-a

„ClNTAREA ROMÂNIEI" - - - - - - - - - -

Subintitulată Din cronica 
anilor 1965—1981, cartea pe 
care ne-o propune George 
Ivașcu, apărută la editura 
„Eminescu", este o selecție 
severă din publicistica so- 
cial-politică și cultural-ar- 
tistică pe care a desfășura
t-o în acest interval, fiind, 
în același timp, definitorie 
pentru multe aspecte ale 
personalității sale. Sînt, îm
preună cu prefața, 200 de 
texte apărute în Contem
poranul, Români» literară, 
Scinteia, Scinteia tineretu
lui sau rostite la radio, 
care atestă, pe de o parte, 
dinamismul și extraordi
nara varietate a evenimen
telor semnificative din a- 
ceastă epocă, iar, pe de 
alta, capacitatea publicis
tului de a le cuprinde, co
menta, raporta la altele, 
din trecut sau de pe alte 
meleaguri, reliefindu-le 
statornic indicii inediți în 
obsedantul raport prezent- 
viitor. Seismograf fidel și 
factor activ al spiritualită
ții noastre contemporane, 
în care vede constant o ex-' 
presie supreipă a tuturor 
celorlalte coordonate exis
tențiale, jurnalistul este 
preocupat a surprinde șl 
releva convingător „fluxul 
vieții sociale în ce are ea 
mai propriu ca potențial 
transformator".

Ceea ce se observă nu- 
maidecît în această croni
că este forța autorului de a 
se implica lucid în proble
matica vieții curente șl de

a o privi prin prisma unei 
viziuni integrale, incit, par- 
curgînd-o, ai sentimentul 
unei călăuze experimenta
te în hățișurile cotidianu
lui. Căci, publicist cu o ac
tivitate aflată la cumpăna 
a cinci decenii de desfășu
rare, pe parcursul cărora a 
înființat, organizat și con
dus un număr apreciabil de 
periodice (Manifest, lașul,

ei majore", cît și a perso
nalității autorului ei, în 
dezvoltarea sa în timp. Ast
fel. Istoria literaturii ro
mâne in Universitate amin
tește de momentul cînd a 
reorganizat pe baze moder
ne predarea acestei disci
pline în învățămîntul supe
rior, ca și de volumul I al 
Istoriei literaturii române, 
complexă valorificare a 11-

fruntărl literare ori la cele 
asemănătoare cu actualul 
(Jurnal ieșean și 101 tablete 
etc.), sugerînd, totodată, 
direcțiile pe care s-a miș
cat și se mișcă spiritul au
torului acestui semnifica
tiv profil de epocă, pentru 
care cultura, civilizația, li
teratura și artele implică o 
participare expresă la con
strucția unei epoci, avînd,

g, ivașcu: „Profil de epocă“
Jurnalul literar. România 
liberă, ilegală, Arcades, 
Victoria, Contemporanul, 
Lumea, România literară 
etc.), George Ivașcu a fost 
mereu preocupat să ilustre
ze în mod superior „con
cepția și practica unei au
tentice profesiuni ziaristice", 
cum spune într-unul din 
articolele din prezenta carte. 
De aici derivă încrederea 
pe care ți-o infuzează nu- 
maldecît textele celui în 
care G. Călinescu vedea cu 
mulți ani in urmă „un jur
nalist în sensul superior, 
creator al cuvlntului, un 
animator de idei", adică 
tocmai ceea ce adeverește 
șl volumul de față.

De fapt, lectura atentă a 
cărții este deopotrivă evo
catoare a actualității, văzu
tă „în succesiunea datelor

teraturli noastre de pînă Ia 
1866. Articolul despre tra
dițiile Ideologiei literare 
duce cu gîndul la ampla 
panoramă Din istoria teo
riei și a criticii literare ro
mânești (vol. I, 1967). O 
evocare redimensionează, 
cu aspecte inedite, climatul 
de avînt revoluționar în 
care a apărut, ilegal, 
România liberă. Evident, 
vipe numaidecît în minte 
cealaltă panoramă. Cum
păna cuvîntuluL (1977), cea 
mai cuprinzătoare antologie 
și sinteză critică asupra 
„Conștiinței românești în 
anii celui de al doilea 
război mondial". Alte „arti- 
cole-pilot“, cum numește el 
editorialele de revistă, tri
mit la cărțile sale despre 
Filimon, Maiorescu, Ghe- 
rea, la volumul de Con-

toate, o certă „finalitate 
educativă". în acest sens, 
„evocarea glorioaselor pa
gini de istorie", valorifica
rea complexă a moștenirii 
culturale, în concretizarea 
căreia a avut nu o dată rol 
de pionier, „constituie un 
act prin el însuși generator 
de faptă și de vrednicie na
țională". Această viziune 
dinamică, polemică adesea, 
asupra actualității, văzută 
în perspectiva integratoare 
a întregii noastre deveniri 
și mereu sub unghi axiolo-, 
gic, conferă cărții un plus 
de interes și poate relieful 
ei cel mai înalt.

Prieten și colaborator al 
unor mari personalități 
contemporane, de la Ar- 
ghezi și Sadoveanu la Bla- 
ga, G. Călinescu (în care a 
întrevăzut, încă din 1936,

criticul „cel mal indicat să 
ne dea o istorie a litera
turii române"), Lucrețiu 
Pătrășcanu, Al. Philippide, 
Zaharia Stancu, Grigore 
Moisil și mulți alții, al unui 
număr impresionant de to
varăși de generație și de 
tineri pe care l-a descope
rit și promovat cu curaj 
(un articol se Întitulează 
semnificativ, ca multe al
tele, Intelectualul — per
sonalitate activă), promotor 
pasionat al tipului de jur
nalist responsabil, cultivat, 
apt a face față celor mal 
diverse comandamente, el 
indică prin această carte și 
o modalitate de supunere 
la obiect (cum zicea Ibrăi- 
leanu, fostul său profesor), 
de a fi „seismograf sensi
bil al suprastructurii spiri
tuale", cu toate satisfacții
le, jertfele și aluviunile 
conjuncturale pe care le 
implică asemenea arzător 
devotament din partea ce
lui ce se vrea un „expo
nent de opinie publică", un 
„revelator și stimulator de 
conștiință". Astfel, din pra
gul celor șapte decenii de 
viață și din al celor cinci 
de activitate jurnalistică, 
didactică, critică șl istorico- 
literară, George Ivașcu se 
înfățișează ca un spirit cri
tic deschis, avid de înnoire, 
devotat îndeletnicirii și 
ideilor pentru care a optat 
și militează.

George MUNTEAN

Destinată în exclusivitate 
graficii, ediția din acest an 
a Voronețienei relevă voca
ția socială, militantă a aces
tei extrem de dinamice mo
dalități de expresie plasti
că, cît șl profunda implicare 
în real, ca ipoteză de lucru, 
a tuturor creatorilor.

Plasat definitiv sub sem
nul exigenței și calității, 
Festivalul de artă plastică 
a devenit, în Țara de Sus, 
spațiu de vibrantă rezonan
ță patriotică, unul dintre 
principalele momente ale 
calendarului vieții spiritua
le, statornicit în conștiința 
iubitorilor de frumos. Și nu 
numai atît ; creatorii din 
întreaga țară — an de an 
tot mai numeroși — își dau 
lntîlnire pe simezele Mu
zeului de artă din Suceava 
într-o confruntare valorică 
deschisă afirmării talente
lor autentice, încă neconsa
crate, prevederile regula
mentului înlesnind și acce
sul creatorilor nemembri ai 
U.A.P.

Ediției 1981 1 se poate 
conferi, peremptoriu, atri
butul valorii. Valoare sesi
zabilă în calitatea demer
sului plastic propriu-zis, 
unde coexistă cu îndreptă
țire modalități de expresie 
tradițională, dar și formule 
grafice de factură moder
nă. Istoria, ca permanență 
în conștiința unui popor, se 
dovedește a fi terenul cel 
mal propice de investigație, 
secvențele abstrase ei alcă
tuind elementele unui am
plu scenariu. Pagini de isto
rie străveche ori contempo
rană se ordonează in ima
gini artistice cu valoare de 
frescă dincolo de care vi
brează lucide conștiințe. Da
tini străbune, Doftana, Nu I 
războiului. Hrisov 60. Poem 
păcii sînt tot atîtea lu
crări de explicită adeziu
ne la tulburătorul sens al 
istoriei românești, modali
tate directă de implicare a 
artistului în social. Comu
nicarea e spontană, sinceră, 
metafora își dezvăluie fi
resc conținutul simbolic. 
Observația este deplin vala

bilă și pentru ceea ce pu
tem numi resurecția peisa
jului, in varianta peisajului 
industrial. Constatarea s-a 
impus încă în urmă cu ani 
și este validată continuu de 
manifestările artistice co
lective. între care și Voro- 
nețiana. Artiștii plastici, 
fie ei pictori ori graficieni, 
au descoperit și valorifică 
cu rezultate remarcabile 
valențele expresive ale pei
sajului industrial, atît de 
bogat în sugestii plastice.

Cele aproape o sută de 
lucrări datorate celor pa
truzeci și patru de creatori 
din toate județele țării au 
confirmat disponibilitățile 
expresive ale graficii. Teh
nicile de lucru alternează 
între gestul ferm, spontan 
și acela îndelung meditat, 
sesizabil în xilo și linogra- 
vură, aqua forte, aqua tin- 
ta și somptuozitatea , cu 
efecte translucide a acuare
lei. De aici opțiunea pen
tru compoziții de riguroasă 
interpretare a realității și 
deschiderea spre receptarea 
lirică a peisajului natural, 
ilustrată în creațiile sem
nate de Constantin Catar- 
giu, Marlnela Tucaliuc, 
Vanda D. Maiorescu, Radu 
Cotișel, Costin Neamțu, 
Vespasian Lungu, Eugen 
Mircea, Radu Rusenco, Ve
ronica Gridinoc etc.

Expoziția găzduiește și 
lucrările a doi dintre deți
nătorii, la edițiile prece
dente, a Marelui premiu 
Voroneț : Suzana Fîntîna- 
riu, cu interesante ipoteze 
grafice în Structuri ternare, 
și Marcel Olinescu, desăvîr- 
șit în linogravurile Cînta- 
rea României și Vin dușma
nii, înscrise Intr-un suges
tiv repertoriu simbolic. 
Fiindcă am amintit de cîți- 
va dintre premiații edițiilor 
anterioare consacrate gra
ficii, se impun succinte 
aprecieri nominale asupra 
laureaților actualului fes
tival. Premiul III a reve
nit Ilenei Barda din Sucea
va și lui Mihai Chiuaru din 
Bacău. Compozițiile Primă
vara și, respectiv. Canal se

PETRU PETRESCU „Peisaj Industrial»

plasează in zone analitice 
distincte. Dumitru Rusu se 
înscrie perfect în tradiția 
moldovenească a acuarelei, 
căreia 1 se integrează și 
alți doi expozanți, peisa
jele bucovinene răsplătite 
cu premiul al doilea vădind 
In plus o stare sublimată 
de incantație lirică sensibil 
modulată în registrele unei 
cromatici diafane. Aceste 
peisaje sînt autentice con
fesiuni, mărturisind despre 
aura de legendă a unor 
locuri devenite geografie 
spirituală. O radicală 
schimbare de cheie asigură 
trecerea spre compozițiile 
lui Vass Tamaș din Tîrgu 
Mureș, deținătorul premiu
lui I.

Premiul U.A.P. încunu
nează creația a doi grafi
cieni de recunoscută pro- 
fesionalitate : Ana Iliuț din 
București și Petru Petrescu 
din Piatra Neamț. Xilogra
vurile Anei Iliuț, Festival 
si Sărbătorile dimineții, ca
ligrafiază cu subtile infle

xiuni cromatice scene co
lective. Petru Petrescu, 
aflat în momentul deplinei 
maturități artistice, vădește 
acum întreaga măsură a 
talentului său în gravura 
color Barajul de la Pin- 
gărați.

Mariana Pruteann-Cordu- 
ban din Suceava este de
ținătoarea Marelui premiu 
Voroneț — 1981. Realizarea 
graficienel sucevene semni
fică, dincolo de izbîndaZ*Vv  
sonală, și un alt fapt . _a- 
racterul dinamic, viu, com
petitiv al mișcării artistice 
din această zonă a țării. 
Compoziția Marele sfat 
confirmă o evoluție deschi
să spre expresivitatea gra
ficii cu evident suport so
cial.

Voronețiana-1981 — o au
tentică și comprehensivă 
pledoarie pentru actualita
tea și expresivitatea gra
ficii.

Valentin CIUCA 
_____________________y

Casa de cultura din Alexandria

De la C.E.C.
Casa de Economii șl Consem- 

națiunl face cunoscut depunăto
rilor că pină la 10 august a.c.. 
Inclusiv, obligațiunile C.E.C. cu 
cîștlgurl se pot procura la va
loarea lor nominală, fără dife
rență de preț.

