PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Realizări remarcabile
în cadrul „ACȚIUNII 7 000“
Alături de reprezen
tanții județului Bra
șov, care la 18 august
au raportat Îndepli
nirea Integrală a pla
nului de producție, noi
colective muncitorești,
participante în cadrul
„Acțiunii 7 000“ la efortul comun pentru
sporirea producției de
cărbune, au anunțat
realizarea înainte de
termen a sarcinilor
planificate la activita
tea de excavare și
transport, în carierele
și șantierele miniere
din bazinul Olteniei.
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Pentru ca recolta anului

Cerințe
'x'5-ț's Șî5

ale campaniei
de insăminfare

a cerealelor
de toamnă
Pe baza rezultatelor practice 51 a
experienței dobîndlte In anii ante
riori, la recenta Consfătuire de lucru
de la C.C, al P.C.R. pe problemele
agriculturii, tovarășul Nicolae
Ceausescu a subliniat — ca o cerin
ță esențială pentru realizarea pro
ducțiilor planificate de cereale păioase — Încheierea însămîntărilor de
toamnă in limitele perioadelor opti
me. științific determinate. Adică cel
tîrziu pină la 1 octombrie în jude
țele din zonele colinare si din nor
dul tării si oină la 15 octombrie in
restul țării. Respectarea acestor ter. mene obligatorii impune crearea din
timp a tuturor condițiilor pentru buna
desfășurare a semănatului. Dintre
acestea se detașează, ca fiind cea
mai urgentă, asigurarea în fiecare unitate agricolă a cantităților de sepUș'-ș necesare, corespunzător structui de soțurl și categoriilor bioloRiCv stabilite.
Acum, tind ne mai despart puține
rile de momentul declanșării însă
mîntărilor de toamnă — în județele
din zonele colinare acestea trebuie să
înceapă în jurul datei de 15 septem
brie — este foarte oportun să ne în
trebăm : care este stadiul pregătirii
Si asigurării semințelor, ce concluzii
se desprind în această privință și ce
probleme mai sînt de soluționat ?
După cum am fost informat! la Di
recția producției vegetale din Minis
terul Agriculturii, pentru toamna aeestul an există asigurat întregul ne
cesar de sămîntă de grîu. orz și se
cară. Deși se apreciază că analizele
de laborator pentru stabilirea calită
ții semințelor. Îndeosebi a germina
ției. sînt mai avansate decît în anii
trecuți. totuși nu poate fi considerat
mulțumitor faptul că la 4 septembrie
mai erau de efectuat analize pentru
mai bine de 100 000 tone de grîu. Re
zultă. ca o primă concluzie, necesi
tatea Încheierii analizării probelor de
, laborator in numai cîteva zile, cu
prioritate pentru fondul central de
semințe, care în bună parte este des
tinat transferului Intre județe de se
mințe din categorii biologice supe
rioare — elită și Înmulțirea intîi —
necesare producerii de semințe In
anul viitor. Aceasta este da natură să
asigure răgazul necesar efectuării
fără lntîrziere a transferului de se
mințe între județe si ridicării aces
tora de către unitățile agricole în
timp util, pentru a nu se prelungi se
mănatul.
In al doilea rlnd. este nevoie să fie
urgentată și analizarea probelor la
sămînta destinată culturilor pentru
- producția de consum și fondul de
stat. Și aceasta cu atît mai mult, cu
cit analizele efectuate pînă acum au
ar tat că în unele județe, chiar dint" cele mari cultivatoare de grîu —
Teleorman. Călărași. Tulcea. Con
stanța, Vrancea și altele — anumite
cantități de sămîntă de griu. produ-

în constelația hidrocentra
lelor românești, cel mai puternic
strălucește salba de unități
energetice de pe rîul Argeș.
După rezultatele Înregistrate pe
șapte luni, întreprinderea electfocentrale din Curtea de Argeș
se situează pe primul loc în
întrecerea socialistă între unită
țile din ramura producerii ener
giei hidroelectrice. Principalii
indicatori de plan au fost depă
șiți cu 4,9 la sută la producția
de energie electrică la bornele
generatoarelor, 5,7 la sută la
graficul de putere la dispoziția
sistemului energetic național,
36,6 la sută la productivitatea
muncii. (C. Dan).

viitor să fie mai bogată

Sub brazda — numai
semințe de bună calitate!
să în unitățile agricole, nu întrunesc
condițiile de calitate necesare. îndeo
sebi sub aspectul germinației, pentru
a fi puse sub brazdă. Or, tocmai fo
losirea unor semințe de calitate ne
corespunzătoare a determinat în
multe unități agricole producții scă
zute la hectar. Este deci absolut ne
cesar să se analizeze întregul fond de
semințe și să se înlocuiască loturile
respinse, astfel încît în această toam
nă să existe garanția că în fiecare
unitate agricolă se va folosi numai
sămînță de calitate superioară.
După cum se știe. începînd cu
toamna acestui an. Biroul executiv al
Consiliului Național al Agriculturii a
adoptat un program pentru mai buna
zonare in teritoriu a soiurilor de grîu
și pentru ca fiecare județ să-și pro
ducă în >cea mai mare parte necesa
rul de semințe. Strîns legat de înfăp
tuirea acestui program, cu cea mai
mare acuitate se impune acum ur
gentarea livrării semințelor între ju
dețe pentru acoperirea nevoilor loca
le. corespunzător structurii de soiuri
și categoriilor biologice repartizate.
Această acțiune este însă lntr-un sta
diu incipient si se desfășoară într-un
ritm necorespunzător, dacă ținem
seama de perioada în care ne aflăm.
Iată situația, la 4 septembrie, din 10
județe mari producătoare de sămîntă.
care au și cele mai mari sarcini de
transfer al seminței de grîu către alte
județe.

Judeful
Călărași
Ialomița
Brăila
Bihor
Dolj
Galați
Timiș
Arad
Botoșani
Argeș

Cantitatea
de sămînță
ce trebuie
transferată
(tone)
8 400
3 000
2 176
2149
2 000
1 800
1 700
832
734
337

Livrat pină
la 4 sep
tembrie
(tone)

100
200
0
42
600
0
100
0
50
85

După cum reiese din tabeL deși re
partițiile s-au dat cu mult timp în
urmă, cantitățile de sămîntă transfe

rate sînt foarte mici. O atare stare
de lucruri este de natură să pună
multe unități agricole în fata situa
ției de a nu avea sămîntă la momen
tul începerii însămîntărilor. cu toate
consecințele ce decurg de aici. Toc
mai de aceea, așa cum a stabilit Mi
nisterul Agriculturii, transferul se
mințelor intre județe trebuie să se
încheie cel tîrziu la 10—12 septem
brie. în acest scop, organele C.F.R.
și întreprinderile județene de trans
porturi auto trebuie să asigure toate
mijloacele de transport necesare, iar
comitetele județene de partid si or
ganele agricole județene au datoria
de a analiza zilnic stadiul expedierii
semințelor către alte județe. Timpul
este înaintat și orice tergiversare a
expedierii semințelor către județele
beneficiare poate avea consecințe di
recte asupra producției. Tocmai de aceea. Ministerul Transporturilor șl
Telecomunicațiilor trebuie să spriji
ne livrarea semințelor, astfel încît
acestea să ajungă cit mai operativ
cu putință la unitățile agricole be
neficiare.
Cu totul de neînțeles este faptul că
organele agricole din unele județe,
cum este cazul Brăilei, obstruct ionează programul stabilit de minister, interzicînd transferul de semințe din
categorii biologice superioare către
alte județe. Este o situație inadmisi
bilă. căreia trebuie să 1 se pună nelntîrzlat capăt. De aceasta depinde ca
în fiecare județ să se realizeze struc
tura de soiuri stabilită si programul
de producere * semințelor pentru
anul viitor.
Se desprinde concluzia că. deși ne
aflăm în pragul Însămîntărilor de
toamnă, mal sînt destule probleme
de soluționat în ce privește asigura
rea semințelor în fiecare unitate agricolă. De aceea, sînt necesare mă
suri ferme din partea Ministerului
Agriculturii șl organelor agricole ju
dețene pentru ca. In timpul scurt ce
a mai rămas pînă la Începerea Însă
mîntărilor. să se Încheie analizele de
laborator șl transferul de semințe,
astfel Înalt In această toamnă să se
folosească numai semințe de cea mal
bună calitate.

Aurel PAPADIUC

ARAD î Noi tipuri de vagoane
Colectivul de la în
treprinderea de va
goane din Arad a rea
lizat un nou tip de va
gon autotractat desti
nat întreprinderii de
utilaj greu Craiova. Se
află în curs de expe

diere spre Cluj-Napoca și Combinatul me
talurgic din Cîmpia
Turzii două noi tipuri
de vagoane pentru
transportul zgurii. De
asemenea, au fost rea

lizate, cu două luni
mai devreme, trei noi
tipuri de vagoane agabaritice de 32. 50 și 80
tone/forță
destinate
Șantierului naval din
Drobeta-Turnu Seve
rin. (Mircea Dorgoșan).

VASLUI î Combinatul de fire

și fibre sintetice produce
cu întreaga capacitate
La Combinatul de
fire și fibre sintetice
Vaslui a intrat in
funcțiune ultima linie
tehnologică de 2 280
tone fire texturate pe
an, marcînd astfel
momentul intrării in
funcțiune a marelui
combinat la Întreaga
sa capacitate. La rea

In fotografie : aspect din sala
turbinelor de la hidrocentrala
de la Vidraru. (Foto : Agerpres)

MUREȘ : Produse
de înaltă calitate
la export
Colectivul întreprinderii de
prelucrare a lemnului „23 Au
gust" din Tg. Mureș — unita
te cu cea mai mare pondere la
export din ramura industriei
mobilei — sl-a îndeplinit sardriile de plan la acest indicator,
realizînd. totodată. în perioada
de la începutul anului și pînă
acum planul producției nete în
procent de 100,6 la sută. Este
de remarcat că preocuparea pen
tru adaptarea continuă a pro
ducției de mobilă cu un înalt
grad de prelucrare la cerințele
partenerilor externi a făcut ca
exportul acestui produs din to
talul producțiel-marfă realizate
să crească cu peste 94 la aută.
(Gh. Giurgiu).

GIURGIU : Economii
de materii prime
încă din faza
de proiectare
>

Ca pretutindeni in țară, și în
municipiul Giurgiu se realizea
ză un amplu program dă in
vestiții. Pe șantierele de con
strucții industriale și social-edilitare se consumă un mare vo
lum de materii prime și mate
riale de construcții care se cer
judicios folosite. în urma unei
ample acțiuni inițiate de comi
tetul județean de partid pentru
economisirea materialelor de
construcții s-a trecut încă de la
faza de proiectare la diminua
rea acestora. în acest fel, de la
Începutul anului șl pînă în pre
zent, ca urmare a unor soluții
tehnice noi, s-au economisit im
portante cantități de ciment,
oțel beton, laminate, țevi de oțel
și radiatoare. De asemenea, prin
revizuirea unor documentații
aferente construcțiilor de locuin
țe și a unor obiective indus
triale. îndeosebi la Șantierul na
val Giurgiu, combinatul chimie
și întreprinderea pentru con
strucții de mașini și utilaj greu
s-au economisit 3 190 mc polistlren. 260 tone ciment și mari
cantități de țeavă metalică. (Pe
tre Cristea).

între acestea se află
colectivele
județelor
Brăila. Teleorman. Ti
miș. Bacău, Galați
și Gorj la excava
re. iar reprezentanții
județelor
■Prahova.
Brăila șl Sălaj la
transport.
însumind
cifrele cuprinse in an
gajamentele reînnoite.
numai aceste colective
vor realiza suplimen
tar, pină la Încheierea
acțiunii, peste un mi
lion metri cubi — total
excavați! și vor trans
porta in plus 500 000
metri cubi masă minie
ră. (Dumitra Prună).

lizarea acestui impor
tant obiectiv de inves
tiții al cincinalului,
prima unitate a indus
triei chimice pe aceste străvechi melea
guri, și-au adus con
tribuția constructorii
de la Grupul de șan
tiere Industriale Vas
lui. (Petru Necula).

Sub înaltul patronaj al tovarășei academician doctor

inginer Elena Ceaușescu, ieri s-au deschis, la București,
lucrările unei ample și prestigioase manifestări științifice:
w

Sub Înaltul patronaj al tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim.-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, luni di
mineața au început la București lu
crările celui de-al doilea Congres
Național de Chimie, importantă re
uniune științifică menită să pună in
lumină aportul sporit pe care activi
tatea de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică l-a avut la dezvol
tarea chimiei, modul in care se în
deplinesc sarcinile complexe și mo
bilizatoare ce revin chimiși românești
in lumina obiectivelor stabilite de cel
de-al XII-lea Congres al partidului,
a orientărilor și indicațiilor date de
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
direcțiile prioritare in care trebuie
să se acționeze pentru ridicarea în
tregii activități a industriei chimice
la o nouă calitate, superioară, pentru
valorificarea intr-o măsură sporită a
importantului potențial de care dis
pune cercetarea științifică, a capaci
tății creatoare a chimiștilor noștri.
împreună cu tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, în
prezidiul congresului au luat loc to
varășii prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, Gheorghe Caranfil, ministrul industriei chimice,
Mihail Florescu, ministru secretar de
stat la Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie, Maria Ionescu,
director general ai Institutului Cen
tral de Chimie, Cristofor Simionescu,
directorul Institutului „Petru Pont"
din Iași, Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, directorul Centrului de chimie
organică, Gheorghe Marcu, directorul
Institutului de chimie din Cluj-Napoca, Viorica Dobrescu, director ad
junct științific al Institutului de cer

cetări chimice ICECHIM, Tănase
Volintiru, directorul Institutului de
cercetări pentru prelucrarea cauciu
cului și maselor plastice.
La luarări participă academicieni,
alti oameni da știință, cercetători,
cadre didactice din invătămintul su
perior de profil proiectant! specia
liști din alte ramuri ale economiei
naționale, din combinate șl Întreprin
deri chimice.
Iau parte ca invitați -numeroși oa
meni de știință din Austria. Marea
Britanic. Bulgaria, Cehoslovacia,
R.P. Chineză. Ecuador. Egipt, Elve
ția. Franța. R.D. Germană. R.F. Ger
mania. Grecia. Italia. Polonia. Spa
nia. S.U.A., Ungaria șl U.R.S.S.
în deschiderea lucrărilor congreșului a luat cuvîntul • tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. Analiză profundă
a rezultatelor obținute in tara noas
tră, in cercetarea fundamentală si
aplicativă, cuvintarea a evidențiat
rolul sporit al creației tehnico-științifice originale în dezvoltarea indus
triei chimice, prioritățile programelor
de cercetare, corelate cu necesitățile
producției, capacitatea sa de a con
feri activității industriale un caracter
mai dinamic, mai eficient. Urmărită
cu mare atenție și deosebit interes,
cuvintarea tovarășei Elena Ceaușescu,
în cursul căreia s-au făcut ample
referiri la direcțiile de acțiune în
viitor pentru valorificarea superioa
ră a energiei și resurselor de materii
prime, pentru mal strinsa conlucrare
între sectoarele de cercetare, proiec
tare. inginerie tehnologică și cele
productive, pentru o legătură mai

bună a Invătămîntulul de specialitate
cu unitățile industriale și de cerce
tare. a fost subliniată în repetate
rînduri prin puternice și îndelungi
aplauze.
în continuarea ședinței inaugurale,
tovarășul Gheorghe Caranfil a pre
zentat un referat pe tema dezvoltării
industriei chimice din tara noastră.
„Rod al politicii științifice, clarvă
zătoare a partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Industria chimică șl pe
trochimică din România a făcut obiectul unul amplu program de dez
voltare. in strînsă corelare cu cele
lalte ramuri industriale, asigurindu-i-se un ritm prioritar — se
arată in referat. Urmare a aplică
rii consecvente a acestei politici, pro
ducția industrială chimică reprezen
ta in 1980 circa 11 la sută din pro
ducția industrială a tării. în perioa
da cincinalului 1976—1980 ritmul me
diu anual de dezvoltare al producției
chimice a fost de 9,6 la sută, ritm
obtinut prin realizarea în acest sec
tor a numeroase investiții, al creă
rii si dezvoltării de noi capacități da
producție.
Sprijinul acordat. îndrumările pri
mite ca urmare a deselor vizite fă
cute in instalațiile chimice de către
tovarășul secretar general Nicolae
Ceaușescu au stimulat puternic dez
voltarea acestei ramuri șl putem
afirma azi că industria chimică ro
mânească asigură în cea mal mare
parte produsele necesare economiei
naționale, particlnlnd activ la schim(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cuvintarea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu

