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într-o atmosfera insufletitoare, de puternică afirmare a hotăririi 
oamenilor muncii de a înfăptui exemplar sarcinile ce le revin

în acest an și în întregul cincinal, ieri a începutVIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU1N JUDEȚUL PRAHOVA
® Examinare exi- 

j gentă, la fața lo
cului, a stadiu
lui îndeplinirii 
obiectivelor sta
bilite de Congre
sul al XII-lea al 
partidului.

• Deplină angajare 
muncitorească de 
a transpune în 
viață, în cel mai 
scurt timp, indi
cațiile și orien
tările trasate de 
secretarul gene
ral al partidului 

® Măsuri eficiente 
pentru ca roade
le acestei toam
ne să fie recol
tate neîntârziat 
și fără pierderi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, joi dimineață, o vizită de lucru în județul 
Prahova.

împreună cu secretarul general al partidului, la această 
vizită iau parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Petru Enache.

Noua vizită de lucru a. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Praho
va se înscrie in practica secretarului 
general al partidului de a se informa 
la fata locului — in uzine, pe șan
tiere, in mine, pe ogoare — asupra 
mersului construcției socialiste, de a 
se consulta permanent cu făuritorii 
de bunuri materiale din întreaga 
tară, de a stabili împreună cu ei so
luții si măsuri în vederea asigurării 
unei noi calități în toate sectoarele 
vieții economico-sociale, ridicării pe 
noi trepte de eficientă a întregii ac
tivități. pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a importantelor 
obiective puse in fata națiunii noas
tre de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

In centrul dialogului, divers și fruc

tuos, ca de obicei, purtat de secreta
rul general al partidului cu oamenii 
muncii din industria și agricultura 
județului Prahova s-au aflat analiza 
atentă a rezultatelor obținute in pro
ducție în perioada care a trecut din 
acest an — primul -an al unui nou 
cincinal — precum si posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea și mai 
accelerată a economiei prahovene, 
astfel incit acest județ să-și'sporeas
că contribuția la înfăptuirea marilor 
sarcini ale construcției socialiste din 
țara noastră, la dezvoltarea în ritm 
mai înalt a patriei noastre socialiste, 
la ridicarea continuă a bunăstării 
materiale si spirituale a întregului 
popor. în' acest sens, dialogul de 
lucru al conducătorului partidului și 
statului cu oamenii muncii prahoveni 

a înglobat o vastă problematică vi- 
zînd creșterea producției industriale 
și agricole, pe baza sporirii produc
tivității muncii, reducerii cheltuieli
lor materiale, economisirii materiilor 
prime, a energiei și combustibililor, 
ridicării permanente a calității și 
competitivității produselor si a efi
cientei întregii activități economice, 

întilnirea tovarășului Nicolafe 
Ceaușescu cu puternicul detașament 
muncitoresc prahovean, cu vechi tra
diții revoluționare, a prilejuit o ma
nifestare emoționantă a dragostei și 
prețuirii pe care locuitorii acestor 
locuri le nutresc față de secretarul 
general al partidului, omul care și-a 
închinat intreaga viață și putere de 
muncă propășirii și progresului pa
triei, fericirii și bunăstării poporului, 
în această atmosferă entuziastă, 

'plină de bucurie, specifică întîlniri- 
ior populației țării cu conducătorul 
partidului și statului nostru, are loc 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in unități industriale și agricole pra
hovene. Este un nou prilej pentru 
prahoveni să dea expresie sentimen
telor lor de mulțumire pentru tot 
ceea ce s-a înfăptuit în această zonă 
a țării, care, asemenea tuturor regiu

nilor patriei, a cunoscut, prin grija 
partidului, a secretarului său gene
ral, o continuă dezvoltare și înflo
rire. Zonă industrială de tradiție, ju
dețul Prahova a beneficiat de impor
tante investiții care au permis nu 
numai o continuă și dinamică dez
voltare a potențialului său industrial, 
ci și crearea de noi și importante 
unități, o modernizare permanentă, 

■pe 'baza tehnologiilor de virf, a zes
trei sale industriale. Ca urmare a 
programului de dezvoltare econo- 
mico-socială tradus în viață in ulti
mii ani. Prahova se situează astăzi, 
ca pondere economică, pe locul trei 
între județele țării, definind priori
tate absolută în producția de utilaje 
și instalații de foraj, precum și in 
producția de benzine și uleiuri mine
rale. Județul realizează astăzi, pe 
baza celor mai noi tehnologii, o gamă 
diversificată de produse, la nivelul 
cerințelor mondiale, atit pentru pia
ța internă, cit și pentru export.

Această dezvoltare puternică se 
reflectă în creșterea permanentă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri. Este suficient de arătat 
că, în ultimii 16 ani, in orașele jude

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Pra
hova a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar genera! ai Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 

•posturile de radio și te
leviziune vor transmite 
direct azi, în jurul orei 
12, adunarea populară 
din municipiul Ploiești.

țului s-au construit peste 55 000 de 
apartamente și aproape 24 000 de lo
cuințe din fondurile proprii ale 
populației, care, alături de numeroa
sele edificii social-culturale, dau 
măsura tabloului marilor transfor
mări petrecute în acest puternic ju
deț al patriei noastre.

Sint temeiuri pentru care praho
venii au intîmpinat pe secretarul 
general al partidului cu cele mai 
sincere sentimente de dragoste, de 
caldă mulțumire, cu bucuria în su
flet, cu convingerea că noua lor 
întîlnire cu conducătorul iubit și 
stimat al partidului și statului va 
contribui la perfecționarea activității 
economice din județ, la ridicarea pe 
plan superior a muncii și vieții tu
turor locuitorilor prahoveni, la dez
voltarea în continuare a democrației 
socialiste, la antrenarea tuturor celor 
ce muncesc în desfășurarea cu suc
ces a operei de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
României.

Primirea oficială în județ a avut 
loc în apropierea localității Potigrafu. 
Pe o mare pancartă era scrisă urarea
(Continuare în pag. a Il-a)

Fapte de muncă 
din cronica întrecerii

BORZEȘTI : Premieră 

in industria chimică
Pe platforma petrochimică Bor- 

zești a început să producă o. nouă 
capacitate industrială : instalația de 
clorură de amoniu, prima de acest 
fel din. tară. Noul produs, solicitat 
de industria electrotehnică, industria 
hîrtiei, de agricultură și alte sec
toare ale economiei naționale, se 
realizează după o tehnologie ori
ginală. elaborată de Institutul de 
inginerie tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică din Bucu
rești. Pînă acum, clorura de amo
niu era adusă din import. Prin 
intrarea in funcțiune a instalației, 
înzestrată aproaoe în întregime cu 
utilaje românești, se asigură can
titățile de clorură de amoniu nece
sare economiei, precum și dispo
nibilități pentru export. (Gheorghe 
Baltă).

BOTOȘANI : Lucrare

hidrotehnică de mare 
complexitate

A fost pus în funcțiune sistemul 
de deviere a unei părți din debitul 
rîului Șiret, între comunele Bucecea 
și Leorda, din județul Botoșani. 
Lucrarea a prezentat un grad înalt 
de complexitate, întrucît a fost 
realizat un tunel căptușit cu beton 
armat, avind lungimea de aproape 
600 metri, diametrul de 1 500 mm, 
iar adincimea în subteran, de pînă 
la 30 metri. Prin punerea în func
țiune a unui nou sistem hidroteh
nic. acumularea de apă din zona 
satului Cătămărăști își va spori vo
lumul -cu un debit constant de 8 000 
mc pe secundă, ceea ce va asigura 
pe o perioadă îndelungată cantita
tea de apă necesară tuturor unități
lor industriale ale Botoșanilor, ca 
și irigarea a 1 200 hectare teren 
arabil. (Silvestri Ailenei).

HUNEDOARA : Producție

fizică peste prevederi
Oamenii muncii din unitățile 

economice ale județului Hunedoara 
depun eforturi stăruitoare pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
producție pe acest an. După opt 
luni de activitate, ei au produs su
plimentar 7 362 , tone huilă netă, 
5 860 tone cocs metalurgic. 44 000 
tone fontă. 11 800 tone otel. 6 800 
tone laminate finite. 12 000 tone ci
ment. 7 000 mc prefabricate din 
beton și alte produse. Depășirile au 
fost dobîndite îndeosebi prin per
fecționarea tehnologiilor și procese

Fereastră deschisă 
spre profesia de mîine

De curînd. peste 
cinci sute de copii, 
participant la forumul 
pionieresc al anului 
1981. și-au dat intilni- 
re. la întreprinderea 
de autocamioane și la 
cea de tractoare, cu iz
voarele cutezanței și 
vredniciei, cu forța 
clasei muncitoare de a 
făuri — în colective de 
zeci de mii de oameni 
ai muncii — comorile 
de azi ale patriei, ve
hicule pentru magis
tralele socialiste ale 
României, pentru jna- 
gistrale ale planetei 
Pămint. întilnirea co
piilor cu aceste cetăți 
ale industriei româ
nești, cu puternicul 
detașament de făurari 
brașoveni a adus în 
acea zi de august, in 
Păienjenișul de metal 
și sticlă al locurilor de 
muncă, în halele mo
dern echipate, lumina 
unui omagiu, vibrația 
pură și prosperă a 
unui legămînt.

în caiete, si mai cu 
seamă in ochi si în 
inimă, copiii au cules 
imaginea unor fapte 
exemplare, a unor oa
meni ' dăruiti muncii, 
harnici și foarte 
priceputi. încununind 
acțiuni specifice unui 
forum pionieresc na
țional — întîlnire de 
lucru, de schimb de 
experiență, la care au 
participat cei mai 
buni pionieri delegați 
ai celor peste 2 784 000 

de purtători ai crava
tei roșii cu tricolor — 
Vizita printre con
structorii de mașini a 
produs o puternică 
impresie asupra copii
lor. $i dacă fiecare 
dintre ei păstrează ca 
o amintire de neuitat 
clipele întîlnirii. în ce
tatea universitară de 
pe colină, cu întîiul 
cosmonaut al tării, fiu 
al Brașovului, alte și

însemnări de 
Mihai

NEGULESCU

alte impresii de ne
șters. cu atit mai pu
ternice cu cit s-au în
tipărit în clocotul u- 
zinelor-gigant. au fost 
adunate de viitorii 
fauri. candidați la 
școala muncii, a inte
ligentei tehnice și a 
bărbăției.

Gestul gazdelor de 
a-i întîmpina pe copii 
cu protocolul simplu al 
cuvintelor de bun ve
nit. gestul părintesc 
de a-i iniția continuu 
pe parcursul unui la
birint cu coloși meta
lici care nu cunosc o 
clipă odihnă, atentul 
gest al pedagogiei 
muncitorești — de a 
însoți fiecare grup de 
copii cu un muncitor 
cu experiență (pentru 
ca vizita să nu fie o 
excursie mută printre

lor de producție, organizarea mai 
bună a muncii. întărirea ordinii și 
disciplinei în formațiile de lucru. 
(Sabin Cerbu).
OCNA MUREȘ.: Livrări

suplimentare la export
Combinatul de produse sodice din 

Ocna Mureș a dobindit peste hotare 
un prestigiu consolidat an de an 
prin calitatea mărfurilor pe care le 
livrează partenerilor externi. In 
unitate se acordă o atenție deose
bită realizării și livrării la termen 
a produselor destinate exportului. 
Această preocupare este evidențiată 
și de faptul că pînă in prezent au 
fost expediate suplimentar la ex
port 9 500 tone sodă calcinată și 
peste 3 000 tone sodă caustică. Por
nind de la acest succes, chimiștii 
din Ocna Mureș s-au angajat să în
deplinească cu o lună mai devreme 
planul anual la export. (Ștefan 
Cinică).

GORJ : 1 000 de noi

apartamente
Constructorii de locuințe din ju

dețul Gorj au ridicat la 1 000 nu
mărul apartamentelor construite și 
date în folosință de la începutul 
anului și pinâ in prezent. Construi
te, cu precădere, pe platformele 
muncitorești' din Tîrgu Jiu. Rovi- 
nari, Mătăsari și Tîrgu Cărbunești, 
acestea se caracterizează printr-un 
grad sporit de confort, aducind o 
notă de prospețime în peisajul edi
litar al localităților respective. (Du
mitru Prună).

DÎMBOVIȚA : Energie

electrică economisită
în întreprinderile ■ industriale ale 

județului Dîmbovița se desfășoară 
ample acțiuni tehnice și organiza
torice menite să determine reduce
rea consumurilor de energie elec
trică. în unitățile mari consumatoa
re de energie, între care Combina
tul de oțeluri speciale și întreprin
derea de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, Combinatul de lianți și 
azbociment din Fieni și întreprin
derea de utilaj chimic Găești, au 
fost revizuite și perfecționate în 
acest scop un mare număr de teh
nologii și au fost raționalizate o 
serie de fluxuri tehnologice. Nu
meroase utilaje și instalații au fost 
modernizate în vederea creșterii 
randamentului energetic. Ca urmare 
a acestor măsuri, în primele opt 
luni ale anului s-au economisit 
peste 21 milioane kWh energie 
electrică. (Gh. Manea).

mașini, ci un dialog 
continuu și rodnic) au 
prilejuit minuhate co
municări sufletești. De 
la confesiunea umană 
gravă a unor veterani 
la explicațiile lor teh
nice detaliate, de la 
filmul cu performan
tele vehiculelor pro
duse aici la zăbava în
delungă din sala liniei 
de montaj — cu
riozitatea copiilor se 
împletea continuu cu 
bucuria gazdelor, cu 
sentimentul acestora 
că fiecare pionier se 
pregătește să preia, nu 
peste multă vreme, 
ștafeta muncii, a cu
tezanței.

într-adevăr. ceea ce 
s-a încheiat în aseme
nea momente, acolo, la 
Brașov. în citadela in
dustrială. era' un con
tract de valoare mo
rală si de lungă, lun
gă durată. El exprimă 
legătura mai strînsă și 
legămîhtul mai hotărît 
de a invăta de la con
structorii României de 
azi. mîndria pentru 
puterea industriei ro
mânești. admirația și 
dorința de a săvîrși 
fapte pe măsura co
muniștilor. Sub cupola 
de azur carpatin a zi
lei de august, copiii 
țării descopereau la 
Brașov ceva din taina 
prin care patria este 
mereu mai puternică 
iar faptele oamenilor 
săi aduc tot mai 
aproape viitorul.

Se vizitează secțiile de , producție ale întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești
*

In fața machetei Combinatului petrochimic Teleajen, dialog fructuos privind valorificarea superioară a țițeiului
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(Urmare din pag. I)
„Bine ați venit îț județul Prahova, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“. In întîmpinarea secre
tarului - general al partidului, pre
ședintele republicii, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au venit primul secretar ai Comite
tului județean Prahova al P.C.R.,,Ion 
Circei, împreună cu reprezentanți ai 
organelor locale-de partid și de stat, 
căre, in numele comuniștilor, al oa
menilor muncii, al tuturor locuitori
lor din această frumoasă zonă a țării, 
a adresat călduroase cuvinte de bun 
venit.

Un mare număr de oameni ai 
muncii prezenți aici, purtînd portre
tul conducătorului partidului și sta
tului, al tovarășei Elena Ceaușescu, 
fluturau stegulețe roșii și tricolore, 
scandau cu însuflețire „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — Romania !“.

Stăpiniți de emoție și bucurie, un 
grup de pionieri au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

In mijlocul constructorilor de rulmenți grei

Primul obiectiv al vizitei a fost 
întreprinderea de rulmenți 
grei, fabrică unicat în țara noastră, 
construită recent, la indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
satisfacerea unot cerințe ale econo
miei naționale în construcția de uti
laje de mare capacitate și complexi
tate pentru industriile • siderurgică, 
petrolieră, minieră, energetică și de 
mașini-unelte. Pînă la intrarea în 
funcțiune a noii unități, rulmenții de 
dimensiuni și rezistente foarte mari 
folosiți în construcția unor asemenea 
agregate se importau. în prezent, în
treprinderea satisface în bună mă
sură necesarul pentru astfel de pro
duse, iar de curînd a început să pro
ducă și pentru export, marca fabri
cii fiind deja cunoscută în diferite 
țări ale lumii.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului șint salutați de loan 
Avram, ministrul industriei •construc
țiilor de mașini. Ion Paraschiv. pri
mul secretar al Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R., de reprezen
tanți ai conducerilor unității și cen
tralei industriale, de specialiști, de un 
mare număr de muncitori, tehnicieni 
si ingineri care au făcut o primire 
deosebit de călduroasă secretarului 
general al partidului, președintele 
republicii.

Dind glas bucuriei pentru întîlnirea 
cu secretarul general al partidului, 
sentimentelor de stimă și prețuire ce 
le nutresc prahovenii, alături de în
tregul nostru popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sute de oameni ai 
muncii au scandat cu însuflețiră : 
„Ceaușescu — muncitorii !“, „Mun
ca. pacea, omenia — Ceaușescu 
România !“,

Tineri și ■‘ținere înconjoară cu 
bucurie pe tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, pe , tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferiridirtfc.«in semn 'dp 
profundă dragoste, buchete de florii

■tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat în moderna hală a mecanicu- 
lui-șef, unde directorul întreprinde
rii, Ion Galbur, informează asupra 
activității de ansamblu, arătînd că 
unitatea lucrează în prezent la capa
citatea prevăzută pentru această 
etapă, urmind ca ea să-și dubleze 
producția în actualul cincinal. Se 
precizează că principalii indicatori 
de producție prevăzuți pentru peri
oada care a trecut din acest an sint 
îndepliniți, fiind asigurate toate pre
misele pentru realizarea în bune 
condiții a sarcinilor pe întregul an și 
pe cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind. rezultatele obținute, nivelul 
tehnic db care disoune unitatea, a 
cerut ministerului de resort, centra
lei industriale, colectivului întreprin
derii să suulimenteze prevederile ini-' 
țiale. să găsească soluții pentru a se 
atinge în cursul acestui cincinal, pe

La întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai"

Următorul obiectiv înscris pe agen-, 
da vizitei l-a constituit întreprin
derea de utilaj petrolier „1 
Mai" care materializează o expe
riența de peste un secol in fabricarea 
utilajelor destinate extracției țițeiu
lui și gazelor naturale.

Dialogul purtat de secretarul gene

După intonarea Imnului de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
in revistă compania de onoare alcă
tuită din militari ai forțelor armate, 
din membri ai gărzilor patriotice și 
detașamente de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei.

în semn de înalt respect, de caldă 
și tradițională ospitalitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să guste 
din oîinea și sarea locului, din vesti
tul vin prahovean.

La intrarea în municipiul Ploiești, 
străzile iau înfățișarea marilor mo
mente sărbătorești. Au ieșit pe tro
tuarele flancate de verticala blocu
rilor construite în ultimii ani pentru 
a saluta pe . secretarul general al 
partidului. pe tovarășa Elena 
.Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului un 
mare număr de locuitori de toate 
vîrstele. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. Bărbați și femei, copii 
poartă in mîini steaguri roșii și tri
colore, pancarte pe care șint înscri
se, cuvinte de bun sosit și flori, foarte 
multe flori.

aceleași suprafețe, o producție mai 
mare. Specialiștii îl asigură pe 
secretarul general al partidului că 
vor trece imediat la aplicarea mă
surilor care să asigure atingerea 
acestui important obiectiv.

In continuare, se prezintă citeva ti
puri reprezentative de rulmenți care 
se produc acum în unitate, utilizați 
în fabricarea unor utilaje grele pen
tru construcții. Se subliniază că, în 
scurt timp. întreprinderea a asimilat 
170 de tipodimensiuni de rulrrienți. 
urmînd ca în actualul cincinal gama 
acestora să fie lărgită pînă la 700 de 
tipodimensiuni. pentru a acoperi in-, 
tegral necesitățile economiei noastre 
naționale. în expoziția organizată 
cu prilejCtl vizitei se remarcă rul
menți de dimensiuni foarte mari 
— de peste doi metri în dia
metru — realizați din oțeluri speciale 
pentru a face față unor presiuni și 
solicitări deosebite în procesul de 
producție și se precizează că toti 
rulmenții fabricați aici au fost ates
tați pe plan internațional, ei cores- 
punzînd criteriilor de calitate exis
tente.

Se vizitează sectoarele de fabricație 
de-a lungul fluxului tehnologic — 
uzinaj. tratament termic, rectificare, 
control final și montaj. Impresio
nează tehnica modernă cu care este 
dotată unitatea. Procesul de produc
ție este mecanizat și. in mare parte, 
automatizat. Cunoscut fiind că în 
producția de rulmenți precizia și 
exactitatea sînt de mare finețe, uni
tatea folosește procedee tehnologice 
de ultimă oră și dispune de apara
tură de măsură și control dintre cele 
mai perfecționate.