Cei interesați pot procura o- 
bligațiuni C.E.C. cu cîștigurl In 
numărul dorit de la oricare uni
tate a Casei de Economii și 
Consemnațiunl sau de la unită
țile poștale.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
cu cîștigurl beneficiază de im
portante cîștigurl în bani, cu 
valori cuprinse între 50 000 de 
lei și 800 de lei, care se acordă 
în fiecare lună prin trageri la 
sorti.

Tragerea la sorți pentru a- 
ceastă lună va avea Ioc în Ca
pitală, la data de 31 august a.c.

r

J
Luna care s-a Încheiat recent este 

prima din cel de-al doilea semestru 
al anului întîi al cincinalului, o lună 
In care s-au putut evalua rezultatele 
obținute in prima parte a anului și, 
mai ales, direcțiile în care se cer in
tensificate, în continuare, eforturile. 
Cronica internă a acestei luni poartă 
puternic amprenta preocupărilor pen
tru perfectionarea activității econo- 
mico-sociale in pas cu cerințele ac
tuale, ea consemnînd o serie de eve
nimente ce ilustrează consecventa 
neabătută cu care conducerea parti
dului acționează pentru a asigura în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a hotărârilor Congresului al XII-lea. 
ridicarea la cote calitativ superioare 
a muncii în toate domeniile sociale.

Intre acestea. Ia loc de frunte 
■e situează VIZITELE DE LUCRU 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN JUDEȚELE GORJ, 
MEHEDINȚI, CONSTANȚA, PRE
CUM ȘI IN BUCUREȘTI cu ocazia 
inaugurării noului pod Grant. Și cu 
acest prilej s-au confirmat valoarea 
permanentului dialog cu poporul, e- 
ficiența stilului de muncă rodnic al 
secretarului general al partidului, 
avind drept principale componente 
analiza la fața locului a modului în 
care se înfăptuiește politica partidu
lui, consultarea sistematică a cadre
lor de partid și de stat, a specialiști
lor, a maselor de oameni ai muncii 
asupra modalităților de soluționare 
optimă a tuturor problemelor de care 
depinde progresul neîntrerupt al 
patriei. Dialogul de lucru a înscris pe 
agenda sa multiple probleme, de la 
perfecționarea activității în industria 
extractivă și In energetică la exami
narea unor aspecte esențiale ale dez
voltării producției de nave și a acti
vității portuare, de la perfecționarea 
muncii în agricultură, în unitățile 
agricole productive, cît și în stațiu
nile de cercetare de profil la acțiu
nile ce se cer întreprinse pentru sis
tematizarea și modernizarea unor 
zone urbane. Rețin în mod deosebit 
atenția recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. avînd o arie de 
aplicabilitate largă, ce depășește cu 
mult cadrul unităților vizitate, pri
vind asimilarea rapidă In fabricație a 
produselor de înaltă tehnicitate, cu 
un consum redus de metal și energie; 
introducerea pe șantiere și în acti
vitatea de extracție a cărbunelui a 
unor metode tehnologice avansate. în 
măsură să sporească randamentul 
muncii, să accelereze ritmul lucrări
lor; luarea tuturor măsurilor pentru 
a asigura intrarea în funcțiune la 
termen a marilor obiective de inves
tiții; creșterea densității plantelor la 
hectar; utilizarea mai bună a insta
lațiilor pentru irigații: folosirea cu 
maximă eficientă a fiecărui metru 
de pămînt. extinderea mecanizării 
diferitelor lucrări agricole.

Unor probleme economice de maxi
mă importanță le-au fost consacrate 
și lucrările ȘEDINȚEI COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
AL P.C.R. Cu acest prilej au fost 

piuate in dezbatere măsuri privind 

desfășurarea și Încheierea In bune 
condiții a campaniei de recoltare a 
păioaselor, însămintarea culturii a 
doua, generalizarea în cursul acestui 
an a săptăminii de lucru reduse de 
46 de ore și trecerea din anul vii
tor, pînă la sfirșitul cincinalului, la 
săptămîna de lucru de 44 de ore în 
toate sectoarele de activitate. Așa 
cum s-a subliniat, înfăptuirea hotărî- 
rii Congresului al XII-lea privind re
ducerea duratei săptăminii de lucru 
depinde nemijlocit de modul cum se 
acționează în întreprinderi pentru 
creșterea productivității muncii, a 
producției fizice și nete, a calității 
produselor. Se adeverește astfel. încă 
o dată, că ridicarea calității vieții 
depinde de calitatea muncii, de modul 
în care acționează pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii.

Un moment semnificativ In viata 
politică a țării l-a constituit și Ple
nara consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, care a expri
mat hotărirea locuitorilor de această 
naționalitate ca. în strinsă unitate și 
frăție cu toți fiii țării, să-și consacre 
eforturile înfăptuirii Programului 
partidului, ridicării nivelului de dez
voltare a tuturor zonelor țării, înflo
ririi patriei .comune — Republica 
Socialistă România.

Problemele majore de care de
pinde realizarea exemplară a sarci
nilor economice pe întregul an s-au 
aflat înscrise și pe agenda de lucru 
a adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, începute luna trecută și des
fășurate sub semnul mobilizării tu
turor forțelor pentru înfăptuirea o- 
rientărilor trasate de recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii. 
Expresie vie a democratismului orîn- 
duirii noastre, forurile supreme ale 
democrației și autoconducerii munci
torești, adunările generale, sînt che
mate să analizeze cu înalt simț de 
răspundere toate problemele de care 
depinde înfăptuirea planului, să a- 
dopte în concordanță cu atribuțiile 
sporite ce le revin, în lumina hotă- 
rîrilor Congresului al II-lea al oa
menilor muncii, măsurile ce se im
pun pentru perfectionarea calitativă 
a activității economice. Condiția 
principală a îndeplinirii atribuțiilor 
acestor tribune ale democrației eco
nomice este temeinica lor pregătire, 
orientarea dezbaterilor către proble
mele majore, hotărîtoare pentru 
bunul mers al activității, asigurarea 
unui climat propice dialogului viu. 
caracterizat prin înaltă responsabili
tate, receptivitate față de propune
rile și observațiile oamenilor.

Tabloul intensei activități depuse 
pe tărîmul dezvoltării economice a 
țării este întregit de importantele 
succese dobîndite de oameni în în
trecerea socialistă. Stimulată de a- 
propierea zilei de 23 August, de pu
blicarea criteriilor noi de organizare 
a întrecerii socialiste, a rezultatelor 
obținute pe primele șase luni ale a- 
nului de colectivele fruntașe, aceas
tă competiție a fruntașilor și bunilor 
gospodari a cunoscut o intensificare 
considerabilă și, ceea ce se cuvine 

reliefat, ea este mai pregnant axată 
spre obiective esențiale pentru în
făptuirea unei noi calități în activi
tatea economică: creșterea substan
țială a productivității muncii, ridica
rea nivelului tehnic al producției, 
reducerea cheltuielilor materiale, e- 
conomisirea riguroasă a materiilor 
prime și materialelor.

Eforturi intense au fost depuse 
în cursul lunii iulie și pentru în
cheierea in timpul optim a secerișu
lui griului. In zilele ce urmează se 
impune concentrarea tuturor forțelor 
spre terminarea acestei lucrări și 
depozitarea corespunzătoare a recol
tei, livrarea produselor la fondul de 
stat, pregătirea terenurilor, strînge- 

CRONICA LUNII IULIE

rea și depozitarea furajelor, irigarea 
și întreținerea culturilor, acțiuni ce 
trebuie să se situeze in prim planul 
preocupărilor organizațiilor de partid 
de la sate, a consiliilor populare și 
a consiliilor unice agroindustriale, a 
tuturor cooperatorilor.

In luna iulie, țara noastră a fost 
gazda ospitalieră a unui eveniment 
sportiv de real prestigiu internatio
nal — Jocurile mondiale universitare 
de vară. Desfășurat la București sub 
înaltul patronaj al președintelui re
publicii, evenimentul sportiv nr. 1 al 
anului s-a transformat într-o mare 
sărbătoare a sportului, a păcii, a în
țelegerii și prieteniei între tinerii 
universitari din întreaga lume. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul adresat par- 
ticipanților la întrecerile sportive 
studențești, în cuvîntul rostit la festi
vitatea de deschidere, competiția 
mondială a tineretului universitar 
s-a constituit într-o puternică mani
festare a prieteniei, a solidarității 
studențimii, a tineretului de pretu
tindeni. pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, o lume a păcii, a inde
pendenței popoarelor lumii. Flacăra 
jocurilor s-a stins, dar flacăra priete
niei arde în continuare constituin- 
du-se in mesajul suprem pe care, 
dincolo de întrecerea sportivă ca 
atare, l-a avut și l-a tndeplinit. cu 
răsunător succes, această ediție a 
Universiadei.

Pe planul vieții culturale, cronica 
lunii iulie a consemnat desfășurarea 
Conferinței naționale a scriitorilor și 

sărbătorirea a 100 de ani de la în
ființarea revistei „Contemporanul". 
Mesajele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prilejuite de cele două 
evenimente reliefează cu pregnanță 
înalta prețuire față de activitatea 
consacrată îmbogățirii patrimoniului 
cultural al națiunii, făuririi unei 
culturi noi, socialiste, cu profund 
conținut umanist, revoluționar, de 
înaltă valoare ideologică și artistică, 
care să corttribuie la formarea omu
lui nou.

★
într-o lună de vară „fierbinte", la 

propriu, cît și la figurat — avînd în 
vedere complexitatea situației inter

naționale, conflictele singeroase ce 
s-au acutizat — România socialistă 
a continuat să se afirme pe arena 
internațională ca un principal fac
tor al luptei pentru pace, destin
dere, înțelegere internațională. în 
cuvintările rostite la marile adunări 
populare de la Tg. Jiu, Drobeta- 
Turnu Severin, Constanța, in mesa
jele transmise unor reuniuni interna
ționale, in vibrantul cuvint adresat 
reprezentanților tinerei generații de 
pretutindeni la inaugurarea Uni
versiadei, secretarul general al parti
dului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a făcut 
să răsune cu putere glasul rațiunii, 
specific politicii consecvente de pace 
a tării noastre, chemînd stărui
tor la eforturi neslăbite pentru a se 
pune capăt războaielor, a se împie
dica agravarea situației internațio
nale, a se impune destinderea și 
pacea, a se făuri o lume mai bună și 
mai dreaptă, a libertății, independen
tei și progresului tuturor națiunilor.

Preocuparea constantă a tării noas
tre pentru DEZVOLTAREA RELA
ȚIILOR CU TOATE ȚĂRILE SO
CIALISTE, In primul rind cu cele 
vecine, CU STATELE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, și-a găsit în cursul lunii 
expirate noi expresii semnificative. 
Intilnirea prietenească pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut-o 
în Crimeea cu tovarășul Leonid 
Brejnev, înțelegerile convenite, con
cluziile evidențiate in ce privește atît 

relațiile pe plan bilateral, cît șl evo
luțiile vieții internaționale, direcțiile 
și căile practice de acțiune formulate 
îndreptățesc aprecierea că acest eve
niment se înscrie ca un nou moment 
de seamă în evoluția ascendentă a 
relațiilor de strinsă prietenie și co
laborare româno-sovietice, S-a con
firmat o dată mai mult rolul esen
țial al întîlnirilor dintre cei doi 
conducători de partid și de stat în 
extinderea și aprofundarea acestor 
relații pe plan economic, tehnico- 
economic, tehnico-științific și în alte 
domenii dintre cele două țări și 
popoare, pentru conlucrarea lor pe 
arena internațională, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, cauzei 

generale a socialismului și păcii în 
lume.

în același spirit se cuvine consem
nată activitatea delegației române, 
condusă de primul ministru al gu
vernului. care a participat la lucră
rile ședinței a XXV-a ordinare a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, ținută la începutul 
lunii trecute la Sofia. Aprobînd 
această activitate. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a apreciat 
ca pozitive rezultatele ședinței și 
prevederile adoptate de aceasta în 
legătură cu direcțiile principale ale 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice între țările membre, rele- 
vîndu-se. totodată, necesitatea de a 
se intensifica eforturile pentru rezol
varea unor probleme ale cooperării 
încă nesoluționate. o importanță deo
sebită avînd in acest sens asigurarea 
cu materii prime și energie a țărilor 
membre ale C.A.E.R., în spiritul pre
vederilor „Programului complex", în 
interesul propășirii fiecăreia, al cau
zei generale a socialismului.

Primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul acestei luni a 
secretarului federal pentru apărarea 
națională al R. S. F. Iugoslavia, a mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Vietnam, a minis
trului afacerilor externe al Republicii 
Elene, a delegației armatei populare 
irakiene, a șefului Partidului Miș
carea pentru Democrația Socială 
din Argentina, a altor personalități 
din diferite țări a pus în evidentă 
bunele relații dintre România și 

aceste țări, dorința comună de a le 
dezvolta în continuare, de a conlucra 
în scopul apărării păcii, al reluării și 
consolidării procesului spre destin
dere, încredere, securitate. Totodată, 
reprezentanți ai țării noastre au 
făcut vizite într-un șir de țări, pur- 
tînd convorbiri îndreptate spre strîn- 
gerea legăturilor de prietenie și co
laborare, pe baza principiilor de 
relații noi, democratice, pe care 'țara 
noastră le promovează consecvent.

în cursul lunii încheiate a avut loc 
cel de-al IX-lea Congres, extraordi
nar, al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, care, pe baza analizei succe
selor obținute de poporul polonez în 
perioada de la eliberare, precum și 
a cauzelor dificultăților ivite, a adop
tat hotărirl importante pentru solu
ționarea problemelor complexe ce 
confruntă țara, pentru dezvoltarea 
procesului de înnoire și înaintare 
fermă a Poloniei pe calea socialis
mului. Și cu acest prilej, P.C.R. și-a 
exprimat convingerea că problemele 
care s-au creat în Polonia pot fi 
soluționate de poporul polonez însuși, 
într-o deplină unitate a oamenilor 
muncii, a tuturor forțelor patriotice 
și progresiste, a întregului popor. în 
jurul Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

După mai bine de opt luni de 
la deschidere, lucrările reuniunii 
general-europene de la Madrid 
au fost suspendate pînă la 27 
octombrie, intervenind astfel o „pau
ză de reflecție". în acest răs
timp, așa cum se știe, s-au înre
gistrat unele progrese în procesul de 
elaborare a documentului final in 
majoritatea grupurilor de redactare, 
ca urmare a eforturilor in special ale 
țărilor mici și mijlocii, între care 
România: nu poate fi însă ignorat 
că o serie de probleme privitoare la 
cerințe esențiale, cum sînt convo
carea conferinței pentru măsuri de 
creștere a încrederii și dezarmare în 
Europa și continuitatea conferinței 
general-europene, au rămas nesolu
ționate. Iată de ce pauza Intervenită 
se cere folosită pentru contacte șl 
consultări îndreptate spre găsirea de 
soluții unanim acceptabile la pro
blemele in suspensie și finalizarea 
lucrărilor printr-un document de 
substanță, care să deschidă noi 
perspective procesului inaugurat prin 
semnarea Actului final de la Hel
sinki, in vederea edificării unei 
securități trainice pe continentul eu
ropean. Că aceasta reprezintă o pu
ternică aspirație a tuturor popoarelor 
continentului o arată pregnant larga 
mișcare de masă, care a continuat și 
s-a amplificat în cursul lunii în nu
meroase țări vest-europene. pentru 
renunțarea la proiectele de ampla
sare a noi rachete pe continent și 
desfășurarea de tratative pentru tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare nucleară.

Timp de două săptămîni ale lunii 
iulie, conflictul din Orientul Mij
lociu a cunoscut o escaladare 
de proporții a acțiunilor militare, 
soldate cu grele pierderi umane și 
materiale. Guvernul român, opinia 

publică din țara noastră — așa cum ’ 
s-a arătat în Declarația Agerpres — 
au condamnat ferm acțiunile militare 
întreprinse de Israel asupra terito
riului Republicii Liban, relevînd din 
nou că recurgerea la arme nu poate 
avea decit consecințe din cele mai 
grave pentru pacea și securitatea po
poarelor din această regiune și din 
întreaga lume. România a adresat un 
apel solemn de a se ajunge imediat 
la încetarea oricăror acțiuni militare. 
Constituie, fără îndoială, un fant 
pozitiv că, în cele din urmă. >; 
realizat un acord privind încetat - — 
focului în sudul Libanului, acceptat 
de toate părțile implicate și care. în 
linii generale, este respectat. Acum 
devine și mai important să se inten
sifice eforturile pentru a se ajunge 
pe căi politice, prin negocieri, la o 
soluționare globală, justă și durabilă 
a situației din Orientul Mijlociu, care 
implică — în mod esențial — recu
noașterea drepturilor poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat propriu, asi
gurarea integrității și suveranității 
tuturor statelor din regiune.

Reuniunea Ia nivel înalt a princi
palelor țări occidentale industrializate, 
care s-a ținut in această lună 1*  
Ottawa, a fost determinată de agra
varea contradicțiilor internaționale, 
în condițiile prelungirii crizei econo
mice mondiale, îndeosebi a crizei 
energetice, a materiilor prime, va- 
lutar-financiare. Observatorii po
litici au evidențiat că reuniu
nea nu a dus la degajarea unor 
remedii pentru combaterea „ma
ladiilor" ce confruntă economiile 
respective — inflația, șomajul, pro- 
tecționismul — și nu a diminuat 
divergențele într-o problemă atit de 
acută cum este aceea a impactului 
pe care nivelul deosebit de ridicat al 
dobînzilor pe piața americană îl are 
asupra partenerilor S.U.A. și, în ge
nere, asupra conjuncturii economice 
mondiale. Desfășurarea reuniunii a 
reliefat cerința abordării unor ase
menea probleme într-un cadru larg, 
a identificării soluțiilor în contextul 
eforturilor pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, prin 
cooperarea largă între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare. în 
interesul stabilității generale, al pro
pășirii tuturor națiunilor.

★
Evenimentele lunii încheiate au 

dat o dată mai mult expresie hotărî- 
rii poporului român de a lupta 
neobosit pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, cale sigură pentru 
obținerea de noi realizări în dezvol
tarea și înflorirea patriei socialiste, 
în ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, în 
sporirea contribuției României la 
cauza generală a păcii și progresului, 
în conformitate cu aspirațiile și in
teresele întregii umanități.

Paul DOBRESCU
Ion FINT1NARU
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A apărut volumul PRESTIGIOASELE TRADIȚII ALE PUBLICISTICII MILITANTE
Din gîndirea economică a președintelui României, (Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUSESCU«
Venitul național și creșterea nivelului de trai

EDITURA POLITICA

Convorbiri economice româno-sovietice
Urmare a convorbirilor și a înțe

legerilor la nivel înalt, privind dez
voltarea in continuare a cooperării 
în producție și a colaborării tehnico- 
științifice între organizațiile eco
nomice și de cercetare din Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică, marți au început la Bucu
rești convorbiri intre ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. loan 
Avram, și ministrul industriei de 
aparate, mijloace de automatizare și 
sisteme de conducere al U.R.S.S., M. 
S. Șkabardnia,

în cadrul convorbirilor sint exami-

nate posibilitățile de extindere a 
cooperării dintre cele două ministere 
In domeniile automatizării proceselor 
de producție, tehnicii de calcul, elec
tronicii și mecanicii fine. Se are. de 
asemenea, în vedere să se asigure o 
creștere importantă a schimburilor 
reciproce de mărfuri pentru perioada 
1982—1985 și să se stabilească pro
gramul de dezvoltare a specializării 
și cooperării în producție pe termen 
lung, pînă în 1990.

La convorbiri participă V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. (Agerpres)

Vernisajul expoziției de fotografii 
„60 de ani de Ia crearea 
Partidului Comunist Chinez4*

COTIDIAN

Marți s-a deschis, la Muzeul de 
Istorie națională și arheologie din 
Constanta, expoziția de fotografii 
„60 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Chinez". Organizată de 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, în colaborare 
cu Muzeul Revoluției Chineze și 
Ambasada R.P. Chineze la București, 
expoziția cuprinde 60 de panouri cu 
fotografii-document din istoria Parti
dului Comunist Chinez.

La deschidere au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, turiști aflați 
la odihnă pe litoral.

(Agerpres)

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Județul Hunedoara 
a încheiat recoltarea

gr
■ La întreprinderea de rulmenți 

din Alexandria s-a desfășurat faza 
județeană a olimpiadei strungarilor 
și frezorilor. învingători: Radu Pușcă 
(!■ Aprinderea de accesorii și apa
ră;*,  Alexandria) și lliuță Alexan
dru, Gabriel Iatan și Ion Putinea- 
nu, toți trei de la întreprinderea de 
rulmenți din municipiu. Și nu e 
vorba aici de avantajul terenului, ci 
de măiestria concurenților.

■ Cetățenii din cadrul asociației 
de locatari nr. 3 din Dorohoi ne 
înștiințează că nu se pot odihni 
„nici zi, nici noapte", intrucit lucră
torii I.J.T.L. fac aici „proba" la 
motoarele autobuzelor înaintea ple
cării în cursă. Pe șoferi cine-i tre
zește la... realitate?

■ La întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc Brașov a intrat 
în probe tehnologice o modernă li
nie de finisat produse din cauciuc, 
care funcționează pe principiul 
criogenării cu azot lichid, ceea ce 
asigură o înaltă calitate a operații
lor de finisaj.

■ La Combinatul de lianți și az*  
bociment din Tirgu Jiu s-a realizat 
un nou sortiment de ciment cu pro
prietăți îmbunătățite și rezistențe 
mari. Totodată, s-a obținut in pre
mieră un sortiment de ciment hi
drotehnic, cu conținut redus de

i alcalii, folosit în construcția obiec
tivelor hidrotehnice din țară și a 
canalului Dunăre-Marea Neagră.

■ A fost predată beneficiarului, 
în vederea utilării, noua autogara 
din orașul Bâilețti.

■ In cadrul modernului complex 
spitalicesc din municipiul Bacău a 
fost construit un nou dispensar-po- 
liclinic pentru copii. Tot aici funcțio
nează și o bibliotecă medicală - 
important punct de documentare 
pentru cadrele de specialitate din 
oraș.

■ Aflăm că plantele medicinale 
și fructele de pădure adunate in 
comuna Sinești,. județul lași, sint 
duse la „Plafar" Botoșani (cale de 
130 km), în loc de „Plafar" Roman, 
la numai 36 km.

■ Turnătoria întreprinderii na
vale de elice INETOF Galați anunță 
un veritabil record de producție:

^turnarea in 40 de zile a patru elice

mari, destinate navelor de 55 000- 
65 000 tdw, fațâ de o singură ase
menea elice pe lună, cit se turna 
pină acum!

■ Crescătorii de pui de la în
treprinderea „Avicola" Bistrița au 
furnizat pieței primul lot de produse 
finite, in mai puțin de 60 de zile 
de la intrarea în producție a fermei 
nr. 1. Intr-un timp record, adică in 
mai puțin de o lună, aici a fost a- 
menajat și un modern punct de sa
crificare, unde sint prelucrați in jur 
de 15 000 pui intr-un schimb.

■ La Casa de cultură din Breaza 
s-a amenajat o expoziție cuprin- 
zînd sute de repere, piese realizate 
pe plan local prin recuperarea unor 
materiale refolosibile, care pînă 
acum se aruncau. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de experiență 
pentru găsirea de noi soluții și po
sibilități de lărgire a acțiunii în
treprinse.

■ Pe Bega, in apropierea uzinei 
electrice din Timișoara, se lucrează 
la construirea unui baraj, Scopul: 
mai buna aprovizionare cu apă a 
municipiului.

■ Pe strada Babadag din orașul 
Tulcea a fost demolată o clădire. 
In loc ca molozul să fie cărat, a 
fost lăsat in stradă. Nici pietonii nu 
mai pot circula. Să fie oare și mo
tivul pentru care gospodarii orașu
lui n-au mai trecut de mult pe a- 
ceastă stradă?

■ Substanțiale depășiri la capi
telul beneficii a obținut colectivul 
întreprinderii de utilaj chimic Făgă
raș. Bilanțul primului semestru in
dică un spor de peste 14,5 milioane 
lei, din care cea mal mare parte, 
adică 11,5 milioane, sint rodul re
ducerii cheltuielilor de fabricație.

■ Comuna Oprișor, deținătoarea 
locului I în întrecerea pentru buna 
gospodărire și înfrumusețarea lo
calităților Mehedințiului pe 1980, se 
mîndrește cu notabile realizări: o- 
biective social-culturale și edilitar- 
gospodărești construite prin muncă 
patriotică în valoare de peste 3,5 
milioane lei: planul de desfacere a 
mărfurilor îndeplinit in proporție 
de 104 la sută; o depășire de 
400 000 lei la veniturile proprii pla
nificate.

Lucrătorii ogoarelor hunedorene au 
încheiat recoltatul griului de pe în
treaga suprafață cultivată în acest an.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român. Co
mitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. subliniază :

Puternic mobilizați și însuflețiți de 
orientările și sarcinile cuprinse in 
magistralele dumneavoastră expu
neri la Congresul întregii țărănimi 
și la cel de-al doilea Congres al Con
siliilor oamenilor muncii, lucrătorii 
din agricultura acestor meleaguri 
și-au organizat mai bine munca, au 
folosit cu randamente sporite mași
nile și utilajele din dotare, reușind 
să stringă întreaga recoltă de păioase 
intr-un timp mult mai scurt decît in 
alți ani. în aceste zile, ae arată în 
telegramă, s-a terminat însămînțarea 
culturilor succesive, iar în prezent 
munca pe ogoarele județului este 
organizată în schimburi prelungite la 
eliberarea paielor de pe ultimele 
suprafețe. fertilizarea terenurilor, 
executarea arăturilor de vară. Între
ținerea culturilor prăsitoare, stringe- 
rea și depozitarea furajelor, recol
tarea legumelor și fructelor.

gust 1865. între editorii și semnatarii 
articolelor apare numele marelui cu
legător de basme Petre Ispirescu.