Literatura realității

Cit Bucureștiul de acum cîteva decenii...
Sectorul 2 este unul din cele mal întinse șl populate sectoare ale Ca
pitalei, avînd o suprafață comparabilă cu cea a municipiului Alba Iulia
și o populație mai numeroasă decît a unuia din municipiile de primă
mărime ale țârii — Brașov, Timișoara, Constanța sau Cluj-Napoca. Pe
teritoriul său funcționează 136 unități economice, din care 41 de întreprin
deri industriale, 4 trusturi de construcții, 18 institute de cercetare-proiectare. în legătură cu această dimensiune industrială, dar și urbanistică,
tovarășul ION POPA, prim-secretar al sectorului 2 al Capitalei, ne-a spus:
— O trăsătură definitorie a secto
rului nostru o constituie tendința
spre dezvoltarea ramurilor purtă
toare de progres tehnic. Dispunem
de trei mari platforme industriale
— Pantelimon, Obor-Colentina și
Pipera, ultima polarizînd 80 la sută
din industria electronică, electro
tehnică și de tehnică de calcul a
țării și realizăm, în prezent, 22 Ia
sută din întreaga producție indus
trială a Capitalei. în cincinalul tre
cut. această bază de producție a
sporit cu noi capacități, iar oame
nii muncii din sectorul nostru au
îndeplinit planul cincinal cu o sută
de zile mai devreme, livrind o pro
ducție suplimentară în valoare de
8,9 miliarde lei.
Odată cu puternica dezvoltare
economică a sectorului 2. procesul
de urbanizare a cunoscut ritmuri

mailntîlnit în toți anii construcției
socialiste. O atestă faptul că jumă
tate din cele peste 62 000 de apar
tamente construite din 1944 pînă
acum în sectorul 2 sînt opera aces
tor ani. în aceeași perioadă
au
fost puse la dispoziția populației
cinci școli cu 87 săli de clasă, pa

te tipurile, a devenit prima arteră
comercială a Bucureștiului, depă
șind din toate punctele de vedere
pe cele de veche tradiție. Suprafața
comercială de pe această arteră, însumînd aproape 52 000 mp, este su
perioară celei care exista in 1976
în întregul sector. Și pentru că
m-am referit la construcții edilita
re, aș aminti alte cîteva lu
crări inginerești de larg interes,
cum sînt pasajul rutier și pietonal
Bucur-Obor, șoseaua Fundeni cu
pasajul de trecere peste calea fe
rată Constanta, Calea Moșilor, stră
zile 7 Noiembrie, Gherghiței.
Din datele puse la dispoziție de
conducerea sectorului 2 am aflat că
tru ateliere-școală, două săli de
sport, grădinițe cu 1 200 locuri, o o importantă contribuție la dezvol
tarea, buna gospodărire și înfrumu
policlinică de sector, două dispen
sare umane, aproape 5 800 locuri în \ sețarea acestuia au adus-o cetă
țenii. Participînd la activitățile de
cămine de nefamiliști, cantine, mimuncă patriotică, ei au realizat, nu
crocantine și bufete de incintă. S-a
mai în 1980, lucrări în valoare de
extins rețeaua comercială cu 423
755 milioane lei. Și nu e vorba nu
magazine, cea mai mare parte din
acestea, ca și unitățile de prestări mai de lucrări de întreținere sau
extinderea spatiilor verzi, ci și de
servicii fiind amplasate pe noile
artere resistematizate. Dealtfel, șo
Gabriela BONDOC
seaua Pantelimon, unde funcționea
ză 182 de unități comerciale de toa
(Continuare în pag. a Il-a)

Dimensiuni economice și urbanistice
în sectorul 2 al Capitalei
Înalte, fără precedent. Calea Moși
lor, arterele Ștefan cel Mare. Colentina, Pantelimon, lancului și
bd. Muncii s-au transformat in
adevărate magistrale ale arhitecto
nicii moderne, reunind ansambluri
de locuințe confortabile, lăcașuri
de Invățămînt și cultură, spații co
merciale, parcuri.
în ultimii cinci ani — adaugă
interlocutorul nostru — dezvoltarea
urbanistică și edilitar-gospodărească a înregistrat un dinamism ne-

BRAȘOV : Motorul

diesel rapid de 360 CP
A fost omologat motorul die
sel rapid de 360 CP destinat
echipării autovehiculelor grele,
tractoarelor industriale șl utila
jelor terasiere, realizare de sea
mă a colectivului filialei din
Brașov a Institutului național
pentru motoare electrice Bucu
rești. EI face parte din fami
lia motoarelor cu cilindri în for
mă de V, fiind cel mai mare
motor realizat pînă acum in
țară destinat autovehiculelor și
tractoarelor grele. El are la bază
o concepție constructivă moder
nă, ceea ce permite să realizeze
parametri tehnici-economici și
funcționali de vîrf. Cîteva din
caracteristicile acestui motor :
consum mai redus decît al mo
toarelor realizate pînă acum,
greutatea mai mică și înglobea
ză cele mai noi agregate si
subansamble, intre care turbosuflantele de turație foarte mare.
(Nicolae Mocanu).

Există o legătură di
rectă între capacitatea
unei cărți de a expri
ma un specific națio
nal si înzestrarea scri
itorului de a se cu
noaște pe sine. Scrisul
reprezintă, astfel, o
necontenită coborîre în
adine către zestrea de
amintiri,
informații,
sentimente, idei cu
care umbli prin lume
și scoaterea la supra
față a ceea ce poate
spune lumii această
zestre. Scriitorii fără
forța de a folosi res
pectivul bagaj. dacă
nu au eșuat definitiv,
nu au izbutit să treacă
dincolo de opere mi
nore. de pe care isto
rici literari șterg pra
ful- din cînd în cind,
mai mult ca de pe
niște curiozități. De
parte de a fi o inven
ție teoretică, circum
stanțială. bogăția pe
care o duci sau nu cu
tine si. mai ales, felul
în care știi să apelezi
la această bogăție a ta
personală îți dă di
mensiunea individuală
într-un context literar,
la rindu-i. cu indivi
dualitate specifică. Pa
triotismul scriitorului
și al operei sale — aceasta din urmă fiind
de fapt măsura care
interesează la modul
suprem — poartă nume
și prenume de oameni
precise, are nume de
rîuri și de ape. de
munți și cimpil. se
compune în retorta imensă care e viata
trăită de tine afectiv,
ia numele adevărului
vieții tale. A pleda
pentru
patriotismul
unei literaturi — e ne
voie oare de pledoa
rie 7 — Înseamnă a
pleda pentru cea mai
intimă fibră care 11 dă
valoare 1 Marii scrii
tori au atins acele al
titudini rlvnit» In cli

pa în care el au fost
tara, ramul, rîul lor !
Au atins înaltele alti
tudini în clipa cînd au
reușit să transmită, ca
bun emoționant lumii,
lumea lor personală,
cu identitățile el inconfundabile.
Poate cea mal pu
ternică trăsătură a va
lorii unei literaturi
este dată de forța de
a transmite sufletul
patriei scriitorului care
a scris-o. Firește, nu
este vorba de înveli
șuri exterioare, de pa
trie ca decor, de patrie
Platon PARDAU
ca ambiantă. Nu ris
căm dacă spunem că
patria e o întrupare, e
o simțire specifică în
tr-un trup specific :
patria e o ființă de
sine stătătoare, si scri
itorul atinge stadiul
acesta minunat prin
arta sa din clipa in
care el reușește să fie
o ființă de sine stătă
toare ca artist. Nu este
lipsit de tîlc faptul că
multi dintre scriitorii
de renume și-au dat
operele de rezistentă
din momentul cînd au
dobîndit maturitatea
concretă a înțelegeri
lor principiului socra
tic al cunoașterii de
sine, al descoperirii lo
cului lui într-uri an
samblu omenesc inconfundabil. Din clipa aceasta, istoria trăită,
venită la el din exterior,
s-a contopit cu istoria
mare a tuturor. Cana
lele comunicării au
fost găsite, canale pu
ruri existente trebuind
însă a fi desfundate
de aglomerațiile neesentialului.
rutinei,
formalismelor. automatismelor. Fenome

nul care sa petrece atunel este de esentializare si esența pe
care o descoperim, re
descoperim. cunoaștem
este patria din noi.
Cunoscîndu-ne astfel
patria în adîncimile el.
ne cunoaștem adîndmile din noi. relație
așadar mereu interde
pendentă. dătătoare de
valoare, binecuvîntînd
efortul omului artist
de a-si lăsa viata vă
zută și trăită pildă al
tor oameni.
Patriotismul
unei
cărți este spiritul ei.
dă măsura în care ea,
cartea. îsi face datoria
fată de oamenii căro
ra le-a fost contempo
rană. de a spune ade
vărul lor. avînd pute
rea de a-i detașa din
cursul vremii, de a da
vremii implacabile cli
pa strădaniei existen
tei lor. cinstind. înnobiljnd deci vremea,
scotîhd-o din imper
sonal si indiferent șl
ridicind-o la tensiunea
vieții cu subiectivitățile. cu avînturile și
reculurile ei. dar. re
pet. cu minunea ei irepetabilă I
România de astăzi
parcurge o epocă fără
precedent în istoria
ei : generațiile de scri
itori români de azi
sînt implicate în eve
nimente de mare ten
siune socială, cu re
percusiuni fundamen
tale asupra omului
și societății. Am trăit,
trăim o vreme de
răscruce în istoria
României și a oame
nilor din această tară,
de modificări nu nu
mai sociale, economi
ce. în domeniul nive
lului vieții, dar și în
ceea ce privește psihologlile. sarcinile su-

(Continuare
in pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS
Gest salvator
Un copil cobora cu bicicleta •
pantă abruptă. O clipă de nea
tenție l-a făcut să piardă contro
lul ghidonului, să cadă și să se
lovească drept in moalele capu
lui. Comoție cerebrală. Cîțiva
trecători, aflați prin apropiere,
au intrat in panică, neștiind. cum
să intervină, să-l ajute. A oprit
lingă ei o mașină. La volan — o
femeie. Văzind despre ce e vor
ba, aceasta l-a urcat pe copil in
mașină și a pornit cu toată vi
teza (dar și eu toată grija) spre
spitalul județean din Slatina,
unde l-a dat în grija medicilor.
Intervenție la fel de rapidă din
partea acestora și viața copilului
a fost salvată. Părinții ar dori
să-i aducă mulțumiri femeii de
la volan, dar in împrejurările și
graba din momentele acelea ni
meni nu s-a gindit s-o întrebe
cine e și cum o cheamă. „Ce im
portanță are ?" — va fi spunind
dinsa citind aceste rinduri.
Intr-adevăr. Important e că 0
viață de om a fost salvată.

Neobositul
cărăuș
Una din scrisorile sosite ieri
pe adresa rubricii noastre poartă
semnătura lui Vasile Puiu, din
Trușești-Botoșani, „țăran din
tată-n fiu și abonat la «Scinteia»
încă din 1945“ — cum ne scrie
el. Apoi, in cuvinte pe cit de
simple, pe atit de emoționante,
aduce elogiu unui consătean, „aproape leat cu mine, Petrache
Abălașei, care a fost • viață in- '
treagă îngrijitor de drumuri,
mergind zilnic la treabă cu roa
ba și lopata pe arșiță și aer, pe
vinturi și ploi. El a crescut in
cinste și omenie patru fete, azi
cooperatoare fruntașe, si doi bă
ieți — unul ceferist și al doilea
factor poștal. Tocmai despre acest poștaș aș vrea să vă spun o
vorbă. De 20 de ani, de cind
împarte ziare, scrisori și manda
te. n-a fost zi în care să nu bată
la porțile oamenilor. Ca si
său odinioară, nu știe ce e vre
mea rea sau întirzierea. Eu zic
că merită să scrieți și despre el
două rinduri la ziar. Dumnea
voastră ce ziceți ?“. Și noi — !<*
*
/«L

10 pentru 50
In zona de creastă a Munților
Făgăraș ființează o tabără națonală studențească. Participă
25 de studenți din Brașov și 25
din centrele universitare , ClujNapoca, Iași, Tg. Mureș, Pitești
și Sibiu. Sub directa îndrumare
și cu sprijinul comisiei jude
țene „Salvamont" Brașov, stu
denții repară refugiile mon
tane, refac traseele și mijloa
cele de orientare turistică din
această zonă.
Fapta celor 50 de studenți
temerari este cu atit mai lău
dabilă, cu cit sînt nevoiți să
lucreze în condiții climaterice
deosebit de vitrege, intrucit aici
iarna și-a făcut de pe acum
apariția, zăpada atingind _ în
unele porțiuni pină la o jumăta
te de metru. De unde și nota 10
pentru cei 50.

Ca la ei
la nimenea
Pe strada Constructorilor din
Tulcea există citeva cămine de
nefamiliști. Toate ridicate bine
înțeles de constructori. Unul din
tre aceste cămine este locuit
chiar de constructori. Adică
exact de cei care l-au construit.
Firesc ar fi să fie un bloc fru
mos, curat, primitor. Dar arată
ca vai de el : pereții s-au strîmbat, instalațiile s-au defectat, gu
noiul stă neridicat, apa l-a
inundat...
Si totuși răbdător, blocul ii
primește și-i adăpostește, seară
de seară, pe constructorii care
uită că sint... constructori ji in
i..
propria casă.
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Nu ne face deloc plăcere! să
consemnăm in rubrica noastră
r.c;
faptele reprobabile ale unor se
meni de-ai noștri care devin atit
de stringători și de hrăpăreți, in
cit unui din cititorii noștri, me
dic nutritionist, ne spunea că
asta e o adevărată boală și că
nu poate fi tratată decit prin in
tervenția oamenilor legii, care
să-i întrebe de... sănătate.
Este și cazul lui Gheorghe Răboacă din Rm. Vilcea, care iși
transformase casa intr-o adevă
rată... prăvălie. In inventarul în
tocmit figurează, intre altele, 40
sticle cu ulei, 280 kg de zahăr, 30
litri de oțet, 1000 litri motorină.
Numai firma de prăvălie sau de
pozit îi mai lipsea.
• ••

Miez de noapte, după ora în
chiderii, la restaurantul „Parcul
libertății" din Bacău. Ultimii
clienți plecaseră de mult. Tot de
mult plecaseră și ospătarii pe la
casele lor. In afară de trei din
tre ei — Gheorghe Pușcașu, Mi
hai Zaharia și Petru Cazma —
care s-au strins ciotcă lingă un...
lampion. Bine aprovizionați cu
sticle de băutură (aveau de
unde) și cu zaruri, iși potoleau
setea și jucau barbut. Discuțiile
aprinse dintre cei trei comba
tanți au atras atenția trecători
lor, între care și unui om al legii.
Cind acesta și-a făcut apariția,
potul de pe masă ajunsese la
peste 9 000 lei. Firește, banii au
fost confiscați. tn plus, fiecare
din cei trei ospătari a fost obli
gat să „pluseze" și cite o amen
dă de 3 000 lei.
Ca să fie masă bogată t
Rubrică realizată de