La diferite runcte de lucru, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i se pre
zintă procedeele moderne pentru 
turnare, laminare, strunjire. călire, 
tratament termic, rectificare și super- 
finisare, care asigură rulmenților un 
înalt grad de fiabilitate. In cadrul 
discuțiilor, se arată că una -dintre 
preocupările colectivului de specia
liști “de aici o constituie înlocuirea 
materialelor costisitoare, făcîndu-se 
precizarea că. in prezent, marea ma
joritate a rulmenților realizați la 
unitatea ploieșteană sînt fabricați cu 
materiale indigene. Sint prezentate, 
de asemenea, citeva utilaje specifice 
fabricației de rulmenți, precum și o 
serie de aparate de măsură și con
trol realizate în unitate.

Secretarul general al, partidului îi 
felicită pe constructorii de rulmenți 
pentru succesele obținute, cerîndu-le, 
totodată, să acționeze in continuare 
cu pasiune si hotărîre pentru înche
ierea punerilor în funcțiune, atinge
rea capacității de producție anuale 
stabilite, asimilarea mai rapidă a 
sortimentelor de rulmenți solicitate 
de economia noastră națională și la 
export, să folosească mai eficient 
mașinile și agresatele cu care lu
crează. să se încadreze in cheltuieli 
mai mici de producție.

ral al partidului cu reprezentanții 
ministerului de resort. Cu cadrele de 
cbnducere -ale întreprinderii, cu spe
cialiștii . și muncitorii uzinei a cir
cumscris o largă problematică vizind 
diversificarea și îmbunătățirea pro
ducției de utilaj petrolier și minier, 
perfecționarea tehnologiilor de 'fa
bricație. realizarea de instalații spe
ciale de mare complexitate solicitate 

pe piața internă și la export,. spo
rirea productivității muncii, redu- 
cerea cheltuielilor materiale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost înfățișat de către directorul ge
neral ai centralei de resort, Gheorghe 
Dima. și directorul întreprinderii, 
Stelian Teodorescu, modul cum s-au 
realizat principalii indicatori de pro
ducție din acest an. măsurile între
prinse pentru diversificarfea produc
ției potrivit cerințelor beneficiarilor, 
preocupările colectivului în acest 
cincinal în direcția creșterii eficien
ței întregii activități. Au fost pre
zentate realizări de prestigiu ale uzi
nei, printre care gama variată a in
stalațiilor de foraj de mică, medie și 
mare adîncime din familia „F“ 
(FOMAR), cunoscute în peste 30 de 
țări ale lumii, precum și instalațiile 
platformelor maritime „Gloria'1 și 
„Orizont", premiere ale . industriei 
noastre. Sînt înfățișate, de asemenea, 
utila iele de prevenire a erupțiilor de 
la, 100 pînă la 1 500 atmosfere, reali
zate după o telinică specială, direct 
din turnare, diferită de cea folosită 
de alte țări cu tradiții în fabricarea 
de utilaj petrolier, și, care s-au do
vedit superioare prin calitățile și re
zistența lor.

începută cu cițiva ani în urmă, la 
indicația secretarului general al 
partidului, producția de mașini-unel- 
te speciale — strunguri cu afișaje de 
cote, mașini agregat, de danturat și 
găurit — a cunoscut și ea o perma
nentă dezvoltare și diversificare, in
cit. în prezent, uzina își acoperă din 
această producție propriile necesități, 
pytînd. totodată, pune la dispoziția 
beneficiarilor un important surplus 
de astfgl de mașini.

Intre preocupările cele mai recente 
ale harnicului și talentatului colectiv 
ploieștean se înscriu utilajele desti
nate industriei miniere. Este vorba 
de instalațiile pentru săparea puțu
rilor miniere cu diametre alungind 
pină la 6 metri — realizate în pre
mieră în tara noastră — precum și 
de mașinile de forat galerii orizon
tale cu diametre intre 3 și 7 metri, 
destinate să accelereze mecanizarea 
muncii in acest sector. Alături de 
excavatorul gigant pentru exploata
rea cărbunelui la suprafață, care a 
intrat deja in fabricație, noile insta
lații și mașini destinate industriei 
miniere vor contribui la o creștere 
substanțială a producției de cărbune 
din tara noastră. în efortul general 
de asigurare a independenței ener
getice a României, obiectiv prioritar 
stabilit de Congresul al Xll-lea al 
partidului.

Prezentînd toate aceste realizări, 
gazdele au subliniat că si în cinci
nalul actual se acționează, potrivit 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, pentru creșterea si diver
sificarea producției de instalații pe
troliere și miniere, producția-marfâ 
urmînd să crească de peste >2,5 ori, 
iar beneficiul de aproape 4 ori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat succesele obținute de colec
tivul ploieștean, subliniind că intre 
sarcinile principale care stau în fața 
acestuia trebuie să se afle accelera
rea asimilării în fabricație a insta
lațiilor petroliere speciale pentru 
medii corosive și pentru temperaturi 
joase, precum și a celor..pentru adin- 
cimi mari de pînă la . 12 000 metri. 
De asemenea, este necesar să se trea
că la fabricarea prevenitoarelor mari 
de erupție, solicitate in prezent de 
numeroși beneficiari.

O temă importantă a analizei acti
vității viitoare a întreprinderii a con- 
stituit-o scurtarea perioadei de asi
milare a instalațiilor pentru indus
tria minieră. A fost apreciată in 
acest sens realizarea instalației 
F. 400 — 4 DHM pentru forat puțuri 
cu o lățime de 5 m — unul din cele 
mai complexe utilaje de acest gen — 
avînd parametrii tehnico-funcțio- 
nali superiori, care va permite spo
rirea considerabilă a productivității 
în minele de cărbuni. S-a indicat să 
se acționeze pentru dezvoltarea pro
ducției acestui utilaj, ca și a celor 
pentru forat galerii orizontale. în 
secția de mașini-unelte au fost apre
ciate eforturile pentru autoutilare, 
mașinile complexe de prelucrare a 
metalului prin așchiere realizate 
fiind o dovadă a priceperii, hărniciei 
colectivului de muncitori și tehni
cieni de la întreprinderea „1 Mai", 
reținind, în special, atenția mașinile 
de tăiat filete mari, produse în pre
mieră în țara noastră, ca și cele de 
danturat in „V".

în secția de utilaj complex, care-și 
va spori in acest cincinal de patru 
ori producția de instalații pentru, in
dustria minieră, au fost examinate 
tehnologiile de fabricație a excava
torului gigant destinat Centralei mi
niere Oltenia, precum și alte mașini

In timpul vizitei la întreprinderea de rulmenți grei

de haldat și stivuit, de o complexi
tate deosebită, adevărate uzine care 
au solicitat din plin capacitatea de 
creație a colectivului de aici.

Vizita s-a încheiat pe o platformă 
in aer liber, unde au fost prezentate 
citeva din aceste instalații, in stare 
de funcționare,

Analizînd și aici o serie de suban- 
samble, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se studieze posibilitatea 
înlocuirii oțelurilor speciale cu altele 
mai ieftine, dar cu calități similare, 
pentru fabricarea unor, părți compo
nente . din instalațiile de forare in

Printre realizatorii modernelor

instalații chimice

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului le ’ sînt prezentate sintetic 
i-ealizările din ultimii ani ale jnțj-A- 
prinderii de utilaj chimic din 
Ploiești dezvoltarea și moderniza
rea secțiilor și atelierelor, ca urmare 
a indicațiilor pe care secretarul 
general al partidului le-a dat cu pri
lejul vizitelor de lucru precedente. 
Directorul întreprinderii, ing. Vasile 
Ciornei, raportează că cele stabilite 
anterior în legătură cu dezvoltarea 
capacităților, cu asigurarea unor 
performante tehnice superioare pro
duselor realizate, cu fabricarea de 
utilaje tehnologice complexe, care.să 
elimine importurile, au fost îndepli
nite întocmai.

Secretarul general apreciază că 
unitatea merge intr-adevăr pe un 
drum bun, dar cere să se perseve
reze în această direcție, pentru obți
nerea de rezultate tot mai bune, .pe 
linia introducerii tehnicii moderne, 
în curte, gata de plecare sore Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
ȘlobOziâr se află „Striper-2“. unul 
dintre "utilajele de cea 'mai înaltă 
tehnicitate fabricate in uzină. El are 
o greutate de aproape 130 de tone si 
este produs după o tehnologie nouă, 
realizată prin cooperarea strinsă în
tre întreprindere și Institutul de in
ginerie tehnologică și proiectări pen
tru industria chimică București. 
Secretarul general al partidului reco
mandă să se accelereze realizarea 
unui nou utilai de acest tip. a tutu
ror agregatelor prevăzute, necesare 
obiectivele - de investiții aflate în 
cm'S de realiza-e.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează apoi cea mai mare și mai im- 

medii corosive și de joasă tempera
tură.

Luindu-și rămas bun de la acest 
destoinic colectiv muncitoresc, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a adre
sat calde felicitări și i-a urat >noi 
succese in înfăptuirea sarcinilor in 
actualul cincinal al eficienței și cali
tății. .

Numeroși muncitori aflați pe plat
formă. l-au înconjurat cu dragoste pe 
secretarul general al partidului, i-au 
strins cu respect mina, urindu-i să
nătate și multă putere de muncă in 
fruntea partidului și statului.

portantă secție a uzinei : cazangeria 
grea. Trecînd prin fața uriașelor uti
laje aflate, in diferite faze de execu
ție, apreciind rezultatele obținute în 
pvrfecți'b'hăreă 'tehnologii lor de fabri
cație, recomandă conducerii unității 
să intensifice eforturile pentru extin
derea procedeelor moderne, să fie 
extinsă mecanizarea la toate opera
țiile, asigurînd astfel o productivitate 
a muncii tot mai ridicată și, în ace
lași timp, produse cu parametri teh- 
riico-funcționali superiori. Gazdele 
au înfățișat rezultatele obținute în 
domeniul sudurii automate. Labora
torul de specialitate dotat cu tot ce 
este necesar a reușit ca, în colaborare 
cu institutul din Timișoara, să intro- 

' ducă din 1975 și pînă îh prezent 450 
de tehnologii de sudare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
raportează că întreprinderea este 
pregătită să realizeze echipamente 
pentru centrala nucleară electrică și 
pentru instalația de apă grea, prevă
zute -să se construiască la noi în țară.

* Se vizitează în continuare cazange- 
ria ușoară. Secretarul general al par
tidului .se oprește și discută cu mun
citorii Neagu Stancu și Gheorghe 
Luca, șefi de echipă, se interesează 
de condițiile de lucru, cum muncesc,' 
cum cîștigă. Avem tot, ce ne trebuie, 
tovarășe Ceaușescu, să lțicrăm bine 
și să cîstigăm bine, a fost răspun
sul celor întrebați.

S-a recomandat să se ia măsuri 
peițtru ca hala cazangeriei să pri
mească mai multă lumină naturală, 
să se asigure un iluminat corespun
zător.

Cerînd explicații privitor la func
ționarea în exploatare a utilajelor 
fabricate aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca în întreprin-

• dere să se facă probe cît mai com

plexe, cit mai aproape de condițiile 
de exploatare a utilajelor.

In încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat co-

Intîlnire cu textiliștii

în continuare s-a vizitat între
prinderea textilă „Doroban
țul" situată in zona de Sud-Est a 
municipiului Ploiești. Profilată pe 
producerea stofelor fine din lînă 
pieptănată și din lină în amestec cu 
fibre sintetice, utilizate in confecțio
narea unei multiple game vestimen
tare, unitatea a devenit astăzi, dato
rită modernizării și integrării tehno
logice. o întreprindere prestigioasă.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt 
salutați de tovarășa Lina Ciobanu. 
ministrul industriei ușoare, de repce- 
zenfanți ai centralei industriale' de 
resort: și ai întreprinderii, care, 
urindu-le bun venit, le mulțumesc 
pentru deosebita cinste de a-i avea 
ca oaspeți.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint înfățișate date privind dezvol
tarea întreprinderii. Ion Topoleanu, 
directorul general al centralei, și Va
sile Tudor, directorul unității, infor
mează despre modul cum au fost în
depliniți indicatorii de producție, 
indicele de creștere a productivității 
muncii, sarcinile imediate și de per
spectivă ce stau in fața colectivului. 
Se subliniază că producția realizată 
este aproape in totalitate destinată 
exportului sub formă de confecții., 
marca întreprinderii „Dorobanțul" 
bucurîndu-se de o recunoaștere una
nimă în țări cu veche tradiție în 
acest domeniu. în strinsă legătură cu 
rezultatele bune obținute în produc
ție. sînt relevate condițiile bune de 
muncă și de viață create in această 
întreprindere, unde lucrează îndeo
sebi femei.

Gazdele raportează că. înfăptuind 
indicațiile și recomandările făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul analizei efectuate, împreună cu 
conducerea ministerului de resort. în 
vara anului 1979. privind valorifica
rea din plin a materiilor prime in- _ 
digene. optimizarea întregii activități,' 
realizarea unor țesături mai ușoare 
și aplicarea de tehnologii noi. colec
tivul muncitoresc de aici se poate 
mîndri astăzi cu bune rezultate, do
vadă fiind și fantul că „Dorobanțul" 
Ploiești noartă titlul de cinste de in- 
treprtndfere model pe ramură. 

lectivulul de muncă felicitări pentru 
rezultatele bune obținute, urindu-le 
noi realizări, de cit mai mare pres
tigiu.

de la „Dorobanțul"

.La Filatura de lînă pieptănată se 
suoiiniază că, printr-o organizare co
respunzătoare a producției, prin fo
losirea materiei prime indigene, prin 
valorificarea superioară a materiale
lor' reciclabild. din fiecare tonă de 
materie primă sint obținute, in final, 
produse cu o valoare de citeva ori 
mai mare decit costul inițial al ma
teriei prime, ceea ce permite reali
zarea unor beneficii in semnale.

La secția țesătorle, gazdele infor
mează despre modul de organizare a 
producției, despre activitatea de asi
milare și introducere pe flux a unui 
număr important de războaie de țe
sut fără suveică, ceea ce asigură un 
grad inalt de productivitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tc- 
"vărășa Elena Ceâușescu urmăresc în
deaproape modul de funcționare a 
acestor mașini, apreciind randamen
tul ridicat pe care îl dau. Este evi
dențiat totodată faptul că au fost 
identificate prin eforturi proprii so
luții noi de realizare a unui finisaj 
modern, care conferă produselor o 
calitate deosebit de apreciată.

în continuare se vizitează o expo
ziție, unde sînt înfățișate citeva din
tre'cele mai frumoase realizări ale’ 
secțiilor de producție, ca și ale colec
tivelor de creație, într-o bogată gamă 
sortimentală și coloristică,. deosebit 
de atractive. Aici, intr-o veritabilă și 
spontană efuziune sufletească, zeci * 
de șoimi ai patriei, ale căror mame- 
lucrează jn întreprindere, fac tovară- j 
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire emoțio
nantă, oferindu-le flori. Tovarășul 
Nicolae Cdaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu dragoste aces
tor manifestări. îi îmbrățișează și ii 
sărută pe copii, fotografiindu-se in 
mijlocul lor.

Secretarul general al partidului a 
felicitat în mod călduros colectivul 
întreprinderii pentru frumoasele 
succese obținute, recomandînd oame
nilor muncii de aici, tuturor specia
liștilor unității, centralei si ministe
rului de resort să depună eforturi 
susținute și in continuare pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, pentru obținerea unor produse 
cit mai căutate, frumoase, competiti
ve. care să satisfacă exigențele cum- 
părăto-ilor.
(Continuare in pag. a III-a)

Flori oferite din inimă-de copiii textilisteior de ta întreprinderea „Dorobanțul" Sint prezentate produse agroalimentare recoltate din grădinile ji livezile C.A.P. Bjcov
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Primire caidâ, entuziasta fâcutâ de oamenii muncii din municipiul Ploiești

La petrochimiștii din Teleajen

Următorul obiectiv al vizitei îl con
stituie Combinatul petrochi
mic Teleajen, unitate cu tradiție
in domeniul prelucrării țițeiului și 
care cunoaște în ultimii ani un pu
ternic proces de dezvoltare a capa
cităților tehnologice, de modernizare 
și diversificare a producției.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului care îl însoțesc pe 
secretarul general al partidului in 
vizita de lucru în județul Prahova 
sint întimpinați de Gheorghe Caran- 
fil. ministrul industriei chimice. Du
mitru Popă, ministrul construcțiilor 
industriale, de reprezentanți ai con
ducerii centralei și a combinatului.

Directorul''unității.' Petre Vileu. 
prezintă date care demonstrează ra
pida dezvoltare a combinatului, ini
țiată în anul 1977 cu prilejul pre
cedentei vizite de lucru; a secretaru
lui general al partidului. Gazdele in
formează că, prin intrarea în func
țiune a celor 11 instalații tehnologice 
din complexul de rafinare a țițeiului, 
capacitatea de prelucrare a unității a
sporit de peste 2,5 ori, creiridu-se 
astfel posibilitatea asigurării cu ma
terii prime și a instalațiilor petrochi
mice aflate acum în curs de execuție.

Secretarul general al. partidului 
subliniază necesitatea finalizării in 
cel mai scurt timp a tuturor inves
tițiilor care asigură adincirea pro
cesului de prelucrare â țițeiului, va
lorificarea superioară , și eficientă a 
materiilor prime. Tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, eviden
țiază posibilitățile de care dispune 
acum colectivul combinatului de a 
produce întreaga gamă de aditivi ne
cesari fabricării in tară a tuturor 
sortimentelor de uleiuri minerale 
utilizate în economie.

Specialiștii combinatului se anga
jează ca. in cei mai scurt timp posi
bil. sâ asigure valorificarea în pro
ducție a soluțiilor oferite in acest 
sens de unitățile de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică.

Ministrul industriei chimice prezin
tă secretarului general al partidului 
prototipul unei instalații mobile de 
extracție a uleiurilor eterice din 
plantele aromate și medicinale, des
tinată Valorificării florei spontane și 
plantelor aromate cultivate. Apre
ciind simplitatea instalației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat intrarea 
rapidă a acesteia in dotarea Unități
lor de profil.

în continuare se vizitează noul 
complex de distilare atmosferică și 
cracare catalitică, care asigură rafi
narea anuală a 3,5 milioane tone țiței. 
Gazdele raportează că instalațiile 
și-au atins parametrii proiectați și 
funcționează la întreaga capacitate, 
ceea ' ce demonstrează atît compe
tența specialiștilor români, care au 
asigurat partea de concepție tehno
logică, cit și oalitâteă corespunză
toare a utilajelor livrate în'cea mai 
mare parte de unitățile noastre con- 

. structoare de mașini.
Următorul punct al vizitei .în ca

drul combinatului il constituie in
stalația de piroliză, ..inima" com
plexului petrochimic, aflată în preaj
ma începerii probelor tehnologice.

Printre specialiștii viticultori

din Valea Călugărească

Vizita secretarului general al 
partidului in unitățile agricole pra
hovene, axată pe modul cum se în
făptuiesc orientările stabilite la. re
centa consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., a început la Institutul 
de cercetări pentru viticultu
ră și vinificație Valea Călu
gărească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat Sint in- 
tîmpinati de tovarășii Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii si industriei

Apreciind eforturile unităților de 
construcții și montaj, care împreună 
cu colectivul combinatului trebuie să 
finalizeze în următoarele luni o lu
crare de' o deosebită complexitate, 
secretarul general al partidului a 
cerut conducerilor ministerelor chi
miei și construcțiilor industriale să ia 
toate măsurile necesare pentru res
pectarea termenului de punere în 
funcțiune a instalației de piroliză. 
De asemenea, tovarășul Nicolae’ 
Ceaușescu a indicat accelerarea rit
mului de execuție la Midia-Năvodari, 
un alt mare șantier al industriei 
noastre chimice, unde se află in con
strucție - o instalație similară de 
piroliză.

La plecare, colectivul combinatului 
a fost felicitat călduros pentru rezul
tatele obținute’ pînă in prezent și i 
s-a urat să obțină succese și mai 
mari în viitor, pe măsura dotării 
tehnice de care dispune unitatea.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae. Ceaușeșcui . și. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie gesturilor de aleasă prețuire 
ale oamenilor de aici, care își ex
primă marea bucurie de a-1 fi avut 
ca oaspete pe conducătorul parti
dului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși care 
l-au însoțit în această vizită.

alimentare. Ion Ceaușescu, adjunct 
al ministrului agriculturii si indus
triei alimentare, de membri ai con
ducerii institutului, de cercetători, 
de alti oameni ai muncii din unitate.

Dialogul de lucru a avut in centru 
probleme legate de dezvoltarea viti
culturii în actualul cincinal, valorifi
carea terenurilor cu pante accentua
te prin terasare și plantarea lor cu 
vită de vie din soiuri de mare pro
ductivitate. producerea materialului 
săditor viticol pentru strugurii de 
masă și pentru vin. modernizarea 
plantațiilor existente, reducerea con
sumurilor materiale și energetice, 
creșterea mâi accentuată a contribu
ției cercetării științifice in realizarea 
acestor obiective.