Nu este de mirare că primele pu
blicații periodice muncitorești au fost 
editate în România, ca și în alte țări, 
de către breasla tipografilor. Aceștia, 
cu un nivel cultural mai ridicat prin 
natura muncii lor, au avut totodată 
la îndemină mijloacele materiale de 
a-și exprima revendicările prin inter
mediul gazetei profesionale.

După „Tipograful român", care 
și-a prelungit apariția pînă în 1867, 
a fost editată „Analele tipografice" 
în 1869. Trei ani mai tirziu apare o 
nouă publicație muncitorească, „Uvri
erul", cuvînt preluat din 
zește — care însă nu va fl 
de limba română. Asociația 
o va pregăti „Uvrierul" prin 
teva numere ieșite in 1872 
Asociația tuturor lucrătorilor 
România, fondată la 1 octombrie 
1872, prima asociație muncitorească 
organizată la nivelul întregii țări, așa 
cum reiese după nume. Organul ei 
de presă ..Lucrătorul român" a apă
rut aproape un an de zile. „Lucrăto
rul român" — ca și asociația al că
rei organ era — nu se limita la apăra
rea intereselor economice ale munci
torilor. „Atît timp cit interesele sale 
(ale lucrătorului) sint legate de poli
tica țării, cit industria și comerțul 
sint in raport cu statul, vom face po
litică". Ideea privind însemnătatea 
dezvoltării industriei era clar expri
mată in documentele asociației, de 
fapt prima organizație de tip sindi
cal constituită în România, dar cu o 
existentă întreruptă după scurt timp.

Deceniul al 8-lea. chiar în anul 
proclamării independentei depline a 
României, consemnează apariția pri
mei gazete cu titlul prevestitor al vi
itorului, „Socialistul", publicație ti
părită de cercul socialist care își des
fășura activitatea de mai mulți ani.

în 1881 își face apariția „Contem
poranul", revistă sărbătorită nu de 
mult, cu prilejul împlinirii unui

MUNTENI Șl MOLDOVENI SINTEM FRAȚI"

tv
PROGRAMELE 1 șl 8

12,10 Telex
12,15 „La Tulcea. un nou timp al ge

nezei". Reportaj
12,40 Muzică populară

In jurul orei 13,00 — Transmisiune 
directă : Adunarea populară 
lejuită de vizita 
Nicolae Ceaușescu in 
cea

pri-
tovarășulul 

judeful Tul-

17,35 Cîntece Ia malul mării
17.50 Tragerea Pronoexpres
18.00 Inscripții la noul chip al țării — 

Brașov
18,25 Spectacol de poezie șl muzică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara Intîmplnă ma

rea sărbătoare
20.10 Universul femeilor
20,55 Telecinemateca. Ciclul Mari ecra

nizări. „Cimarron" — partea I. Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
americane.

22.10 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S, 7 

și 8 august, tn țară : Vremea va fi căl
duroasă. deși temperatura aerului va 
scădea ușor. Cerul va ti variabil. Aver
se locale de ploaie și descărcări elec
trice se Vor semnala în nordul și estul 
tării, precum și în zonele de deal și de 
munte. în celelalte zone, averse izolate. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat 
cu intensificări locale de scurtă durată, 
predominând din nord-est. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse tntre 10 șl 
20 de grade, cele maxime Intre 22 și 32 
de grade, local mal ridicate în sud. In 
București : Vreme călduroasă cu cerul 
variabil favorabil ploii sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va prezenta intensificări de scur
tă durată. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
17 și 19 grade, Iar maximele între 29 și 
32 de grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16,25 Matineu de vacanță.

Îndemnul Inimii. Episodul 1
17,10 Almanah pionieresc

Urmează-ți

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Tara lntlmplnă ma

rea sărbătoare
Buletinul rutier al Capitalei 
Alternanțe ritmice 
Din țările’socialiste
Carnet cultural

20,10
20.20
20,45
21.10
21,35 Tineri tnterpreți pe scenele țării.
22,10 Telejurnal

UTILE IN ORICE GOSPODĂRIE
în magazinele și raioanele spe

cializate ale COMERȚULUI DE 
STAT se găsesc patru variante ale 
mașinii de cusut VERONICA : tip 
normal (prețul 2 020 lei), tip nor
mal cu picior de metal (prețul 2 020 
lei), tip mobilă (prețul 2 270 lei) și 
mașina electrică VERONICA (tip 
valiză) cu prețul 2 155 lei. în func
ție de spațiul disponibil din locuin
ța dv„ alegeți unul din aceste ti
puri. Mașina de cusut VERONICA 
reduce efortul fizic, dindu-vă posi
bilitatea să vă concentrați mai mult

asupra cusutului in sine. Cu mașina 
de cusut VERONICA puteti execu
ta : cusătură dreaptă, tivire, stopa
re. vătuire, rabatare, broderie, în- 
crețire șa.

In magazinele COMERȚULUI DE 
STAT găsiți, de asemenea, și ma
șina de cusut electrică, tip valiză 
SANDA (pentru cusături în zig
zag). Mașina de cusut SANDA 
face și 22 de feluri de cusături 
Corative și utilitare cu un ac 
cu ac dublu. Prețul mașinii de 
șut SANDA este de 3 270 Iei.

mai 
de- 
sau 
cu-

franțu- 
asimilat 
pe care 
cele ci- 

va fi 
din

Mărturii

• „AGENTUL POR
TOCALIU" NEUTRALI
ZAT. încercînd să anihileze 
consecințele intoxicărilor cu pro
duse din neglijența unor mari 
întreprinderi chimice, ca în ca
zurile de la Seveso (Italia — 
1976) și Love Canal (S.U.A. —
1980), cercetători englezi au pus 
la punct o metodă de neutraliza
re a efectelor „agentului porto
caliu" (dioxina). substanță po
luantă, care provoacă boli pul
monare. nașteri premature, can
cer și chiar anomalii genetice. 
Mai exact, ei au realizat un a- 
mestec de tetroxid de ruthenium 
și de tetraclorură de carbon care, 
încălzit, degradează in mai pu
țin de o oră dioxina și substan
țele apropiate acesteia din punct

de vedere chimic. Metoda pre
zintă însă un inconvenient : te- 
troxidul de ruthenium se evapo
ră ușor și explodează in contact 
cu unii dizolvanți organici utili
zați curent. Deci soluția cea mai 
indicată pentru prevenirea unor 
catastrofe de. genul celei de Ia 
Seveso rămine mai departe res
pectarea riguroasă a regulilor de 
protejare a mediului înconju
rător.

• „ANUL
Cil". După ce

ROBOTI-
robotica a

cunoscut succese spectaculoase 
în Japonia (care, cu 300 000 de 
roboti industriali, se situează pe 
locul întii în lume), in prezent 
se extinde, intre altele, și in ță
rile Pieței comune, unde anul în 
curs a fost proclamat ca „an al 
roboticii". într-adevăr, pină la

veac. „Contemporanul" va apare 
timp de un deceniu și a marcat în
ceputul afirmării curentului de idei 
socialist în societatea românească, 

în același deceniu cu „Contempo
ranul" au apărut și alte publicații so
cialiste la Iași. București, chiar și în 
străinătate: „Dacia viitoare". „Eman
ciparea", „Revista socială" (in pagi
nile căreia a fost tipărit primul pro
gram al mișcării socialiste „Ce vor 
socialiștii români"). „Drepturile omu
lui". „Muncitorul". Apar gazete mun
citorești și în alte orașe ale tării : 
„Lampa" (Brăila), „Viitorul" (Tr. Se- 
verin), „Frăția" (Galați) ș.a. Subli
niem că „Drepturile omului" a fost 
primul cotidian al mișcării socialiste 
din România, apărut în două serii in 
1885 și 1889. timp 
fiecare dată, ceea 
performantă.

Marele cotidian ... __ ... _____
torești, al Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, creat în 
1893, va fi „Lumea nouă", apărut cu 
regularitate din 1894 pină în 1899. 
„Lumea nouă" a Înlocuit gazeta săp- 
tămînală „Munca", apărută în anii 
1899—1894. organul de presă legat di
rect de pregătirea organizării parti
dului, a congresului său din primă
vara anului 1893. „Lumea nouă" a 
fost condusă și scrisă în bună mă
sură de loan Nădejde, spirit enci
clopedist. ziarist de forță redutabilă, 
a cărui moștenire publicistică aș
teaptă încă să fie adunată șl scoasă 
la lumină.

Toate aceste publicații muncito
rești si socialiste au ocupat un loc 
Important în peisajul presei româ
nești din ultimele două decenii ale 
veacului trecut, au contribuit la edu
cația politică a muncitorilor, au creat 
un climat sănătos în opinia' publică, 
au propulsat idei si aspirații ale ma
selor largi ale ponorului, au con
tribuit la afirmarea democrației în 
tara noastră.

Chiar ziarele care aveau să devină 
expresia cea mai activă a spiritului 
democratic în viața social-politică —

de cîteva luni, de 
ce era, desigur, o

al mișcării munci-

„Adevărul" și „Dimineața" — au avut 
ca mentor pe socialistul „din tine
rețe" Constantin Miile.

O latură importantă a gazetăriei 
muncitorești și socialiste din acea 
epocă a constituit-o preocuparea pen
tru „luminarea" cititorului — căruia 
1 se ofereau suplimente literare și 
științifice. în 1899, în toiul campaniei 
de organizare a cluburilor politice la 
sate de către partidul muncitorilor, 
a fost editată gazeta „Drepturile ță
ranului", probabil prima publicație 
care anunța prin titlu obiectivul apă
rării intereselor acestei clase sociale.

Firește, presa muncitorească a 
evoluat odată cu dezvoltarea mișcă
rii. începutul veacului nostru, cind 
a avut loc un proces de adincire și 
clarificare a opțiunilor organizațiilor 
clasei muncitoare (cluburile socialiste, 
sindicatele muncitorești unificate 
in Comisia Generală a Sindicatelor în 
august 1906), este cunoscut prin ga
zeta „România muncitoare", apărută 
în prima serie în 1902 (23 de numere) 
și reapărută în seria a Il-a la 5/18 
martie 1905 (data proclamării Comu
nei din Paris). „România muncitoare" 
va continua să apară pină in august 
1916. săptăminal. bi și trisăptăminal, 
iar din 1914 zilnic, sub un nume nou, 
„Lupta zilnică". „România muncitoa
re" a îndeplinit un rol important în 
organizarea și educația - -
muncitorilor, in luptele lor revendi
cative înainte de primul război mon
dial. Ea a fost o tribună a maselor 
muncitoare — a dezvoltat pentru 
prima oară o rețea de corespondenți 
voluntari — a propagat cu energie 
ideile cele mai democratice în socie
tatea românească, a sprijinit în 1907 
marea răscoală a țărănimii. O sursă 
de neprețuit pentru istoria mișcării 
muncitorești din epoca respectivă. 
„România muncitoare", ca și alte pu
blicații ale mișcării socialiste din 
epoca anterioară, cum era „Viitorul 
social", organul complementar teore
tic al „R. M.“. exprimau o mare bo
găție de Idei izvorîte din analiza 
concretă a realităților românești, ho-

politică a

tărîrea puternică de a sluji Interesele 
clasei muncitoare, ale poporului.

Pe acest fundament ideologic, cla
sa muncitoare din România s-a afir
mat ca forța cea mai înaintată, care, 
luptînd pentru triumful ideilor so
cialismului științific în țara noastră, 
a fost, totodată, apărătoarea consec
ventă a intereselor fundamentale ale 
poporului român. înțelegind pe de
plin aspirațiile sale spre desăvîrșirea 
unității — ce avea să se Înfăptuias
că în 1918 — spre înfăptuirea unor 
mari reforme social-economice. cum 
au fost reforma agrară și introdu
cerea votuiui universal.

Odată cu făurirea sa, Partidul Co
munist Român, apreciind forța de în- 
riurire a presei, prețuind tradițiile 
publicisticii muncitorești, a acordat o 
deosebită atenție presei revoluțio
nare. Din 1921 și pină la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă, partidul a condus direct, a îndru
mat sau influențat peste 500 de pu
blicații prin care s-a făcut auzit 
punctul său de vedere asupra pro
blemelor fundamentale cu care era 
confruntată țara și s-a făcut cunos
cută politica sa îndreptată spre abo
lirea exploatării și apărarea ființei 
și independenței naționale. între pu
blicațiile editate de partid, un loc 
distinct, de o deosebită semnificație 
avea să ocupe ziarul „Scînteia", or
ganul central de presă al partidului, 
apărut la 15 august 1931.