și corespondenții „Scinteii"
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A fi competitiv pe piața externă
înseamnă a fi exigent cu tine însuți
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„...In cincinalul trecut, planul la
export al întreprinderii noastre a
fost realizat cu 18 luni mai devreme.
In 1980 a fost îndeplinit în propor
ție de 103 la sută, livrindu-se peste
plan, numai pe relația devize libere,
produse în valoare de peste 6,3 mi
lioane lei-valută... Pe primele 5 luni
din 1981, planul la export a fost rea
lizat pe total în proporție de 139,6
la sută, iar pe relația devize libere
— 148,7 la sută".
Rindurile de mai sus,« așa cum
le-ați citit, au fost notate dintr-o
informare prezentată într-o ple
nară a comitetului de partid din
întreprinderea „Vulcan" — Bucu
rești, care a examinat activitatea
desfășurată de organizațiile de bază,
de comuniști, pentru creșterea pon
derii producției destinate exportului,
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității acesteia. După enunțarea unor
rezultate atit de pozitive pe întregul
cincinal și pe perioada din acest
an analizată de comitetul de partid,
ar fi putut urma — așa cum mai
obișnuiesc unii in astfel de împre
jurări — pagini întregi de referiri
la eforturile depuse, de elogii adu
se celor care au contribuit la ob
ținerea lor. Nimic din toate aces
tea. Dimpotrivă. Odată cu enunțarea
rezultatelor — avea să ne spună tova
rășul Marin Bunea, secretarul comi
tetului de partid — s-a făcut și pre
cizarea in ce spirit trebuie să se
desfășoare plenara : „Dacă avem re
zultate bune înseamnă că ne-am fă
cut datoria. Și să fie clar pentru în
tregul activ de partid prezent aici :
nu ne-am întrunit într-o plenară
pentru a ne lăuda că ne-am făcut
datoria. Să nu ne raportăm la ce-am
făcut pină acum, ci la ce trebuie, la
ce putem face, ca produsele noastre
să fie și mai bune, să fie și mai
mult căutate pe piața externă".
După care precizare au urmat nu
mai puțin de 18 pagini de critică
tranșantă, comunistă, cu ton aspru
și cu nominalizări precise (au fost
criticați circa 40 de comuniști și ne-

comuniști) vizînd întregul flux al
realizării producției de export, de la
planșetă pină la expedierea produ
selor. Comuniștii de la „Vulcan" au
înțeles însă că atunci cind produsele
întreprinderii lor concurează pe piețe
reputate, cum sint cele ale U.R.S.S.,
S.U.A., Austriei, R. P. Chineze, Venezuelei, Indiei, R.D.G. și altele, a
nu privi activitatea desfășurată în
domeniul exportului cu ochi critic,
exigent, inseamnă a face loc cu bună
știință unei stări de automulțumire,
unei stări care, perpetuată, poate

perativă, mai eficientă a muncii de
partid — atit prin viața internă, învățămintul de partid, propaganda vi
zuală — la cerințele realizării pro
ducției de export. Iar pentru tradu
cerea cît mai rapidă a acestora în
viață s-a elaborat un plan, cuprinzind peste 20 de măsuri cu caracter
politic, tehnic și organizatoric, care
angajează în realizarea lui atit co
mitetul de partid și consiliul oame
nilor muncii, cît și principalele forțe
tehnice ale uzinei.
Cum s-a trecut la înfăptuirea lui 7

la uzina ,,Vulcan" din București
aduce daune nu numai uzinei, ci și
țării.
Se confruntă uzina „Vulcan" cu
probleme deosebite în domeniul ex
portului 7 Atit datele furnizate de
amintita plenară, cit și investigațiile
noastre conduc la concluzia că nu.
Pentru principalul produs exportat
indeprinderea are un portofoliu de
comenzi, asigurat ferm, pină in anul
1983. Ceea ce-i preocupă pe comuniștii
de aici este ca acest portofoliu să fie
permanent îmbogățit, ca produsele
uzinei să se alinieze rapid la nive
lul de competitivitate practicat de
firmele concurente, atit în ce priveș
te calitatea, cît și punctualitatea li
vrării. în fața întregului activ de
partid din uzină — ca forță princi
pală care trebuie să acționeze la fie
care loc de muncă pentru aducerea
la îndeplinire a acestor obiective —
au fost stabilite și direcțiile princi
pale de acțiune : alinierea operativă
a proiectării de documentații și teh
nologii la nivelul cel mai ridicat al
pieței externe, întărirea disciplinei
in respectarea termenelor de livrare
și a calității execuției, adaptarea o-

I

In atitudinea comuniștilor din pro
iectare și execuție s-au produs, ime
diat după plenară, unele reacții
prompte. De pildă, pe tovarășul ing.
Ștefan Petrulian, secretarul organiza
ției de partid din atelierele de pro
iectare, l-am găsit pregătind un ma
terial pentru adunarea generală, care
urma să determine pe fiecare comu
nist să răspundă la întrebarea : „Ce
soluții trebuie să adoptăm în dome
niul proiectării ca produsele noastre
să facă fată cu succes și In continua
re concurentei pe piața străină 7“ Iar
în referatul secretarului de partid ar
gumentul principal îl constituie fap
tul că datorită unor documentații
depășite ca nivel tehnic și calității
necorespunzătoare a execuției nu au
putut fi livrate la export în acest an
— deși planul a fost depășit — pro
duse in valoare de peste 10 milioane
lei. Așa cum a fost pregătit referatul,
cu caracterizarea fiecărui proiect de
documentație și a fiecărui colectiv
de proiectare, a fiecărui comunist
din acest compartiment, el a determi
nat atit dezbateri exigente, cît și so
luțiile așteptate. Asemenea cerințe se

formulaseră în plenară și fată de co
muniștii din secția a Il-a — secție
specializată în execuția principalelor
produse de export. Cum s-a trecut
la-aplicarea lor în viată 7 Deși tre
cuse suficient timp de la plenară,
secretarul comitetului de partid de
aici. Mihalache Manolache. era încă
în căutarea problemelor ce vor face
obiectul dezbaterii. Deși soluțiile erau
clare, ele au fost definite în planul
de măsuri, adoptat de plenară. In
acest plan privind participarea mun
cii politice la realizarea producție!
pentru export se prevede : „Comite
tele de partid din secții vor lua mă
suri ca propaganda vizuală să re
flecte mai sugestiv eforturile depuse
pentru îmbunătățirea calității produ
selor și in special să combată feno
menele negative și cauzele de indis
ciplină tehnologică și de execuție.
Să fie reactualizate și îmbunătățite
vitrinele calității, acordîndu-se o atenție deosebită acelor locuri de
muncă unde se execută produse
pentru export". In dreptul acestei
măsuri în secția amintită — secție
cu pondere decisivă în asigurarea
calității producției pentru export —
nu poate fi trecut, ca realizare, ni
mic. Deși de la data desfășurării ple
narei a trecut o bună bucată de timp,
deși chiar termenul prevăzut în pro
gramul de măsuri a fost depășit.
Or, lupta pentru calitate aici, Ia
„Vulcan", se dă în primul rînd prin
traducerea în viață cu operativitate
și perseverență a propriilor hotăriri
judicioase pe care comitetul de
partid le-a stabilit, astfel ca acestea
să fie aplicate permanent, zi de zi,
de fiecare comunist, de fiecare om al
muncii —‘ așa cum cu atîta acuitate
s-a cerut la recentul congres al
consililor oamenilor muncii. Pentru
că, numai în acest fel, combati
vul și constructivul spirit al plena
rei de care vorbeam la început va
pătrunde în viață, va avea — și poate
avea — efectul așteptat.

Constantin PRIESCU

Invitații ale toamnei turistice
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• ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

• HANUL „BUCURA" - HAȚEG

CUVÎNTUL CITITORILOR-, 'Sesizări"''
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
.......................................................

(

Un oraș în plină dezvoltare
Ca și alte localități ale patriei,
municipiul Pașcani a cunoscut și
cunoaște o amplă dezvoltare eco
nomică, edilitar-gospodărească și
social-culturală. S-au construit în
treprinderea de tricotaje și perdele,
cunoscută pentru produsele sale în
țară și peste hotare, întreprinderea
integrată de fir subțire tip in, cea
de traductoare și regulatoare direc
te, cea pentru industrializarea
sfeclei de zahăr, fabrica de pre
lucrare a produselor lactate, fabri
ca de mobilă etc.
S-a acționat intens pentru siste
matizarea și modernizarea orașului,
construindu-se mii de apartamente
noi, zeci de edificii școlare, o casă
de cultură, două cinematografe,
biblioteci, creșe și grădinițe. Ocro
tirea sănătății este asigurată de
cele două policlinici, patru dispen
sare medicale și două spitale. S-a
dezvoltat și modernizat rețeaua co-,
mercială și a unităților de prestări

servicii, rețeaua de alimentare cu
apă și canalizare, s-au extins spa
țiile verzi.
Pentru viitor sînt prevăzute noi
obiective. Anul acesta continuă con
strucția întreprinderii de scule spe
ciale pentru mașini-unelte și au
început lucrările noii linii de cale
ferată Pașcani—Tg. Neamț; nu peste
multă vreme se vor da in folosință
un spital cu 430 locuri și policli
nică. o piață agroalimentară; spațiul
locativ va spori cu 2 500 aparta
mente, se vor construi alte 48 săli
de clasă etc.
Noi, locuitorii orașului, avem deci
toate motivele să ne mindrim cu
aceste realizări și, totodată, sîntem
animați de hotărîrea de a înfrumu
seța în continuare locurile în care
trăim și muncim.

Vasile PRODALEA
muncitor,
orașul Pașcani, județul lași

Dispută în jurul unei cișmele
în urmă cu mai bine de doi ani,
pe strada Mara din municipiul Satu
Mare exista o cișmea publică de
la care se alimentau cu apă pota
bilă zeci de familii din apropiere,
întreprinderea județeană de gospo
dărire comunală și locativă a des
ființat însă cișmeaua, întrucît unii
deținători de autoturisme iși spălau
aici mașinile, risipind apa. Măsura
a provocat însă neajunsuri în ali
mentarea cu apă pentru zeci de
cetățeni, care, de atunci, sînt ne
voiți să intre în curțile acelor fa
milii ale căror locuințe sînt racor
date la rețeaua de apă potabilă.
S-ar putea pune^ întrebarea: de

ce nu sînt racordate șl celelalte lo
cuințe la rețeaua de apă potabilă?
Din simplul și temeinicul motiv că
această zonă este prevăzută să
intre în sistematizare în viitorul apropiat și multe locuințe de aici
vor fi demolate. Ar însemna deci
să se facă o investiție costisitoare,
care apoi n-ar mai fi necesară. De
aceea, solicităm conducerii I.J.G.C.L.
să instaleze o nouă pompă în locul
celei scoase, noi angajîndu-ne ferm
să nu permitem nimănui să risi
pească apa în vreun fel sau altul.

Un grup de cetățeni
strada Mara, Satu Maro

★
Nota redacției: Conducerea
I.J.G.C.L., informată, Ia timpul res
pectiv, despre problema în cauză,
s-a angajat să reînființeze cișmea
ua. Angajamentul a rămas însă ne
onorat. Recent, ne-am adresat din
nou tovarășului inginer Vasile Moraru, directorul I.J.G.C.L. Satu
Mare, în legătură cu cauzele nerezolvării acestei cereri. Iată ce
ne-a răspuns : „O vreme n-am
avut pompe, acum avem un stoo

★
suficient. Dar consiliul popular
municipal insistă pentru executa
rea de către cetățeni a branșamen
telor la locuințele lor. Totuși, avîndu-se în vedere situația cetățert-\
lor de pe strada Mara și de pe .al' '
străzi, vom lua din nou legăfrî
cu consiliul popular, cu forurile
județene de resort, pentru a găsi
o soluție favorabilă".
Să sperăm că soluția va fi nu
numai favorabilă, dar și operativă!

Metalurgiștii așteaptă sprijinul
constructorilor

Bacău — Suceava, la marginea lo
calității Tupilați. Hanul Ancuței
s-a ridicat pe locul și in același
stil cu vestitul han de odinioară,
amintit în proza sadoveniană. Uni
tatea are 80 locuri de cazare în ca
merele hanului, 10 căsuțe tip cam
ping (pentru vară) și un restau
rant unde turiștii pot servi tradi
ționale mîncăruri moldovenești.
Apreciate unități sînt și Popasul
turistic Poiana Teiului situat pe
malul lacului Bicaz, drumul națio
nal Tg. Neamț — Poiana Teiului
— Borsec și Popasul turistic „Bra
niște" amplasat pe aceeași rută, la
marginea localității Vinători —
Neamț.
în fotografie : Hanul „Agapia".

Pe frumoasele meleaguri ale
județului Neamț, renumită zonă
turistică cu monumente istorice și
de artă, numeroase unități oferă
condiții optime de găzduire.
Chiar la poalele Cetății Neamțu
lui, la Tg. Neamț, se află Hanul
„Casa Arcașului", care dispune de
camere elegante, cu încălzire cen
trală, de un restaurant și un bar
de zi.
De un binemeritat renume se
bucură și Hanul Agapia, loc ideal
pentru odihnă și reconfortare, asigurind condiții bune de cazare șl
gustoase preparate culinare.
Hanul Ancuței — este, de ase
menea, o atrăgătoare unitate tu
ristică situată pe drumul național

In orice anotimp, unitățile turis
tice ale cooperației de consum oferă condiții optime de găzduire
celor ce doresc să petreacă un con
cediu sau numai cîteva zile intr-un
decor pitoresc și reconfortant.
Tara Hațegului — străveche
vatră situată în partea de sudvest a județului Hunedoara, încon
jurată de munți semeți — este re
numită pentru frumusețea peisaju
lui și bogăția folcloristică și etno
grafică.
Chiar în localitatea Hațeg, coo
perația de consum deține o fru
moasă unitate turistică ce și-a căpă
tat un binemeritat renume în de
cursul anilor. Este vorba de Hanul
Bucura" — Hațeg, care dispune de

un restaurant și camere conforta
bile. cu încălzire centrală.
In apropiere de Hațeg, In Pădu
rea Slivuț, se află o rezervație na
turală de zimbri și cerbi. Amatorii
de ascensiuni montane pot face
plăcute Excursii în masivul Re
tezat.
Cei ce doresc să rețină locuri la
acest han sau la alte unități din
țară aparținînd cooperației de
consum se pot adresa Agenției de
turism din str. 13 Decembrie nr.
26. telefon 14 52 09, în holul casei
de bilete nr. 2 a Sălii Palatului
Republicii Socialiste Româniaîn fotografie : Hanul „Bucura"
— Hațeg.