Ministrul de resort a arătat că nu
mai in cincinalul recent încheiat au 
fost modernizate, in întreaga tară, 

. peste 71 000 ha cu viță de vie. iar 
’ pentru actualul cincinal sint prevă
zute alte 46 000 ha. în ceea ce pri
vește sarcina trasată cercetătorilor, 
specialiștilor de a obține cele mai 
bune soiuri de struguri, s-a subli
niat că au fost realizate sau ame
liorate un număr însemnat de ase
menea soiuri. Astfel, au fost prezen
tate noile soiuri de struguri, obținute 
în institut și în stațiunile subordo
nate acestuia, care dau producții de 
17 000 pînă la 28 000 . kg la ha.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca, în cadrul programului de 
dezvoltare a agriculturii, moderniza
rea plantațiilor existente și crearea 
altora noi să se realizeze, prin ex
tinderea soiurilor de mare produc
tivitate, cel puțin 15 000 kg la hec
tar. în acest fel investițiile pentru 
realizarea de noi plantații sau mo
dernizarea celor actuale, precum și 
cheltuielile necesare întreținerii lor 
se.vor recupera fnai rapid» gșigurîn- 
du-se, totodată, o producție mare la 
hectar de struguri pentru consum sau 
pentru vin ușor de masă.

în aceeași arie de preocupări s-a 
înscris și analiza unor experimente 
privind aplicarea în plantații a unor 
densități diferite în vederea stabilirii 
celor mai optime modalități de cul
tivare a viței de vie în funcție de 
soiuri și condiții de teren. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut cadrelor 
de conducere din minister, cercetăto
rilor, specialiștilor să studieze în 
continuare posibilitatea îndesirii nu
mărului de vițe la unitatea de supra
față și să stabilească tehnologiile de 
lucru cele mai adecvate în vederea 
obținerii unor producții ridicate. în 
același timp s-a cerut constructorilor 
de mașini, specialiștilor din acest do
meniu să creeze un sistem de ma
șini’ complexe, care să țină seama de 
structura/ terenurilor, dar mai ales de 
densitatea plantelor, astfel încît în
tregul complex de lucrări să poată 
fi efectuat mecanizat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat să fie 

x analizată posibilitatea extinderii cit 
mai grabnice a folosirii acumulărilor 
de apă dintre dealurile cu. vii. con
struirii de bazine colectoare care să 
permită irigarea tuturor suprafețelor 
de vii. acțiune deosebit de eficientă, 
care se poate face cu minimum de 
cheltuieli.

Analizind activitatea institutului de 
la Valea Călugărească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiș
tilor să răspundă prin întreaga lor 
activitate cerințelor concrete ale. a- 
griculturii, printr-o mai strînșă legă
tură cu producția, sâ urmărească a- 
plicarea in practică a rezultatelor 
cercetării. Totodată, institutul și sta
țiunile subordonate trebuie să asi
gure materialul săditor atît pentru 
unitățile agricole de stat și coopera

Intr-o unitate fruntașă a agriculturii

prahovene

Vizita în județul Prahova, discuția 
cu specialiștii din agricultura jude
țului, cu lucrătorii ogoarelor praho
vene a continuat la £ A. P Bucov

. Prezentind preocupările actuale, 
SttecesbTfP ' ofjțlnute de agricultorii 
Prahovei. Nicolae Badea, directorul 
general al Direcției agricole județe
ne. raportează secretarului general 
al partidului că, în cadrul progra
mului de dezvoltare a producției ve
getale. și în actualul cincinal se va 
acorda o atenție deosebită culturilor 
cerealiere. Se subliniază că va fi ex
tinsă cultura sfeclei de zahăr prin 
dublarea suprafeței cultivate, dar și 
prin creșteri importante ale produc
ției Ia hectar. Gazdele informează că 
în sectorul zootehnic măsurile pre
conizate vor conduce la asigurarea 
întregii cantităti necesare pentru a- 
provizionarea populației județului cu 
carne și produse din carne, cit și li
nele disponibilități pentru aprovizio
narea Capitalei și la export.

Secretarul general al partidului a- 
rată că ceea ce și-au propus zooteh- 
niștii județului, deși reprezintă une
le creșteri Ja bovine și la ovine, nu 
poate fi considerat satisfăcător, fiind 
necesară intensificarea eforturilor 
pentru ca Prahova să se situeze la 
nivelul județelor, cu condiții de climă 
și relief asemănătoare, care au e- 
fective superioare de animale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat cu privire la realizările ob
ținute de cooperativa agricolă de 
producție Bucov. unitate distinsă de 
mai multe ori cu înalte ordine ale 

tiste. cit și pentru gospodăriile indi
viduale.

în incheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiș
tilor din minister și din unitățile a- 
gricole care dețin suprafețe cu vie 
pe rod să facă totul pentru recolta
rea întregii producții de struguri în 
maximum zece zile, astfel ca întrea
ga producție de struguri să fie' valo
rificată.

Republicii Socialiste România pen
tru recoltele obținute. Eroul Muncii 
Socialiste Costică Mișcă, președintele 
biroului executiv al consiliului unic 
agroindustrial, președintele coopera
tivei agricole de producție din comu
nă; raportează că anul acesta icoobe- 
rativa a obtinut rezultate bune, rea- 
lizînd o producție medie de peste 
4 000 kg grîu. iar la orz 4 750 kg la 
hectar. în viitor respectînd indicații
le date de secretarul general al par
tidului la recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R.. muncind 
mai bine, existînd perspectiva ca 
producțiile respective să fie depăși
te pînă la sfîrșitul actualului cincj- 
nal. Gazdele arată că la legume s-au 
obținut 35 tone la hectar, iar la to
mate 60 tone. Realizind producții 
sporjte, cooperativa a livrat, supli
mentar, la fondul central de stat 
450 tone grîu și peste 20 tone legume.

în continuare se vizitează o expo
ziție ce cuprinde produsele agricole 
din cultura mare, legume, zootehnie, 
de industrie alimentară, morărit, pa
nificație, precum și cele ale industriei 
mici, ce pun în valoare materiile pri
me locale și valorifică, la un nivel 
superior, materialele refolqsibile.

Secretarul general al partidului 
apreciază produsele expuse, subli
niind, totodată, că este necesar ca, 
printr-o mai bună organizare a mun
cii, prin creșterea densității plante
lor, prin aplicarea strictă a regulilor 
agrozootehnice, prin creșterea numă
rului de păsări și animale, atît ță
ranii cooperatori din comună, cit și 
agricultura Întregului județ pot să-și 

aducă o contribuție sporită Ia asigu
rarea unei mai bune aprovizipnări, 
cu atit mai mult cu cit ponderea 
populației urbane în județul Prahova 
este mare în comparație cu alte ju
dețe.

Scurta oprire la ferma de producere 
a ciupercilor oferă prilejul de a cu
noaște bunele rezultate obținute : pe 
o suprafață de numai jumătate de 
hectar, care asigură o producție me
die de 11 kg pe metru pătrat, s-a ob
ținut un beneficiu de peste 650 000 lei.

Vizita se încheie la sectorul zoo
tehnic. Aici se raportează livrarea 
unei importante cantități de lapte în 
plus la fondul central de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe agricultori pentru realiză
rile lor și-i îndeamnă ca în viitor să 
obțină recolte mai mari, producții 
sporite de carne, pentru ca în felul 
acesta să contribuie în mai mare mă
sură la ridicarea nivelului lor de trai, 
la bunăstarea tuturor.

Prima zi a vizitei de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în unități 
industriale și agricole din județul 
Prahova s-a înscris'ca un nou și Im
portant moment în viața și activita
tea locuitorilor din această parte a 
țării, ea reprezentind, ca în atîtea 
rînduri, prin importantele indicații 
si orientări date de secretarul gene
ral al partidului, un îndemn la 
muncă avîntată, pentru dezvoltarea 
și mai rapidă a economiei județului, 
pentru îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al tuturor celor ce muncesc și trăiesc 
în această parte de țară.

Vizita a conturat, încă o dată, per
manenta grijă și preocupare a secre
tarului general al partidului pentru 
continua perfecționare și îmbunătă
țire a activității organelor și organi
zațiilor de partid, a unităților indus
triale și agricole, a tuturor colecti
velor de muncă, astfel incit acestea 
să poată transpune cu .succes in 
viață, la înalte cote de calitate, sar
cinile economico-sociale care revin 
județului în acest cincinal. Pentru 
oamenii muncii din județul Prahova, 
întâlnirea cu conducătorul partidului 
și statului nostru, a fost un nou prilej 
de a-și exprima dragostea față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, recunoș
tința profundă pentru tot ceea ce a 
făcut și face pentru fericirea și 
bunăstarea întregului popor, pentru 
înflorirea României socialiste.

(Agerpres)

In mijlocul muncitorilor de Ia întreprinderea de utilaj chimic Intr-una din plantațiile de viță de vie de la Valea Călugărească
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Exact la încheierea schimbului 
de lucru, la întreprinderea de 
rețele electrice Deva s-a anun
țat o defecțiune la unul din ca
blurile de 20 kV care alimentează 
un mare cartier «l municipiului. 
Fiecare electrician din echipa 
maistrului Mureșan, gata de ple
care spre casă, își avea planul 
lui de petrecere a timpului liber 
împreună cu familia. Dar toți 
au hotărit din priviri : „Rămi- 
nem !“.

Și au 
mergînd 
De unde 
e vorba 
muncă, a fost nevoie de muncă 
intensă, o noapte întreagă, la lu
mina reflectoarelor. Consemnăm 
cu plăcere numele celor cinci 
prezenți la*datorie  : Petru. Stoia, 

i tizi 
Și

rămas peste program, 
să înlăture defecțiunea, 
la început se credea că 
de o oră sau două de

I

Aurel Nicoară și cei trei 
loan — Dubaru, Badistru 
Stoia. Merită !

Sâ le trâiascâ!

I
Și in acest an, Galațiul se 

marcă printr-un ridicat

I
I
I

re- 
__  indice 

de natalitate. Zilele acestea a 
fost înregistrat la starea civilă 
din localitate cel de-al 
nou-născut din 1981. Se numește 
Adina Liliana Ciobanu. Este fii

ca lui Nicolae Ciobanu, __ .
și a Elenei — sculer-matrițer. 
Marinarul și muncitoarea sini 
una din tinerele familii înte
meiate in orașul-port de la Du- 

este primul 
mare bucu-

năre. Adina Liliana 
lor copil. Prima lor 
rie. Să le trăiască !

5 OOO-lea

marinar,
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Zugravul... pătat
Tare s-a mai bucurat Constan

tin Staicu din Ișalnița, județul 
Dolj, cină a găsit un zugrav 
pentru locuința sa cu care a că
zut la învoială mai repede de
cit se aștepta.

— Nu zugrav, ci maistru zu
grav ! — a ținut să facă preci
zarea Nicolae Manea. Eu — a 
continuat el sini maistru a-n- 
tîia, asta ca să ne înțelegem.

N-aveau de ce să nu se înțe
leagă. Dimpotrivă, gazda era Și 
mai încîntată că are de-a face 
cu un specialist. Dar înainte de 
a se apuca de lucru, maistrul 
„a-ntîia" a dibuit locul în care 
gazda și-ar putea păstra banii. 
După ce și-a îndesat buzunarele 
cu toți cei 20 000 de lei ai gaz
dei, a dat bir cu fugiții. Dar zu
gravul minjit a fost ajuns din 
urmă, va fi judecat Și dat la... 
curățat.
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Prezența 
de spirit

S-a petrecut pe varianta șose
lei- Vadu Pașii — zona industria
lă a municipiului Buzău. în de
pășirea autobasculantei 31-BZ- 
327 s-a angajat un autovehicul 
a cărui viteză te ducea cu gin- 
dul la raliuri. Din sens opus ve
nea autobuzul 31-BZ-3496. Tam
ponarea părea inevitabilă. In ul
tima secundă, conducătorul au
tobuzului, \ Gheorghe Moldovea- 
nu, a reușit să frineze și să tra
gă mașina pe dreapta. Pe scurt, 
să evite un accident care ar fi 
putut avea consecințe dintre 
cele mai grave.

De 10 ani de cînd are permis 
de conducere, Gheorghe Moldo- 
veanu nu a comis nici o abatere 
de la normele de circulație și 
nu a fost niciodată sancționat. 
Dimpotrivă, in cîteva situații-li- 
mită, cu o prezență de spirit 
extraordinară, el a reușit să evi
te tot atîtea grave evenimente.
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Ceasurile 
lui Repede

Afacerea mergea — cum se 
spune — ceas. Mai exact, tină- 
rul Ion Repede din Brăila pros
pera văzind cu ochii. Adică re
pede de tot! Cum ? Repede se 
nărăvise la speculă: procura 
ceasuri pe căi dubioase și le re
vindea la prețuri de el fixate. 
Dar Repede a fost prins tot foar
te... repede cu 18 ceasuri asupra 
lui. Cînd s-a pomenit luat de 
guler — tocmai cînd se tîrguia 
cu un chilipirgiu — i-a stat... 
ceasul.
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Muntele nu iartă 
imprudența

In această vară — mai mult 
decit in alți ani — munții, fru
moșii noștri Carpați, au atras 
irezistibil spre înălțimi, pe pote
cile lor, un număr record de 
drumeți. Mulți dintre aceștia au 
poposit și la faimoasa Peșteră 
a Muierii de pe meleagurile 
Gorjului. Pentru a preintimpina 
producerea vreunui eveniment 
nedorit, popasul turistic de la 
intrarea in peșteră are la dispo
ziție și doi inimoși salvamon- 
tiști. Unul dintre ei, Doru Teo
dor Cojocaru, ne semnalează 
intimplarea petrecută pe unul 
din versanții muntelui din apro
piere. „In timp ce noi ii sfătuiam 
pe turiști cum și pe unde să 
meargă și cum să procedeze în 
caz de pericol, am fost anun
țați că o tînără se răzle
țise de un grup de excursioniști, 
urcase singură pe o pantă ex
trem de abruptă și dipăruse 
fără urmă. După multe căutări, 
am găsit-o căzută intr-o prăpas
tie fără viață. Era din F 
rești și abia împlinise 18 
Fie-mi permis — ca om a 
bucurie mai mare nu este 
decit să ajute oamenii pe 
te — să recomand tuturor 
dornici de înălțimi să fie atenți 
pe unde merg și pină unde 
să meargă. Un pas in plus 
greșit poate fi ultimul".

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteu"^j

Bucu- 
! ani...

cărui 
• alta 
mun- 

■ celor

pot- 
sau
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Pentru strîngerea în scurt timp și fără pierderi a culturilor de toamnă

• RECOLTAREA-mai grabnică!
• DEPOZITAREA-mai operativă!
TELEORMAN

Sfecla de zahăr — din cîmp, direct la fabrică
In județul Teleorman sint prevă

zute a fi recoltate în această toamnă 
10 945 hectare cu sfeclă de zahăr 
pentru fabricile din Giurgiu si Co
rabia. în ce ritm se desfășoară re
coltarea si livrarea sfeclei ? Fată de 
graficele stabilite, unitățile agricole 
din județ erau restante la 1 septem
brie cu 4 500 tone : si aceasta în con
dițiile in care o serie de unități agri
cole au depășit graficele de livrare, 
acoperind astfel nerealizările altora.

In unitățile în care munca este or
ganizată temeinic, concentrîndu-se la 
strînsul recoltei importante forte me
canice si numeroși cooperatori, re
zultatele sînt bune. La C.A.P. Puti- 
neiu. de pildă, fată de 548 tone pre
văzute in graficul la zi, s-au recoltat 
700 tone, iar la C.A.P. Răzmirești, 
față de 560 tone, s-au strîns 860 tone ; 
cooperativele agricole din Botoroa- 
ga. Moșteni de Videle. Frumoasa. 
Mîrzănesti Si Plosca au transportat 
în bazele de recepție cantitățile pre
văzute în grafic, ba chiar si mai 
mult, de comun acord cu fabricile 
prelucrătoare. Marti. 1 septembrie, la 
C.A.P. Lisa se recolta din plin sfec
la de zahăr. ..După cum vedeți.’ se 
lucrează pe ogoarele fermei nr. 1 — 
ne spune secretarul comitetului de 
partid din cooperativă. Ion Trăistaru. 
Primele 100 tone au și fost strînse 
și expediate la baza de recepție".

TIMIȘ

Dar așa cum arătam, pe ansamblul 
județului se înregistrează rămineri 
în urmă fată de graficele stabilite. 
C.A.P. Pietroșani are o restantă de 
140 tone. C.A.P. Bragadiru — 240 
tone. C.A.P. Cervenia — 290 tone, 
C.A.P. Lifa — 430 tone. C.A.P. Be- 
ciu — 220 tone. C.A.P. Beiu — 500 
tone. în aceste unităti agricole, care 
au și suprafețe mai mari de sfeclă 
de zahăr, se impune să fie luate 
grabnic măsuri pentru mobilizarea la 
această lucrare a unui număr mai 
mare de cooperatori, incit recolta să 
fie strînsă potrivit cerințelor fabri
cilor de zahăr. Totodată, se impune 
o mai bună organizare a transportu
rilor. deoarece în unele unităti s-au 
strîns în cîmp importante cantităti de 
sfeclă. Bunăoară, la C.A.P. „Unirea" 
Izlaz, de cîteva zile stau în cîmp 500 
tone de sfeclă, datorită lipsei mij
loacelor de transport.

Neajunsurilor semnalate trebuie să 
li se găsească o rezolvare rapidă. 
Organele agricole județene sînt che
mate să ia măsuri energice pentru 
intensificarea ritmului recoltării la 
nivelul graficelor stabilite, iar în
treprinderea județeană de transpor
turi auto Si stațiile C.F.R. au dato
ria să acționeze mai operativ pentru 
transportul sfeclei de zahăr.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

52 de tone, iar la 3 septembrie — 
115 tone. Media celor trei zile e su
perioară prevederilor din grafic cu 
18 tone. Printr-o dirijare rațională a 
legumelor la beneficiari, eventualele 
dereglări au putut fi evitate și s-a 
asigurat continuitate în aproviziona
rea piețelor și fabricilor.

Recoltează de zor și cooperatorii 
de la Gotlob. Marți dimineața, 120 
oameni sortau sub un șopron roșiile, 
ardeii, vinetele, culese in seara pre
cedentă, La mai puțin de două ore 
după ce s-a oprit ploaia — terenul 
e nisipos și se zvîntă repede f- re
coltarea a fost reluată. Seara s-ău 
socotit cantitățile recoltate de fiecare 
formație de muncă. Echipa condusă 
de Iacob Bach a strîns 3 500 kilo
grame roșii, 2 500 kg vinete. 3 500 kg 
ardei gras. „Azi atît, dar mîine vom

BRAȘOV

stringe mai mult — ne spune șeful 
de echipă. Trebuie să ne grăbim, la 
noi cad primele brume între 20—25 
septembrie, și nu avem timp de aș
teptat. Dacă nu culegi la vreme o 
roșie, paguba este dublă. O dată o 
pierzi, a doua oară, stind în vrej, le 
ține in loc pe celelalte".

Există posibilități ca în acest an 
planul de legume în județul Timiș 
să fie realizat la toate sortimentele, 
cu condiția ca ritmul de lucru in gră
dini să se intensifice și mai mult. O 
răspundere sporită în acest sens re
vine consiliilor agroindustriale și 
trustului horticol, care au datoria să 
controleze zi de zi activitatea din 
ferme, să intervină operativ cînd 
apar dereglări in pircuitul produselor.

Lucian CIUBOTARU

Ploile nu sînt un obstacol in calea culegătorilor
în luna august, fermele horticole 

din județul Timiș au depășit grafi
cele de livrări la fondul de stat cu 
500 tone de legume, fructe și cartofi. 
Acest ritm se menține in continuare 
ridicat și în primele trei zile din 
septembrie, dar cu ip—15 procente 
sub nivelul graficelor la unele pro
duse. O situație determinată mai 
ales de ploile din ultimele zile, care 
au îngreunat mult munca în grădini. 
Producția de legume și fructe este 
bună și, după aprecierea tovarășului 
Nicolae Sebastian, directorul Trustu
lui horticol Timiș, campania de re
coltare se află abia la jumătate. Ur
mează să mai fie culese și livrate la 
fondul de stat 70 000 tone de legume, 
30 000 tone cartofi și 4 000 tone fruc
te. .Cerințele aprovizionării popu
lației și asigurării materiilor prime 
pentru fabricile de conserve impun 
ca, indiferent de evoluția vremii, 
munca în grădini să continue fără 
întrerupere. Cum se culege pe vreme 
mai puțin prielnică ?

