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La temelia noii calități
9

RIDICAREA CALIFICĂRII, ASIGURAREAunei Înalte competente profesionale
„Este .necesar să ridicăm nivelul calificării la nivelul tehnicii 

moderne de care dispun întreprinderile noastre. Trebuie să ridicăm 
gradul de calificare profesională pentru a putea produce utilaje, 
mașini de înaltă tehnicitate și productivitate... Insist asupra acestei 
probleme pentru că ea constituie una din cele mai importante sar
cini în momentul de față, în vederea realizării unei noi calități a 
vieții și a muncii”.

NICOLAE CEAUȘESCU
La Brașov, la Petroșani. Ia Hune

doara, cu prilejul recentelor vizite 
de lucru ale secretarului general, al 
partidului, în continuarea dialogului 
rodnic cu oamenii muncii din toate 
județele țării, o idee a fost cu preg
nanță relevată : aceea că se impu
ne ridicarea calificării profesionale 
la nivelul tehnicii moderne de care 
«V-.țihne economia românească. Idee 
de rimare actualitate, îndeplinirea 
planului producției fizice și nete, 
realizarea producției pentru export, 
reducerea consumurilor de materii 
prime, energie și combustibili, a 
cheltuielilor materiale, ridicarea efi
cienței economice neputînd fi asigu
rate decît prin acțiunea unor mun
citori, ingineri și tehnicieni cu înaltă 
pregătire profesională. „Oamenii ho
tărăsc făurirea noii orinduiri — a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu—, 
ei minuiesc mașinile, ei le făuresc 
și de capacitatea lor de creație, de 
gîndire depinde și nivelul dezvoltării 
noastre ! De aceea trebuie să învă
țăm, să învățăm și iar să învățăm !"

Desigur, la o bună pregătire profe
sională nu se poate ajunge fără 
înnoirea cunoștințelor, fără învăță
tură continuă și temeinică. Dar cum 
să se realizeze această pregătire con
tinuă ? Ce soluții, ce modalități sint 
cu adevărat eficiente ? Există, în 
această privință, numeroase expe
riențe bune, a căror eficiență a fost 
probată în practică ; dar există și 
neimpliniri, rămineri in urmă ce se 
răsfrîng asupra calității muncii și a 
producției. La Petroșani, referin- 
du-se la asigurarea forței de muncă 
pentru industria minieră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Atit com

binatul, cît și ministerul nu au o 
concepție clară, nu au un program 
bine pus Ia punct privind necesarul 
de muncitori calificați, nu au stabilit 
prea clar ce fel de muncitori califi
cați să avem in viitor în minerit și 
cum să asigurăm pregătirea mineri
lor de care avem nevoie. Nu se poa
te face o industrie minieră modernă, 
mecanizată, cu utilaje de înaltă teh
nicitate, fără mineri cu o înaltă pre
gătire tehnică, fără mineri eu temei
nice cunoștințe electromecanice". 
Dar situația nu este singulară. Și in 
alte ramuri sint multe lucruri de 
Îmbunătățit în ceea ce privește acti
vitatea de calificare și de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Sint 
necesare măsuri noi, hotărîte, per
fecționări profunde atit in ceea ce 
privește concepția despre pregătirea 
profesională, cit și în organizarea 
efectivă a unor- forme de calificare 
și de ridicare a calificării a căror 
eficiență să fie maximă. Școala 
muncii — cea mai înaltă școală de 
formare a caracterelor, a personali
tății umane — trebuie să devină și 
cadrul cel mai fertil pentru acțiuni 
eficiente în vederea asigurării unei 
înalte competențe profesionale a tu
turor oamenilor muncii.

Ce trebuie făcut concret ? La o 
dezbatere pe această temă, în mu
nicipiul Pitești, unii participanți 
afirmau că in urmă cu 15 sau 20 de 
arii, cînd ei, proaspeți absolvenți de 
școală profesională, intrau in pro
ducție, erau integrați intr-un sistem 
eficient de ridicare a calificării care 
îi ajuta să deprindă repede și cu 
folos tainele meseriei și să devină 
muncitori destoinici. Afirmarea aces

tui punct de vedere a trezit o dis
cuție aprinsă. Concluzia a fost că ar 
fi o greșeală să ne întoarcem pur și 
simplu la formele folosite cu ani în 
urmă. Unele dintre .aceste forme își 
mai pot insă găsi și astăzi utilitatea. 
Dar condițiile noi, de acum, cer cu
prinderea unei mari mase de oameni 
ai muncii (personalul muncitor a 
crescut de citeva ori in ultimii 
17 ani), intr-un proces efectiv de 
rjdicare continuă a calificării și de 
policalificare care nu ăr fi posibilă 
fără găsirea unor soluții eficiente. în 
consens cu actualele exigențe profe
sionale. fără elaborarea unor progra
me corelate cu cerințele activității 
din întreprinderi, cu noile cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice.

Au. apărut profesii noi : electronist, 
automatist, biofizician, programator, 
analist, ergonomist etc. Denumirile 
sint spectaculoase. Specialitățile pe 
care le exprimă aceste denumiri sint 
și mai spectaculoase. Mai bine de 
jumătate din populația activă a țării 
practică, in prezent, meserii care nu 
existau în 1950. Numai utilizarea cal
culatoarelor electronice în procesul 
de producție a determinat crearea a 
peste 20 de specialități noi. Este clar 
că, pe plan istoric, are loc înlocui
rea unei civilizații .care a avut la 
bază,, in urmă cu trei sau cu două 
decenii, producția mecanizată, cu 
alta, superioară, care. i’e întemeiază 
pe folosirea marilor realizări revolu
ționare din domeniul științelor natu
rii și ciberneticii. în mod firesc, și

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a Xl-a)

MUREȘ : Suplimentar — 
150 milioane kilowați- 
oră energie electrică
Colectivele de energeticieni de 

pe cele trei mari platforme — 
Iernut, Fîntînele și Tirnăveni, 
ale întreprinderii „Electrocen- 
trale" Mureș — 'raportează că, 
de la începutul anului și pină 
acum, au livrat suplimentar sis
temului energetic național 150 
milioane kilowați-oră energie 
electrică. Este de remarcat că 
acest spor de producție, obținut 
în principal pe seama exploată
rii superioare a agregatelor și 
instalațiilor, a fost realizat in 
condițiile in care au fost econo
misite 5 036 tone combustibil 
convențional, iar consumul pro
priu a fost diminuat cu 5 mi
lioane kilowați-oră energie elec
trică. (Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul „Scînteii").

BAIA MARE : Utilaje 
în devans Ia export

Muncitorii și specialiștii de’ la 
întreprinderea de mașini-unelte 
așchietoare și jscule Baia Mare 
au livrat în devans cu 38 de zile, 
unor parteneri din R. S. Ceho
slovacă, alte două mașini de 
mortezat. Numărul mașinilor- 
unelte de acest tip furnizate 
partenerilor externi în devans 
este in prezent de 10, în timp ce 
alte asemenea utilaje sint în 
curs de finalizare. Pentru a ridi
ca la cote superioare activitatea 
de export, tinărul colectiv băimă- 
rean acționează pentru asimila
rea unor noi mașini-unelte și 
accesorii cu performanțe tehnice 
ridicate. Recent au fost omolo
gate două mașini de înșurubat 
cu clichet, urmind ca pînă la 
sfirșitul. anului să mai fie omo
logate mașini de înșurubat cu 
melc, o morteză hidraulică, două 
mașini de honuit și altele.

CRAIOVA : Un nou tip 
de tractor

La întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova 
a fost asimilat in fabricație 
tractorul cu încărcător frontal 
de tip TIF-550 echipat cu un 
motor de 55 cai putere. Noul 
produs, care completează gama 
acestor utilaje realizate de co
lectivul unității craiovene,1 este 
proiectat de specialiști ai Cen
trului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică Brașov, fi
ind executat în întregime din 
materiale existente in țară. Noul 
tip de tractor are întrebuințări 
multiple, fiind utilizat atit pen
tru tracțiune, cît și pentru efec
tuarea unor lucrări specifice în 
agricultură, zootehnie, silvicul
tură, construcții. (Nicolae Pcto- 
lescu, corespondentul „Scînteii").

Azi, județul Caras-Severin
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lumini industriale, cu

Meleag al marilor întemeieri socia
liste, Caraș-Severinul și-a înnoit în 
întregime chipul, îndeosebi în ultimul 
peste un deceniu și jumătate, moder- 
nizindu-și și dezvoltîndu-și puternic in
dustria, sporindu-șî rodnicia ogoarelor 
și a livezilor întinse pe mii și mii de 
hectare, sădind, cu neodihnită ener
gie, florile urbanului acolo unde, pînă 
nu de mult, imaginea localităților sale 
era încă document al vieții pline de 
privațiuni a trecutului. Reșița, Oțelu 
Roșu, Caransebeș, Anina, Bocșa — 

veche tradiție — își regăsesc, mai îmbel
șugate, izvoarele creatoare în creșterea impetuoasă a întregii 
noastre industrii socialiste, ele însele mărindu-și nemăsurat in
tensitatea în acest timp al strălucitelor împliniri ale țării.

Pagina noastră de astăzi este o frîntură din vibranta 
cronică a acestor lumini noi și moderne ale Caraș-Severinu- 
lui, rod al mărețului program de luptă al comuniștilor pentru 
înflorirea multilaterală a patriei.

In pagina a lll-a a ziarului

„Carte de vizită" a Reșiței acestor ani

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul tineretului, sportului și recreării 

din Republica Zimbabwe
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți 
după-amiază. pe Ernest Kadungure, 
membru'al C.C. al Z.A.N.U.-F.P., mi
nistrul tineretului, sportului și re
creării, care face o vizită în țara 
noastră în fruntea- unei delegații.

La primire au luat parte tovarășii 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

A fost de față John George Ma
nyowe, ambasadorul Republicii Zim
babwe la București.'

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea tovarășului Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Națio

nale Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, în care sint adre
sate urări de succes poporului român 
in dezvoltarea patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită primului ministru, Ro
bert Mugabe, salutul său călduros, 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului Zimbabwean prieten, succese 
în activitatea pe care o desfășoară 
pentru dezvoltarea liberă și indepen
dentă a țării.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile româno- 
zimbabweene, de solidaritate activă, 
stabilite încă în timpul luptei grele 
și îndelungate duse de poporul Zim
babwean pentru cîștigarea indepen
denței naționale, relații care au cu

noscut, după crearea noului stat In
dependent, o dezvoltare deosebită. 
S-a relevat, în acest sens, conlucra
rea existentă intre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Națională A- 
fricană Zimbabwe — frontul Patrio
tic, exprimindu-se dorința comună 
de a imprima un curs mereu ascen
dent acestor raporturi,, de a da un 
conținut tot mai bogat colaborării 
dintre România și Zimbabwe pe plan 
politic, economic,- tehnico-științific, 
cultural și in alte sfere de activi
tate, in spiritul înțelegerilor stabili
te la cel mai înalt nivel. S-a sub
liniat importanța pe care o au în a- 
ceastă direcție relațiile de strînsă co
laborare dintre tineretul român șl 
tineretul din Zimbabwe.
(Continuare în pag. a IV-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, astăfi sosește în țara noastră, într-o vizită

oficială de prietenie, președintele Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak

BUN VENIT IN ALTULUI OASPETE!
Astăzi sosește la București președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, împreună cu 

doamna Suzanne Mubarak, care, ia invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, vor efectua o vizită oficiala de prietenie in țara noastră.

Mohamed Hosni Mubarak. s-a năs
cut la 4 mai 1927, in guvernoratul 
Manufia, din Egiptul de Jos (Delta 
Nilului). După absolvirea, în februa
rie 1949, a Școlii de război, a urmat 
cursurile Școlii de aviație. în pe
rioada februarie 1952 — ianuarie 
1959 a fost profesor la această școa
lă. A efectuat stagii de specialitate 
în străinătate în domeniul aviației, 
fiind apoi comandant de flotilă, intre 
anii 1962—1964: în perioada februarie 
1964 — aprilie 1965 a făcut studii su
perioare la Academia militară „M. V. 
Frunze" din Moscova, După ce 
a îndeplinit funcția de coman
dant al unor baze aeriene, în 
1967 a fost numit comandant al 
Academiei de aviație.

în iunie 1969 a devenit șef 
al Statului Major al forțelor 
aeriene egiptene, iar in aprilie 
1972 — comandant al forțelor 
aeriene, pe care le-a reorgani
zat. în 1973 a fost numit mi
nistru adjunct al apărării, de- 
ținînd, concomitent, și funcția 
de comandant al forțelor ae
riene. La 6 octombrie 1973 a 
fost promovat la gradul de 
general-locotenent.

în 1975 este numit vicepre
ședinte al Republicii Arabe 
Egipt și, in această calitate, 
vizitează de trei ori țara 
noastră — in aprilie 1977, oc
tombrie 1978 și martie 1979.

La crearea Partidului Na
țional Democrat, în 1978. de
vine vicepreședinte al acestui 
partid.

în octombrie 1981, Mohamed 
Hosni Mubarak este ales pre
ședinte al Republicii Arabe 
Egipt. La conferința extraor
dinară a Partidului Național 
Democrat din-ianuarie 1982 este 
ales președinte al partidului.

Republica Arabă Egipt, țară 
în curs de dezvoltare, este an
gajată pe calea dezvoltării economi
ce și sociale și a afirmării sale in
dependente. în prezent se depun e- 
forturi în vederea punerii in va
loare a resurselor naționale tradițio
nale și a altora recent identificate, 
poporul egiptean acționînd pentru 
propășirea sa economică și socială, 
pentru consolidarea independentei și 
suveranității țării.

Pe plan extern, Republica Arabă 
Egipt promovează principiile politicii 
de nealiniere, o politică de prietenie 
și colaborare cu alte state, militează 
pentru intensificarea acțiunilor des
tinate lichidării subdezvoltării, se

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în interviul acordat recent 
gazetei egiptene „Mayo", pozițiile 
României și Egiptului in problemele 
actuale din Orientul Mijlociu „sint 
identice sau foarte apropiate. Ambe
le țări — atit România, cit și Egiptul 
— doresc să contribuie la soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, 
a acestor probleme".

în cronica relațiilor de prietenie 
româno-egiptene, care au rădăcini 
adinei in istorie, dialogul la cel mai 
înalt nivel s-a înscris continuu ca un

blica Arabă Egipt, conlucrarea din
tre țările noastre pe plan internațio
nal se vor dezvolta și amplffica in 
continuare, în conformitate cu inte
resele popoarelor român și egiptean 
prietene, ale cauzei păcii, înțelegerii, 
securității și cooperării in Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume".

„Sîntem convinși că relațiile apro
piate și cooperarea fructuoasă exis
tente in mod ferieft între țările noas
tre prietene se 
crește pe mai 
Ibr

pronunță constant pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, pentru solidaritatea și coopera
rea între țările in curs de dezvolta
re, pentru pace, dezarmare, democra
tizarea relațiilor internaționale și în
tărirea rolului O.N.U. Acționînd ca 
țară arabă și africană. Republica 
Arabă Egipt, sprijină mișcările de eli
berare națională din sudul Africii, 
militează pentru soluționarea pe cale 
politică a situației din Orientul 
Mijlociu în’ vederea realizării unei 
păci juste, durabile și globale.

Pînă sîmbătă, în toate județele cultivatoare

Recoltarea florii-soarelui 
trebuie neapărat încheiată!
® Pînă în seara zilei de 6 septembrie, floarea-soarelui a fost re

coltată de pe 209 000 hectare, ceea ce reprezintă 43 la sută din supra
fața cultivată.

® Concomitent cu folosirea din plin a mijloacelor mecanice, 
este nevoie ca această cultură să fie strînsă și manual.

® Toate capitulele rămase pe teren, în urma combinelor, să 
fie adunate și treierate.

® Pretutindeni, recolta să fie bine depozitată și păstrată, 
spre a se evita orice depreciere a semințelor.

în toate județele unde se cultivă 
floarea-soarelui, semințele acestei 
valoroase plante oleaginoase au a- 
juns la maturitate. De aceea, strîn- 
gerea acestei culturi nu mai suferă 
amînare, deoarece, dacă șe depă
șește momentul optim de recoltare, 
semințele de floarea-soarelui se 
scutură. Specialiștii apreciază că o 
întîrziere de numai o zi față de pe
rioada optimă de recoltare generea
ză pierderi de 2—3 la sută din pro
ducție. De asemenea, atunci cind 
capitulele ajung la supracoacere, se 
poate risipi — așa cum s-a intîm- 
plat în alți ani în unele unități a- 
gricole — chiar jumătate din re
coltă. Tocmai pentru a se preveni

asemenea situații este absolut ne
cesar, așa cum a indicat conducerea 
partidului, ca recoltarea acestei 
culturi să se încheie obligatoriu 
pînă simbătă în toate județele cul
tivatoare.