In adunări generale ale oamenilor
muncii de la întreprinderea de
construcții metalice (I.C.M.) Bocșa,
județul Caraș-Severin, a fost dez
bătută problema calității pieselor
turnate (în acest an, procentul de
rebuturi a fost de 4,03 la sută!). Din
dezbateri a reieșit că la I.CJH.Bocșa există condiții și posibilități
pentru înlăturarea acestor neajun
suri, propunîndu-se soluții tehnice
pentru reducerea drastică a rebu
turilor. între măsurile și sarcinile
stabilite, multe din ele revenind
direct colectivului, s-a subliniat ne
cesitatea urgentării finalizării in
vestițiilor pentru modernizarea pro
cesului tehnologic la turnătoria de
fontă. Bunăoară, pe lingă alte in-,

stalații, este în curs de montare o
stație de amestecat mecanic nisipu
rile de formare și lianții. Dar, din
cauza executării necorespunzătoare
a unor lucrări, care au impus re
medieri, constructorii de la Trustul
de construcții industriale Timișoara
au întîrziat nejustificat de mult
punerea în funcțiune a acestor uti
laje. în prezent, lucrările se des
fășoară greoi și nu se întrevede
ziua cînd vor fi încheiate. De aceea,
așteptăm din partea conducerii
trustului timișorean măsuri ferme
pentru a termina în cel mai scurt
timp lucrările ce mai trebuie exe
cutate la turnătoria de fontă de la

Ion ROTARESCU
muncitor

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Din materiale recuperate, rămase de la croit, unitățile cooperativei
meșteșugărești „Arta casnică" din Breaza au realizat mii de rochițe pentru
copii, papuci, portmonee, ecusoane etc. Preocupări permanente pentru
recuperarea de materiale refolosibile (șpan de aluminiu, pietre de rectifi
cat, fire de bumbac, hîrtie, fier vechi, ulei rezidual etc.) și reintroduce
rea lor în circuitul economic există și în celelalte unități economice din
localitate, realizîndu-se, în acest an, economii de multe milioane de Iei.
(Petre Stroe, profesor, orașul Breaza, județul Prahova). • Neglijență. Mai
multe utilaje și obiecte de mobilier procurate pentru dotarea viitorului
spital aflat în construcție în orașul Curtea de Argeș sînt depozitate neco
respunzător în curtea vechiului spital din localitate, precum și a celui
din Corbeni, degradîndu-se. De ce atita nepăsare in păstrarea unor bunuri
care au costat muncă și bani? (Dr. loan Micuț, Curtea de Argeș).
4; /
'■-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni economice și urbanistice
(Urmare din pag. I)

construcția de locuințe, străzi, po
duri, amenajarea parcurilor. Ca o
recunoaștere a acestei activități, în
cadrul întrecerii socialiste dintre
consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale pe anul 1980,
sectorului 2 i-a fost atribuit primul
loc și distincția Ordinul Muncii
clasa I. De asemenea, pentru bu
nele rezultate obținute în același an
și în întregul cincinal, in întrecerea
șocialistă pe țară, șapte unități eco
nomice ș-au situat pe primele
locuri, primind înalte distincții. Pla
nul pe 1981. primul an al cincina
lului calității și eficienței econo
mice, prevede creșteri importante
la toți indicatorii față de anul pre
cedent. Prin realizarea unui vqlum
de investiții de aproape două mi
liarde lei, vor intra în funcțiune 13
noi capacități de producție. Puteți
consemna că in perioada care a tre
cut din acest an au fost livrate
economiei naționale, peste plan,
cantități importante de produse ale
industriei electronice, de mecanică
fină și optică, de mijloace ale teh
nicii de calcul electronice, pompe
centrifugale, medicamente, utilaje
tehnologice. Planul de investiții a
fost realizat in proporție de 102,7
la sută, cu o depășire de peste 20
milioane lei, constructorii predînd
opt capacități de producție cu
30—120 zile mai înainte față de
termenele planificate. Realizărilor
din domeniul economic li se adau
gă. la fel de revelatoare, cele edilitar-gospodărești. Pină acum, mai
mult de jumătate din cele 6 572 apartamente prevăzute să se con
struiască in acest an in zonele Ște
fan cel Mare, Mbșilor, Mihai Bravu,
Socului au fost deja înălțate. La

parterul acestor edificii s-au rezer
vat spații pentru 157 de magazine.
Se află in construcție un dispensar
în strada Ardeleni și în curs de
amenajare un altul din strada So
cului.
— Făcind un salt peste timp, vă
rugăm, tovarășe prim-secretar, să
ne spuneți, pe scurt, cum va arăta
sectorul 2 in 1985 7
— Puterea sa economică va spori
cu 84 de capacități noi. Produc
ția industriei electronice va crește
de peste două ori, iar cea a indus
triei de mecanică fină, echipamente
și elemente hidrometrice și pneu
matice o dată și jumătate. C<ț ur
mare, se va lărgi considerabil gama
produselor de înaltă tehnicitate și
complexitate tehnică. Tot in acești
cinci ani, se vor construi blocuri de
locuințe pentru circa 100 000 de lo
cuitori, adică pentru mai mult ds
un sfert din populația actuală a
sectorului, și spatii comerciale însumînd aproape 60 000 mp. Numărul
sălilor de clasă se va majora de
peste patru ori, in comparație cu
construcțiile realizate in cincinalul
precedent, iar cel al locurilor în
grădinițe' se va dubla. Sînt prevă
zute, de asemenea, o casă de cul
tură a sindicatelor in zona platfor
mei Obor, precum și două cinema
tografe în cartierele Colentina și
Pantelîmon. Va continua acțiunea
de asanare și extindere a salbei de
lacuri, a căror suprafață va crește
pină la 500 hectare. Totodată, va fi
extinsă suprafața afectată grădini
lor de legume aflată în adminis
trarea și gospodărirea întreprinde
rilor și a cetățenilor. Nu mai puțin
de 20 de hectare vor fi obținute
prin amenajarea groapei Fundeni,
care va căpăta configurația unui
frumos sat de vacanță.

Literatura realității
(Urmare din pag. I)
fletești aflate in fata
individului, impactul
său cu problematica
evoluției lumii, pro
blematică nu simplă,
confruntări sufletești
nu lipsite de drama
tism. după cum nu lip
site de dimensiunea eroicului, de aspirațiile
înalte. O literatură de
aici și de acum nu va
trece optim examenul
valorii fără a se im
pregna de ceea ce pa
tria ii dă și-i cere omului de aici și acum,
de ceea ce el dă aces
tei țâri, de victoriile
lui, de căutările lui. de
îndoielile lui fată de
sine, de încrederile
dobindite în continua
confruntare cu el și
cu lumea. Patriotis
mul literaturii noastre
din ultimele decenii a
căpătat, mai mult ca
orieînd. substanța di
namică a căutării ade
vărului. a exprimării
adevărului pe firul a
ceea ce caracterizează
în cel mai înalt sens
efortul dramatic, pate
tic. eroic, individual și
colectiv — cape în artă
apare tot în forma
concretă a individua
lului. De aceea, capătă
atit de mare preț pen
tru scrisul nostru ex
periența noastră, viața
noastră, viata care

ne-a oferit șansa unor
evenimente de excep
ție și a unor contem
porani trebuind a re
zolva dileme inedite
pentru istoria Româ
niei. Nefolosind această șansă înseamnă
a rata din plecare șan
sa dialogului cu viito
rul. a nu găsi răspuns
la întrebarea — pre
cum noi azi o punem
celor de dinaintea
noastră — de pe ce
teritoriu sufletesc sintem. din ce patrie a
spiritului ne-au cres
cut aripile, cu ce măr
turii venim 7 și. oare,
fără nume și prenu
me, pot fi luate în
seamă mărturiile 7 în
tr-o lume in care de
personalizarea repre
zintă pentru individ
un pericol, unul dintre
cele mai mari perico
le. fiindcă declară răz
boi nu numai trecutu
lui si prezentului, ci si
viitorului.
literaturii
cu atit mai mult îi re
vine menirea de a se
înscrie deschis printre
acele arme prin care
națiunile se apară, se
conservă, rămin ele
însele. S-a remarcat,
pe bună dreptate, in
teresul- masiv pentru
literatură în general,
și nentru literatura ro
mână contemporană in
special, la cititorul din
România de azi. Nu

un buletin în alb a acordat acest cititor li
teraturii noastre : adeziunea i-a fost cu
cerită. încrederea i-a
fost ciștlgată prin cârti
în care s-a găsit pe el
și lumea lui, de cărți
în care a găsit tara de
azi. gindită. așa cum
el o gîndește. antici
pată în modul unei
dialectici a construcției
reale omenești și nu a
utopiilor străine omu
lui autentic. Nu un
buletin în alb va acorda cărților de miine ; el este convins că
literatura se naște alături de el, literatura
despre el. și privirea
ne care o întoarce că
tre carte, către scrii
tor este nu spre a cău
ta oglinda infrumusețătoare. ci a-si vedea
chipul real, chipul lui
unic în lume, a vedea
în ce măsură chinul acesta continuă să fie
al lui. in ce măsură el
nu s-a abătut de la el
si reprezentarea sa ar
tistică nu s-a abătut
de la adevărul lui. Se
poate vorbi de o in
teracțiune. din care
câștigă Si realitatea, și
literatura, din care cîștigă. în rotunjirea sa.
în aprofundarea sa. opera noastră colectivă
care este spiritualita
tea patriei ce merge la
întilnirea cu viitorul.
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Telejurnal
Actualitatea economică
Al Il-lea Congres național de
chimie — București 1981.
20,00 Ancheta TV. In obiectiv, cel certați
cu... munca
20,30 Teatru TV : „Bătrlnul" de Maxim
Gorki, Premieră pe țară
22.25 Telejurnal
18.50
19,00
19.25
19.40
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9,09 Teleșcoală
9,50 Șoimii patriei
10,00 Desene animate : Tom și Jerry
10,50 Film serial : „Dallas".
Reluare
11.40 Arii vesele din operete
12,05 în lumea enigmelor. Serial științi
fic. Reluare
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,:» Matineu de vacantă
17,15 Phenian — documentar
17.40 Clubul tineretului
18,25 Munca politico-educatlvă : iniția
tivă. eficiență. Exigențele propa
gandei materialist-ștllnțlflce
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19.00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru eopll. „Jache
tele galbene"
19.50 Alternanțe ritmice.
20,10 Viața economică a Capitalei
20.40 seară de balet. „Pasărea de toc
*
22,05 Priorități medicale românești
22,15 Muzică populară
22.25 Telejurnal

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL in seriile diviziei B
în seria I, surpriză la Galați :
F.C.M. Siderurgistul — C.S.M. Su
ceava l—1 (0—1). La Focșani : Unirea Dinamo — Politehnica Iași
2—0 ! în fruntea clasamentului, pa
tru echipe cu cite șase puncte : Unirea Dinamo Focșani. C.S.M. Sf.
Gheorghe. Gloria Bistrița si Politeh
nica Iași. Echipa gălăteană F.C.M,
Siderurgistul are cinci puncte, iar
Gloria Buzău — patru puncte.
Trei formații în fruntea clasamen
tului seriei a Ii-a, departajate de
golaveraj : Rapid. Rulmentul și F.C.
Petrolul, cu cite șapte puncte. Rapid
are golaverajul de 11—1. fată de 4—1,
al Petrolului, după rezultatele din
cea de-a IV-a etapă : Rapid — Au
tobuzul 5—0 și Pandurii — F.C, Pe
trolul 0—0. Singura victorie în de
plasare in această serie : Tractorul —
Dunărea Călărași 0—2.
F.C. Bihor si F.C. Baia Mare con
duc în seria a IlI-a, cu cite șapte
puncte. Rezultate : F.C. Bihor —

F.C.M. Reșița 3—1, C.S.M. Drobet
*
—
F.C.M. Baia Mare 0—0. Olimpia Satu
Mare a cîștigat numai patru punc
te. iar C.F.R. Cluj-Napoca. pe lo
cul al 17-lea în clasament, are doar
trei puncte.
Selecționata României a obtinut ,a
doua victorie consecutivă in turneul
de polo pe apă din cadrul campio
natelor europene de natatie. care se
desfășoară în aceste zile în locali
tatea iugoslavă Split, cîștigînd cu sco
rul de 7—6 (2—2, 2—1, 2—0. 1—3) me
ciul susținut cu formația Spaniei.

La campionatele Internationale de
tenis ale S.U.A., care se desfășoară
pe terenurile de la Flushing Mea
dow, cuplul Virginia Ruzici' (Româ
nia), Joanne Russell (S.U.A.) a în
vins cu 6—2. 7—5 perechea ameri
cană Susan Collins, Kathy Horvath.
La dublu mixt, în primul tur. Vir
ginia Ruzici și Ilie Năstase au cîști
gat cu 7—6. 6—2 partida disputată
cu L. Forood si K. Kerns (S.U.A.).

*

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă asupra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19,30 : (sala Grădina Icoanei) :
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic) :
Nu ne naștenr toți la aceeași virstă
— 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „Constantin
Tănase" (grădina Boema) : Idolul fe
meilor — 20 ; (grădina Batlștel) : Ve
selie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia Română" :
La fintina dorului — 18,30.

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Jumăta
tea mea e Întreagă — 19,30.
• Teatrul
„Țăndărică" (tn parcul
Cișmigiu) : Tindală... cloșcă — 19.

cinema
• Croaziera : FERENTARI — 15,30 ;
17,30 ; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica ! DACIA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15.
• Legătura de singe („Zilele filmului
din R.P.D. Coreeană) : STUDIO
—
ie ; 19.
|
• Duelul : PACEA — 15 i 17,15 ; 19,30,
• Convoiul : VOLGA — 9 ;
11,15 ;

13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, ȚOMIS — I î
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Bietul loanide : POPULAR —
15.30 ; 19.
• Pruncul,
petrolul
șl ardelenii i
PROGRESUL — 16 ; 18 : 20.
• Primăvară pentru o oră — 9 ; 10,45;
12.30 ; 14,15 ; „Tridentul" nu răspun
de — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Piedonc tn Egipt : SALA MICA A
PALATULUI — 15 : 17.30 ; 20.15.
• Zăpada albă a Rusiei : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• lo-ho-ho :
TIMPURI NOI — 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul tăcerii : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 13 ; 20,15, FESTIVAL —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Escadronul husarilor zburători :
PATRIA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.

• Moscova nu crede tn lacrimi :
Eforie — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața e ‘frumoasă : BUZEȘTI —
16 ; 18 ; 20.
• Casă pentru Carolina : DRUMUL
SĂRII — 16 ; 18 : 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : GIU
LEȘTI — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Scene din viața de familie i COTROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cartouche și Omul din Rio : PALATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.
• Vara speranțelor : STUDIO — 10 ;
12 ; 14. .
• Orele fiicelor : COSMOS — 15.30 ;
17 30 ; 19,30.
• Domnișoara Noorie : LUCEAFĂ
RUL - 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, la grădină — 20,15, FAVORIT —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. MO
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DERN — 9 ; 11,30 ; 14 I 16,30 : 19, la
grădină,— 19,45.
• Alergătorul : CAPITOL — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină — 20.
• Războiul stelelor : BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,45 ; 16,30 ; 19,15. FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15,
AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,
la grădină — 19.30, GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
• Căpitanul răzbunării : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
FLACARA — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• împrumută-mi vocea astă-seară :
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Polițist sau delincvent : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, GRADINA GLORIA — 20,15.