Ca să aflăm răspuns la această în
trebare, ne-am oprit mai întîi la cen
trul de producere a legumelor și 
fructelor Lovrin. Dealtfel, pentru le
gumicultorii din această zonă nu

există noțiunea de „vreme mai pu
țin prielnică". Deși la 1 septembrie 
a plouat, s-au recoltat 126 tone de 
legume față de 80 tone cit prevede 
graficul. în ziua următoare, cînd 
pluviometrele au înregistrat 20 de 
litri apă pe metrul pătrat, s-au strîns

Buna organizare
Strîngerea cartofilor concentrează 

în această perioadă eforturile coope
ratorilor din Cristian, județul Brașov, 
una din unitățile agricole fruntașe 
ale județului. Deși această lucrare a 
început practic la 25 august, datorită 
în primul rind bunei organizări a 
muncii, recolta a fost strinsă de pe 
100 hectare, ceea ce înseamnă o trei
me din suprafața cultivată. Cînd ne 
referim la buna organizare a muncii 
nu facem o afirmație gratuită. Aici, 
la C.A.P. Cristian, munca începe la 
6 dimineața și se încheie la ora 19. 
în anumite situații, activitatea forma
țiilor de la transport și încărcare du
rează chiar mai mult, pină la încăr
carea cartofilor in vagoane, așa cum 
s-a întîmplat și în ziua de 2 septem
brie, cînd s-a încheiat la orâ 21. O 
altă trăsătură caracteristică a orga
nizării muncii la recoltare o consti
tuie desfășurarea în paralel și în flux 
continuu a tuturor lucrărilor. în timp 
ce o parte dintre cooperatori și per
sonalul angajat temporar adună car
tofii dislocați de mașini sau combin^.

Se recoltează legumele in grădinile cooperativei agricole Săceni, județul 
Teleorman

își spune cuvintul
alții îi sortează pe loc, după care sint 
încărcați în autocamioane sau re
morci și expealati beneficiarilor, în 
același timp, pe suprafața eliberată, 
un tractor deservit de o formație de 
lucru execută recoltarea a doua.

— Noi nu ne vom opri însă aici, 
ne-a spus Nicu Calaican, inginerul- 
șef al cooperativei, care, împreună cu 
șeful fermei, loan Șoană. se găseau 
încă de diminoață printre coopera
tori, dîndu-le îndrumări cu privire 
la recoltarea și sortarea cartofilor. 
Intenționăm să executăm și recolta
rea a treia. Experiența ne-a demon
strat că. prin executarea a trei recol
tări, producția la hectar este cu 
800—1 000 kg mai mare, ceea ce, la 
suprafața pe care o avem cultivată, 
înseamnă un plus de circa 300 000 kg 
cartofi.

Organizîndu-și exemplar munca, 
cooperatorii din Cristian au ajuns în. 
situația ca, pină la 3 septembrie, să 
sortez^ cea mai .mare parte din re
colta culeasă și să transporte circa 
70 la sută din cartofii strinși.

Ne-a impresionat hărnicia și serio
zitatea cu care muncesc oamenii. 
Explicația am găsit-o atît în organi
zarea aproape perfectă a lucrplui. cît 
și a sistemului de retribuție aplicat: 
acordul global. Conducerea coopera
tivei sprijină îndeaproape eforturile 
oamenilor, asigurîndu-le nu numai 
mașini, ci și saci și găleți, iar masa 
este- servită acolo pe tarla. Și încă 

' o remarcă. Organele C.F.R. mani
festă receptivitate față de cererile 
cooperatorilor, asigurîndu-le prompt 
vagoanele solicitate.

Exemplul celor din Cristian, din 
Ghimbav, din alte unități fruntașe 
poate și trebuie sâ fie urmat și de 
cooperatorii din Feldioara, Rîșnov, 
Stupini, Hălchiu și din alte unităti, 
unde această lucrare este rămasă în 
urmă.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

Consfătuirile cadrelor didactice
între 7—12 septembrie vor avea 

loc consfătuiri ale cadrelor didac
tice din învățămîntul preșcolar, 
primar,' gimnazial, liceal, profesio
nal și de maiștri. Reuniuni de tra
diție ale personalului didactic — 
organizate in cadrul pregătirilor 
complexe ale noului an de învăță- 
mint — consfătuirile din această 
toamnă își propun să analizeze ac
tivitatea școlilor și a cadrelor di
dactice, să generalizeze experiența 
pozitivă acumulată, să adopte mă
surile adecvate pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate în preda
rea fiecărei discipline de studiu, 
asigUrind astfel înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a prevederilor Legii e- 
ducației și invățămîntului privind 
realizarea unei noi calități în în- 
vătămint.

Consfătuirile se vor organiza pe 
județe — pentru profesorii de ști
ințe sociale, și pe centre — muni
cipii, orașe, grupe de comune, pen
tru educatoare, învățători șl pro
fesori de la celelalte specialități 
— desfășurindu-se timp de 2 zile 
în ședințe plenare și pe secții 
(specialități). în ședințele plenare 
va fi pus în discuție referatul „Re
zultatele obținute în anul școlar

1980—1981 în îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congresul educației 
și învătămîntului. Măsurile ce 
se impun în lumina orientărilor 
date de al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii pentru 
ridicarea calității procesului in- 
structiv-educativ, a activității de 
integrare a invățămîntului cu cer
cetarea și producția, a muncii de 
educație comunistă, revoluționară, 
patriotică a tineretului și de per
fecționare a personalului didactic. 
Ședințele pe secții vor continua 
dezbaterea acestui referat în strîn
să legătură cu problematica spe
cifică fiecărei specialități. Astfel, 
cadrele didactice de la clasele I—IV 
vor analiza cu precădere metodele 
privind asigurarea succesului șco
lar al tuturor elevilor, profesorii 
de limba română — problemele 
cultivării limbii literare, cei de 
limbi străine — necesitatea însuși
rii vocabularului uzual de conver
sație. în atenția cadrelor didactice 
care predau disciplinele științifice 
fundamentale — matematica, fizi
ca, chimia, biologia — se vor afla 
condițiile ridicării nivelului științi
fic si practic-aplicativ al predă
rii, precum și promovarea tehno
logiilor moderne de instruire, iar

a celor care predau alte discipline 
— sporirea caracterului formativ 
al lecțiilor. Maiștrii-instructori vor 
dezbate, de asemenea, probleme 
de legislație și protecție a muncii, 
în vederea sporirii răspunderii 
pentru buna îndrumare a elevilor 
in activitatea tehnico-productivă. 
Cadrele didactice care predau isto
ria, filozofia, economia politică vor 
analiza modul în care se realizea
ză sarcinile stabilite de Congresul 
al XII-lea ai partidului privind 
ridicarea calității activității in- 
structiv-educative in cadrul acestor 
discipline, cu accent pe dezbaterea 
și însușirea aprofundată a tezelor 
și ideilor noi cuprinse în expune
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la a 60-a aniversare a P.C.R. și la 
cel de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii, stabilind 
și modalitățile practice pentru in
troducerea acestora in activitatea 
de invățămînt, educație, cercetare. 
Tot pentru această categorie de 
cadre didactice, din învățămîntul 
gimnazial și liceal,' au fost orga
nizate, în perioada 1—6 septembrie, 
la București, Cluj-Napoca și Iași, 
cursuri de perfecționare a pregă
tirii. (Florica Dinulescu).

PE SCURT, 
DE PE OGOARE
BRĂILA : Recoltarea florii-soa- 

relui continuă să se desfășoare in
tens la I.A.S. Insula Mare a Brăi
lei și s-a extins în ultimul timp și 
în consiliile agroindustriale Ianca. 
Dudești. Cireșu și Gropeni. Pentru 
actuala campanie de recoltare a 
florii-soarelui sînt pregătite 550 de 
echipamente. Pg combine sint mon
tate dispozitive pentru strîngerea 
capitulelor și semințelor seci. în 
vederea folosirii lor ca furaje, dis
pozitive realizate în stațiunile de 
mecanizare a agriculturii din județ 
și experimentate în unele unităti 
încă din anii precedenti. (Corneliu 
Ifrim).

BUZĂU : S-a declanșat recolta
rea porumbului pe cele 67 841 de 
hectare. Unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Balta Albă, 
Buzău. Mihăilești. Poșta Cîlnău, 
Rușețu. Stilou. Rîmnicu Sărat și 
Ziduri au recoltat circa 400 de hec
tare. în următoarele zile, pe măsu
ră ce lanurilâ se vor coace, ritmul 
lucrărilor se va intensifica, atingîn- 
du-se o viteză zilnică de aproape 
2 000 hectare. La strîngerea și 
transportul porumbului vor fi fo
losite 617 combine. 551 de autoca
mioane ale cooperativelor agricole. 
150 de tractoare cu remorci de la 
S.M.A. și 178 de autocamioane de 
la I.T.A. Buzău. (Stelian Chiper).

Sprijin concret 
pentru 

îmbunătățirea 
activității

într-o scrisoare a- 
dresată redacției se 
semnala că la Între
prinderea „Stela" din 
București există unele 
nereguli privind folo
sirea forței de muncă, 
promovarea unor pe*̂  
soane. gospodărirea și 
întreținerea căminului 
de nefamilisti.

In răspunsul Co
mitetului municipal 
București al P.C.R., 
care a cercetat aceas
tă sesizare, se arată 
că. intr-adevăr, s-au 
făcut unele promovări 
în funcție fără respec
tarea prevederilor Le
gii nr. 12/1971. au fost 
scoase. în mod neius- 
tificat. din producție 
unele persoane, fiind 
folosite in munca de 
secretariat : în legătu
ră cu căminul de ne
familisti. în răspuns 
se menționează că deși 
s-au cheltuit sute de 
mii de lei pentru a ti 
reparat lucrările au 
fost executate necores
punzător. fiind nece
sar să se aloce alte 
sume pentru refacerea 
acestora. Se mai men
ționează că una dintre

ANIVERSĂRI UNESCO---------------------------?-------------

Un mare om de știință, 
un strălucit inventator

Aniversarea, într-o sesiune specia- 
■lă, a 100 de ani de la nașterea ge
nialului inventator și inginer Geor
ge Constantinescu — concomitent eu 
aniversarea unui mileniu scurs de 
la nașterea lui Avicena, cu bicente
narele celebrului matematician și 
fizician francez Denis Poisson și a 
inventatorului locomotivei. George 
Stephenson — reprezintă o recunoaș
tere a aportului strălucit pe care oa
menii de știință născuți pe melea
gurile românești le-au adus de-a 
lungul timpului la îmbogățirea te
zaurului științei și tehnicii mondiale. 
George Constantinescu, savant de 
reputație mondială, născut la Craio
va in 1881. figura, așa cum se pre
ciza în ediția din ianuarie 1926 a 
revistei engleze de mare circulație 
„The graphic", printre cei mai iluștri 
oameni de știință ai ultimului sfert 
de veac (1900—1925), alături de Ein
stein, Lord Kelvin, Marconi, Gra
ham Bell, Marie Curie. J.J. Thom
son, Rutherford. Sonicitatea. — ști
ința care se ocupă cu transmiterea 
energiei prin unde elastice in medii 
solide și lichide — este creația sa 
fundamentală, care îi dă 'dreptul la 
un loc în galeria marilor savanți ai 
lumii, nu numai printre cei amintiți 
mai înainte, ci alături de strălucitele 
minți ale secolului XX.

Remarcîndu-se încă de pe băncile 
școlii ca un spirit sclipitor, de mare 
ingeniozitate, la numai 23 de ani, tî- 
nărul George Constantinescu, proas
păt absolvent al Școlii naționale de 
poduri și șosele 
din București, a 
creat o teorie 
proprie a betonu
lui armat, meri
torie pentru acea 
vreme. Numele 
lui George Con
stantinescu se 
asociază în memoria binecunoscu
tului constructor și arhitect Emil 
Prager — așa cum declara în sesiu
nea aniversativă a Congresului in
ternațional de istorie a științei — cu 
cel care avea să prezinte primul pro
iect de diplomă a unui pod de be
ton armat pentru care a primit fe- 

y licitările profesorilor Anghel Sa- 
ligny, Elie Radu și Ion Ionescu. Prin 
lucrarea sa de diplomă. George Con
stantinescu făcea dovada înaltei sale 
pregătiri matematice, a unui spirit 
agil în rezolvarea unor probleme, 
metode și tehnici ingenioase, fiind 
in permanență atras de nou și de 
descoperirile științifice. A preconi
zat, cu luciditatea vizionarului, pre- 
comprimarea betonului, susțlnindu-și 
permanent teoria, în orice domeniu 
ar fi fost ea, cu realizări practice 
excepționale. Podul de beton armat 
din Parcul Libertății, planșeele și 
cupola Camerei Senatului, planșee
le imobilelor în care se află as
tăzi Biblioteca centrală de stat din 
București, primăria Capitalei și. po
dul suspendat de la Lainici, peste 
Jiu, cu deschidere de 60 metri, și 

• multe alte construcții sint proiecta
te și realizate de inginerul George 
Constantinescu între anii 1904—1911. 
De fapt, pasiunea de constructor, și 
îndeosebi problemă betonului iarm'ăt, 
l-a urmărit în decursul intregii..vieți, 
ca dovadă fiind înregistrarea în 
S.U.A., în 1954, a unui brevet de in
venție, unul dintre primele patente 
din acest domeniu.

Spirit înzestrat cu inventivitate și 
frămîntat de. a da o explicație rigu
ros științifică acolo unde teoriile 
existente nu-1 satisfăceau, a creat o 
teorie fizico-matematieă a acorduri
lor muzicale, asupra căreia tînărul 
inginer constructor a ținut o confe
rință publică la Ateneul Român. A- 
ceste preocupări, în aparență înde
părtate de ceea ce va constitui mai 
tîrziu opera sa științifică capitală, 
formează, de fapt, germenii teoriei 
remarcabile a sonicității, care avea 
s-o elaboreze peste cîțiva ani. Deza
măgit de dificultățile întrmpinate in 
țară, de rezistența autorităților bur- 
ghezo-moșierești față de ideile sale 
tehnice novatoare, hotărăște să caute 
condiții pentru a și le valorifica în 
Statele Unite și, apoi, in Anglia, țara 
cu cea mai dezvoltată industrie din 
Europa, in acea vreme. în S.U.A., 
în anul 1913, are prilejul să se în- 
tîlnească cu Edison, cu care incearcă 
să colaboreze în domeniul virbațiilor 
acustice, problemă devenită de-acum 
obsedantă pentru George Constanti
nescu. Spargerea unui pahar de 
vocea lui Carusso, dărimarea unui 
zid datorită corului unei formații 
muzicale au fost unele dintre efec
tele care pentru spiritul pătrunzător 
al lui George Constantinescu au 
insemnat mai mult decît o experien
ță de fizică amuzantă sau un eve
niment întîmplător. El căpăta din ce 
în ce mai mult certitudinea că su
netele și ultrasunetele pot fi capa
bile să transporte ipari cantităti de 
energie, atît de mari încît să poată 
fi folosite și industrial. Dezvoltind

100 de ani de la nașterea lui 
George (Gogu) Constantinescu

cu precizie ideea transmiterii puterii 
mecanice prin medii ' fluide in vi
brații, supunind-o unui calcul ana
litic riguros, el ajunge la concluzia 
că o asemenea transmisie este per
fect posibilă ; el pune in evidență 
teoretic posibilitatea transmiterii cu 
Ușurință, prin unde elastice, in apă. 
a unei puteri de ordinul zecilor de 
kW. A fost un act de mare curaj 
pentru George Constantinescu de a 
prezenta oamenilor de știință și in
ginerilor din acea vreme ideile sale, 
ce păreau absurde. Ca urmare, a 
avut mult de luptat contra acestor 
prejudecăți. De exemplu, cînd a vrut 
să-și breveteze invenția in Anglia și 
S.U.A., examinatorii au refuzat să 
studieze o „asemenea erezie", inven
tatorul fiind considerat de unii drept 
„a mad Rumanian" — un român 
nebun. Abia mai tîrziu, după ce 
ideile sale încep să se materializeze 
în aplicații practice de mare specta
culozitate și după ce un membru al 
Academiei de Științe a Marii Brita
nii a declarat, sub prestare de jură- 
mint, în fața comisiei că „a văzut cu 
ochii săi mașini sonice in funcțiune" 
i-a fost acordat brevetul de inven
tator.

Izbucnește primul război mondial, 
în această perioadă, el concepe pri
mele mașini sonice. Ilustrul fizician 
englez Lord Raleygh, care-i vizitea
ză laboratorul, avea să declare : 
„Performanțele mașinilor sonice pe 
care le-am văzut mi se pare că fri
zează magia. Niciodată un mi-aș fi 

închipuit că ase
menea rezultate 
se pot obține oor- 
nindu-se de la 
undele sonore".

Acestea ' aveau 
să constituie în
ceputurile afir
mării noii științe 

ce avea să-i aducă faima întemeieto
rului ei. Numele său începe să devi
nă cunoscut în toată lumea, iar „En
ciclopedia Britanică" il alătură altor 
15 creatori de numele cărora se lea
gă descoperiri și invenții capitale in 
domeniul perfecționării motoarelor 
de autovehicule.

în culmea- celebrității, marele sa
vant este invitat în țară. Dind curs 
acestei chemări, ține conferințe asu
pra sonicității la Academia Română 
și Școala politehnică. Este ales mem
bru corespondent al Academiei Ro
mâne. în dorința de a dărui țării 
de obirșie roadele descoperirii sale, 
realizează primul automotor cu trans
misie sonică, pus apoi în circulație 
pe linia București — Oltenița.

încă din timpul vieții, George Con
stantinescu este împiedicat să-și pună 
invențiile în slujba progresului teh
nic. Marile concerne și trusturi, in
teresate în menținerea . vechilor sis
teme de transmisie mecanică. îi cum
păraseră și ținuseră în seifuri breve
tele sale de invenții, pe care le-au 
aplicat abia după expirarea lor. Fir
me cunoscute în domeniul construc
ției motoarelor și mari companii pe
troliere realizează profituri uriașe 
aplicînd principiile expuse în breve
tele sale de invenții, dar fără a recur 
noaste .adevărata lor paternitate. . în 
acest fel au fost „răsplătite" creațiile 
tehnice geniale ale inventatorului 
G. Constantinescu.

După adîncile prefaceri din tara 
noastră, ca urmare a istoricului act 
de la 23 August 1944, cînd climatul 
devine propice valorificării multila
terale a creațiilor tehnice și științi
fice, George Constantinescu, așa cum 
reiese din corespondența sa cu oa
menii de știință din țară, își mani
festă dorința de a-și pune creațiile 
și vasta sa experiență în serviciile 
țării natale. Prin legăturile directe 
cu oamenii noștri de știință reușește 
într-adevăr să impulsioneze cercetă
rile și aplicațiile acestei științe și 
tehnici la noi în țară.

G. Constantinescu a impus în lume 
o știință și tehnică noi. cu aplicații 
remarcabile încă insuficient explora
te. lăsînd în urma sa aproape două 
sute de brevete asupra unor valoroa
se procedee și dispozitive sonice ce 
se impun investigate cu cea mai 
mare atenție. Creînd „o operă de-a 
dreptul fascinantă" (sint cuvinte cu 
care președintele Societății ingineri
lor din Anglia apreciază, in anul 1950. 
lucrarea fundamentală a savantului 
român). George (Gogu) Constantines
cu — căruia i s-au acordat cinstirile 
științifice pe care le merita : Doctor 
Honoris Causa al Institutului politeh
nic București și membru de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România (1961), membru de onoare 
al Societății inginerilor din Anglia 
(de la care a primit cea mai înaltă 
medalie) — și-a cucerit definitiv 
dreptul la recunoștința noastră și a 
urmașilor noștri, la memoria plină de 
respect a timpului.

Vlalcu RADU

cauzețe dezordinii și 
nerespectării normelor 
de conviețuire în că
min o constituie lipsa 
de control din partea 
conducerii întreprin
derii : în acest an, 
pină la verificarea se
sizării. directorul, di
rectorul administrativ, 
secretarul organ iza I iei 
de partid și președin
tele comitetului sindi
catului nu au vizitat 
niciodată căminul de 
nefamilisti.