Cu toate că timpul este avansat 
și culturile de floarea-soarelui au 
ajuns la maturitate, lucrările de re
coltare nu se desfășoară peste tot 
in ritm satisfăcător. Potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pînă 
in seara zilei de 6 septembrie floa- 
rea-soarelui a fost strînsă de pe 
209 000 hectare, ceea ce reprezintă 
43 la sută din suprafața cultivată. 
Așa cum reiese și din harta alătu

rată, această lucrare este mai avan
sată în județele Ialomița, Brăila, 
Timiș, Caraș-Severin. Ritmul recol
tării trebuie insă să fie intensificat 
cu deosebire in județele Dolj, Că
lărași, Tulcea, Buzău, Mehedinți, 
referindu-ne doar la județele situa
te in prima zonă, unde culturile au 
ajuns mai repede la maturitate. 
Important este ca, în toate unitățile 
agricole cultivatoare de floarea- 
soarelui, cadrele de conducere și 
specialiștii să asigure condițiile ne
cesare ca mijloacele mecanice să 
fie folosite cu randament sporit la 
recoltare. Totodată, pe parcelele 
unde plantele au o coacere neuni
formă sau pe timp de ploaie este

moment de maximă însemnătate. 
Documentele semnate cu prilejul a- 
cestor întîlniri au permis ridicarea 
pe trepte superioare a colaborării 
româno-egiptene, extinderea și di
versificarea raporturilor de coopera
re dintre cele două țări.

„Am convingerea fermă — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în te
legrama de felicitare cu prilejul Zi
lei naționale a Egiptului — că rela
țiile de prietenie și cooperare bila
terală pe multiple planuri între Re
publica Socialistă România și Repu-

vțor dezvolta și vor 
dfeparte, în interesul 

comun și pdntru cauza păcii și 
securității, mondiale" — releva 
președintele Mubarak în tele
grama de răspuns la mesajul 
de felicitare transmis de pre
ședintele *" ’ ~

Poziția 
structivă 
blemele _____
eforturile perseverente ale pre
ședintelui 'Nicolae Ceaușescu 
in direcția rezolvării situației 
din zonă, a realizării unei 
soluții juste, durabile se bucură 
de o apreciere deosebită in 
Egipt.

„Poporul egiptean mi se 
alătură în a exprima Excelen
ței Voastre înaltă apreciere și 
respect pentru poziția dum
neavoastră prietenească și spri
jinul determinant în eforturile 
noastre vizind statornicirea 
unei pă.ci globale și durabile 
în Orienttil Mijlociu —'arăta 
președintele Mubarak). Sperăm 
cu încredere in continuarea a- 
ccstui rol pozitiv, alături de 
toate celelalte poprtare și țări 
iubitoare de pace, pentru a da 
impuls procesului de pace. în 
vederea realizării' unei regle
mentări globale, Juste și dura
bile în regiunea noastră, pen
tru bunăstarea și progresul po
poarelor sale".

Nutrind profunda convingere 
că noul dialog româfno-egiptean 

la cel mai înalt nivel se va înscrie ca 
o contribuție de seamă’Ia lărgirea șl 
diversificarea continuă/ a raporturi
lor prietenești statornicite intre cele 
două țări și, totodată,' la cauza păcii 
și conlucrării internaționale, poporul 
român ii întîmpină1 pe președintele 
Mohamed Hosni / Mubarak și pe 
doamna Suzanne Mubarak cu senti

Nicolae Ceaușescu, 
principială șl con- 

a României în pro- 
Orientului Mijlociu.

mente de aleasă 'stimă și prietenie, 
adresîndu-le un călduros și tra
dițional salut de „Bun venit pe pă- 
mîntul României socialiste!"

Astăzi, în jurul orei 16,30, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii președinte
lui Republicii Arabe Eqipt, Mohamed Hosni Mubarak, care, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua. împreună cu doamna Suzanne 
Mubarak, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

BuTOlĂKI

SUCEAVA

NEAnT

BAC AU

ARAD ALBA
GALATI

3 Bill BRASOV

HUNEDOARA
timiș

BUZĂU
ORAILA

TULCEA

IALOMIȚA

s—^CALAOASl
EON STAN TA

TCLEORNAN

H ST RITA •
A.

MURES HARGHITA

STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI. Cifrele înscrise pe hartă repre
zintă, in procente, suprafețele de pe care a fost strinsă recolta pină in 
seara zilei de 6 septembrie. (In județele notate cu o linie, unitățile agricole 

nu cultivă floarea-soarelui)

j BIHOR

VASLUI

nevoie să se organizeze culesul ma
nual ăl capitulelor, urmind ca aces
tea să fie treierate staționar cu 
combinele. De asemenea, trebuie să 
fie strînse cu grijă toate capitulele 
de floarea-soarelui care rămin pe 
teren, în urma combinelor, spre a 
nu se pierde nimic din recoltă.

în condițiile grăbirii recoltării 
florii-soarelui și depozitării acesteia 
cu o umiditate mai ridicată, este 
absolut necesar ca specialiștii, și ‘lu
crătorii bazelor de recepție să ma
nifeste cea mai mare răspundere

pentru păstrarea în bune condiții a 
recoltei strînse. In această privință 
trebuie luate măsuri ca semințele 
cu umiditate mai ridicată să fie de
pozitate în spațiile disponibile de 
la sate, în vederea uscării lor prin 
lopătare și solarizarc.

Nu trebuie precupețit nici un e- 
fort pentru a Încheia în această 
săptămînă recoltarea florii-soarelui, 
asigurindu-se peste tot integritatea 
producției, depozitarea și păstrarea 
ei cu cea mai mare grijă, pină în 
momentul prelucrării.



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 8 septembrie 1982

I

r
i

i

i
i

I
I

I

I

I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I

I

I

faptul!
DIVERS I INSILOZAREA PORUMBULUI TREBUIE FĂCUTĂ

Adaptarea operativă a producției 
ia cerințele partenerilor externi

«

32 din '32
Un fapt mai puțin obișnuit ne 

semnalează cititorul nostru Si
mian lelcean. muncitor la între
prinderea de transporturi Bucu
rești. Mat exact spus, este vor
ba de o idee inspirată a primă
riței din Ddblca. .județul Cluj. 
Cercetind arhiva primăriei, ea a 
observat o coincidență : in anul 
1932, in Dăbica s-au născut .3? 
de copii.- De aici, întrebări : 
„Ciți au mai rămas in sat ? Qîft 
au plecat prin alte părți și ee a 
ajuns fiecare ? Ciți din cei 
plecați nu și-au mai revăzut sa
tul natal

De la întrebări, s-a pornit pe 
urmele celor plecați, cărora li 
s-a adresat invitația de a se re- 
intilni, cu prilejul împlinirii a 
56 de ani de viată. $i astfel, cei 
32 de năseuțl in '32 si-au sărbă
torit împlinirea unei jumătăți de 
veac intr-o emoționantă intilni- 
re în satul drag.al copilăriei. Și- 
au hotărlt să șe revadă și altă
dată...

...și mulți ani înainte !

Pasiune
Printre invitații de onoare la 

sesiunea de comunicări organi
zată in cadrul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea a 650 
de ani de ia prima atestare do-. 
cumentară a satului transilvă
nean Crâciunelul de Sus, locul 
de obirșie al familiei poetului 
Qetavian Goga, s-a aflat și istp- 
rlcut George Togan din Mediaș, 
El a prezentat 'o comunicare. 
urmărită de numeroasa asisten
ță, cum se zice, „cu sufletul ta 
gură", Si nu intimplător. Pasio
natul cercetător medieșean este 
Cel care a semnalat documentul 
original de‘primă atestare a 
eeliiății. Tot el, George Togart, 
estg c.ei care, in decursul puilor, 
g descoperit documentele origi- 
nglg pg băiă cărora S-au Ștabilit 
primple atestări documentare ale 
orașelor MetHa-s, Timăvenl, Si- 
gltlșoara și Agnita (706 dc ani), 
Dumbrăveni și Lvdu? (600 de 

, ani).
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Uitat pe-o tejghea I
In forfota de cumpărători de ■ 

la marele magazin t ' 
„Moraniureș" din Daia Mare, un ■ 
țurișt străin-, dr- Saval Daios din . 
Ditdaveșfg. și-d i' ' '
nevi in .care se .... ,. ., . ,
sumă de bani; pașaportul său și 
al șoțief, Cind și-a dat seama de I 
lipsa aceștuia, a făcut cale in- I 
toarsă la mggarin și a -întrebat ' 
de el. la etajul unde fiiseșe dupg . 
aumpărâfu/i, Responsablivi de; la 1 
etajul respectiv, A lexgndru Ra- » 
gplța, i-a înmlnaț portmoneM M.i 
toți banii șî eu acțeie' riin tel. j 
Turistul II uitase pe o tejghea..,, |

retori de i 
universal | 
Wn.rp îin ’

OU.t/pj l.dțf.JÎ'1' •
pierdut pgrtmo- j 

<? gftați o mare |

blocul II
Școlari mat mari, scoț/iri ■ maț 

mici, fete și băieți, de la prl- 
phindei. piuă ia adolescenți, toți 
din biopuț jf de pe strada Scin- 
teii, din municipiul Călărași, au 
hotărit să le facă părinților o 
surprizg piăeută, Mai întii, S-au 
angajat si fie cuminți Si ascul- 
iăăori. Apoi, șă șe joacp foarte... 
serios, să-și pună fiecare talen
tul ia contribuție și să organi
zeze un spectacol artistic. După 
ce au făcut repetiții „în mare 
taină", pe porțiunea de teren 
curățit ca-n pa,lmă, tot de el, de 
la Intrarea in bloc și in parcul 
din apropiere, au închipuit 0 
șceni pe care, In prezența pă
rinților, „artiștii" au început să 
arate tot ce pot și ce știu.

Momente emofț°mțdte, in care 
cel mari și-au dat încă P dâțâ 
seama citți. nevoie au de frumu
sețe și candoare și cit le mai da
torează copiilor dătători de pros
pețime și bucurie,

Altu-i baiul
De mal bine de cinci luni de 

pile, a plecat fără adresă, teleleu 
prin țară. Gheorghiță Dină- „Și 
eg-i cu aste ? — veți spune, Nu 
e singurul cap", Numai eu dum
nealui, Gheergliîță Lină, nu era 
Un fitecine. Definea importanta 
funcție dg șef al unei ferme M 
cooperativa agricolă din Ocnița, 
județul Biștrița-tfăsăud. Din 
cipd in cind, apucindu-l dorul 
de casă, mai dă cite, un telefon 
din diferite colțuri de tari. Ulti
ma dată a solicitat să i se tri
mită o adeverință pe la Reșița,

Că a plecat și i-a lăsat pe oa
menii de la fermă tocmai in 
toiul muncilor agricole, incă n-ar 
fi bai, că ei s-ap descurcat — și 
incă bine și fără el. Altul este 

- insă baiul I Gheorghiță Dină are 
datorii bănești de plătit și de 
găsit trebuie găsit.

| Falsa doctoriță

I

I
I
I
I

I
I

Mare le-a fost bucuria locui
torilor din comuna Ciineni. ju
dețul Vilcea, cînd au aflat că 
le-a venit și lor, In această vară, 
o doctoriță. Care doctoriță a șl 
declarat că se va stabili in sat. 

încă Imediat.
Chiar de a doua *i, oameni 

suferinal s-au prezentat la 
consultații, pleclnd bucuroși cu 
rețete pentru procurarea de me
dicamente. Totul n-a durat de
cit o lună. Deunăzi, un pacient 
mai pretențios a sesizat stingă- 
cia și ezitările din vocabularul 
doctoriței, ba chiar și lipsa pa
rafei de rigoare.

Așa S-a aflat că „doctorița" nu 
era decit o escroacă, pe nume 
Ionica Matei, eare-și părăsise 
familia s<? din comuna Miliatl 
Kogălniccanu, județul Constan
ța, și plecase prin țară in căuta
rea și păgubirea altor creduli.

„Culmea e c<j in luna de zile 
cind a funcționat ca -doctoriță»
— ne scrie procurorul I. Micuț
— un control al organelor sani
tare de la județ i-a apreciat ac
tivitatea In cuvinte elogioase".

Să vedem in ce cuvinte ni se 
va răspunde la cele semnalate.

Rubricâ reai’zotâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"
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ACUM, NU
Tinînd seama de structura cul

turilor de furaje, zootehniștii din 
agricultura județului Prahova au 
stabilit că pentru o brănlre cît mai 
.corespunzătoare a animalelor in 
perioada de stabulație este nevoie 
Să se asigure cel puțin 38 090 to.,e 
fin și 271 000 tone suculente, ceea 
ce în .cazul nutrețurilor valoroase, 
de exemplu, înseamnă mai mult 
decit dublu fată de cît s-a obținut 
anul trecut. Concret, care este sta
diu'! realizării programului de asi
gurare a bazei furajere pentru 
iarnă ?

Cu rezultate bune, incomparabil 
mai bune decit in alți ani, s-a lu
crat la strinsul și conservarea fi
nului — furaj din care există la 
această dată un stoc de aproape 
32 000 tone. Atenția organelor' agri
cole județene a fost îndreptată 
spre acele unități in care in ultimii 
ani acest nutreț valoros nu s-a a- 
Sigurat in cantitățile necesare. Este 
adevărat, balanja furajeră se va 
încheia și in acest an cu un deficit* 
de 5 000—6 000 tone de fin. dar ori
cum cantitățile existente permU 
crescătorilor de animale de a trece 
la întocmirea unor rații furajere 
bine structurate din punct de ve
dere nutritiv. și proteic, fa județ 
există insă multe unități — și am. 
aminti în acest sens pe cele din' 
Cibrani. Sălciile, Măgurele. Bucov, 
FintineJe, Urlați, Balta Doamnei, 
Ștrejnic, Pucheni, Coptura — care 
■iși vor asigura pină la sfirșitul 
toamnei cantități de fînuri chiar 
mai mari decit celg stabilite prin 
programai de producere a nutre
țurilor. Dar tot atit de adevărat 
este că unii crescători de animale i 
nu au tras învățămjntele ce se im
puneau din situația; grea prin care 
au ț.recyt in iarna trecuta și ia în.- 
eeputul acestei primăveri, .cînd au 
hrănit animalele îndeosebi cu paie 
și coceni,

Suculentele vor rămîne și in acest 
an principal» sursă de hrană pen
tru animale in județul Prahova. 
Spre deosebire de ceilalți ani. cind 
ponderea principală î|l cadrul su
culentelor o deținea silozul prepa
rat din resturi vegetale, agriculto
rii de aici și-au propuș să producă 
și să conserve in acest ah 80 000 
tone porumb siloz ajuns cel puțin

I

MAI TlRZIU i explică succesul Ia export
In faza de lapte ceară. Pentru 
deplinirea acestui obiectiv s-a 
tocmit un program special de acți
une, pe baza căruia au fost iden
tificate toate suprafețele cultivate 
cu porumb siloz și. in funcție de 
mărimea acestora, s-a trecut la re
partizarea pe unități a forței me
canice și îndeosebi a combinelor, și 
mijloacelor de transport ; de co
mun acord cu conducerile fabricilor 
de zahăr, s-a intocmit apoi un 
grafic de livrare a borhotului, pri
oritate avînd. în acest sens, unită
țile agricole unde există un defi
cit mai mare de nutrețuri valoroa
se. La acestea ar mai fi de adău-

in- 
în-

Tășaru Nou și Tomșani). In schimb, 
alte unități, la care ne vom referi 
in rîndurile următoare, sînt mult 
rămase in urmă.

Nu de puține ori. .drept justifi
care a acestor întîrzieri in însilo- 
zșrea furajelor se invocă faptul că. 
in județul Prahova, peste 90 la sută 
din suprafețele cu porumb pentru 

•siloz sint insăm.înțate ca a .doua 
cultură, adică după orz și chiar 
griu, iar plantele nu au ajuns încă 
intr-un stadiu de vegetație pentru 
a fi apte de recoltat. Prin unitățile 
pe unde am trecut ne-am convins 
că există mult adevăr în aceasta 
explicație. Dar și multă exagerare.

Ancheta ,,Scînteii“ în unități agricole 
din județul Prahova

gaț și faptul — ce) mai important 
dealtfel — că în cîmp se află acum 
cantități de furaje suficierțte pen
tru a se realiza și chiar depăși vi
teza zilnică de insilozare stabilită 
prin program, care pe toată durata 
lunii septembrie nu trebuie să fie 
mai mică de 3 000 tone.

