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ÎNTRAJUTORAREA
MUNCITOREASCĂ

izvorul forței
presei noastre
„Presa și radioteleviziunea
trebuie să promoveze neabătut
concepția revoluționară a partiî' lului nostru, să contribuie tot
mai activ la unirea și mobiliza
rea maselor în înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidu
lui, să^ asigure exprimarea largă
a părerilor și propunerilor oa
menilor muncii, devenind adevă
rate tribune ale democrației so
cialiste, instrumente eficiente de
perfecționare a organizării și
conducerii societății".

NICOLAE CEAUȘESCU
In fiecare an,
la 15 august,
sărbătorim Ziua
presei.
Eveni
mentul — remar
cabil prin rezo
nanțele sale in
viața
politică,
socială și cultu
rală a țârii dobîndește
în
acest an semni
ficații deosebite,
întrucit coincide
cu jubileul a 50
de ani de la apariția primului număr al organului cen
tral al Partidului Comunist Român - ziarul „Scinteia".
Cele cirțci decenii de existență a „Scinteii', cinci de
cenii de luptă consecventă in slujba cauzei partidului,
o politicii lui de eliberare națională și socială, de edi
ficare a noii orînduiri, socialiste, întruchipează strălucit
idealurile și năzuințele presei comuniste din țara noas
tră, aniversarea constituindu-se astfel într-un elogiu
adus scrisului militant, slovei puse in slujba poporului,
a înfăptuirii politicii partidului.
Apărută într-o perioadă de puternică intensificare a
luptei revoluționare a clasei noastre muncitoare, ca o
continuare și îmbogățire a valoroaselor tradiții ale pre
sei progresiste, democratice și1 muncitorești din țara
noastră, „Scinteia" se constituia într-un simbol al uni
tății ideologice și organizatorice a partidului, dînd
exp esia înaltei aprecieri pe care partidul o acordă
pres, : ca instrument prețios de conștientizare și mo
bilizai^ a maselor, ca importantă armă pentru înfăp
tuirea înaltelor sale țeluri de libertate, independență,
democrație și dreptate socială.
Condițiile deosebit de grele de apariție șl difuzare a
„Scinteii" ilegale înscriu biografia ziarului în rîndul
faptelor eroice, ale comuniștilor, ale partidului nos
tru, efortul de tipărire și răspîndire a ziarului fiind
parte integrantă a luptei revoluționare a maselor mun
citoare conduse de partid.
(Continuare în pag. a V-a)
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In intimpinarea marii noastre sărbători naționale

de către partid -

și prestigiulu i
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scoate la lumină noi
resurse energetice și de materii prime
Pentru realizarea obiectivului prioritar stabilit de Congresul al XII-lea al parti
dului — dezvoltarea bazei de materii prime a țării — sint angrenate la nivelul întregii
economii importante forțe umane și tehnice, se desfășoară ample acțiuni pentru
descoperirea și punerea in valoare a noi zăcăminte, pentru îndeplinirea mai devreme
și in cele mai bune condiții a sarcinilor stabilite în acest domeniu. Alături de forțele
permanente care lucrează pe șantierele de importanță națională pentru creșterea bazei
de materii prime, la inițiativa conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
au venit într-o largă acțiune de întrajutorare mii și mii de muncitori, împreună cu
utilaje de mare capacitate.

UN FRUMOS SUCCES AL PARTICIPANȚILOR LA ACȚIUNEA

„CUPRU - ROȘIA

POIENI11

Participanții la acțiunea „Cupru — Roșia tru impulsionarea ritmului lucrărilor, printr-o
Poieni 1981“, tineri muncitori sosiți în inima
mai bună organizare a producției și a mun
Munților Apuseni din județele Constanța,
cii, prin utilizarea intensivă a mijloacelor
Cluj și Alba, raportează că, în ziua de 14 au
tehnice din dotare, astfel ca, pînă la sfirșitul
gust, și-au îndeplinit angajamentul asumat
acțiunii, prevăzut pentru 31 octombrie 1981,
în cinstea marii sărbători de la 23 August.
să dizloce și să transporte peste sarcinile de
într-o telegramă adresată cu acest prilej
Comitetului Central al Partidului Comunist' plan un volum de 1,5 milioane metri cubi
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tînă- materiale de descopertă, operație pregătitoare
de mare importanță pentru punerea în va
rul colectiv de pe acest mare șantier al in
loare a resurselor cuprifere din zona Apu
dustriei noastre extractive și-a exprimat
liotărîrea de a face în continuare totul pen
senilor.

Relatări primite ieri la redacție despre:
Acțiunea „Gorj ’81“
— Tovarășe ing. Costică Soare, coordonați
în calitatea de director cu problemele de in
vestiții al Combinatului minier „Oltenia" o
a doua ediție a .Acțiunii Gorj". Care sint
forțele tehnice și umape angajate in această
importantă acțiune de întrajutorare mimcA
torească ?
— Așa cum se știe, începînd cu data de 15
mai s-a declanșat, pentru a doua oară, în
bazinul minier al Olteniei, o amplă acțiune
de intrajutprare muncitorească pentru im
pulsionarea extracției de cărbune energetic.
In carierele și șantierele miniere de la Rovinari, Motru, Jilț și Husnicioara-Mehedinți
sint din i»u angrenați mii de brigadieri din
27 de județe ale țării și municipiul București
— muncitori, specialiști, tineri, precum și
militari ai forțelor noastre armate, la dispo
ziția cărora au fost puse 1150 autobasculante
mari, 146 excavatoare, 167 buldozere, alte
(Continuare în pag. a Il-a)

Acțiunea „Sulf Călimani ’81“
Au trecut mai bine de două luni de cînd
în Călimării a început o amplă acțiune de
întrajutorare muncitorească. Au venit atunci
să se înfrunte cu muntele — pentru a con
tribui la accelerarea ritmului de dezvelire a
minereului de sulf de straturile de rocă —
bărbați voinici din județele Bistrița-Năsăud,
Botoșani, Giurgiu, Harghita, Iași, Maramureș,
Suceava, precum și militari. „Participanții la
acțiunea „Sulf-Călimani ’81“ — ne spunea to
varășul Remus Crăciun, director tehnic al
Combinatului minier „Suceava", șeful coman
damentului acțiunii — au privit cu răspundere
sarcina ce le-a fost încredințată și ajutorul
pe care ni l-au dat este substanțial. în peri
oada 1 iifnie-10 august a.c. au fost săpate gale
rii de minare în lungime de 3 770 metri, s-au
transpoi-tat 265 560 mc steril și 41 485 mc ba

last și piatră de construcții, s-au deplasat
600 350 mc steril. De o importanță deosebită
(Continuare în pag. a Il-a)

Acțiunea „Huilă Cîmpu lui Neag“
— După mai bine de două luni de la de
clanșarea acestei importante acțiuni de punere
în valoare a noi resurse de cărbune, aici, în
Valea Jiului, care sint rezultatele obținute ?
— înregistrăm însemnate depășiri atît la
acțiunea de decopertare, cit și la excavația
cărbunelui — ne spune ing. Gheorghe Stoicuță, șeful carierei Cîmpu lui Neag. S-a dizlocat
pînă acum un însemnat volum de material —
steril, cărbune, produse de balastieră — în to
tal peste 1 milion metri cubi, din care aproa
pe 370 000 mc steril și mai mult de 55 000 tone
cărbune. Peste prevederile de plan la zi s-au
realizat 30 000 mc steril și 10 000 tone huilă.
Aș adăuga că în această perioadă au fost
(Continuare în pag. a Il-a)

Acțiunea
„Lignit - Horezu“
— Zilele trecute — ne spunea tovarășul
Nicolae Vlăduț, comandanți eșalonului muncioresc angrenat în acțiunea de întrajutorare
a minerilor din bazinul carbonifer BerbeștiAlunu — mă trezesc cu trei tineri : „Dați-ne
și nouă ceva de lucru — au zis ei — că tot
sîntem în vacanță, iar la liceul mecanic din
Rm. Vilcea, unde sîntem elevi, am mai
învățat cite ceva în reparații auto". Spre
bucuria noastră, acești tineri nu sint singurii
care au simțit și simt nevoia lăuntrică de a
veni în sprijinul minerilor.
Din cei 400 000 mc de steril și balast cit
ne-am angajat să excavăm și să transportăm
(Continuare în pag. a Il-a)
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Mult, frumos, confortabil — pentru oameni
Odată cu construirea ți dezvol
tarea unor puternice zone indus
triale, in care se produc astăzi lo
comotive electrice ți energie elec
trică, îngrășăminte chimice și mațini-unelte, tractoare și transfor
matoare de forță, motoare și mo
bilă, confecții și altele, s-au înăl
țat la Craiova, în anii de după
23 August, nu mai puțin de 10 noi

cartiere ți ansambluri de locu
ințe — Craiovița Nouă, Brazda lui
Novac, Calea București, Piața Gă
rii, Lăpușului, 1 Mai, Calea Severinului, Rovine, Calea Unirii și
Valea Roșie, care însumează aproape 50 000 de apartamente.
Practic, unul din doi locuitori ai
Craiovei locuiește acum într-un
apartament confortabil. Semnifi

cativ pentru expansiunea urbanis
tică a municipiului este faptul că
un singur cartier — Craiovița
Nouă — un adevărat oraș in oraș
— adăpostește astăzi aproape în
treaga populație a Craiovei din
1944. S-a construit și se constru
iește în ritm susținut. într-o linie
arhitectonică modernă, originală.
Un exemplu grăitor îl constituie

însuți centrul civic, realizat la in
dicația secretarului general al
partidului. Noul centru civic se
integrează armonios într-un pei
saj urbanistic în plină dezvoltare,
în perimetrul căruia s-au înălțat
în ultimii ani Teatrul Național,
facultățile de electrotehnică și
medicină, sala polivalentă, liceul
„Tudor Arghezi" și alte edificii
social-culturale. (N. Băbălău).

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, la» Snagov, delega
ția Comitetului pentru agricultură al
Camerei Reprezentanților din Con
gresul S.U.A., condusă de E. Kika
de - la Garza, deputat democrat din
partea statului Texas, președintele
comitetului, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, face o vizită în
țara noastră. Din delegație fac parte
William C. Wampler, deputat repu
blican din partea statului Virginia,
șeful Grupului minoritar din Comi
tetul pentru agricultură, Thomas
Hagedorn, deputat republican din
partea statului Minnesota, și Ronald
C. Marlenee, deputat republican din
partea statului Montana, membri ai
comitetului.
La întrevedere au luat parte
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale,'- Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, luliu
Fejes, secretar al Comisiei pentru
politică externă și cooperare econo
mică internațională, Tiberiu Mureșan, membru al Comisiei pentru
agricultură, silvicultură și gospodă
rirea apelor ale M.A.N.
A fost de față Herbert Kaiser, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
S.U.A. la București.
La început, conducătorul delegației
a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un cald salut din partea
președintelui Ronald Reagan.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Statelor Unite cele mai
bune salutări.

Conducătorul delegației a mulțumit
șefului statului român pentru întrer
vedere, exprimind profunda satis
facție de a se întîlni cu președintele
Nicolae Ceaușescu, de a vizita țara
noastră, de a putea discuta cu acest
prilej căi șl modalități menite să
conducă la amplificarea relațiilor
româno-americane.
Salutînd pe membrii delegației,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
manifestat, la rîndul său, satisfacția
pentru vizita congresmanilor ameri
cani, apreciind că ea va contribui la
mai buna cunoaștere, la dezvoltarea
în continuare a raporturilor dintre
România și S.U.A.
A avut loc un schimb de păreri în
legătură cu colaborarea dintre cele
două țări. în special în domeniul
agriculilirii.
S-a iflevat rolul însemnat ce re
vine parlamentelor și parlamentari
lor din cele două-țări în promovarea
bunelor raporturi dintre România și
Statele Unite, în întărirea prieteniei
dintre popoarele noastre, ca și în
cooperarea pentru soluționarea ma
rilor probleme cu care se confruntă
omenirea, în folosul tuturor statelor,
indiferent de mărime și puterea lor
economică, de regimul lor socialpolitic.
în timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte ale
vieții internaționale. S-a subliniat că
actuala situație internațională recla
mă intensificarea eforturilor pentru
oprirea agravării climatului politic
în lume, pentru reluarea și consoli
darea politicii de destindere, colabo

rare și respect al independenței na
ționale, pentru soluționarea pe cale
pașnică, prin tratative, a stărilor de
încordare și conflict din diferite zone
ale globului.
Un loc important in cadrul schim
burilor de vederi l-au ocupat pro
blemele păcii și destinderii interna
ționale, subliniindu-se necesitatea
trecerii la măsuri care să . asigure
păstrarea și garantarea echilibrului
de forțe nu pe calea creșterii cursei
înarmărilor, a fabricării și perfec
ționării de noi arme, ci prin acțiuni
concrete, sub un strict control inter
național, de reducere a cheltuielilor
militare și armamentelor. S-a evi
dențiat faptul că oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării, și
înl primul rind a celei nucleare, co
respund dorinței de pace a tutițjor popoarelor și ăr disppnibiliza
sume importante pentru dezvoltarea
economică, îndeosebi a țărilor ră
mase în urmă. A fost relevată, tot
odată, necesitatea orientării efortu
rilor în direcția dezvoltării agricul
turii, în primul rînd în țările în curs
de dezvoltare, ca o latură însemnată
a progresului lor economic și social,
importanța sprijinului ce trebuie
acordat de statele dezvoltate pentru
elaborarea de programe care să de
termine înlăturarea foametei, a subalimentației, asigurarea unor condiții
de viață tot mai bune cetățenilor pla
netei, să servească colaborării între
toate popoarele lumii.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Populare Mongole
Vineri, 14 august, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a pri

mit pe Țagaanlamyn Dughersuren,
ambasadorul Republicii Populare
Mongole la București, cu prilejul în
cheierii misiunii sale în țara

noastră.
Convorbirea, care a avut Ioc cu
acest prilej, s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, tovărășească.

GRĂDINILE DE LEGUME PATRIOTISMUL
locul spre care să se îndrepte
zilnic forțe cit mai mari, pentru
grăbirea culesului și îngrijirea
exemplară a culturilor
Legumicultura este sectorul spre care trebuie con
centrate acum cele mai importante forțe pentru că
sint de executat lucrări mai ales în ce privește cu
lesul, cit și lucrări de întreținere a culturilor. Care
este starea de vegetație a culturilor de legume și ce
lucrări se impun a fi aplicate acum in această pe
rioadă ?
ÎNTREȚINEREA EXEMPLARA A CULTURILOR
ȘI APLICAREA UDĂRILOR sint lucrări care tre
buie continuate practic pe întreaga suprafață cul
tivată cu legume, ținîr.d seama atît de gradul de
îmburuienare a unor grădini, cit și de deficitul de
apă din sol existent la această oră, mai ales in zo
nele unde nu a plouat. La Trustul pentru produ
cerea legumelor de cimp se apreciază că, in general,
culturile legumicole se dezvoltă bine. Însă. în unele
zone ale țării vegetația este intîrziată. în asemenea
condiții, mai mult decît în alți ani, trebuie acordată
toată atenția udărilor. Cea mai mare nevoie de apă
o are varza ; cea de toamnă, de exemplu, trebuie
udată din trei în trei zile. De asemenea, prioritate
la irigat au culturile succesive, care ocupă circa
82 000 hectare, de pe care se va putea obține o re
coltă suplimentară de legume. Tocmai de aceea se
impune ca toate instalațiile aflate pe terenurile de
pe care s-a strîns recolta să fie mutate fără intîrziere pe cele cu culturi în vegetație, iar formațiile
de udători să nu-și întrerupă activitatea. în același
timp se cere a fi executate lucrările de întreținere a
culturilor — prășit, plivit și tratamentele împotriva
bolilor care pot apărea ia tomate după ultimele ploi.
Cu atit mai necesare sint aceste lucrări, cu cit există
culturi .întinse de legume aflate în plină fază de
dezvoltare a .rodului. Prin executarea corectă a aces
tor lucrări se va asigura dezvoltarea normală a plan
telor și fructificarea lor pînă toamna tîrziu, ceea ce
este foarte important pentru sporirea recoltelor și
buna aprovizionare a populației cu aceste produse.
RECOLTAREA ȘI LIVRAREA LEGUMELOR.
Pentru a se asigura o aprovizionare ritmică a popu
lației se impune ca graficele de recoltare și livrare
să fie respectate cu cea mai mare rigurozitate. Din
grădini sint strînse acum cantități mari de produse,
iar volumul lor va crește pe măsură ce vor ajunge
la maturitate și alte culturi. Este de așteptat ca in
perioada imediat următoare să se producă acea „ex
plozie" a tomatelor, care, acolo unde activitatea nu
este bine organizată, dă atita bătaie de cap în fie
care an. Pentru a preintîmpina neajunsurile din
trecut, de pe acum se cer făcute toate pregătirile în
vederea asigurării unui ritm înalt de recoltare și
prelucrare. în interesul bunei aprovizionări a popu
lației este necesar’ ca graficele de livrare să fie
stabilite cu cea mai mare responsabilitate și respec
tate întocmai. Or, se constată că în această perioa
dă, conducerile unor unități agricole sint tentate să
recolteze mai degrabă cantități mari de rădăcinoase,
iar la alte sortimente mult solicitate de cumpărători
să nu respecte graficele de livrare.
Se desprinde, așadar, concluzia că există condiții
ca, în acest an. să se obțină producții bune de le
gume Ia majoritatea sortimentelor cultivate. Pentru
aceasta trebuie să se acționeze în continuare pen
tru organizarea temeinică a lucrărilor de întreținere
și irigare a culturilor, iar recoltarea și livrările să
se facă potrivit graficelor încheiate, astfel incit piața
să fie permanent aorovizionată cu legume proaspe
te, de cea mai bună calitate, iar fabricilor prelucră
toare să li se asigure materia primă necesară pen
tru a lucra la întreaga capacitate.

- dimensiune fundamentală

a literaturii române
însemnări de Dan ZAMFIRESCU

Una din ideile enunțate
cu cea mai semnificativă
pregnanță în Mesajul adre
sat de secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, recente’
Conferințe
naționale a
scriitorilor este aceasta :
„Cultivarea patriotismului,
a dragostei fierbinți față
de țară și popor, constituie
una din îndatoririle cele
mai nobile ale literaturii și
artei. Patria — cu trecutul
ei glorios, cu prezentul ei
socialist, cu viitorul său de
aur, cum îl dorea Eminescu
— este și rămine veșnic o
generoasă temă de inspira
ție pentru scriitori. Apare,
de aceea, cu totul de neîn
țeles părerea că poezia po
litică, patriotică, nu mai
este de actualitate, că
tema dragostei față de pa
trie și popor, literatura în
chinată României socialiste
nu mai oferă destule re
surse pentru o creație de
înalt nivel artistic și de
profund ecou in rindul ci
titorilor. Or, este clar că
astăzi, mai mult ca oricind,
poeții pot găsi subiecte de
inspirație de mare forță și
vibrație în realitățile noi
ale țării, in lupta și victo
riile poporului român con
structor al socialismului, in
viața nouă, liberă, demnă
și clocotitoare pe care o
trăiește națiunea noastră,
ca și in aspirațiile ei spre
înfăptuirea visului de aur
— comunismul".
Părerea că poezia politi
că, patriotică, patriotismul
în genere ca sentiment
fundamental, dictînd o anu
mită comportare în cultu
ră și anumite forme de
artă n-ar mai fi de actua
litate, ia, uneori, ipocrit,
înfățișarea unei opoziții la
așa-zisa inflație de poezie
și proză ori publicistică de
nivel scăzut, care-și fac
din tema sau sentimentul
patriotic cîrjele în care se
sprijină mediocritatea ta
lentului sau lipsa de talent
și de idei a semnatarului.
uneori lipsa lui de cunoș
tințe despre istoria patriei,
despre cultura ei și despre
prezentul în care trăiește.

vechi complex de Inferio
ritate, care datează încă
de pe vremea fanarioților,
dar care s-a complicat In
timpurile moderne cu ten
dința de a cultiva neîn
crederea în forțele proprii,
ceea ce dovedește cel puțin
necunoașterea
trecutului
nostru cultural Tendința
de a Înfățișa civilizația
creată de-a lungul secole
lor de poporul român ca
pe o realitate modestă și
periferică în contextul ci
vilizației europene, inca
pabilă să suporte compa
rația cu ceea ce a fost și
este civilizația altor po
poare, pune în discuție
șansele noastre de a juca
un rol major in eforturile
umanității.
Pe vremea fanarioților,
dascălii greci ai academii
lor din Iași și București
contestau, in acord dealt
fel cu o parte din aristo
crații autohtoni și semiautohtoni, capacitatea limbii
române de a fi utilizată în
invățămînt pentru expri
marea înaltelor științe și
filosoficeștilor preocupări.
A trebuit să vină un Asachi
și , un Gh. Lazăr, cu pleia
dă lor de ucenici și conti
nuatori, spre a mătura
această aberație din con
științele „prelucrate" de
cenii în șir de cei intere
sați.
Pe vremea cînd marea
generație pașoptistă lupta
pentru întemeierea Româ
niei moderne se contesta
„pretenția" locuitorilor de
la Dunărea de Jos de a se
numi națiune și de a avea
o țară care să nu mal stea
la cheremul deciziilor și
intereselor curților impe
riale. A trebuit actul de la
24 ianuarie 1859 și lupta
lui Cuza și a tovarășilor
săi de faptă și glorie spre
a demonstra că „visul" so
cotit nebunesc cu numai
un deceniu in urmă poate
fi înfăptuit. Atunci cind
s-a proclamat independen
ța, în 1877, presa habsburgică a afirmat că „un sin
gur regiment este sufibient
să pună pe goană toată

Există, se știe, un mai

(Continuare in pag. a IV-a)
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în întâmpinarea zilei de 23 August

FRUNTAȘII SE PREZINTĂ
CU UN BILANȚ BOGAT
IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE ȘI
TERMICE PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electroeentrale Oradea, cu 4013 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele
generatoarelor, 8,3 la sută la graficul
de putere la dispoziția sistemului
energetic național, 17,4 la sută la
productivitatea muncii ; consumul de
combustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termice
a fost redus cu 0,5 la sută, iar cel
de energie electrică pentru consumul
propriu tehnologic cu 2,6 la sută ;
unitatea s-a încadrat în bugetul de
cheltuieli.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Craiova.