Pentru lichidarea
lipsurilor constatate 
au fost stabilite urmă
toarele măsuri : con
ducerea întreprinderii 
„Stela" și I.C.R.A.L. 
Vitan vor asigura exe
cutarea operativă, de 
calitate a lucrărilor de 
reparații la căminul de 
nefamilisti : va fi ales 
un nou comitet de că
min, va fi întocmit re
gulamentul de funcțio
nare a acestuia și se 
va exercita un control 
sistematic în ce pri
vește. respectarea nor
melor de conviețuire 
în cămin : trecerea în 
producție a persoane
lor care au efectuat 
muncă de secretariat 
si sanctionarea celor 
care au aprobat scoa
terea lor din activita
tea direct productivă : 
asigurarea respectării 
legii la încadrarea 
personalului. S-a sta

bilit. de asemenea, pu
nerea in discuția or
ganizațiilor de bază 
din care fac parte. în 
vederea sancționării, a 
inginerului șef. Dra
gos Ionescu. a mais
trului Constantin Che- 
sa. care este si mem
bru al comitetului de 
partid, a lui Valeriu 
Pascu, președintele co
mitetului sindicatului, 
și a lui Gheorghe 
Făgărășeanu. membru 
al consiliului oameni
lor muncii și al birou
lui organizației de 
bază nr. 6. pentru că 
au participat Ia sărbă
torirea unor zile ono
mastice în timpul pro
gramului de lucru. în 
încheierea răspunsului 
se arată că biroul co
mitetului de partid al 
sectorului 3 va analiza 
.stilul si metodele de 
muncă ale comitetului 
de partid de la între
prinderea „Stela", a- 
cordînd sprijin colec
tivului de aici pentru 
îmbunătățirea activită
ții unității.

Cu simțul 
omului 

gospodar
Corespondentul vo

luntar al ziarului 
„Scinteia". Nicolae
Maroga. tehnician la

întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova, 
vizitînd unele zone 
ale canalului Dunăre- 
Marea Neagră, a con
statat că. pe alocuri, 
este necesar să se ma
nifeste mai multă gri
jă gospodărească în ce 
privește folosirea mij
loacelor de transport, 
sxploatarea si întreți
nerea utilajelor, depo
zitarea și păstrarea 
materialelor de con
strucție.'

Observațiile și su
gestiile coresponden
tului nostru voluntar 
le-am adus la cunoș
tință conducerii Cen
tralei Canalului Du
năre — Marea Nea
gră. în răspunsul so
sit la redacție se spu
ne că, într-adevăr, in 
condițiile specifice, 
deosebite, de realiza
re a acestui important 
obiectiv de investiții, 
apar unele greutăți, 
neajunsuri în folosi
rea utilajelor, a mij
loacelor mecanice din 
dotare. Pentru înlătu
rarea acestora s-au 
luat măsuri de repa
rare operativă și de 
calitate a utilajelor 
de construcție ; s-a 
extins acțiunea de re- 
condiționare și asimi
lare a unor repere in 
vederea asigurării 
pieselor de schimb 
deficitare ; îmbună

tățirea organizării pro
ceselor de producție 
și a asistenței tehnice 
in toate schimburile ; 
s-a asigurat persona
lul de întreținere și 
exploatare a utilaje
lor, cu sprijinul Mi
nisterului Transportu
rilor și Telecomuni
cațiilor, prin detașa
rea din alte unități 
ale acestuia a unor 
muncitori cu califica
re ’ corespunzătoare ; 
s-a intervenit pentru 
mai buna organizare 
a depozitării de ma
teriale, echipamente 
și -utilaje, precum și a 
parcării autovehicu
lelor.

pentru 
respectarea 
riguroasă 

a legalității
în urma cercetării 

unei sesizări adresate 
„Scînteii". Uniunea ju
dețeană a cooperative
lor agricole de pro
ducție Vrancea a con
statat că la C.A.P. 
Focșani au fost săvîr- 
șite unele abuzuri și 
ilegalități, abateri de 
Ia normele financiare 
si ale statutului, pă- 
gubindu-se avutul ob
ștesc cu multe zeci de

mii de lei. A reieșit, 
astfel, că s-au plătit 
ilegal unor persoane 
avansuri mari de bani 
direct din casieria 
cooperativei, fără a se 
urmări justifica ’ea a- 
cestora : președintele 
și contabilul-șef ai 
C.A.P.. nesocotind pre
vederile legale, au 
aprobat cumpărarea 
unor piese de schimb 
de la persoane fizice, 
executarea de con
strucții si lucrări ne- 
economicoase. cu per
soane particulare, plă- 
tindu-se în plus sume 
mari de bani : condu
cerea cooperativei a 
manifestat o slabă 
preocupare pentru 
gospodărirea mijloace
lor materiale si bă
nești. pentru organi
zarea producției si a 
muncii. dezvoltarea 
sectorului zootehnic, 
unde s-au înregistrat 
multe mortalități in 
rîndul animalelor, 
pentru utilizarea co
respunzătoare a siste
mului de irigații și a- 
plicarea corectă a teh
nologiilor în scopul 
realizării producțiilor

și veniturilor Planifi
cate. S-au constatat, 
totodată, ilegalități în 
atribuirea loturilor in 
folosință, sector in 
care au fost favoriza
te îndeosebi rudele 
președintelui C.A P.

Pentru înlăturarea 
acestor nereguli și în
tronarea unui climat 
sănătos, de respectare 
a legalității, au fost a- 
dontate măsuri : sanc
tionarea pe linie de 
partid cu „vot de 
blam" a președintelui 
C.A.P. Focșani. Costi- 
că Gavrilă. sancționa
rea cu „vot de blam 
cu avertisment" si în
locuirea din funcția de 
secretar al comitetului 
de partid al C.A.P., 
precum și din cea de 
inginer-șef a lui Au
rel Prejloiu ; retrage
rea avizului de exer
citare a controlului 
preventiv si înlocuirea 
din funcția de conta- 
bil-șef a lui Dumitru 
Bindilă : recuperarea 
pagubelor produse u- 
nitătii de la cei vino- 
vati Si deferirea orga
nelor de :tat compe
tente a celor care au 
comis faote penaie.

Spicuiri din răspunsuri
• Trustul de construcții Maramureș : Din ve

rificările efectuate a reieșit că activitatea de 
încărcare, descărcare și depozitare a materiale

lor în gara Borșa, destinate șantierelor noastre, 
se desfășoară defectuos. S-a dispus schimbarea 
din funcție a lui Simion Grad, care conducea 
și răspundea de această activitate.
• Comitetul executiv al Consiliului popular

al județului Olt : Din cauza slabei preocupări a 
Consiliului popular comunal Pirșcoveni, baia 
publică, construită în această localitate in urmă 
cu circa patru ani, nu a fost dată la timp in 
folosință. S-a constatat că hidroizolația terasei 
s-a deteriorat, geamurile s-au spart, instala
țiile sanitare au fost descompletate, nu s-au 
executat zugrăvelile interioare și exterioare. 
S-au luat măsuri pentru efectuarea remedieri
lor necesare și punerea în funcțiune a băii co
munale. De asemenea, prin grija cooperativei 
de consum, în localul băii se va înființa o sec
ție de frizerie. ,
• Direcția județeană de drumuri și poduri 

Bistrița-Năsăud : Pe drumul Ilva Mică — Lunca 
Uvei s-au executat nu demult lucrări de în
treținere și reparare, aștemîndu-se peste 3 000 
tone piatră spartă. Porțiunea de drum care tra
versează carierele de piatră ale M.T.Tc., din 
zonă, la care se referă sesizarea adresata „Scin
teii" este necorespunzătoare circulației din 
cauza deșeurilor de piatră aruncate la intim - 
plare și a gropilor. Conducerile carierelor de 
piatră, care răspund de întreținerea și repa
rarea _acestui drum, au ignorat pină acum in
tervențiile noastre.
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

municipal Constanța : Pentru a se evita tulbu
rarea liniștii locatarilor, s-a stabilit ca lamino
rul din cadrul unității de pe bulevardul Tomis 
nr. 130, al cooperativei „Prestarea", să funcțio
neze numai intre orele 8—9. S-au luat, totodată, 
și alte măsuri pentru amortizarea zgomotelor 
la celelalte utilaje și mese de lucru din atelier, 
în anul viitor, unitatea respectivă va fi mutată 
intr-un local nou, corespunzător.

Gheorghe PÎRVAN
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BELGIA

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist 

din Belgia. în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
geieral,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă. adresăm dumneavoastră, tuturor 
militantilor și membrilor partidului calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes în activitatea cdnsacrată promovării intereselor oamenilor muncii, 
ale poporului belgian, realizării aspirațiilor lor. de progres și pace.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea 
desfășurată de partidul dumneavoastră pentru apărarea intereselor clasei 
muncitoare. întărirea unității de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste în vederea împlinirii idealurilor poporului bel
gian de bunăstare, fericire si pace.

Ne exprimăm convingerea că extinderea bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Belgia, pe baza principiilor stimei și respectului reciproc, ale egalității, 
autonomiei si neamestecului in treburile interne, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revolu
ționară. corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria 
țară, servește intereselor popoarelor român și belgian, întăririi raporturilor 
de conlucrare fructuoasă pe multiple planuri dintre România și Belgia, 
cauzei progresului social, securității și independentei naționale, a colaborării 
și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMJNIST ROMÂN

Vizita ministrului afacerilor externe
și al justiției din Republica Suriname

internațional de istorie a științei• •

l

In cursul zilei de joi au continuat 
la București convorbirile oficiale în- 

• tre ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Ște
fan Andrei, și ministrul afacerilor 
externe Si al justiției din Republica 
Suriname. Harvey H. Naarendorp,

în timpul convorbirilor, cei doi 
miniștri au procedat la o ’informare 
reciprocă asupra preocupărilor celor 
două țări in domeniul dezvoltării 
economice și sociale, evidentiin- 
du-se dorința domună de a pune ba
zele unei colaborări bilaterale, in in
teresul ambelor tari și popoare. 
Totodată, au fost evidențiate posibi
litățile pentru dezvoltarea unei coo- 

’ări fructuoase, reciproc avanta- 
ise intre România și Suriname, 

special in domeniile agriculturii 
șl valorificării resurselor naturale.

Conferință de presă la Ambasada R. P. Bulgaria
Cu prilejul celei de-a XXXVII-a 

aniversări a victoriei reVolutiei so
cialiste în Bulgaria și a împlinirii de 
către tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a vîrstei 
de 70 de ani. ambasadorul acestei 
țări Ia București. Petăr Danailov. a 
organizat, joi, in Capitală o confe
rință de presă. Au participat repre
zentanți ai presei centrale. Agei-pre- 
Radioteleviziunii. reprezentanții ai 
M.A.E., precum și corespondenți ai 
presei străipe- acreditați In tara 
noastră.

După ce a evocat actul revoluțio
nar de la 
aniversare 
conducătorului partidului și statului 
bulgar.- tovarășul Todor Jivkov — 
ambasadorul R.P. Bulgaria a arătat 
că, prin victoria revoluției socialiste

9 septembrie — a cărui 
coincide cu sărbătorirea

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală au început, joi seara. „Zilele 
filmului din R.P.D. Coreeană". Orga
nizate cu prilejul celei de-a 33-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, „Zilele" 
au fost deschise cu filmul artistic 
„Fiul meu", recentă creație cinema
tografică cu tematică socială. Mam- 
festarea mai cuprinde in program 
lung-metrajele artistice „Legătura de 
singe" și „Procurorul acuză", filme ce 
vor fi prezentate, cu același prilej, și 
în orașele Arad și Timișoara.

La spectacolul de gală au partici
pat Ion Găleteanu. secreta’’ d° stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe,. Asociației cineaș
tilor. alți oameni de cultură și artă, 
un numeros public. Au luat parte de 
asemenea. Sin In Ha. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, și mem-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
i

Sub genericul „Daciadei", la Rîmnicu Vîlcea

Finalele baschetbaliștilor juniori
Noua și moderna sală a sporturilor 

din Rimnicu Vilcea găzduiește. în- 
cepind de ieri, etapa finală a com
petiției naționale desfășurate sub 
egida „Daciadei" la baschet ipasculin 
și feminin juniori II. La această fază 
a întrecerii participă și echipele pro
movate la fazele zonale : Ia băieți — 
București, . Constanta. Hunedoara. 
Cluj. Iași și Dîmbovița, iar la fete 
— Sibiu. Constanta. Brașov. Satu 
Mare, București și, Vilcea. In pri-

ÎN CÎTEVA
• In scopul evitării altor acciden

tări ale jucătorilor din lotul repre
zentativ. meciurile Politehnica Timi
șoara '— Universitatea Craiova și 
Steaua — U.T.A.. din etapa a șasea, 
au fost aminate la o dată ce va fi 
stabilită ulterior. Jucătorul Petre 
Petre, care l-a lovit intenționat pe 
lordănescy, a fost suspendat pe timp 
de trei etape, iar jucătorul Ciocan, 
care l-a atacat violent pe Ticleanu, 
a primit drept sancțiune o suspen
dare de două etape. în lotul de 21 
de jucători care .se va pregăti pentru 
meciul cu echipa Bulgariei au fost 
convocați C. Solomon, Șoiman și 
Klein.
• în ultima zi a competiției atle

tice internaționale „Dinamoviada". 
disputată în Capitală și la care au 
participat sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia. Cuba. R. D. Germanii. Po
lonia. Ungaria. Uniunea Sovietică și 
România, s-au înregistrat următoare
le rezultate: 3 000 m obstacole: Va- 
sile Bichea (Dinamo București) — 
8’38”65/100: 5 000 m: Viktor Ciumakov 
(Dinamo — U.R.S.S.) —■ 14’22’* *’98/100 ; 
prăjină: Ivo Iantev (Levski-Spartak

• Căpitanul răzbunării : DACIA
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, VOLGA 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. '
• Sînt timid, dar mă tratez : GIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Polițist sau delincvent :. AURORA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la gră
dină — 20,15. FLAMURA — 9; 11: 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Clinele : GRADINA FESTIVAL —
20.15.
« Campionul : P.ARC-HOTEL - 20.15.
• Pierdut și regăsit : GRADINA 
LIRA — 20,30.
• Cactus Jack : GRADINA MIORIȚA
- 20,30.

cinema
• Convoiul : VICTORIA — 10; 12: 14;
16; 18; 20, CULTURAL — 9; 11,15;
13.30: 15,45; 18; 20.15.

, • lo-ho-ho (gala filmului din R. P
Bulgaria) : STUDIO - ’
• Punga cu llpelule :
Rll — 16; 18: 20.
• Pruncul, petrolul și 
troceNt "

19.
DRUMUL SA-

ardelenii ; CO-
15^ 17,30; 20.L

S-au abordat, de asemenea’, unele 
probleme ale situației actuale inter
naționale. exDrimîndu-se hotărîrea 
celor două părți de a intensifica 
conlucrarea pe plan extern, pentin 
a-Si aduce contribuția în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite la insta
urarea în lume a unui climat de 
destindere și securitate, de încredere 
și cooperare, care să asigure res
pectarea dreptului fiecărui popor lă 
pace si independentă națională.

★
Joi dimineața, ministrul afacerilor 

externe și al justiției din Republica 
Suriname a avut o întrevedere cu 
Doina Ardare, adjunct al 
comerțului exterior și 
economice internaționale.

ministrului 
cooperării

(Agerpres)

populare con- 
poporul

înfăptuită de masele 
duse de partidul comunist, 
bulgar a pornit cu hotărîre pe calea 
edificării socialismului pe pămîntul 
Bulgariei. îndeplinirii sarcinilor și 
hotăririlor istorice ale Congi-esului 
al Xll-lea al P.C.B.. din aprilie 1981.

Evocind tradiționala prietenie din
tre popoarele român și bulgar, amba-’ 
«adorul Petăr Danailov a subliniat 
că. în ultimii 37 de ani. s-au dez
voltat continuu relațiile dintre Parti
dul Comunist Bulgar si Partidul Co
munist Român. între Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România — un rol determi
nant revenind întîlnirilor si convor
birilor dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu. care au deschis 
ample și fertile perspective de co
laborare multilaterală 
gară.

româno-bul-
(Agerpres)

bri ai ambasadei, șefi de misiuni di
plomatice acreditați iu lava noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In seria manifestărilor desfășurate 

in finala Festivalului national „Cîn- 
tarea României" s"a înscris, joi sea
ra. și spectacolul susținut de laureati ’ 
ai festivalului pe scena Sălii Palatu
lui Republicii. Spectacolul a prile
juit o trecere în revistă a numeroa
se colective artistice și interpret! in
dividuali din Capitală si din județele 
Alba. Argeș. Bihor. Brașov. Caraș- 
Severin. Călărași. Cluj. Dîmbovița 
Dolj. Galați. Mehedinți, Neamț. Olt, 
Prahova, Satu Mare. Sibiu. Suceava; 
Teleorman și Timiș. Și-auxdat con
cursul artiști ai Operei Romane din 
București și Clui-Napoca. Teatrului 
„C.I. Nottara" din Capitală și Tea
trului liric din Constanta.

(Agerpres)

ma zi a întrecerilor, care se des
fășoară în sistem turneu, • bună 
impresie, prin calitatea prestației 
sportive, au lăsat juniorii Capitalei și 
județului Constanta, precum și 'ju
nioarele din Constanța și Sibiu, care, 
mai ales prin execuțiile la coș. au 
ridicat pur .și simplu 
numeroșii spectatori 
această confruntare a
Sțanciu).

RÎNDURI

in picioare pe 
prezenti la 

tinereții. (Ion

I

..Trofeul Danubiu"

Sofia) — 5,40 m: ciocan: Kozlov A- 
leksandr (Dinamo — U.R.S.S.) — 
73,72 m ; 4X400 m fete.: Dinamo 
București — 3’38”73/100; disc fete: 
Zdena Bartonova (Ruda Hvezda — 
Cehoslovacia) — 63,64 m.

• Competiția ințernatiorială mas
culină de volei
s-a încheiat ieri la Galati cu victoria 
echipei României, care. în finală, a 
întrecut cu scorul de 3—1 (12—15, 
153, 15—3. 15—4) reprezentativa 
Bulgariei. în meciul pentru locul 3 : 
R.D. Germană — Ungaria 3—1.

v r e e a
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 septembrie, In țară : Vremea va ti 
relativ răcoroasă, cu cerul schimbător. 
Vor cădea ploi locale în zonele de deal 
și de munte și, Izolat. în celelalte re-, 
gilinl. Viatul va sufla slab.In București : 
Vreme relativ răcoroasă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii. Vint slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 11 și 14 grade, cele maxime intre 
22 șt 25 de grade.

15,30;
POPU-

PRO-

• Campionii : VIITORUL —
17.30; 19,30
a Alo, aterizează străbunica :
LAR — 15,30; 17,30; 19.30.
a „Tridentul" nu răspunde :
GREȘUL -'16; 18; 20.
a Croaziera; Aventură In Arabia : 
FLAG AR A — 15,30; 19.
a Escadronul husarilor zburători :
PATRIA — 9; 12.15; 15,45; 19.
a Orele fiicelor: TIMPURI NOI — 9: 
r.,15;. 13,30; 16; 18; 20.
a Cariera mea strălucită ; SALA 
MARE A PALATULUI — lljd; 20.15. 
SALA MICA A PALATULUI — 16.30:
19,15. CAPITOL — 9; 11,15; 13.30:

k

La Universitatea din .București a 
avut loc. joi. festivitatea de' închidere 
a lucrărilor celui de-al XVI-lea Con
gres internațional de istorie a științei.

Desfășurat sub înaltul patronaj al 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi- 
niștru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie, congresul a constituit un 
eveniment științific de primă mări
me. atit prin amploarea participării 
— a 1 200 de savânti din peste 50 de 
tari —cîț și prin înalta ținută'a co
municărilor si dezbaterilor pe care 
ie-a ’ prilejuit, prin analiza aprofun
dată a celor mai diverse aspecte le
gate in egală măsură de momentele 
semnificative din istoria științelor și 
de cuceririle noi ale acestora. Nobi
la temă. încărcată de profunde sen
suri umaniste, pc care si-a propus-o 
ediția bucuresteană a forumului mon; 
dial al istoricilor științei — „Silință și 
tehnologie, umanism și progres" -- a 
invitat. în același timp, la o reflexie( 
adîncă, angajantă și responsabilă a- 
supra relațiilor dintre evoluțiile, știin
țelor și progresul social, asupra a 
ceea ce au de făcut savantii lumii 
pentru ca minunatele cuceriri ale 
geniului oman să servească exclusiv 
progresului și prosperității tuturor 
popoarelor planetei, idealurilor păcii 
și cooperării.

Pornind de la relevarea unor mo
mente semnificative din istoria știin
ței și tehnicii românești, comunică
rile specialiștilor din tara noastră an 
prezentat pe larg cele mai noi reali
zări în diverse domenii ale cercetă
rii. subliniind contribuția însemnată 
a creației tehnice originale la dez
voltarea întregii activități social-eoo- 
nomice. preocuparea constantă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
crearea unei baze materiale din ce 
în ce mai puternice cercetării știin
țifice și ingineriei tehnologice, peniiu 
orientarea investigațiilor în direcția 
soluționării problemelor prioritare ale 
economiei naționale.