Prin întreaga sa activitate, presa 
comunistă avea să se dovedească o 
demnă continuatoare a tradițiilor mi
litante ale presei muncitorești și so
cialiste. dezvoltînd și îmbogățind 
aceste tradiții, conferind fiecărei pu
blicații o personalitate distinctă, o 
inegalabilă forță de înriurire. Cerce
tarea acestei perioade din Istoria 
presei pune in evidență adevărul că 
conducerea presei de către partid a 
reprezentat garanția limpezimii și 
forței de mobilizare a mesajului aces
teia. i-au asigurat un tnalt prestigiu 
în conștiința tuturor fiilor țării.

din presa progresistă, muncitorească
peste undele Iui vă„Uniți-vă cu noi, frați de dincolo de Milcov. ____  _____ ___ . _

întindem brațele, dorind cu ardoare a vă da sărutarea frăției și libertății. 
Munteanul și moldoveanul sint frați, o singură nație ; uniți-vă cu noi. 
f—1. înălțați stindardul libertății și dobîndiți-vă sfintele drepturi. Să ne 
dăm mina ca niște frați și să ne ajutăm unii pe alții. Uniți vom fi tari, 
uniți vom sta împotriva oricărui vrăjmaș al libertății noastre".

„Pruncul român", 1848

„VOIM O PATRIE INDEPENDENTA Șl LIBERA”
„Voim să aibă (românul — n.n.) o patrie independentă și liberă, o 

patrie cu zece milioane de români, care să aibă tot aceleași drepturi și 
aceleași datorii ; o parte întreagă și deopotrivă la suveranitatea națională 
[...]. Voim ca fiecare să fie stăpîn pe roadele muncii sale, fără a putea 
să-i ia un pai măcar trîntorii omenirii [...]. Voim ca România sâ fie în 
solidaritate cu celelalte popoare ce vor tinde, cel puțin spre dreptate, 
solidaritate șl frăție".

„Republica română", 1851

„UNIREA - SINGURUL MOD DE A CONSOLIDA 
NAȚIONALITATEA"

„Unirea Principatelor este singurul mod in stare a consolida naționali
tatea românilor, de a Ie da demnitate, putere și mijloace pentru a împlini 
misia lor pe pămîntul ce... li s-au dat spre moștenire".

„Steaua Dunării", 1855

„IN INIMILE NOASTRE - UN TEMPLU PATRIEI Șl LIBERTĂȚII”
„La Jucru, frați români ! Să ne șutai-ettmintea mai presua«da;if«ra>: 

cea strimtă a patimilor individuale șl Tidîcînd în'inima noastră un templu’ 
patriei și libertății, să pășim cu toții înainte, siguri fiind că ceea ce vom 
avea bine sădit în minte și in inimă; mai curihd sau mai tirziu, va intra 
negreșit și în legiuirile noastre".

„Românul", 1857

„O NAȚIUNE TRĂIEȘTE CIND PUTERILE 
IN LUCRARE”

SALE SINT PUSE

in activitate, lucrează.„O națiune trăiește cind puterile saie sint puse
Lucrarea e semnul vieții și viata se îmbunătățește cu cit lucrarea este 
îndreptată spre cele folositoare. Să dăm o direcțiune utilă activității 
noastre lucrători cu brațele, lucrători cu cugetarea, căci numai atuncea 
națiunea românească, marea familie din care facem parte va prospera, va 
merge înainte către bine, va trăi și. trăind dinsa, vom trăi și noi".

„Lucrătorul român", 1872

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS DE MASA

Campionatele europene pentru cădeți și juniori

cine a

„VOIM DACIA MUNCITORULUI Șl ȚĂRANULUI”
„Voim Dacia așa cum ea fu, fiindcă istoria și dreptul... trecutul și 

prezentul ne dau dreptul de a aspira la o Dacie română. Acest pămint 
udat cu sîngele și sudoarea străbunilor noștri, înmulțit eu țărîna lor de 
douăzeci de ori seculară, e al nostru". „Dacia noastră va fi Dacia țăranu
lui și muncitorului atît cu mină cit șl cu capul".

„Dacia viitoare", 1383

„A DA MUNCITORILOR UN STEAG DE LUPTA"
„Pentru a da muncitorilor un steag se alcătuiește ziarul „Munca". 

Alcătuit de muncitori, sprijinit de muncitori și cetit tot de muncitori, 
ziarul „Munca" nu poate să fie decit ziarul muncitorilor. El va propovădui 
tuturor muncitorilor, celor din oraș, cit și celor de la sate, buna veste a 
deșteptărei, năzuințele și dorințele clasei muncitoare, va căuta 
alcătuiască într-un timp hotărît cerințele și nemulțumirile celor 
arătîndu-le calea pe care să meargă spre deplina dezrobire".

„Munca",

ca să 
multi.

1890

„NAȚIUNILE VOR EXISTA, CONLUCRIND SPRE BINELE 
Șl AL OMENIRII”

„Națiunile vor conlucra frățește, neincetînd de a exista ca națiuni, 
pentru propășirea lor, deci pentru o cît mai bună stare materială, morală, 
etc. a întregii omeniri [...] națiunile vor continua să existe litiere, pașnice, 
dezvoltîndu-se fiecare conform împrejurărilor climaterice șl naturale in 
care se află, dezvoltîndu-și fiecare națiune In parte limba și literatura sa, 
artele sale, lărgind șl îmbogățind fiecare domeniul științei etc."-.

-^umea nouă". 1899

„ALBA IULIA - ÎNCEPUTUL UNEI'VIEȚI NOI 
PENTRU TOȚI ROMANII”

„Duminică la 1 decembrie c. se va întruni la Alba-Iulla Marea Adu
nare Națională care va hotărî asupra sorții noastre, a românilor [...]. Se 
va arăta in primul rînd că națiunea română, care veacuri de-a rîndul a 
suportat jugul robiei naționale, voiește acum să devină cu desăvîrșire 
liberă și sâ se contopească intr-un singur stat național [...] să alcătuiască 
o Românie mare, in care să li se asigure toate mijloacele unei dezvoltări 
înfloritoare".

LOR

„Adevărul", 1918

Grupaj realizat de 
Silviu ACHIM

PRAGA 4 (Agerpres). — în locali
tatea cehoslovacă Topolcany au con
tinuat întrecerile Campionatelor eu
ropene de tenis de masă pentru că
deți și juniori.

La categoria cădeți (jucători pînă 
la 15 ani), echipa României (Vasiie 
Horea, Călin Toma) a cucerit meda
lia de bronz, învingînd cu 3—1 se
lecționata Ungariei. Titlul de campi
oană continentală a revenit 
ției Angliei, care a dispus 
de echipa U R.S.S.

La categoria cadet© a ______
echipa Ungariei. învingătoare cu 3—0 
in finala cu U.R.S.S. în meciul pen
tru locul cinci, echipa României a

forma- 
cu 3—0

cîștigat

întrecut cu 3—1 formația Cehoslova
ciei.

în primele meciuri din grupele 
semifinale ale turneelor de juniori, 
echipele României au obținut victo
rii. Selecționata de juniori a învins 
cu 5—4 formația R.F. Germania, iar 
cea de junioare a cîștigat cu 3—2 în 
fața formației Angliei.

★
„Cupa Mondială" la tenis de masă, 

desfășurată la Kuala Lumpur, a fost 
cîștigată la actuala ediție de Tibor 
Klampar (Ungaria), care l-a întrecut 
In finală cu 3—2 (10—21, 13—21. 24— 
22. 21-17, 21—18) pe Xie Saike (R.P. 
Chineză).

BOX :

La Constanța a început turneul „Mănușa 
Litoralului4*

CONSTANȚA 4 (Agerpres). — Cea 
de-a X-a ediție, jubiliară, a compe
tiției internaționale de box „Mănușa 
litoralului", a început marți seara in 
Sala Sporturilor din Constanța, re
unind circa 100 de pugiliști din 14 
orașe ale țării, precum și din Ceho
slovacia, Iugoslavia și U.R.S.S.

Prima reuniune, urmărită de un 
numeros public, a programat întîlniri 
spectaculoase, de un bun nivel tehnic, 
cu victorii ale favoriților, dar și cu 
surprize. La categoria cocoș, în-

tr-unul dintre cele mai spectaculoase 
meciuri, bucureșteanul Ștefan Dincă 
l-a invins la puncte (decizie 5—0) • 
pe Ismet Aigovski (Iugoslavia).

Meciuri frumoase au avut Ioc și 
în limitele 
cadrul căreia 
slovacia) l-a 
pe Dumitru 
Nicolae Șeitan (Constanța) l-a învins, 
la puncte, pe Ionel Prună (Ploiești).

Astăzi, de la ora 18, are loc a 
doua gală a competiției.

categoriei muscă, in 
Stanislav Tiser (Ceho- 
învins la puncte (5—0) 
Barbu (Medgidia), iar

• Campionii : BUZEȘTI — 15; 17: 19.
• Am o idee t MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica i CIU
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
ARTA - 0; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
• „Tridentul" nu răspunde s CEN
TRAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Duelul : COTROCENI — 15,30; 17.45;
20, COSMOS - 15,30; 17,45; 20.
• O scrisoare pierdută t POPULAR — 
15,30; 17,30; 19.30.
• O singură dată tn viață i SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : SALA 
MARE A PALATULUI - 17,30; 20.
• Viața e frumoasă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30, FAVORIT - 9; 11.15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21. x
• Căpitanul răzbunării : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CAPI
TOL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. la 
grădină — 21, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15. la grădină — 21.
• Campionul : VICTORIA — 9; 12;
16; 19.
• Dot șt cangurul — 9; 10,45; 12,30;
14,15, Testul pilotului Plrx — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Minunata Angelica și Angelica mar
chiza îngerilor : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII - 18.
• Probleme personale : TIMPURI 
NOI - 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele : EXCELSIOR — 9; 11.15;

13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : STUDIO — 10; 13; 16; 19, 
GRIVIȚA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Aventuri in Marea Nordului : EFO
RIE - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15.30; 17.45;
20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : LIRA — 
15,30; 19.
• Familie nouț : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Articolul 420 : FERENTARI — 15,30; 
19.
• Afacerea granatelor : PACEA — 
15,30; 17.30; 19,30.
• înainte de miezul nopții : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Olimpiada >40 s VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19.30.
• Sint timid dar mă tratez : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21, FEROVIAR - 9;
13,30; 15,45; 18; 20, GRĂDINA 
ZEȘTI — 21.
• In căutarea chibriturilor ■
RITA — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
• îmi sare țandăra : MUNCA 
18; 20.
• Corleone : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină - 21. FLA
MURA — 9: 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Cilnele electronic : FLACĂRA — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină - 21.
• Centrala este pe emisie : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Aventură in Arabia : GRĂDINA 
CULTURAL - 21.
• Par șl impar : GRĂDINA FESTI
VAL — 20,45.
■ Dreptate pentru toți : GRĂDINA 
GLORIA (TITAN) - 21.
• Nu-mi furați copilul : GRĂDINA 
LIRA — 21.
• Vis de glorie : GRĂDINA MIORI
ȚA - 21.
• Roby Deerfield : GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

tea t r
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor 
din Clșmigiu) : Cîntecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) : 
Nu ne naștem toți Ia aceeași virată
— 19,30, (la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Popas in 
istorie (spectacol de sunet șl lumină)
- 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul 
păunului de aur — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20. (grădina Batiștel) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : La 
fintlna dorului — 18,30.

11,15; 
BU-

MIO- 
18: 20. 
— 16:

expoziții
• Oficiul de expoziții C.C.E.S. Sala 
Dalles : Expoziția republicană de artă 
plastică „Cintarea României" (pictură, 
sculptură, artă decorativă); sala Ar- 
ghezi : Expoziția republicană de gra
fică „Cintarea României".
• Galeriile Orizont (parter) : Nicolae 
Ovejan, pictură pe sticlă; (atelier 
35) : Liviu Câlinescu, pictură.
• Galeria „Căminul artei" (parter) t 
Șerban Rusu Arbore, pictură șl desen.
• Galeria Simeza ; Ion Donca, grafi
că.
• Galeria „Cenaelu“-Hanul cu tel : 
Mircea Birioiu, grafică.
• Galeria Galateea : Nicolae Moldo- 
veanu, artă decorativă.
• Galeria Eforie : Aspazia Burduja*  
tapiserie ; Vasiie Aciobănițel, sculp
tură.
• Muzeu! satului ; Expoziția „Cerami
ca tradițională din România".

sfîrșitul anului în aceste țări ur
mează să fie instalați 2 500 ro
boți industriali. De asemenea, în 
cadrul celui de-al 57-lea Tîrg in
ternațional de la Marsilia, ziua 
de 1 octombrie va fi pentru pri
ma dată rezervată in întregime 
roboticii.