IN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Lupeni, județul Hunedoara, cu 887,9
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,6 la sută la pro
ducția netă, 5,5 la sută la producția
fizică, 1,6 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, 13,5 Ia sută la
volumul de pregătiri miniere, 25,6 la
sută la volumul de deschideri minie
re, iar cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă — totale și materiale — au
fost reduse cu 4,2 la sută.
Locul II : întreprinderea minieră
Bărbătenî, județul Hunedoara.

Locul III : Mina ComăneștL jude
țul Bacău.
IN INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : întreprinderea Laminorul
de tablă Galati, cu 543,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 0.5 la sută la pro
ducția netă. 1,6 la sută la producția
fizică. 1.3 la sută la producția-marfă
vindută și încasată, 3,7 la sută la ex
port. 18.1 la sută la beneficii, 'iar
cheltuielile la 1 000 lei producțiemarfă au fost reduse cu 0.4 la sută.
Locul II : Combinatul de oteluri
«pedale Tîrgoviște.
Locul III : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE,
MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE
ȘI AUTOTURISME

Locul I : întreprinderea „Tehnometal“ — Timișoara, cu 840,7 puncte.
Prindpalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția netă, 22,6 Ia sută la producția
fizică. 1,7 la sută la producția-marfă
vîndută și incasată, 9,7 la sută la be
neficii. 5,5 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; consumuri
le normate de energie electrică șl
combustibili au fost reduse cu 4.9 la
sută.
Locul II: întreprinderea „Semănă
toarea" — București.
Locul III : întreprinderea de radia
toare și cabluri — Brașov.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI PENTRU ALTE RAMURI

Locul I: întreprinderea mecanică
•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sini
calculați pe șase luni.

Marea sărbătoare a poporului nostru — ziua de 23
August — este intimpinată de numeroase colective de
oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi,
din agricultură și din celelalte sectoare de activitate de
pe întreg cuprinsul țării cu importante realizări obținute
in ampla întrecere socialistă desfășurată pentru îndepli
nirea și depășirea planului național unic de dezvoltare
economico-socială pe anul în curs, pentru valorificarea
superioară a întregului potențial tehnico-material și uman

de utilaj tehnologic Moreni, județul
Dîmbovița, cu 699,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția netă, 12,3 la sută la producția
fizică, 2,8 la sută la productivitatea
muncii și 0,8 la sută la export :
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 1 la
sută, iar consumurile normate de
energie electrică și combustibil cu 1,6
la sută.
Locul II : întreprinderea de venti
latoare-București.
Locul III : întreprinderea me
canică de utilaj chimic-București.
1N

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Rafinăria Ploiești, cu
917,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 la sută la pro
ducția netă. 24,5 Ia sută la producția
fizică, 17,1 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată și 5,1 la sută la
productivitatea muncii ; consumurile

de care dispun, creșterea continuă a productivității muncii
și a eficienței economice, diminuarea la maximum a chel
tuielilor de producție, înfăptuirea unei noi calități în toate
domeniile de activitate, realizarea integrală și la termen
a sarcinilor la export.
Ca urmare a rezultatelor obținute pină la finele lunii
iulie și a punctajului general, stabilit pe baza indicatori
lor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socia
liste, pe perioada 1 ianuarie—31 iulie a.c. *), pe primele
locuri se situează :

fost depășiți cu : 81,2 la sută la pro
ducția netă, 56 la sută la producția
fizică, 50 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, 75 la sută la
beneficii și 54,6 la sută la livrări la
fondul pieței ; cheltuielile la 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu 4
la sută.
Locul II : întreprinderea piscicolă
Cluj.
Locul III : întreprinderea piscicolă
Măcin, județul Tulcea.
ÎN AGRICULTURA DE STAT
CU PROFIL ZOOTEHNIC

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și Industrializarea cărnii de
porc — Timiș, cu 454 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 32 la sută la pro
ducția fizică, 15 la sută la efective de
animale, 8 la sută la livrările de
produse la fondul de stat și 22 la
sută la beneficii ; cheltuielile la
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 1 la sută.
Locul II : întreprinderea de stat

Rezultatele în întrecerea socialistă
pe șapte luni ale anului 1981
normate de energie electrică și com
bustibil au fost reduse cu 3,6 la sută,
iar gradul de utilizare a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor a sporit față
de plan cu 2 la sută.
Locul II : Rafinăria Crișana. ju
dețul Bihor.
Locul III : Combinatul petrochimic
Brazi, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII
LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Rîmnicu
Vilcea, cu 879,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția netă. 2,5 la sută la producția
fizică, 1,3 la sută la beneficii și 11,1
la sută la livrări de mărfuri Ia
fondul pieței ; cheltuielile materiale
la 1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 0,3 la sută.

pentru creșterea șl Ingrășarea porci
lor — Ulmeni, județul Călărași.
Locul III : întreprinderea de stat
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor — Stăncești, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligrafică
Sibiu, cu 543,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu : 8,4 la sută la producția
netă, 8,4 Ia sută la productivitatea
muncii și 7,7 la sută la beneficii ;
cheltuielile la 1 000 lei producțiemarfă au fost reduse cu 3,1 la sută
pe total, iar cele materiale cu 5,1 la
sută.
Locul II : Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii" București.
Locul III : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".
ÎN UNITĂȚILE DE CONSTRUCȚIIMONTAJ DIN CADRUL
MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE

Locul I : întreprinderea „Textila"
— Timișoara, cu 654,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,1 la sută la pro
ducția netă, 1,3 la sută la producti
vitatea muncii și 33,3 la sută la
export ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 0,5 la sută, cele de energie
electrică și combustibil cu 2,3 la sută,
iar gradul de utilizare a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor a foșt mai
mare cu 2,8 la sută față de plan.
Locul II : întreprinderea „Textila"
Pitești.
Locul III : întreprinderea Filatura
românească de bumbac București.

Locul I : Trustul de montaj utilaj
chimic București, cu 653 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,5 la sută la pro
ducția netă, 8,1 la sută la productivi
tatea muncii și 3,2 la sută la bene
ficii ; cheltuielile materiale la 1 000
lei producție de construcții-montaj au
fost reduse cu 4,4 la sută, consumu
rile normate de combustibil și carbu
ranți — cu 19,9 la sută.
. Locul II : Trustul de construcții
Industriale și agrozootehnice Bucu
rești.
Locul III : Trustul de Instalații și
automatizări București.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI

ÎN TRANSPORTURILE FEROVIARE
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Locul I: întreprinderea piscicolă
Zau de Cimpie, județul Mureș, cu
2 118 puncte.

Locul I : Regionala de căi
Constanța, cu 409,9 puncte.

Indicatori de plan

au

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercială
de stat mixtă Anina, județul CarașSeverin, cu 890 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,7 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 4,9
la sută la volumul desfacerilor de
mărfuri pe lucrător și s-a realizat
viteza planificată de circulație a măr
furilor ; cheltuielile de circulație la
1 000 lei desfacere au fost reduse cu
1,5 la sută.
Locul II : întreprinderea comercia
lă pentru mărfuri industriale Tg. Jiu.
Locul III : întreprinderea comer
cială pentru mărfuri alimentare Tîr
goviște.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)

Principalii

netă, 0,9 la sută la volumul de trans
port, 12,1 la sută la productivitatea
muncii ; cheltuielile totale au fost re
duse cu 0,3 la sută, iar consumul de
combustibil și energie electrică cu 1,4
la sută.
Locul II : Regionala de căi ferate
Brașov.
Locul III : Regionala de căi ferate
Timișoara.

ferate

Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu : 10,9 la sută la producția

Locul I : întreprinderea județeană
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile Sălaj, cu 265
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3 la sută la volumul
total al materialelor refolosibile co
lectate, 14 la sută la volumul de
achiziții de materii prime de origine
animală ; volumul fizic al materiale
lor refolosibile colectate a fost depă
șit cu, 30 la sută la oțel, 10 la sută la
fontă și 18 la sută la bronz, iar volu
mul fizic de prelucrare a materiale
lor refolosibile metalice cu 52 la sută;
cheltuielile de circulație au fost re
duse cu 5 la sută.
Locul II : întreprinderea județeană
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile București.
Locul III : întreprinderea județeană
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile Tulcea.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
COMUNALE ȘI LOCATIVE
Locul I : întreprinderea județeană
de gospodărie comunală și locativă
Vilcea, cu 1 576,6 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24,7 la sută la înca
sări din activitatea de producție și
prestări de servicii, 14,8 la sută la
producția și prestările în unități fi
zice și 2,9 la sută la prestările de ser
vicii pentru populație ; cheltuielile
totale" la 1 000 lei producție-marfă Si
prestări de servicii au fost reduse cu
4,1 la sută, cele materiale cu 4,8 la
sută, iar consumurile normate de
combustibili, carburanți șl energie
electrică cu 4,3 la sută.
Locul II : întreprinderea județeană
de gospodărie comunală și locativă
Harghita.
Locul III : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca
tivă Giurgiu.
(Agerpres)
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CULES

Zile care valorează
cit un an de muncă
Secvențe din

bătălia

cu .timpul în

Bărăganul

„Toate lucrările sînt urgente. Important este să ne organizăm bine
munca pentru ca ceea ce avem de făcut să facem bine și Ia timp".
Această afirmație, făcută în forme diferite, am auzit-o peste tot in uni
tățile agricole din Brăila, în aceste zile. Să vedem deci, dacă „ceea ce
este făcut se face bine și la timp".

„Recolta de legume
e mai bună ca anul trecut"
Și munca la recoltare
să fie mai bună I
De pe cele 9 600 hectare cultivate
cu legume, județul Brăila trebuie să
asigure la fondul de stat 125 800 tone
de produse. Pînă în prezent au fost
livrate 29 000 tone de legume. Din
numeroasele exemple de amplă mo
bilizare a forțelor la cules, de bună
organizare a muncii, ne-am oprit la
Asociația economică intercooperatistă Movila Miresii. Aici. în ziua de
13 august lucrau peste 400 de oa
meni la recoltarea fasolei, roșiilor,
cepei, pepenilor si a strugurilor. Din
acea zi am reținut de la tovarășul
Neculai Ivan că asociația a realizat
graficul de recoltare a roșiilor. To
tuși, pe ansamblul județului, din can
titatea de 13 800 tone legume pre
văzută a se recolta și livra Ia fon
dul de stat în primele 14 zile din
această lună, au fost culese doar
7 150 tone. Cele mai mari nerealizări
se înregistrează la tomate. Tovarășul
Victor Popescu, directorul Trustului
horticol județean, ne-a vorbit despre
cauzele și măsurile întreprinse pen
tru normalizarea acestei situații.
— Dintr-un început vreau să arăt
că în acest an avem o recoltă de
legume mai bună decît anul trecut.
Pentru strîngerea ei în totalitate avem de rezolvat două probleme e6ențiale. Prima se referă la asigu
rarea forței de muncă. Pe lingă for
ța de care dispun unitățile agrico
le. au fost mobilizați tineri și elevi
și, numeroși alti locuitori ai satelor
de diferite vîrste și profesii, care
participă la recoltare în cele 10 asociatii de producere a legumelor din
județ, care au 5 400 hectare.
A doua problemă, deși avem mij
loace de transport asigurate la nivelul
graficelor de recoltare, nu am reușit
să le folosim pe deplin, din care
cauză apare un fals deficit de capa
citate de transport. S-a luat măsura ca
în fiecare fermă să se formeze echipe
speciale pentru încărcare, ceea ce a
redus timpul de staționare. Cînd vom
trece la industrializarea tomatelor
vom folosi conteinerele la transportul
acestora, ceea ce va reduce și mai
mult timpul de staționare la încărcat.
Am luat și alte măsuri care ne dau
certitudinea că. în a doua jumătate a
lunii august vom recupera rămînerile
în urmă și vom depăși cantitatea de
legume — 33 350 tone — prevăzută să
o livrăm în această lună la fondul
de stat.

Furaje,
cit mai multe furaje I
Cantitățile de furaje depozitate
pînă în prezent nu satisfac necesarul
stabilit pentru perioada de iarnă.
Dacă paiele s-au asigurat în totali
tate. în schimb la fin deficitul este
de 30 la sută, iar posibilități pentru
înlăturarea lui nu există. Aceasta im
pune folosirea altor resurse pentru
umplerea golurilor din fînare. Dar

dintr-un program de 618 000 tone de
siloz pînă acum au fost însilozate doar
circa 190 000 tone de furaje. După
cum rezultă, cea mai 'mare parte —
peste două treimi — din cantitatea de
siloz trebuie să se realizeze în toam
nă de pe urma culturilor duble de
porumb și a cocenilor. Or. realita
tea prezentă arată că unele unități
agricole mari crescătoare de animale
nu dispun de suficiente resurse pen
tru a-și realiza programul de însilozări. „Pentru cele 7 000 de taurine pe
care le avem — ne spunea tovarășul
Dumitru Bondoc, inginerul-șef al
I.A.S. Rîmnicelu — nu avem posibili
tăți să producem 26 000 tone de siloz,
cantitate care trebuie să ne-o procu
răm din afară". întrebarea este de
unde din afară ?
Sînt de remarcat în aceste condi
ții unele măsuri luate de direcția
agricolă județeană. Pînă la sfîrșitul
acestei luni vor fi semănate 6 900 hec
tare cu lolium multiflorum și 1275
hectare cu rapiță furajeră, culturi ce
vor fi pășunate în lunile de toamnă.
Aceasta tocmai în ideea spre a se li
mita consumul furajelor depozitate
pentru timpul iernii. Desigur, sînt
măsuri bune, dar care rezolvă tem
porar situația. Chestiunea de fond
este asigurarea întregii cantități de
furaje prevăzute pentru iarnă. Or. în
acest scop, două sînt direcțiile în care
trebuie să se acționeze cu stăruință.
Prima — strîngerea și depozitarea în
tregii cantități de paie aflate încă pe
cîmp și. a doua — Irigarea fără între
rupere a culturilor duble de porumb,
astfel încît să existe garanția reali
zării producțiilor de furaje destinate
' Insilozării.

La un apel
în numele recoltei,
nu se răspunde...
prin tăcere I
Bărăganul brăilean oferă In nu
meroase zone imaginea a mii de aripi
de udare în funcțiune care potolesc
setea plantelor. Este firesc să fie așa
în condițiile în care de mult timp
prin aceste locuri nu a plouat, iar
deficitul de apă din sol variază Intre
800 și 1 000 mc la hectar. Cu cele mai
bune rezultate Ia irigat se înscriu
întreprinderile agricole de stat Urleasca. Dunărea, Rîmnicelu și coope
rativele agricole Cazasu, Tudor Vladimirescu. Scorțaru Vechi. Traian,
Valea Cînepii și Movila Miresii.
— Avem permanent în funcțiune
peste 600 de aripi de udat, iar 380 de
lucrători asigură mutarea acestora de
două ori pe zi, astfel încît udăm cul
turile neîntrerupt, în două schimburi
— ne spune tovarășul Mihalache
Mărgean, directorul I.A.S. Urleasca,
în prezent ne aflăm la udarea a
patra.
Așa se explică de ce în această
unitate, ca și în celelalte exemplifi
cate, culturile sînt viguroase și pro
mit o recoltă bună. Dacă aceasta este
nota dominantă, nu putem ignora un
aspect ce face discordanță. Este vor
ba despre sistemul de irigații Ialomița-Călmățui. Aici, de 10 zile nu se

brăilean

asigură cantitatea de apă prevăzută,
deoarece la stația-bază de pompare
de la Spiru Haret un agregat nou de
tipul MV-2002. singurul care se afla
în funcțiune din cele trei montate,
s-a defectat.
— Insistențele noastre de a repa
ra și pune în funcțiune agregatul nu
au găsit înțelegere la întreprinderea
de pompe București, ne relata tova
rășul Ionel Ștefan, directorul IELIFBrăila. La apelurile noastre între
prinderea respectivă a răspuns... prin
tăcere. Rezultatul ? Nu avem certi
tudinea că primul agregat, ca și ce
lelalte două vor fi puse în funcțiu
ne pînă la 15 august, așa cum s-a
hotărît și așa cum este imperios ne
cesar. Spun imperios necesar, deoa
rece de acest agregat depinde asigu
rarea apei pentru 40 000 hectare în
județele Brăila și Ialomița și efec
tuarea' probelor pe alte 15 000 hecta
re gata amenajate, unde plantele tre
buiau irigate încă din această vară.
Este o problemă pe care o supu
nem atenției forurilor in drept pen
tru a fi grabnic soluționată. Nu se
poate admite ca pe zeci de mii de
hectare amenajate pentru irigat plan
tele să nu primească apa necesară.
Justificările sau scuzele ulterioare
nu vor putea compensa pierderile
de recoltă.

Ați pregătit campania
de toamnă ?
Pe 25 august va începe recoltarea
eșalonată a sfeclei de zahăr. La aceeași dată se estimează că va în
cepe și recoltarea florii-soarelui, ca
la puțin timp să se treacă la cule
sul porumbului și a soiei. Iată deci
că nu este prea devreme să întrebăm
care este stadiul pregătirii •^Vajelor
care vor participa în acest 1 Vrtant
moment al muncilor agric T *din
acest an ? Tovarășul Gheor„ne Ilie,
directorul Trustului S.M.A.. ne-a fă
cut o succintă prezentare a Situației :
— La floarea-soarelui sîntem gata
de start. Toate cele 550 echipamente
de recoltare sînt reparate și monta
te pe combine. Așteptăm să ne so
sească Ia timp și cele 25 de echipa
mente noi prevăzute să le primim în
acest an. La sfecla de zahăr mai
avem să primim două motoare de la
S.M.A. Țăndărei pentru a încheia
repararea tuturor utilajelor. întimpinăm însă dificultăți la pregătirea
combinelor ce vor participa la re
coltarea porumbului și a soiei. Mal
precis, este vorba de lipsa a circa
1 100 de baterii pentru echiparea
combinelor. Precizez că în vară, Ia
indicația Ministerului Agriculturii
am luat bateriile de la combinele
pentru porumb pentru a fi folosite
la recoltarea griului. Ni s-a promis
că aceste baterii le vom primi în
toamnă. Apoi. în baza județeană de
aprovizionare nu găsim nici cau
ciucuri și nici camere pentru combi
ne. Și este vorba de sute de bucăți.
Apelul nostru către furnizorii aces
tor, materiale se deduce cu claritate.
Altminteri nu ne vom putea înca
dra in termenele stabilite pentru în
cheierea recoltării culturilor de
toamnă.
Să sperăm că apelurile vor fi re
cepționate și vor primi urgent un
răspuns pozitiv,

Aurel PAPADIUC
Corneliu IFR1M

Unde și cit a plouat
și ce concluzii se desprind
in ce privește irigațiile
După o lungă perioadă fără ploi,
tn cursul acestei săptămini, o parte
a teritoriului tării a fost străbătut
de un val de ploi, care în unele
locuri a completat o parte din de
ficitul mare de apă din sol. Unde
și cit a plouat in aceste zile ? Ne
răspunde tovarășul Ștefan Apetroaie,
cercetător principal la Institutul de
meteorologie și hidrologie : Aria
ploilor nu a fost prea întinsă, iar
cantitățile de apă rezultate au di
ferit mult de la un loc Ia altul —
ne-a spus interlocutorul nostru. Pre
cipitațiile au cuprins în special Cîmpia de Vest, sud-vestul Transilvaniei
și cîmpiile din sudul țării. în Mol
dova și centrul Transilvaniei nu a
plouat decît foarte puțin și cu to
tul sporadic. Ploile căzute în ulti
mele 24 de ore totalizează între 1—7
litri de apă pe metru pătrat în Dobrogea, între 3—9 litri în vestul Mun

teniei, cu excepția unor zone restrînse (Stolnici și Roșiori de Vede), unde
au căzut între 15 și 34 de litri de
apă. în Bărăgan și centrul Munte
niei precipitațiile au fost cuprinse
între 15—40 litri, cantități mai mari
de apă. de peste 25 litri, au căzut
în teritoriul cuprins între localități
le Grivița (Ialomița) — Fundulea —
Giurgiu. în zona agricolă a Capi
talei au căzut peste 32 litri. în cursul
dimineții de ieri au căzut precipi
tații in Banat. Cimpia Crișurilor,
sud-vestul Transilvaniei, -cea mai
mare parte a Olteniei și nord-vestul Munteniei, dar cantitățile de apă
au fost cuprinse in general între 1—9
litri. Ploi mai abundente, cu carac
ter local, s-au produs la ChișineuCriș (24 litri). Arad (37 litri). Deva
(22 litri), Tg. Jiu (55 litri).
In ce măsură ploile căzute asigu
ră. nevoia de apă pentru culturile de

legume ? In Dobrogea și Cîrnpia Ro
mână — cel mai greu afect ue de
secetă — precipitațiile au^flterminat
o creștere ușoară a urnit' jții solu
lui în stratul cuprins între 5—15 cm
și o creștere mai puternică in stra
tul cuprins între 35—40 cm. în timp
ce in Cimoia Crișurilor și culoarul
Mureșului s-a realizat o refacere sa
tisfăcătoare a umidității solului, in
restul tării continuă să existe defi
cit de apă. Efectul cel mai pozitiv
al ploilor este că s-a produs o scă
dere a temperaturii, ceea ce a de
terminat o reducere a nevoii de apă
a plantelor, de la 70—100 metri cubi
la hectar, cît se consuma pe zi înain
tea ploilor, la 50—60 metri cubi. Con
cluzia care se desprinde este că
pentru a asigura plantelor condiții
normale de dezvoltare. în zonele iri
gate trebuie continuată udarea cul
turilor.

roasa", instalațiile de iluminat ale
întregului front de lucru, precum și
alte lucrări deosebit de importante
pentru buna desfășurare a procesu
lui de producție.
Aș remarca faptul că aceste rea
lizări
se
datoresc întrajutorării
muncitorești, sprijinului
puternic
pe care nl-1 dau un însemnat nu
măr de întreprinderi din județul
Hunedoara cu forță de muncă, pre
cum și cu utilaje — excavatoare, bul
dozere, autobasculante de mare capa
citate, care fac să crească tot mal
mult rodnicia muncii. Trebuie să re
marc, de asemenea, înalta răspunde
re de care dau dovadă muncitorii,
manevranțiî utilajelor de înaltă teh
nicitate în îndeplinirea sarcinilor de
plan. Indiferent de starea vremii
— zilele caniculare sau ploi toren
țiale — toți și-au făcut datoria Înde
plinind ritmic planul.
— Cu ce realizări prevedeți să incheiați această importantă acțiune 7
— Așa cum ne-am angajat la de
clanșarea acțiunii „Huilă — Cîmpu
lui Neag" — avînd în continuare
sprijinul Combinatului minier al Văii
Jiului — pină în toamnă vor fi exca
vați aproape 700 mii mc steril și deci
va fi pregătită exploatarea a peste
200 mii tone cărbune. Această pro
ducție. alături de cărbunele extras
din abatajele minelor din Valea Jiu
lui. va constitui o importantă sursă de
sporire a cantității de cărbune
energetic. (Sabin Cerbu, coresponden
tul „Scînteii").

tează in continuare interlocutorul
nostru — am realizat deja 240 000 mc,
din care aproape 180 000 mc este
opera mecanicilor și conducătorilor
auto de la întreprinderea de trans
porturi auto. Alături de ei se mal
află oameni destoinici, de diferite
profesii și vîrste de la Grupul de șan
tiere TCH Olt Defileu, direcția jude
țeană de drumuri și poduri, din alte
unități economice ale județului Vîlcea. Nu sint mulți, aproape 80, dar
cu utilajele pe care le au în dotare,
cu excavatoarele, buldozerele, auto
camioanele, autogrederele ele. ei au
făcut și fac în continuare fapte deo
sebite.
Fapte deosebite 7 Dincolo de cifrele
Statistice, se regăsesc eforturile
oamenilor, ambițiile și frămîntările lor convertite în sute de metri
pătrați de descopertări, în sterilul
înlăturat, de sub care au început deja
să strălucească ochii negri ai stratu
lui gros de cărbune.
Doi dintre oamenii noștri — ne
mărturisea zilele trecute Gheorghe
Sacerdoțeanu, inginerul-șef al I.T.A.
Vilcea — al căror nume, din păcate,
îmi scapă acum — erau planificați
să plece în concediu. Am vrut să-1
înlocuim cu alții pentru ca ei să
beneficieze de drepturile lor de
odihnă. Au refuzat pur și simplu,
motivind că au timp berechet pentru
concediu legal și după ce vor termina
ce și-au propus aici, la BerbeștiAlunu.
Acesta este pulsul muncii In cel
mai tînăr bazin carbonifer al țării,
aici unde datorită spiritului de în
trajutorare muncitoresc, de abnegație
și dăruire, minerii vor reuși să dea
In exploatare cu o lună mai devreme
carierele Berbești II și Panga. (Ion
Stanciu, corespondentul „Scînteii").