Să vedem cum. s-a acționat și se 
acționează în fermele zootehnice 
pentru asigurarea stocului de siloz 
prevăzut. Din compararea realiză
rilor „la Zi" cu prevederile din pro
gram — prevederi care exprimă 
de fapt cerințele reale pentru a se 
asigura o furajare corespunzătoare 
— reiese că. cu anumite excfepții, 
rezultatele, de pină acum nu sint 
de natură să garanteze că în fie
care fermă zootehnică se va reuși 
pjnă la sfirșitul acestei luni să șe 
insiipzeze nutrețuri in cantități în
destulătoare si de bună calitate. 
La 6 septembrie, in sectorul coope
ratist ăl agriculturii nu era reali
zat nici măcar 25 la sută din pro
gramul de 
acest an. E 
unități care 
avansat cu ....................
mlnaliză in primul rind pe cele din 
Fulga, Balta Doamnei, Baba Ana, 
Băreăncști. Ologeni, Urlați, Mlzil,

insilozare stabilit pe 
drept că in județ sint 
se află intr-un stadiu 
insilozările (le-am no-

Este lesne de observat, dealtfel, 
că acum ’ nu există unitate în care 
să nu se afle citeva zeci de.hecta
re ce pot fi recoltate în condiții 
normale. La cooperativa agricolă 
din Blejoi aflăm chiar de Ia pre
ședintele acesteia, tovarășul. Ilie 
Gorgăneanu, că pe 70 hectare.. din 
cele 310 cultivate cu porumb siloz, 
plantele au ajuns intr-un stadiu 
de vegetație care asigură o produc
ție de 20-—30 tone la hectar. Și to
tuși, in ziua respectivă singura 
mașină pc care am găsit-o jn. braz
dă era o simplă cositoare. Trei 
combine de mare .capacitate, care 
ar putea recolta cel puțin 300 țonc 
furaje pe zi, se plimbau (una prin 
secția, de mecanizare, in căutare de 
carburanți, altele două erau iu 
drum spre atelierul de reparații 
din Bărcănești. pentru unele re
medieri), iar alte două combine 
stăteau pur și simplu în secție 
pentru că nu era cine să lucreze 
cu ele. Nu am citit pe chipul pre
ședintelui și nici pe cel al colabo
ratorilor săi vreo urmă de îngri
jorare pentru 
inactivitate in plin vjrf de campa
nie, „Nu este nici un necaz — ne 
spunea acesta. Cu cît mai aminăln 
recoltarea, cu atit crește producția.

această stare de

Or, noi de producție avem nevoie". 
Judecata președintelui, teoretic, nu 
pare greșită, dar un adevărat gos
podar știe cită nechibzuință 8e as
cunde in spatele acesteia. Să te 
afli îb septembrie si să ai In cîmp1 
peste 300 hectare de porumb siloz, 
tot amînînd de la o zi la alta re
coltarea pentru citeVa suțe de ki
lograme de masă verde pe care ar 
putea să le obții in plus la hec
tar, dar riscînd apoi ca producția 
să fie calamițată de brumele toam
nei, nu este oare un act de nechib- 
zuință ? Mai poate să se aștepte 
acum momentul ideal de recoltare? 
Și mai ales in cazul unei, culturi 
— cum este porumbul siloz — care 
pălește la primele semnă de bru
mă ? Acest lucru ar trebui să-l în
țeleagă președintele de la C.A.P. 

; Blejoi. Și nu numai- el, ci toți cei 
care gin'desc și acționează ca el 
(cei de la Brătășanca. Filipeștii de 
Pădure, Mărginenii de Jos. Gura 
Vadului, Olteni, ca să-i amintim 
dopr pe acei cgre.la începutul, a- 
cestel săptăminl aveau înscrisă ejJ 
fra zero în dreptul rubricii „insilo- 
zaț").

Nici un moment nu trebuie să se 
' piardă din vedere că, pe măsură 

ce înaintăm în toamnă și lucrările 
agricole se aglomerează. în mod 
sigur că în plin virf de campanie 
agricolă nu siriusul furajelor va 
constitui principala prioritate. Și 
chiar daeă ar constitui-o, de bună 
seamă că ritmul, recoltării nu va 
putea crește peste cel planificat 
pentru că. practic, nu există alte 
combine sau autovehicule cu care 
să se recolteze și să se transporte 
mai multe ’furaje într-o zi. Iată de 
ce trebuie bine ințeles că perioada 
recoltării furajelor este acum, in 
luna septembrie. Tocmai de aceea 
este de datoria factorilor de răs
pundere din unități, din comune, 
din consiliile agroindustriale, de la 
organele județene să acționeze ho- 
tăr’t pentru respectarea întocmai a 
programului de insilozare stabilit ; 
program potrivit căruța numai in 
sectorul cooperatist al agriculturii 
județului Prahova trebuie să se 
realizeze în acest an cel puțin 
130 000 tone siloz.

Iosîf POP 
Ion MARIN

■i f.siZ

în momentele dificile se probează 
for(a mobilizatoare a colectivului 

pentru realizarea planului
L» Calacea, in mdetb.1 Timiș, se 

profilează una din cele mai moderne 
stații de degazolinare din țară. O sta
ție in plină modernizare dealtfel, ur
mind cg. pină la sfirșitul cincinalului, 
să-șj’dubleze capacitatea. Se lucrează 
din mers, constructorii se întrec cu 
operatorii,, cu personalul stației, care 
se străduiește șă extragă <iintr-o can
titate cit mai mare de gaze utilizabile 
(,esența", prețioasa hidrocarbură nu
mită gazolină.

— I)e ce este important procesul 
acesta, tovarășe Mihai Scprțeanu ’• In 
definitiv și gazele sint,,, utilizabile, 
așa cum o spune chiar numele lor.

— Aparent nimic nu s-ar pierde, 
fiindcă fotul se utilizează, ne spune 
șeful de secție. Practic, fiecare hidro
carbură este importantă și noi, petro
liștii, avem tot interesul să depășim 
planul de extracție- ia fiecare sorti
ment, Dar ordinea importanței este 
aceasta : țiței, gazolină, gaze, Gazele 
nedezbenzinate trec și eie la consu
mator, adică la unități industriale ori 
la aragazul din bucătăria dumnea
voastră, upde, oricum, tot ar ajunge 
după dezbenzinare. Dar se cheamă 
că nu le-am valorificat superior, dacă 
n-am extras gazolina. Și este păcat.

Interlocutorul nostru, maistru și șef 
. de secție la dezbenzinare, avînd deci 

răspunderi de inginer șl vorbind ca 
un inginer, ca un specialist despre 
prioritățile economice ale țarii, des
pre necesitatea vitală a sporirii bazei 
de materii prime și energetice, despre 
Imperativul ce il constituie pentru 
țara noastră asigurarea independentei 

. energetice, ne-a însoțit apoi, îm
preună cu tovarășul Pintea Horea; 
inginerul-șef al schelei, prin toată 
această „uzină" producătoare de ga
zolină, și pe șantier, acolo unde se 
construiesc noile capacități.

In aceeași zi aveam să asistăm 
împreună, in Calacea Băi, la un alt 
eveniment, la fel de important pen
tru petroliștii de aici ca și „nașterea" 
gazolinei : pensionarea unui confrate 
de-al lor, operatorul-distilator Ianoș 
Herbei, în vîrstă de 66 de ani, căruia, 
potrivit tradiției, i-au dăruit, printre 
altele, un ceas cu cuc, un baston de 
bunic și... o pungă cu cărbune activ, 
devenit simbol pentru operatorii de 
la dezbenzinare.

Cu această ocazie am cunoscut șî 
alți muncitori, fie de Ia dezbenzinare, 
fie de la extracție. Ciți oameni, atîtea 
destine I Gheorghe Cladoveanu, un 
tinăr de 26 de’ ani, secretar al co
mitetului U.T.C., „automatizorul", 
cum își spune și cum îi spun tovară
șii de muncă, a venit aici, cu cițiva 
ani in urmă, dintr-un laborator' din 
Pitești, din cadrul I.R.E. Argeș.

— Tata lucrează in petrol; a lucrat 
in Oltenia și la Mediaș, iar aici este 
de la înființarea schelei. Mi-a spus, 
mai în glumă, mai in serios: „Mă bă
iatule, bunică-tu a fost petrolist, eu 
la fel, de ce să rupi tu tradiția ?“. 
I-am zis: „Bine, dar eu sint electri
cian. ce să caut Ia sonde?". „Vino, 
și-ai să vezi. îți faci tot meseria pen
tru care ești pregătit, că și la sonde 
e nevoie de meseriași buni". Cînd 
am venit, stația era la început, urma 
să fie „pusă pe picioare". Am. lucrat, 
pentru aceasta, și 32 de ore din 48. 
Eu și cu maistrul Ion Vodllla. între 
timp, mi-am terminat liceul și vreau 
să dau și examen de admitere Ia fa
cultate. Ia fără frecvență...

Pe maistru! principal Ion Negrea, 
dc la secția a II-a extracție, parcu
rile 2 și 3 Calacea. l-am cunoscut în 
aceleași împrejurări, adică la pensio
narea operatorului Herbei. Lucrează 
la schela timișoreană din 1969 și vine 
tot „din petrol", de la Țlcleni.

— Nu păreți prea vorbăreț, meștere 
Negrea.

— Mi-am amintit că nu mai e mult

pină o*âă primesc șieu ceasul cu cuc. 
Despărțirile de oameni! cu care ai 
lucrat, cu care ai trecut prin momen
te grele uneori, nu te fac vorbăreț, 
chiar dacă, așa ești din fire,

— Sînteți secretar șl unei organi
zații de partid și locțiitor al șefului 
de secție. Două condiții in plus să 
cunoașteți mai bine oamenii din 
preajma dumneavoastră, pe petroliști. 
Ce credeți că îi caracterizează în
deosebi ?

— Cred că perseverența. Vedeți, 
munca noastră nu seamănă cu aceea 
a strungarului., a celui din fabrică. 
Nu, nu- mă refer numai la faptul-că 
lucrăm și In condiții vitrege, pe 
zloată și vifor, pe ploaie și pe arșiță- 
Mai este ceva : faptul că depinzi de 
o serie întreagă de lucruri. De exem
plu, strungarul are cantitate» de me
tal necesară, are uneltele, el știe 
exact că va produce atitea piese, și

La Schela* 
de extracție Timișoara

nu mai puține, în atît timp, și nu in 
mai puțin. în petrol al sonda, ai pă- 
mintul : de acesta din urmă ești de
pendent aproape mai mult decit ță
ranul, cu ogorul lui de grîu. Trebuie 
să cauți, să simți ce iți ascunde și cit 
îți poate da.

Interlocutorul nostru avea dreptate. 
Schela timișoreană, după un debut 
foarte promițător in acest an — după 
primele cinci luni situindu-se pe pri
mul loc in întrecere — traversează 
acum o perioadă mai dificilă in ce 
privește extracția de țiței, Dacă la 
sortimentul gaze utilizabile se înre
gistrează in continuare depășiri sub
stanțiale, de 
cubi, ceea ce 
în repetarea 
trecut — 144 
plan — ei . . ..
sint mulțumiți cu aceasta. Cele două 
procente sub plan înregistrate la ex
tracția de țiței au constituit pentru ei 
un avertisment că trebuie luate grab
nic măsuri de redresare.

— Datoria noastră, a petroliștilor, 
ne spunea directorul schelei, tovară
șul Zaharia Oprișiu, este aceea de a 
da țării cantități cit mai mari de ma
terii prime și resurse 
primă necesitate, iar 
utilizabile rezultatele 
bune, noi nu uităm 
că produsul cel mai 
mai necesar este țițeiul, 
ce, încă de la primul 
de alarmă1" noi 
program strict < 
derea
$1 sint sigur că vom reuși. La noi, 
la sondori, așa este: perioadele bune 
alternează cu cele dificile. Iar în a- 
ceste din urmă situații se probează 
capacitatea de mobilizare, forța co
lectivului.

peste 30 milioane metri 
ii îndreptățește să spere 
performanței de anul 
milioane mc gaze peste 
nu pot fi mulțumiți, nu

energetice de 
dacă la gaze 
■sint foarte 
nici o clipă. 
important, cel 

lată de 
„semnal 

1 ani intocmit un 
de activitate in ve- 

redfesării întregii activități.

Am notat citeva dintre prioritățile 
identificate' recent do acest harnic 
corectiv.
• Utilizarea capacităților de pro

ducție din dotare, (sonde, stații de dez- 
benzjnare, parcuri de separatoare, 
mijloace de transport ușor și greu) 
la parametri superiori. In acest scop 
s-au efectuat, in primele opt luni ale 
anului, un număr de pește 500 ope
rații geologo-tehnologice — reparații 
sonde, tratamente cu acizi complecși, 
schimbări de sisteme, retrageri, adi
ționări și altele — cu 25 la sută mai 
multe decit in aceeași perioadă a 
anului trecut ; ca urmare, s-a înre
gistrat un însemnat spor de produc
ție la țiței și gaze utilizabile. Pe linia 
descoperirii de noi soluții de stimu
lare a creșterii debitelor de țiței 
la sonde, do combatere a depu
nerilor de carburanți in instalațiile 
de la sonde și din schimbătoarele de 
căldură, schela colaborează cu Cen
trul de cercetări chimice din Timi
șoara, știut fiind că prin introduce
rea de noi tehnologii se pot obține 
rezultate superioare celoi-i pe tehno
logii clasice.
• Extinderea lucrărilor de cerceta

re geologică. Cu sprijinul acordat de 
conducerea Ministerului Petrolului, 
au fost puse in evidentă noi zăcă
minte de hidrocarburi, este drept, 
predominind in ultima perioadă cele 
de gaze, De fapt, acesta este princi
palul motiv pentru care se dublează 
capacitatea stației de degazolinare, 
pentru captare și transport 
tiune în care s-au investit 
Oane lei.

Tot pentru a valorifica 
gazele produse în această parte a ță- 

• rii, sînt în stadiu avansat de cerce
tare și proiectare stații de recuperare 
adîncă a fracțiunilor ușoare de gaze, 
produsele acestea, de o importanță 
deosebită, urmind să fie valorificate 
in instalațiile care se vor construi 
atit de Ministerul Petrolului, cît și de 
Ministerul Industriei Chimice.

A Pe linia creșterii factorului final 
de recuperare a țițeiului dih zăcă
minte, in opt luni din acest an s-a 
depășit planul de injecție cu apă 
tehnologică, plan care este in con
tinuă creștere ; prin punerea in func
țiune a noilor capacități care sînt in 
construcție, pină în trimestrul IV 
din acest an, nivelul injecției va creș
te la aproape dublu față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

/ Toate aceste lucruri constituie tot 
atîtea premise de creștere a produc
ției de hidrocarburi, îndeosebi de 
.gazolină și de țiței, unde persistă că
minari in urmă față de plan. Pentru 
aceasta va trebui ca șl aici, lâ Timi
șoara, să fie mai bine organizată în
treaga activitate. Fără îndoială, prin- 
tr-o mobilizare stăruitoare a tuturor 
forțelor, pot fi recuperate toate rămi- 
nerlle in urmă, pentru ca ei, timișo
renii, să fie iarăși in frunte, aga cum 
ne-au obișnuit și cum le stă bine.

Uzina de autoturisme Pitești: banda 
a ll-a de montaj
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gaze, ac-
275 mili-

superior

Auica FLORESCU

COMĂNEȘTI: Minele vechi — repuse in funcțiune

Hotărîti să contribuie cit mai sub
stantial la dezvoltarea baze! ener
getice a țării, minerii din bazinul 
Comănești au luat o inițiativă lău
dabilă : repunerea in funcțiune a 
minelor vechi, abandonate. In urma 
cercetărilor tăcute la Filigeni, bu
năoară, a fost descoperită o rezervă 
de circa un milion tone de cărbu
ne. De aici, minerii din brigăzile

conduse de Gheorghe Partenie și 
Gheorghe Stoica, extrag zilnic 
100—150 tone cărbune de calitate. 
Nu departe, la fosta mină Lapoș 
s-au redeschis de curind puțul și 
galeriile de înaintare. Prin lucră
rile executate in bazinul Comăneșli 
se vor pune in valoșre rezerve de 
circa 5 milioane tone cărbune. 
(Gheorghe Baltă).

Cu prilejul recentei vizite de lucru 
făcute la Combinatul chimic din 
Făgăraș, harnicii chimiști au prezen
tat secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o serie 
din succesele obținute in diversifica
rea și modernizare» producției, in 
prezent gama sortimentală ajungind 
la peste 300 dc produse. Este o solidă 
bază de pornire, deopotrivă pentru 
satisfacerea unor cerințe majore ale 
economiei și pentru creșterea con
tinua a producției pentru export.

— Activitatea de export, spunea 
inginerul Teodor Șuten, directorul 
Combinatului chimic din Făgăraș,' ri
dică probleme din ce in ce mai com
plexe, iar eficiența oi este determi
nată de o multitudine de factori. De 
respectarea cerințelor care decurg din 
acești factori dopind, in ultimă in
stanță. atît pătrunderea pe o nouă 
piață externă, cit și menținerea pieței 
ciștigate. Este un adevăr demonstrat, 
de practică, de viață, de însăși acti- 
•vitatea combinatului nostru.

Privită prin prisma acestui adevăr, 
activitatea de export a combinatului 
din Făgăraș, mai ales in ultima peri
oadă, oferă o experiență care merită 
să fie cunoscută. Pentru că ea con
stituie un bun exemplu de ceea ce 
înseamnă „a ști să ciștigi și să păs
trezi o piață externă".

în 1981, combinatului din Făgă
raș i s-a oferit 
ze unei firme 
străine cu nume 
sonor (OKURA — 
Japonia) o anumi
tă cantitate din
tr-un insecticid. 
La drept vorbind, 
comanda respecti
vă avea o pondere 
redusă in prevederile valorice ale 
exportului combinatului. Conducerea 
întreprinderii putea deci să nu se 
„complice" cu o asemenea comandă, 
mai ales că produsul respectiv era 
solicitat la anumiți parametri, care, 
pentru a fi respoctați, puneau combi
natul în situația de a lua citeva mă
suri cu un caracter mai special. 
Abordind însă cu toată seriozitatea 
și răspunderea această comandă, co
lectivul combinatului a reușit să o 
onoreze in condiții ireproșabile, fapt 
ee a atras după sine reînnoirea con
tractului și pentru 1982.