• PEȘTERILE Șl HI
PERTENSIUNEA. Aerul peș
terilor carstice nu ameliorează 
doar bolile astmatice, ci norma
lizează, de asemenea, tensiunea 
arterială. După cum au putut 
constata medici georgieni, o cură 
de 20 de zile intr-o astfel de 
peșteră duce la scăderea tensi
unii la valori normale. Puritatea 
maximă a aerului peșterilor 
carstice se datorează puternice
lor ei proprietăți antibacteriene. 
Pînâ in prezent, in R. S. S. Geor-

DE
giană au fost descoperite peste 
600 de peșteri carstice care ur
mează a fi folosite în scopuri 
curative.

® EXTINDEREA ER
MITAJULUI. La filiala din 
Leningrad a institutului Ghipro- 
teatr s-a elaborat documentația 
tehnico-economică a lărgirii 
celebrului muzeu de artă Ermi
taj. Muzeului i se vor adăuga 
noi clădiri a căror arhitectură se 
îmbină armonios în ansamblul 
existent. Ele vor conține săli în 
care vor fl expuse noi colecții 
de artă.

• INVĂȚAȚI SINGURI 
SĂ CÎNTAȚI LA PIAN. 
Grație unui dispozitiv electro
nic realizat în Franța, de-acum 
înainte amatorii vor putea în
văța singuri să cînte la pian, la 
orgă sau la chitară. Acest veri
tabil „dicționar de acorduri mu
zicale" comportă o claviatură 
care permite selecționarea unui 
acord sau altuia. Clapele de la 
pian care trebuie lovite sau 
coardele de la chitară ce urmea
ză a fi „ciupite" sint indicate 
elevului cu ajutorul unui dispo
zitiv de afișaj, asemănător celui

de la ceasurile electronice. Apa
ratul este prevăzut și cu o me
morie unde pot fi preînregistra- 
te diferitele partituri.
• MUZEUL FRAȚILOR 

GRIMM. începînd din 1978, 
la Muzeul orășenesc Haldensle
ben (R.D.G.) s-a deschis o expo
ziție consacrată viedi și acti
vității literare a fraților Ja
kob și Wilhelm Grimm — scrii
tori îndrăgiți de copiii din în
treaga lume. Cea mai mare par
te a exponatelor din muzeu au 
fost donate de nepoata lui 
Wilhelm Grimm — Albertina 
Plock : 1 900 obiecte, cărți, ma
nuscrise, scrisori, fotografii ne
cunoscute ale autorilor celebre
lor povestiri.

• PROTEJAREA FLO
REI Șl FAUNEI DIN GA
LAPAGOS. Pe baza unui de
cret semnat de președintele 
Ecuadorului, Institutul național 
pentru Insulele Galapagos ur
mează să prezinte instanțelor 
supreme ale țării o serie de 
proiecte de legi în vederea pro
tejării florei și faunei din re
giunea respectivă. După cum se 
știe, arhipelagul Galapagos este 
format din 16 insule mari și 
numeroase insule mici, situate 
la o mie de kilometri vest de 
America de Sud. Insulele arhi
pelagului sint populate de o fau
nă deosebită, din care unele 
exemplare nu se mal găsesc în 
alte părți ale lumii. Din cauza 
afluenței turiștilor, se aduc pre

judicii grave florei și faunei din 
arhipelag, impunindu-se. ca ata
re, măsuri severe de protecție a 
mediului de viață.
• 60 000 DE... AUTO

GRAFE. Vienezul Josef Treitl, 
tn vîrstă de 60 de ani, și-a vă
zut. în sfirșit, visul implinit cind 
și-a citit numele înscris în ul
tima ediție a celebrei „Guiness 
Book of Records". Treitl colec
ționează de la vîrsta de 7 ani 
fotografii. documente, extrase 
din ziare referitoare la cinema, 
teatru și televiziune. Ulterior a 
început să colecționeze și auto
grafe de la diferite celebrități, 
dispunînd în prezent de 60 000 
autografe. Acum, Josef Treitl 
este atît de celebru îneît au în
ceput să 1 se solicite lui auto
grafe...



Marșul păcii Copenhaga —Paris
PARIS 4 (Agerpres). — Partici

panta la marșul internațional al păcii 
Copenhaga — Paris au început să 
parcurgă ultimele etape ale traseului, 
pe teritoriul francez. Luni, ei au 
străbătut distanța de 28 kilometri 
dintre orașele Compiegne și Ponț 
Sainte-Maxence. din nordul Franței. 
Cei peste 1 000 de participanți din

BONN

Guvernul vest-german se pronunța 

împotriva majorării cheltuielilor militare
BONN 4 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvînt al guvernului R.F.G., Kurt 
Becker, a declarat, la o conferință de 
presă desfășurată la Bonn, că irita
rea manifestată de ministrul ameri
can al apărării nu va determina R.F. 
Germania să revină asupra reduce
rilor bugetare in domeniul cheltuie
lilor pentru apărare — informează 
agenția Reuter. El a adăugat că gu
vernul R.F.G. va pune în aplicare

Sute de cetățeni din Bochum-Wattenscheid (R.F.G.) protestează, printr-un 
„marș ai tăcerii", împotriva hotăririi N.A.T.O. de staționare a rachetelor 

nucleare in Europa occidentală

BELGIA Dispute pe marginea noului buget
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Gu

vernul belgian al premierului Mark 
Eyskens s-a angajat în această săp- 
tămînă într-o nouă rundă a „bătă
liei cifrelor", la care iau parte de 
aproape o lună partidele coaliției gu
vernamentale in vederea elaborării 
bugetului țării pe anul 1982 — obiec
tiv care se preconiza anterior să fie 
atins pină la finele lui iulie.

Scopul urmărit este limitarea la 200 
miliarde franci a deficitului bugetar 
pe 1982, conform angajamentului ce 
și l-a asumat guvernul. Dar. potrivit 
estimărilor oficiale, decalajul dintre 
Încasări, evaluate la 1100 miliarde 
franci, și cheltuieli, apreciate a se 
ridica la 1 433 miliarde franci, va 
depăși substanțial, respectiv cu 133 
miliarde, deficitul propus. Se pune 
deci problema compensării acestei 
■urne fie prin reducerea cheltuielilor 

mai multe țări ale Europei occiden
tale au fost conduși de un grup de 
călugări japonezi, care s-au alăturat 
marșului pentru a aminti opiniei pu
blice mondiale că in ziua sosirii de
monstranților la Paris — la 6 august 
— se împlinesc 36 de ani de cînd a 
fost lansată bomba atomică asupra 
Hiroșimei.

bugetul de austeritate pe anul 1982, 
elaborat săptămina trecută.

Ministrul apărării al S.U.A., Caspar 
Winberger, declara, luni, la Washing
ton, că „este dezamăgit" de planurile 
guvernului de la Bonn în domeniul 
bugetar și își exprima temerile că 
aceasta ar putea influenta și alți 
membri ai N.A.T.O. să reducă chel
tuielile militare, amintește agenția 
Reuter.

bugetare, fie prin majorarea încasă
rilor. Or, tocmai în privința modali
tăților concrete de compensare se 
manifestă divergențe serioase intre 
cele patru partide ale coaliției guver
namentale — socialiste și social- 
creștine flamande și valone. Potrivit 
observatorilor, reducerea cheltuieli
lor prevăzute pentru înarmări ar oferi 
cheia sigură a soluționării acestei 
dileme.

Greva controlorilor
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

în a doua zi a grevei lor. cei 15 000 
de controlori aerieni de pe aeropor
turile civile din S.U.A. erau confrun
tați, potrivit agenției U.P.I., cu trei 
amenințări: avertismentul dat de 
președintele Ronald Reagan că. dacă

Valorificarea bogățiilor mărilor și oceanelor — 
In folosul tuturor statelor

— Intervenția reprezentantului român 
la Conferința internațională de la Geneva

GENEVA 4 (Agerpres) — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a X-a se
siuni — reluate — a conferinței asu
pra dreptului mării, la care participă 
delegații din 163 de țări membre și 
nemembre ale O.N.U., precum și re
prezentanți ai mai multor organizații 
internaționale guvernamentale și ne
guvernamentale. Sesiunea își propu
ne să continue procesul de negociere 
asupra problemelor rămase în 
suspensie, în scopul găsirii unor so
luții care să reflecte interesele tu
turor statelor.

Luînd cuvîntul In cadrul dezbate
rilor. șeful delegației române, amba
sadorul Mircea Malița. reprezentan
tul permanent al țării noastre pe 
lingă Oficiul O.N.U. din Geneva, a 
arătat că. in concepția României, se
siunea trebuie să se concentreze asu
pra consolidării și dezvoltării rezul
tatelor deja obținute și asupra re
ducerii permanente a ariei de deza
cord in problemele nerezolvate pină 
în prezent. Atrăgînd atenția asupra 
faptului că ne găsim într-un stadiu 
avansat al procesului de negociere, 
șeful delegației române a subliniat că 
„în proiectul de convenție — care se 
bazează pe ideea novatoare a patri
moniului comun al umanității — sînt 
cuprinse o contribuție conceptuală 
remarcabilă și un potențial conside
rabil pentru soluționarea acestor pro
bleme si eliminarea decalajelor din
tre statele lumii". încorporarea aces

TEHERAN

Desemnarea noului prim-ministru al Iranului
TEHERAN 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Iranului, Mohammad Aii 
Rajai, a propus, marți, Majlis-ului 
(parlamentul iranian) ca Mohammad 
Djavad Bahonar să fie desemnat ca 
prim-ministru al guvernului, rela
tează agențiile Reuter și France 
Presse, citind postul de radio Tehe
ran.

Continuă agitația pe piețele monetare 
occidentale

Tendința din ultimele zile a dola
rului american de creștere a valorii 
de schimb în raport cu restul devi
zelor occidentale a continuat marți, 
cînd au fost atinse noi niveluri din
tre cele mai ridicate. In mai multe 
cazuri, băncile centrale au intervenit 
pe piața de devize vînzind sume im
portante de dolari, in încercarea de a 
satisface cererea ridicată și a împie
dica diminuarea cursului devizelor 
proprii. Este șl cazul băncii centrale a 
R.F.G., Bundesbank, care a livrat 
201,05 milioane de „bilete verzi", 
după ce dolarul depășise pragul de 
2,50 mărci vest-germane.

Pentru prima dată, la Madrid mo
neda S.U.A. a depășit nivelul de 100

aerieni americani
nu se întorc la lucru în 48 de ore. vor 
fi toți concediați : o hotărâre judecă
torească prevăztnd amendarea sin
dicatului cu 2.4 milioane dolari pe 
zi și demersuri ale Administrației 
federale pentru aviație pentru a re
voca certificatul de înregistrare le
gală a sindicatului. 

tei idei lntr-o reglementare Interna
țională — a arătat vorbitorul — „a 
devenit posibilă grație mecanismului 
de negociere caracterizat prin ega
litatea părților și continuarea efor
turilor, calități care l-au impus drept 
un veritabil precedent, demn de 
urmat, în diplomația internațională". 
Ar fi de neconceput ca aceste trăsă
turi ale procesului de negociere să 
fie alterate. Aceasta — a subliniat 
șeful delegației țării noastre — im
pune „un efort perseverent in ve
derea evitării oricărei discontinuități 
și rezolvării cu calm și răbdare a 
tuturor problemelor in suspensie".

Referindu-se la poziția exprimată 
de delegația română la sesiunile pre
cedente. vorbitorul a precizat că „in 
viziunea României. între problemele 
rămase în suspensie se află, fără 
îndoială, delimitarea spatiilor ma
ritime între statele limitrofe sau si
tuate fată in față, accesul la pescuit 
al țărilor dezavantajate geografic, si
tuate în regiuni sau subregiuni 
sărace în resurse biologice, trecerea 
navelor militare străine prin marea 
teritorială, rezervele la convenție". 
Asupra acestor probleme la actuala 
sesiune trebuie să se treacă de la 
declarații generale la negocieri con
crete. Numai pe această cale — a 
arătat vorbitorul — vor putea fi so
luționate problemele în suspensie, cu 
participarea efectivă și luarea In 
considerare a intereselor tuturor 
statelor.

Președintele Majlis-ujui, Hashemi 
Rafsanjani, a precizat că o decizie 
asupra acestei propuneri va fi luată 
de deputati, miercuri, în cadrul unei 
sesiuni speciale.

Djavad Bahonar este secretar ge
neral al Partidului Republicii Isla
mice și deține, în guvern, portofoliul 
educației.

de pesetas, vînzîndu-se cu 100,350 pe
setas la deschiderea bursei. La New 
York cursul dolarului a depășit ni
velul de 6 franci francezi. La Londra, 
lira sterlină a scăzut pină la 1,81 do
lari, in timp ce lira italiană a atins 
un nivel minim record în schimbu
rile cu deviza S.U.A. — 1 242,50 lire 
pentru un dolar. La Tokio, moneda 
americană a fost cumpărată pentru 
247,40 yeni, deviza niponă înregis
trând in acest an o devalorizare da 
20 de procente.