GALAȚI : Prima șarjă la un
nou obiectiv siderurgic

Sute de muncitori din mal multe județe ale țârii, antrenați în ampla „acțiune a celor 7 000", lucreazâ intens In cariera la zi Valea Racilor din bazinul
carbonifer Motru

ÎNTRAJUTORAREA MUNCITOREASCĂ
(Urmări din pag. I)

Acțiunea „Gorj ’81“
mașini și utilaje terasiere. Acești oa
meni minunați au venit in Gorjuț
carbonifer cu entuziasmul celor ce
știu să învingă asprimea muncii de
șantier, hotărîți să pună umărul cu
nădejde acolo unde este mai greu.
Concentrată în principal în 24
puncte de lucru, forța angrenată în
„Acțiunea — Gorj ’81“ contribuie la
descopertarea straturilor de lignit,
executarea unor lucrări pentru pu
nerea în funcțiune a noi linii tehno
logice, lucrări hidrotehnice și terasamente pentru protecția carierelor
împotriva apelor, la amenajarea căi
lor de acces spre excavatoare. Unele
formații participă la acțiunea de li
chidare a stocurilor de cărbune de Ia
unitățile producătoare și completa
rea rezervelor la centralele termice.
— Care sînt principalele realizări
obținute după trei luni de la declan
șarea acțiUnii ?
— Bilanțul activității la zi relevă
că s-a excavat un volum de peste
10 milioane mc masă minieră și s-au
transportat 6,5 milioane tone steril,
balast și cărbune, ceea ce înseamnă
depășirea sarcinilor de plan cu
500 000 mc la excavați! steril, cu
50 000 mc transport balast și peste
550 000 tone la transportul cărbune
lui. Este de remarcat faptul că o
seamă de colective muncitorești, cum
sînt cele din județele Brăila. Teleor
man, Timiș, Brașov, Vrancea. Galați.
Bacău, Prahova, și-au îndeplinit în

I

proporție de aproape 150 la sută
sarcinile la activitatea de excavare
și transport.
— Se prevăd de pe acum frunta
șii 7
— Este greu să prevedem de pe
acum cine vor fi fruntașii datorită
energiei deosebite cu care muncesc
toate detașamentele. Aș vrea să
relev între altele felul în care au
acționat
reprezentanții
județelor
Bacău, Sălaj, Argeș și Galați, repar
tizați într-un important punct de
lucru din cariera Jilj-Sud. Dat fiind
faptul că cel de-al treilea excavator
destinat acestui perimetru carboni
fer se află în stadiu avansat de mon
taj, se impunea accelerarea lucrări
lor de decapare și taluzare la cota
230—250 metri, în vederea montării
liniei tehnologice nr. 3. Muncitorii
respectivi nu și-au precupețit efor
turile pentru a asigura condițiile ne
cesare desfășurării continue a lucră
rilor de montaj. într-un timp record
s-au descopertat și transportat peste
1 milion mc, s-a nivelat și balastat
traseul noii linii, avînd posibilitatea
să devansăm cu aproape o jumătate
de an momentul punerii în funcțiu
ne a noii capacități.
— Ce și-au propus pentru urmă
toarea perioadă participanții la „Ac
țiunea Gorj ’81“ ?
— Pină la 23 August să realizeze
In întregime planul lunii la activi
tatea de descopertare și transport. Pe
ansamblu ei și-au propus să depă
șească cu peste 1 milion mc volumul
planificat la descopertă, ceea ce ar
însemna la încheierea acțiunii exca-

varea și transportul a 20 milioane
mc masă minieră și punerea în va
loare a unei rezerve de peste 3,5
milioane tone cărbune. Rezultate pe
deplin posibile, avînd în vedere
bilanțul rodnic de pînă acum, abne
gația și înalta conștiință muncito
rească cu care participanții la
această acțiune s-au angajat in bă
tălia pentru a da patriei tot mai
mult cărbune energetic.
(Dumitru
Prună, corespondentul „Scînteii").

Acțiunea „Sulf Căiimani ’81 “
pentru desfășurarea normală a lucră
rilor de excavare și transport, este amenajarea drumurilor. în pofida con
dițiilor dificile, a solicitării intense,
cei care construiesc drumurile, dînd
dovadă de dîrzenie și tenacitate, au
realizat terasamente, șanțuri, ziduri
de sprijin și alte lucrări pe o lungi
me de peste 10 km“.
Cine nu a mai fost de două luni în
Căiimani va observa toate acestea, va
vedea că golul din trupul muntelui
s-a mărit, crescînd în aceeași măsură
și haldele de steril, de rocă dură care
cedează cu greu în bătălia pentru
sulf. Dar acești „ostași ai datoriei",
cum ii numea cineva pe oamenii Călimanilor, nu cunosc decît neodihna
în înfruntarea aspră cu muntele, cu
clima de aici. Pentru că îh iulie, timp
de 11 zile, nu s-a putut pușca din
cauza norilor care au coborît pînă la
altitudinea de 1 300 metri. Or, aici se
lucrează de la înălțimea de 1 520 me

tri la I 840. Dar și așa, oamenii nu se
dau bătuți. Harghitenii de pildă se
situează în permanență în fruntea în
trecerii socialiste între județe, inițiată
în urma chemării lansate de ieșeni,
îndeplinind și depășind planul la
toate capitolele. Desigur, și ceilalți
participanți la această acțiune de în
trajutorare muncitorească au ambiția
ca trecerea lor pe aici să lase în
munte urme cît mai adînci și cu
cel mai mare folos. „Unii însă — ne
relata tovarășul Remus Crăciun, săvîrșesc adevărate fapte de eroism.
Să-1 luăm de pildă pe excavatoristul
Gheorghe Ștefănescu din treapta 10,
care deține și titlul de fruntaș al
lunii iulie. Lucrînd pe un excavator
de 1,2 mc, el a reușit să realizeze un
volum de 27 800 mc excavații în steril
față de numai 10 000—15 000 mc cit se
realizează în mod obișnuit cu un
utilaj de această capacitate".
Da, tovarășul Remus Crăciun are
dreptate. Trebuie să dai dovadă de
dîrzenie. de voință pentru a face
peste 1 000 de mișcări pe zi cu utilajul
la încărcarea autobasculantelor. Oa
menii Călimanilor însă știu de ce se
află aici și-și fac datoria ieșind vic
torioși din înfruntarea cu mun
tele. (Sava Bejinariu, corespondentul
„Scînteii").

Acțiunea „Huilă Cîmpu lui Neag“
amenajate noi drumuri Interioare în
carieră și exterioare, două platforme
de haldare la „Pribeagul" și „Pă

Acțiunea „Lignit Horezu“
pină la 31 octombrie, cînd se va în
cheia misiunea noastră — ne rela

A fost elaborată prima șarjă la un
nou obiectiv de pe platforma Combi
natului siderurgic Galați — Fabrica
de var metalurgic nr. 2, unde a fost
pus în funcțiune primul cuptor rota
tiv. Fabrica are capacitatea anuală
de 300 009 tone var metalurgic, înscrilndu-se astfel printre cele mai
mari și mai moderne capacități de
acest gen din țară. Execuția ei a fost
asigurată de colective de la Grupul
de șantiere construcții industriale Ga
lați, Trustul de izolații pentru lucrări
industriale București și altele, pro
iectant fiind IPROMET București.
Numeroase unități din ramura con
strucției de mașini au asigurat utila
jele și instalațiile noii fabrici. In
comparație cu prima fabrică de acest
fel existentă în combinat, noii ca
pacități i s-au adus îmbunătățiri me
nite să conducă la un consum redus
de combustibil și desfășurarea opti
mă a procesului de producție. Prin
intrarea ei în circuitul productiv se
asigură creșterea eficienței economice
în producția de oțel. îmbunătățirea
calității varului folosit, reducerea
consumurilor specifice și a cheltuieli
lor de transport, rezultînd o econo
mie anuală de peste 25 milioane lei.
Colectivul ce a preluat exploatarea
fabricii și-a propus să reducă la nu
mai 45 de zile durata probelor teh
nologice pină la atingerea parametri
lor proiectați, față de trei luni cît
este prevăzut, contribuind astfel la
satisfacerea mai bună a cerințelor de
var metalurgic ale oțelăriilor gălățene. (Dan Plăeșu).
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Munca, faptele constructorilor noii societafi
marea temă de fiecare zi a presei
CE GÎNDESC FĂURITORII BUNURILOR MATERIALE DESPRE FELUL
CUM ESTE PREZENTATĂ MUNCA LOR ÎN COLOANELE ZIARELOR
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De la numărul 1, acum o jumătate de veac, și pînă la numărul 12 124, care apare astăzi, un crez suprem : a sluji neabătut
cauza Partidului Comunist Român, a duce în mase cuvîntul său înflăcărat

e Ia apariția lor pe scena
politică, comuniștii români
au susținut cu luciditate că
singura cale pentru ridicarea
țârii și făurirea unei vieți
prospere a cetățenilor săi este
progresul rapid al industriei, dez
voltarea economică. Odată ajuns la
putere, partidul comunist a declan
șat o adevărată bătălie pentru fău
rirea unei economii moderne, ca te
melie a progresului multilateral al
României socialiste. Presa, în frun
te cu „Scînteia", s-a angajat de la
început cu toate forțele in această
bătălie de dimensiuni istorice.
Contribuția presei în acest do
meniu hotărîtor al construcției so
cialiste s-a impus, firesc, în centrul
dialogului cu cititorii în acest mo
ment aniversar, cînd „Scînteia", ca
și întreaga presă de partid, își eva
luează realizările, dar și înaltele în
datoriri ce-i revin în continuare, ca
tribună și armă de luptă a parti
dului în edificarea orînduirii noi pe
pâmintul românesc.
— îmi amintesc — ne spune DU
MITRU DIACONESCU, șef de sec
ție la întreprinderea „Tractorul"Brașov — că in primii ani de după
eliberare, cind totul era răvășit de
pîrjolul războiului, cînd aveam de
luptat cu sabotajul vechilor patroni,
presa comunistă, răspîndind cuvîn
tul partidului, ne-a sădit încrederea
în noi inșine, ne-a mobilizat în ju
rul unor obiective în a căror înfăp
tuire, la început, nici nu cutezam
să sperăm. în acei ani, cind plămă
deam cu sudoarea, dar și cu voința
noastră de neclintit primul tractor
românesc, presa ne-a încurajat, a
popularizat fiecare succes, a știut să
facă din acțiupea noastră de atunci
simbolul hotăririi unei întregi na
țiuni de a-și făuri o viață nouă,
un trai mai blm. Da, astăzi putem,
spune că ntr a fost puțin lucru să
trezești la viață și la speranță
energiile unui popor, să spulberi în
doielile care se mai furișau în min
tea unora, să-i faci să privească
încrezători viitorul. Iată de ce eu nu
mă pot gîndi la izbihzile de atunci,
ca și de mai tîrziu, fără să-mi vină
in minte, firesc as spune, chemă
rile înflăcărate ale presei de partidAșa cum presa ne-a intins. cum
e obișnuiește să se spună, o mînă
d' ajutor de cite ori a fost cazul,
lu ' atitudine fată de unele de
ficiențe, mobilizindu-ne să muncim
cu rîvnă la eliminarea lor.

In istoria construcției socialis
te din țara noastră, Congresul al

IX-lea a inaugurat o perioadă
de dinamism fără precedent, a
deschis cale largă spiritului
innoitor, cu adevărat revoluțio
nar, în gîndirea ți activitatea
partidului, in viața întregii socie
tăți. Cum apreciați aportul pre
sei de partid la propagarea
acestui spirit nou in activitatea
economică ? - adresăm întreba
rea tovarășului ION STAICU, di
rectorul Combinatului de fibre
sintetice lași.
— Sub influența orientărilor Con
gresului al IX-lea, a celorlalte con
grese care i-au urmat, problemele
economice au început să fie tratate
în presă într-o manieră cu totul di
ferită. Sînt anii în care pre
sa. „Scînteia", așa cum indica
partidul, secretarul său
săp gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
militat activ pentru dezvoltarea ra
murilor de vîrf, purtătoare ale pro
gresului tehnic, combinatul nostru
fiind rodul unei asemenea orientări ;
pentru dezvoltarea cercetării pro
prii ; pentru înțelegerea noțiunii
de eficiență economică in întreaga
ei complexitate. Ca om din Pro-_
ducție, pot spune că presa a con-?
fribuit din pilii la înlăturarea unor
mentalități care deveniseră păgubi
toare — ca, de pildă, aceea că eco
nomia socialistă ar putea tolera
pierderile, că ar fi suficient să pro
ducem, indiferent cu ce cheltuieli.
Sintem confruntați in prezent
cu exigențele formulate de Con
gresul al Xll-lea privind afirma
rea unei calități noi, superioare,
in economie și în toate dome
niile de activitate. Care este
opinia dumneavoastră despre
contribuția presei la clarificarea
acestui concept care exprimă de
fapt un întreg program de lu
cru, la descifrarea modalităților
de înfăptuire a sa î
— Beneficiem de cîțlva ani de
un nou mecanism economico-financiar, care reprezintă cadrul organi
zatoric pentru înfăptuirea unei noi
calități — ne declara conf. univ. dr.
GHEORGHE POSTELNICI', de la
Facultatea de științe economice din
Cluj-Nâpoca. Despre aceasta, presa
a scris mult. N-aș putea, totuși, să

nu remarc că uneori primează abor
darea generală a unor semnificații
de principiu, în detrimentul dezba
terii mai aplicate a unor concepte,
indicatori sau pîrghii financiare
care alcătuiesc împreună substanța
profundelor mutații produse de ge
neralizarea la scara întregii econo
mii a noului mecanism economicofinanciar. Presa, „Scinteia" au po
sibilitatea să adîncească înțelegerea
acestor concepte, să modeleze o
conștiință economică indisolubil le
gată de implicațiile și interdepen
dentele cauzale ale noului meca
nism. Pledez deci pentru o dez
batere a problemelor noului meca
nism economico-financiar în măsu
ră să ofere repere clare pentru
folosirea cu pricepere a tuturor
pirghiilor acestuia.
- întreprinderea în care lu
crați este o unitate de vîrf a
construcțiilor de mașini, un
avanpost al calității, pentru că
mașinile-unelte fabricate aici
influențează direct productivita
tea și calitatea muncii altor co
lective. Ce rol joacă presa, zia
rul „Scînteia" în activitatea co
tidiană a colectivului de aici ?
— Presa. „Scînteia" sînt prezent
-țe--permanente în viața și> •activita
tea noastră — ne răspunde tovară
șul MIHALACHE NICUI.ESCU,
secretarul comitetului de partid de
la întreprinderea de mașini-unelte
și agregate București. Cred totuși
că în ceea ce privește afirmarea
factorilor intensivi ai dezvoltării,
presa ar putea face mai mult. Am
în vedere mai ales faptul că ele
mentul decisiv in dezvoltarea de
tip intensiv este omul, nivelul său
de pregătire, de răspundere si de
disciplină. După cum subliniază in
permanentă ■ partidul, o producție
nouă, un utilaj mai complex, chiar
o simplă îmbunătățire tehnologică
nu pot fi realizate fără un munci
tor care gîndește economic și tehniq, care se frămîntă. care caută,
care își asumă răspunderea, fără
un climat care să stimuleze ideea
creatoare și să faciliteze transpu
nerea ei in practică. Or, în presa
noastră putem citi multe despre
rezultatele diferitelor unități, dar
nu atit cît am dori despre munca
oamenilor care obțin aceste rezul
tate. Exemplul pozitiv, faptele de

de la cititorii
SCÎNTEir
Citind și difuzînd
cuvîntul de luptă
al partidului
Citesc, zi de zi, de 36 de ani,
ziarul „Scinteia". Prima dată am
citit „Scânteia" în anul 1931, cind.
am fost exmatriculat din toate
școlile din țară, fiind prins, îm
preună cu tovarășii mei de școală,
cu ziarul clandestin și cu manifeste
ale Partidului Comunist Român.
Faptul este relatat in anuarul
Liceului A. .Mureșanu din Dej și in
ziarul „Jo estet" din decembrie
1931.
în anul 1945 eram ca mulți
alții și difuzor și corespondent
voluntar. Pe atunci aduceam ziare
le („Scinteia", „Lupta Ardealului",
„Igazsăg", „Scinteia satelor") cu
căruța, apoi cu trenul în orașul
Dej. Difuzam zilnic mii de
exemplare, cuvintul P.C.R. ajungînd
astfel in multe localități din fostul
județ Someș.
Se întimpinau și diferite greutăți.
Nu Aumai opoziții violente — unii
sabotau difuzarea cumpărtnd uu
mare număr de ziare, pe care apoi
le ascundeau, pentru a nu ajunge
in mîinile cetățenilor. Dar acțiu
nile acestora erau dejucate de noi.
difuzorii voluntari, care ne strădu
iam să ajungă la oameni cît mai
multe ziare.
în 1950 am devenit redactor la
ziarul regiunii Rodna. „Lupta
Rodnei" din orașul Bistrița. ziar
care s-a numit mai tirziu „Rodna
muncitoare", iar azi — „Ecoul".
La a 5-a aniversare a apariției
legale a „Scînteii" am organizat la
Dej o serbare in parcul orașului,
la care au luat parte și delegați ai
altor ziare din țară.
Au trecut anii, acum- sînt pensio
nar, dar am rămas cititorul de fie
care zi al „Scînteii".

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de apariție, ii urez multi ani, să
fie in continuare îndrumătorul ge
nerațiilor viitoare pe drumul lu
minos al comunismului, spre care
ne conduce cu înțelepciune Parti
dul Comunist Român, în frunte cu
: tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al poporului nostru.

SZttRfiNY Nicolae
Bistrița

Satisfacția
și răspunderea
de a scrie ziarului
în vara acestui an, cind ziarul
nostru drag aniversează 50 de ani
de la apariție, am bucuria să îm
plinesc 25 de ani de cind scriu și
sînt corespondent voluntar al
„Scînteii". Bucurindu-mă de liber
tatea cuvintului scris, mi-am asu
mat răspunderea de a trimite zia
rului scrisori diferite încă din anul
1956. *
In
acești ani, am trimis
„Scinfleii" multe, chiar foarte multe
scrisori, conținîndl informații și
au vănote, rlintre care numeroase
nu
zut lumina tiparului. Desfășurîndu-mi activitatea în Reșița, oraș cu
veche tradiție industrială, am găsit
aici o multitudine de teme de Inte
res general pe care le-am comuni
cat ziarului. De la prima informație,
publicată in 1956, la cele din anul
acesta, am acumulat zi de zi cunoș
tințe ce mi-au fost și-mi sînt utile
în activitatea de corespondent vo
luntar. Un imbold în această activi
tate a constituit-o și decorarea mea,
cu ani -în urmă, cu „Medalia
muncii", pentru rezultatele bune
obținute.

Vreau ca prin aceste rinduri scri
se cu adincă emoție, așa cum am
avut și atunci cînd am trimis zia
rului prima mea corespondență,
să-mi exprim recunoștința față de
partidul nostru, față de ziarul său,
care mi-au dat această posibilitate
să-mi văd scrisorile tipărite în ziar,
sa am satisfacția că, și prin scris,
îmi aduc și eu contribuția lâ con
struirea socialismului și comunis
mului în scumpa noastră patrie.