Citeva luni mai tirziu. Ia sugestia 
reprezentanților firmei respective, in- 
treprinderea de comerț exterior a 
oferit combinatului din Făgăraș o 
nouă comandă. De data aceasta a fost 
vorba' de produsul ‘ hexametilentetra- 
mină, destinat fabricării prafurilor de 
presare din grupa bachelitelor. Curios 
este că inițial această comandă fusese 
ofprită unui alt combinat chimic din 
țară, a cărui conducere, considerin.l 
exagerate exigentele beneficiarului 
cu privire la parametrii produsului, a 
renunțat la ea cu multă ușurință.

Nu-i mai puțin adevărat că fabri
carea hexametllentetfaminei la para- ...._ ________ ,
metrii impuși de partenerul extern și binatul a livrat primele cantități din
onorarea comenzii jn termenul scurt cole 1 500 tobe contractate,
solicitat do acesta puneau in fața chi- Așa cum aprecia șeful secției

ocazia să livre-

pect, în urma adaptării .și comple
tării liniei de fabricație cu citeva uti
laje, valoarea producției realizate de 
aceasta a crescut de circa 4 ori față 
de perioada anterioară, creindu-se 
condiții pentru sporirea producției în
tăritorului F, utilizat la peiiculizarea 
nisipurilor de turnare, ca și in alte 
domenii. Printre cei care s-au între
cut pe ei înșiși, punind virtos umărul 
la elaborarea tehnologiei sau la mo
dificarea liniei de fabricație, amintim 
pe membrii colectivelor de lucru 
conduse cțe inginerii Vladimir Pos- 
tolache, Emilian Neeula, Aurel Simo- 
netti și Vasile Sfîrlea, pe maistru] 
Mihai Fleșeru și alții.

— în decursul anilor, noi am în
țeles un lucru esențial pe care incă 
unele cadre nu vor să-l înțeleagă — 
arăta inginerul-șef al combinatului. 
Și anume : cine dorește să-și desfacă 
produsele, să pătrundă cu eie și să 
se mențină pe o piață externă, tre
buie să acționeze in așa fel incit să 
demonstreze o capacitate și o mobili
tate fără cusur, să știe să-șt adapteze 
fabricația Ia cerințele beneficiarilor 
externi, cărora să le ofere produsele 
.solicitate atunci cînd au ei nevoie 
de ele. Așa am procedat noi și in 
cazul unui alt produs solicitat de 
aceeași firmă.

Este vorba de un novolac special. 
De ce special? Pentru , că un ase
menea novolac nu s-a mai realizat 

in țara noastră. 
Standardele noas
tre nu prevăd o 
filtrare Ia un grad 
de finețe atit de 
ridicat, prin site 
cu diametru de 
sub un milimetru. 
Or, produsul soli

citat de firftia japoneză trebuia sâ 
aibă o finețe care se obține prin fil
trarea prin site' cu găuri de sub un 
milimetru.

— La început, preciza inginerul 
Ștefan Tomșa, șeful secției, am 
considerat drept o ., utopie o ase
menea. filtrare. Dar âctfm am ajuns 
să filtrăm produsul respectiv prin 

- site cu ochiuri cu diametrul de 0,6 
mm. Și nu ne oprim aici, deși parte
nerul extern s-a declarat' mulțumit 
față de produsul oferit de noiCT^ăm 
să realizăm un produs cu perfor
manțe și mai ridicate, care să reviste 
la temperaturi și mai inalte, fără s 
se întărească- și șă se aglomereze.

.Performanța ch.imi.ștllor din Făgă
raș nu constă numai in realizarea 
unui asemenea produs cu perfor
manțe foarte ridicate, ci și in timpul 
in care a fost realizat. Concret : fir
ma străină a lansat oferta la începu
tul acestui an. La numai două lțjni, 
colectivul combinatului.. a elaborat 
tehnologia, astfel ..că in.’ aprilie a ex
pediat mostrele. Contrarul s-a in- 
cheiât' cu o luna mai tirim] Adapta
rea și completarea liniei ’tehnologi
ce cu noi utilaje au durat mai pu
țin de două luni. în luna iunie.com-

La Combinatul chimic 
din Făgăraș

mișților din .Făgăraș, citeva probleme novolac, care Împreună cu adjunctul 
deloc simple. , ' ' ' să'iJT ifigihefur Dart Botnărescu. ingi-

— Eram conștiehți de la început; neF'ul'uEugen"Mdltlovan, subinginerul
menționa Iosif Vlad, inginer-șef Tudor .Opreă'și maistrul Vasile Ne-menționa ... . . .. .... . ,
al combinatului, de dificultățile p~ 
care va trebui să le Învingem pentru 
a ne puteți.onora exemplar 
comandă.' bifam irișă perfect con-' 
știenți că nurnai așa puteam să-cîști- 
gâm increderea acestui partener se
rios și să pătrundem pe piața uneia 
dintre cele mai industrializate țări 
ale lumii.

De fapt, problemele cele -mai com
plexe. mai dificile erau două : 1) rea
lizarea unui produs cu un înalt grad 
de puritate, neaglomcrabil, cu o umi
ditate de sub I la sută ; 2) acest pro
dus trebuia asimilat., realizat și livrat 
intr-un termen foarte scurt. Dificul
tățile c»re 80 întrezăreau incă de la 
început nu i-au demobilizat pe spe
cialiștii combinatului. Dimpotrivă. 
Le-a întărit și mai mult hotărirea și 
ambiția de a demonstra și cu acest 
prilej capacitatea colectivului com
binatului. Și acest lucru au reușit să-l 
demonstreze cu prisosință. în numai 
o lună, cercetătorii și specialiștii 
combinatului au elaborat tehnologia 
de fabricație, iar în alte două luni au 
adaptat o linie tehnologică la cerin
țele noului produs. Aceasta le-a per
mis ca intr-un timp foarte scurt șă 
livreze partenerului extern primele 
cantități de hexametilentetramină, 
depășind pină și așteptările acestuia. 
Aici ar fi de subliniat și un alt as-

Tudor Oprea:"și' maistrul Vasile Ne- 
pe grilă, au d.us greul acestei acțiuni 

de-a dreptul . palpitante, colectivul 
. (Kîțjjei jJBjșe.jieja .implicat..in realiza- 

rea?ynei noi; lini; de 'fabricație, care 
■ va permite obținerea ținui novolac in, 

condiții .............. .............
și mai 
și alte 
produs.

Modul în care a acționat colectivul 
combinatului din Făgăraș, seriozita
tea de care a dat și dă dovadă in re
lațiile cu partenerii externi oferă 
largi și temeinice perspective relații
lor comerciale cu această firmă ț— și 
nu numai cu ea. Or, tocmai in aceas
ta trebuie căutat răspunsul la faptul 
că in primele 8 luni din acest an 
combinatul a exportat cu circa 60 
milioane Iei mai multe produse de- 
cît6 în aceeași perioadă a anului 
trecut.

O nouă confirmare a prestigiului 
pe care și l-a ciștigat.'a aprwiferii de 
care se bucură combinatul di ’ partea 
firmei amintite a venit din -nou, cu 
puține zile în urmă, cind această fir
mă a solicitat o reînnoire a con
tractului la produsele livrate pină 
acum și, în plus, a contractat o în
semnată cantitate dintr-un nou pro
dus : anilină.

calitative și la performante 
ridicate, dat fiind faptul pă 
firme străine solicită noul

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

RIDICAREA CALIFICĂRII
(Urmare din pag. I)
problemele calificării profesionale 
apar intr-o lumină nouă, calitativ 
superioară.

Noua revoluție in agricultură pune, 
de exemplu, in termeni noi, total 
schimbați, problem» calificării și a 
ridicării pregătirii profesionale în a- 
ceșt domeniu. Recent, la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R., secreta
rul general al partidului a vorbit 
despre necesitatea'pregătirii temeinice 
a mecanizatorilor, ca și despre impor
tanța asigurării, in general, a unui 
inalt nivol de calificare a tuturor 
lucrătorilor agricoli. Desigur, mașinile 
de. inalță tehnicitate ce au intrat în 
dotarea agriculturii noastre, cuteză
toarele programe de dezvoltare a 
zootehniei., dc asigurare a unor recol
te tot mai bogate cer specialiști cu 
inalță competență. Se impune, de 
aceea, o analiză aprofundată a tuturor 
formelor de calificare și de ridicare 
a calificării și, pe această bază, orga
nizarea școlilor de specialitate, a în
vățământului agrozootehnic potrivit 
cu - noilș obiective pe care partidul 
le-a trasat oamenilor muncii din 
agricultură.

O marș răspundere 
tarea unei noi calități 
rea profesională revine 
și unitățile economice 
se implice mai activ in . 
invățămint. Această implicare începe 
de la desemnarea maiștrilor care să 
îndrume practica. Or, de multe ori 
sint trimiși să îndeplinească această 
muncă maiștri cu o pregătire profe
sională ce nu corespunde exigențelor 
actuale. Aderența la nou imbra- 

'că in școală, in condițiile revoluțio
narii invățămintuiui, forme concrete 
și eficiente: familiarizarea cu mașini 
noi, cu tehnologii noi, cu produse 
noi, înțelegerea în esanță a schimbă
rilor care se produc in economie. A- 
ceastă nouă realitate; impune și o 
nouă concepție despre indrumătoruj 
activității practice a elevilor, care nu 
mai poate fi un maistru oaredare, în
depărtat din producție, pentru că

in asigu- 
în‘ pregăti- 
școlii.. Dar 
trebuie să 
procesul de

1 • r
încurcă treburile : el trebuie să fie 
cel mai bun maistru, cu o temeinică 
pregătire profesională și politică, cu 
un larg orizont de cunoștințe, cu simț 
pedagogic, pasionat dc activitatea cu 
tinerii.

De fapt, întreaga activitate de 
perfecționare a pregătirii profesionale 
ce.re pricepere și pasiune, cere o con
cepție clară și soluții care să cores
pundă cerințelor actuale și de per
spectivă. Iar prima cerință a unei 
activități eficiente de ridicare a cali
ficării și de policalificare o constituie 
asigurarea unei planificări riguroase 
și îndeplinirea exemplară a progra
melor adoptate. Numeroase între
prinderi fruntașe dețin in această 
privință o experiență valoroasă. Re
zultatele lor bune exprimă și străda
niile colectivelor muncitorești din 
aceste unități, ale organizațiilor de 
partid și conducerilor colective ale 
întreprinderilor respective de a-și 
racorda continuu întreaga activitate 
la cele mai noi cuceriri ale progre
sului tehnic. Problema planificării 
are o importantă fundamentală. Ci
frele de școlarizare, noțiune, cu care 
se operează in invățămint, trebuie 
să obțină un rol important și in 
cadrul școlii muncii, in fiecare 
întreprindere, în fiecare atelier, la 
fiecare loc de muncă. în anii din 
urmă au cunoscut o creștere pu
ternică efectivele muncitorești. De 
aceea, in perfecționarea pregătirii 
profesionale trebuie să se aibă în 
vedere cu precizie, pe unități, pe 
profesii, pe locuri de muncă, ciți oa
meni ai muncii vor ti cuprinși în 
formele de perfecționare profesiona
lă și in ce perioade, pentru a se 
asigura o cit mai bună organizare.

Sint 
uzine, 
predă 
lată o 
mult mal îndeaproape in preocupări
le conducerilor ministerelor de re
sort. ale fiecărei unități economice. 
Cu atit mai mult .cu cît sînt incă 
numeroase eazurile cind predă cine

organizate „săli dc clasă" in 
Este un lucru bun. Dar cine 

in aceste săli? Și ce șe predă? 
problemă ce va trebui să intre

are mai mult timp liber. Este absolut 
necesar ca la „catedre" să urce de 
fiecare dată cel mai buni specialiști. 
Iar conținutului predării, în care nu 
de puține ori prevalează transmiterea 
unor cunoștințe care pot fi dobindite 
in biblioteci, trebuie, de asemenea, ' 
să-i fie aduse radicale îmbunătățiri. 
„Sala de clasă" din uzină, indi
ferent de forma sub care se prezintă 
(curs de ridicare a calificării, simpo
zion, colocviu sau dezbatere profe
sională), trebuie să fie locul unde să 
se asimileze cunoștințe greu acce
sibile, noutăți de ultimă oră. metode 
tehnologice avansate.

Am subliniat doar citeva dintre 
problemele, importante ce privesc ri
dicarea calificării, jn dorința de a re
leva corelația esențială dintre acti
vitatea de perfecționare a pregătirii 
profesionale și exigențele noii calități 
a muncii. Azi. mai mult ca orieînd. 
calitatea producției depinde in mod 
fundamental de experiența, de com
petența profesională, dc voința de 
înnoire, de progres a tuturor oame
nilor muncii și a fiecăruia in parte. 
Azi, mal mult ca oricind. cînd in 
țară avem uzine ultramoderne, cînd 
se infăptuiește o nouă revoluție în a- 
gricultură, cind în România socialistă 
economia, știința, invățămîntul și 
cultura cunosc o dezvoltare fără pre
cedent, este nevoie de cadre cu o 
Înaltă calificare. De cadre care să a- 
sigure folosirea Ia întreaga capacitate 
a mijloacelor existente in uzine, să 
asigure, de fapt, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului, o. ■ 
producție de inalță calitate, de nivel 
tehnic competitiv cu cele. mai buna 
produse similare fabricate pe plan 
mondial. Iată de ce. In momentul de 
față, pentru ministere, pentru consi
liile oamenilor muncii, pentru organi
zațiile de partid, a așeza lâ temelia ’ 
noii calități a muncii ridicarea califi-, 
cării, asigurarea unei înalte compe
tențe profesionale este o sarcină de 
cea mai mare importanță. O sarcină 
ce se impune să fie îndeplinită In 
mod exemplar.
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ANGAJAȚI CU TOATE 
FORȚELE ÎN BĂTĂLIA 

NOII CALITĂȚI

„Muncitorii din Reșița reprezintă 
un detașament puternic al clasei 
noastre muncitoare, cu un trecut 
glorios de luptă revoluționară. A- 
cest glorios trecut revoluționar 
este o garanție că muncitorii 
reșițeni, toți locuitorii orașului, 
alături de întreaga noastră clasă 
muncitoare, de intregul popor, 
iși vor aduce și in viitor contribuția 
fermă la edificarea socialismului 

in patria noastră

NICOLAE CEAUȘESCU

Nicolae BUȘUI
prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

cste bine cunoscut faptul că județul Caraș-Severin are. o bogată 
troJrție industrială. încă de Io începutul revoluției socialiste întregul 
său potențial industrial a fost chemat să joace un rol important în 
edificarea noii societăți, efortul său fiind parte din efortul general 
pentru refacerea economiei naționale imediat după cel de-al doilea 
război mondial, contribuind apoi din plin la înfăptuirea măreței opere 
de industrializare socialistă, cu ritmurile, ei impetuoase, mai ales în 
perioada cea moi fertilă în împliniri de după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

înseamnă oore că județul Caraș-Severin a rămas la datele sale 
de la inceputul epopeii construcției socialiste î Nicidecum I Marile 
centre industriale de la Reșița, Bocșa, Oțelul Roșu au fost refăcute 
din temelii, cu deosebire în ultimii 17 ani, datorită gîndului și faptei 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale 
cărui orientări și indicații au vizat, în profunzime, înnoiri structurale, 
calitative, în domeniul siderurgiei, metalurgiei și construcțiilor de ma
șini. Contribuind la industrializarea țării, județul s-a industrializat, 
totodată, pe sine, promovind tehnologii moderne, mărind și diversi- 
ficînd, la un înalt nivel de tehnicitate, gama produselor sale.

Sîntem astăzi angajați cu toate forțele în realizarea noii calități 
îi toate domeniile de activitate. Producția industrială a Caraș-Seve- 
rinului era in anul 1981 de 17 ori mai mare decît in anul 1950. Struc
tura acestei producții exprimă, prin ea însăși, salturi calitative impre
sionante : judățul nostru este singurul producător de agregate hidro
electrice din țară, singurul producător de motoare termice de peste 
1 000 C.P. Produce, in același timp, intr-o bogată paletă, ■ utilaje ne
cesare modernizării multor ramuri a|e __
pentru o nouă calitate, pentru ef.ițiență înaltă, pentru competitivitate 
pe piața externă, se desfășoară energic 
cum sint cele ole industriei extractive și 
lemnului. Ne preocupă intens, în cadrul 
bilite de cel de-al Xll-lea Congres al partidului, ai indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezolvarea problemei energiei, 
dat fiind că județul nostru este în această privință unul dintre marii 
consumatori. Acționăm cu fermitate și răspundere sporite pentru ca, 
în cursul viitorului cincinal, să ne transformăm din marii consumatori de 
energie de astăzi in mari furnizori de energie.

Cu prilejul ultimelor sale vizite de lucru pe acest meleag, secretarul 
general al partidului ne-a atras atenția că, deși județul este puternic 
industrializat, agricultura are, de asemenea, mari posibilități de dezvol
tare, mai ales in domeniul pomicultură, viticulturii și zootehniei. Tra- 
ducîhd în viață această prețioasă orientare, putem spune acum cu 
mindrie, privind marile livezi de pomi fructiferi intrate pe rod, desfă
șurată pe mii de hectare de terenuri altădată sterpe, că și in domeniul 
agriculturii bătălia pentru o nouă calitate începe să-și arate rezul
tatele.