Bucureștii au fost încă o dată 
gazdă primitoare a unei mari re
uniuni internaționale, oferind partici
panților un climat propice pentru un 
schimb fructuos de idei, posibilitatea 
de a cunoaște politica României in 
domeniul științei si tehnologiei. în 
care valorificarea bogatei tradiții na
ționale se îmbină in modul cel mai 
firesc cu activitatea neobosită pentru 
îmbogățirea patrimoniului științific 
cu noi lucrări de valoare.

în deschiderea ședinței finale a 
luat cuvintul acad. Gheorghe’ Mihoc, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele Co
mitetului român de organizare a con
gresului. care a spus :

„încheiem astăzi lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres internațional 
de istorie a științei, desfășurat sub 
înaltul patronai al tovarășei acade
mician Elena Ceaușescu. ilustru sa
vant de renume mondial, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

îmi este deosebit de plăcut să con
stat că sint în asentimentul dumnea
voastră., aducind si de această dată 
niylțuiTiiri respectuoase președintelui 
RepumrMi SociâiiSâ " ’România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
atenția pe care personal a acordat-o 
bunei desfășurări a reuniunii noas
tre si atingerii telului ei final, pen
tru caldul și entuziastul salut trans
mis participanților la lucrările celui 
de-al XVIj-lea Congres international 
de istorie a științei. (Aplauze).

Exprimăm întreaga noastră 
tudine tovarășei academician 
Ceaușescu pentru amabilitatea 
fi acceptat înaltul patronaj al 
de-al XVI-lea Congres international 
de istorie a științei, pentru remarcabi
la expunere prezentata la deschi
derea lucrărilor reuniunii noastre, 
expunere care, prin bogăția ideilor 
și sugestiilor avansate, s-a dovedit 
atit de folositoare, constituind axa 
de valori sub semnul căreia s-au 
desfășurat lucrările ineltului forum 
științific pe care-1 încheiem astăzi. 
(Aplauze).

Aprecierile unanime și sublinierile 
repetate făcute în timpul dezbateri
lor din cadrul congresului, pe margi
nea expunerii tovarășei academician 
Elena Ceaușescu, sînt de natură să 
reafirme justețea și valoarea teze
lor prezentate, larga deschidere pe 
care o reprezintă, fapt pe care l-ani 
constatat cu sentimente de îndreptă
țită mindrie patriotică.

Cu deosebită bucurie dăm expresie 
satisfacției noastre depline pentru 
nivelul înalt al dezbaterilor ce au 
avut loc, pentru valoarea ridicată a 
comunicărilor științifice prezentate, 
bogate in idei, originale, documenta- . 
te, de o diversitate tematică remar
cabilă, pătrunse de nobilele idealuri 
umaniste ale aspirației popoarelor la 
progres și prosperitate ; lucrările 
congresului au fost dominate de 
jdeea înaltei responsabilități ce re
vine savanților lumii in sporirea 
contribuției lor permanente și active, 
pentru consolidarea păcii, pentru 
cunoaștere, înțelegere și colaborare 
reciprocă. A fost afirmată fără echi
voc convingerea că realizările știin
ței și tehnicii, ale culturii și civili
zației trebuie puse în slujba tutu
ror popoarelor, a binelui omenirii, a 
progresului și păcii pe planeta noas
tră.

Cu vie și aleasă emoție, aduc mul
țumiri tuturor participanților de pes
te hotare la cel de-al XVI-lea Con
gres international de istorie a științei 
care au avut cuvinte de caldă și 
înaltă prețuire_la adresa politicii și ■ 
realizărilor 
România, 
pe care.

grati- 
Elena 
de a 
celui

Republicii Socialiste 
a activității fructuoase 

,_  ___ cu exemplară consec
vență și dăruire, președintele Nicolae 
Ceaușescu o consacră înfăptuiri’, 
idealului nobil al păcii, atit de scump 
întregii omeniri, tuturor popoarelor' 
lumii". (Apiauze).

A luat apoi cuvintul prof, Jose Jaz. 
reprezentant al directorului general 
ai UNESCO, directorul Biroului de 
cooperare științifică pentru Europa 
și America de Nord, care a,transmis, 
din partea directorului general al 
UNESCO, călduroase salutări partici
panților la lucrări, împreună cu fe
licitări pentru succesul congresului.

Arătind că UNESCO este intere
sată în analizarea unor programe in
ternaționale vizînd îmbunătățirea

•15,45; 18; 20, EXCELSIOR — 9; 11.15; 
13,39; 15,45; 18; 30,15.
• împrumută-mi vocea astă-searâ : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15. EFORIE - 9: 11,15: 13.30: 15.45; 
18; 20,15.
• O lacrimă de fată î SCALA — 9î
11.15; 13,30: 15.45; 18; 20.13.
• Domnișoara N’oori : LUCEAFĂRUL
- 8,45; 11; 13.15; 15.45: 13.15; 20,45 
la grădină - 20,15. GLORIA - 8,45: 
11,15; 13.45: 16.30: 19, la grădină - 
20,30.
• Heidi in oraș — 9: 11; 13: 15. Ju- 
lek 17,30: ’.9 30 : DOINA.
• Scene din viața de familie : LIRA

• • >

Noi, participants la cel de-al XVI-lea Congres internațional de istorie 
științei, găzduit de capitala Republicii Socialiste România, București,

bunăstarea oamenilor

a . . . _.
animați de idealurile nobile ale umanității, dc aspirațiile de progres și 
prosperitate ale popoarelor, de înaltele răspunderi profesionale, morale și 
sociale ce revin astăzi tuturor cercetătorilor și creatorilor de valori, ne 
exprimăm convingerea că oamenii de știință și cultură de pretutindeni 
iși pot aduce o contribuție activă și permanentă la întărirea păcii, înțe
legerii, încrederii reciproce și cooperării intre națiuni, la asigurarea 
liniștii pe planeta noastră.

Trăim zile în care omenirea este confruntată cu probleme de o deose
bită gravitate, cînd se înregistrează o incredibilă accelerare a cursei înar-r 
mărilor, se perfecționează o forță de distrugere fără egal în istorie, iar 
arsenalul nuclear cunoaște o amplificare înspăimintătoare, punind sub 
semnul întrebării insăși existența civilizației noastre, zestrea născută prin 
strădania geniului creator al popoarelor.

iată de ce noi. oamenii de știință, indiferent de concepțiile ideologice, 
politice sau de altă natură ce ne călăuzesc, adresăm o vibrantă chemare 
slujitorilor științei și culturii, oamenilor politici, guvernelor, parlamente
lor, popoarelor de a face totul pentru salvgardarea păcii, bunul cel mai 
dc preț ai omenirii, pentru asigurarea dreptului fundamental al omului 
și al omenirii intregi — dreptul la viață. Astăzi, mai actual ca oricind, 

' răsună apelul Iui B. Russell și A. Einstein, care spuneau : „în fața noastră 
stă calea progresului continuu, fericirii, cunoașterii și înțelepciunii. Vom 
alege in locul acestora moartea numai pentru că nu putem uita diver
gențele noastre? Ne adresăm ca oameni oamenilor : amintiți-vă că apar
țineți speciei umane și uitați toate celelalte. Dacă veți putea să faceți 
aceasta, in fața dumneavoastră se va deschide un nou rai : dacă nu veți 
face aceasta — in fața dumneavoastră stă pericolul pieirii totale".

Sintem profund îngrijorați de multele și complicatele probleme cu 
care se confruntă astăzi omenirea, de efectele crizei economice, energetice 
și de materii prime, de cerințele privind alimentația, sănătatea, utilizarea 
apei, apărarea mediului înconjurător, de flagrantele decalaje existente in 
lumea de azi. de starea de subdezvoltare economică și socială în care 
se află regiuni intinse ale planetei. Ne revine misiunea de înaltă răspun
dere de a tace din știință, tehnică și cultură un factor hotăritor pentru 
soluționarea lor. pentru eliminarea inechităților, decalajelor și subdezvol
tării. Să considerăm o nobilă îndatorire morală a fiecăruia dintre noi de 
a acționa ca marile realizări ale cuprinzătoarei revoluții tehnico-științifice 
contemporane, ale artei și culturii să slujească numai și numai omului, 
năzuințelor sale legitime dc libertate, prosperitate și progres !

Relevăm cu satisfacție că una dintre trăsăturile cele mai semnifica
tive ale epocii noastre o constituie înaltul avint al cercetării științifice, al 
cunoașterii umane. Animați de convingerea fermă că realizările științei, 
tehnicii si culturii prezintă un caracter internațional și trebuie să slujească 
emancipării tuturor popoarelor lumii, chemăm oamenii de știință și cul
tură să acționeze cu energie și tenacitate pentru valorificarea, spre binele 
și.in folosul omului, a tuturor cuceririlor geniului uman, pentru ca 
știința și tehnica, valorile culturale să devină bunuri ale întregii comu
nități mondiale ! •

Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea colaborării și conlucrării 
între oamenii de șt'ință de pretutindeni, schimbul larg de idei, de expe
riență și valori științifice in viața internațională reprezintă o condiție 
esențială pentru sporirea avuției tuturor țărilor lumii, pentru continua 
ameliorare a existentei umane și sociale, pentru 
de pretutindeni.

Cu conștiința clară a înaltelor răspunderi ce 
îndatoriri ce le avem față de prezentul și viitorul 
glasurile, cerind încetarea neintirziată a dezastruoasei curse a inarmări- 

■ lor, cerință imperioasă pentru înlăturarea pericolului grav al linei noi 
conflagrații mondiale !

Să ne facem limpede 
a putea crcâ în liniște și 
moniul dc valori ai lumii !

Avem convingerea că 
nirii vor activa fără ostenire pentru ca toate popoarele lumii să se bucure 
de minunatele rezultate ale științei și tehnologiei, ale progresului econo
mic si cultural, pentru ca toate națiunile să se dezvolte libere și inde
pendente, să poată privi 
viitor !
București, 3 septembrie

!

condițiilor generale ițentru 
științei și tehnologiei și 
mediului și 
bitorul a re!

folosirea 
protecția 

resurselor naturale, vo - 
ilevat Că aceste obiective 

ridică unele probleme ce nu pot fi 
rezolvate fără a se crea condiții del 
cooperare a cadrelor și organismelor 
capabile de‘a asigura îndeplinirea 
scopurilor propuse.

în încheiere, vorbitorul a spus :
„Domnule președinte, aș vrea Să vă 

rog să ■ transmiteți întreaga noastră 
gratitudine autorităților române, in 
mod special președintelui României, 
domnul Nicolae Ceaușescu, și 
doamnei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. (Aplauze)

Sînt impresionat de extraordinara 
ospitalitate a poporului român. Mul
țumim pentru felul în care am fost 
primiți in această țară și, bineînțeles, 
mulțumim și ne exprimăm Admirația 
pentru excelenta organizare a aces
tui ■ congres, sperind că vom avea 
din nou plăcerea și bucuria să ne 
reîntoarcem toți în . România". 
(Aplauze).

La rîndul sau. prof. A. T. Grigo
rian. președintele în exercițiu al Uni
unii Internationale de Istorie și Fi
lozofie a Știinjei. și arătat că modul 
in care a fost abordată problematica 
congresului a permis reliefarea unor 
noi laturi și legități ale procesului de 
dezvoltare a științei și obținerea 
unor rezultate concrete ce demon
strează nivelul mereu crescind al 
cercetării științifice.

„Aceste lucrări — a spus vorbito
rul — ne-au permis să evidențiem si 
zonele care-și așteaptă dezvoltarea, 
să'conturăm căile viitoare de dezvol
tare a științei, ne-au convins încă o 
dată de faptul că. sînt foarte impor
tante pentru dezvoltarea științei pa
cea. colaborarea între popoare. 
Această idee a răsunat la deschide
rea congresului nostru, in cuvintarea 
de substanță a președintelui Consi
liului National pențru Știință și Teh
nologie din România. academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
(Aplauze).

Congresul de față a constituit un 
exemplu convingător de colaborare, 
internațională. La lucrările congresu
lui au participat oameiii de știință 
din numeroase țări, de pe toate con
tinentele lumii. Datorită atmosferei 
de prietenie .Ji înțelegere reciprocă, 
am reușit să organizăm și să dcs’ă-

★

Joi s-au încheiat lucrările ' mesei 
rotunde internaționale cu tema 
„Tendințe viitoare in dezvoltarea 
științei si tehnologiei vizînd o dez
voltare socială și- umana". înscrisă in 
programul celui de-al XVI-iea Con
gres internațional de istorie a știin
ței. reuniunea a prilejuit dezbaterea 
unui mare număr de teme privind 
importanța laturii prospective a isto
riei și filozofiei științei, rolul științei 
și tehnicii in sfera proceselor socio- 
eeonomiee ale umanității, creșterea 
aportului lor la dezvoltarea forțelor 
de producție, 
lui tuturor 
noastre.

în cadrul lucrărilor s-a subliniat 
faptul că stadiul actual de dezvoltare

la asigurarea progresu- 
popoarelor planetei

- 15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Intre doua curente de apă : BU- 
ZEȘTI — 16; 18: 20.
-• Kojak la Budapesta : FERENTARI
- 15,30; 17.30; 19.30.
• Casă pentru Carolina : PACEA — 
15.30: 17,30; 19,30.
• Vara speranțelor : COSMOS -r- 
.5,30; 17.30: 19,30.
• Viața e frumoasă : ARTA
1.15: 13,30; 15.45; 18; 20.

• Aventuri in Marea Nordului : FES
TIVAL — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18:
■I'.'.IS.
• Trecâtoarea : FEROVIAR 8:

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MESAJUL

în numele Prezidiului Republicii .Socialiste Federative Iugoslavia, al fa
miliei tovarășului Stevan Doronski și în numele meu, vă mulțumesc călduros, 
stimate tovarășe Ceaușescu, pentru condoleanțele exprimate cu prilejul înce
tării sale din viață și pentru cuvintele prietenești de recunoaștere a operei 
revoluționare și a contribuției sale la dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborării iugoslavo-române.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

ne revin, a marilor 
omenirii, să ne unim

cunoscută yoința de pace și colaborare, pentru 
securitate deplină, a spori tot mai mult patri-

oamenii de știință, toată intelectualitatea ome-

și să pășească cu încredere și demnitate spre

1981

05
șurăm acest congres la un înalt nivel 
științific și profesional. Un rol deter- 

. minânt în aceasta l-au jucat efortu
rile Comitetului român de organizare, 
care a desfășurat în ajun o intensă 
activitate de pregătire, fără de care 
succesul congresului nostru nu ar fi 
fost posibil. în încheiere,' în calita
tea'mea de președinte ăl Uniunii, 
îngăduiti-mi ca, în numele tuturor 
participanfilor la cel de-al XVI-lea 
Congres international de istorie a 
științei, să exprim gratitudinea mea 
sinceră colegilor noștri români, Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Guvernului Republicii Socialis
te România și, in primul rînd, 
prim viceprirri-ministrului Guver
nului României, academician Elena 
Ceaușbscu, sub patronajul]căreia s-au' 
desfășurat lucrările (Aplauze),

Mulțumesc tuturor participanților 
la congres pentru activitatea deose
bită desfășurată în zilele congi-esului 
.și le doresc succes în continuare în 
elaborarea și dezvoltarea' șctualelor 
probleme ale științei. Doresc tuturor 
celor prezenți sănătate și fericire". 
(Aplauze).

în continuare, președintele U.I.I.F.S. 
a dat citire Mesajului participanților 
la cel de-al XVI-lea Congres inter
national de istorie a științei, ale cărui 
idei, reflectînd preocuparea oameni
lor de știință și cultură pentru vii
torul omenirii, au întrunit deplina 
adeziune a participanților, exprimată 

■ prin puternice și îndelungi aplauze.
în încheierea ședințej, președintele 

Academiei Republicii Socialiste 
România a elogiat activitatea desfășu
rată de membrii conducerii Uniunii 
Internaționale de Istoria și Filozofia 
Științei, urîndu-le succes,' sănătate și 
putere de muncă. De asemenea, a fe
licitat noua conducere a acestui im
portant organism international, al 
cărui președinte este prof. Erwin 
Hiebert, adresindu-i sincere urări 
de succes in activitatea de răspun
dere ce i-a fost încredințată.

In numele Comitetului român de 
organizare, acad. Gheorghe Mihoc a 
mulțumit tuturor participanților la 
lucrările celui de-âl XVI-lea Congres 
international de istorie a științei, pen
tru contribuția adusă lă reușita de
plină a acestei importante reuniuni 
științifice internaționale de la Bucu
rești.

*
a științei și tehnologiei impune nece
sitatea realizării unei noi ordini și 
în aceste domenii ale activității uma
ne, date fiind decalajele mari ce se
pară țările sărace de cele bogate, ac
centuarea fenomenului de concen
trare a resurselor și tehnologiilor in 
statele puternic dezvoltate.

Cuvintul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de prof. dr. docent Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, 
care a relevat importanța deosebită 
pe care România o acordă roiului 
științei și tehnicii in realizarea, unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, în domeniul dezvoltării so
ciale, in promovarea păcii și progre
sului pe planeta noastră. (Âggrpres)

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA....... „ ... 2|), GRA_

secretă î
15,45; 18;

GRIVITA
20,15, TO- 

17,15; 19,15,

- 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
DINA BUZEȘTI — 20,30.
• împușcături la poliția 
CENTRAL - 9; U.15; 13.30: 
20.
• Un șerif extraterestru :
- 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18 
MIS — 8,45; 10,45; 13; 15; 
la grădină — 20.15.
• Războiul stelelor î BUCUREȘTI - 
8,45; 11,15: 13,45: 16,30; 19,15. MELO
DIA — 9: 12: 16: 19. MODERN
- 9; 11.45: 14.30; 17J5: 19.45, ta grădi- 
pă - 20.30. GRĂDINA CAPITOL — 
20,13.

Se spune că muntele Vitoșa dste 
tot atit de inseparabil de Sofia ca 
Vezuviul de Neapole. Incepind chiar 
din centrul orașului, unui din ma
rile parcuri se întinde pină la ver
santul de nord al Vitoșei, presărat 
cu case de odihnă. Satele care, c-.i 
numai cîteva decenii in urmă, des
părțeau dbpitala de această „uzină 
a sănătății" au devenit de-acum 
cartiere, cuprinse in viitoarea re
construcției și sistematizării. De la 
înălțimea muntelui, orașul apare în 
limpezimea de cr.stal a văzduhului 
asemenea unei picturi policrome, 
puternic, reliefate pe fundalul vas
telor timpii din împrejurimi, aco
perite, in miez de vară, de grine și 
livezi, intersectate de fibrele de ar
gint ale rețelei de ape.

Sofia se dezvăluie în .chipuri di
verse, după cum o privești. Ești a- 
vantajat dacă cunoști, fie și sumar, 
istoria orașului, căci in acest caz în. 
varietatea imaginilor poți sesiza 
condensarea epocilor pe care le-a 
străbătut. Una din zonele Sofiei ne 
reamintește de vremurile tind, după 
ce fusese un înfloritor centru co
mercial, a devenit, de-a lungul ce
lor aproape cinci secole de domi
nație otomană, o localitate aproape 
rurală, a cărei populație abia de
pășea zece mii de locuitori, tn de
ceniile de după dobindirea indepen
denței ,de stat a 
Bulgariei. și-au---------------------
făcut apariția clă
dirile cu două- 
trei etaje, grupa
ți, în special in 
zona centrală și 
care adăpostesc prestigioase institu
ții administrative și culturale. Creș
terea a fost însă înceată in această 
perioadă, reflectând starea de îna
poiere. economică a întregii țări.

întinse zone de locuințe stau 
mărturie a dezvoltării Sofiei în pri
mii ani ai construcției socialiste. 
Ele s-au extins și mai mult in ulti
mele două decenii, tind orașul și-a 
dublat dimensiunile. Ansamblurile 
de clădiri bine orinduite, dintre 
care udele țișnesc sfidînd parcă în
seși piscurile Vitoșei, bulevardele 
ce lasă impresia unor alei largi, 
străbătînd ■ o înlănțuire continuă de 
parcuri, scot în evidență isqusința 

■wlhitemților <.yi ■‘eoiustructor.ilor „bulr 
gări. Ultima lor realizare, Palatul 
Culturii, din noul centru,-inaugurat 
in primăvara acestui an, cu prile
jul celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C. Bulgar, este considerat un a- 
devărat simbol arhitectonic și artis
tic al țării socialiste vecine, mate- 
rializînd deopotrivă priceperea unui 
mare colectiv de arhitecți, sculptori 
și chiar istorici și psihologi, care au 
colaborat la înfăptuirea proiectului 
respectiv.