Nicolae

BRINCUȘ

muncitor - Reșița

Din amintirile
unui tipograf
...Prin anii 1937—1938—1939 eram
ucenic tipograf, zețar, la tipogra
fia „Viitorul Vîlcii" din Rîmnicu
Vilcea. în anii aceia de cruntă ex
ploatare și de fascizare a țării, la
Rimnicu Vilcea lucrau într-un
imobil de lingă fostul cămin de
ucenici un număr de muncitori de
diferite profesii, printre care și trei
tipografi.
Ca tipograf, îmi dădeam bine
seama pentru cine scriau și tipă
reau pe ascuns : erau gazete-făclii.
unde scriau cadrele noastre de
partid și ale tineretului revoluțio
nar, steaguri de luptă, care pătrun
deau peste tot, ducînd cu ele cuvintul partidului.
Mi-aminteso de „Scînteia", gazetă-manifest, care ajungea nu
ușor la cititori, din cauza copoilor
siguranței burgheziei și moșierimii.
Astăzi, „Scînteia", organul parti
dului nostru comunist, este cel mai
răspîndit și citit ziar din România.
Este o mîndrie pentru mine, un
muncitor tipograf, fără nici un
drept politic și social pe atunci,

abnegație în muncă, de dăruire,
care sînt definitorii pentru fiecare
colectiv, este firesc să-și găsească o vie reflectare în fiecare număr de ziar, astfel încît portretul
hărniciei și abnegației poporului,
vasta sa muncă pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru
înflorirea țării să-și găsească mi
lioanele sale de chipuri in coloa
nele presei, în emisiunile Radioteleviziunii.
Cerințele unei dezvoltări inten
sive, eficiente, ale unei noi cali
tăți se ridică, deopotrivă in agri
cultură. Consemnăm, intre opi
niile exprimate cu privire la tra
tarea acestor probleme în presă,
pe aceea a tovarășului VASILE
BERBECEL, președintele coope
rativei agricole de producție
Smirna, județul Ialomița.
— Presa, „Scinteia“ ne-au pus la
îndemînă explicații limpezi despre
ceea ce înseamnă noua revoluție
agrară, și. in unele cazuri, despre
ceea ce avem de făcut pentru a
o înfăptui în fiecare unitate agri
colă. Cu mult interes am citit ar
ticole bune, de analiză, despre acti
vitatea din domeniul zootehniei,
anchete despre experiența frunta, șilor.
.
Aș avea cîteva sugestii, .■ Viata
ne dovedește că astăzi-orice per
formanță în domeniul agricol este
direct legată de introducerea spi
ritului economic în conducerea și
gestionarea averii obștești, de pu
nerea în valoare a gindirii si ini
țiativei gospodarilor. Dacă presa va
insista mai mult asupra acestor
probleme — care in fond consti
tuie și miezul noului mecanism .
economic aplicat în agricultură —
vom avea Si noi mai multe de în
vățat din articole.
Pentru a fi fruntaș în agricul■ ■ tură trebuie să muncești cu rîvnă,
cu drag, cu tragere de inimă. Pa
siunea pentru agricultură, munca
. , făcută cu dragoste, satisfacția uni
că in felul ei de a vedea recolta
crescînd in urma ta — sint lucruri
peste care uneori se" trece cam ușor
cu vederea.
Pentru realizarea marilor obiective ale acestui cincinal, oa
menii muncii dispun de un in
strument prețios - sistemul autoconducerii muncitorești. In mod

firesc, felul In care presa abordează problematica autoconducerii muncitorești o deținut un
loc deosebit în dialogul nostru.
ne spune tovarășa
— Presa
LEONTINA ATANASE, șefa seca
întreprinderii de
ției a doua
confecții și tricotaje București, a
reflectat destul de amplu această
nouă realitate din întreprinderile
noastre — exprimată de faptul că
muncitorii își spun cuvîntul asupra
tuturor problemelor de interes ma
jor ale colectivului. După opinia
mea. în legătură cu mecanismul
autoconducerii se cer abordate cu
■ precădere în presă două aspecte.
Gindesc că principiul autoconduce
rii muncitorești se poate și mai
bine afirma în condițiile unei aprovizionări corespunzătoare. Asu
pra „mecanismelor" aprovizionării
s-ar putea face mai multe investi
gații. După cum. felul cum se asigură perfecționarea pregătirii tu
turor celor ce fac parte din con
siliile oamenilor muncii, pentru ca
să-și spună cuvîntul cu competen
tă, să-și poată exercita într-adevăr
atribuțiile cu care au fost investiți,
s-ar cuveni mai constant tratat.
Așa
cum
mereu
relevă
secretarul general al partidului
nostru, rostul adine al imensului
efort constructiv de azi este
acela de a îmbunătăți in mod
autentic nivelul de trai al celor
ce muncesc, de a asigura ca ei
să beneficieze din plin de binefacerile civilizației. Despre legătura de substanță dintre dezvol
tarea economică și creșterea ni
velului de trai, mereu pusă in
lumină de conducerea partidu
lui, și felul in care aceasta își
găseste reflectare în presă, ne-a
vorbit tovarășul DANIEL BOG
DAN, activist în cadrul Consiliu
lui . județean de control munci
toresc al activității economice și
sociale Vrancea.
— Locuitorii Vrancei resimt din
plin binefacerile procesului de in
dustrializare. de dezvoltare a tu
turor zonelor tării. înfățișarea de
acum a Focșanilor diferă enorm
de imaginea tirgușorul’ui de altă
dată. Despre toate aceste prefaceri
de la noi și din alte județe, pre
sa. „Scinteia" au scris mult. Aș
propune, totuși, ca presa să ana
lizeze mai adine schimbările ce au
intervenit in viața noastră și. mai
ales, să reliefeze determinările și
implicațiile lor. Vrancea s-a dez
voltat atit de rapid pentru că a
primit fonduri, deci sprijin din
partea întregii națiuni. Acum, noi
trebuie să răsplătim aceste eforturi
prin munca noastră, prin calitatea
ei. Mai ales aș dori ca presa sâ ia
atitudine mai fermă împotriva celor
care cred că li se cuvine totul, fără
a munci pe măsură. înfăptuirea unei noi calități a vieții necesită mai
întii o nouă calitate a muncii. Una
fără alta nu se poate. O corelație a
cărei înțelegere și transpunere in
viată reprezintă un întreg program
de lucru pentru presă’, pentru ac
tivitatea educativă, pentru noi toți.
Sint opinii, propuneri, sugestii
core exprimă cu pregnanță inte
resul viu al cititorilor față de
presă ; ele pun in lumină, o
dată mai mult, faptul că oamenii
muncii privesc presa de partid
ca oglinda fidelă a vieții și as
pirațiilor lor, ca un puternic
instrument de luptă pentru per
fecționarea activității in toate
domeniile.

Acesta este mo
destul „Boston"
la care, în case
umile, în hrube,
ostași devotați
ai PartiduluiyComunist Român,
revoluționari neînfricați, tipăreau
„Scînteia".
Și,
cîte o dată, la
capătul sarcinii
de partid înde
plinite, se aflau
cătușele, schin
giuirea, plutonul
de execuție. Dar
ziarul, el, glasul
partidului,
nu
putea fi arestat,
nu putea fi ucis.
..Scînteia"
și .lupta 1
Revoluția
cialistă a trium
fat, „Scînteia" se
află zilnic în
mîinile a milioane de oameni, Cuvîntul Partidului Comunist Român, cuvîntul poporului român răsună biruitor la lumina zilei. Cel mai xăspindit
■ cotidian din istoria țării slujește cu credință interesele supreme ale po
porului, ale înaintării României pe calea socialismului multilateral dez
voltat, a comunismului.

„Scînteia" apare zilnic intr-un tiraj de peste
Scinteia^
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Paul DOBRESCU

DE ZIUA PRESEI
O slovă

a răsărit în era
nouă.
In august, mîndră
dimineață,
Scăldată-n soare
și în rouă,
Pentru popor și pentru
viață...

l
r
-

tn slova ta e patria
senină
Avem un iiu iubit
pe-acest măreț pămînt,
E Ceaușescu,
simbol de lumină
Și vorba lui ne-ndeamnă
cu avînt

■
I
*

Din plin ,,Scînteia"
să rodească.
Cu slove mari mai bine
să muncim,
în veci partidul
să trăiască.

decît acela de. a fi exploatat de pa
tron, să scriu astăzi, de aproape 30
de ani, la ziarul Comitetului Cen
tral al partidului nostru. Fiecare
rînd care vede lumina tiparului in
„Scinteia" mă bucură și mâ
încurajează.
De ziua presei, mă angajez să
nu lș|s condeiul din mînă, să con
tribui și eu la ac'ivitatea presei
noastre purtătoare de cuvint a
partidului nostru comunist.

Alexandru REZEA

tipograf-zețar, Rm. Vilcea

A doua mea
universitate
Am intrat în iureșul vieții in
anul 1945 — ca tînăr profesor
cind simțeam încă strînsoarea cen
turii militare și încercam să mă a-

Mai

bine viata

s-o clădim
Popor viteaz, tn fine
minte
Că (ara mult
o să-nilorească.
Cu Ceaușescu,
scump părinte
In veci cu noi,
el să trăiască !

Partidul Comunist,
să ne trăiască
Si călăuză-n veci să fie,
Și slova ta, „Scînteie
'
să-nflorească
tn mîndra, scumpă
ROMÂNIE

Marius BUSUIOCEANU
Drobeta-Turnu Severin

comodez cu viața civilă. Atunci, in
acele clipe de cumpănă, am găsit
în „Scînteia" răspuns lă multe în
trebări despre rosturile omului in
lume și in viață. Cu încredere
nestrămutată in idealul pentru care
a militat și militează „Scinteia"
i-am încredințat primele rinduri.
Am scris despre bucuriile, tristeți
le și nedumeririle mele — despre
tot ce am crezut că ar putea in
teresa obștea.
Este un motiv de mîndrie că. de
peste trei decenii, mă număr prin
tre modeștii colaboratori ai „Scinteii" — care a constituit pentru
mine o a doua universitate, unde
am invățat să prețuiesc adevărul,
dreptatea, cinstea și omenia.
La această glorioasă aniversare,
din toată inima „La mulți ani !“

Prof. Florin ANGHEL
Pitești

După miezul nopții, la una din gurile rotativei pe care se
tipărește astăzi „Scinteia**
Foto : Sandu CRISTIAN
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Manualele în drum spre școli
înaintea oricăror considerații des
pre conținutul și ținuta grafică a
noilor cărți de școală, un fapt de
bun augur iși impune consemnarea:
în -aceste zile, toate manualele nece
sare noului an de invățămint se gă
sesc, cum vom vedea, intr-un stadiu
avansat de tipărire, ceea ce ofer»
certitudinea că ele se vor afla pe pu
pitrul tuturor elevilor din prima zi
de școală. Cea mai rapidă și mai
bine pregătită „șarjă“ de carte șco
lară din ultimii 4—5 ani vine astfel...
la timp să confirme, în sens pozitiv
de astă-dată, adevărul unanim re
cunoscut, dar nu întotdeauna respec
tat, că elaborarea manualelor în con
diții optime de timp și de calitate
este urmarea firească a unor îudicioase măsuri cu caracter organiza
toric : asigurarea, in fiecare an, a
unei producții anticipate de carte
școlară, fixarea în timp optim a ti
rajelor definitive, planificarea și
respectarea riguroasă a termenelor
în toate fazele de lucru și. cu deo
sebire, colaborarea permanentă intre
toți factorii răspunzători de elabo
rarea, tipărirea și difuzarea cărților
de școală.
Tn baza acestor măsuri, Editura
didactică și pedagogică a reușit, cu
mult înainte de începutul lunii au
gust, să aibă expediate spre tipo
grafii toate cele 650 titluri de ma
nuale pentru clasele I—XII, prevă
zute să apară intr-un tiraj total pe
care directorul editurii, Constantin
Floricel, îl apreciază la peste 24 mi
lioane de exemplare. Elevii dfti șco
lile naționalităților conlocuitoare be
neficiază de toate aceste titluri in
limba - română, plus 198 titluri ela
borate în limba lor maternă. Din to
talul celor 650 de titluri, 354 sînt ma
nuale noi, originale sau substanțial
revizuite, așadar elaborate la stadiul
actual al cercetărilor și în lumina
recentelor prevederi înscrise în docițjnentele partidului. Dintre apro
piatele apariții inedite amintim, mai
întii, Matematica pentru clasa a
IV-a, Algebra și Geometria pentru
clasa a VIII-a, prin care se încheie
ciclul de elaborare a manualelor de
matematică pentru clasele primare
și secundare, după o nouă concepție,
modernă, de predare in școală a acestei discipline. Elevii din clasa a
Vil-a vor avea un nou manual de
Fizică, așa cum dealtfel l-au avut
și în anul precedent, în clasa a Vl-a,
și cum îl vor avea în anul viitor,
cind se va încheia și aici acțiunea
de modernizare a cărților de școală
cu acest profil pentru ciclul gimna
zial. Dealtfel, acțiunea de moderni
zare cuprinde toate disciplinele fun
damentale și în egală măsură știin
țele sociale. Ea va continua sistema
tic și în anii viitori, extinzîndu-se
inclusiv asupra tuturor manualelor

din liceele de specialitate, al căror
proces de reelaborare și revizuire a
fost inaugurat chiar in acest an,
odată cu definitivarea și stabilirea
programelor de invățămint.
îmbunătățiri importante prezintă
manualele apropiatului an școlar și
sub raportul ținutei educative, al ac
cesibilității și atractivității, calități
in sprijinul cărora au fost mobili
zate deopotrivă atributele clarității
de gindire, ale frumuseții stilistice
și elocvenței imaginilor. Editorii, ti
pografii, colectivele de autori și-au
propus, și din acest punct de vedere,
ca prin mijlocirea unor valoroase in
strumente didactice să contribuie la
realizarea saltului de calitate pe care
întreaga noastră dezvoltare socialeconomică îl reclamă din partea în-

Cum este pregătită
deschiderea noului an
de invățămint
vățămîntului. Și incă un aspect cu
efect mai îndepărtat, dar nu mai
puțin important : în contul anului
școlar 1982—1983, editura a pregătit
pentru tipar un număr de titluri su
perior celui din perioada corespun
zătoare a anului trecut ; există deci
toate condițiile ca și manuscrisele
cărților de școală necesare anului
viitor să fie definitivate și expedia
te eșalonat tipografiilor într-un timp
optim, adică pînă la sfirșitul trimes
trului I al anului 1982.
Un an bun se anunță și la editura
„Ceres", a cărei pondere în activita
tea1 editorială consacrată invățămîntului nu este mare (27 titluri de ma
nuale pentru liceele agroindustriale),
dar ale cărei greutăți erau frecvent
invocate in anii precedenți Ia nive
lul atît al tipografiilor, cit și al uni
tăților de difuzare. „Anul acesta —
ne încredințează ing. Gabriel Manoliu, directorul editurii — nu mai
avem restanțe : din cele 27 de titluri,
într-un tiraj total de 151200 exem
plare, 21 de titluri, dintre cele cu
tiraj mai mare, sînt tipărite și se
află în curs de difuzare : celelalte 8
titluri se găsesc intr-un stadiu avan
sat de lucru in tipografii, tirajul lor
Urmînd să fie încheiat încă în luna
august". Cum ziarul „Scînteia" a
luat nu o dată atitudine împotriva
tendințelor ..enciclopediste" prezente
în cartea elevului din școala agrico
lă. am cerut, firesc, informații și
asupra valențelor de accesibilitate
specifice noilor manuale. Am aflat
astfel că măsurile de redresare sînt

Iată, Ia mai bine de trei luptă pentru supraviețuire
sferturi de veac de la a- și demnitate, Ascanio scrie
pariție, reeditarea, mai despre întemeietorii ro
mult decît necesară, a unei mâni ai dramaturgiei și
cărți fundamentale. „Tea artei scenice deopotrivă
trul la români" de Dimi- ca despre niște artiști și atrie C. Ollănescu-Ascanio nimatori, activiști, organi
(apărută în editura „Emi- zatori, reformatori, inter
nescu", sub îngrijirea aten pret! și dascăli.
Studiul
impresionează
tă și competentă a Cristimultitudinea și armonei Dumitrescu) este ceaprin
...............
dinții istorie a teatrului,.ro- nia „perspectivelor abordamânesc și printre cele mai te. Ca o notă „ specifică,
importante. Croită pp ti-, Cțllănescp, inșjstă asupra
pare generoase, atestînd
pe alocuri concepția mai
largă a „lumii ca scenă" și
a „vieții ca spectacol", car
tea lui Ollănescu merge
adine la rădăcinile teatru-^
lui popular și luminează
’ '
’'
temeinic și documentat
vremuri",
„începătornicele
Ea interesează prin tascinația datelor (rigu roase
de Dimitrie C.
și, totodată, mereu însufle
țite) și prih forța valorării
lor într-un orizont mult
mai larg, prin anvergura rolului teatrului în propă
criteriilor folosite și prin șirea politică și națională a
surprinzătoarea lor valabi țării. Ridicînd mereu in
litate și azi, probă a di
probleme de in
mensiunii lor progresiste și teresante
fluență, confluență și ori
vizionare.
anticipind obser
Prin ceea ce e mal bun ginalitate,
de domeniul teoriei
în „Teatrul la români", vații
făcînd o
Ollănescu se vădește un sincronismului,
tranșantă intre
continuator al patriotis deosebire
necesara deschidere la uni
mului avîntat al pașoptiș versal
și snobism, Ollănes
tilor, al idealurilor lor de cu se ocupă
de
independență și prosperi problemele deopotrivă
tate națională, progres so ale raportului repertoriului,
dintre tra
cial și politic, al conștiinței duceri și localizări,
de
lor cu privire la rolul tea o parte, și literatura pe
origi
trului ca element de cul nală, definind excelent
tură națională și factor ambele categorii.
spiritual, dar și al legătu
„Teatrul la români" în
rii lui organice cu realită
prin consemnarea
țile și idealurile social-po- cepe
litice — autorul arătînd că unor permanențe. Omagi
ind
țăranul,
prezentind
teatrul poate avea o funcție
(oarecum) viața ca o con
de trezire dar, uneori, și tinuă
sărbătoare (licență
pe cea de mistificare a literară dar, evident, și o
conștiințelor.
Prezentînd limită Ideologică). Ascanio
nașterea și devenirea tea evocă într-o modalitate vie
trului ca pe o continuă și agreabilă : textele, ri-

prezente și aici, numai că... nu Întot
deauna au fost respectate. Așa, de
pildă, baremul de 2,5 pagini pentru
o oră de curs, fixat in mod judicios
de Ministerul Educației și învățămintului, este încălcat prin tot felul
de „derogări" pe care autorii le ob
țin, peste capul editurii ,,Ceres", de
la Ministerul Agriculturii. Drept ur
mare, beneficiarele unor asemenea
derogări, intre care interlocutorul
nostru amintea Agricultura și Zoo
tehnia pentru clasa a IX-a, Organi
zarea producției și a muncii in uni
tățile de mecanizare a agriculturii
pentru clasa a Xlî-a, Agrochimia
pentru liceele agroindustriale ajung
uneori și la... 600 de pagini. Este,
tocmai de aceea, imperios necesar
ca o asemenea dereglare să fie ur
gent remediată, astfel încît efectele
ei să nu se resimtă și asupra pro
ducției de carte școlară, în curs de
pregătire, pentru anul de invățămint
1982—1983.
Facem următorul popas la Centra?
la industriei poligrafice. Și aici veș
tile sînt optimiste. Tovarășul Con
stantin Voiculescu, directorul co
mercial al centralei, ne asigură că
în urma întîlnirilor succesive dintre
reprezentanții tuturor forurilor răs
punzătoare de elaborarea și tipărirea
cărților școlare, lacunele „tradițio- '
nale" ținînd de definitivarea și pre
darea manuscriselor, de fixarea ti
rajelor etc. au fost în mare parte
înlăturate. „Cu toate că nici in acest
an tipografiile nu au primit, con
form graficelor, toate manuscrisele
pînă la data de 31 martie, nu e mai
puțin adevărat că, dacă, bunăoară,
anul trecut la această dată înregis
tram o întîrziere de 131 titluri, in
acest an întîrzierile n-au depășit 48
de titluri. Prin măsuri de organizare
a muncii, intre care amintesc repar
tiția pe tipografii a titluriloț în
funcție de tiraj și complexitate, prin
analizele efectuate împreună cu edi
torii la începutul fiecărei luni etc,
am reușit ca astăzi (12 august) să
avem într-o fază avansată de lucru
ultimele 42 de titluri; dintre acestea,
23 vor fi definitivate pînă la 16 au
gust, iar restul pină la sfirșitul lunii.
Practic, la data de 1 septembrie 1981,
producția editorială de carte școlară
va fi încheiată".
Așadar, pe ansamblul activității
editoriale și tipografice, precizia și
ritmicitatea, eșalonarea riguroasă a
producției, cu tot ce decurge de aici,
inclusiv pentru calitatea cărții de
școală, au fost mai bine organizate
decît in anii precedenți. Ca urmare,
și acțiunea de difuzare în școli a
manualelor beneficiază de condiții
superioare anilor trecuți.

Mihai IORDĂNESCU

tualurile, bogăția gesturilor, a culorilor și costumelor, unor datini, obiceiuri,
jocuri folclorice (de la
Brezaie și Călușari la Tur
că și Vasilcă, de la^ Vicleim
la Paparude și Drăgaică,
neomițînd nici „chivotul"
păpușarilor, nici petrecdrile curtenești și aparițiile
„soitarilor", nici ambianța
horelor și danturile baluri
lor fastuoase). O face merpu, meditind ,asupq| sjem7

J.......
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Reeditarea unei lucrări fundamentale:

TEATRUL IA ROMANI44
OLLĂNESCU
nificațiilor lor originale
(dionisiace sau romane) și
a celor derivate, refăcînd
drumul transformării lor,
de-a lungul secolelor, în
spectacole cu valori mar
cat laice.
în partea a doua a stu
diului („Teatrul în Țara
Românească"
1798—1898)
Ollănescu scrie istorie șl
face cronică. El consem
nează evenimente pe sta
giuni, pe ani. pe grupări
(Școala filarmonică ; Milio;
Pascaiy ; Caragiale), dar
iarăși, și aici, pune jaloa
nele unor permanențe —
sesizînd confruntări de
principii ce și-au transmis
esențele peste-ani, înfrun
tări de' poziții pe care și
astăzi e bine să le cunoaș
tem, să le preluăm sau,
dimpotrivă, să avem grijă
ca istoria să nu le mai re
pete.

„Teatrul la români" con
stituie un interesant reper
pentru actualitate. Lucra
rea e de natură să pună în
evidență pe de o parte ad
mirabila conservare a unot
elemente
de
spectacol
popular (care, atunci, la
sfirșitul secolului, așa cum
arată Ollănescu erau pe
cale să dispară, și pe care
azi, de pildă, le vedem ad
mirabil ilustrate și refăcu
te în manifestările Festiva
lului național „Cintarea
României"). Cartea la care
ne referim ilustrează, pe
de altă parte, uriașul pro
gres făcut în teatrul ro
mânesc, solidarizarea ar
tiștilor sub steagul acelu
iași crez generos, militant,
în înțelegerea artei scenice
ca un act de conștiință și
angajare social-politică. De
asemenea, succesele înre
gistrate de dramaturgie și
cu deosebire de cea de
actualitate,
extraordinara
dezvoltare a talentelor in
terpretative și regizorale.
Ca de obicei, conștiința ră
dăcinilor viguroase și a
splendidelor
eflorescente
prezente obligă și ambi
ționează și pe viitor. Ceea
ce ne rămîne, mai presus
de orice, după ce par
curgem „Teatrul la ro
mâni", este conștiința lo
cului pe care teatrul îl ocupă prin tradiție și aspi
rație seculară în ansam
blul culturii și spiritualită
ții naționale. Testamentul
lui Iancu Văcărescu, care
constituie și legatul lui
Ollănescu, este imperati
vul de care a ascultat, ridicîndu-1 pe noi trepte, și
.arta noastră contemporană.
El reprezintă o chintesen
ță a misiunii ce-i revine
teatrului și pe viitor.