• Un șerif extraterestru : LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, la grădină — 20,
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 1 18 ;
20, la grădină — 20,30.
s Trecătoarea : MELODIA — 9 : 11,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20,15,
• Cariera mea strălucită : FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ;
20, GRADINA TOMIS — 20,15.
• Julek * VIITORUL — 15,30 ; 17,30 1
19,30.
• Clinele : MUNCA — 15,30 ; 1743 :
20.
• Sint timid, dar mă tratez : GRĂDI
NA FESTIVAL - 20.
• Aventură in Arabia : GRĂDINA
MIORIȚA — 20.15.
• Cactus Jack : PARC-HOTEL — 20.
• Pentru un teanc de bancnote :
GRĂDINA CULTURAL — 20,15.
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A apârut :

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși și tovarășe,
Stimați oaspeți,

îmi face o' deosebită plăcere ca,
în numele secretarului general al
partidului, al conducerii de partid
și de stat, precum și al Consiliu
lui Național pentru Știință și
Tehnologie, să vă adresez dum
neavoastră, participanților la cel
de-al II-lea Congres al chimiei, un
salut călduros și cele mai bune
urări. (Vii aplauze). Doresc, de asemenea, să adresez un cald salut
oamenilor de știință și cercetăto
rilor chimiști de peste hotare care
iau parte, ca invitați, la congresul
nostru. (Aplauze).
Avînd loc în primul an al nou
lui cincinal, 1981—1985 — la
începutul unei etape noi, superi
oare, de dezvoltare a țârii — con
gresul care își deschide astăzi lu
crările capătă o importanță deo
sebită. El este chemat să dezbată
— atît în plen cît și în cele 8 sec
țiuni ale sale — activitatea des
fășurată în cincinalul trecut, să
tragă concluzii din experiența dobîndită în perioada care a trecut
de la primul Congres al chimiei
și să stabilească, în spiritul orien
tărilor Congresului al XII-lea al
partidului, măsuri corespunzătoare
în vederea îndeplinirii în cele mai
bune condiții a sarcinilor ce revin
industriei chimice în noul cinci
nal.
După cum cunoașteți, în cinci
nalul 1976—1980, pe care l-am în
cheiat, România a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economico-socp)fi. Sub conducerea partidului,
oa mii muncii au obținut succe
se importante în îndeplinirea pla
nului de producție, realizînd un
ritm mediu anual de 9,5 la sută
la producția globală și de peste 10
la sută la producția netă. în această perioadă s-au dezvoltat pu
ternic forțele de producție pe în
treg teritoriul țării, s-a consolidat
în continuare baza tehnico-materială a societății, s-a accelerat pro
cesul de modernizare a producției
în toate ramurile economiei națio
nale. Realizările obținute în creș
terea producției materiale și a eficienței economice au asigurat
sporirea avuției naționale și a ve
nitului național, ridicarea continuă
a nivelului de trai al întregului po
por. Retribuția medie a crescut, pe
cincinal, cu peste 29 la sută, în,
loc de 20 la sută cît era prevăzut
initial.
La toate aceste realizări o con
tribuție importantă a adus și in
dustria noastră chimică. Este cu
noscut rolul deosebit de important
al chimiei în cadrul economiei na
ționale, în promovarea progresului
tehnic și desfășurarea cu rezultate
superioare a întregii activități eco
nomice. Tocmai pornind de la acest rol, de la ponderea importan
tă pe care industria chimică o de
ține în cadrul programului general
de dezvoltare economico-socială a
țării, partidul și statul nostru au
acordat și acordă chimiei o im
portanță de prim ordin.
în anii construcției socialismu
lui — îndeosebi în ultimul dece
niu și jumătate — industria chimi
că din țara noastră a realizat unul
din cele mai înalte ritmuri de dez
voltare. Ca urmare a înfăptuirii
1 .iui însemnat program de inves
tiții, a fost creată o bază tehnică
modernă, s-au construit uzine și
combinate de înalt nivel tehnic, ca
pabile să realizeze o gamă largă de
produse chimice. Industria noastră
chimipă realizează în prezent o
producție de 305 ori mai mare decît în 1938 și de aproape 180 de
ori mai mare decît în 1950.
Și în cincinalul trecut industria
chimică a cunoscut o dezvoltare
susținută — ceea ce a făcut să
crească și mai mult rolul său im
portant în valorificarea superioară
a resurselor naționale, în acoperi
rea tot mai bună a necesarului de
materii prime și materiale pentru
diferite ramuri ale economiei na
ționale. Totodată, în această pe
rioadă, în industria chimică au
avut loc schimbări calitative im
portante, concretizate în dezvolta
rea cu precădere a producției de
sinteză fină și mic tonaj, de medi
camente, coloranți, fire și fibre sin
tetice, materiale plastice, cauciuc,
catalizatori și alte produse chimice.
O contribuție importantă la
realizările industriei chimice, la
perfecționarea continuă a activită
ții în acest domeniu au adus și
aduc cercetarea și ingineria tehno
logică — care au cunoscut o pu
ternică dezvoltare, mai ales în pe
rioada de după Congresul al IX-lea

al partidului. Dispunem, în pre
zent, de un puternic detașament
de cercetători și oameni de știință
în domeniul chimiei, capabili să
soluționeze probleme științifice și
tehnice complexe, să asigure dez
voltarea dinamică a acestei impor
tante ramuri a economiei națio
nale. în cele 27 de unități ale In
stitutului Central de Chimie lu
crează peste 20000 de cadre, din
tre care peste 6 000 cu studii su
perioare. La acestea trebuie adău
gate cadrele din învățămîntul su
perior, inginerii și tehnicienii, pre
cum și muncitorii din producție,
care aduc o contribuție importan
tă la perfecționarea producției, la
promovarea progresului tehnic în
această ramură.
în cincinalul trecut, cercetarea
chimică a fost orientată, îndeosebi,
spre asigurarea de tehnologii pro
prii, realizarea de produse compe
titive, valorificarea superioară a
resurselor de materii prime, pre
cum și spre modernizarea continuă
a proceselor și instalațiilor tehno
logice. Este de subliniat că peste

95 la sută din cele 570 capacități
de producție puse în funcțiune în
cincinalul 1976—1980 au la bază
tehnologii elaborate pe concepție
proprie — ceea ce a asigurat rea
lizarea unui grad înalt de înnoire
a producției. Peste 30 la sută din
produsele chimice realizate în anul
1980 au fost produse noi și reproiectate.
Cu toate rezultatele bune care
s-au obținut în această perioadă,
trebuie să spunem deschis că rea
lizările puteau fi și mai mari dacă
s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre pentru înlăturarea unor lip
suri și neajunsuri care s-au mani
festat îndeosebi în ce privește în
tărirea conlucrării cercetării cu
producția și învățămîntul, în vede
rea reducerii ciclului cercetare —
proiectare — producție. în cadrul
congresului trebuie discutate, în
spirit critic și autocritic, aceste
neajunsuri și stabilite măsurile ne
cesare pentru înlăturarea lor, pen
tru îmbunătățirea întregii Activi
tăți.
Stimați tovarăși,

Așa cum s-a stabilit la Congresul
al XII-lea al partidului nostru, un
obiectiv și o trăsătură definitorie a
noului cincinal în care am jntrat
este realizarea unei calități noi, su
perioare, în toate domeniile de
activitate. Acest obiectiv este va
labil și în ce privește activitatea
industriei chimice, care are de în
făptuit, în această perioadă, sarcini
de cea mai "mare importanță pen
tru progresul multilateral al eco
nomiei naționale, pentru trecerea
României la un nou stadiu de dez
voltare. în realizarea acestor im
*
portante sarcini, un rol deosebit
revine cercetării științifice, care
trebuie să acționeze pentru afir
marea tot mai puternică a revolu
ției tehnico-științifice în acest
domeniu.
Potrivit Programului-directivă
de cercetare științifică adoptat de
Congresul al XII-lea al partidului,
în cincinalul 1981—1985 cercetarea
chimică jare ca sarcină principală

creșterea gradului de prelucrare a
petrolului și gazului metan, a sării
și minereurilor feroase și neferoa
se, realizarea de noi elastomer!,
materiale și înlocuitori cu caracte
ristici superioare din mase plastice,
fipre și fire sintetice, dezvoltarea
chimiei fine, producerea de mate
riale speciale pentru electronică și
alte domenii de înaltă tehnicitate.
Se vor cerceta, de asemenea, noi
procedee pentru obținerea de com
bustibili sintetici din materii prime
nepetroliere, chimizarea subprodu
selor de la cocserii, precum și va
lorificarea chimică a biomasei și a
deșeurilor vegetale.
în cadrul întregii activități de
cercetare se va pune un accent
deosebit pe elaborarea de noi teh
nologii și pe modernizarea celor
existente, astfel încît să se asigure
o valorificare superioară a mate
riilor prime, realizarea unor con
sumuri minime de materiale și
energie, obținerea de produse de
înaltă calitate.
în domeniul valorificării supe
rioare a țițeiului și gazului metan

se vor perfecționa sistemele cata
litice și folosirea tuturor componenților prin extracție selectivă,
în chimia macromoleculară se
va avea în vedere realizarea de
noi elastomeri cu proprietăți su
perioare și ușor prelucrabili, poli
meri și copolimeri cu domenii de
folosință în electrotehnică, elec
tronică, fire și fibre din polipropilenă modificată, fire sintetice șl
artificiale pentru articole tehnice,
catalizatori superreactivi, auxiliari
pentru textile, metalurgie, hîrtie.
în chimia organică fină se va
adinei gradul de prelucrare pen
tru realizarea de noi coloranți,
pigmenți organici, reactivi și in
termediari cu caracteristici supe
rioare. Se va dezvolta, de aseme
nea, producția de medicamente pe
bază de extracție din plante și or
gane animale, se vor realiza ma
terii prime pentru industria cos
metică, preeum și noi sinteze de
vitamine și proteine.
în chimia anorganică se va pune
accentul pe valorificarea superi
oară a minereurilor neferoase și
nemetalifere, a metalelor rare,
precum și pe realizarea de mate
riale de înaltă puritate, necesare
unor ramuri de vîrf, ca microelec
tronica, aviația și energetica nu
cleară.
în concordanță cu cerințele
chimizării producției agricole, se
va perfecționa în continuare pro
ducția de îngrășăminte și pestici
de, urmărindu-se îndeosebi reali
zarea de îngrășăminte ieftine și cu
eficacitate sporită asupra plan
telor.
Prin întreaga sa activitate, cer
cetarea va trebui să asigure dez
voltarea și perfecționarea conti
nuă a producției în industria chi
mică, astfel încît această ramură
de vîrf a economiei naționale
să-și îndeplinească în cele mai
bune condiții importantele sarcini
ce-i revin în actualul cincinal.
în general, trebuie subliniat că
realizarea marilor sarcini ce re
vin chimiei în acest cincinal im
pune o activitate susținută atît

din partea unităților producătoa
re, cît și a celor de cercetare și
proiectare, o conlucrare tot mai
strînsă, în cadrul colectivelor
mixte, în vederea reducerii fazei
cercetare — pilot — producție și
introducerii cît mai rapide în
practică a rezultatelor cercetării,
a perfecționării continue a proce
selor tehnologice. Această conlu
crare va trebui să ducă, de ase
menea, la reducerea consumurilor
de materiale și creșterea produc
tivității muncii, la intensificarea
tipizării materialelor și tehnolo
giilor, în scopul realizării de pro
duse de înaltă calitate și cu chel
tuieli minime, cu o eficiență și
rentabilitate sporite. Peste tot va
trebui să se asigure -r- prlntr-o
conlucrare activă între cercetare
și producție — folosirea deplină a
capacităților moderne cu care
este dotată industria noastră chi
mică, realizarea, la toate instala
țiile, a parametrilor proiectați —
aceasta fiind o problemă de cea
mal mare însemnătate' pentru
dezvoltarea activității acestei ra-

muri în perioada actualului cin
cinal.
Problemele tot mai eomplexe pe
care le avem de rezolvat în acest
cincinal în domeniul chimiei im
pun să fie intensificată și mai mult
cercetarea interdisciplinară, să fie
întărită continuu conlucrarea cu
învățămîntul, cu producția, în ve
derea realizării unor produse și
tehnologii de tehnicitate și comple
xitate tot mai mare, care să țină
pasul cu cele mai noi cuceriri rea
lizate în acest domeniu pe plan
mondial, să satisfacă pe deplin ce
rințele sporite puse de dezvoltarea
generală a economiei naționale în
actuala etapă.
în același timp, este necesar să
fie dezvoltată în continuare cola
borarea cu institutele similare din
țările socialiste, din toate țările lu
mii, fără deosebire de orînduire
socială, pentru soluționarea unor
probleme de interes comun, să fie
întărită participarea țării noastre
la conlucrarea științifică interna
țională, la schimbul mondial de
valori științifice și tehnice in do
meniul chimiei. Faptul că la con
gresul nostru participă un mare
număr de cercetători și oameni de
știință de peste hotare constituie o
ilustrare a relațiilor bune de cola
borare dintre cercetătorii chimiști
din România și cei din alte țări, o
expresie a dorinței comune de a
dezvolta continuu conlucrarea in
acest domeniu. îmi exprim speran
ță că participarea oaspeților noș
tri la congres, referatele și comu
nicările pe care le vor prezenta,
schimbul de opinii și de informa
ții științifice ce se va realiza cu acest prilej vor duce la o și mai
strînsă colaborare între chimiștii
români și cei din alte țări, în inte
resul dezvoltării științei chimice în
general, al cauzei nobile a progre
sului și prosperității popoarelor
noastre, a păcii și înțelegerii între
națiuni.
Stimați tovarăși,

Recent, în țara noastră au avut
loc două manifestări științifice in

ternaționale deosebit de importan
te. Mă refer la Congresul interna
țional de istorie a științei, care, abordînd problemele evoluției cu
noașterii științifice de-a lungul
timpului, a pus puternic în lumină
ideea că știința este rezultatul con
tribuției tuturor popoarelor, un
bun comun de care trebuie să be
neficieze neîngrădit toate națiuni
le. Mă refer, de asemenea, la Sim
pozionul internațional „Oamenii de
știință și pacea" — desfășurat sub
înaltul patrona] al președintelui
republicii — și care a dezbătut
marile răspunderi ce revin astăzi
științei, slujitorilor ei, în apărarea
păcii, libertății și vieții popoare
lor. Lucrările acestor importante
reuniuni internaționale — la care
au luat parte personalități de pres
tigiu ale științei și culturii dintr-un mare număr de țări ale lu
mii — au evidențiat cu putere că
misiunea fundamentală a științei
este de a servi nemijlocit cauza
progresului șl bunăstării popoare
lor, idealurile nobile ale păcii și în
țelegerii între națiuni.
Iată de ce, acționînd în spiritul
întregii politici de pace și colabora
re a partidului și statului nostru,
toți cercetătorii și oamenii de ști
ință din țara noastră, răspunzînd
Apelului participanților la simpo
zionul internațional „Oamenii de
știință și pacea", chemărilor Co
mitetului internațional de iniția
tivă constituit cu acest prilej,
trebuie să considere drept o înaltă
îndatorire a lor de a milita ferm,
împreună cu întregul popor, ală
turi de forțele progresiste, înainta
te, din întreaga lume, pentru o po
litică de pace și colaborare, pentru
ca minunatele cuceriri ale științei
să servească bunăstării și fericirii
popoarelor — și nu războiului și
distrugerii.
în actualele împrejurări, cînd are
loc o agravare a situației interna
ționale, este mai necesar ca oricînd
ca oamenii de știință, cercetătorii
și savanții din întreaga lume să-și
unească eforturile și, împreună cu
popoarele lor, cu toate forțele iu
bitoare de pace și progres, să se
ridice cu hotărîre împotriva războ
iului și înarmărilor. Să cerem să
fie oprită amplasarea și desfășu
rarea de noi rachete în Europa, să
se renunțe la fabricarea bombei cu
neutroni, să fie oprită cursa înar
mărilor 1
Să facem totul pentru ca desco
peririle științei să servească lichi
dării marilor decalaje dintre țările
sărace și țările bogate, înlăturării
Btării de subdezvoltare în care se
mai *
flă o mare parte a omenirii I
Să milităm ca știința să contri
buie activ la soluționarea marilor
probleme ale lumii de azi — pri
vind energia, materiile prime, ali
mentația, apa, sănătatea — la pro
gresul și civilizația întregii umani
tăți !
Să acționăm cu cea mal mare
răspundere pentru destinele ome
nirii, pentru făurirea unei lumi a
păcii și colaborării, fără arme și
fără războaie, pentru apărarea ce
lui mai fundamental drept al omu
lui, al popoarelor — dreptul la
viață, la pace, la existență liberă
și independentă 1
Sînt încredințată că oamenii de
știință și cercetătorii din Româ
nia — slujind cu înalt devotament
cauza socialismului în patria noas
tră — vor milita cu toate energiile
și forțele lor creatoare pentru în
făptuirea neabătută a politicii
partidului șl statului nostru — po
litică ce corespunde în cel mai
înalt grad intereselor și aspirațiilor
poporului român de progres și bu
năstare, de independență, colabora
re și pace. (Vii aplauze).
Stimați tovarăși,

Doresc, în încheiere, să exprim
convingerea că lucrările celui de-al
II-lea Congres național al chimiei
vor impulsiona și mai puternic
dezvoltarea științei chimice româ
nești și a industriei chimice în ge
neral — și, totodată, vor afirma cu
putere voința și hotărîrea tuturor
oamenilor muncii din acest dome
niu de a aduce o contribuție tot
mai însemnată la realizarea mari
lor obiective ale actualului cinci
nal, la înfăptuirea Programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, la cauza
progresului și păcii în întreaga
lume.
Cu această convingere, urez
succes deplin lucrărilor congresu
lui I (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. pe problemele agriculturii
27—28 august 198t

Editura politică

CRONICĂ
în vederea unei mai bune coordo
nări a activității din domeniul in
dustriei construcțiilor de mașini și
utilaje, industriei de mașini-unelte.
electrotehnice si electronice, prin de
cret al Consiliului de Stat a fost re
organizat Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și s-au Înfiin
țat Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Indus
triei de Mașini-Unelte. Electrotehni
că și Electronică.
Prin decret prezidențial In funcția
de ministru al industriei construcți
ilor de mașini a fost numit tovarășul
loan Avram, iar in funcția de minis
tru al industriei de mașini-unelte.
electrotehnică și electronică tovară
șul Gheorghe Petrescu.
De asemenea, avînd in vedere sar
cinile deosebite din domeniul ex
tracției șl preparării cărbunelui, mi

nereurilor șl altor materii prime și
materiale, a extracției țițeiului și ga
zelor naturale, prospectării si punerii
in evidentă a noi resunse. prin decret
al Consiliului de Stat a fost reor
ganizat Ministerul Minelor. Petrolu
lui si Geologiei si s-au înființat Mi
nisterul Minelor. Ministerul Petrolu
lui și Ministerul Geologiei.
Prin decret prezidențial, tovarășul
Virgil Trofin a fost eliberat din
funcția de ministru al minelor, pe
trolului și geologiei și de viceprimministru al guvernului, urmind a pri
mi alte însărcinări.
In funcția de ministru al minelor
a fost numit tovarășul Ion Lăzărescu.
în funcția de ministru al petrolului
tovarășul Gheorghe Vlad. iar In func
ția de ministru al geologiei tovarășul
loan Folea.