Toate aceste împliniri și succese se datoresc hărniciei, competenței, 
spiritului de angajare revoluționară ale tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc și muncesc în județul nostru, care acționează cu nestrămutată 
hotărîre, în strlnsă unitate și frăție, pentru continua înflorire multilate
rală a României socialiste. Realizările de pînă acum; succesele de 
prestigiu obținute constituie temelia trainică pentru înfăptuirea impor
tantelor sarcini ce ne revin din hotărîrile celui de-al Xll-lea Congres 
al partidului, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu.

economiei naționale. Bătălia

și în alte ramuri industriale, 
ale exploatării și prelucrării 
cutezătoarelor obiective sto-

LUMINA TĂRII
lumina țării prin secoli se-nălțară 
de izbinzi visate, ca un sublim ecou... 
strălucirea demnă, adine vizionară

Din
Mii
Dar
O renăscu prin lapte al patriei Erou.

El — gîncl din (jindul nostru și om de omenie 
Să cutezăm ne-ndeamnă, sub mîndrul tricolor, 
Ca-n pace unanimă, străbuna Românie 
Să urce neclintită spre falnic viitor I

Nicolae IRIMIA
muncitor la Combinatul siderurgic Reșița

*
Ț

<

„Sîntem mîndri că bărbatul din fruntea țârii 
gîndește și muncește tot timpul 

împreună cu noi, împreună cu întregul popor"
— îmi amintesc și azi de vizita 

pe care secretarul general a! parti
dului a făcut-o in Întreprinderea și 
în județul nostru în septembrie 
1968 — ne spune tovarășul loan 
Tudora, inginerui-șef cu fabricația 
de la întreprinderea ..de construcții 
de mașini din Reșița. A stat înde- 
■lung de vorbă ciTîmuncitorii și spe
cialiștii secției jjfe motoare diesel, 
cu cei de la fabrica de utilaj greu 
și de la turnătorie,.' cu cei de la 
secția de motoare'și agregate elec
trice, stabilindu-șe direcțiile de dez
voltare și modernizare accelerată a 
potențialului nostru productiv. Am 
desprins limpede obiectivul nostru 
principal — calitatearDj»'.'această 
calitate depindead;$0'așiș?'uTiași pe 
care întreaga țară;.,uri^a,/să-'i .,țacâ 
intr-un răstimp extrem de scurt. Și 
acești pași au fost zăcuți energic, 
așa cum gîndea. . șțgeretarijT.'.geperal 
al partidului. DoVgdâ — cUcC.ririie 
mărețe ale epocii pȚicola-e Ceaușescu.

în secția de hidroagregate discu
tăm cu muncitorii despre turbinele 
bulb care se pregătesc pentru hi
drocentrala de la Porțile de Fier II. 
Aceste ..fabrici de energie" iși au 
Istoria lor bogată, aici, la Reșița, și 
unul dintre cei m'ai buni cunoscă
tori ai ei este inginerul Pavel 
Daud :

— Problemele modernizării rapide 
a industriei judfețului, în care se 
includ și cele ale construcției de 
motoare electricei au-fost tot timpul 
în atenția și grija secretarului ge
neral al partidului. Oțelul și mași
nile de aici și din celelalte citeva 
centre cu tradiție industrială ale 
țârii trebuiau să aprindă pe harta 
noastră economică luminile a nu
meroase alte noi centre industriale. 
Tot ce se producea nu putea să fie 
decit de înaltă calitate, pentru asi
gurarea temeiniciei noilor ctitorii. 
Reșiței i-a revenit să construiască 
hidroagregatele necesare punerii în 
valoare a potențialului energetic al 
apelor țării. Gindul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost, intii și în- 
tii, la oameni. Ia perfecționarea con
tinuă a iscusinței lor profesionale. 
Urmindu-i Îndemnul, colectivul 
muncitoresc ăl Reșiței a dat țării 
nu numai oțel și mașini, ci și cadre 
de nădejde, capabile să aprindă fla
căra industriei socialiste peste tot 
acolo unde nu a existat tradiție. 
Reșițenii sint prezenți acum, prin 
cadre specializate, pe numeroase 
platforme industriale'. Deslușim in 
această realitate marea încredere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
calitățile creatoare ale muncitori
lor și specialiștilor noștri.

— In întreprinderea în care lu
cram — iși amintește Ion Petrila, 
șef de schimb la laminorul degro- 
sisor și semifabricate de Ia Reși
ța — avea loc o reașezare tehnică 
de mari proporții. începea, de pe 
atunci, din 1971. un amplu proces 
calitativ, de modernizare, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ni-1 
cerea și ni-1 cere sâ-1 înfăptuim

fără răgaz. Domeniul In care m-am 
specializat — automatizările — pre
cum și cibernetica și electronica au 
fost puternic promovate. Promova
rea lor înseamnă promovarea oa

modernizarea Reșiței și a Bocșei, 
punerea in valoare a materiilor pri
me din subsolul munților Caraș-Se- 
verinului. Toate acestea le sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, felici-

@ In ultimul an al cincinalului 1976-1980, valoarea 
(producției globale industriale s-a ridicat la aproape 
20,5 miliarde lei. La sfirșitul actualului clrîcinal ea va 
ajunge Io 31,5 miliarde lei.

® Astăzi, întreaga producție industrială a cuiului 1965 
se realizează în numai 90 de zile.

• Intr-o singură zi industria județului regfiSeițză o pfii- ’i 
ducție-marfă de peste 48 milioane lei,"concretizată in 
aproape 4 000 tone oțel, aproape 3 000 tone lami
nate, peste 2 000 C.P. motoare cu combustie intșrpă’M • ii i 'și altele.

® Intre anii 1965 și 1982, valoarea fondurilor, fixe ale 
întreprinderii de construcții de mașini din Reșița 
a crescut cu 371 la sută. In aceeași perioadă au fost 
construite 140 de turbine hidraulice, peste 3 000 mo
toare electrice de pînă la 10,5 MW, laminoare mo
derne, echipamente hidromecanice, motoare navale 
de variate puteri.

menilor, îmbogățirea lor profesio
nală. punerea mai cuprinzătoare în 
valoare a capacității lor de creație. 
Orizonturi noi s-au deschis. în toți 
acești ani de intensă activitate, în 
fața tinerilor, intre care mă nu
măr și eu.

Sint anii (le rodnice prefaceri in . 
peisajul industrial al Caraș-Severi- 
nului : făurirea platformei de con
strucții de mașini )a Caransebeșu
lui. transformarea profundă a cen
trului industrial de la Oțelul Roșu,

tindu-i pe oamenii muncii din ju
deț, în toamna anului 1978, atrăgin- 
du-le însă atenția.că mai au multe 
de făcut pentru înflorirea multilate
rală a acestor meleaguri. De pildji, 
agricultura fusese lăsată pe planul 
al doilea, considerindu-se că jude
țul este, prin excelență, un județ 
industrial. „Creți că nu e corect — 
spunea, cu prilejul acelei vizite de 
lucru, secretarul .general al parti
dului. Județul Caraș-Severin dis
pune tic mari posibilități agricole.

îndeosebi în pomicultură." Se im
punea deci ca locuitorii acestui 
colț de țară, obișnuiți mai mult cu 
clocotul oțelului, cu construcția de 
mașini, să-și schimbe optica "și in 
privința agriculturii. Pămintul lor 
trebuia și putea să producă mai 
mult și mai bine în domeniul po- 
miculturii, al viticulturii, al zoo
tehniei.

— Noul program agricol al jude
țului stabilit atunci împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne 
spune Iustina Turnea, director al 
I.A.S.-Răcășdia — este complex și 
armonios gîndit, cu consecințe bi- 
Ihefăcătoare in pomicultură, ca și în 
zootehnie. Valorificarea intensivă a 
finețelor și a pajiștilor montane 
este una din preocupările noastre 

*4 de bază. Avem forțe, avem oameni 
î buni și pricepuți. care știu să pună 

în valoare importantele investiții 
alocate agriculturii județului nos
tru.

— Ideea rodnică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a reface pa
trimoniul pomicol a căpătat chip 
concret — explică Gheorghc Sime- 
ria, secretarul organizației de partid 
de la Stațiunea de cercetări și pro
ducție pomicolă din Caransebeș. Mii 
de hectare de noi livezi au și intrat 
pe rod. în anul viitor vom dispune 
de plantații intensive și superinten- 
sive pe o suprafață de peste 10 000 
de hectare, urmind ca in 1985 să 
obținem o producție de peste 160 000 
tone fructe. Aceste producții se ală
tură, cum se și cuvine, noilor mărci 
de oțeluri de calitate superioară, 
sporindu-ne tuturor mîndria că băr
batul din fruntea țării și ă parti
dului gîndește' șl muncește tot 
timpul împreună cu noi. împreuna 
cu intregul nostru popor.

Dinamica producției industriale

5711190

—---------
925717»

„Din mare consumator, 

un mare producător 

de energie"
Un amplu program de valorificare 

a resurselor hidro și termoenergetice
Datorită puternicei 

sale industrii, județul 
Caraș-Severin este tin 
mare consumator de 
energie. Tocmai de a- 
ceea oamenii muncii 
de . aici și-au propus 
rezolvarea radicală a 
acestei probleme : pînă 
către mijlocul cincina
lului viilor județul se 
va transforma din. 
mare , consumator de 
energie intr-un mare 
furnizor de energie. 
Acest program a și în
ceput să fie pus in a- 
plicare. Cum se acțio
nează ?

1. VALORIFICAREA 
POTENȚIALULUI HI
DROENERGETIC AL 
RtURILOR JUDEȚU
LUI. PRIN ' COM
PLEXE AMENAJĂRI 
HIDROENERGETICE 
la Bistra — Poiana Mă
rului — Turhu Ruteni 
(in prima etapă vor fi 
construite trei hidro
centrale subterane am
plasate sub cele trei 
lacuri de acumulare ; 
soluția aceasta, inge
nioasă, va duce la 
creșterea randamentu
lui centralelor, echiva- 

.lind cu o producție su
plimentară anuală de 
10 milioane kWh — 
puterea centralelor în
sumând 257 MW) ; de 
asemenea, la Cerna 
Belareca șl pe cursul 
superior al Birzavei. 
Alături de aceste mari

amenajări, a căror 
construcție a și înce
put, in anii viitori se 
vor pune in funcțiune 
mai multe hidroagre- 
gate. cu puteri mici, 
pe alte cursuri de apă 
ale județului. Hidro- 
agregatele sint proiec
tate șl realizate de că
tre industria reșițeană.

2. VALORIFICAREA 
ȘISTURILOR BITU
MINOASE DIN ZO
NELE ANINA $1 DO
MAN, PRIN CON
STRUIREA A DOUA 
TERMOCENTRALE, u- 
nicat in țara noastră. 
Este de remarcat că, 
piuă la sfirșitul aces
tui an, prima turbină 
electrică de la Anina 
va intra in probe teh
nice.

3. SE ÎNFĂPTUIEȘ
TE ȘI UN BOGAT 
PROGRAM DE LĂR
GIRE A BAZEI DE 
MATERII PRIME ; 
3 000 de geologi, son
dori și mineri — tot 
atiția exploratori în
drăzneți — sint antre
nați in realizarea a 52 
de obiective in acest 
domeniu. In cincinalul 
actual, harta județului 
se îmbogățește cu noi 
centre miniere la BER- 
ZASCA, BOZQVICI, 
LUPAC, VALIUG, in 
zona BUSCHIN-BAL- 
TA SARATA și in alte 
zone aflate in plină 
prospecție.

Investițiile în ultimele trei cincinale

peste
8,5 

miliarde lei

Calitatea vieții 
în cifre și fapte 
@ Locurile de munca. în 

anul 1950, numărul 
personalului muncitor 
depășeo cu puțin cifra 
de 55 000; in 1965, 
această cifră urcă la 
peste 100 000, iar la
1 ianuarie 1982 la 
peste 140 000 - deci, 
mai mult decit dublu 
față de 1950.

• Urbanizarea, între anii 
1965 și 1982, 35 000 
de familii s-au mutat 
in apartamente noi. în 
perioada ultimelor trei 
cincinale populația Re
șiței s-a mărit de a- 
proape 4 ori, cea a 
Caransebeșului de a- 
proape 3 ori, cea o 
orașului Moldova Nouă 
de peste 3 ori. Astăzi, 
56,2 la sută din popu
lația județului trăiește 
și muncește în mediul 
urban.

• Desfacerile de mărfuri 
au crescut, in ultimii
17 ani, de Io 1,2 mi
liarde lei în 1965 la 
4 miliarde lei în 1981. 
Au fost date în folo
sință, in această pe
rioadă, incă 100 de 
noi și moderne unități 
comerciale.

® Ocrotirea sănătății. 
Față de anul 1965, 
cînd un medic reve
nea la 818 locuitori, 
astăzi la fiecare 594 
de locuitori revine un 

/ codru sanitar cu pre
gătire Superioară. în 
ultimii ani, la Reșița, 
Caransebeș, Moldova 
Nouă și Oțelul Roșu 
au fost puse în func
țiune unități spitali
cești noi, cuplate cu 
dispensare, policlinici 
și centre stomatolo
gice.

• Invățămintul. între anii 
1965 și 1982, rețeaua 
învățămintului s-a îm
bogățit cu 100 unități 
școlare, numărul elevi
lor și al studenților ri- 
dieîndu-se astăzi la 
peste 80 000. Fiecare 
al 5-lea cetățean ur
mează o formă de in
struire.

® Festivalul național 
„Cîntarea României”. 
Caraș-Severinul a pre
zentat la ultima ediție 
a festivalului peste
2 500 de formații ar-

■ tistice și peste 72 000 
de artiști amatori. Re
zultatele : 131 de pre
mii pentru interpretare 
și 127 de premii obți
nute de cercurile .de 
creație.

Pagină realizată de
Dionisie ȘINCAN si
Eugen FIERARU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul tineretului, sportului și recreării s/

(Urmare din pag. I)
din Republica Zimbabwe

Au fost examinate, totodată, unele 
probleme ale situației politice inter
naționale, și in special ale luptei 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialls- 
mului. în acest sens s-a exprimat 
sprijinul față de lupta dreaptă a po
porului namibian pentru dobindlrea 
indeoendenței. pentru 'Înlăturarea ul
timelor vestigii ale colonialismului 
șl neocolonialismului pe continentul 
african, pentru lichidarea politicii de 
discriminare rasială și de apartheid.

S-a relevat, în același timp, necesi
tatea lichidării subdezvoltării si in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure con
diții echitabile de dezvoltare tuturor 
statelor, și in special celor rămase in 
urmă.

S-a subliniat faptul că actuala si
tuație internațională reclamă unirea 
eforturilor statelor mici și mijlocii, 
ale țărilor nealiniate, pentru oprirea 
agravării climatului politic interna
țional, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere, pace, Co-

laborare și respect al independenței 
naționale a tuturor 
determinarea unui 
relațiile interstatale, 
narea prin mijloace 
ror conflictelor din diferite zone ale 
globului, pentru adoptarea de mă
suri hotărite de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor care confruntă omenirea în in
teresul popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

statelor, pentru 
curs pozitiv în 
pentru, soluțio- 

pașnice a tutu-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
Mulțumesc în modul cel mai cordial Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste România și 
dumneavoastră personal pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a zilei mele de naștere și pentru înalta distincție de stat a 
Republicii Socialiste România care mi-a fost conferită.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prin transpunerea consecventă 
în practică a înțelegerilor adoptate in comun vom extinde și adînci continuu 
relațiile politice, economice, tehnico-științifice și culturale, precum și con
lucrarea partidelor și statelor noastre pe plan internațional, spre binele po
poarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.

Permiteți-mi, dragă tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să vă urez mult succes 
în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, sănătate deplină și feri
cire personală.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a victoriei GALA FILMULUI COREEAN
revoluției socialiste în Bulgaria

ADUNARE FESTIVĂ
Marți; la clubul întreprinderii de 

radiatoare, echipament metalic, obi
ecte și armături sanitare din Capi
tală, a avut loc o adunare festivă 
prilejuită de cea de-a XXXVIII-a a- 
niversare a victoriei revoluției so
cialiste in Bulgaria, organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R., Consiliul municipal București 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și Asociația de prietenie 
româno-buigară. Au participat tova
rășa Elena Nae, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv ăl C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 6 al Ca
pitalei. membri ai Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și Consiliu
lui municipal București al F.D.U.S., 
ai conducerii Asociației de prietenie 
româno-buigară. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, nu
meroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ăi Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Marin Iordan, secretarul comi
tetului de partid al IREMOAS.

Luind cuvîntul, tovarășul Dumitru 
Nccșoiu. secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., a subli
niat importanța actului revoluționar 
de la 9 septembrie 1944. semnifica
țiile acestui eveniment istoric in via
ța poporului bulgar, care a creat 
condițiile dezvoltării democratice și 
socialiste a Bulgariei vecine și prie
tene. El a arătat că poporul român 
urmărește cu simpatie succesele în
registrate de poporul bulgar in înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Bul
gar.