Natalia STANCU

; FAPTUL;
! DIVERS;
I
I
I

In anii socialismului, baza ma
terială a culturii a cunoscut o
puternică dezvoltare. In fotogra
* : Casa de cultură din mu
fi
nicipiul Alba lulia
A

O importantă
manifestare pe agenda
vieții noastre muzicale
în perioada 15—25 august, la
Constanța și Mamaia se desfă
șoară „Zilele muzicii românești"
— manifestare organizată de
Consiliul Culturii și Educației
Socialiste. Consiliul Central al
U.G.S.R., Radioteleviziunea ro
mână. Uniunea compozitorilor.
Asociația oamenilor de artă din
instituțiile teatrale și muzicale,
comitetul pentru cultură și educație socialistă al județului
Constanța.
Incluse în cadrul Festivalului
național „Cintarea României".
„Zilele muzicii românești", ce
au loc din doi în doi ani. pro
gramează numeroase spectacole
artistice muzicale, concerte si
recitaluri ce vor contribui la
dezvoltarea creației muzicale și
artei interpretative, vor diver
sifica și îmbogăți programul
stagiunii artistice estivale de pe
litoral. Vor evolua în această
perioadă orchestre simfonice si
camerale, formații corale, de
muzică ușoară și populară
românească din București. Baia
Mare. Bistrița. Constanta. Reși
ța. Tg. Mureș. Timișoara, pre
cum și artiști amatori din ju
dețele Brăila, Dîmbovița, Ga
lați. Ialomița. Prahova.

A 5-a ediție a taberei
naționale de pictură
și sculptură
pentru amatori
Vineri s-a încheiat cea de-a
5-a ediție a taberei naționale de
pictură și sculptură pentru ama
tori. organizată la Săcelu. în
Gorj. în intîmpinarea zilei de
23 August, de către Consiliul
Central al U.G.S.R.. cu sprijinul
Consiliului Culturii si Educației
Socialiste și al Uniunii artiști
lor plastici. Timp de zece zile,
peste 60 de artiști plastici ama
tori — sculptori, pictori si sce
nografi laureat! ai Festivalului
national „Cintarea României" —
au avut prilejul să cunoască
aspecte din mânca minerilor
gorjeni. a participantilor la
„Acțiunea 7 000". a altor colec
tive de muncă, precum si cele
mai frumoase locuri pitorești
din această parte a tării, izvor
nesecat de inspirație pentru lu
crări care să îmbogățească
patrimoniul artistic național,
avînd, totodată, o deosebită va
loare documentară. Creațiile
realizate au fost reunite într-o
cuprinzătoare expoziție dedicată
minerilor, cel mai important de
tașament muncitoresc al Gorjului.
(Agerores)

„ZILELE CĂRȚII
SOCIAL-POLITICE
. în perioada 15—22
august a.c. se vor des
fășura în- întreaga tară
„Zilele cărții socialpolitice",
organizate
sub egida Consiliului
Culturii și Educației
Socialiste. înscrisă in
cadrul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei" și integrată sui
tei de acțiuni dedicate
împlinirii a șase dece
nii de la făurirea.
Partidului
Comunist
Român și sărbătoririi
zilei de 23 August, ac
tuala ediție a „Zilelor
cărții social-politice"
cuprinde o suită de
manifestări ce se vor
desfășura în întreprin
deri. instituții, așeză
minte culturale. Cu
sprijinul unor edituri
vor avea loc întîlniri
ale cititorilor cu autori
și redactori de specia
litate, dezbateri asupra
unor lucrări recent
apărute, mese rotunde,
simpozioane. Vor fi
organizate, de aseme
nea. expoziții cu vinzare și standuri de cărți.
Această sărbătoare a
cărții prilejuiește șl re
levarea unui marcant
bilanț privind editarea
cărții
social-politice.
Astfel, in perioada
t9îferii9g0 ftjț apărut
1853 titluri edițate în
38185 800 exemplare în
limba română și în
limbile naționalităților
conlocuitoare. Un loc
distinct îl ocupă ope
ra secretarului general
al partidului, tovarășul

Nicolae
Ceaușescu,
„România pe drumul
construirii
societății
socialiste multilateral
dezvoltate", publicată,
in tara noastră. în lim
bile română, maghiară. ,
germană, precum și în
limbi de circulație in
ternațională.
într-un
tiraj total de aproape
1 850 000 exemplare. Ca
semn al interesului
deosebit, al prețuirii
de care se bucură in
lume gîndirea. opera
teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. in
edituri de prestigiu din
toate continentele pla
netei au fost editate
107 volume cuprinzînd
texte alese din scrie
rile secretarului gene
ral al partidului sau
dedicate personalității
sale.
De-a lungul anilor
s-au impus colecții și
serii de literatură so
cial-politică precum :
Din gîndirea socialpolitică a președintelui
României,
Nicolae
Ceaușescu ; Din gîn
direa economică a pre
ședintelui
României,
Nicolae Ceaușescu : o
recentă serie Din gîn
direa filozofică a pre
ședintelui
României.
^,c.eahe.8cu •
Făurirea fiocjetfitu so
cialiste'
multilateral
dezvoltate : Probleme
ale organizării și con
ducerii politice și eco
nomice :
Dezbateri
ideologice ; Probleme
internaționale; Biblio

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Matineu de vacanță : Desene ani
mate — Bugs Bunny. Producție a
studiourilor americane
9,20 Autorul preferat : șt. O. losli (I)
10,00 Teleclnemateca
12,00 Vacanțe muzicale la Piatra Neamț.
In program : Beethoven — Simfo
nia a V-a ; Cealkovski — Varlațiunlle roccoco pentru violoncel și
orchestră (solistă Alexandra Guțu);
G. Enescu — Rapsodia I. Inter
pretează
orchestra
Filarmonicii
„Moldova" din Iași. Dirijor Ema
nuel Elenescu
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv •
Sport. 16,00 — Fotbal : Politehnica
Timișoara — sportul studențesc —
în divizia A. Transmisiune directă
de la Timișoara
17,45 „Cuvînt din cuvlntul partidului".
Documentar
18,35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Țara întlmpină marea
sărbătoare

teca de istorie : Evo
cări ; File de istorie ;
Idei
contemporane ;
Biblioteca
historica
Romaniae ; Biblioteca
juridică a cetățeanu
lui ; Biblioteca de eti
că ; Biblioteca de so
ciologie ; Biblioteca de
filozofie românească ;
Clasicii filozofiei uni
versale : Clasicii isto
riografiei universale.
Tn cadru! „Zilelor
cărții social-politice"
vor avea loc bogate și
diverse manifestări. în
biblioteci, librării, case
de cultură, cluburi din
întreprinderi, la cămi
ne culturale vor avea
loc lansări de lucrări
noi.
prezentări de
cărți. Un loc impor
tant îl vor ocuna pre
zentarea cărților so
cial-politice direct în
întreprinderi și insti
tuții. realizarea unui
dialog util între marea
masă a cititorilor și cei
ce ie produc și le difu
zează.
La București, deschi
derea festivă a „Zile
lor cărții social-poli
tice" a avut loc în ziua
de 14 august la clubul
întreprinderii „Auto
buzul". Au fost pre
zentate volumul „Ști
ință. progres, pace",
apărut la Editura poli
tică în seria .;Din
gîndirea
sociai-politică a președintelui
României.
Nicolae
Ceaușescu", precum și
alte lucrări din această
serie. (E. Vasilescu).

19,30 Călătorie prin țara mea. Facerea
lumii la Berbești — reportaj de
Dinu Săraru
30,00 Teleenciclopedia * Civilizații me
diteraneene. Elada (V) • Energia
viitorului. Uraniul ■ Legi ale na,
turii. Echilibrul și simetria • Din
istoria științei și tehnicii româ
nești. Muzeul Dimitrie Leonida (I)
20.45 Film serial : „Dallas" — episo
dul 20
21.35 cu mască., fără mască !
22,40 Telejurnal * Sport

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Țara întlmpină marea
sărbătoare
19,30 Intermezzo
coregrafic.
Valsuri,
polci șl mazurci de Johann Strauss.
Interpretează Ansamblul Teatrului
Mare Academic din Moscova
19.45 Clubul tineretului
30.35 Fapte de eroi al muncii și vieții
socialiste. „Cel ce fac Oltul să dea
lumină"
20,55 Stele ale cîntecului
21.15 Orizont tehnlco-știlnțlffc

22,00 Tineri interpret!. Violonistul Florin
Paul
22,40 Telejurnal • Sport

B B B B
(Urmare din pag. I)

armata română" ! Au tre
buit să vină Grivlța. Plev
na, Rahova, Smirdan. în
treaga epopee a doroban
țului, pentru ca atari afir
mații
să-și
dovedească
lipsa de suport.
România modernă și cul
tura ei au devenit o reali
tate prin necontenitul efort
al citorva generații de a
lichida, de a depăși, de a
infringe multiple adversi
tăți. precum și această boa
lă ciudată, rămasă din se
colele trecute : a neîncre
derii, a defetismului, a
negării. De fiecare dată
s-au ridicat oameni in sta
re să opună acestei nefer
tile și nefericite tendințe
energia și știința lor, pa
triotismul lor.
Cîteva secole, în epoca
«șa-zisă „veche", cultura
română a fost expresia
directă a luptei armate și
politice a poporului român
pentru a-și asigura exis
tența și independenta sau
măcar autonomia de stat
în fața unor puteri cu
mult mai mari decit ale
Țârii Românești și Moldo
vei. N-am avut timp să fa
cem „beletristică", să scri
em romane și cihtece de
dragoste, rămase doar în
stare de folclor și basm.
S-au scris doar cronici
spre a inveșnici faptele de
arme și a întări cugetele și
brațele generațiilor urmă
toare ; s-au scris tratate de
diplomație și strategie mi
litară. Patriotismul, nu de

vorbe, ci patriotismul fap
tei — cronica însăși fiind o
faptă, o cărămidă Ia teme
lia sufletului românesa, din
care aveau să izvorască
alte fapte, în viitor — a
devenit astfel, din Însăși
zorii ei, dimensiunea fun
damentală a literaturii ro
mâne.
în veacul al XVIII-lea,
cind Horia, Cloșca și Crișan au fost -rupți pe roată,
această mare tradiție pa
triotică, dusă pe culmi ae
Cantemir și Neculce, a cu
noscut un nou ciclu, a ur
cat o nouă spirală, in con
dițiile Europei Luminilor
și cu instrumentele științi
fice și ideologice ale vre
mii. Chesarie al Rimnicului și „Școala Rimniceană".
Școala Ardeleană și sinte
za dintre cele două curen
te realizată la Iași de
*Veniamin Costachi (cel ce a
tipărit Hronicul lui Cante
mir și Descriptio Molda
*
via
spre a pune Moldovei
scăzute din vremea sa oglinda marelui ei trecut)
au dat culturii române de
pe ambele versante ale
Carpaților o nouă unitate,
o solidaritate militantă
fără precedent.
Așa se explică de ce.
abia trecuți de 20 de ani,
uneori fără a-i fi împlinit
chiar, oamenii generației
lui Heliade și Negruzzi.
apoi a Iui Bălcescu, Kogâlniceanu, Alecsandri și Ale
xandru Ioan Cuza, acești
ucenici ai lui Lazăr și ci
titori infocați ai lui Petru
Maior, acești editori ai cro

nicilor din vechime și acești oameni ai veacului
romantic au nimerit atît
de repede drumul și stea
gul sub care au luptat, dăruindu-și energia operei
de creare a Statului român
modern și a culturii româ
ne moderne. Cei ce se năs
cuseră sub fanarioți și erau
copii pe vremea Regula
mentului organic au reușit,
astfel, să lase urmașilor

lui. înclinările lui oneste și
generoase, bunul lui simț,
c-un cuvînt geniul lui să
rămiie și pe viitor norma
de desvoltare a tării și să
pătrundă pururea aceasta
desvoltare".
în
perspectiva
celor
exact o sută de ani de cind
Eminescu scria (în Timpul
din 17 decembrie 1881)
aceste cuvinte putem afir
ma că lupta acestei mari

mentarea necesară, se va
vedea că în fața istoriei pe
care cei mai multi am
trăit-o ca biografie perso
nală, comuniștii români au
știut să se achite cu nimic
mai prejos de cit au fă
cut-o generațiile dinaintea
lor, de la oștenii lui Mir
cea și plăeșii lui Ștefan cel
Mare, pină la eroii de Ia
Mărășești. Astăzi, la 37 de
ani de la 23 August 1944 și

după Congresul al ÎX-iea.
fiind oarecum expresia cul
turală a spiritului acestui
interval istoric, are la rindu-i o mare misiune de
îndeplinit,
este
tocmai
aceea de a descoperi în
toată plenitudinea dimen
siunile și sensul timpului
pe care îi trăim, de a face
inteligibilă contemporani
lor grandoarea eforturilor
ce au scos o țară și un

PATRIOTISMUL
România de Ia 1859 și din
1877.
Iar urmașii aceștia s-au
numit Hasdeu și Eminescu
Maiorescu. Slavici și Crean
gă. Caragiale și Macedonski — primele culmi de
cotă universală ale acestei
culturi române moderne,
ale cărei temelii mergeau
cu secole în trecut.
Programul și crezul acestei noi mari generații,
acestei extraordinare gene
rații % L-a săpat, in cuvin
te veșnice Mihai Eminescu
atunci cind scria că esen
țial pentru istoria și conti
nuitatea de dezvoltare a
acestei țări este ca geniul
național al poporului „să
rămină cel determinant, ca
el să dea tiparul acestei
forme de stat, ca limba

generații și jertfa de sine
a lui Mihai Eminescu n-au
fost zadarnice. Că geniul
național, și nu împrumutu
rile și adaptările, a fost cel
determinant. Că generațiile
următoare, a lui Iorga.
Goga, Sadoveanu, ca și a
lui Blaga și Călinescu, au
primit și continuat, la alte
spirale, în alte climate,
acest testament al genera
ției eminesciene. Militan
tismul patriotic, datoria de
a păstra și spori moșteni
rea spirituală a înaintași
lor au rămas ia fel de vii.
Această virtute și-a găsit
în Partidul Comunist Ro
mân
întruparea
vremii
noastre. Cind istoria ulti
melor patru decenii din
existența poporului român
va fi scrisă cu toată docu-

la 16 ant de la Congresul
al IX-lea al Partidului Co
munist Român, care a făcut
bilanțul și sinteza a două
decenii și a deschis larg
orizonturile în care ne
mișcăm, orice minte lucidă
înțelege cit de uriaș a fost
drumul parcurs de la acea
Românie aruncată în pră
pastie și tirguită în pro
cente la România socialis
tă a cărei prezentă consti
tuie unul din factorii de
speranță, echilibru și în
țelepciune în lumea noas
tră atît de frămîntată și
din nou atît de grav ame
nințată. Și dacă gene
rația noastră, care abia
ieșea din copilărie la 23
August 1944, și cafe a cres
cut odată cu noua Româ
nie, afirmîndu-se plenar

popor dintr-o condiție mat
mult decît tragică, redîndu-i pas cu pas demnita
tea, încrederea, liniștea
lăuntrică.
îmi îngădui să cred că
excesiva apăsare pe anu
mite laturi ale istoriei trăi
te în cele aproape patru
decenii care au trecut de
la 23 August 1944 și mai
ales în așa-zisul „obsedan
tul deceniu" tinde să unilateralizeze perspectiva. Ade
vărul cere să recunoaștem
și să spunem că. dincolo
de toate dramele, ce nu
trebuie șterse din memo
rie și dincolo de toate un
ghiurile de întuneric, ceea
ce se va impune, ceea ce
se impune mai presus
de toate este această epo
peică izbîndă a poporului

român, care a reușit să re
devină el însuși, să se ri
dice pe cea mai înaltă
culme a istoriei sale.
Omului acestui pămînt.
Marelui Anonim care a tă
cut dintotdeauna istoria
acestor meleaguri, prin ca
pacitatea lui de a dura, de
a zidi de zeci de ori ace
eași casă zdrobită de tăvă
lugul istoriei ; Marelui Anonim care zidește azi ci
vilizația socialistă, celui ce
nu doarme nopțile, celui
ce Îndură frigul și ploaia
ca și dogoarea cuptoarelor,
celui ce umblă pe mări, ce
lui ce veghează în aer, ce
lui aplecat peste planșetă,
celui ce scormonește în
măruntaiele pămîntului și
celui ce veghează la hota
re ; Marelui Anonim, aces
tui nebiruit popor i se cu
vin acele poezii, acele ro
mane, acele evocări ale
trecutului depărtat și ime
diat. in care să se vadă și
din care să înțeleagă cine
este, cine a fost și cine are
menirea să fie pe lume.
Pentru a înțelege că are
tot dreptul să vrea, ca și
pe vremea lui Eminescu
„să determine" cu geniul
său, cu bunul său simt, cu
energia sa nesecată, și cu
inteligența sa mereu isco
ditoare, cu care a ieșit din
toate încleștările istoriei,
ziua sa de mîine, a copii
lor și nepoților săi. L-am
întilnit cindva pe acest
Mare Anonim într-un fost
coleg de facultate, care
trecuse cîndva prin încer
cări cumplite și fusese dez

gropat aproape mort de
sub lutul fierbinte al unor
maluri dobrogene surpate
peste dinsul, și l-am între
bat de ce, acum cind au
devenit la „modă" cărțile
despre asemenea întimplări, scrise de oameni care
nu le-au trăit niciodată, elcare le știa pe propria-i
piele. nu se apucă să-și
povestească trecutul. Mi-a
răspuns' că nu are timp
pentru asta, că este pe
punctul de a face o mare
descoperire științifică, uti
lă muncii noastre de azi.
Patriotismul, pentru crea
torul de azi. înseamnă,
mai presus de orice,
a lua act de această
nouă realitate, pe care nici
un poet nu e atît de mare
să o poată cuprinde în ver
suri. nici un romancier nu
are atita geniu epic să o
poată transpune în file de
epopee, nici un artist, pic
tor, muzician atît de inspi
rat să o poată epuiza : însă
opera tuturor fiind capabi
lă de a cuprinde și vedea
această putere sufletească,
această înțelepciune mo
destă. această tărie de a
se descurca din toate spre
a-și face datoria. A pune
urechea pe inima țării să
o auzim cum bate, a-i as
culta glasul din adine și a-i
înapoia. în scrisul nostru,
ceva din uriașa putere care
urcă în noi, așa cum a fost
totdeauna cind niște oa
meni cu nume s-au arătat
vrednici de Marele Anonim
— poporul din care ei s-au
născut.

Sfatul bătrinilor

|

O vorbă înțeleaptă spune că
cine . nu are bătrîni să-i cum
pere. Cei din Racova — Bacău
au bătrini (să le trăiască .') și
știu să-i prețuiască. De ani de
zile ființează „sfatul bătrânilor".
Un colectiv care reunește pe cei
mai virstnici și mai buni gospo
dari ai satului, oameni care se
bucură de un binemeritat presti
giu. Ei ajută autoritățile comu
nei in rezolvarea diferitelor pro
bleme civice — de comporta
ment in familie și societate, la
buna gospodărire și înfrumuse
țare a localității. Nu o dată
„sfatul" se constituie intr-un «devărat „tribunal al obștii și omeniei", judecata lui dreaptă
fiind însoțită de sfaturi și în
drumări utile. De pe urma unor
astfel de povețe multi consăteni
și-au aflat drumul drept In
viață.

Dinastie muncitoreasca

I

Primul bloc care s-a construit
în anii de după eliberare tn
Lunca Blrzavei din Reșița a pur
tat și „semnătura" • celui mai
tinăr zugrav din vremea aceea —
Miodrag Vesici. Apoi, calificat in
meseria de instalator, a partici
pat la înălțarea cartierului
„zona gării Oravița". Au urmat
alte și alte blocuri, edificii de
cultură, invățămint, sănăt<
Si a mai „urmat" ceva : i
meierea unei adevărate din .11
muncitorești. Miodraa l-a '„ius
pe șantier și pe fratele său, Slo
bodan, care a devenit electrician.
Apoi l-a adus și pe al treilea
frate — Branislav, și el tot elec
trician. Apoi pe cele două surori
— Melania și Rodica — și ele tot
muncitoare : electriciană și, res
pectiv, bobinatoare.
Cinci frați, cinci muncitori de
nădejde !
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O îndeletnicire pe cît de fru
moasă și... bănoasă, pe atît de
instructivă a elevilor din școlile
județului Dîmbovița : creșterea
iepurilor de casă.
Unde cresc ? în amenajări
simple, realizate de elevi.
Cu ce-i hrănesc pe urecheați ?
Cu morcovi, cu varză și cu alte
„delicatesuri".
De unde ? De pe loturile culti
vate tot de școlari.
în curind vor fi livrați primii
25 000'iepuri. Prilej cu care ele
vii vor calculă și ciștigurile. Sînt
buni și la matematică !

Moș Martin

I
I

I
I
I

la „Vila Ursului"
Poate că n-am fi inserat această notă în rubrica noastră,
dacă in ultima lună nu ne-âr fi
sosit mai multe scrisori de la
cititori, toate relatind despre același Moș Martin, care-și face
apariția in fiecare seară
i
in stațiunea Tușnad.
La. ora 21,30, în flecare seară, o namilă de urs - de
o blindețe și frumusețe cuce
ritoare — iși face apariția la...
„Vila Ursului" — nici nu se pu
tea altfel ! — pentru a-și lua
cina. Cină pregătită do0
niți la odihnă, fiecare cu" - tre:
pline cu gem, biscuiți.
Me...
Ursul vine, miroase, gustă. înfu
lecă. în jur — lume ca la urs I
După ce se satură, Moș Martin
face cîteva tumbe — in semn de
mulțumire — după care ia calea
pădurii. Pentru a reveni din
nou.
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Au înflorit
din nou salcîmii
Eveniment cu totul neobișnuit
pe malul Someșului, in județul
Sălaj. Locuitorii din zona Strîmtorile Ticăului au avut surpriza
să vadă zilele acestea salcîmii,
înflorind din nou. Flori albe,
frumoase si mirositoare, aidoma
celor din primăvară.
Din cite își amintesc bătrinii,
un astfel de fenomen n-a mai
fost semnalat pînă acum prin
partea locului, Si tot ei iși dau
cu părerea că asta anunță •
toamnă lungă și călduroasă.
Vom vedea !