Vizita delegației Adunării Federale
a Republicii Socialiste Cehoslovace
La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni dimineața a sosit în Capi
tală o delegație a Adunării Federale a
Republicii Socialiste Cehoslovace,
condusă de Alois Indra, membru al
Prezidiului C.C.' al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Adunării Fe
derale.
Din delegație fac parte deputății :
Michal Zakovic, vicepreședinte al
Adunării Federale, Vlasta Malikova,
membră a Prezidiului Adunării Fede
rale, Michal Cyprich, vicepreședinte
al Comitetului constituțional-juridic
al Camerei Națiunilor, Mărie Pliskova, cenzor al Comitetului pentru agri
cultură și alimentație al Camerei Na
țiunilor, Josef Suber, membru al Co
mitetului pentru mandate șl imuni
tăți al Camerei Poporului, Stanislav
Kriz, șeful Direcției pentru relații ex
terne a Adunării Federale.

★
Luni, tovarășul Nlcolae Glosări,
membru supleaht al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a
avut o întrevedere cu delegația Adunării Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovacia, condusă de Alois
Indra, membru al Prezidiului C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
Adunării Federale.
Cu acest prilej, au fost subliniate
bunele relații statornicite între Repu
blica Socialistă România si Republica
Socialistă Cehoslovacă, evidențilndu-se importanta convorbirilor și în
țelegerilor convenite Intre președinții
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak,
pentru întărirea oontinuă a raportu
rilor de prietenie, colaborare șl co
operare pe multiple planuri. In inte
resul ambelor țări, al cauzei păcii șl
socialismului.
S-a exprimat dorința comună de a
contribui Ia diversificarea și adincirea relațiilor româno-cehoslovaee.
în acest context s-a subliniat rolul
parlamentelor șl parlamentarilor din

★
Delegația Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace con
dusă de Alois Indra, președintele Adunării Federale, a depus, luni dupăamiază, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru
socialism.
Au fost prezenți Virgil Teodorescu
și Emilia Sonea, vicepreședinți ai

La aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de tovarășii Nicolae
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al CIC. al
P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, Virgil Teodorescu. Emilia
Sonea, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Stan Soare, președin
tele Grupului român al Uniunii In
terparlamentare, președintele Comi
siei pentru învățămînt, știință și cul
tură a M.A.N., loan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei constitutionals și
juridice. Emanoil Babicl, secretar al
Comisiei pentru industrie și activita
tea economico-financiară, Georgeta
Ionică, deputată, membră a Comisiei
pentru politică externă și cooperare
economică internațională.
Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

România și Cehoslovacia în intensi
ficarea colaborării dintre cele două
țări, in Întărirea prieteniei și solida
rității dintre popoarele noastre.
La Întrevedere au participat Virgil
Teodorescu, Emilia Sonea. vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționale,
președinți și secretari de comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale,
deputați.
A fost de fată Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.
în aceeași zi. Biroul Marii Adunări
Naționale a oferit un dineu in onoa
rea delegației Adunării Federale a
R. S. Cehoslovace.
în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, s-a toastat în sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak. pentru Întărirea continuă a
raporturilor de prietenie, colaborare
și cooperare pe multiple planuri din
tre țările și popoarele noastre.

★
Marii Adunări Naționale, reprezen
tant! ai Consiliului popular al muni
cipiului București, generali și ofițeri,
alte persoane oficiale.
Au participat Lumir Hanak, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Întîlnire Ia C. G al P. GR.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit,
luni după-amiază. cu tovarășul Nar
ciso Isa Conde, secretar general al
Partidului
Comunist
Dominican,
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
face o vizită in țara noastră.
» în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de colaborare și
solidaritate militarită Intre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu-

nist Dominican, intre popoarele ce
lor două țări. De asemenea, s-a fă
cut o informare reciprocă asupra ac
tivității și preocupărilor actuale șl
de perspectivă ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist
Dominican, cît și asupra unor aspec
te ale vieții politice internaționale.
La convorbire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, a participat Dumitru Turcus, ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

Cronica

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei, am
basadorul acestei țări la București,
Carlos dos Santos Veras, a oferit,
luni, o recepție.
Au participat Ion Ioniță. vlceprimministru al guvernului. Petre Gigea,
ministrul finanțelor, loan Ceterchi,
ministrul justiției. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul

Afacerilor Externe. Doina Ardare,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, ai unor
instituții de știință, artă și cultură.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru I, 10 *1 11
septembrie. In țară i Vremea va H ta
generai frumoasă șl se va încălzi
treptat.
Cerul va ti variabil și vor
cădea averse Izolate de ploaie, în
deosebi ta vestul țării șl zonele de

deal și de munte, vtat moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
8 șl 18 grade, iar valorile maxime vor
oscila intre 20 șl 30 de grade. Ceață
locală, mal ales ta Transilvania.
In
București : Vreihe ta general frumoasă
șl tn încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse tatre 10 și 13
grade, iar cele maxime tatre 23 și 26
grade. (Margareta Struții. meteorolog
de serviciu).

/

Prima zi a lucrărilor celui de-al II-lea Congres național de chimie (Urmare din pag. I)
burile Internationale de mărfuri. în
același timp".
Ministrul industriei chimice a re
levat că această ramură este azi in
măsură să contribuie la dezvoltarea
producției agroalimentare. a tuturor
sectoarelor industriale, inclusiv a
tehnicilor asa-zise de vîrf. să susțină
sănătatea populației cu toate produ
sele necesare, să asigure baza mate
rială a activităților științifice, socialculturale cu produsele noastre din
acest sector.
..înscriind dezvoltarea in continua
re a industriei chimice în dezvoltarea
accelerată a industriei românești —
menționează referatul — pe baza
orientării date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a analizelor si îndrumă
rilor primite, industria chimică trece
la o nouă etapă de dezvoltare, carac
terizată prin realizarea unei struc
turi moderne a producției, cu precă
dere în sectoarele care asigură o va
lorificare suoerioară a materiilor
prime, potrivit cerințelor progresului

tehnico-ștlintific contemporan, ca
racterizată prin realizarea unei creș
teri substanțiale a producției și a
venitului national. cu consumuri
materiale și energetice cît mai mici.
Este o cinste și o mîndrie pentru
noi, cei ce lucrăm în industria chi
mică, faptul că în aplicarea in prac
tică a programelor de dezvoltare, de
la concepție și pînă la producția efectivă. întreaga activitate este con
dusă de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu".
După ce a trecut In revistă direc
țiile de bază și prioritățile progra
melor de dezvoltare a chimiei, refe
ratul a subliniat contribuția pe care
trebuie să o aducă la înfăptuirea acestor sarcini oamenii de știință, cer
cetătorii, lucrătorii din acest domeniu
care au furnizat și furnizează con
tinuu noi idei, noi metode și tehno
loga. noi produse de valoare.
„Cercetarea românească, condusă șl
îndrumată permanent de tovarășa academiclan doctor inginer Elena
Ceaușescu, de al cărui nume se leagă
toată dezvoltarea Industriei chimice

românești, participă nemijlocit la
realizarea tuturor obiectivelor indus
triei chimice — se arată in continua
re în referat.
Legată strins de interesele dezvol
tării economiei naționale, de solu
ționarea celor mai actuale probleme
de tehnică și tehnologie chimică, cer
cetarea chimică românească a asigu
rat și asigură tehnologiile necesare
dezvoltării și modernizării continue a
industriei chimice românești, creș
terea continuă a eficientei producției,
mărirea permanentă a capacității
industriei noastre de a participa în
măsură tot mai mare la schimburile
Internationale de tehnologii, la in
dustrializarea țărilor în curs de dez
voltare.
Rog să-mi permiteți să aduc aici,
in fața participanților la cel de-al
II-lea Congres Național de Chimie —
a spus ministrul industriei chimice
— un călduros omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu pentru contribuția directă
la dezvoltarea cercetării si științei
românești, la dezvoltarea susținută a

industriei chimice din patria noastră,
la dezvoltarea științei și cercetării
chimice mondiale".
A luat apoi cuvîntul prof. Josă
Jaz, directorul Biroului de cooperare
științifică pentru Europa și America
de Nord al UNESCO, care a ‘adresat
participanților un salut, în numele
directorului general al UNESCO, și
a relevat faptul că organizația pe
care o reprezintă dă o înaltă apre
ciere contribuției savanților români
la dezvoltarea chimiei pe plan mon
dial. Vorbitorul a arătat că UNESCO
acordă în programele sale o atenție
aparte științelor chimice deoarece
chimia are impactul cel mal impor
tant in dezvoltarea industrială și a
vieții in general. Menționînd că
această dezvoltare nu se va putea
desfășura armonios decit prin coo
perare, vorbitorul a subliniat că
UNESCO apreciază realizările cer
cetătorilor români tn domeniul chi
miei ca foarte Importante, Iar expe
riența lor extrem de valoroasă pe
plan internațional, îndeosebi pentru
țările In curs de dezvoltare, care au

de făcut mari eforturi în direcția
impulsionării propriei industrii și
a sectoarelor de cercetare.
Exprimindu-și convingerea că. sub
directa îndrumare a tovarășei aca
demician Elena Ceaușescu, oamenii
de știință vor obține noi rezultate
de prestigiu, prof. Jos6 Jaz a subli
niat că cercetarea științifică româ
nească se afirmă pe plan mondial
ca un factor activ in întărirea coo
perării internaționale. Vorbitorul a
arătat că UNESCO dorește să dez
volte o largă cooperare Intre statele
membre și a apreciat, in acest con
text, că România este un membru
distins șl foarte activ in cadrul acti
vității pe care această organizație o
întreprinde în lume.
La rîndul său, prof. Emanuel
Merdinger, din S.U.A., transmițind
participanților un mesaj și urări de
succes lucrărilor congresului, din
partea președintelui Societății ame
ricane de chimie, prof. Albert
Zettlemayer, și a redactorului-șef
al publicației „Chemical and Engi
neering News", prof. Michael Heg-

lin, a spus : „Chimiștii români sînt
bine cunoscuți pentru pasiunea și
devotamentul cu care se consacră
descoperirilor științifice. în calitate
de colegi, privim cu deosebită satis
facție realizările dumneavoastră și
așteptăm să cunoaștem îndeaproape
rezultatele obținute in dezvoltarea
chimiei, tn această epocă de încor
dare pe plan internațional este în
curajator faptul că oamenii de știin
ță din întreaga lume se pot intîlni
intr-un schimb de păreri asupra cu
noștințelor științifice și experienței
lor. pentru binele întregii omeniri.
Speranțele privind viitorul nostru șe
află in mîinile oamenilor de știință,
iar știința poate acționa deplin doar
dacă nu cunoaște granițe naționale".
în cursul după-amiezii, lucrările
congresului s-au desfășurat ta urmă
toarele secțiuni : polimeri, chimie
organică, petrochimie si carbochimie. chimie organică si metale nefe
roase. cataliză și catalizatori, ingi
nerie chimică, chimie fizică, energe
tică chimică și biochimică.
Lucrările congresului continuă.

După încheierea ședinței inaugura
le. a fost vizitată o expoziție înfătișînd principalele rezultate obținute
de cercetătorii chimiști. multe dintre
ele distinse cu premii ale Acade
miei si laureate ale FestivaLului na
țional ..Cîntarea României".
Un loc central în expoziție II ocu
pă brevetele unor invenții de mare
valoare științifică și practică, lu
crările. editate în limba română șl
în limbi străine, ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Sînt prezentate, de asemenea, ma
chete ale unor instalații industriale
moderne, realizate pe baza cercetă
rilor efectuate tn cadrul Institutului
Central de Chimie, grafice si oanouri
ce ilustrează dezvoltarea în ritm ac
celerat a industriei noastre chimice,
în expoziție se află si lucrări ale
unor savant! români de prestigiu,
apărute de-a lungul timpului ta tara
noastră și peste hotare, care stau
mărturie bogatelor tradiții ale școlii
românești de chimie.
(Agerpres)
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„Sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, poporul român
a obținut remarcabile succese"
Mijloacele de informare In masă din numeroase țări inserează articole și
comentarii in care sint relevate succesele poporului nostru in diferite do
menii de activitate, principiile și obiectivele nobile ale politicii externe a
partidului și statului nostru, pozițiile constructive, militante ale României
In marile probleme ale lumii contemporane. Un loc de frunte în comenta
riile presei este rezervat evidențierii rolului determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea in viață a întregii politici
interne și externe a României, contribuției valoroase a conducătorului parti
dului și statului nostru la promovarea înțelegerii, colaborării și păcii in
lume.

AUSTRIA. Ziarul „DIE PRESSE"
a dedicat țării noastre un supliment
special. Articolul intitulat „Perspective favorabile dezvoltării relaț iilor
de prietenie româno-austrlece's" relevă, între altele, că, acționînd con
stant pentru dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor sale externe. Româ
nia își întemeiază cu consecvență le
găturile cu celelalte state pe baza
principiilor preconizate de președin
tele Nicolae Ceaușescu, cum sint de
plina egalitate în drepturi, respectul
independenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne, nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței, dreptul
sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn
pe destinele sale și de a se dezvolta
liber și independent.
în lumina acestor principii. Româ
nia și-a extins și diversificat conti
nuu relațiile sale economice și tehnico-științifice cu toate statele lumii,
fără deosebire de orinduire socială,
lntreținînd in prezent asemenea ra
porturi cu 150 de țări și înregistrând
în ultimii 30 de ani o creștere de 42
de ori a volumului comerțului său
exterior. Se subliniază, totodată, că,
bazate pe vechi tradiții și pe aspira
țiile comune de pace și progres ale
celor două popoare, relațiile românoaustriece au înregistrat o dezvoltare
continuă, evoluție profund stimulată
și dinamizată de înțelegerile la nivel
înalt realizate cu prilejul întîlnirilor
și convorbirilor președintelui Nicolae
Ceaușescu cu șefii de stat și de gu
vern ai Austriei.
SRI LANKA. Presa din această
țară a consacrat, la rîndul ei, am
ple materiale tării noastre.
Ziarul „SUN" a publicat articolele
„începutul unei noi epoci" și „Ve
nitul s-a dublat". Cel dinții relatea
ză despre Congresul consiliilor oame
nilor muncii, subliniind că dezbate
rile acestuia s-au desfășurat într-un
cadru puternic marcat de stilul de
lucru al tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Al doilea articol evldentiază activitatea poporului român.
îndreptată spre Îndeplinirea lh cete
mal bune condiții a planului cinci
nal. prezentând obiectivele ce trebuie
realizate.
„THE SUNDAY OBSERVER- re
levă momentele importante din lupta
pentru adîncirea transformărilor de
mocratice. etapele de dezvoltare economico-socială a României, subli
niind faptul că tara noastră a înre
gistrat succese deosebite in perioada
ce a urmat după Congresul al IX-lea
al P.C.R.. la care tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost ales în fruntea par
tidului.
INDIA. „NEW AGE", organul cen
tral al Partidului Comunist din India,
publică, sub titlul „Ampla dezvoltare
• României socialiste", un articol în
care relevă că tara noastră a obtinut
„succese istorice după anul 1965, în
perioada care a urmat celui de-al
IX-lea Congres al P.C.R.. care l-a
ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
în fruntea partidului. Sub conducerea
președintelui Ceaușescu s-au elabo
rat șl se înfăptuiesc o strategie știin
țifică pe termen lung, o politică ori
ginală, caracterizată de un profund
patriotism". După ce prezintă, pe bază
de cifre, realizările deosebite obtinu-