în continuare, vorbitorul a sublini
at că în anii edificării noii societăți 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria s-au întărit 
tot mai mult, constituind un exemplu 
de conlucrare fructuoasă între stată 
socialiste vecine și prietene, între 
popoare libere și independente. în 
amplificarea și aprofundarea hetftR- 
tenită a prieteniei, solidarității și 
colaborării multilaterale dintre cefe 
flouă partide, țări și popoare tblul 
determinant l-au avut intîlnirile 
frecvente și convorbirile rodnice 
dintre tovarășul Nicolăe Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, care de fiecare dată 
au "Condus la extinderea și ădincirea 
conlucrării reciproc avantajoase in
tre cele două țări, in interesul cauzei 
socialismului, al realizării unui cli
mat de pace și colaborare iii Bal
cani, în Europa și în întreaga lume.

A luat apoi cuvintul Todor Stoi-

lacev, ambasadorul R. P. Bulgaria 
București, care, după ce a evocat 
actul istoric de la 9 septembrie 1944, 
a arătat că prin victoria revoluției 
socialiste, înfăptuită de masele popu
lare. sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, poporul bulgar a por
nit cu hotărîre pe calea unor pro
funde transformări economico-so- 
ciale, obținînd succese remarcabile 
in făurirea unei industrii și agricul
turi în continuă dezvoltare. în ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual. Vorbitorul a prezentat pe 
larg intensa activitate depusă de po
porul vecin și prieten pentru înfăp
tuirea neabătută in viață a istorice
lor hotărifi ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Bul
gar, evidențiind in acest cadru reali
zările obținute în economie, în cul
tură. în celelalte domenii.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că relațiile tradiționale de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare cunosc 
o dezvoltare mereu ascendentă, sub
liniind contribuția esențială pe care 
o au intîlnirile și convorbirile, care 
au devenit o practică de lucru siste
matică, dintre conducătorii celor două 
partide și state, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicoiae Ceaușescu, hotărâ
rile și înțelegerile convenite, care 
conferă relațiilor bulgaro-române di
mensiuni mereu mai largi, perspec
tive tot mai fertile.

în încheiere, ambasadorul și-a ex
primat convingerea că prietenia tra
dițională dintre cele două partide, 
țări și popoare se va dezvolta și în 
viitor pe multiple planuri în interesul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului, al păcii și înțelegerii inter
naționale.

Adunări festive consacrate eveni
mentului au mai avut loc la Suceava 
— unde a participat tovarășul Traian 
Gârba, prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. — și la 
Vaslui. >

La adunarea de la Suceava au luat 
cuvintul Mariă Prepeliță, secretar al 

’ Comitetului județean Suceava al 
< P.C.R., vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean, președinte al Consiliului jude
țean al F.D.U.S., și Atanas Gheor- 
ghiev, consilier ta Ambasada Repu
blicii Populare Bulgaria, iar la adu
narea din Vaslui, Elena Rănceanu, 
președinte al Consiliului județean al 
F.D.U.S., și Malcio Malcev, ministtu- 
consilier ai Ambasadei R.P. Bulgaria 
în țara noastră. Vorbitorii s-au refe
rit pe larg la importanta politică și 
istorică a victoriei revoluției din 
septembrie 1944, la succesele repur
tate de popoiiil vecin și prieten în 
opera de construire a societății so
cialiste, la dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare care 
leagă partidele, țările și popoarele 
român și bulgar. (Agerpres)

Marți seara a avut loc la cinema
tograful „Studio" din Capitală Gala 
filmului coreean, unde a fost prezen
tat lung-metrajul „Fortăreața invizi
bilă", inspirat din lupta de eliberare 
națională a Coreei împotriva ocupa
ției japoneze. Filmul își plasează ac
țiunea în perioada în care mișcarea 
de rezistență era susținută de gru
pările de partizani -sub conducerea 
tovarășului Kim Ir Sen.

Semnificația evenimentului și re
lațiile de colaborare româno-coreene 
au fost evocate în alocuțiunea rosti
tă de Dumitru Solomon, directorul 
Casei de filme nr. 3.

La spectacol au participat Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentant-i ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației de prietenie 
româno-coreene, Asociației cineaști
lor, alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei, șefi de mi-* 
siuni diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic acreditați în țara 
noastră. (Agerpres)

Cronica zilei
în sala Dalles din Capitală s-a 

deschis, marți, expoziția intitulată 
„Creația feminină in plastica mexi
cană". Sînt prezentate 120 dintre cele 
mai reprezentative creații — gravuri, 
fotografii, desene, colaje, texte — ale 
unor prestigioase artiste plastice 
mexicane.

în alocuțiunile rostite, criticul de 
artă Mintea Deac și ambasadorul Sta
telor Unire Mexicane, Luis Wybo Al
faro, au relevat specificul creației fe
minine în contextul artei plastice 
mexicane, precum și contribuția 
schimburilor culturale la mai buna 
cunoaștere și apropiere reciprocă, la 
dezvoltarea relațiilor româno-mexi- 
cane. La vernisaj au participat La- 
dislaU Hegeduș, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Viorel Mărginean, vicepreședin
te al Uniunii artiștilor plastici, repre
zentanți ăi Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

A-u- luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București; membri ai'corpului diplo
matic.

*
Marți după-amiază, la sala Dalles 

din Capitala a avut loc vernisajul 
Expoziției retrospective ă pictorului 
Ion Murariu. Expoziția oferă o ima
gine cuprinzătoare asupra universu
lui tematic îmbrățișat de pictor. In 
suita tablourilor se disting compozi
țiile cu subiect din Istoria patriei, 
ciclul antirăzboinic, precum și 1 
crări ce înfățișează frumuseți ale 
peisajului românesc.

IU-

(Agerpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost în mod deosebit mișcat de amabilul mesaj pe care ați binevoit 

să mi-1 adresați cil ocazia sărbătorii, naționale a țârii mele, pentru care vă 
exprim întreaga mea gratitudine.

Doresc să vă reînnoiesc voința noastră fermă de a întări și mai mult ex
celentele legături de'prietenie și cooperare care există intre cele două țări 
ale noastre.

Vă rog, la rîndul meu. să binevoiți a accepta urări sincere pentru sănă
tatea și fericirea Excelenței Voastre, precum și pentru prosperitatea po
porului român.

Cu înaltă considerație.
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Republicii Populare Congo

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU T:
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării Zilei naționale a eliberării României, care sărbăto

rește Cea de-a 38-a aniversare a insurecției'armate antifasciste de la 23 Au
gust 1944, in numele Comitetului Executiv Național al Uniunii Stîngii Revo
luționare (UlN.I.R.) din Peru și al meu propriu, doresc să vă transmit dum
neavoastră și întregului popor român salutările mele cele mai călduroase.

La această importantă sărbătoare națională a României, urăm ca po
porul român să continue avansînd pe drumul progresului social și în con
strucția socialismului.

Cu salutări revoluționare,
ROLANDO BRENA PANTOJA

Președintele Comitetului Executiv Național 
al Uniunii Stîngii Revoluționare, 

Senator al Republicii Peruane

Încheierea lucrărilor Comisiei mixte româno-guineeze 
de cooperare economică și tehnică

Lă București s-au încheiat, marți, 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-guineeze de 
cooperare economică și tehnică.

Cele două părți in comisie 
analizat, in lumina orientărilor 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
intilnirilor și convorbirilor dintre 
președinții celor două țări, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, stadiul relațiilor economice 
bilaterale, exprimindu-se dorința co- 
inună de a le amplifică pe multiple 
planuri. în acest context, au fost 
examinate posibilitățile lărgirii și 
diversificării cooperării bilaterale in 
producție, știință și tehnică, precum 
și in alte domenii de interes reciproc, 
căii® și mijloacele menite să .Condu
că la intensificarea schimburilor co-

• merciale în folosul ambelor țări și

au
Și

popoare, al progresului și înțelegerii 
in lume.

La inclieierea lucrărilor sesiunii, 
președinții celor două părți in comi
sie, tovarășul Richard Winter, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale - și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, și Mămouna Toure, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, au 
semnat protocolul sesiunii.

De asemehea, conducătorul delega
ției guineeze și Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 

• 'terne, au semnat Programul de apli
care, pe anii 1982—1984. a Acordului 
de schimburi culturale și științifice 
între guvernele român și gulneez.

Au fost de fată Mamourou Toure, 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București. (Agerpres)

O trăsătură îundainentală a miș
cării noastre muncitorești, a parti
dului revoluționar al proletarfiatiului 
român a constituit-o capacitatea de 
a ridica din rindurile clasei munci
toare o pleiadă de străluciți condu
cători ai luptei poporului pentru 
dreptate socială și libertate naționa
lă. de personalități ce și-au închinat 
întreaga viață idealurilor celor mai 
nobile ale națiunii române. între a- 
ceștia. un loc de înaltă cinstire ocu
pă Dîmitrie Marinescu, unul dintre 
cei mai înflăcărați și mai devotați 
militanți ai muncitorimii organizate 
din România in anii de Început ai 
secolului nostru.

Născut cu un 
septembrie 1882, 
condiție modestă din Buctirești, Di- 
mitrie Marinescu s-a încadrat la 
cea mai fragedă vîrstă in rindurile 
proletariatului, devenind ucenic și, 
apoi, lucrător tipograf. La numai 18 
ani tînărul „cule
gător de litere — 
tipograf" — cum 
își definea el în
suși, cu mîndrie, 
apartenența la a- 
cest puternic și 
cu veche tradi
ție detașament 
muncitoresc și 
cum va semna o 
parte a articole
lor publicate in 
presa socialistă — 
era deja înregimentat in mișcarea re
voluționară, in rindurile căreia va 
activa, cu dăruire și devotament, 
pînă la șfîrșitul scurtei sale vieți, de 
numai 34 de ani.

Dimitrie Marinescu a fost un auto
didact, dar unul preocupat in per
manență de ridicarea nivelului de 
pregătire profesională. culturală, 
politică!’ Și-a însușit, prin muncă 
perseverentă, și citeva limbi străine 
de circulație internațională, ajutat 
fiind dc călătoriile efectuate în mai 
niuite țări europene (in'anii 1901— 
1904), apoi de stagiul efectuat in 
Germania (1911—1913), ca trimis al 
Partidului Social-Democrat din 
România, pentru a studia experiența 
social-democrației din acea tară.

Toate acestea au contribuit la de
finirea personalității sale dc luptă
tor socialist, cu multilaterală și rod
nică activitate de organizator al 
muncitorimii, dc propagandist cu 
mare talent, de gazetar cu impor
tantă contribuție la editarea a nu
meroase organe de presă — „Româ
nia muncitoare", „Gutenberg", „Foa
ia artelor grafice". „Tribuna trans
porturilor", „Independența tipogra
fică".

Alături de I.C. Frimu, C. Dobro- 
geanu-Gherea, Ștefan Gheorghîu, 
Al. Constantinescu, M.Gh. Bujor, Gh. 
Cristescu, Dimitrie Marinescu s-a 
preocupat statornic de întărirea or
ganizatorică a partidului revoluțio
nar al clasei noastre muncitoare ' și 
mișcării sindicale, de afirmarea lor 
in viața social-politică a tării, de 
manifestarea solidarității active a 
muncitorilor cu țărănimea ridicată 
la luptă in 1907. Definind țelul su
prem al detașamentului politic de a- 
vangardă al proletariatului. Dimi
trie Marinescu scria in 1910 : „Par
tidului Social-Democrat ii va fi dat, 
ajutat (le toți muncitorii și cetățenii 
cinstiți, ca să agite steagul redeștep
tării populare, steagul care să adune 
in jurul Iui pe toți cci însetați de a-

veac în urmă, la 8 
intr-o, femilie de

devăr și dreptate". Iar citiva ani mal 
tîrziu, în 1916, el demonstra că lupta 
proletariatului, in frunte cu part' 
său politic, „urmărește ca toaiă 
tocmirea prezentă să fie din teiT 
schimbată... în locul statului c; 
list să se întemeieze o societa 
lectivă, unde oamenii, munc. 
toții, să se bucure in întregit 
roadele muncii lor".

în semn de recunoaștere a r 
lor sale în mișcarea tevbluț 
în conducerea și îndrumarea 
nilor revendicative, în campam 
lectorafe, Dimitrie Marinescu t __
delegat să participe la marile toru- 
muri muncitorești — congresele din 
1907, 1908, 1910, 1914, 1915, prilejuri 
cu care a fost ales în conducerea 
partidului și a mișcării sindicale ; a 
fost,' de asemenea, timp de mai multi 
ani. președinte al Societății lucrăto
rilor tipografi „Gutenberg". încunu
narea supremă a

că, 
iu- 
e- 

fost

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Braziliei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei, am
basadorul acestei târî la București, 
Carlos Dos Santos Veras, a oferit, 
marți, o recepție.

Au. participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
LăzăreScu, ministrul minelor. Ion 
Tudor, ministrul turismului și spor
tului, Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Nicoiae 
Andrei, adjunct ăl ministrului Co-

merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. loan Sălăjan 
și Stan Soare, președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură. •

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

100 de ani de la nașterea 
militantului socialist

Dîmitrie Marinescu

vastei activități de 
neobosit militant 
al mișcării noas
tre muncitorești 
desfășurată de 
Dimitrie Marines
cu a reprezenta- 
t-o 
sa. la 1 decembrie 
1913, ca secretar 
permanent al Par
tidului Social-De
mocrat din Româ
nia — cea mai 
înaltă funcție de 

conducerea în partid pe care â deți- 
nut-o pînă in 1916.

Anii in care Dimitrie Marinescu 
S-a aflat în fruntea partidului au 
coincis cu o -epocă deosebit de efer
vescentă în istoria patrjei noastre. 
Au fost anii in care mișcarea munci
torească, în consens cu atitudinea 
guvernului, a imensei majorități a 
opiniei publice, s-a situat pe poziția 
neutralității in conflictul mondial 
imperialist declanșat de marile pu
teri, atitudinea partidului clasei 
muncitoare fiind clar definită la 
Congresul extraordinar al P.S.D. din 
România din august 1914 și la cel 
din octombrie 1915 (ale cărui lucrivi 
au fost prezidate de Dimitrie Mari
nescu), ca și la Conferința socialis
tă interbalcanică de la București din 
iulie 1915, la desfășurarea căreia se
cretarul permanent al.^-rtidului a 
adus o contribuție de cVAĂiai mare 
însemnătate.

După intrarea României în război 
— din dorința înfăptuirii dezidera
tului făuririi statului national unitar 
român — Dimitrie Marinescu a fosri 
mobilizat și tritnis pe front. El a că
zut, la 19 octombrie 1916, in luptele 
din munții Buzăului, fiind unul din
tre primii eroi din rindurile clasei 
muncitoare, ale mișcării revoluțio
nare care și-au jertfit viața în sluj
ba cauzei nobile a unității și inde
pendenței României.

Amintirea vieții șl luptei sale s-a 
păstrat vie in conștiința poporului 
nostru, ca pildă de abnegație și de
votament față, de țelurile inalte — 
Sociale și naționale — ale națiunii 
române. „Munca lui — scria „Calen
darul muncii" din 1920, intr-un arti
col omagial — a rămas închegată in 
toată această organizație a noastră 
dc sindicate, partid, ziare, edituri, 
campanii electorale... De aceea va 
trăi veșnică amintirea lui, căci va 
trăi veșnic mișcarea la tCncuirea -că
reia dinsul a muncit".

desemnarea

Dr. V. NI CULAC

17.00
17,05

■ Muzică populară instrumentală. 
Tragerea Pronoexpres. 
Transmisiune directă de la Atena 
Campionatele europene de atletism 
(selecțiunl).
looi de seri.

PROGRAMELE 1 ȘI 2
16,00 Telex.
16,05 Muzică populară instrumentală.

în Jurul orei 16,30 — Transmisiune 
directă : Ceremonia sosirii președin
telui Republicii Arabe Egipt, HOsnl 
Mubarak.
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AZI, ROMÂNIA SUEDIA LA FOTBAL

SUCCES TRICOLORILOR!
De-ă lungul anilor, echipele repre

zentative de fotbal ale Suediei și 
României și-au confruntat forței® 
numai de patru Ori : de două ori in 
tara scandinavă (care a fost învin
gătoare cu 7—1 in 1935 și cu 4—1 in/ 
1955). de două ori la București (2—2 
in 1937 și 2—0 pentru oaspeți in 1956). 
Toate aceste întilniri au fost amicale, 
astfel că meciul direct nr. 5, de as
tăzi, este primul cu caracter oficial.

Din inulte puncte de vedere este 
foarte important ca de data aceasta 
tricolorii noștri să fie victorioși. în 
primul tind, pentru că jocul se 
dispută in preliminariile campiona
tului european — competiție in care 
echipa noastră a mai susținut o în- 
tîlnire (in luna mai. la Hunedoara, 
3—1 cu Cipru), iar cea a Suediei de
butează acum și. evident, va încerca 
să facă primul pas CU dreptul ; grupa 
a V-a (in care „calculele hirtiei" ex
clud șănsele de calificare pentru Ci
pru) mai cuprinde și redutabilele for
mații ale Italiei.și Cehoslovaciei — 
ceea ce înseamnă că fiecare meci 
dintre aceste patru pretendente Ia 
singurul ioc ce asigură prezența in 
turneul final capătă însemnătate de
cisivă, mai cu seamă pentru echipa- 
gazdă. Totodată, este foartă impor
tantă o victorie românească astăzi 
fiindcă'ea ar conferi mai mult credit 
și mai multă liniște noilor noștri an
trenori — Mircea Lucescu și Mircea 
Radulescu. — in acțiunea lor pe cit 
de temerară, pe atît de dificilă de a 
reconstrui și consolida din mers echi
pa națională, după „seismele" la care 
au supus-o acele rezultate de 0—0 și 
1—2 cu Ungaria și, respectiv, Elve
ția, la noi acasă, in, preliminariile 
pentru „Mundialul" 1982. în această 
idee, o victorie ar reface încrederea 
jucătorilor și a suporterilor in pu-

terea de a fructifica ceea ce îndeobș
te se numește avantajul terenului 
propriu. în sfirșit, după cum am vă
zut, insuși palmaresul intilnirilor de 
fotbal România—Suedia așteaptă 
parcă și o victorie românească.