Descoperirea

de la Nufăru
în timp ce efectua excavări de
pămint in zona localității Nufăru,
din județul Tulcea, îlie Matei a
observat urme de pămînt ars de
o formă ciudată.
— întrucit era ceva ce nu mai
văzusem — spunea el — i-am
anunțat imediat pe arheologi.
Săpăturile efectuate de specia
liștii de la Muzeul „Delta Dună
rii" din Tulcea au scos la iveală
un complex de cuptoare. între
acestea se distinge foarte clar
un cuptor de olar. în cuptor au
fost găsite numeroase vase care
datează din perioada feudaltimpurie. Descoperirea prezintă
o importanță" deosebită pentru
întregirea documentelor privitoare la existența, în secolele
X—IV, a cetății Nufăru.

Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Tovarășului SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD
Am aflat cu mare durere vestea încetării din viață a tovarășului Stevan
Doronski, membru al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,
membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, fiu credincios al popoarelor iugoslave, personalitate de seamă
a mișcării revoluționare și muncitorești din Iugoslavia, prieten apropiat al
poporului român, militant pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-iugoslave.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului
român și al meu personal, adresez Prezidiului Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
tuturor comuniștilor și popoarelor iugoslave prietene cele mai profunde con
doleanțe pentru greaua pierdere suferită.
Fiind alături de popoarele iugoslave în aceste momente de ădîncă tristețe,
exprim sentimentele noastre de sinceră compasiune familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, vineri dimi
neață, pe Țagaanlamyn Dughersuren,

ambasadorul Republicii Populare
Mongole, in vizită de rămas bun. in
legătură cu încheierea misiunii sale
in țara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
. în cursul zilei de vineri, membrii
delegației Comitetului pentru agri
cultură al Camerei Reprezentanților
din Congresul S.U.A., condusă de
E. Kika de la Garza, care ne vizitea
ză țara, la invitația Marii Adunări
Naționale, au avut o întrevedere cu
Dumitru Bejan, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și Ion Stanciu, adjunct al
ministrului.
în aceeași zi, oaspeții au vizitat
întreprinderea agricolă de stat „30
Decembrie".
însărci’ tul cu afaceri ad-interlm
*1 S.U.j1 ta București, Herbert Kai
ser, a o rit în onoarea oaspeților
americani 'un dineu.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Maria Groza, adjunct al ministrului
afacerilor externe, Marin Capisizu,
ministru secretar de stat Ia Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, alte persoane oficiale.
★

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Populare Congo, însărcinatul
cu afaceri ad-interim al acestei țări
la București, Jean Franțois Gokouba
— Moke, a oferit vineri un cocteil.
Au participat Nicolae Constantin,
viceprim-ministru al guvernului,
Suzana Gâdea, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
Emilia Sonea, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, loan Florea, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Laurean Tulai,
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Ușoare. Alexandru
Mărgăritescu, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. Maria Groza, adjunct al
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor, instituții centra
le. oameni de artă și cultură.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.
★

La București a fost semnat, vineri,
Planul de colaborare științifică din
tre Academia Republicii Socialiste
România și Academia Cehoslovacă
de Științe pe perioada 1981—1985.
Integrîndu-se în ansamblul relați
ilor de prietenie și colaborare multi

laterală dintre România și Ceho
slovacia, relații puternic stimulate de
întilnirile și convorbirile la cel mai
înalt nivel, planul de colaborare ști
ințifică dintre academiile celor două
țări cuprinde direcții și teme impor
tante ale științelor naturii și tehni
cii, precum și din alte domenii de
mare actualitate ale științei.
Documentul a fost semnat de prof.
George Ciucu, membru corespondent,
secretar al Academiei Republicii So
cialiste România, și prof. Ladislav
Kubicek, membru corespondent, se
cretar științific al Academiei Ceho
slovace de Științe.
Au_ luat parte acad. Gheorghe Mlhoc, președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, alți oameni
de știință, precum și membri ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Indonezia, vineri după-amiază
a avut loc, în Capitală, o manifestare
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea. în cadrul manifestării,
Eugenia Marinescu, redactor la Agen
ția română de presă — Agerpres, a
prezentat aspecte legate de dezvol
tarea economico-socială a Indoneziei.
A fost prezentat apoi un film docu
mentar indonezian.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost prezenți general Brigadier
Soesidarto, ambasadorul Republicii
Indonezia la București, și membri ai
ambasadei.
★

în sala cinematografului „Studio"
din Capitală a avut loc, vineri
seara, un spectacol de gală cu filmul
bulgar „Milă pentru cei Vii", orgahizat de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, cu prilejul celei de-a
90-a aniversări a creării Partidului
Comunist Bulgar.
Au participat reprezentanți ai
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Asociației de prietenie românobulgare. oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost prezenți Petăr Danailov,
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Încheierea forumului național
al pionierilor
Vineri s-au Încheiat lucrările celui
de-al IX-lea 'Forum Național al Pio
nierilor care s-a desfășurat mtre
1—14 august la Brașov sub deviza
„Urmînd exemplul comuniștilor, tot
înainte"; ,’n cadrul forumului națio
nal a avt ioc Plenara Consiliului
Național ai Organizației Pionierilor,
care a analizat activitatea desfășu
rată de consiliile și comandamentele
pionierești în domeniul educației
comuniste, patriotice și revoluționare
a pionierilor și școlarilor. în înche
ierea lucrărilor plenarei a luat
cuvintul tovarășa Aneta Spornic,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
educației și învățămintului.
Participanții la forumul național al
pionierilor au adresat, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, în nu
mele tuturor purtătorilor cravatelor
roșii cu tricolor din întreaga țară, o
telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, SECRETAR GENE
RAL AL P.C.R., PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, în care se arată :
„în aceste clipe solemne, gîndurile
noastre însorite se x îndreaptă cu
recunoștință, dragoste' și respect că
tre dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, către tova
rășa Elena Ceaușescu. pentru grija
neobosită cu care vegheați perma
nent ca toți copiii patriei noastre să
crească și să învețe într-o țară dem
nă, liberă și stăpînă pe destinele sale.
Vă raportăm, mult iubite tovarășe
secretar general, că în cadrul foru
mului național al pionierilor, așa
cum ne-ați indicat dumneavoastră,
am dezbătut cu răspundere principa
lele probleme ale activității noastre
pionierești și am stabilit măsuri con
crete privind intensificarea continuă
a participării noastre la munca și
conducerea organizației pionierilor.
Aici, la Brașov, unde dumneavoas
tră ați înfruntat cu bărbăție teroarea
burghezo-moșierească in anii grei ai
Ilegalității, am avut posibilitatea de
a aprofunda atît cunoașterea glo
rioasei istorii de șase decenii de
luptă a Partidului Comunist Român,
cit și activitatea creatoare a oame
nilor muncii din județul Brașov.
Vă raportăm, mult stimate si iubi

te tovarășe secretar general, că în
aceste zile am dezbătut, într-un
înalt spirit de exigență și fermitate,
întreaga activitate desfășurată' de
consiliile și coniandamentele pionie
rești, pentru educarea și formarea
comunistă a celei mai tineri gene
rații a patriei, pentru pregătirea sa
în vedereâ participării active la în
făptuirea neabătută a programului
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
Așezind la . baza întregii noastre
activități de formare a omului nou
programul partidului, hotărîrjle Con
gresului al Xll-lea al P.C.R.. orien
tările dumneavoastră, vom face totul
pentru ca. prin învățătură și muncă,
să ne pregătim ca destoinici cetățeni
de nădejde ai patriei noastre socia
liste. pentru a urma cu cinste exem
plul de dăjuire și abnegație revolu
ționară al comuniștilor.
în îndeplinirea angajamentelor
noastre, sîntem puternic stimulați de
luminosul dumneavoastră exemplu,
de flacăra romantismului revoluțio
nar. a cărui întruchipare supremă o
găsim cu emoție și mîndrie în în
treaga dumneavoastră viață si activi
tate. consacrate slujirii idealurilor de
libertate națională și dreptate socia
lă. de edificare socialistă și comu
nistă a patriei.
înflăcărați de mobilizatoarele în
demnuri pe care ni le adresați în
permanență, ne angajăm in fața
partidului și poporului, ;t dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. în numele
tuturor pionierilor țării, să învățăm și
să muncim în așa fel incit să răs
pundem prin fapte minunatelor con
diții de muncă și viață ce ne sînt
create, să contribuim din toate pu
terile noastre la făurirea societății
socialiste și comuniste pe pămîntul
scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România.
★

La încheierea forumului național
au fost aleși pionierii membri ai
Consiliului Național al Organizației
Pionierilor, precum și noii locțiitori
ai președintelui Consiliului Național
al Organizației Pionierilor.
(Agerpres)

vremea

Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 13 și 13 grade, iar
cele maxime între 28 șl 30 de grade.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

Timpul probabil pentru zilele de 16,
• 17 și 18 august. In (arâ î Vremea se va
încălzi treptat în toate regiunile țării.
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea
ploi de scurtă durată, care vor avea șl
caracter de aversă. însoțite de descăr
cări electrice, îndeosebi iii vestul țării,
precum și în zonele de deal $1 de munte.
Vînt moderat. Minimele vor fl cuprinse
între 8 și 18 grade, izolat mai coborîte
în depresiuni, iar maximele între 22 și
33 de grade, local mai rldicale. Izolat
grindină. în București Vreme în curs
de încălzire ușoară. Cerul va fl varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 14 AUGUST 1981

LOTO

Extragerea I : 27 53 51 12 34 11
63 4 48.
Extragerea a Il-a : 89 23 46 77 22
21 14 20 90.

SESIUNE DE COMUNICĂRI CONSACRATĂ ÎMPLINIRII
A 50 DE ANI DE LA APARIȚIA ZIARULUI „SCÎNTEIA
izvorul prestigiului și autorității pre
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani
tății românești, îngăduiți-ne să vă
sei noastre comuniste.
de la apariția ziarului „Scînteia", Ia
asigurăm că vom face tot ceea ce ne
Muzeul de istorie a partidului comu
stă în putință pentru ca presa româ
Comunicările au sintetizat aspecte
nească în ansamblul ei să devină o
nist, a mișcării revoluționare și de
semnificative ale profilului ziaristu
înaltă
tribună a experiențelor înain
mocratice din România a avut loc,
lui comunist, militant activ pentru
vineri dimineața, o sesiune de co
tate, să stimuleze puternic schimbul
formarea omului nou. pentru afir
de opinii, in climatul generos al de
municări.
marea idealurilor mărețe ale parti
mocrației noastre socialiste, in inte
La lucrările sesiunii, organizată de
dului, ale răspunderilor presei în
resul cauzei progresului și prosperită
redacția ziarului „Scînteia", Consi
mobilizarea maselor la înfăptuirea
ții generale a societății. Nu ne vom
liul ziariștilor și Facultatea de zia
Programului partidului de făurire a
precupeți forțele pentru a da mai
ristică de la Academia „Ștefan
societății socialiste multilateral dez
mult
relief cuvîntului oamenilor
voltate și înaintare a României spre
Gheorghiu", au luat parte cadre de
muncii,
pentru a ne situa permanent
conducere și alți ziariști de la publi
comunism, ale contribuției active a
și convingător, și prin acest inepuiza
cațiile centrale, de la Radlotelevipublicisticii actuale la dezvoltarea și
bil sprijin al maselor, în miezul fier
ziune și Agenția română de presă
întărirea unității moral-politice a
binte al actualității. Noi, ziariștii
poporului.
— Agerpres, muncitori tipografi și
României, ne angajăm ca activitatea
alți oameni ai muncii din Capitală,
într-o atmosferă de puternic entu
publicistică să fie caracterizată tot
activiști de partid.
ziasm, participanții la sesiune au
mai
pregnant de spiritul revoluționar,
adresat tovarășului NICOLAE
în comunicările susținute a fost
înnoitor pe care l-ați insuflat întregii
CEAUȘESCU o telegramă, în care se
prezentată pe larg concepția tovară
noastre vieți sociale, să dăm exoresii
spune :
șului Nicolae Ceaușescu privind
puternice idealurilor care animă în
locul și rolul presei în opera de
Ca ziariști comuniști, cronicari ai
tregul nostru popor, sentimentelor de
edificare socialistă a patriei, în sis
vremurilor noi și, în același timp,
dragoste față de istoria pămintului
temul democrației noastre socialiste,
activiști ai partidului, învestiți cu
românesc și faptele înaintașilor, față
fiind subliniate ideile fundamentale
deosebita răspundere de a consemna
de sacrificiile și lupta comuniștilor,
formulate de secretarul general al
măreția acestor ani. sîntem mîndri
față de partidul comunist, care a mo
partidului în ultimul deceniu și ju
să afirmăm — și la această sărbă
bilizat masele largi de oameni ai
mătate, ce se constituie într-un
toare a presei noastre revoluționare
concept novator de înțelegere a mi
— adevărul recunoscut de întreaga, muncii, pe toți fiii patriei la înăl
țarea pe culmi nebănuite de civiliza
siunii politice și civice a, presei, ca
noastră națiune, potrivit căruia istoria
instrument activ al partidului- în
ție șl progres a României socialiste,
contemporană a României, mărețele
opera de edificare a societății socia
conferindu-i un înalt și binemeritat
sale deveniri socialiste poartă am
liste pe pămîntul patriei, de educare
prestigiu internațional.
prenta puternicei dumneavoastră per
in spirit revoluționar a maselor, de
sonalități creatoare, ale gîndirii clar
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
ridicare a României pe noi culmi de
văzătoare și fermității comuniste cu
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că boga
progres și civilizație.
care conduceți partidul, poporul în is
tul tezaur de idei cuprins în cuvîntăUn loc important în cadrul lucră
torica operă de făurire a noii socie
rile și indicațiile dumneavoastră,
rilor l-a ocupat sublinierea aspecte
tăți. Vă purtăm o adîncă recunoștință,
lor referitoare la tradițiile presei
luminoasele perspective revoluțio
socialiste și muncitorești din Româ
fiind pe deplin conștienți de faptul
nare pe care le-ați deschis în fața
nia, a presei comuniste, revoluțio
că prețioasele dumneavoastră indica
întregii țări vor călăuzi permanent
nare în perioada ilegalității Parti
ții. ideile revoluționare, novatoare și
munca și lupta noastră neabătută
dului Comunist Român, presă ce s-a
clarvăzătoare au dat noi dimensiuni
pentru triumful ideilor socialismului
constituit intr-o adevărată tribună
și activității noastre publicistice. în
și comunismului pe pămîntul Româ
de luptă împotriva fascismului, pen
strălucita dumneavoastră operă teore
niei. Considerăm drept suprema
tru apărarea independenței și suve
ranității României. Au fost relevate , tică, rod al unui sistem de gîndire fi
datorie a profesiunii noastre străda
semnificațiile profunde ale apariției
lozofică, social-politică și economică
nia de a conferi scrisului gazetăresc
ziariilui „Scînteia", moment impor
de o mare valoare practică, noi. acti
forța unei flăcări nestinse, mereu în
tant pentru dezvoltarea presei mun
viștii de partid pe tărîmul presei, gă
consens cu aspirațiile și idealurile
citorești, revoluționare, pentru mobi
sim un izvor viu și nesecat de idei.
poporului, ale clasei muncitoare, ță
lizarea clasei muncitoare din țara
Acum, in acest moment. aniversar,
rănimii și intelectualității în lupta
noastră la luptă pentru libertate so
cînd toți ziariștii își îndreaptă gincială și independență națională, pen
pentru înfăptuirea politicii interne și
tru democrație și socialism. Comu
dul de prețuire, stimă și recunoștință
internaționale a partidului, pentru
nicările au scos în evidență că. în
către partidul nostru comunist, către
edificarea unei patrii libere, indepen
această perioadă, „Scînteia", sub
dumneavoastră, mult stimate și iubi
dente, socialiste, pe măsura aspira
conducerea partidului, a contribuit la
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
țiilor de pace și colaborare ale
unirea forțelor clasei muncitoare, la
simbol strălucit al voinței și demniminunatului nostru popor.
obținerea tuturor marilor victorii ale
poporului nostru în ampla luptă de
eliberare națională și socială.
EXPOZIȚIE DOCUMENTARĂ
Au fost abordate, de asemenea,
probleme legate de rolul presei co
muniste în înfăptuirea revoluției și
La Muzeul de istorie a partidului
organ al Partidului Comunist Român.
construcției Socialiste în România,
comunist, a mișcării revoluționare și
Exemplare originale și copii ale dife
menționîndu-se aportul său la activi
democratice din România s-a des
ritelor numere ale ziarului „Scînteia".
tatea de reconstrucție, de democrati
chis, vineri, o expoziție documentară
apărute in ilegalitate, demonstrează
zare a țării, de făurire a noilor rela
dedicată împlinirii a 50 de ani de
rolul său activ în marile bătălii de
la apariția ziarului „Scînteia". Sînt
ții socialiste. în acest context, a
clasă conduse de P.C.R.
înfățișate pe larg bogatele tradiții ale
fost relevată caracteristica fun
Expoziția pune în evidență rolul
presei revoluționare și democratice
important ce revine presei noastre
damentală a presei noastre de a fi
din
țara
noastră,
care,
încă
de
la
în
in anii construcției socialiste. Nume
un factor important ta marea epopee
ceputurile sale, a militat pentru afir
re ale ziarului „Scînteia". ale celor
a construcției socialiste. în tradu
marea conștiinței naționale, cucerirea
lalte publicații redau momente hotăcerea în viață a orientărilor de în
libertăților, a drepturilor democra
rîtoare din istoria nouă a României,
tice.
semnătate istorică ale Congresului al
constituindu-se într-o emoționantă
IX-lea al P.C.R. — moment crucial
Spații ample sint rezervate presei
frescă a izbînzilor obținute de po
muncitorești și socialiste, care a con
al devenirii socialiste a patriei, de
porul nostru, sub conducerea în
tribuit la, răspîndirea și asimilarea
cercată a partidului comunist, în edi
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel
ideilor socialismului științific, la dez
ficarea noii orînduiri, în făurirea
mai iubit și stimat fiu al poporului
voltarea conștiinței de clasă a pro
unuj om nou, cu o înaltă conștiință
român, călăuzește înțelept și clarvă
letariatului român.
^revoluționară, în ridicarea nivelului
zător destinele națiunii noastre.
de trai, material și spiritual.
Expoziția ilustrează cu pregnanță
O serie de comunicări s-au răferlt" înrîurirea pe care a exercitat-o fău
în expoziție este redată convingă
lă sarcinile actuale ale presei. în
rirea Partidului Comunist Român ator importanța hotăritoare a condu
lumina orientărilor și cerințelor for
supra presei revoluționare și demo
cerii de către partid, personal de că
cratice, căile și formele de editare
mulate de secretarul general al parti
tre secretarul său general, tovarășul
a unor publicații revoluționare de
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Nicolae Ceaușescu, a presei noastre,
înaltă
combativitate,
de
remarcabilă
subliniind faptul că principiul de
sporindu-i permanent contribuția la
vigoare
în
transmiterea
în
mase
a
bază al presei din țara noastră îl
unirea și mobilizarea eforturilor în
cuvîntului partidului și de mobili
constituie conducerea sa nemijlocită
tregului popor în traducerea in viață
zarea lor în jurul partidului comu
de către Partidul Comunist Român,
nist.
a mărețului program de dezvoltare
caracterul profund partinic al între
multilaterală a României, adoptat de
Un spațiu aparte este rezervat mo
gii activități publicistice constituind
mentului apariției ziarului „Scînteia",
Congresul al Xll-lea al P.C.R.