te in dezvoltarea soclal-economică. in
ridicarea nivelului de trai, articolul
arată : „Schimbările adinei din so
cietatea românească au fost, de ase
menea. marcate de institutionalizarea unui larg sistem democratic de
participare a poporului muncitor la
guvernarea societății".
MAURITANIA.
Cotidianul
„CHAAB" a consacrat tării noas
tre două pagini, publicind la loc de
frunte fotografia tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Ziarul prezintă cititorilor
săi succesele economico-sociale în
registrate de tara noastră în anii so
cialismului. Un capitol special este
consacrat politicii externe românești
de pace și prietenie cu toate popoa
rele lumii, scotîndu-se în evidentă aprecierea tovarășului Nicolae
Ceaușescu potrivit căreia, nu există
conflict sau problemă litigioasă, în
oricare parte a lumii, care să justi
fice recurgerea la arme și care să
nu poată fi soluționate pe căi pașni
ce. în interesul popoarelor, al cauzei
destinderii și păcii în regiunea res
pectivă și în întreaga lume.
THAILANDA. Cotidianul de limbă
engleză „THE NATION" a dedicat
României un supliment de 20 de pa
gini. în prima pagină este inserată
fotografia tovarășului Nicolae
Ceaușescu, încadrată de articolul in
titulat „Nicolae Ceaușescu — arhi
tectul politicii externe a României".
Suplimentul cuprinde articole privind
realitățile economice și sociale din
tara noastră, dezvoltarea impetuoasă
a diferitelor sectoare de activitate în
anii socialismului.
ARGENTINA. Ziarul „CRONICA"
reliefează intr-un articol profundele
transformări sociale, politice și eco
nomice ce au avut loc în tara noas
tră în ultimii 37 de ani. Toate aceste
victorii, relevă ziarul, „au transformat
România dintr-o tară eminamente
agrară într-o țară cu o economie in
dustrială dezvoltată, cu mari posibili
tăți de a se înscrie în rîndul națiuni
lor dezvoltate ale lumii".
ZAMBIA. Ziarul ..TIMES OF ZAM
BIA" a publicat articolul „Ceaușescu
își călăuzește națiunea spre prosperi
tate", însoțit de fotografia președin
telui României, și un articol prezen
tând succesele obținute de România
in ultimii 16 ani. Totodată, revista
zambiană „NATIONAL MIRROR" a
publicat un supliment consacrat dez
voltării generale a României socia-

COLUMBIA. în orașul Ibague, ca
pitala departamentului Tolima. s-a
desfășurat o „Săptămînă culturală ro
mânească". La inaugurarea manifes
tării au rostit cuvîntări guvernatorul
departamentului Tolima. dr. Gregorio
Rudais, și ambasadorul României In
Columbia, Gheorghe Dobra. Cu acest
prilej a fost constituită Casa de
cultură română din orașul Ibague.
menită să contribuie la promovarea
raporturilor de prietenie și colaborare
dintre România și Columbia.
BRAZILIA. în capitala acestei țări
a fost organizată o expoziție de carte
românească. în cadrul căreia la loc de
cinste se află volume din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate".
(Agerpres)

Tovarășului Mr Mov i-a fost acordată
„Steaua de Aur de Erou al Republicii Populare Bulgaria"
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani
SOFIA 7 (Agerpres). — Agenția
B.T.A. transmite că. pentru merite
deosebite fată de partid și de po
por în lupta împotriva fascismului șl
în construcția societății socialiste,
pentru aportul la cauza consolidării
păcii și securității, .cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani. tova
rășului Todor JivkOv. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti

Tîrgul internațional de la Leipzig
Pavilionul românesc de chimie vizitat de tovarășul
Erich Honecker
siliului de Miniștri, de alți conducă
BERLIN (Agerpres). — La Leipzig
tori de partid și de stat din R. D.
s-a deschis tradiționalul tlrg interna
Germană.
țional de toamnă, cu participarea a
peste 6 000 de firme din 46 de țări
Apreciind calitatea exponatelor din
și din Berlinul occidental.
pavilionul țării noastre, tovarășul
Țara noastră este prezentă cu o
Erich Honecker și-a exprimat con
gamă variată de produse chimice,
vingerea că relațiile tradiționale de
mașini pentru prelucrarea lemnului,
prietenie dintre țările noastre se vor
mijloace de transport, mașini pentru
intensifica în continuare, în spiritul
industria textilă, mobilă, produse din
celor convenite cu ocazia intllnlrilor
domeniul industriei ușoare.
la nivel înalt.
în ziua inaugurală, pavilionul ro
Conducătorii de partid șl de stat
mânesc de chimie a fost vizitat de
din R. D. Germană au fost salutați
tovarășul Erich Honecker, secretar ge
de Gheorghe Tache, ambasadorul
neral al C.C. al P.S.U.G., președinte-'
României în R.D.G., și de alte perle Consiliului de Stat al R. D. Ger
soane oficiale române.
mane, Willi Stoph, președintele Con-

Prețedintele Consiliului de Stat al R.D.G.
despre înțelegerea privind întilnirea cu cancelarul R.F.G.
el — este, firește, valabil și in ce
După cum transmite agenția
A.D.N., Erich Honecker, secretar ge
privește o întîlnire cu cancelarul
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
R.F.G., Helmut Schmidt. „Din cores
pondența noastră — a relevat Erich
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
Honecker — noi am convenit să ne
mane, a declarat, la Tîrgul de la
intîlnim la o dată oportună, pentru
Leipzig, că oamenii de stat din țări
a discuta toate problemele care pri
cu orînduiri sociale diferite ar tre
vesc atît asigurarea păcii, cit și norbui să se întîlnească tocmai în pe
malizarea relațiilor dintre Republica
rioadele cele mai complicate pe plan
Federală Germania și Republica Democrată Germană".
internațional. Acest lucru — a spus

Congresul sindicatelor britanice
LONDRA 7 (Agerpres). — La Black
pool au Început luni lucrările celui
de-al 113-lea Congres anual al sin
dicatelor britanice (T.U.C.). Timp de
cinci zile delegații la congres vor examina o serie de moțiuni, pregăti
te anterior, in vederea creării de noi
locuri de muncă și reducerii șo
majului, precum și o serie de docu
mente privind politica externă a
Marii Britanii.
Deschizînd lucrările, președintele
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LUANDA 7 (Agerpres). — Sub titlul
„Situația militară din Angola", co
respondentul agenției France Presse
la Luanda relatează printre altele :
Intervenția sud-africană în sudul
Angolei, începută acum două săptămîni, se prelungește în ciuda afir
mațiilor Pretoriei că și-a retras tru
pele. Ziariști străini invitați de au
toritățile angoleze să viziteze zonele
sinistrate din sudul țării au putut
constata sîmbătă că aviația sud-afri
cană violează spațiul aerian ango
lez și continuă să bombardeze obiec
tive civile și militare pînă la o adîncime de 200 de km în interiorul țării
de la granița cu Namibia.
Trupele regimului de la Pretoria
continuă să ocupe șase localități :
Ondjiva, capitala provinciei Cunene,
situată la 40 km de frontieră, Xangongo, Cuamato, Mongua. Humbe,
precum și Mupa, la 200 km de fron
tieră. Trupele sud-africane mențin
încă 11 000 de oameni în sudul An
golei, menționează oficialitățile an
goleze.
Un ofițer angolez, căpitanul Mario
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VIZITA ÎN FINLANDA. O dele
gație a U.T.C., condusă de tovară
șul Pantelimon Găvănescu, primsecretar al C.C. al U.T.C., care
efectuează o vizită oficială în Fin
landa, a avut convorbiri cu repre
zentanți ai Consiliului de Stat pen
tru Tineret, Ligii Tineretului Demo
crat, Tineretului Social-Democrat și
ai Tineretului de Centru din această
țară, a vizitat obiective de tineret
și social-culturale din orașele Hel
sinki, Joensuu și Nurmens. în ca
drul discuțiilor s-a realizat un
amplu schimb de informații pri
vind preocupările șl activitatea ti
nerei generații din România și
Finlanda, subliniindu-se dorința re
ciprocă de a dezvolta și întări coo
perarea dintre tineretul român și
tineretul finlandez, în cadrul bune
lor relații de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și popoare.
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O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R., condusă de tovarășul
Petre C. Ion, membru al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Tulcea al P.C.R., a
efectuat, la invitația C.C. al
P.S.U.G., o vizită pentru schimb de
experiență în R.D.G. Membrii de
legației au avut convorbiri la C.C.
al P.S.U.G., la Comitetul regional
Schwerin al P.S.U.G., au vizitat o
serie de întreprinderi industriale și
agricole. La încheierea vizitei, de
legația de activiști ai P.C.R. a fost
primită de tovarășul Horst Dohlus,
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G. A partici
pat Gheorghe Tache, ambasadorul
României în RD.G.

LA KREMLIN a avut loc, luni,
o întîlnire între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și Le Duan,
secretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, sosit în Uniunea Sovie
tică într-o vizită de prietenie. în
cadrul întîlnirii au fost examinate
relațiile bilaterale, posibilitățile ex
tinderii acestora pe multiple pla-

nuri, precum și probleme ale situ
ației internaționale — relatează agenția T.A.S.S.

LA BELGRAD au început con
vorbirile dintre Lazar Moisov, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,
și Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al P.C.I., aflat în vizită ofi
cială în R. S. F. Iugoslavia. A avut
loc un schimb de informații cu pri
vire la activitatea celor două parti
de pe plan intern, precum și asupra
posibilităților de dezvoltare în con
tinuare a colaborării dintre U.C.I.
și P.C.I. Au fost abordate, totodată,
o serie de aspecte ale vieții inter
naționale.
REGELE HUSSEIN AL IORDA
NIEI s-a pronunțat, Intr-un inter
viu acordat revistei „Al Mostakbal" pentru organizarea unei con
ferințe Internationale in vederea
soluționării conflictelor din Orien
tul Mijlociu. „Am în vedere o con
ferință internațională la care să
participe toate țările implicate, lncliisiv S.U.A. și U.R.S.S.. precum și
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei" — a arătat suveranul hașemit.
PRIMUL MINISTRU AL REPU
BLICII ZIMBABWE, Robert Mu
gabe, a anunțat că vor fi luate
măsuri vizînd întărirea armatei și
formarea unei miliții populare al
cătuită din bărbați, femei șl tineri
— relatează agenția Associated
Press. Premierul a adoptat această
hotărlre ca urmare a actelor de agresiune de o anvergură tot mai
mare — așa cum o demonstrează
invadarea sudului Angolei — comise
de trupele regimului rasist de la
Pretoria împotriva statelor africane
independente.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE
DIN BANGLADESH, prevăzute
să se desfășoare la 21 septembrie
a.c., au fost aminate pentru 15 oc
tombrie 1981. la cererea partidelor
politice, a anunțat la Dacca Comisia

Consiliului general al T.U.C., Alan
Fisher, a subliniat că una dintre
sarcinile principale ale mișcării mun
citorești o constituie activizarea lup
tei pentru pace. împotriva cursei în
armărilor nucleare. Arsenalul nuclear
acumulat in prezent, a menționat el.
amenință însăși existenta omenirii,
lupta sindicatelor in apărarea dreptu
rilor lor fiind legată in mod indiso
lubil de asigurarea unui climat de
pace.

Trupele regimului rasist de la Pretoria
operează în continuare pe teritoriul Angolei
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dului Comunist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, i-a fost înmînată,
luni. „Steaua de Aur de Erou al
Republicii Populare Bulgaria" — cea
mai înaltă distincție bulgară.
Cu acest prilej, tovarășul Todor
Jivkov a fost felicitat de membrii
si membrii supleant! ai Biroului Po
litic. de secretari ai C.C. al P.C.B.

electorală națională. Alegerile pre
zidențiale au devenit necesare in
urma asasinării, la 30 mai, a pre
ședintelui Ziaur Rahman. Constitu
ția prevede ca. în cazul întreruperii
mandatului prezidențial, să fie or
ganizate alegeri intr-un interval de
180 de zile. Pînă în prezent, și-au
anunțat intenția de a candida patru
personalități politice — Abdus Sat
tar, din partea Partidului Nationa
list de guvernămînt, Khan Abdus
Sobur (Liga Musulmană), generalul
în retragere Ataul Ghai Osmany,
propus de „Comitetul National al
Cetățenilor", și președintele Ligii
Poporului, Aleem Al-Razee.

POLIȚIA FEDERALA BRAZI
LIANA a arestat, in momentul in
care încercau să treacă frontiera in
mod clandestin. 15 adepțl ai sectei
„moon" din orașul brazilian Sao
Paulo. Secta, condusă de reverendul
de origine sud-coreeană Sun-Moon,
care ■domiciliază în S.U.A. și care, in
cîteva rinduri, a fost pe punctul de
a fi expulzat din această țară, ur
mărește atragerea de copii in rîndurile ei, pe care ulterior ii obligă să
cerșească pentru a aduna fondurile
necesare desfășurării unor activități
oculte.
VULCANUL ST. HELENS din
statul Washington a redevenit ac
tiv. La 6 septembrie o importantă
cantitate de lavă s-a scurs pe mar
ginile craterului timp de mai mul
te ore, însoțită de mai multe mișcări seismice.

URAGANUL „Emîly", format în
zonele tropicale, a ajuns în apele din
nord-estul Canadei. Viteza vintului
variază intre 120—145 km pe oră.
Meteorologii americani de la Cen
trul pentru uragane din Miami au
arătat că „Emily“ va afecta în mică
măsură regiunile de uscat din estul
Canadei, punind in schimb in peri
col navigația de coastă, din cauza
valurilor de peste 3,5 metri care lo
vesc țărmurile.

Oliveira, a indicat că. la 1 septem
brie, forțele aeriene sud-africane au
comis 36 de violări ale spațiului ae
rian angolez, în ziua următoare 21, la
3 septembrie 15. iar la 4 septembrie
14. Cahama, localitate situată la 130
km de frontieră, a fost din nou bom
bardată, în zilele de 2 și 3 septem
brie. Dealtfel, această localitate a
fost complet distrusă de bombe.

Sărbători

ale presei comuniste
PORTUGALIA
Duminică seara au luat sfirșit la
Lisabona manifestările prilejuite de
sărbătoarea ziarului „Avânte!", organ
central al Partidului Comunist Portu
ghez. Atenția miilor și miilor de vizi
tatori a fost reținută de două expo
ziții comemorative : prima, închinată
împlinirii a 60 de ani de la înteme
ierea Partidului Comunist Portughez,
iar cea de-a doua — aniversării a
cinci decenii ,de la apariția primului
număr al ziarului „Avânte!".
Peste 40 de organe centrale de pre
să ale partidelor comuniste și munci
torești au participat cu pavilioane
proprii. Pavilionul ziarului „Scinteia"
a cuprins o expoziție dedicată succe
selor obținute de România socialistă
în domeniile construcțiilor și urbani
zării, o expoziție de artizanat, precum
și un stand de cărți, la loc de frunte
fiind expuse volume din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu.
Un mare miting popular, la care a
rostit o cuvîntare secretarul general
al P.C.P., Alvaro Cunhal, a încheiat
ansamblul de manifestări. (V. Oros).

BELGIA
BRUXELLES (Agerpres). La Bru
xelles s-a desfășurat sărbătoarea pre
sei comuniste din Belgia, la care
ziarul „Scinteia" a participat cu un
stand, în cadrul căruia a fost pre
zentată o expoziție de cărți. Un loc
central în standul românesc l-au
ocupat operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Au fost organizate, de asemenea,
expozițiile „România azi — construc
ții de locuințe și urbanizare" și „Co
lecție de artizanat românesc".
Standul ziarului „Scinteia" a fost
vizitat de Louis Van Geyt, președin
tele- Partidului Comunist din Belgia,
~
de membrii Biroului Politic al C.C.
al partidului, precum și de un numeros public.