Așadar, tricolorii noștri trebuie să 
ciștige acest meci. Dar și pot ? De
sigur, va fi foarte dificil. Pe de o 
parte — fiiijdcă partenerii de joc sint 
cotați- in arena internațională drept 
fotbaliști puternici, viguroși, cu o re
marcabilă tehnică funcțională, cu po
sibilități de a face dese ruperi de 
ritm și a apărea cu toții. în atac, cu 
toții în apărare. Așa sint atît cei doi 
fotbaliști suedezi ce activează la clu
buri profesioniste din alte țări (Borg 
— la Eintracht; Larsson — la Nisa), 
cit și colegii lor de la I.F.K. Gdtte- 
borg. care, se știe, au eliminat pe Di
namo București din Cupa U.E.F.A. 
1982, cupă pe care au și cucerit-o 
fără să cunoască inîringerea (Nilsson, 
de la F. C. Bruges, n-a venit). Pe de 
altă parte,-.meciul de astăzi este foar- 

' te dificil pentru tricolorii noștri — 
fiindcă ei nu sint in situâția de ă-și 
apăra șansele în formația lor optimă: 
Stefănescu a fost accidentat și nu 
s-a mai antrenat de aproape două 
săptămini : Augustin a devenit și el 
indisponibil după meciul de la Oslo 
In Cupa campionilor ; Sameș a pri
mit in meciul cu Danemarca o lovi
tură ce l-a scos din joc ; Cămătaru 
este și el nerefăcut de pe urma unei 
accidentări, ca și de pe urma unor 
cunoscute traume psihice. (Toți, mi
nus Sameș, au părăsit lotul încă de 
marți dimineață).

Totuși, tricolorii noștri pot să în
vingă și in aceste circufnstahțe. Lotul 
național, care s-a pregătit in acest 
sezon în diverse formule, cuprinde 
destule valori autentice valide : Mo-

raru, Bălăci, Boloni, Dudu Georges
cu au suficientă experiență pentru 
ca. împreună cu deja rodații Țiclea- 
nu, Iorgulescu, Ungureanu să stringâ 
în jurul lor pe talentații tineri abia 
veniți câre sint Rednic, Klein, Ga
bor, Andone, Cîrțu și, cu toții, să 
alcătuiască o reprezentativă solidă, 
capabilă să susțină cu siguranță, 
avînt și eficacitate, jocul bine orien
tat tactic pe care nu ne îndoim câ-1 
vor pregăti tinerii lor antrenori.

Se înțelege, crearea unei superiori
tăți de joc și impunerea ei in fața 
adversarilor nu pot fi posibile fără 
răbdarea. înțelegerea și chiar spriji
nul spectatorilor. în ultimii ani. unele 
nemulțumiri reciproce au îngreunat 
cîteodată comunicarea de la distanță 
între cițiva jucători din națională și 
o parte a publicului bucureștean. Nu 
este însă mai puțin adevărat că, de 
fiecare dată cind echipa națională a 
avut o partidă oficială importantă, 
publicul a susținut-o fără reținere, 
îhtr-un suflet și-un gihd. Fără îndo
ială că și de data aceasta va fi la fel, 
„al 12-lea jucător", din tribună, fiind 
tot timpul alături de cei 11 de pe 
teren.

Aseară, după antrenamentul făcut 
la lumina reflectoarelor, tehnicienii 
noștri s-au fixat asupra următoarei 
formații cu care intenționează să în
ceapă jocul, dacă nu intervin intre 
timp alte date : Moraru — Rednic. 
Iorgulescu, Andone, Ungureanti — 
Țicieanu, Bdloni, Klein — Gabor. 
Dudu Georgescu. Bălăci.

La orele 20,30, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, arbitrul iugoslav 
Eduard Sostaric va fluiera începutul 
meciului.

Gheorghe MITROI

cinema
la

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM 

UN STRĂLUCIT SUCCES Al SPORTIVELOR NOASTRE 
• Vali Ionescu - campioană europeană și medalia de aur la 

săritura în lungime • Anișoara Cușmir - medalie de argint
ATENA 7 (Agerpres). — Proba fe

minină de săritură în lungime, desfă
șurată in ziua a doua a campionate
lor europene de atletism de la Atena, 
s-a încheiat cu victoria sportivei ro
mânce Vali Ionescu, care a cucerit 
titlul continental și medalia de aur 
cu rezultatul de 6,79 m, performanță 
ce confirmă recordul mondial de 
7,20 m, stabilit de atleta noastră, la 
București, la 1 august anul acesta.

După 20 de ani dc la succesul lo- 
landei Balaș, învingătoare in proba 
de săritură in înălțime la campiona
tele europene de la Belgrad, Vali Io- 
nescu Înscrie o nouă pagină de refe
rință; în istoria atletismului româ
nesc, alăturîndu,-se celorlalte mari 
campioane Viorica Viscopoleanu, Lia 
Manoliu și Mihaela Peneș. în virată 

,de 22 de ani (împliniți săptămîna 
trecută), originară din Turnu Măgu
rele, componentă a clubului Rapid 
București (antrenor Mihai Zaharia), 
Vali Ionescu cucerește primul său 
titlu important la jumătatea ciclului 
olimpic, dovedindu-se o demnă re
prezentantă a atletismului feminin 
românesc.

Succesul culorilor sportive româ
nești a fost deplin, întrucit la medalia 
de aur a lui Vali Ionescu s-a adăugat 
cea de argint cîștigată de Anișoara 
Cușmir, cu 6,73 m. A doua performeră 
mondială a ținut ca și la Atena să îie 
în preajma marii sale rivale, ceea ce 
a reușit, după un concurs pasionant.

Din Cauza condițiilor dificile de 
concurs (timp călduros, pistă de elan 
și prag de bătaie cu care s-au aco-

modat greu atletele), la care s-a 
adăugât tracul creat de miza impor
tantă a întrecerii, rezultatele au fost 
cele specifice de obicei marilor com- 

'■ petiții oficiate, unde contează in pri
mul rînd victoria. Desigur, cele mai 
mari ’ emoții le-a avut Vali Ionescu. 
recordmana mondială și principala 
favorită, dar ea a depășit momentele 
grele, reușind după a doua încercare 
ratată să sară de două ori 6.79 m, re
zultat ce nu a mai puiuț fi depășit 
de nici una dintre celelalte concu
rente.

Anișoara Cușmir, care Ia un mo
ment dat se afla in poziția a treia, a 
izbutit in ultima încercare să sară 
6,73 m, ureînd pe a doua treaptă a 
podiumului. Același rezultat, 8,73 m, 
a obținut și sportiva sovietică Elena 
Ivanova, dar datorită unei serii mai 
slabe s-a clasat pe locul trei.

Iată clasamentul final al probei fe
minine de săritură în lungime : 
1. Vali Ionescu (România) — 6.79 m 
— campioană europeană; 2. Anișoara 
Cușmir (România) 6,73 m ; 3. Elena 
Ivanova (U.R.S.S.) — 6,73 m ; 4,
Heike Daute (R. D. Germană) — 
6.71 m ; 5. Anna WJodarczyk (Polo
nia) 6,69 m ; 6. Sabine Everts (R. F. 
Germania) 6,67 m ; 7. Christina
Sehina (R. D. Germană) — 6,64 m ; 
8. Karin Entretter (R. F. Germania) 
6,55 m.

Proba masculină de aruncarea su
liței a fost ciștigată de Uwe Hohn 
(R.D. Germană) — 91.34 m, urmat de 
Heino Puuste • (U.R.S.S.) — 89,56 m 
și Detlef Michel (R.D. Germariă) — 
89,32 m. in timp ce campionul olim
pic al probei, sportivul sovietic Dai-

nis Kula, s-a clasat pe locul patru, 
cu 87,84 m.

La 100 m plat femei, pe locul intîi 
s-a clasat principala favorită, Marlies 
Goehr (R.D. Germană), cronometra
tă cu timpul de (H”01/100, medaliile 
de argint și bronz fiind obținute de 
compatrioata sa' Baerbel Woeckel — 
ll”20/100 și. respectiv, de sprintera 
franceză Rose-Aimee Bacoul — 
11 ”28/100.

în probă similară masculină, titlul 
a fost cucerit de Frank Emmelman 
(R.D. Germană) — 10”21/100, urmat 
de Francesco Pavoni — 10”25'î00 și 
Marian Woronin (Polonia) — 
10”28/100. i

în proba dă 20 km marș, victoria a 
revenit spaniolului Jose Marin — 
lh 23’43”, pe locurile următoare cla- 
sindu-se concurehtii cehoslovaci 
Josef Pribilincc — lh 25'55” ți Pavel 
Blazek — lh 26’ 13”.

La 800 m. Doina Melinte a obținut 
calificarea in finală, printre finaliste 
numărindu-se și Ludmila Veselkova 
și Olga Mineeva (ambele U.R.S.S.), 
Nikolina Stereva (Bulgaria), Hilde
gard Ullrich (R.D. Germană).

Astăzi sint programate finalele la 
aruncarea discului femei, săritura in- 
înălțime femei, 400 m plat femei, 800 
m masculin și feminin și 400 m gar
duri bărbați.

17.50___ . ___
18,00 închiderea programului.
20.00 Telejurnal.
20,25 Fotbal ; România — Suedia. Cam

pionatul european. Transmisiuni 
directă de la Stadionul „23 Au
gust".
Telejurnal, 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2
Telejurnal.
ȚeiceinemateCă. IngrfiL.Bergman t 
filmul „Drumul spre/taratoga'1. 
CîntecSle mele — Moment fo! 
cloric.
Telejurnal, 
închiderea programului.

20,00
20.23

vremea
Timpu! probabil pentru interrelul 

septembrie, ora 21 — 11 septembrie, o: 
21. !n țari : Vremea va fl în gener 
instabilă, mai ales la începutul inte 
valului. Cerul va fl schimbător, tnn 
rări mai accentuate se vor produce 
vestul șl sudul țării, unde vor câd' 
averse locale de ploaie, tn rest — ave 
se Izolate. Vîntul va sufla moderat, i 
intensificări de scurtă durată. Temp 
ratura aerului va continua să sea 
ușor la Începutul intervalului. Temp 
râturile minime vor fl cuprinse înt 
8 și 18 grade, izolat mai coborlte, 1 
cele maxime între 18 șl 28 de gra< 
local mal ridicate la sflrșitul intert 
Iulul. I2olat, condiții de grindină 
zona deluroasă. Pe alocuri se va pi 
duce ceață. In București. Vremea va 
schimbătoare, cu cerul temporar r 
ros, favorabil aversei de ploaie la ' 
ceputul intervalului. Vîntul va su 
moderat. Temperaturile minime vor 
cuprinse între 12 și 15 grade, Iar c 
maxime Intre 25 ți 27 de grade. Ce. 
slabă dimineața. (Margareta Stru 
meteorolog de serviciu).

TRAGEREA AUTOTURISMELOR LA LOTO
Vineri, 10 septembrie : TRAGE

REA AUTOTURISMELOR LA 
LOTO, după o formulă tehnică 
deosebit de avantajoasă, cuprinzind 
două faze, și anume : faza I, la 
care participarea și atribuirea ciș- 
tigurilor se fac la fel ca la orice tra
gere obișnuită Loto și faza a II-a, 
constind din extragerea a cinci nu
mere din totalul de 90. La faza a 
doua se participă numai pe varian
te simple, de 25 ici, achitate sută

la sută, cu care se pot obține au
toturisme. ..Dacia 1 300". dacă ceh 
trei numere jucate se află printn 
primele patru extrase, indifercn 
de ordinea extragerii, sau autotu 
risme „Trabant 601“, dacă cele tre 
numere jucate se află printre ceh 
cinci extrase in tatăl, indiferent d- 
ordinea extragerii. Aceste bilete ai 
drept de ciștiguri și la faza I (obiș 
nuită).

1

B Aștcpttnd un tren : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30: 13,30; 16; 18;
20, EXCEIjSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,13, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16;
20.15.
B Cu milnile curate : CENTRAL
(14 12'24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;'
20.15.
B Program pentru copii — 9.15;,11,15; 
13,15; 15,13; S-a furat O bombă — 
17,13; 19.15; DOINA (16 33 38).

' B Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI

(50 43 58) — 9; II; 13; 15; 17; 19, 
grădină — 20,30.
B Păcălă : FERENTARI (80 49 85) 
13,30; 18,30.
B Intîlnirca : AURORA (33 04 06)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30: 13,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
B Răzbunarea : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15; 20, SCALA (1103 72)
— 9,15; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
B Sub același cer : UNION (13 40 04) ■
— 9.30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,13; 13,30; 15.45; 18; 20, la gră
dină ' — 20,13, FAVORIT (54 3170) — 
9; 11,13: 13.30; 15,45; 18; 20,45.

Poseidon :
ȘI CUL- 

POPULAR

9 Rapidul 34 : CTUVIȚA (17 08 53) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, J'LO- 
REASCA (33 29 71) — 9; II; 13,15; 
15,30: 17,45; 20.
■ Noi aventuri pe vasul 
PALATUL SPORTURILOR 
TURII (75 77 20) — 18.
B Kojak la Budapesta :
(35 15 17) — 15: 17,15; 19.30.
B Două semnale lungi în ceață: 
FLACÂRA (12 03 40) — 15,30;' 17,30;
19,30.
■ Micile stele • PROGRESUL (23 04 10) 
— 16: 13; 20.

■ ■ Coliba unchiului Tom : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30: 14,15; 17; 
19,30. ,
S Moartea se numește Engelchen : 
CAPITOL (1629 17) — 9; 11,30; 14.15;
17: 19.30.

B Gozlan : FESTIVAL (13 63 64) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 16,15; 20,30, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Teheran >43 : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 16; 19.
B Colosul din Rhodos ; FEROVIAR 
(50.51 40) — 9; 12; 16,15; 19,30.

B Safari Express: DACIA (50 33 94) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.
B Bunul meu vecin Sam : VIITORUL 
(1148 03) — 9,30; 12,30; 13,30; 19.
B Provocarea dragonului : LIRA 
(317171) — 10,30; 15,30; 18; 20, la 
grădină — 20,15, GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 20.15.

B Trei oameni periculoși : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; M.
B Polițist sau delincvent : GIULEȘTI 
(17 55 46) —9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
B Colonia : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30, 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
B Sfinx : COSMOS (27 54.93) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
B Acel blestemat tren blindat : CUL
TURAL (33 50 13) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 19; 20,15, ARTĂ (213186) — 9; 
11,13; 13,30; 15,43; 18; 20, la grădină 
— 20,30.
H Vremea păgînilor : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,15.
B Comoara din lacul de argint :

GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
— 20,15.
B Transațnerica Express : ARENELE 
ROMANE (75 77 20) — 20,15.
R O fată fericită : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,15.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30: 
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19,30; (sala Grădina

Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
a Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Anunț la mica publicita te — 
19,30.
■ Teatrul satlric-muzical „C. TAna.se" 
(15 56 78,. grădina Boema) : Stela, ste
lele ți Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tlștel) : Funcționarul de la 
- 20.
B Ahsamblul „Rapsodia 
(13 13 00) ; La Izvor dc dor 
— 18,30.
■ Teatrul evreiesc de stat . 
Somnoroasa aventură — 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Școala generală 75, Balta Albă): Tln- 
dală... cloșcă — 19,30; (la Școala ge
nerala 156. Militari) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10.

Domenii

românâ" 
și cțntec

(20 39 70):

TAna.se
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Cel de-al Xll-lea Congres național al Partidului Comunist Chinez 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL
în prima parte a Raportului de ac- 

\ tivițate al Comitetului Central, pre- 
j zentăt de tovarășul Hu Yaobang, 

președintele C.C. al P.C. Chinez. 
intitulat „SA CREAM O SITUAȚIE 
NOUA ÎN TOATE DOMENIILE MO- 

ț DERNIZARII SOCIALISTE", se ara- 
tă că partidul a condus națiunea chi- 

, ' neză in înfăptuirea in ultimii ani a
, unei mărețe schimbări istorice.

f Aceasta s-a produs după zdrobirea
% clicii contrarevoluționare Jiang Qing,

in octombrie 1976, și mai ales după 
cea de-a treia plenară a celui de-al 
Xl-lea Comitet Central al partidului, 
care a avut loc.in decembrie 1978, 
prin eforturile asidue ale întregului 
partid, ale întregii armate și ale po
porului de toate naționalitățile.