Conducerea de către partid — izvorul forței
și prestigiului presei noastre
(Urmare din pag. I)

tectura ziarului atestă adevărul
adesea neîndeajuns de subliniat că
„Scînteia", spre deosebire de ma
joritatea ziarelor vremii, a fost nu
numai o oglindă, o cronică a vieții
social-politice, ci și un factor activ,
o forță propulsoare în desfășurarea
evenimentelor, influențînd și orientind, în spiritul programului de
luptă al partidului, acțiunile revo
luționare, opțiunile politice. Sint
pilduitoare și astăzi principialitatea
și clarviziunea cu care „Scînteia",
presa de partid au interpretat și
apreciat asemenea procese, precum
ascensiunea fascismului și pregăti
rile de război — militînd pentru coa
lizarea tuturor forțelor democratice,
patriotice,
împotriva
pericolului
fascist.
Un Strălucit capitol în istoria
presei de partid, în existența semicentenară a „Scinteii" îl reprezintă
perioada de după eliberarea țării.
In paginile lor și-au găsit reflectare
bătăliile sociale, de o amploare
fără precedent, care au dus la in
staurarea puterii populare, efortu
rile poporului de a-și făuri o viață
r.ouă, victoriile istorice, dobîndite
sub conducerea partidului, întruchi
pate in prefacerile structurale din
societatea românească, în triumful
orinduirii noi, socialiste. Sînt anii în
care, odată cu afirmarea tot mai
puternică â partidului ca arhitect
al vieții noi, „Scînteia", presa co
munistă devin instrument prețios al
construcției socialiste, contribuind
cu mijloacele lor specifice la acce
lerarea proceselor de înnoire revo
luționară a țării, la valorificarea
vastelor disponibilități de progres
ale noilor relații sociale.
O semnificație deosebită are
faptul că, chiar în primul număr ol
ziarului „Scînteia", apărut după
eliberare, unul din articole poartă
semnătura
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, personalitate de frunte
a partidului, revoluționar patriot,
profund legat de poporul din mij
locul căruia s-a ivit. Articolele sale
publicate în „Scînteia", în „Scînteia
tineretului", in presa democratică a
vremii se disting prin înflăcărarea
patriotică, profunzimea analizei,
simțul perspectivei istorice șl clar
viziunea în identificarea cursului ma
jor de evoluție a țării, a sarcinilor
ce reveneau clasei muncitoare,

partidului său politic, tuturor forțe
lor progresiste pentru accelerarea
transformărilor democratice și so
cialiste. Chemarea hotărîtă pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu o
adresa poporului, încă la începutul
noului timp al țării, de a se angaja
fără preget în lupta pentru zdro
birea definitivă a fascismului și
cucerirea puterii politice, pentru re
construcția economică a patriei, pu
nea in evidență încrederea sa
nestrămutată în popor, în capacita
tea sa de a-și făuri o viață nouă,
demnă, liberă, de a-și împlini prin
propriile eforturi înaltele idealuri de
libertate, independență și dreptate
socială, de a făuri socialismul în
România, idealuri pentru care au
luptat și au dat grele jertfe nenu
mărate generații de înaintași.
După Congresul al IX-lea al
partidului, spiritul nou, cu adevărat
revoluționar, promovat de acest
congres și de cele ce i-au urmat,
în întreaga viață socială, au de
terminat creșterea rolului și autori
tății presei în societatea noastră.
Etapa inaugurată de Congresul al
IX-lea - etapă ce-și leagă nemijlo
cit și strălucit numele de cel al
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu - s-a
dovedit și în domeniul presei, al
cuvîntului tipărit, al radioteleviziunii,
deosebit de rodnică, aceasta datorindu-se faptului că presa și-a găsit
în mod obiectiv un teren larg de
afirmare în cadrul concepției înnoi
toare promovate de partidul nostru,
de secretarul său general, privind
edificarea noii societăți ca o socie
tate profund democratică, condusă
efectiv de popor, pentru popor. In
această perioadă, presa a benefi
ciat din partea partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu de o
conducere și îndrumare cu adevărat
științifice, întemeiate pe cunoașterea
legităților sociale, pe sesizarea intercondiționărilor multiple între fac
torii obiectivi și subiectivi in dez
voltarea socială, pe reglementări
care au creat un cadru superior
desfășurării acestei activități.
Astăzi, cînd țara întreagă este
angajată în înfăptuirea programelor
cuprinzătoare adoptate de Con
gresul al Xll-lea, cînd obiectivul de
frontispiciu al cincinalului este
realizarea unei calități noi, superi
oare, în toate domeniile de activi

tate, presa este chemată să înde
plinească un rol tot mai activ, pe
măsura înaltelor exigențe ale aces
tui timp, a prețuirii și misiunii ce
i-au fost încredințate de partid.
Anii pe care îi trăim vor rămîne în
istorie ca ani de rodnice împliniri,
de muncă eroică. Să ne îndeplinim
îndatorirea de cinste față de partid
și popor militînd pentru ca presa
să înfățișeze și mai convingător
faptele și realizările minunate ale
poporului, izbînzile contemporanilor,
eforturile creatoare de pe vastul
șantier al construcției noii socie
tăți I Să facem din paginile presei,
din emisiunile radioteleviziunii tri
bune de luptă pentru mobilizarea
oamenilor la înfăptuirea mărețelor
obiective de construcție a prezen
tului și viitorului, de promovare
activă a noului, de afirmare a tot
ceea ce este pozitiv, înaintat I
Așa cum ne-o cere partidul, așa
cum în atîtea rînduri ne-a adresat
îndemnul cel mai ales și iubit fiu
al poporului nostru, să facem tot
mai mult din presa noastră comu
nistă o tribună a idealurilor înain
tate, a spiritului creator, constructiv,
Să dovedim că presa a fost, este și
va fi scrisă pentru popor, de către
popor, inspirată de faptele de
muncă, de gîndurile și idealurile
constructorilor socialismului I
Avînd limpede în conștiințe faptul
că, dintotdeauna, presa comunistă
și-a făcut un titlu de mîndrie din a
milita pentru formarea omului nou,
cu o conștiință politică dezvoltată,
cu un amplu orizont profesional și
cultural, cu un comportament înain
tat, să facem din aceasta un țel de
permanență al activității noastre
publicistice !
lată gîndurile, iată legămîntul cu
care ne considerăm onorați și
datori să ne prezentăm acum, la
jubileul „Scinteii", la Ziua presei,
hotărîți să ducem mai departe tra
dițiile presei democratice și revolu
ționare, sâ fim la înălțimea misiunii
încredințate de partid, făcînd din
fiecare număr de ziar o tribună
activă de difuzare și afirmare a
cuvîntului de lumină și adevăr
revoluționar al partidului, o oglindă
în care să se reflecte cu fidelitate
voința tuturor fiilor patriei, fără
deosebire de naționalitate, să
urmăm cu devoțiune partidul, pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului nostru.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU-NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii Populare Congo,
Șeful statului,
Președintele Consiliului de Miniștri
BRAZZAVILLE'

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Populare Congo, Îmi
este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de
fericire personală, de progres, pace șt prosperitate poporului congolez
prieten.
îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare
dintre partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda continuu, în
interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei independenței naționale,
păcii și destinderii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
în istoria poporului
congolez, ziua de 15
august are o semnifi
cație cu totul deose
bită,
deoarece mar
chează două momente
de cea mai mare im
portanță din lupta
acestuia pentru lichi
darea dominației străi
ne : proclamarea in
dependenței țării (1960)
și victoria revoluției
populare, obținută trei
ani mai tîrziu. care a
dus la înlăturarea re
gimului reacționar le
gat
de
interesele
cercurilor neocolonialiste și a deschis am
ple perspective Congoului.
în ultimii ani, t'îhăra
republică a parcurs o
perioadă de adinei
prefaceri progresiste
eu caracter revolu
ționar. Preocupat să
accelereze procesul de
dezvoltare economică
și socială a țării, să
ridice nivelul de trai
al maselor, Partidul
Congolez al Muncii,
creat in 1969, și deve
nit partid de guvernămint, . a inițiat o
vastă acțiune de pu
nere în valoare a re

surselor naționale, de
transformare a vechi
lor structuri. Pămîn
tul și-bogățiile subso
lului- au fost naționa
lizate. în regiuni ale
țării, altădată izolate
și subdezvoltate, au
fost create noi centre
economice. Se extind
prospecțiunile geolo
gice care au dus la
descoperirea unor im
portante resurse de
petrol in platoul Con
tinental. Astăzi, petro
lul constituie princi
palul produs de ex
port al țării, urmînd
să ajungă la sfîrșitul
lui 1981 la o producție
anuală de 4 milioane
tone.
Planul de dezvolta
re economică al R. P.
Congo pe perioada
1982—1986
prevede
modificarea
structu
rilor industriale și
agrare ale țării pen
tru a facilita accele
rarea progresului economico-social și con
solidarea
indepen
denței
statului. El
este precedat de un
așa-zis „program de
tranziție"
urmărind

Întărirea sectorului de
stat si creșterea bună
stării populației. Pen
tru finanțarea acestor
proiecte se vor aloca
peste 80 la sută din
totalul investițiilor.
în spiritul politicii
sale de solidaritate
militantă cu tinerele
state africane, Româ
nia socialistă urmă
rește cu simpatie și
interes lupta poporu
lui congolez pentru
consolidarea indepen
denței țării și reali
zarea de transformări
social-economice
cu
caracter
progresist,
între țările și parti
dele noastre s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare, o
contribuție hotăritoa
re avînd, în acest
sens.
întilnirile
și
convorbirile
la cel
mai înalt nivel. Do
cumentele
semnate,
înțelegerile convenite
cu aceste prilejuri au
deschis ample per
spective
conlucrării
bilaterale, spre binele
celor două țări și po
poare, al cauzei păcii
și înțelegerii în lume.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Finale ale „Daciadei” în a doua jumătate
a lunii august
Finalele celei de-a Il-a ediții a
competiției naționale „Daciada" s-au
desfășurat în marea lor majoritate,
atit în domeniul sportului de masă
cit și in cel al sportului de perfor
manță, clasamentele generale avînd
în frunte. în ambele situații, repre
zentativele sportive ale Capitalei.
Fină la încheierea definitivă a în
trecerilor ediției a II mai sint pro
gramate 20 de finale, destinate în
special juniorilor.
Astfel, sînt în curs de desfășu
rare turneul de polo pe apă pentru
echipele de juniori — la Oradea — și
cel de sărituri in apă — programat
la Ștrandul Tineretului din Bucu
rești.

De asemenea, în frumoasa stațiune
a tineretului de la Costinești se des
fășoară — în cadrul manifestării cultural-artistice și sportive „Serbările
Mării" — finalele la modelism cu
prinse în „Festivalul sporturilor tehnico-aplicative ale modelismului". do
tat cu „Cupa U.T.Q.".
în a doua jumătate a lunii august
vor mai avea loc finalele „Daciadei"
pentru juniori la canotaj (18—21 VIII,
la Snagov), tenis d» cîmp (16—22 VIII,
la Oradea), iahting (25—31 VIII. Ia
Constanta) și caiac-canoe (27—29 VIII,
la Snagov), iar la 27 august, vor
începe finalele seniorilor la tenis de
cîmp, pe terenurile din parcul sportiv
Progresul din București.

FOTBAL : Astăzi, meciurile etapei a doua
• Pe micile ecrane, Politehnica Timișoara - Sportul studențesc

Astăzi va avea loc etapa a doua a
campionatului diviziei A la fotbal, cu
următorul program : Universitatea
Craiova — C.S. Tîrgoviște ; Politeh
nica Timișoara — Sportul studențesc;
Corvinul — F.C. Argeș ; Progresul
Vulcan — F.C. Constanța (stadionul
Progresul) ; Chimia Rm. Vîlcea —
Universitatea Cluj-Napoca; Dinamo —
A.S.A. (stadionul Dinamo) ; S.C. Ba-

cău — Steaua ; F.C. Olt — U.T.A. ;
F.C.M. Brașov — Jiul.
Cu excepția meciului Politehnica
Timișoara — Sportul studențesc, meci
care va începe Ia ora 16,00 și va fi
televizat direct, celelalte întîlniri se
vor desfășura de la ora 18,00. Postu
rile noastre de radio vor transmite
aspecte de la toate partidele etapei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în Sala sporturilor din Constan
ta au continuat, vineri, meciurile din
cadrul competiției internaționale fe
minine de baschet pentru „Cupa
Mării Negre". Echipa , României a
invins cu scorul de 76—57 (35—26)
selecționata Finlandei și s-a calificat
pentru turneul final, care începe
astăzi.
Alte rezultate : Ungaria — R. D.
Germană 72—27 (37—10) ; R. P. Chi
neză — Cehoslovacia 90—73 (49—37).

cinema
• Veronica — 9; 11; 13; 15, Pruncul,
petrolul și ardelenii — 17.15; 19.30 :
DOINA.
• Campionii : TIMPURI NOI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Am o idee : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. FLAMURA — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Alo, aterizează străbunica : LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 21.
• Duelul s FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
• Punga cu libelule : VIITORUL —
15,30: 17,30; 19,30.
• „Tridentul" nu răspunde — 16; 18;
20, Program de desene animate
—
14 : MUNCA.
• Castelul din Carpați • FLACĂRA —
15,30; 17,30; 19,30.
• Viata e frumoasă i SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20.15.• Polițist sau delincvent : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Vara speranțelor : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Războiul stelelor : SALA MARE A
PALATULUI - 11; 14; 17.
• Alergătorul : STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
• Intre două curente de apă : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 18; 18; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : GRtVITA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• înainte de miezul nopții : BUZEȘTI - 15; 17; 19.
• Hercule tn centrul pămtntulul ți
Hercule cucerește Atlantida : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.
• Detectivul ; DACIA — 9; 12; 10; 19.
• In căutarea chibriturilor : COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : POPU
LAR — 15,30: 19.
• Familie nouă : PROGRESUL — 10;
18; 20.
• Un șerif extraterestru : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,
la grădină — 21. BUCUREȘTI - 8,45;
10,30; 12,30; 14.30; 10,30; 18,30; 20,30,
MODERN — 9; 11,15: 13,30; 15,43; 18;
20,15, la grădină - 21.
• Strada Hanovra ; VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul — 15; 17,30, Centrala

• în proba de dublu bărbați din
cadrul turneului internațional de
tenis de la Montreal, perechea Ilie
Nâstase (România), Eliot Teltscher
(S.U.A.) a întrecut cu 7--6, 6—4
cuplu] Bill Cowan, Nigel O’Rourke
(Canada). în turul trei al probei de
simplu, jucătorul indian Vijai Amritraj a furnizat o mare surpriză, învingindu-1 cu 5—7, 7—6, 6—1 pe
John McEnroe (S.U.A.).

este pe emisie — 20 :
DRUMUL
SĂRII.
• Căpitanul răzbunării : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA BUZEȘTI — 21.
• Corleone : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele : GIULEȘTI — 9; 11: 13,15;
15,30; 17,45; 20. GLORIA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Infernul din
zgirie-norl : FLOREASCA — 9,30; 12; 16; 19.
• Sint timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20, la grădină — 20,45.
• Clinele electronic : PARC HOTEL
— 20,45.
• Shabana : COSMOS — 13: 10,15; 19.
• Aventuri In
Marea Nordului :
ARTA - 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,
la grădină — 20,45, GRADINA GLO
RIA — 21.
• O singură dată tn viață : CULTU
RAL - 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Articolul 420 : GRĂDINA AURORA
— 20,30.
• Par și impar : PACEA — 15; 17,15;
19.30, GRĂDINA CULTURAL — 20,45.
• Pierdut și regăsit: GRĂDINA FES
TIVAL - 20,45.
• Cactus Jack ; GRADINA FLACĂ
RA — 21.
• Love story pe ring ; GRĂDINA
MIORIȚA — 20.45.
• Marea neliniște : GRĂDINA CA
PITOL — 21.

teatre
• Teatrul Național
(sala mică) :
Caligula — 19,30;
(sala
Atelier) :
Gimnastică sentimentală — 19; (la
Arenele Romane) : Gaițele — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor
din Clșmigiu) : Clntecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) :
Opinia publică — 19,30; (la Muzeul de
artă al Republici! Socialiste
Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de
sunet și lumină) — 11.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tfinase"
(grădina Boema) : Idolul femeilor —
20; (grădina Batlștel) : Veselie la Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Intr-un
ceas bun — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
La fintina dorului — 18,30.
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Conferința Națiunilor Unite asupra
surselor noi și regenerabile de energie

HAGA 14 (Agerpres). - Peste 15 000 de persoane au participat, joi
seara, la o mare demonstrație in centrul orașului Amsterdam împotriva
hotăririi Statelor Unite'de a produce bomba cu neutroni, informează agen
țiile Internaționale de presă. Purtind pancarte cu lozinci ca „Opriți bomba
cu neutroni 1” și „Nu cursei înarmărilor nucleare I", coloanele de manifestanți au străbătut străzile din centrul orașului. Demonstrația ța în
cheiat printr-un miting, la core vorbitorii au subliniat necesitatea inten
sificării acțiunilor opiniei publice în lupta împotriva cursei înarmărilor,
a creării de noi arme de distrugere în mosâ și a amplasării acestora
in Europa. (în fotografie : un aspect de la o demonstrație similară des
fășurată zilele trecute la Haga).

NAIROBI 14 (Agerpres). — La Nairobi continuă lucrările Conferinței
Națiunilor Unite asupra surselor noi și regenerabile de energie. Numeroși
vorbitori au insistat asupra necesității ca, in acordarea de ajutoare țărilor
sărace pentru promovarea noilor surse energetice, țările industrializate
să respecte principiul suveranității statelor. Pe de altă parte, reprezen
tanții a numeroase țări nealiniate și in curs de dezvoltare al», subliniat
că rezolvarea dificultăților lor in domeniul energetic se înscrie ca o com
ponentă a problematicii generale a noii ordini economice mondiale.
tîmpină unele state In curs de dez
voltare rezidă într-o nouă ordine
economică internațională, deci într-o
mai bună valorificare a propriilor
lor produse de export".
Zachary Onyonka, ministrul pla
nificării economice și dezvoltării al
Kenyei, a declarat că țările în curs
de dezvoltare sînt confruntate cu o
gravă criză în domeniul asigurării
petrolului necesar in sectoarele in
dustrial și urban.
in ceea ce o privește» Kenya este
nevoită să cheltuiască anual aproxi
mativ 37 la sută din veniturile sale
obținute din export pentru procu
rarea țițeiului, ceea ce constituie o
grea povară pentru balanța de plăți
— a menționat el. Vorbitorul a cerut
participanților la conferință să abor
deze problemele critice, cum este cea
a asigurării cu surse noi și regene
rabile de energie esențiale pentru
acoperirea cerințelor tot mai mari ale
lumii, și să fie întreprinse cercetări
temeinice în direcția atingerii aces
tui obiectiv.
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Pentru reglementarea
pe calea negocierilor
a tuturor problemelor
litigioase

■

Un grav pericol pentru pace
5

««

sprijinul față de lupta pentru independență a poporului namibian și
față de singurul său reprezentant
legitim — Organizația Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

4

Noi reacții la hotărirea S.U.A. de a produce
bomba cu neutroni
STOCKHOLM 14 (Agerpres). —
Luind cuvîntul la un miting desfă
șurat la Stockholm, președintele
Partidului Muncitoresc Social-De
mocrat din Suedia, Olof Palme, a
criticat hotărirea președintelui S.U.A.
de a începe producția bombei cu
neutroni. Subliniind că o asemenea

declară președintele Adunării Generale a O.N.U.

armă face să crească pericolul unei
catastrofe termonucleare, vorbitorul
a arătat că arma cu neutroni ar
putea fi folosiță numai in Europa
și de aceea această problemă afec
tează" toate popoarele europene.
Olof Palme s-a pronunțat, de ase
menea, pentru crearea unei zone
denuclearizate în nordul Europei.

JAKARTA 14 (Agerpres). — La
Jakarta au inceput convorbirile între
președintele țării-gazdă. Suharto, și
primul ministru al Malayeziei, Ma
hathir Muhamad, aflat înt.r-o vizită
oficială în Indonezia. Cei dOi oameni
de stat au examinat probleme vizind
întărirea colaborării și cooperării
bilaterale în diverse domenii, in spe
cial pe plan economic. Totodată, au
fost abordate probleme internaționale actuale, o atenție deosebită
fiind acordată situației din Asia de
sud-est. Șeful statului indonezian a
subliniat într-o declarație că țara sa
se pronunță pentru reglementarea
tuturor problemelor litigioase pe
calea negocierilor. La rindul său,
premierul malayezian a menționat
că numai prin rezolvarea pe calea
tratativelor a problemelor se poate
ajunge la transformarea regiunii
Asiei de sud-est intr-o zonă a păcii
și securității.

VIZITA MINISTRULUI DE EX
TERNE ARGENTINIAN ÎN VENE
ZUELA. Ministrul relațiilor externe
al Argentinei, Oscar Camilion, și-a
început vizita oficială în Venezuela
pe care, o întreprinde la invitația
omologului său, Jose Zambrano Ve
lasco. In cadrul convorbirilor sînt
abordate probleme privind extin
derea cooperării dintre cele două
țări, iar sub aspectul vieții politice
internaționale — evoluția situației
din America Centrală — transmite
agenția l.P.S.
CONVORBIRI CHINO — THAIPROGRAMUL ECONOMIC AL NOII ADMINISTRAȚII AMERICANE.
UN ACORD DE COOPERARE
LANDEZE. Premierul Consiliului
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a semnat joi cele două texte de lege
ÎNTRE EGIPT ȘI MAREA BRIcare constituie elementele fundamentale ale programului său economic și de Stat al R.P. Chineze. Zhao ZiTANIE în domeniul medicinei și
care urmează, să intre în vigoare din octombrie, a.c. Este vorba de bugetul
yang. ă avut convorbiri la Băngkok
asistentei sanitare, pentru următo
pe anul fiscal 1982 și de programul de reducere a impozitelor pe venituri cu primul ipinistru thailandez.
rii trei ani. a fost semnat Ia Cairo.
și afaceri cu 25 la sută în decurs de trei ani. care sint astfel definitiv
Prem Tinsulanonda. în probleme de
sancționate ca legi. Bugetul, care prevede reducerea tuturor capitolelor de
interes reciproc, informează agen Documentul prevede extinderea
cheltuieli social-economice, printre care asigurări, pensii, sănătate. învățăconlucrării dintre cele două părți in
ția China Nouă. Zhao Ziyang a fă
domeniul cercetării științifice me
mînt, stipulează, în același timp, cele mai mari cheltuieli militare ameri
cut o escală în capitala thailandedicale. farmacologiei, schimbului
cane în timp de pace — 222 miliarde dolari.
ză. după vizitele efectuate zilele
de cadre etc.
trecute în Filipine. Malayezia și
SUCCES DEOSEBIT AL VIOLO
ÎNTREVEDERE la sofia, aSingapore.
DECES. Celebrul dirijor austriac
NISTULUI ION VOICU LA BUE
genția B.T.A. informează că Todor
INCENDIILE ÎNREGISTRATE IN Karl Boehm a încetat din viață
NOS AIRES. Violonistul Ion Voicu
Jivkov. secretar general al C.C. al
a susținut un concert la Teatrul de ULTIMA SAPTAMINA ÎN GRECL1 vineri la Salzburg, în urma unei
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
operă din Buenos Aires, acompa
au provocat patru victime și au dis crize cardiace. Muzicianul era in
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a avut,
vîrstă de 87 de ani. Karl Boehm,
niat de orchestra simfonică a capi trus peste 150 000 acri de diverse
la Vama, o întrevedere cu Georges
unul din cei mai prestigioși șefi de
talei argentiniene. In deschiderea culturi — informează agenția Asso
Marchais. secretarul general al
concertului, dirijat de Mădălin Voi ciated Press; citind surse oficiale. orchestră ai secolului nostru, și-a
P.C.F.. care se află la odihnă în
cu, s-a interpretat, in omagierea
Se precizează că autoritățile elene dedicat activitatea interpretării
R.P. Bulgaria. Convorbirea s-a re
marelui muzician român George au arestat 15 persoane suspectate de unor lucrări muzicale, în special
ferit la activitatea celor două parti
Enescu,
Rapsodia
l-a
română.
Re