BEIJING 7 (Agerpres). — în urma
ploilor abundente căzute In perioa
da 14 .august — 6 septembrie, în
provincia Shaanxi a R. P. Chineze
s-au produs mari inundații, care au
pricinuit moartea a 764 de persoane și
rănirea altor 5 000 — relatează agen
ția China Nouă. Potrivit unor date
provizorii, citate de aceeași sursă, au
fost distruse imobile însumînd peste
322 000 de camere de locuit, iar 230
de sate au fost inundate lăsînd fără
adăpost peste 200 000 de persoane. De
asemenea, cantitatea de precipitații
căzută — Intre 400 și 600 milimetri
— a dus la inundarea a peste 100 000
ha de terenuri agricole, iar mai
multe tronsoane de căi rutiere și fe
roviare au fost distruse.
. în prezent se întreprind măsuri de
ajutorare a victimelor și de repunere
în funcțiune a unor obiective eco
nomice.

Marea sărbătoare a poporului
coreean prieten
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a creării Re
publicii Populare Democrate Coreene, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Co
reea, Comitetului Popular Central al Republicii Populare
Democrate Coreene și poporului coreean cele mai sincere
felicitări și un călduros mesaj de prietenie.
Eveniment de importanță crucială în istoria multimile
nară a Coreei, crearea Republicii Populare Democrate
Coreene a deschis poporului coreean prieten calea fău
ririi unei vieți noi, libere, edificării orînduirii socialiste.
Comuniștii, poporul român dau o înaltă apreciere și se
bucură sincer de succesele remarcabile dobîndite de po
porul coreean prieten in ridicarea pe noi trepte de pro
gres și civilizație a Republicii Populare Democrate Coree
ne și iși reafirmă solidaritatea militantă față de lupta

dreaptă a națiunii coreene pentru unificarea pașnică șl
independentă a țării, pe baza recentelor dumneavoastră
propuneri.
Exprimînd înalta apreciere pe care partidul și guvernul
nostru o acordă bunelor relații de prietenie și colaborare
româno-coreene, doresc să reafirm convingerea că rapor
turile frățești dintre partidele și statele noastre vor con
tinua să se dezvolte tot mai puternic, în spiritul convor
birilor pe care le-am avut și al înțelegerilor convenite îm
preună, corespunzător intereselor popoarelor român și
coreean, al cauzei generale a socialismului, progresului și
păcii în lumea întreagă.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră,
întregului popor coreean cele mai sincere urări de noi și
tot mai mari succese in înfăptuirea hotărîrilor celui
de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea, în
realizarea aspirației vitale a națiunii coreene — reunificarea pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Iile Verdeț. prlm-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă
tovarășului Li Giong Ok, premierul
Consiliului Administrativ al Republi
cii Populare Democrate Coreene, cu
prilejul celei de-a XXXIII-a aniver

La 9 septembrie se Împlinesc 33
de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, eveniment de importanță isto
rică în îndelungata luptă dusă de
poporul coreean, sub conducerea
Partidului Muncii din Coreea, pen
tru eliberare națională și socială,
pentru ‘ făurirea unui stat liber și
independent.
După crearea republicii, oamenii
muncii din Coreea populară, sub
conducerea Partidului Muncii, in
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen,
au obținut succese remarcabile
mal intîi în lichidarea grelei moș
teniri a trecutului colonial, iar
apoi în opera de construcție socia
listă. Deși, așa cum se știe, in anii
1950—53, activitatea pașnică în
Coreea a fost întreruptă brutal de
agresiunea imperialistă, la scurtă
vreme după ce glasul tunurilor a
amuțit, poporul coreean a trecut
cu hotărâre la îndepărtarea ruine
lor, partea de nord a țării renăscînd din cenușă ; au fost refăcute
orașe, s-au ridicat fabrici și uzine.
Astăzi, la cea de-a 33-a aniver
sare a sa, R.P.D. Coreeană se pre
zintă ca un stat socialist în plină
dezvoltare. Pe harta țării au apă

sări a creării R.P.D. Coreene, prin
care îi adresează, în numele guver
nului și al său personal, un salut •
prietenesc și cele mai calde felicitări.
în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile româno-coreene de

rut importante centre ale indus
triei extractive, uzine metalurgice,
constructoare de mașini, combina
te chimice, unități ale industriei
ușoare, centrale electrice.
Poporul român, profund atașat
Idealurilor de libertate și indepen
dență națională, și-a manifestat
încă de la început sprijinul activ
față de lupta dreaptă a poporului
coreean in respingerea agresiunii
imperialiste și apărarea cuceririlor
sale revoluționare. Cu aceleași
sentimente de solidaritate militan
tă, România sprijină lupta patrio
tică a poporului coreean pentru
înfăptuirea aspirațiilor sale fier
binți de reunificare a patriei. Țara
noastră susține activ propunerile
constructive ale R.P.D. Coreene
privind realizarea unificării pașni
ce și independente a țării de către
coreenii înșiși, fără amestec din
afară. în acest sens, de un larg
sprijin internațional se bucură pro
iectul de unificare cuprins în Ra
portul prezentat la Congresul al
VI-lea al Partidului Muncii din
Coreea și care are drept scop înte
meierea unui stat confederal uni
tar — Republica Confederală De
mocrată Koryo.

prietenie frățească, solidaritate și
colaborare se vor dezvolta și con
solida continuu potrivit hotărîrilor șl
înțelegerilor stabilite la nivel înalt
si se adresează cele mal sincere urări
de succes în activitate.

Un rol determinant în dezvol
tarea relațiilor dintre partidele,
popoarele și țările noastre l-au
ayut întâlnirile și convorbirile, des
fășurate la București, rât și la
Phenian, dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen. înțele
gerile rodnice prilejuite de aceste
călduroase întâlniri, în mod deose
bit Tratatul de prietenie și colabo
rare, ca și Declarația comună sem
nate de cei doi conducători d?
partid și de stat la București, in
mai 1975, exprimă voința comună
a celor două părți de a conferi
conlucrării
româno-coreene un
conținut tot mai bogat, jalonează
cadrul dezvoltării ample, in conti
nuare. a relațiilor româno-coreene.
întemeiate pe încredere, stimă șl
respect mutual, pe egalitate și
întrajutorare tovărășească.
Cu prilejul marii sărbători națio
nale a R.P.D. Coreene, poporul ro
mân își reafirmă sentimentele de
caldă prietenie și solidaritate față
de poporul corfeean, căruia îi do
rește noi și mari succese în vasta
operă de construcție socialistă, in
înfăptuirea dorinței sale fierbinți
de a trăi intr-o patrie unită, inde
pendentă și prosperă.

Sentimentul u
Există multe și variat» plăsmuiri
ale naturii și înfăptuiri ale omului
care rețin atenția vizitatorului ce
străbate azi întineritul peisaj co
reean : munți înalți cu cascade ar
gintii și poieni înmiresmate cu
gingașe azalee, hidrocentrale pu
ternice și vaste sisteme de irigații,
uzine dotate cu tehnică avansată și
noi ansambluri urbanistice, monu
mente istorice cărora li s-a redat
vechea strălucire și moderne edi
ficii social-culturale — fiecare în
parte și toate la un loc oferind
imaginea unei țări caracterizate
prin dinamice inhoiri socialiste.
Dar poate nimic nu impresio
nează mai mult pe cel ce în
cearcă să pătrundă în intimitatea
și profunzimea realităților coreene
contemporane decît puternicul sen
timent al unității naționale, pe
care-l întîlnești sub cele mai fe
lurite și, uneori, neașteptate înfă
țișări și întruchipări, frapînd prin
intensitatea și frumusețea simplă
a manifestărilor ce-i dau glas.
...Un exemplu cu frecvență coti
diană : in fiecare seară, la înche
ierea emisiunilor de televiziune,
crainica expune într-un mod extrem
de ingenios — cu ajutorul unor
semne simbolice ce apar pe o hartă
— prognoza meteorologică pentru
Întreaga Coree. I-am întrebat pe
colegii mei ziariști, care este semni
ficația acestui fapt. Răspunsul ex
prima firescul unei realități sufle
tești omniprezente : „Tot ce se întîmplă pe pământul patriei noastre,
de la fluviul Amnokan, in nord,
pînă la Pusan, in punctul cel mai
sudic al peninsulei coreene, ne in
teresează și ne privește direct pe
noi toți : de la evenimentele politice
pină la starea vremii".
...In timp ce vizitam vastele stu
diouri cinematografice din Phenian
ni s-au împărtășit pe larg proiectele
tematice și perspectivele concrete
de creație pentru anii ce vin. Pe
măsură ce ni se cbnturau aceste

semnificative direcții de dezvoltare
a creației filmice, o preocupare ni
se dezvăluia ca o constantă plină de
tilc : realizarea de filme in care —
alături de glorioasele tradiții revo
luționare ale poporului coreean și
concomitent cu subiecte inspirate
din actualitatea cotidiană a Repu
blicii Populare Democrate Coreene
— să fie înfățișată și situația ade
sea tragică a oamenilor muncii din
Coreea de Sud, lupta forțelor pa
triotice din ambele părți ale
țării pentru reunificarea pașnică

Note de călătorie
din R. P. D. Coreeană
și democratică a patriei. „Nici nu se
poate altfel — ne spunea populara
actriță Li Kum Săn, interpreta fil
mului de mare succes „Cintecul Potonganului" — căci sentimentul uni
tății ii face pe oamenii noștri, din
tre care mulți au o parte din fa
milie dincolo de dureroasa graniță
artificială ce ne divide țara, să se
simtă profund implicați în tot ce se
petrece acolo în sud".
...O piatră, o simplă piatră ne re
amintește din nou și din nou exis
tența acestei răni încă necicatrizate
în trupul unei țări de atitea ori
martirizate de-a lungul istoriei. Pri
virea ni se oprește asupra unei bor
ne pe care e înscrisă cifra „0099“
și care e înfiptă între două șine de
cale ferată, tăiate brusc și năpădite
de bălării. Pe aici trece linia absur
dă care ii desparte artificial pe fiii
aceleiași patrii și aceluiași popor,
așezind intre ei o frontieră tragică,
respinsă nu numai de un întreg
proces istoric, dar și de înseși nor
mele și principiile elementare ale
dreptului și dreptății. La cîteva sute
de metri de această bornă-șoc, de

această bomă-simbol, ne aflăm In
plină „zonă demilitarizată", Un perimetru de doi kilometri pătrați
străbătut de o nefirească, ilogică
„linie albă", care semnifică aceeași
rană dureroasă a tragicei frontiere.
De pe promontoriul stîncos care
domină acest loc, al cărui num»
este astăzi binecunoscut in întrea
ga lume : Panmunjon, contemplăm
baraca — tăiată în două de aceeași
„linie albă" — unde în atitea rin
duri reprezentanții Republicii Popu
lare Democrate Coreene au înfăți
șat, cu acea nestrămutată perseve
rență pe care o insuflă conștiința
apărării unei cauze drepte, revendi
cările sacre ale întregii națiuni co
reene, consemnate in cele zece
puncte ale programului prezentat de
președintele Kim Ir Sen, din care 0
desprindem : retragerea trupelor
străine din sudul țării și lichidarea
bazelor lor militare, realizarea trep
tată a pașilor necesari pentru re
unificarea pașnică și democratică a
Coreei, incepindu-se prin instituirea
unei Confederații Nord-Sud. sub
denumirea Republica Confederală
Democrată Koryo, și intrarea, sub
această formă statală, a Coreei in
Organizația Națiunilor Unite, pro
ces care să fie încununat, firesc,
prin hotărirea destinului întregii
țări și a viitorului ei de către sin
gurii indrițuiți să ta asemenea de
cizii — coreenii înșiși, fiii uniți și
liberi ai patriei în sfirșit reunificate.
Contemplind de pe promontoriul
stincos acest perimetru de barăci și
„linia albă", gindesc, ca orice om
care vizitează aceste locuri, că pînă
la urmă va triumfa — nu se poate
să nu triumfe — ideea aceea simplă
și firească, la fel de firească, de
profund naturală ca apa și ca aerul,
pe care am văzut-o înscrisă undeva,
pe un panou așezat la marginea șo
selei străbătute pină aici: „Coreea
este una !“.

Victor BIRLADEANU

ADUNARE FESTIVĂ
La Casa de cultură a sindicatelor
din municipiul Alexandria a avut loc,
luni după-amiază, o adunare festivă
organizată cu prilejul celei de-a 33-a
aniversări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de Dartid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din localitate.
Au luat parte Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București,
membri ai ambasadei.
în cuvîntul rostit la adunare. Marin
Niculce, secretar al Comitetului mu
nicipal Alexandria al P.C.R., vice
președinte al Consiliului popular mu
nicipal, a evocat însemnătatea istori
că a evenimentului aniversat, care a
deschis calea edificării orânduirii so
cialiste pe pămîntul Coreei populare.
Vorbitorul s-a referit la succesele
dobindite de oamenii muncii din
R.P.D. Coreeană, sub conducerea
Partidului Muncii din Coreea, în
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, in
dezvoltarea industriei, agriculturii,
științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai material și cultural al
poporului. Au fost, totodată, eviden
țiate eforturile consecvente depuse de
Partidul Muncii din Coreea pentru
înfăptuirea idealului național de uni
ficare independentă și pașnică a țării.
Relevînd relațiile de prietenie, so
lidaritate și colaborare românocoreene, vorbitorul a arătat că un rol

determinant în Întărirea și amplifi
carea acestora l-au avut întîlnirile și
convorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen, dialogurile
la cel mai înalt nivel purtate, atît la
București, rât și la Phenian, confe
rind, de fiecare dată, noi valențe ra
porturilor dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
,
Luînd cuvîntul, ambasadorul Sin In
Ha a evocat drumul parcurs de po
porul coreean în cei 33 de ani care
au trecut de la proclamarea R.P.D.
Coreene și a subliniat munca plină
de abnegație dedicată consolidării și
dezvoltării cuceririlor revoluționare
dobîndite sub conducerea Partidului
Muncii din Coreea, a tovarășului
Kim Ir Sen, făuririi societății socia
liste și comuniste. Au fost înfățișate,
totodată, eforturile susținute depuse
de R.P.D. Coreeană, concretizate in
numeroase inițiative și propuneri
constructive, privind realizarea uni
tății Întregii națiuni pe calea trata
tivelor, fără vreun amestec străin.
Ambasadorul a exprimat Partidului
Comunist Român, guvernului și po
porului nostru, personal tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
recunoștința
profundă pentru sprijinul efectiv și
constant acordat luptei drepte a po
porului coreean, pentru solidaritatea
militantă cu cauza sacră a reunificării patriei.
Evidențiind tradiționalele raporturi
de prietenie, solidaritate și colaborare

multilaterală statornicite Intre parti
dele, țările și popoarele noastre, vor
bitorul a subliniat însemnătatea
primordială a întâlnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Kim Ir Sen
și Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea și adîncirea relațiilor bilaterale,
pentru ridicarea acestora pe un plan
superior.
în încheiere, ambasadorul coreean
a urat oamenilor muncii din muni
cipiul Alexandria, întregului popor
român noi și importante succese pe
calea construcției socialismului și
comunismului.

★

Cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România a trimis o telegramă de
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al acestei țări.
Au mai transmis telegrame orga
nizațiilor similare din R.P.D. Coreea
nă : Uniunea Generală a Sindicate
lor din România. Uniunea Tineretu
lui Comunist. Consiliul Național al
Femeilor. Comitetul Național pentru
Apărarea Păcii, Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Producție,
Asociația de prietenie româno-coreeană. Consiliul național ■ al Socie
tății de Cruce Roșie, alte organizații
de masă si obștești și instituții cen
trale din tara noastră.
(Agerpres)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București piața Șcînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din Întreprinderi șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 1J6—137 telex : 11 236. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEn
M 364

\