Dintre explicațiile oferite de ex
pert! la aceste cursuri record — în
registrate pe fundalul crizei cu care 
sînt confruntate economiile occiden
tale sint reținute, între altele, do- 
bînzile ridicate practicate de băncile 
americane (20,5 la sută) și impactul 
— resimțit la bursele de devize — al 
adoptării de către Congresul S.U.A. 
a programului economic elaborat de 
Administrația Reagan.

Concomitent, prețul unciei de aur 
a scăzut, depășind bariera psiholo
gică a celor 400 dolari uncia, cobo- 
rind chiar și sub 390 dolari, cum a 
fost cazul la New York.

(Agerpres)

In pregătirea reuniunii 
internaționale asupra 

cooperării și dezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres)

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va fi prezent la reuniu
nea internațională asupra cooperării 
și dezvoltării programată să aibă loc 
în zilele de 22 și 23 octombrie la 
Cancun. în Mexic, cu participarea 
reprezentanților unor state industria
lizate și țări în curs de dezvoltare
— a confirmat purtătorul de cuvînt 
■1 secretarului general.

Deși reuniunea de la Cancun nu 
este organizată in cadrul Națiunilor 
Unite, observatorii politici și econo
mici apreciază că discuțiile ce le va 
prilejui și eventualele hotărîri vor 
avea un impact notabil asupra lucră
rilor viitoarei sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

Comunicatul reuniunii ministeriale 
pregătitoare desfășurate zilele trecute 
precizează că intre obiectivele prin
cipale ale viitoarei conferințe se va 
afla „reflectarea complexității proble
melor actuale ale economiei mon
diale și corelarea lor. Ea va prilejui 
un schimb de vederi cu caracter ge
neral asupra viitorului relațiilor 
*Nord-Sud», în special în ceea ce 
privește interdependenta și recipro
citatea intereselor țărilor in curs de 
dezvoltare și ale statelor puternic in
dustrializate".

GENTIILE DE PRESĂ
“I

e scurt
PENTRU FOLOSIREA PAȘNICA A ENERGIEI NUCLEARE. La Viena au 

început marți lucrările unei reuniuni pregătitoare in vederea convocării 
in 1983 a Conferinței Națiunilor Unite pentru promovarea cooperării Inter
naționale în folosirea pașnică a energiei nucleare. Reuniunea, la care 
participă delegați din 70 de state, urmează să stabilească durata, ordi
nea de zi și eventual un program al lucrărilor preliminare ale confe
rinței. Președinte al reuniunii a fost ales reprezentantul Iugoslaviei, 
N. Pribicevici. Lucrările se vor încheia vineri.

Progresist al Oamenilor
la odihnă în R. P. Bulga- 
cursul convorbirii au fost

CONVORBIRI LA SOFIA. Todqr 
Jivkov, secretar general al C.C. ăl 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, a 
avut 6 întrevedere cu Ezekias Pa- 
paioannou, secretar general al Par
tidului _ ' '
Muncii din Cipru (A.K.ELL.), care 
se află 
ria. In 
discutate probleme ale relațiilor 
dintre cele două partide, ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale și s-a exprimat dorin
ța părților de a se dezvolta în con
tinuare relațiile dintre cele două 
partide — anunță agenția bulgară 
de presă, B.T.A.

TRATATIVE ECONOMICE SO- 
VIETO-AMERICANE. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., luni au 
început la Viena, conform unei În
țelegeri anterioare, tratative sovie- 
to-americane pentru Încheierea 
unui acord de lungă durată în do
meniul cerealelor.

, EXPERIENȚĂ NUCLEARA SUB
TERANĂ. Un comunicat al Minis-

I ferului Apărării al Franței, dat pu
blicității, marți, la Paris, și citat de

I agenția France Presse, anunță că 
| Franța a efectuat o nouă experien

ță nucleară subterană, „ultima din-
I___________________ _

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acord privind stabilirea Forței multinaționale însărcinate cu 

menținerea păcii în Sinai • Convorbiri anglo-egiptene
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Ambasadorii Egiptului și Israelului 
la Washington au semnat, luni, în 
prezenta secretarului de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, acordul de
finitiv asupra stabilirii Forței multi
naționale însărcinate cu menținerea 
păcii în Sinai — informează agen
țiile U.P.I. și France Presse. Do
cumentul prevede instalarea in Sinai, 
după retragerea israeliană — progra
mată să se încheie la 25 aprilie 
1982 — a unei forțe de 2 000—2 500 
militari, constituită din trei batali
oane și unități de sprijin logistic. 
Unul dintre cele trei batalioane va fi 
constituit de armata americană. Pină 
în prezent. Fiji este singura țară — 
în afară de S.U.A. — care a anuntat 
că va contribui la Forța multinațio-, 
nală de menținere a păcii în Sinai.

LONDRA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
și-a încheiat marți vizita oficială de 
două zile în Marea Britanie și a pă
răsit Londra plecînd spre Washing
ton. In capitala britanică, șeful sta
tului egiptean a conferit cu primul 
ministru, Margaret Thatcher, cu mi
nistrul de externe, lordul Carrington, 
iar în ultima zi a vizitei a avut o în
trevedere cu regina Elisabeta a Il-a.

tr-o serie programată de mal multe 
luni", în atolul Mururoa, din Paci
ficul de sud.

practici 
de via-

IN THAILANDA A FOST CREA
TA O NOUA FORMAȚIUNE PO
LITICA 1 — Partidul Social Demo
crat — al cărui lider este Somkid 
Srisangkom. Intr-o declarație făcu
tă presei, Somkid Srisangkom a 
arătat că partidul său va acționa 
pentru efectuarea unor schimbări 
in structura economiei, tn special 
pentru naționalizarea băncilor și a 
altor mari firme ale căror 
influențează negativ nivelul 
ță al populației.

„COSMOS — 1 285“. La 4 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos — 1 285". După cum trans
mite agenția T.A.S.S., el este des
tinat continuării explorării spațiu
lui cosmic.

august,

OBIECTIVELE NOII MISIUNI A 
NAVETEI „COLUMBIA". Vorbind 
la o conferință de presă organizată 
la centrul spațial de la Houston, 
membrii celei de-a doua misiuni a 
navetei spațiale americane „Colum
bia", Joe Eagle și Richard Truly, 
au declarat că data lansării navetei 
a rămas stabilită pentru 30 septem
brie. Astronauții au relevat că sar-

Problema centrală a tuturor aces
tor convorbiri a constituit-o situația 
din Orientul Mijlociu, inclusiv 
perspectivele continuării procesului 
de pace în zonă. Referindu-se la o 
serie de aspecte ale acestei proble
me, președintele Sadat a subliniat 
marți, în cadrul unei conferințe de 
presă, necesitatea recunoașterii rolu
lui Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei în realizarea Unei păci 
juste și durabile. El a declarat, de 
asemenea, că trebuie menținut pro
cesul de pace reprezentat de acordu
rile de la Camp David.

In turneul său oficial, președintele 
egiptean este însoțit de Kamal Hassan 
Aii, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe.

★
TEL AVIV 4 (Agerpres). — Pre

ședinția Consiliului de Miniștri din 
Israel a anunțat că premierul Mena- 
hem Begin va prezenta miercuri în 
fața Knesset-ului (parlament) com
ponența noului său cabinet, care cu
prinde 18 miniștri și 9 viceminiștri — 
informează agenția France Presse. 
Acordurile privind coaliția guverna
mentală vor asigura primului minis
tru o majoritate parlamentară de 61 
de locuri din 120 ale Knesset-ului.

cina lor principală va consta in 
verificarea bunei funcționări a bra
țului articulat, in lungime de 15,2 
metri, al navetei, destinat să slu
jească la plasarea pe orbite și la 
recuperarea din spațiul circumte- 
restru a sateliților sau altor obiecte 
spațiale. De asemenea, echipajul va 
verifica datele referitoare la rein
trarea in atmosferă și aterizare ob
ținute in urma primei misiuni. 
Reacțiile navetei și mai ales ale 
scutului său termic vor fi verifi
cate din nou, spre a se stabili un
ghiul optim de pătrundere in stra
turile atmosferei.

„RĂZBOIUL" SUBVENȚIILOR 
PENTRU EXPORTUL DE AVIOA
NE. S.U.A., Franța, R.F.G. și Ma
rea Britanie au realizat un armis
tițiu în ce privește o parte impor
tantă a „războiului" subvențiilor 
pentru exportul de avioane — in
formează agențiile U.P.I., France 
Presse și Reuter. Președintele Băn
cii americane de export-import, 
William Draper, a precizat că gu
vernele celor patru țări au conve
nit să reducă creditele pentru sub
venționarea unor astfel de expor
turi prin utilizarea unei dobînzl. 
bancare de minimum 12 la sută 
la aceste credite.

POPULAȚIA NEPALULUI nu
măra in luna iunie 14 179 301 locui
tori, relevă un comunicat al Birou
lui central de statistică din Kat
mandu, care face cunoscute rezul
tatele preliminare ale ultimului re- 
censămint național desfășurat in 
această țară. Numărul bărbaților 
era cu 85 547 mai mare decit cel al 
femeilor.

_1

Pe fundalul crizei - 
intensificarea violentei sociale

neofascismului

Capriciile vremii

Recrudescența terorismului și spectrul 
în țările occidentale

In ampla analiză a situației internaționale făcută în expunerea la 
Congresul consiliilor oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
menționa, printre fenomenele de natură să îngrijoreze opinia publică 
mondială, reactivizarea unor cercuri fasciste, înmulțirea actelor de terorism, 
amplificarea propagandei rasiste, șovine, anticomuniste, folosită de 
cercurile imperialiste ca mijloc de diversiune, pentru lichidarea drepturilor 
democratice ale maselor, pentru învrăjbirea forțelor progresist'e, a popoa
relor in scopul întăririi dominației și asupririi, al continuării politicii 
imperialiste și neocolonialiste.

Un șir de evenimente petrecute în ultimul timp vin să confirme întru 
totul această apreciere, evidențiind, o dată în plus, necesitatea de a se 
adopta măsuri drastice pentru a se pune capăt acestor fenomene deosebit 
de nocive.

Băncii centrale din Barcelona, îm
preună cu 200 de ostatici. In R.F.G., 
la Heidelberg, o bombă distruge com
plet clădirea în care își avea locuința 
un ziarist ce publicase mai multe 
materiale despre activitățile teroriste. 
In Italia, papa loan Paul al II-lea 
este grav rănit de focuri de armă 
trase de Aii Agca, membru al orga
nizației de extremă dreaptă turce 
„Lupii cenușii". Pe aeroportul Aja
ccio din Corsica, o bombă explodează 
în momentul aterizării avionului ce-1 
transporta pe fostul președinte fran
cez Valâry Giscard D’Estaing... Și lis
ta s-ar putea prelungi cu multe 
alte exemple. x
• EXPRESIE A „MARGINALI- 

ZARII SOCIALE ȘI POLITICE". Te
rorismul este un fenomen politic și 
ideologic caracteristic societății capi
taliste. bazate pe exploatare, care a 
apărut in perioada postbelică pe fon
dul crizei generale a capitalismului, 
în condițiile actualei crize, el a cu
noscut un deosebit avînt. Nu întîm- 
plător deceniul trecut a coincis cu o 
escaladă fără precedent a violenței, 
in general, și a terorismului, în parti
cular, care, prin implicațiile sale mul
tiple și profunde — de natură poli
tică, socială, economică — a ridicat 
serioase obstacole în fața desfășurării 
normale a vieții sociale. Lumea capi
talistă, profund afectată de fenomene 
de descompunere socială și morală, 
constituie, datorită faptului că unii 
oameni nu întrevăd o cale de rezol
vare a problemelor economice și so
ciale și de trecere la o nouă orândui
re, mai dreaptă, un teren fertil pe 
care proliferează concepții nihiliste, 
anarhice. Rezultat și expresie a crizei 
societății capitaliste, apariția si am
plificarea terorismului sînt în același 
timp o ilustrare elocventă a Incapaci
tății statului burghez de a soluționa 

probleme complexe sociale și națio
nale care confruntă această orân
duire.

Intr-adevăr, în condițiile cînd ar
mata celor fără de lucru este în con
tinuă creștere, iar situația economică 
cunoaște o continuă deteriorare, cînd 
masele largi sint excluse de la con
ducerea societății, se poate constata 
un proces de marginalizare a unor 
grupuri sociale care, în consecință, 
se ridică împotriva sistemului. „Pe 
măsura marginalizării sociale și po
litice — scria publicistul marxist ita
lian F. Michelini — are loc răspin- 
direa extremismului violent și apoi 
apariția terorismului specializat". Si
tuația grea, chiar disperată a tinere
tului, debusolarea sa provocată de 
decadența socială și. morală, dar mai 
ales de lipsa perspectivelor profesio
nale, constituie fără îndoială o pre
misă a terorismului, unii dintre ti
nerii dezorientați, nemulțumiți șl re
voltați căzînd mai ușor pradă ideo
logiilor teroriste.
• ORGANIZAȚIILE TERORISTE. 