a fi provocat cel puțin o parte din din secolele al XVIII-lea și al
de și la probleme internaționale
XIX-lea, precum și muzicii contem
prezentanții artei interpretative ro cele peste 400 de incendii înregistra
de interes comun.
porane.
mânești au avut un succes deosebit, , te in diferite regiuni ale tării.
LA PHENIAN. Kim Ir Sen. se
bucurindu-se de aprecieri elogioase.
ACCIDENT AVIATIC. Un elicopter bimotor britanic de tip „Vessex-60"
cretar general al Comitetului Cen
s-a prăbușit in largul portului Norfolk, in Marea Nordului, avind la bord
tral al Partidului Muncii din Co
„COSMOS 1 296“. în Uniunea So
doi
membri ai echipajului și 11 muncitori și tehnicieni de intreținere, pe
reea, a avut convorbiri cu San
vietică a fost lansat satelitul articare ii transporta de la exploatarea submarină de gaze naturale Leman
tiago Carrillo, secretar' general al ficial al Pămintului „Cosmos 1 296".
Bank, aparținind companiei „AMOCO". Serviciile de coastă britanice au
Partidului Comunist din Spania,
După cum transmite agenția
organizat o amplă operațiune de salvare, dar, potrivit declarațiilor unui
care se află la odihnă in R.P.D.
purtător ^de cuvint al Forțelor aeriene militare (R.A.F.), șansele de găsire
T.A.S.S.. el este destinat continuă
Coreeană, informează, din Phenian,
a unor eykntuali supraviețuitori sint nule.
agenția A.C.T.C.
rii explorării spațiului cosmic.
1
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Scumpirea dolarului un proces
cu multiple consecințe negative
De la New York la Tokio, trecînd
prin Londra și .Paris, marile piețe
de schimb valutar cunosc momente
de extremă nervozitate. în timp ce
dolarul american urcă vertiginos
panta revalorizării, monedele celor
lalte țări capitaliste industriale se
rostogolesc pe cea a devalorizării.
Pentru prima dată, dolarul s-a
schimbat, zilele trecute la Paris, pe
mai bine de șase franci, ceea ce în
seamnă o scumpire a monedei ame
ricane față de cea franceză cu 50 la
sută in numai un' an. Fenomenul
este insă general : la toate bursele
unde, pînă mai ieri, dolarul „batea
in retragere", el cîștigă terenul pier
dut și obține chiar avansuri. Astfel,
ia Frankfurt pe Main, moneda ame
ricană a fost cotată, în raport cu
cea vesț-germană, la cel mai înalt
nivel de după septembrie 1976.
De regulă, valoarea monedei reflefctă încrederea pe care o inspiră
economia unei țări. In cazul de față,
austin specialiștii Băncii de reglemen
tări internaționale de la Basel, avem
de-a face insă cu o excepție de la
regula generală. Economia ameri
cană, ca și a celorlalte state capita
liste industriale, continuă să fie sen
sibil marcată de fenomenele actualei
crize — scăderea producției și a gra
dului de folosire a forței de muncă,
creșterea prețurilor și a deprecierii
monedelor etc. De aceea, specialiștii
amintiți atribuie ascensiunea, de la
o vreme, a dolarului nu atît unor
cauze „naturale", cit unora artificiale.
Și in primul rînd politicii „banilor
scumpi" promovate de Statele Unite.
în încercarea de a stopa inflația și
deprecierea dolarului, fenomene care
au dus la ceea ce președintele
Reagan a numit „cea mai mare
dezordine cunoscută vreodată de
economia americană", Sistemul Federal de Rezerve (banca centrală a
S.U.A.) a recurs la creșterea exagerată a ratei dobînzii, aflată în pre
zent la peste 20 la sută — nivel de
aproape două ori mai mare decit in
Europa de vest și Japonia. în aceste
condiții, capitalurile în căutarea unui
plasament mai bun părăsesc in masă
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MOSCOVA 14 — Trimisul Ager
pres, M. Coruț, transmite : La edi
tura „Moskovskii Rabocii" a Conti' tetelor regional și orășenesc Moscova
ale P.C.U.S.. membru colectiv al
Asociației de prietenie sovieto-română, a avut loc o adunare festivă
consacrată celei de-a 50-a aniversări
a ziarului „Scînteia".
Au participat B. I. Iliosin, vice
președinte al conducerii centrale a
Asociației de prietenie sovieto-română. ahi membri ai conducerii aso
ciației. redactori și alți lucrători al
cunoscutei edituri moscovite.
Au fost prezenți. de asemenea.
Traian Dudaș. ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, și mem
bri ai ambasadei.
Cu acest prilej au fost evocate
drumul parcurs de „Scînteia" de la
apariție și pină astăzi, evoluția
ascendentă a relațiilor de prietenie
și colaborare româno-sovietice pe
multiple planuri, inclusiv în dome
niul presei.
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ADDIS ABEBA

Lagos 14 (Agerpres). — Comu
nicatul comun difuzat la încheierea
convorbirilor oficiale dintre pre
ședintele Nigeriei. Shehu Shagari. si
președintele Angolei, Jose Eduardo
dos Santos, care a Întreprins o vizi
tă oficială la Lagos, relevă, între
altele, că părțile au convenit să
adopte măsuri concrete destinate
extinderii relațiilor bilaterale, pe
baza avantajului reciproc, și au ajuns
la un consens privind efectuarea
unor consultări periodice în proble
me de interes comun.
Președinții Nigeriei și Angolei au
apreciat că menținerea în Africa de
Sud a regimului rasist minoritar și
a ocupării ilegale a Namibiei repre
zintă o amenințare serioasă pentru
pacea și securitatea in sudul conti
nentului. Totodată, s-a reafirmat

tas

MOSCOVA: Adunare
festivă consacrată celei
de-a 50-a aniversări
a ziarului ,,Scînteia"

„Opriți bomba cu neutroni!"

componentă a noii ordini economice internaționale

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). —
în cadrul unei întrevederi pe care
a avut-o la sediul O.U.A. din Addis
Abeba cu președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Rudiger von Wechmar, secretarul general al O.U.A.,
Edem Kodjo, a arătat că statele con
tinentului african vor acorda în con
tinuare întregul lor sprijin poporului
namibian in lupta sa pentru deplina
independență. Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. in pro
blema Namibiei — a spus el — tre
buie să aibă un rol hotărîtor pentru
acordarea independenței poporului
acestei țâri.
La rindul său, Rudiger von Wechmar a menționat că poporul din Na
mibia trebuie să se bucure de drep
tul său inalienabil la independență
și autodeterminare. Rezoluția 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
în problema Namibiei a fost și ră
mine singura bază pentru reglemen
tarea acestei probleme — a afirmat
președintele Adunării Generale a
O.N.U. Această rezoluție nu poate fi
modificată sau revizuită, a precizat
Rudiger von Wechmar, care a arătat
că R.S.A. trebuie să îndeplinească
necondiționat obligațiile ce decurg
din documentul O.N.U.
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Șeful delegației iugoslave. Augustin
Papicl, a subliniat că participarea
țărilor industrializate la dezvoltarea
unor Surse alternative de energie în
așa-numita .'.lume a treia" nu repre
zintă un act de caritate, ci, dimpo
trivă, este în propriul lor interes.
Referindu-se la eforturile uriașe pe
care țările in curs de dezvoltare tre
buie să le facă în domeniul energe
tic, vorbitorul a afirmat că aceste
state vor putea suporta costurile
echipamentelor destinate dezvoltării
surselor de energie numai dacă pro
dusele lor ptoprii de export vor
avea un acces mai mare pe pletele
statelor dezvoltate. în context, repre
zentantul iugoslav a evidențiat că
problemele energiei, inclusiv cele
aflate în discuție la Nairobi. Sînt o
componentă a relațiilor economice
globale.
Ministrul algerian al energiei si
Industriei petrochimice, Belkacem
Nabi. a apreciat, la rindul său. că
„adevărata soluție la dificultățile
balanțelor de plăti pe care le in-
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vechiul continent, Indreptindu-se
spre Statele Unite, unde cererea
crescindă de preschimbare în dolari
împinge moneda americană în sus,
iar celelalte devize occidentale,
în jos.
De aici, o puternică hemoragie
pentru băncile centrale vest-europe
ne. nevoite să-și arunce pe piață re
zervele valutare în vederea răscum
părării propriilor monede „emigrate"
in S.U.A. Tot de aici, creșterea dobînzilor bancare in țările vest-euro
pene, la nivel mai mare decit cel do
rit, pentru a ține in loc capitalurile

Implicații ale fluctuațiilor
monetare din Occident
aflate pe picior de plecare. Atît he
moragia de devize, cit și atacurile
de ariergardă în „războiul dobinzilor“ se dovedesc deosebit de păgubi
toare pentru principalii parteneri ai
S.U.A., care iși văd indepărtindu-se
tot mai mult perspectivele relansării
economice și, implicit, ale diminuării
șomajului, situat deja la cele mal
ridicate cote de după anii ’30.
Prin atragerea de capitaluri străi
ne, Statele Unite exportă insă peste
Atlantic nu numai șomajul, ci și in
flația americană. Creșterea cursului
monedei americane duce la scum
pirea importurilor țărilor vest-euro
pene și Japoniei de petrol și alte
materii prime, deoarece decontarea
lor se face in dolari.
Judecind după rezultatele de pină
acum, politica financiară americană
antrenează mai degrabă o creștere
a prețurilor in Europa de vest și
Japonia decît o reducere a inflației
în S.U.A. Dealtfel, procesul infla
ționist din lumea capitalistă are
cauze prea diverse pentru a putea fi
contracarat eficient printr-un singur
tip de intervenție. Statele Unite în
cearcă prin dobînzi ridicate să

restringă masa monetară aflată in
circulație și să stăvilească în felul
acesta presiunile inflaționiste din
economia americană. Dar, pe de
altă parte, așa cum o atestă și re
centa hotărire a Washingtonului de
a trece la producerea și stocarea
bombei cu neutroni, S.U.A. își sporesc
cheltuielile militare, care reprezintă
unul din principalii factori inflaționiști, întrucit fonduri tot mai mari
sint luate din bugetele statelor și in
troduse in canalele circulației bă
nești, fără un corespondent în bu
nuri și servicii pentru populație. Iși
imaginează oare cineva că s-ar putea
stinge sau micșora „focul" inflației
turnînd gaz pe el ?
In același timp, la factorii inflaționiști „clasici" (deficite bugetare,
excese de credite etc) s-au adăugat
alții noi, cum sint creșterile de pre
țuri la petrol. S-a creat astfel un
adevărat cerc vicios : țările capita
liste industrializate caută să-și ușu
reze nota de plată petrolieră prin
scumpirea propriilor produse, ceea
ce dă noi imbolduri inflației ; la
rindul lor, statele exportatoare de
petrol ridică periodic și în proporții
substanțiale prețul la țiței, invocînd
pierderile pricinuite de inflația din
Occident. Pe bună dreptate se re
marcă faptul că țările occidentale
constată cu stupoare că instrumen
tele pentru depășirea crizei, scoase
întotdeauna din_„cutia cu minuni",
între timp au... ruginit. Unde sînt
vremurile cînd se credea fă cu cît
inflația va fi mai mare cu atît șo
majul va fi mai mic și invers ? Azi,
creșterea inflației are loc în paralel
cu cea a șomajului, iar încercările
de a ataca, prin mijloace tradițio
nale, unul din cele două flageluri nu
face decit să exacerbeze pe celălalt.
Și aceasta pentru că, așa cum re
marca și un ziar britanic, „Nord-Sud
și Est-Vest sint puncte cardinale ale
aceleiași busole", care nu poate deci
orienta pe unii spre bine, iar pe
alții 6pre rău.

Gh. CERCELESCU

Spre noi negocieri comerciale
între S.U.A., Piața comună și Japonia
Industria niponă în fața presiunii piețelor occidentale
TOKIO 14 (Agerpres). — Exceden
tul comercial al Japoniei in schim
burile cu Piața comună a fost, in
luna iulie, de 873 milioane dolari, tar
pe totalul primei jumătăți a lui 1981
de 6,3 miliarde dolari — a anunțat
Ministerul de Finanțe al Japoniei.
Tot in iulie, Japonia a inipgistrat
un surplus de 1,354 miliarde dolari in
balanța comercială cu S.U.A., iar in
primele Șase luni ale anului curent
— 6,3 miliarde dolari. Ca și in anii
precedents Japonia a continuat să
înregistreze aceste surplusuri exportind in țările respective articole și
echipamente electronice, mașini și
motoare, precum și vehicule.
Pe ansamblu, balanța comercială
externă a Japoniei a fost in luna iu
lie excedentară, exporturile, care au
crescut cu 18 la sută, ajungind la ni
velul de 13,6 miliarde dolari, iar im
porturile — cu numai 3,8 la sută —
13,03 miliarde dolari. Surplusul total
a fost deci de 570 milioane dolari.
Scăderea importurilor nipone se da
torează diminuării cumpărărilor de
petrol și de materiale lemnoase.
Comentind balanța comercială a
Japoniei, comentatorii economiei re
marcă faptul că industria niponă a
reușit să reziste tuturor presiunilor
pieței occidentale și, totodată, facto
rilor de disuasiune din S.U.A. și Eu
ropa de vest.

S.U.A., țările Pieței comune și Ja
ponia și-au exprimat interesul față
de organizarea unor convorbiri neofi
ciale privind problemele lor comer
ciale, s-a anunțat oficial ia Washing
ton. Administrația americană consi
deră această acțiune drept o „urma
re firească" a intilnirii economice la
nivel înalt de la Ottawa a celor șapte
țări industrializate occidentale. Data,
locul și nivelul convorbirilor nu au
fost hotărite. S-a mai precizat că asemenea convorbiri nu ar submina
Acordul general pentru tarife, și co
merț, Q.A.T.T., care va rămine prin
cipalul for al negocierilor comer
ciale.

ZIUA

INDEPENDENTEI INDIEI

tare și valorificare a
Ziua de 15 august re
resurselor naturale. în
prezintă o dată cu pro
funde semnificații în acest cadru realizîndu-se o serie de mari
istoria contemporană a
proiecte hidroelectrice
țării Gangelui și Brahși de hidroameliorații.
maputrei : cu 34 de ani
Acestea se înscriu și
in urmă, după o înde
pe linia grijii deose
lungată dominație co
bite pentru dezvoltalonială, India și-a do.
rea și modernizarea
bindit
independenta
sectorului
agricol, ast
de stat.Anii care au trecut fel ca în viitorul apro
de la acest memorabil piat să se poată aco
peri din producția pro
eveniment din milena
ra istorie a Indiei — prie de cereale consu
pe a cărei imensă su mul intern de alimen
prafață au lăsat urme te, în continuă crește
adinei străvechile civi re. Așa cum aprecia
lizații. dar și cele două ză conducătorii insecole de stăpinire dieni, marea țară din
străină — constituie o sudul Asiei mai are
încă numeroase properioadă de eforturi
susținute pentru lichi bleme lăsate moșteni
darea subdezvoltării, re de anii dominației
pentru modernizarea coloniale, pentru a că
ror soluționare se con
vieții economice și so
sacră importante re
ciale. Au fost ani în
care lupta împotriva' surse materiale și umane.
înapoierii economice, a
sărăciei și analfabetis
Relațiile româno-inmului a cunoscut re
diene, care datează
zultate
remarcabile.
din timpuri îndepărta
S-au pus bazele u- \ te. au cunoscut. în
nei industrii naționale,
special în ultimii ani.
creîndu-se ramuri noi, un curs ascendent. în
cum sînt siderurgia, tre cele două țări inmetalurgia, construc
tensifieîndu-se colabo
țiile de mașint. elec
rarea economică, poli
tronica și. electroteh tică. tehnico-științifică
nica, construcția de
și culturală, reciproc
nave etc. Practic, nu avantajoasă. Momente
există stat din India pe
deosebit de importan
teritoriul căruia să nu
te în cimentarea prie
se fi înălțat fabrici și
teniei și conlucrării
uzine moderne, scoli și
fructuoase româno-inspitale. Este în curs
diene au constituit vi
de desfășurare o vas
zitele
președintelui
tă acțiune de prospec-

Nicolae Ceaușescu în
India sau intîlnirile
sale cu lideri indieni
la București. Dialogul
la nivel înalt și-a gă
sit materializarea într-un șir de. acorduri
și ințelegeri care au
dat un puternic im
puls cooperării bilate
rale, ca și conlucrării
pe tărimul vieții inter
naționale. pentru rea
lizarea unui climat de
pace, destindere și co
operare in lume. Ca
membre ale „Grupu
lui celor 77", Româ
nia și India cooperea
ză tot mai strins In
vederea reducerii în
cordării internaționale,
reglementării tuturor
problemelor
dintre
state pe cale pașnică,
prin tratative, trecerii
la măsuri concrete de
dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nu
cleară. lichidării sub
dezvoltării și instaură
rii unei noi ordini economice internaționa
le. făuririi unei lpml
mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.
Extinderea și adincirea pe mai departe a
relațiilor româno-indiene corespunde pe
deplin intereselor ce
lor
două
popoare,
cauzei păcii, indepen
denței naționale, pro
gresului și cooperării
pașnice între toate ță
rile lumii.

ÎNCETAREA DIN VIAȚA
A LUI STEVAN DORONSKI J

V.

Ședință comemorativă la Belgrad
BELGRAD 14 (Agerpres)- — După
cum anunță agenția Taniug, Stevan
Doronski, membru al Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, membru al Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia, ,a înce
tat din viață joi noaptea, după o
lungă și grea suferință, în vîrstă de
62 de a'ni.
în sala Adunării R.S.F. Iugoslavia
a avut loc, vineri, o ședință come
morativă, la care au participat mem
bri ai organelor conducătoare de

partid și de stat, reprezentanți al
organizațiilor ■ de masă din Iugo
slavia. Cei prezenți au păstrat un
moment de reculegere în memoria
lui Stevan Doronski, revoluționar de
frunte și tovarăș de luptă al lui
Iosip Broz Tito — menționează agen
ția citată.
în cadrul ședinței a luat cuvîntul
Lazar Moisov. președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., care a evocat
viața și activitatea revoluționară ale
lui Stevan Doronski.

Previziuni privind economiile vest-europene
LONDRA 14 (Agerpres). — Aflate
In pragul recesiunii, economiile vesteuropene nu vor înregistra decit o
redresare lentă, chiar dacă ar inter- '
Veni o reducere a dobînzilor practi
cate în Statele Unite — afirmă
„Henley Center", unul dintre princi
palele institute britanice de prog
noză economică.
Produsul intern brut al țărilor
Pieței comune se va reduce cu 0.7
la sută în 1981, pentru a crește eu
numai 2,1 la sută iu 1982 : în același
timp, producția industrială a statelor

respective va înregistra In acest an
un recul de 2,1 la sută, urmind să
se amelioreze abia in 1983 (cu 3.3
la sută).
Institutul este și mai pesimist
ce privește situația Șomajului si inflației. Potrivit estimărilor sale nu
mărul persoanelor aflate in căutarea
unui loc de muncă va continua să
crească in următorii ani in C.E.E..
iar in 1981, media anuală a inflației
va fi de circa 11 la sută, mentinindu-se cel. puțin la acest nivel pină
la mijlocul deceniului în curs.

Vom ști mai multe despre Saturn?
• Sonda spațială „Voyager-2" va furniza 18 500 de fotografii ale acestei
planete • Se speră să fie clarificate și cauzele undelor de radio emise
de Saturn
număr de 18 505 de fotografii ale
WASHINGTON 14 (Agerpres) —
planetei Saturn, care, situată la 1,4
Oamenii de știință americani așteaptă cu interes data de -26 august,
miliarde km de Soare, este a doua
ca mărime (după Jupiter) din siste
cînd, la ora 3,25 G.M.T., sonda spa
țială „Voyager-2" va trece — cu o
mul nostru solar, avind un volum
de 815 ori mai mare decît Păminviteză de peste 50 000 km pe oră —
la o distanță de circa 100 000 km de
tul. șapte straturi concentrice de
suprafața planetei Saturn, fumizind
inele și cel puțin 11 sateliți natu
fotografii și alte date care, se speră,
rali, din care 3 descoperlți de „Voyager-1". Clișeele vor urmări, intre
vor contribui la cunoașterea mai
aprofundată a acestui corp ceresc.
altele, să clarifice o problemă
După cum au precizat responsa
care-i preocupă de r-'g'P'
vre~
bilii N.A.S.A., in cadrul unei con
me pe specialiști și o " aceea a
cauzelor pentru care
.fitul En
ferințe de presă organizate la Wa
shington, programul de observații
celadus al planetei Sat... n are o su
științifice al sondei „Voyager-2" a
prafață ce apare complet netedă,
fără nici un fel de forme de relief.
fost in mare măsură modificat,
după ce în laboratoarele terestre au
Una din ipotezele emise pină in
prezent este aceea că absența relie
fost analizate datele transmise de
„sora geamănă" a acesteia, „Vofului pe acest. satelit s-ar datora
yager-1".
desprinderii scoarței sale, care ar
fi dat naștere celorlalte corpuri ce
Cercetările efectuate cu ajutorul
se rotesc in jurul lui Saturn.
aparaturii de la bordul sondei
„Voyager-2", lansată in 1977, este
„Voyager-2" se vor concentra asu
pra aspectelor celor mai puțin cu
ultima sondă
__ ~~ .spațială
" americană
noscute in legătură cu planeta Sa
care va studia această planetă in
turn și anume componența și forma
proiecte ale
cadrul ,actualelor
___ .
N.A.S.A. După ce va trece de Sa
inelelor saturniene, precum și „ra
zele" de praf care le străbat trans
turn, a cărei putere de atracție va
versal. Sonda va furniza, de aseme
accelera viteza sondei spațiale,
„Voyager-2"
se va indrepta spre
nea, fotografii mai precise ale sa
teliților lui Saturn, pe care „Voperiferia sistemului nostru solar.
yager-1" nu a reușit să-i fixeze pe
Sonda va evolua in apropierea pla
peliculă decit foarte vag. Totodată,
netei Uranus către anul 1986, iar in
vor fi efectuate măsurători care,
1989 se va afla in proximitatea lui
Neptun, moment in care va fi par
probabil, vor permite să se clarifice
curs aproape 3 miliarde de km.
cauzele undelor de radio pe care
După
aceasta, „Voyager-2" se va
Saturn le emite la intervale regu
late.
pierde, ca și „Voyager-1", in spațiile
intersiderale.
„Voyager-2" va lua in total un

CU OCHI ȘI GÎND DE COPIL

ORIENTUL MIJLOCIU
Intensificarea ciocnirilor
militare la Beirut
BEIRUT 14 (Agerpres)/— Mai
multe obuze și rachete au fost trase,
joi după-amiază. asupra unor cartie
re din ambele sectoare — de .est și
de vest — ale capitalei libaneze, in
formează agenția France Presse. în
ultimele 24 de ore — notează agen
ția — s-au intensificat ciocnirile la
limita sectoarelor răsăritean si apu
sean al Beirutului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor!! din întreprinderi șl Instil util. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEH
«0 360

«