Și acum, tind Sofia are 1 milion 
de locuitori, panorama sa este punc
tată de siluetele macaralelor. Pen
tru că orașul se reînnoiește și se 
extinde mereu, 
pină la sfirșitul 
ge zestrei sale 
pentru încă 300 
noi școli . și 
parcuri, cluburi

Sofia crește pe măsura dezvoltării 
generale a țării, a potențialului ei 
material, științific și cultural. Cu 
prilejul congresului partidului, gaz
dele ne-au relatat un fapt semnifi
cativ : in mai puțin de o lună. So
fia singură realizează echivalentul 
producției pe un an al întregii țări 
dinainte de eliberare. Bulgaria a 
cunoscut in anii socialismului o dez
voltare multilaterală. S-a construit 
o industrie puternică, agricultura a 
fost ridicată la un înalt nivel pro
ductiv. Iar capitalei i-a revenit un 
rol de seamă in impulsionarea for- , 
țelor de producție ale întregii țări. 
Aici sint concentrate o cincime din 
capacitățile industriei national", 
ceea ce conferă orașului rolul. de 
principal centru economic al tării. 
Sofia oferă, în același timp, o ima
gine expresivă a etapelor industria
lizării, a evoluțiilor calitative pe 
care le-a cunoscut acest proces.

începutul a fost puternic marcat 
de construirea combinatului meta
lurgic „Kremikovți", care impunea, 
in primul tind, prin dimensiunile 
sale, prin faptul, relevat adesea, că 
personalul său este mai numeros

însemnări de călătorie

vropuriindu-și ca 
secolului să adau- 
edilitare locuințe 
de mii de oameni, 
grădinițe, teațre, 
și cinematografe.

• Teatru) Național (șala mică) : Fi- 
lumena Marturano — 19,30.
• Teatrul .Lucia Sturclza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă
asupra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19,30, (sala, Grădina Icoanei) ; 
Interviu — 19.30.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic) ; 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 19,30. A
■ A.R.I.A. (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) : Spectacol extraordinar de 
varietăți — 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăitase” 
(grădina Boema) : idolul femeilor — 
20, (grădina Batiștei) : Veselie Ia Tă- 
nase — 20.
• Aribamblul „Rapsodia română" : I. 
fintîna dorului — 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.

<3

deeit era cel al tuturor întreprinde
rilor din oraș ța un loc, înainte de 
eliberare. Astăzi*  interlocutorii bul
gari operează cu alți indicatori ai 
industrializării. Directorii unităților 
vizitate se întrec parcă în a evi
denția dimensiunile reduse ale în
treprinderilor, numărul mic de an
gajați. dar țin să sublinieze că pro
duc tot atit, sau mai mult, deeit în
treaga industrie a capitalei înainte 
de război. In felul a-esta se mate
rializează linia trasată de partid 
privind modernizarea industriei, 
obiectiv major, subliniat și la ulti
mul congres al partidului. Asupra 
lui sint concentrate deopotrivă efor
turile oamenilor de știiiiță, ale 
numeroaselor institute tehnice, ca 
și ale specialiștilor din producție 
și, evident, ale muncitorilor, ale tu
turor celor implicați în efortul de 
ridicare a industriei pe trepte su
perioare.

O unitate reprezentativă pentru 
această orientare este întreprin
derea „Electra". construită cu circa 
un deceniu in urmă intr-un sat din 
apropiere, devenit cu timpul unul 
din modernele cartiere ale orașului. 
Trecătorul neavizat ar putea crede 
că acea clădire albă, cu ferestri 
largi șl cufundată in verdeață este 
o școală sau poate un institut de 
cercetări. De fapt, este sediul intre- 

Cliiar 
ei se 

mai

i

prinderii, 
interiorul 
aseamănă 
mult cu niște săli 
de clasă, deeit cu 
hale industriale. 
Și totuși este Vor

ba de una din cele mai im
portante uzine electronice ale Bul
gariei. „Nu există domeniu al 
electronicii unde să nu fie fo
losite produsele noastre" — ne'spu
ne directorul Ianko Dulgherov. 
Gradul de tehnicitate al întreprin
derii este reflectat de faptul că 84 
la sută din produsele ei sint desti
nate exportului, lista cltenților cu- 
prinzind firme din zeci de țări de 
pe toate continentele. Pentru a fi 
muncitor la această întreprindere 
este nevoie cel puțin de absolvirea 
școlii medii, completată cu studii 
de specialitate. Pentru că ceea ce 
produc este, în primul rînd. rezul- 
țfitul capacității lor^jlfr gi.nd.lre 
Cunoștințelor lor tehnice și științi
fice, efortul fizic redueîndu-se ade
sea la mînuirea, cu ajutorul pense
tei, a unor minuscule elemente. Dar 
ceea ce solicită și mai mult capa
citatea oamenilor este reînnoirea 
continuă a producției. Nici un ele
ment realizat aici — ne explică di
rectorul — nu rămîne în producție 
mai mult de trei ani, ceea ce im
plică un puternic și permanent 
efort creator din partea întregului 
colectiv. Solicitarea produselor cu 
marca fabricării din Sofia a crescut 
intr-atit, incit, pentru a o onora, 
întreprinderea și-a propus să-și 
mărească producția de trei ori in 
actualul cincinal.

Uzina la care ne referim este una 
din cele 130 de unități ale industriei 
electronice a Bulgariei care au pla
sat țara printre producătorii 
purtătorii cunoscuți in acest 
niu. Cu 7 ani in vrmâ se ■■ 
— pentru a ne referi la un 
produs al acestei ramuri — 
calculatoare, tar acum s-a ajuns l*  
peste 15 000, Șl producția electroni
că crește atit în volum, cit și 
diversitate. După cum s-a apr mtat 
și la Congresul al Xll-lea al parti
dului, electronica in continuă dez
voltare constituie, prin înalta ei efi
ciență, una din ramurile de per
spectivă ale industriei bulgare, a- 
ducind o contribuție din ce în ce 
mai importantă la dezvoltarea ge
nerală a țării

Despărțindu-ne de gazdele noas
tre de la „Electra". directorul a 
ținut să ne mai furnizeze o infor
mație : media de vîrstă a colectivu
lui de atei nu depășește 27 de ani. 
Desigur, ar fi inutil de căutat vreo 

■ legătură intre tinerețea acestei în
treprinderi și deviza orașului Sofia, 
incrustată de înaintași in emblema 
orașului : „Să crești, dar să. nu 
imbătrinești". Coincidența este insă 
semnificativă pentru destinele capi
talei bulgare.

Al. CÂMPEANU

I

și €X*  
dome- 

-p nav 
singur 
300 de

11,45 Program dc muzică populară 
In jurul orei 12,00 — Transmisiu
ne directă : Adunarea populară 
prilejuita de vizita de lucru In ju
dețul Prahova a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România

PROGRAMUL J
Telex
Teleșcoală
Rezultatele tragerii Loto 
Emisiune în limba germană 
La volan

18.50 
19,00 
19,25
19.45

. 10,00 
16,05 
16,25
16.30 
18.20
13.30 P.C.H. —. !n fruntea luptei împo

triva dictaturii milltaro-fasclște, a 
dominație! hitleriste 
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Fapte de eroi ai munci! 
socialiste 
Film artistic : Calabuch 
Patriotismul — mesaj și 
a culturii române

Și vieții
20.05
21,40 angajare

PROGRAMUL 2
16.00

21,00
21,15
21,43

(fantezieCăutăm un scenograf 
muzlcal-umoristică) 
O viață pentru o idee 
„Cintarea României” 
1001 de seri 
Telejurnal -
Concert simfonic susținut de or
chestra Filarmonicii „George Enes- 
cu”. Dirijor : Aurel Niculescu. So
list : MIhal Constantlnescu 
Studio T ’81
Frumuseți! tale. Românie 
Turcar.a din Mărgininlea Sibiului 
— reportaj



Dezbaterile din cadrul Conferinței de la Paris relevă: TRIPOLI

NECESITATEA UNEI AMPLE ȘI RODNICE 
COOPERĂRI INTERNAȚIONALE 

PENTRU LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII
PARIS 3 — Trimisul Agerpres. Ște

fan Zaides, transmite : Conferința 
O.N.U. privind țările cel mai puțin 
dezvoltate, de la Paris, își continuă 
lucrările. în cadrul dezbaterilor ge
nerale, șefi de stat, miniștri, amba
sadori, conducători ai unor organis
me internaționale au subliniat, în 
cuvintul lor, cerința imperioasă ca 
țările bogate să acorde ajutor țărilor 
celor mai sărace ale lumii, în pre 
trăiesc circa 270 milioane de oameni, 
accentuind totodată asupra necesității 
abordării acțiunii de ajutorare a ce
lor mai săraci în cadrul mai complex 
al ajutorului ce trebuie acordat tu
turor țărilor in curs de dezvoltare, 
care reprezintă două treimi din ome
nire.

Președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, președinte in exercițiu al 
O.U.A., a declarat că Africa așteaptă 
de la Conferința de la Paris să dea 
un elan unanim cooperării interna
ționale, pentru ca problemelor celor 
mai puțin dezvoltate țări să li se 
găsească soluții reale. „Problemele 
dezvoltării trebuie sji fie luate în 
considerare într-o perspectivă globa
lă. Nu se poate răspunde acestor 
probleme, a subliniat el, decît luîn- 
du-se măsuri dp dezvoltare pentru 
întreaga lume a treia".

Lucrările prezentei conferințe. a 
declarat președintele Republicii Ca
pului Verde, Aristides Pereira, tre
buie integrate „în cadrul mai vast al 
luptei pe care toate țările în curs de 
dezvoltare o duc solidar pentru trans
formarea relațiilor internaționale". 
Pentru că. „în pofida naturii deose
bite a problemelor cu care sînt con
fruntate țările cel mai puțin avan
sate și a necesității de a li se găsi 
soluții specifice, este evident că solu
ția definitivă a acestor probleme, de- 
pinzînd de efortul național, rezidă in 
ultimă instanță în dezvăluirea tutu
ror structurilor de dominație și în 
instaurarea unui climat internațional 
de pace".

Președintele Ruandei, Juvenal Ha- 
byarimana, a apreciat că țările în 
curs de dezvoltare, dorind o coopera
re efectivă între ele și țările dezvol
tate, trebuie mai întîi să-și conjuge 
propriile eforturi pentru a pune în 
acțiune o cooperare la nivelul lor, 
dînd astfel întregul sens conceptului 
de cooperare orizontală.

„Prinse in cercul vicios al sărăciei 
și stagnării, țările cel mai puțin dez
voltate suportă de o manieră acută

contraloviturile unei ordini economi
ce internaționale dezechilibrate și ne
drepte" — a spus, in cuvintul său, 
K. S. Dadzie, directorul general al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea 
și cooperarea economică internațio
nală. El a cerut țărilor industriali
zate să se pună de acord pentru o 
repartizare a responsabilităților lor 
față de țările sărace in raport cu po
tențialul economic al fiecăreia din
tre ele.

Felipe Valdivieso (Peru), președin
tele „Grupului celor 77“ la confe
rință, a exprimat speranța că ac
tuala reuniune va marca „o expri
mare a solidarității umane", ceea ce 
va conduce la decizii concrete.

„Dacă responsabilitatea primară 
incumbă în acest proces de dezvol
tare țărilor cel mai puțin avansate, 
sprijinul comunității internaționale 
nu este mai puțin decisiv", a arătat 
Gamani Corea, secretarul general al 
U.N.C.T.A.D. și' al Conferinței dș la 
Paris. „Noi am evaluat la 15 miliarde 
dolari media anuală a fluxului de 
ajutor necesar in deceniul 80. ceva 
mai mult decît dublul fluxului actual 
de 6.6 miliarde dolari pe an".

Directorul general al UNESCO, 
Mahtar M’Bow, și-a exprimat spe
ranța că reuniunea va constitui „un 
pas înainte spre o solidaritate mai 
reală intre state".

în intervențiile lor, reprezentanții 
unor state industrializate, între care 
Marea Britanie, S.U.A., Japonia, 
Franța, au recunoscut necesitatea im
perioasă de a se acorda ajutor țări
lor cel mai puțin dezvoltate in efor
turile lor de progres. dar nu au 
făcut precizări referitoare la dimen
siunile pe care guvernele lor inten
ționează să le confere acestui ajutor. 
Totodată, au fost evocate dificultăți
le economice cu care sînt confruntate 
în ultimul timp statele industrializate.

Au luat cuvintul, de asemenea, re
prezentanții Tanzaniei. Etiopiei, Cia
dului, Nepalului, care, după ce au 
prezentat situația precară a țărilor 
cel mai slab dezvoltate, s-au pro
nunțat pentru eforturi rapide și ho- 
tărite atit ale acestor țări, cit și ale 
celorlalte state, în vederea redresării 
acestei situații. Vorbitorii s-au refe
rit la cheltuielile imense care se fac 
pentru înarmări, arătînd că' acestea 
reprezintă o uriașă irosire de fon
duri, care ar putea fi utilizate în 
scopuri- nobile.

Sute de familii din regiunea El Asnam (Algeria), greu încercată de cu
tremur in octombrie 1980. locuiesc de pe acum in aceste construcții solide, 
realizate din elemente prefabricate. Pină la 12 septembrie, începutul anului 
școlar, urmează să fie date in folosință 2 230 clase pentru aproape 150 000 

de elevi.

Convorbiri româno-libiene
TRIPOLI 3 (Agerpres). — Abdtil 

Aii Obeidi, secretar al Biroului de 
legături externe al Comitetului' Popu
lar General al Jamahiriei Arabe Li
biene. Populare Socialiste, a avut la 
Tripoli o întrevedere cu Aurel Du
ma, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Româ
niei.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de păreri în legătură cu problemele 
dezvoltării relațiilor politice, econo
mice și social-culturale bilaterale, 
constatîndu-se că acestea se dezvoltă 
continuu, in spiritul înțelegerilor

realizate cu prilejul fntîlnirilor și 
contactelor ce au avut, loc intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
Moammer El-Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie. 
Au fost examinate, de asemenea, po
sibilitățile dezvoltării în continuare a 
raporturilor dintre țările și popoare
le noastre, ale Întăririi cooperării 
bilaterale în toate domeniile de ac
tivitate.

La întrevedere a fost prezent An
drei Păcurar, ambasadorul României 
la Tripoli.

„India sprijină popoarele asuprite din sudul Africii"
DELHI 3 (Agerpres). — întreaga 

omenire sprijină mișcarea antiapar- 
theid și pină la sfîrșit apartheidul 
este sortit să se prăbușească in' fața 
opoziției unite a tuturor națiunilor, 
a declarat ministrul indian al aface
rilor externe în cadrul unei dezba
teri in parlamentul Indiei, prilejuite 
de ratificarea' Convenției internațio

nale privind pedepsirea crimei de 
apartheid.

India a sprijinit întotdeauna lupta 
popoarelor din sudul Africii, a spus 
Narasimha Rao, adăugind că țara 
dezvoltă relații strînse cu liderii 
Congresului Național African și cu 
cei ai Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Iii Noua Zeelandă 
au avut loc demon
strații de protest 
împotriva politicii 
de apartheid și dis
criminare rasială 
practicată de auto
ritățile de la Pre
toria. Manifestanții 
purtau pancarte cu 
inscripția : „Luptați 
împotriva apart

heidului !“

1 ANGLIA SUEDIA: „Se impune mobilizarea tuturor

Partidul laburist 
se opune sporirii 
arsenalului nuclear
LONDRA 3 (Agerpres). — Liderul 

laburist britanic, Michael Foot, a 
reafirmat că partidul său s-a anga
jat în mod hotărit pe calea dezar
mării nucleare și se opune moder
nizării arsenalului nuclear al Marii 
Britanii. Declarația lui Michael Foot 
a fost făcută in cadrul unei reu
niuni publice organizate de către 
Partidul laburist impreună cu miș
carea „E.N.D.A." (European Nu
clear Disarmament Movement).

Declarațiile lui Michael Foot, re
levă observatorii, confirmă evoluția 
foarte netă a Partidului laburist 
spre mișcarea antinucleară care se 
dezvoltă in prezent in Europa occi
dentală, notează agenția France 
Presse.

Pentru măsuri concrete 
pe calea dezarmării
COPENHAGA 3 (Agerpres). ■>- La 

încheierea reuniunii bianuale a mi
niștrilor afacerilor externe ai țări
lor nordice — Danemarca, Finlanda, 
Islanda, Norvegia și Suedia — la 
Copenhaga a fost dat publicității 
un comunicat comun, în care se 
relevă necesitatea obținerii unor re
zultate reale pe calea dezarmării. 
Participanții au convenit să Con
tinue cu regularitate contactele în 
problema creării unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei.

In legătură cu alte aspecte ale 
situației internaționale, miniștrii 
„celor cinci" au condamnat cu fer
mitate agresiunea militară a R.S.A. 
împotriva Angolei și au cerut înce
tarea imediată a acesteia.

popoarelor împotriva pericolului de război"
— declară președintele Partidului Muncitoresc Social- 

Democrat
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 

Președintele Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Suedia, Olof 
Patme, s-a pronunțat in favoarea 
creării unei zone denuclearizate in 
nordul Europei. El a subliniat că 
instituirea aici a unei regiuni lip
site de arme nucleare ar contribui 
la reducerea încordării internațio

nale, ar diminua pericolul izbucnirii 
unui război nuclear. In prezent, a 
precizat vorbitorul, asistăm la ■ o 
nouă escaladare a cursei înarmări
lor și se impune' mai mult ca ori- 
cind să fie mobilizată întreaga opi
nie publică internațională în lupta 
împotriva pericolului de război.

„NU, amplasării de noi rachete 
în Olanda și Europa!“

Militanți pentru pace din Amsterdam au organizat, timp de zece zije, o 
originală demonstrație prin nordul și estul țârii, la bordul a cinci vase, 
sub lozinca : „Nu, amplasării de noi rachete nucleare în Olanda și în 
Europa I", protestînd, totodată, împotriva fabricării bombei cu neutroni

PARLAMENTUL IRANIAN (Maj- 
lisul) a aprobat joi componența nou
lui guvern, condus de primul mi
nistru Mohammad Reza Mahdavi 
Kani, au informat agenția PARS și 
postul de radio Teheran, citate de 
agențiile internaționale de presă. 
Noul cabinet iranian are 22 membri.

REUNIUNE LA TUNIS. Cea de-a 
31-a sesiune a Consiliului economic 
și social al Ligii Arabe, desfășurată 
la Tunis la nivelul miniștrilor eco
nomiei și finanțelor din țările 
membre, a examinat relațiile eco
nomice interarabe, precum și ra
porturile cu alte state, în special 
cooperarea arabo-africană. S-a con
venit ca următoarea sesiune a con
siliului să aibă loc în perioada 
2—5 februarie 1982, la Tunis.

LA DUSSELDORF — capitala 
landului vest-german Renania .de 
Nord-Westfalia — a ăvut loc pre
miera filmului rohidiiesC „Falanste
rul". A fost prezentă o delegație de 
cineaști români.

DUPĂ anunțarea compo
nenței NOULUI GUVERN POR
TUGHEZ, condus de Pinto Balse- 
mao. observatorii politici din Lisa
bona, citați de agenția France 
Presse. subliniază că deținătorul 
portofoliului finanțelor și planului, 
Joao Salgueiro, are, pentru prima 
dată, rangul de ministru de stat. 
O asemenea promovare, menționea
ză France Presse. relevă importan
ța pe care premierul portughez o 
acordă sectorului economic și. fi
nanciar.

PRIMUL MINISTRU AL INDIEI, 
Indira Gandhi, 'va efectua in pe
rioada 23 septembrie — 8 octom
brie un turneu într-o serie de țări 
din sud-estul Asiei și zona Paci
ficului. avînd ca etape succesive 
Indonezia. Filipine și Australia — 
s-a anunțat oficial la Delhi. Pre
mierul indian va asista initial la 
conferința Commonwealthului. care 
va avea loc în Australia.

ȚELUL POLITICII EXTERNE A 
NEPALULUI îl constituie apărarea 
independenței naționale și inte
grității teritoriale, dezvoltarea in
dependentă a țării și lupta pen
tru pace, a declarat primul minis
tru al Nepalului, Surya Bahadur 
Thapa. El a evidențiat necesitatea 
menținerii unor relații prietenești 
cu țările vecine și cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor coexis
tentei pașnice și ale nealinierii.

AGENȚIILE DE PRESA
-■ pe scurt

ȘOMAJ. Direcția federală pen
tru problemele muncii a anunțat 
că. in cursul lunii august, șomajul 
a atins nivelul record pentru lunile 
de vară in R. F. Germania, in- 
registrîndu-se '1.3 milioane șomeri. 
O deosebită neliniște provoacă rit
mul înalt de creștere a șomajului 
în rândurile tineretului. Presa vest- 
germană relevă că peste 130 000 ti
neri sînt in prezent în căutarea 
unui loc de muncă.

ACCIDENT. 22 persoane și-au 
pierdut viața și alte două au fost 
rănite cînd un avion care apar
ținea companiei ■ columbiene „El 
Venado" s-a prăbușit la scurt timp 
de la decolare în apropierea ora
șului Paipa, la nord de Bogota.