ADEPTE FĂȚIȘE ALE IDEOLO
GIEI FASCISTE. Terorismul, fie el 
„de dreapta" sau camuflîndu-se sub 
firme „de stînga", își propune, prin 
acțiunile sale, să stîmească panică, 
teamă, haos și neîncredere, să desta
bilizeze societatea, să bareze căile 
unor prefaceri democratice. Este ca
zul atîtor atentate cărora le-au că
zut victimă, la întîmplare, oameni 
nevinovați, ca, de pildă, cel din gara 
de la Bologna, de anul trecut, 
soldat cu 85 de morți și 200 de răniți, 
cel asupra sinagogii din Paris (14 
morți, 14 răniți) sau de la Miinchen, 
din timpul sărbătorii populare a berii 
(12 morți, 200 răniți). Teroriștii nu se 
dau înlături de la nici o metodă, 
arsenalul lor întinzindu-se de la șan
taj și atentate cu bombe, deturnări de 
avioane, răpiri și luări de ostatici și 
pină la asasinate și chiar masacre.

Nu întîmplător organizațiile care 
își proclamă deschis telurile teroriste, 
indiferent dacă este vorba de „Wi- 
king Jugend" sau „Wehrsportgruppe 
Hoffmann" (aceasta din urmă inter
zisă) din R.F.G., de „British Move
ment" din Marea Britanie. „Vlaamse 
Militanten Orde" din Belgia sau fe
derația extremistă „KNJE" din Aus
tria, pentru a menționa doar cîteva 
dintre ele — sînt toate adepte pe 
fată ale ideologiei fasciste. Ele între
țin intense contacte, organizează în- 
tîlniri, antrenamente paramilitare co-

Așa arăta in vara lui 1980, gara orașului italian Bologna după atentatul cu 
bombe săvirșit de elemente de extremă dreaptă și soldat cu moartea a 85 de 
persoane și rănirea altor 200. La implinirea, duminică, a unui an de la acest act 
criminal, în întreaga Italie a încetat, pentru cîteva minute, traficul pe căile 
ferate. La Bologna a avut loc o ceremonie la care au participat președintele 
Italiei, Sandro Pertini, primul ministru, Giovanni Spadolini, numeroși locuitori 
ai orașului, precum și cetățeni veniți din diferite zone ale țării.

mune, colaborează în domeniul pro
pagandei, astfel că astăzi se poate 
vorbi de o adevărată „internațională 
brună" ce-și întinde tentaculele pe 
deasupra granițelor. Extremismul de 
dreapta este, prin natura sa, indiso
lubil legat de rasism, telurile sale 
politice, antidemocratice fiind du
blate de „idealul păstrării purității 
rasiale". Peste ocean, în S.U.A., Ku- 
Klux-Klan“-ul este poate organizația 
cea mai reprezentativă pentru aceas
tă orientare. După ce cunoscuse la un 
moment dat o perioadă de declin, or
ganizația a înregistrat în deceniul 
trecut un reviriment, numărul mem
brilor săi urcînd de la 2 000 în 1975, 
la 10 000 în 1980. Țelurile și metodele 
au găsit prozeliți și în țările occiden
tale europene, in rîndul extremiștilor 
de dreapta, cu care au dealtfel nu
meroase afinități. Astfel. în R.F.G., a 
luat ființă o filială a Ku-Klux-Klan- 
ului care de pe acum numără 1000 
de adepți. neonaziștii de aici nutrind 
speranța ca. sub acoperișul său, 
„dreapta fărîmițată să ajungă la o 
nouă mișcare unitară în Germania 
occidentală". In această țară, tinta 
„Glugilor albe" o constituie mai ales 
muncitorii străini.
• „BRAȚUL ÎNARMAT AL CRI

ZEI". Printre obiectivele urmărite de 
terorism se numără și slăbirea și 
dezorganizarea mișcării muncitorești 
(se spune că „terorismul este brațul 
înarmat al crizei îndreptat împotriva 
mișcării muncitorești organizate"). 
Nu trebuie să inducă tn eroare titu

laturile ostentative pe care și le aro
gă unele organizații extremiste, care 
se autointitulează „de stînga". Ele au 
menirea de a compromite partidele 
și organizațiile clasei muncitoare și 
a semăna derută în rîndul celor 
neavizați. Că organizațiile de extre
mă dreaptă sau extremă stingă ur
măresc în fond aceleași scopuri re
iese și dintr-o recentă telegramă a a- 
gentiei Reuter care anunță descope
rirea, de către poliția italiană, a 
unor strânse legături de cooperare și 
întrajutorare între organizațiile tero
riste de „dreapta" și cele de „stînga", 
ele făcînd schimb de arme, informații 
și asistentă medicală.

Trăgîndu-și seva din înseși datele 
obiective ale crizei sistemului capita
list. violenta, terorismul nu pot oferi 
soluția depășirii acesteia. Opinia pu
blică, masele de oameni ai muncii își 
ridică tot mai hotărit glasul împo
triva activității profund reacționare 
și antiumane a acestor grupări extre
miste. Așa cum arată lecțiile trecu
tului și experiența prezentului, cum 
susține consecvent partidul nostru, 
factorul esențial al înlăturării perico
lului fascist, al combaterii activități
lor teroriste îl constituie tocmai uni
tatea forțelor democratice celor mai 
largi, riposta lor fermă și hotărîtă. 
coroborată cu măsuri legislative 
ferme pe plan Intern și internațional, 
care să facă imposibilă orice aseme
nea activitate.

Mariana SASARMAN

BUDAPESTA. — Cel mai... „fri
guros" punct din Ungaria a fost, la 
3 august, Budapesta, unde meteoro
logii au înregistrat temperatura de 
„numai" plus 34 grade Celsius. In 
alte localități mercurul termometre
lor a urcat și pină la plus 38 gra
de. O asemenea caniculă s-a mai 
înregistrat la Budapesta in urmă cu 
64 de ani.

BELGRAD. Un val de căldură 
cu temperaturi record s-a înregis
trat în ultimele zile în mai multe 
regiuni ale Iugoslaviei. După cum 
transmite agenția Taniug, la Bel
grad temperatura a fost de 38 grade 
Celsius, cea mai ridicată din ultimii 
35 de ani, în timp ce la Titograd 
s-au înregistrat chiar 40 de grade, 
iar la Mostar 42 de grade.

AGENDĂ ENERGETICĂ
R. P. CHINEZA — In cadrul efor

turilor de dezvoltare a bazei energe
tice a țării. în zonele estice ale R. P. 
Chineze se află în construcție mai 
multe exploatări de cărbune. Astfel, 
in provincia Anhui constructorii lu
crează la amenajarea unor mine de 
capacitate mare și medie care vor 
livra economiei naționale. în total, 
15 milioane tone de cărbune pe an. 
în 1982 și 1983 vor fi date în ex
ploatare unitățile miniere Zhuxian- 
zhuang și Panji I, care vor furniza 
anual 1,2 și, respectiv, 3 milioane 
tone de cărbune. Sînt în curs lucră
rile și la minele Panji-II, Linhuan 
și Haizi cu o capacitate anuală pro
iectată de 6,3 milioane tone.

TURCIA. — Potrivit declarației di
rectorului general al Companiei na
ționale de petrol, rezervele prospec
tate ale Turciei sint în prezent de 
625 milioane tone. Extracția petro
lieră va fi în acest an de 1,2 mili
oane tone. Dar din producția internă 
de petrol se vor acoperi doar 16—17 
la sută din necesitățile de consum. 
De aceea, prospecțiunile desfășurate 
în prezent în 26 de regiuni ale țării 
vor avea o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea energeticii turce.

R. A. EGIPT. — în apropiere de 
Alexandria au început lucrările de 
construcție ale primei centrale ato- 
moelectrice din Egipt, informează 
agenția M.E.N. Instalațiile centralei, 
pentru care a fost rezervată o su
prafață de 45 kilometri pătrati. au o 
capacitate totală de 5 000 MW. Pri
mele cantități de energie electrică 
vor fi furnizate la sfîrșitul anului 
viitor.

ATENA. — Numeroase incendii 
s-au înregistrat, luni, in Grecia, 
unele dintre ele extinzindu-se con
siderabil din cauza temperaturilor 
înalte și a vintului puternic. Potri
vit poliției elene, marți dimineața 
pompierii nu reușiseră să pună sub 
control unul din incendiile care a 
izbucnit în zona industrială e \ieț 
net cuprinzind 12 întreprins 
depozite și provocînd daune 
loare de milioane de dolari. Un 
turist și-a pierdut viața, surprins 
de un incendiu într-un camping. 
Totodată, din cauza extinderii in
cendiilor de pădure — peste 35 
după datele preliminare — mai 
multe localități rurale din diferite 
regiuni ale țării au trebuit să fie 
evacuate.

MAREA BRITANIE. — Secretaria
tul de stat britanic pentru energie 
a elaborat un program pe termen 
lung privind utilizarea energiei eo
liene. Un prim generator avînd ca 
sursă forța vintului va fi construit la 
Burgar Hill, pe una din insulele 
arhipelagului Orcade, costul total al 
proiectului ridicindu-se la 5,6 mili
oane lire sterline. Palele rotorului 
vor avea un diametru de 60 metri, 
iar puterea instalației va fi de 3 MW. 
Intrarea în funcțiune a acestei in
stalații este prevăzută pentru finele 
anului 1983.

MEXIC. — Dacă în urmă cu 20 de 
ani necesitățile de electricitate ale 
Mexicului erau de numai 2,3 miliarde 
kWh. ca urmare a dezvoltării eco
nomice generale s-a ajuns la un 
total de 14 miliarde kWh; Economiș
tii mexicani apreciază că în următo
rii 20 de ani, economia tării va avea 
nevoie anual de 83 miliarde de kWh 
energie, care urmează să fie asigu
rată din resursele interne. Se pre
vede ca centralele atomice să furni
zeze 35 Ia sută din acest necesar, 
hidrocentralele 35 la sută, termocen
tralele pe bază de petrol și gaze 15 
la sută, cele pe bază de cărbune 12 
la sută, iar centralele geotermice 3 
la sută.

INDONEZIA. — Compania de elec
tricitate de stat din Indonezia a lan
sat cel mai mare program din 

•această țară pentru reducerea consu
mului de petrol în termocentrale. 
Pînă în 1990 compania și-a propus să 
reducă consumul de petrol cu peste 
50 Ia sută și să folosească mai mult 
cărbunele si energia hidraulică.
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• UN ADEVĂRAT FLAGEL. înce
putul lunii trecute a coincis cu o acti
vizare intensă a grupării teroriste ita
liene „Brigăzile roșii". „Coloana ve- 
nețiană" a acesteia s-a concentrat în
deosebi asupra uzinei chimice Monte
dison din Veneția, una din cele 
mai Importante întreprinderi in
dustriale ale tării, metodele de 
intimidare folosite incluzînd atacarea 
muncitorilor care mergeau la lucru 
și plasarea de bombe la domiciliul 
unor responsabili sindicali sau re
prezentanți ai conducerii uzinei. Ac
tele de teroare au culminat cu asasi
narea lui Giuseppe Taliercio, mem
brii al direcției întreprinderii, al că
rui cadavru a fost găsit de politie în 
urma unui telefon anonim, iar zilele 
trecute, a lui Roberto Peci, fratele 
unui fost „brigadist", considerat tră
dător de către aceștia. Cam în ace
leași zile cu evenimentele de la Ve
neția „coloana romană" a comis un 
atentat împotriva unuia din birourile 
P. C. Italian din Roma.

Acestea sînt doar cele mal recente 
evenimente violente inițiate de tero
riștii italieni. Departe însă de a se li
mita la o singură tară, actele de acest 
gen, se poate spune, au devenit, 
datorită frecventei tot mal mari, o 
componentă a vieții de zi cu zi a 
lumii occidentale. După cum scrie 
revista „TIME", „chiar dacă amploa
rea și natura violenței variază de la 
un loc la altul, fenomenul in sine este 
prezent in întreaga Europă occiden
tală". In acest sens, se poate spune că 
anul 1981 a debutat sub semnul unei 
recrudescențe a terorismului. Iată 
doar cîteva fapte culese la întlmpla- 
re. în Spania, după ce un grup de 
extremiști de dreapta a ocupat clă
direa parlamentului și a ținut ore In 
șir ostatici pe deputati și pe membrii 
guvernului, un alt grup a tinut ocu
pată, timp de 37 de ore, clădirea