LA NEW YORK se desfășoară cel 
de-al XXIX-lea Congres al Uniunii 
Internationale a Avocaților. La in
vitația președintelui uniunii, Harold 
Healy, din țara noastră participă, 
in calitate de observator, Flavius 
Teodosiu, președintele Colegiului de 
avocați al municipiului București.

PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
Chadli Bendjedid, l-a primit pe 
primul ministru al Tunisiei, Mo
hammed Mzali, care a întreprins o 
vizită la Alger. Oaspetele a trans
mis șefului statului algerian un 
mesaj din partea președintelui Tu
nisiei, Habib Bourguiba, în legă
tură cu relațiile bilaterale și situa
ția actuală din lumea arabă.

IN INDUSTRIA ȚARILOR PIE
ȚEI COMUNE au fost desființate, 
din 1974 și pină in prezent, potrivit 
datelor statistic^ ale C.E.E., publi
cate la Bruxelles, peste 2.6 milioa
ne locuri de muncă, tendința gene
rală fiind aceea de declin în aproa
pe toate sectoarele industriale. 
Cele mai multe concedieri (446 300 
de persoane) au fost înregistrate 
în ramura extractivă și a prelu
crării mineralelor (mai puțin căr
bunele și petrolul), urmată de cea 
a construcțiilor și industriei me
canice (458 500), industria textilă 
(445 000).

TRECEREA UNUI TAIFUN pe 
deasupra unor regiuni de coastă 
ale provinciei Zhejiang din R. P. 
Chineză a provocat moartea a 
9 persoane și rănirea altor 20. Po
trivit unor estimări provizorii, ci
tate de agenția China Nouă, taifu
nul cu numele Agnes a provocat, 
de asemenea, mari pagube mate
riale.

ASASINATE. Doi conducători ai 
Frontului de Unitate Revoluțio
nară din Guatemala au fost 
asasinați cu focuri de armă de 
către un grup de necunoscuți — 
relatează agenția E.F.E. Este vorba 
de Maximiliano Calderon Mendez 
și Julio Cesar Hernandez, uciși în 
localitatea Retalhuleu din vestul 
țării.. Frontul de Unitate Revolu
ționară împreună cu democrația 
creștină formează stingă de opozi
ție legală la guvernul generalului 
Romeo Lucas Garcia.

Apel la organizarea 
pe baze echitabile a 

• schimburilor economice 
internaționale

— lansat de președinții Bra
ziliei și Columbiei

BRASILIA 3 (Agerpres). — „Dezar
marea generală și completă este fun
damentală pentru garantarea unei 
păci mondiale durabile", se sublinia
ză în declarația comună braziliano- 
columbiană dată publicității la Bra
silia la încheierea vizitei oficiale a 
președintelui Columbiei, Julio Cesar 
Turbay Ayala.

Exprințînd „preocuparea celor doi 
șefi de stat față de situația econo
mică mondială și dezechilibrul cres- 
cînd între țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare", in decla
rație se lansează un apel la îmbu
nătățirea raporturilor economice in
ternaționale în cadrul procesului de 
creare a unei noi ordini economice 
mondiale. Totodată, documentul res
pinge practicile protecționiste care 
prejudiciază economiile țărilor in 
curs de dezvoltare.

în legătură cu situația din Salva
dor — Brazilia și Columbia conside
ră că „salvadorienii înșiși trebuie să 
găsească o soluție politică adecvată 
la criza pe care o traversează acea 
tă tară, fără ingerințe externe".

ORIENTUL MIJLOCIU

Atragerea specialiștilor, a muncito
rilor calificați din țările în curs de 
dezvoltare a devenit pentru unele 
state capitaliste dezvoltate una din 
principalele căi de continuare a ex
ploatării și de menținere în înapoie
re a „lumii a treia". Cit ciștigă sta
tele industrializate din exploatarea 
emigranților și cit de mult pierd 
țările în curs de dezvoltare ca 
urmare a lipsei de specialiști s-a 
putut vedea din articolul cu același 
titlu („Scînteia" nr. 12137 din 39 au
gust). Tema articolului de față este : 
ce se întimplă cu majoritatea celor 
care, părăsindu-și meleagurile nata
le. sd lovesc de realitățile vitrege ale 
unei societăți ostile.

„Paria societății de con- 
sum“ Din momentul racolării indi- 
ferent prin ce metode, cetățeanul 
străin nu mai este tratat cu ..poli
tețea" și „solicitudinea" manifestate 
anterior. Chiar dacă mai este nu
mit, eufemistic, „Gastarbeiter" (mun
citor oaspete), ca in R.F.G., el de
vine „o mină de lucru ieftină, ma
leabilă. căreia i se încredințează 
muncile cele mai grele și mai prost 
plătite" (ziarul britanic „TIMES"). 
Pentru că. in rindul autohtonilor din 
majoritatea țărilor occidentale, fată 
de cei care și-au părăsit țara există 
o atitudine de dispreț, combinată cu 
o neîncredere totală, potrivit zicalei 
„cel care a mintit o dată, va minți si 
a doua oară". Ceea ce în cazul de 
față înseamnă că este greu să acorzi 
încredere aceluia care a fost in mă
sură să-și trădeze propria țară.

Așa se ajunge la izolarea străini
lor, la claustrarea marii lor majori
tăți in ghetto-uri. bidonville-uri sau 
slums-uri. de unde le este aproape 
imoosibil să mai iasă. în calea lor, 
a familiilor lor, se ridică tot felul de 
bariere, văzute sau nevăzute, econo
mice sau politice..

I-am văzut deseori pe acești „pa
ria ai societății de consum", in ceața 
zorilor, iarna sau vara, așteptînd la 
rind ore și zile în șir — chipuri sup
te de trudă și de nesomn, de teamă 
și nesiguranță în ziua de mîine — în 
fata birourilor de plasare, soerind sâ 
găsească un loc de muncă, indiferent 
unde și indiferent in ce condiții. A- 
Junși în stare de disperare, împinși 
de foame, acești „străini in țară 
străină", ignorați, batjocoriți, umiliți, 
simt permanent cît de amar este gus
tul piinii ciștigate, chipurile, mai 
„ușor". Pornind tocmai de la aceste 
realități dramatice, pe bună drepta
te, în cuvintarea rostită la adunarea 
festivă consacrată celei de-a 50-a 
aniversări a „Scînteii" și sărbătoririi 
Zilei presei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Nu căutind in 

afară, undeva, cițiva arginți in plus, 
poți reuși să trăiești mai bine".

„Cît de mult se pot înjosi I" 
Exclamația aparține săptămînalului 
american „U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT", care descrie discuția avu
tă de un corespondent al său cu doc
torul Marcello F.. originar din Thai
landa. Acesta a sosit în Statele Unite 
cu cițiva ani în urmă, după ce a 
practicat medicina trei ani intr-un 
cartier central din Bangkok. „Știam 
că aici. în Statele Unite, nu-mi va fi 
deloc ușor să găsesc un loc in care 
să mă integrez în profesia de medic, 
să trec examenele cerute — de doc
tor și de cunoaștere a limbii. De a- 
ceea. Ia început, am fost nevoit să 

„EXODUL CREIERELOR" - 0 NOUĂ FORMĂ DE SPOLIERE 
A ȚĂRILOR !N CURS DE DEZVOLTARE (II)

Gl/sn/i ĂAMff Ș/ DUREROS AL PlINII CIȘTIGATE „MAI UȘOR"

accept ce am găsit : să spăl vasele 
in „caffeteria" magazinului „Macy’s" 
din New York. Cum intrarea mea in 
rindul medicilor întîrzia, iar familia 
mea din Thailanda sosise la New 
York (soția și cei doi copii), a tre
buit să caut ceva suplimentar de lu
cru. întrucît nu-mi ajungșau banii. 
Așa că. acum, in primele ore ale di- 
rpinetii, spăl geamurile Ia magazin ; 
în timpul zilei spăl vasele la „cofe
tărie", iar uneori seara merg în di
verse familii, unde părinții urmează 
să plece la spectacole sau la vreo 
petrecere, pentru a supraveghea co
piii".

— Dar, doctore — l-a intrebat co
respondentul revistei americane — 
cit timp ați fost in Thailanda. ați 
spălat vreodată vase in restaurante 
sau vitrinele magazinelor ?

— Nu ! — a răspuns el categoric, 
scrie revista. Și în continuare citea
ză cuvintele acestuia. „Nu mă pu
team înjosi atit de mult. Eram doar 
doctor !“.

Și corespondentul revistei „U.S. 
News and World Report" continuă : 
„Dindu-și seama cit de mult trebuie 
să se înjosească acum, prin ceea ce 
face în Statele Unite, doctorul Mar
cello F. a tăcut, plecindu-și capul ru
șinat". După care revista americană 
conchide : „Și el, ca atiția alți me
dici, ingineri, specialiști din țările 
Asiei, Africii ți Americii Latine, ve- 
niți în Statele Unite sau in Europa 

occidentală in speranța unei cariere 
strălucitoare, se „înjosesc" adeseori 
practicind ocupații pe care un ameri
can sau un vest-european le refuză, 
de obicei, cu dezgust".

Relatarea reyistei americane este 
completată de o publicație vest-euro- 
peană. săptămînalul francez „L’EX- 
PRESS", care scrie : „De cele mai 
multe ori, specialiștilor și muncitori
lor din lumea a treia le sînt „rezer
vate" meseriile cele mai anevoioase, 
cele mai murdare sau și una și alta. 
Ei lucrează îndeobște in locuri peri
culoase. Nevoia ii face să-și asume 
munci care nu necesită nici o califi
care, de pildă, curățirea haznalelor 
sau salahoria pe șantierele de con
strucții..."

:i

Să fie oare aceasta mult visata 
„realizare" ? Așa să arate oare traiul 
„mai bun" pe care l-au sperat ?

de
prima 
căuta

„Flagranta lipsă
scrupule". Sosiți pentru
dată în lumea occidentală în
re de lucru, emigranții sînt siliți, a- 
tunci cind foamea îi zorește, să ac
cepte condiții din cele mai vi
trege. „La început — scrie zia
rul francez „LE FIGARO", citind da
tele unui studiu intocmit de Minis
terul Muncii — ei își amanetează 
doar temporar forța de muncă, în
trucît nimeni nu-i va angaja, prin 
contract, pe mult timp". Este o meto
dă pentru a-i obliga, amenințindu-i 
cu concedierea, să fie supuși, să nu 
ridice pretenții. Apoi, cu cît trece 
timpul, iar. ei sint de-acum „pregătiți" 
să rabde orice — muncile cele mai 
murdare, ore lungi, istovitoare de 
trudă, traiul în barăci insalubre sau 
în case de raport, cu zidurile cojite 
ca de pelagră — viața lor incetează 
să mai fie viață : începe coșmarul, 
drama dezrădăcinărilor. De cele mai 
multe ori singuri, fără familie, fără 
prieteni, dar continuind să se hră
nească cu iluzia piinii ciștigate mai 
..ușor", ei devin o unealtă, da. pur și 
simplu o unealtă deosebit de docilă 
în mina celui care-i stăpînește. „Și 
sînt zeci de mii, sute de mii. chiar 
milioane — o forță uriașă, dar dezor-

t
ganizată, aflată la cheremul patroni
lor, folosită de multe ori pentru a 
contrabalansa și anihila forța și ca
pacitatea de organizare a muncitori
mii autohtone" — scrie ziarul englez 
„MORNING STAR". Deseori, patro
nii ii folosesc cu predilecție in pe
rioadele de confruntări sociale — ca 
spărgători de grevă — „făcîndu-i 
astfel să fie huliți de muncitorii au
tohtoni, chiar loviți de aceștia atunci 
cind nu se află sub protecția poliției. 
Și. de obicei, nici poliția nu-i vede 
cu ochi buni" — conchide publicația 
americană „DAILY WORLD".

în condițiile actuale, cind lumea 
occidentală este confruntată de criza 
economică, cînd activitatea se restrîn- 
ge tot mai mult în țările capitaliste,

I 

primele nume inserase pe lista șo
merilor sînt, bineînțeles, ale emigran
ților. „Timp de 15 ani — scrie „DIE 
ZEIT" — muncitorii străini au fost 
considerați ca potriviți pentru mun
cile cele mai murdare, de pe urma 
lor realizindu-se cele mai mari pro
fituri. Acum, cînd bintuie șomajul, 
inflația, recesiunea, se consideră, 
brusc, că ei poartă vina pentru toate 
relele. Deci : „Afară cu muncitorii 
străini !“ — sună lozinca ce se aude 
tot mai des in țări ca Anglia, Franța 
și in alte state occidentale",

în aceste condiții, pină și un raport 
al Comisiei Pieței comune însăr
cinate cu problemele sociale arăta : 
„Numeroși industriași fac dovada 
unei flagrante • lipse de scrupule 
atunci cind angajează muncitori emi
grant!, pe care ii aruncă Pur și sim
plu în stradă cind nu le mai sint ne
cesari".

Emigrantul clandestin — 
un anonim superexploatat. 
Din rindul milioanelor de emigranți 
care există in prezent în țările oc
cidentale se desprinde un personaj a 
cărui situație este de departe cea 
mai grea : emigrantul clandestin. „El 
este un anonim in zeci și sute de 
mii de exemplare, din Berlinul occi
dental pină in însorita Californie, 
care muncește neîncetat, ca o mașină, 
în ateliere aglomerate, în pivnițe, ca

mere izolate sau mansarde fără aeri
sire, fără măsuri de securitate a 
muncii. Cît trăiește — este un om 
care produce ; cind moare — un ca
davru fără identitate. Nimeni nu mai 
știe nimic de el" — scrie despre a- 
cești dezmoșteniți ai soartei revista 
franceză „LE NOUVEL OBSERVA- 
TEUR".

Și revista continuă : „Scutiți de 
cheltuielile legate de alocațiile socia
le. de sănătate și de protecție a mun
cii, de obligativitatea plății pensiilor, 
de acordarea concediilor de odihnă 
sau de boală, pentru o muncă așa 
cum numai cei care sint îngroziți de 
mizerie, de necazuri și nevoi știu să 
depună, patronii realizează de pe 
urma lor profituri de-a dreptul in

credibile". Un calcul aproximativ 
face revista „JEUNE AFRIQUE", 
care scrie : „în secolul XX, zeci și 
sute de mii de oameni, fără acte, 
trăiesc și muncesc in condiții simi
lare celor descrise în secolul trecut 
de Emile Zola". Din exploatarea 
muncii emigranților clandestini se 
realizează profituri fabuloase : in 
Marea Britanie — 10 000 milioane 
lire sterline, în Japonia — 29 000 mi
lioane dolari, în S.U.A. — 534 000 
milioane dolari. Iată de ce sint cău- 
tați de patroni emigranții clandes
tini !

Un cămin ? Căldură ? Nu există 
așa ceva pentru emigrantul clandes
tin. Luminile și vitrinele străluci
toare ale marilor metropole, care l-au 
atras la început, le vede doar noap
tea tîrziu. cind este scos pe furiș „la 
aer". Odihna ? Cîteva ore intr-un pat 
în barăcile strivite de siluetele masive 
ale blocurilor dimprejur sau în clădi
rile coșcovite din slums-uri. Viața? în 
mîinile „contrabandiștilor de oameni", 
acești „negustori de sclavi ai secolu
lui'XX“ — cum i-a calificat săptămi- 
nalul britanic „OBSERVER".

Cînd s-au spulberat visele, 
într-un reportaj din ziarul vest-ger
man „GIESSENER ANZEIGER", in
titulat „Au venit ca oaspeți, pleacă 
ca cerșetori", este sintetizată cel 
mai bine drama multor munci
tori și specialiști emigranți. „Mii, 

zeci de mii de cetățeni de di
ferite naționalități — scrie ziarul 
— trebuie acum să plătească scump 
visele pe care și le-au făcut cău
tind de lucru in Occident. Fără un 
ban, fără acoperiș deasupra capului, 
au devenit victime ale metodelor prin 
care diferite fii-me își procură forța 
de muncă la un preț derizoriu. Cind 
au venit, au găsit'ile lucru. Dar numai 
atit și nimic mai mult. Ei n-au găsit 
un adăpost demn de ființe umane, 
n-au găsit căldura unor prieteni apro- 
piați, nici o retribuție cît de cît echi
tabilă și, cu atit mai puțin, n-au găsit 
ceea ce au sperat cel mai mult : sigu
ranța locului de muncă, o viață mai 
ușoară. Acum sînt concediați cu miile. 
Așa s-a spulberat visul de a „pune 
ceva bani deoparte". Acum, pină vor 
face rost de bani să se întoarcă acasă, 
dorm pe sub poduri sau pe băncile 
din parcuri. Dar cei mai mulți din 
ei se incăpățînează să rămînă, spe- 
rînd să-și facă un rost în noua lume 
in care au ajuns. Dar negoțul con
temporan cu sclavi nu cunoaște in
durare" — conchide ziarul vest-ger
man.

Călătorind prin țările occidentale 
ai prilejul adesea să-i intîlnești prin 
gări, prin restaurante de clasă infe
rioară, dar mai ales pe străzi, lu- 
crind la serviciile de salubritate sau, 
in cazul celor mai bine situați, pe 
vreun șantier de construcții sau în 
birouri, ateliere sau fabrici. Munci
torii autohtoni nu-i privesc bine, mai 
ales în aceste perioade de criză, cînd 
și ei se văd frustrați de locurile de 
muncă. De aceea, străinii, orice treap
tă ar fi atins, se simt singuri, izolați, 
chiar și in cazul cel anai fericit că 
au izbutit sâ spargă zidul discrimină
rilor (ie tot felul. Doar alături de alți 
străini, ca și ei, sap de conaționalii 
lor, aflați in aceeași situație, se pot 
considera mai puțin izolați, mai pu
țin singuri, mai puțin înstrăinați și 
mai puțin in afara societății, Dar 
toate aceste simțăminte îi Înconjoa
ră permanent ; ele există și fac parte 
din noua lor viață, urmărindu-i ca un 
stigmat, chiar dacă vor să creadă că 
statutul lor ar fi egal cu al restului 

.cetățenilor unei societăți in care ei 
sînt doar paria, societate care refu
zi» cu incăpățînare să-i integreze. Un 
univers al privațiunilor, mai dureros 
și mai șocant prin perpetua umilin
ță, prin discriminările de tot felul și, 
înainte de toate, prin spulberarea 
iluziilor — iată care este soarta a- 
cestor „străini in țară străină", ade
meniți de atracțiile amăgitoare ale 
societății de consum. uneori chiar 
sub masca „umanitarismului" și a 
„apărării" drepturilor omului.

Acesta este gustul amar și dure
rosul preț al piinii ciștigate mai 
„ușor" !.

Nicolae PLOPEANU 

• Lucrările Comitetului cvadri- 
partit al Ligii Arabe • Comu
nicat comun saudito-zambian
BEIRUT 3 (Agerpres). — Sub pre

ședinția șefului statului libanez, 
Elias Sarkis, la Beirut au inceput 
lucrările Comitetului cvadripartit 
al Ligii Arabe consacrate examinării 
situației din Liban și posibilităților 
de realizare a reconcilierii naționale 
în această țară. Participă la lucrăj'i 
miniștrii 'afacerilor externe din Ara
bia Saudită, Siria. Kuweit, precum și 
secretarul general al Ligii Arabe. La 
reuniune a fost prezent, de aseme
nea, primul ministru al Libanului, 
Shafik Al Wazzan.

■k
RIAD 3 (Agerpres). — în comu

nicatul comun dat. publicității la în
cheierea vizitei in Arabia Saudită a 
președintelui Zambiei, Kenneth Da
vid Kaunda. se reafirmă necesitatea 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și este spriji
nit dreptul poporului palestinian la 
stabilirea unui stat independent sub 
conducerea singurului său reprezen
tant legitim — Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. Examinind alte 
aspecte ale situației din Orientul 
Mijlociu — se arată în document — 
cei doi șefi de stat au condamnat 
agresiunile continue ale Israelului 
împotriva Libanului.

în capitala Nigeriei

Conferință consacrată 
ocrotirii sănătății

LAGOS 3 (Agerpres). — în capitala 
Nigeriei au început lucrările unei 
conferințe ' internaționale avînd ca 
temă pregătirea cadrelor de specia
litate in domeniul ocrotirii sănătății 
și care se desfășoară sub egida Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) La lucrări participă repre
zentanți din 28 de state de pe con
tinentul african. Luind cuvintul la 
deschiderea reuniunii, ministrul ni
gerian pentru problemele științei si 
tehnicii. Sylvester Ugoh. a subliniat 
necesitatea unei abordări multilate
rale a problemelor ocrotirii sănătății 
în țările Africii. El a arătat că se 
impune nu numai pregătirea cadre
lor calificate necesare, ci și extin
derea programelor de vaccinare, de 
educare a populației în domeniul sa
nitar. in vederea combaterii cu succes 
a epidemiilor și maladiilor ce mai 
afectează incă numeroase state.
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