în această perioadă, se arată în 
continuare, partidul a îndeplinit di
ficila sarcină de a orienta pe calea 
cea justă ideologia călăuzitoare și a 
ciștigat o importantă victorie in 
orientarea justă a activității practice 
pe toate fronturile. Partidul a zdro- 

, bit in mod hotărit cătușele dogma
tismului și . cultului personalității,1 
existente de multă vreme in sfera 
ideologică, și a reafirmat linia ideo
logică marxistă a căutării adevărului 
in fapte, insuflînd astfel un spirit 
dinamic și creator în toate domenii
le de activitate. El a restabilit trăsă
turile originale ale gindirii lui Mao 
Zedong șl a dezvoltat-o In noile con
diții istorice. Totodată, s-a pus ca
păt anilor de tulburări sociale și s-a 
instaurat o situație politica caracteri
zată de stabilitate, unitate și avînt. 
Democrația socialistă și sistemul ju
ridic sint perfecționate treptat : au 
fost întărite din nou egalitatea și u- 
nitatea între toate naționalitățile și 
a fost extins și mai mult Frontul 
Patriotic Unit. Datorită acestei situa
ții politice, perioada actuală este una 
dintre ; cele mai bune de la înte
meierea. Republicii Populare Chine
za. Organele de conducere ale parti
dului și statului la toate nivelurile 
au fost treptat reajustate, îmbunătă
țite și întărite. în general, conduce
rea in organizațiile de partid și do 
Stat lg toate nivelurile se află în 
prezent in miinile cadrelor loiale 
partidului și poporului.. Accentul 
mujicii de partid și de stat a fost pus 
f.r -;od hotărit pe modernizarea so
cialistă, axată pe construcția econo
mică. Eforturile depuse în domeniile 
invățămintului, științei și culturii sint 
pe calea cea .justă și’ încap să dea 
roade. Unitatea dintre cele trei prin
cipale forțe sociale, și anume munci
tori, țărani și intelectuali, este acum 
satisfăcătoare. Armata Populară de 
Eliberare a'" obținut succese remarca-' 
bile in ftnbunătățirea pregătirii mili
tare și a activității ideologice și po
litice, în îmbunătățirea relațiilor ei 
cu autoritățile civile și cu poporul, 
in apărarea frontierelor și salvgar
darea . securității naționale și in con
tribuția la construcția socialistă,

Conducind poporul in Înfăptuirea 
acestei schimbări istorice, partidul a, 
rezistat cu succes tuturor încercări
lor și s-a remodelat el însuși. El a 
făcut mult pentru îndreptarea stilu
lui său de muncă și. treptat, a reîn
suflețit frumoasele sale tradiții-/ .In 
cursul luptei, Ol,a.devenit mai d’erm 
și mai matur.

Privind in urmă, pe calea luptei 
duse in ultimii șase ani — a arătat 
președintele C.C. al -P.C. Chinez — 
partidul consțatăcă a tmversat.ope.-... 
rioadă dificilă. Timp de un deceniu, 
tulburările interne au provocat răni 
dureroase partidului și statului. Vic
toria nu a fost, ușoară. Ea a rezul
tat din eforturile depuse do întregul 
partid și popor, sub conducerea Co
mitetului Central al partidului, pen
tru depășirea enormelor dificultăți 
de toate felurile. Relevînd' marea În
semnătate a Plenarei a treia a celui 
de-al Xl-lea Comitet Central, rapor
torul a arătat că ea a zdrobit in în
tregime lanțurile grele ale greșelilor 
stingiste, a orientat pe calea justă 
ideologia călăuzitoare a partidului și 
a reafirmat orientările marxiste pe 

j plan ideologic, politic și organizato
ric. în cursul „revoluției culturale'1 și 

, • înaintea acesteia, greșelile stîngiste 
an avut o influentă profundă și am- 

* pi? și au provocat daune serioase. 
Cftl de-al Xl-lea Congres al partidu
lui a anunțat sfirșitul „revoluției cul
turale11 și a reafirmat sarcina făuririi 
unui puternic stat socialist modern, 
fapt care a jucat un rol pozitiv in 
mobilizarea maselor. Totuși, raportul 
politic la cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului a continuat să aprobe 
teorii greșite, orientări și lozinci,ale 
..revoluției culturale", exercitînd ast
fel o influență negativă, afectînd 
grav efortul depus de partid de a în
drepta lucrurile.

< După cea de-a 3-a. plenară a celui 
de-al Xl-lea C.C., partidul a făcut o 

' sinteză cuprinzătoare a , experienței 
istorice în toate domeniile și a dat 
explicații științifice la numeroase 
probleme ivite în activitatea practică 
și referitoare la teoria și politica in 
făurirea socialismului. „Rezoluția cu 
'privire la unele probleme din istoria 
partidului nostru după întemeierea 
R. P. Chineze", adoptată de cea de-a 
6-a plenară a celui de-al Xl-lea Co
mitet Central al partidului, a marcat 
încheierea cu succes a activității de 
îndreptare a lucrurilor in ce privește 
ideologia călăuzitoare a partidului.

De la plenara a treia, partidul a 
depus toate eforturile pentru_ a se 
conforma realității obiective în for
mularea și înfăptuirea unor princi
pii și orientări. Comitetul Central a 
lichidat in mod sistematic teoria gre
șită a „continuării revoluției sub dic
tatura proletariatului", avansată in 
cursul „revoluției culturale", teorie 
care prevedea continuarea „revolu
ției prin care- o clasă răstoarnă o 
alta" : cl a dezvoltat puternic demo
crația sbciaîistă și legislația socialis
tă. a restabilit și extins activitatea 
Frontului Unit. în același timp, au 
fost reafirmate principiile cardinale, 
bazate pe respectarea rolului condu
cător al partidului : au fost criticate 
și eliminate tendințele către liberalis
mul burghez, a fost zdrobit cu hotă- 
rire orice gen de activitate criminală 
care afectează construcția socialistă.

Referindu-se la activitatea econo
mică, președintele C.C. al P.C. Chi
nez a evidențiat schimbările remar
cabile ce au avut loc in agricultură. 
Aceasta a contribuit în mare măsură 
la inițierea unei cotituri spre mai 
bine in intreaga situație economică 
și de fapt in situația politică in ge
neral. Ca urmare a Îmbunătățirii în
registrate în agricultură. China a în
ceput să reajusteze structura indus
triei, punind accentul pe remedierea 
disproporției dintre industriile grea 
și ușoară și reajustind orientarea că
tre servicii a industriei grele. în ace
lași timp, s-a îmbunătățit raportul 
dintre acumulare și consum și s-a 
redus nivelul construcțiilor capitale, 
mult prea extinse. Rezultatul a fost 
îmbunătățirea nivelului de trai al po
porului, precum și îmbunătățirea ra
porturilor dintre diferitele ramuri ale 
economiei naționale.

în ultimă analiză, partidul a înre

gistrat succese în domeniile sus
menționate, deoarece a respectat 
principiile științifice marxiste ale 
îmbinării teoriei cu practica și recu
noașterii poporului ca făuritor al is
toriei.

Măreția victoriei din ultimii șase 
ani este evidentă pentru oricine. Dar 
nimeni nu poate fi mulțumit cu ceea 
ce s-a realizat pină acum. Trebuie să 
înțelegem că există încă multe nea
junsuri și dificultăți și trebuie să 
acționăm cu mai mare dăruire și să 
depunem eforturi mai mari pentru 
alte victorii și mai mărețe.

în raport sint prezentate în con
tinuare sarcinile generale de viitor. 
Sarcina principală a partidului in 
noua perioadă istorică, a spus 
Hu Yaobang, este de - a uni po
porul de toate naționalitățile in 
activitatea intensă, bazată pe forțe 
proprii, in vederea înfăptuirii trep
tate a modernizării industriei, agri
culturii. apărării naționalo, științei și 
tehnologiei, și transformării Chinei 
într-o tară socialistă cu un înalt grad 
de cultură și democrație. în urmă
torii cinci ani, de la actualul congres 
pină la cel viitor, trebuie depuse e- 
forturi energice pentru a continua 
întărirea democrației și a sistemului 
juridic socialist, pentru îndreptarea 
cit mai grabnică a stilului de muncă 
al partidului și întărirea sa organiza
torică; trebuie depuse eforturi pentru 
înfăptuirea unei cotituri fundamen
tale spre mai bine in situația finan
ciară și economică a tării. în același 
timp, vor fi depuse eforturi, împreu
nă cu toți patrioții. inclusiv compa- 
trloțli din Taiwan. Hong Kong, Ma
cao. și cu cetățenii chinezi dc peste 
mări, in urmărirea realizării mărețu
lui obiectiv al reunificării patriei.

Un capitol distinct al raportului 
este consacrat obiectivelor generale 
ale construcției economice a Chinei, 
în următoarele doua decenii — a ară
tat vorbitorul — China so va strădui 
să-și sporească de patru ori valoa
rea anuală brută a producției indus
triale și agricole — de la 710 miliar
de yuani la aproximativ 2 800 mili
arde yuani. Realizarea acestui obiec
tiv va plasa China printre primele 
țări din lume sub raportul venitului 
național brut și al producției în ma
joritatea sectoarelor industriale și 
agricole, va reprezenta un important 
progres în modernizarea economiei 
naționale și va spori de mai multe 
ori veniturile populației’urbane și ru
rale, mărind bunăstarea materială și 
culturală a poporului chinez. Deși 
venitul pe locuitor al Chinei va fi și 
atunci relativ scăzut, forța sa econo
mică și capacitatea de apărare vor fi 
sporit considerabil in comparație cu 
stadiul in care se găsesc astăzi. Dacă 
poporul chinez va munci din răspu
teri și va continua să folosească su
perioritatea sistemului socialist, el va 
reuși in cele din urmă să atingă acest 
important obiectiv strategic.

Președintele Hu Yaobang a pre
zentat acest obiectiv în contextul în
făptuirii unei dezvoltări impetuoase 
generale a economiei socialiste. Din
tre diferitele sarcini care stau in fața 
dezvoltării generale, cea mai impor
tantă o constituie, modernizarea eco
nomiei, a spus el. Cel mai însemnat 
lucru care trebuie urmărit in reali
zarea obiectivului sus-mentionat il 
constituie rezolvarea satisfăcătoare a 
problemelor agriculturii, energiei și 
■wansoortului. precum . și educației 
și științei — priorități strategice in 
creșterea economică a Chinei.

în perioada celui de-al șaselea cinci
nal (1981—1985) și a celui de-al șapte
lea cincinal (1986—1990),, principalele 
eforturi vor trebui consacrate reajus
tării structurii economice in diferite 
domenii, consolidării, reorganizării și 
fuzionării întreprinderilor existente, 
înfăptuirii de transformări tehnice la 
anumite întreprinderi, perfecționării 
sistemului de administrare economi
că și realizării proiectelor de con
strucții canitale necesare in domenii
le energiei, transporturilor și altele.

Civilizația spirituală constituie o 
caracteristică importantă a sistemu
lui socialist și un aspect major al 
superiorității sale — a arătat in con-: 
tinuare președintele C.C. al P.C. Chi
nez. în trecut, cind era vorba dc ca
racteristicile socialismului, se obișnuia 
să se sublinieze,desființarea sistemu
lui exploatării, proprietatea de stat 
asupra mijloacelor de producție, re
partizarea in raport cu munca de
pusă, dezvoltarea planificată și1 pro
porțională a economiei naționalo și 
puterea politică a clasei muncitoare 
și a altor oameni ai muncii. De ase
menea, se scotea in evidență o altă 
caracteristică a socialismului — dez
voltarea rapidă a forțelor de produc
ție și o productivitate a muncii mai 
ridicată decit in capitalism, atit ca 
necesitate, cit și ca rezultat al. dezvol
tării socialismului. Toate acestea sint 
fără îndoială adevărate, dar ele nu 
acoperă toate caracteristicile socialis
mului. El trebuie să mai aibă încă 
una, și anume civilizația spirituală 
socialistă, avind ca nucleu ideologia 
comunistă..Fără aceasta nu se poate 
pune problema edificării socialismu
lui. Dacă este ignorată măreața sar
cină a edificării civilizației spirituale 
socialiste călăuzită de ideologia co
munistă în intreaga societate, oame
nii își vor îndrepta atenția doar spre 
făurirea unei civilizații materiale sau 
chiar numai spre obținerea de cîști- 
guri materiale. In acest caz, va fi im
posibilă menținerea orientării socia
liste a modernizării Chinei, iar socie
tatea socialistă chineză își va pierde 
idealurile și obiectivele, motivația 
spirituală și voința de a lupta.

Caracterul socialist al civilizației 
spirituale este determinat de educa
ția ideologică. Aceasta constă în prin
cipal din : concepția despre lume a 
țilasei muncitoare și teoria științifică 
asupra idealurilor, convingerilor și 
valorilor morale marxist-comuniste ; 
concepția de a fi stăpinii țării și co
lectivismul care corespund sistemu
lui proprietății socialiste de stat : o 
concepție privind drepturile și înda
toririle și simțul organizării și disci
plinei care să corespundă sistemului 
politic socialist ; devotamentul in 
slujirea poporului și o atitudine co
munistă in muncă ; și, în sfirșit, pa
triotismul și internaționalismul socia
list. Pe scurt, el constă, mai presus 
de orice, in idealurile, moralitatea și 
disciplina revoluționare.

Edificarea ideologică a partidului 
constituie pilonul făuririi civilizației 
spirituale in ■ întreaga societate și 
membrii de partid trebuie să fie pri
mii care să aibă un rol exemplar în 
ideologie și etică. Toți membrii de 
partid și alte elemente înaintate din 
societate trebuie să propage continuu 
idei progresiste și să dea exemplu 
prin propriile fapte, astfel incit să 
atragă tot mai mulți membri ai so
cietății în a deveni oameni ai mun
cii cu idealuri. înalte, cu caracter in
tegru, cultură și simț al disciplinei.

Este imperativ nu numai de a ajuta 
fiecare membru al societății să-și 
lărgească universul spiritual, ci și de 
a făuri și dezvolta in societate un 
nou tip de relații sociale, care să în

prezentai de tovarășul Hu Yaobang

truchipeze civilizația spirituală socia
listă. Este necesar să se facă mai 
mult pentru a educa masele popu
lare, și în primul rind cadrele 
și tineretul, in spiritul marxism- 
leninismului și al gindirii Mao Ze
dong. in spiritul istorici patriei și in 
special al istoriei ei moderne, al pro
gramului, istoriei și tradițiilor revo
luționare ale partidului, in spiritul 
Constituției țării și al drepturilor și 
îndatoririlor cetățenilor oi. al mora
lității civice. Este necesar să se facă 
mai mult pentru a insufla oamenilor 
do toate meseriile și profesiile res
ponsabilitate, etică și disciplină in 
activitatea pe care o prestează.

Comitetul Central al partidului este 
hotărit să efectueze in următorii cinci 
ani o cotitură fundamentală in îmbu
nătățirea moralității sociale. Aceasta 
va consta, in principal, in realizarea 
unei ameliorări' pronunțate a ordinii 
publice, imbunătățirea generală a ati
tudinii fată-de toate tipurile do acti
vitate. Aceasta presupune combaterea 
eficientă prin antrenarea atitudinii 
publice generale â unor asemenea în
clinații și practici nesănătoase ca 
profitul unuia pe seama celorlalți, 
urmărirea intereselor proprii pe sea
ma interesului public, înclinația spre 
o viață ușoară și disprețul față de 
muncă, punerea intereselor materiale 
mai presus de orice. Aceasta Înseam
nă eliminarea cu hotă'rire a tuturor 
acelor tare care au fost eliminate de
mult în China nouă, dar care acum 
au apărut din nou.

Comunismul este in primul rind o- 
mișcare al cărei obibfctlv-final îl con
stituie realizarea comunismului ca 
sistem social — a arătat in continuare 
raportorul. în China răspindirea idei- 
ky comuniste și mișcaî’ea pentru rea
lizarea idealului comunismului au în
ceput cu mult in urmă, in perioada 
înființării Partidului Comunist din 
China și a revoluției nou-democratice 
pe care a condus-o. Această mișcare 
a .devenit acum o 'societate socialistă, 
prima fază a comunismului. Comu
nismul este prezent pretutindeni in 
viața de zi cu zi din China, consti
tuind o parte inseparabilă a acesteia, 
în cadrul și in afara partidului există 
atiția eroi, oameni exemplari, care 
sint gata să dea tot ce io aparține, 
inclusiv viata, pentru înfăptuirea 
idealurilor revoluționare! Socialismul 
avansează continuu spre etapa sa su
perioară — comunismul. Această 
inaintare nu depinde numai de creș
terea bunăstării materiale, ci și dc 
creșterea permanentă a conștiinței 
comuniste și a spiritului revoluționar 
al poporului. în etap.a actuală este, 
firește, imposibil să te aștepți ca fie
care membru al societății să fie un 
comunist, dar o asemenea cerință 
trebuie îndeplinită dc membrii de 
partid și de toate celelalte elemente 
avansate. Mai mult, masele largi tre
buie să fie educate și influențate de 
ideile comuniste. Ideologia comunistă 
constituie esența civilizației spiritua
le socialiste.

Unul din obiectivele principale ale 
partidului constă în atingerea unui 
înalt grad de demoefatie socialistă, 
garanție și sprijin in edificarea civi
lizației spirituale și materiale socia
liste. Ceea ce a înfăptuit China în 
acest domeniu este departe de a fi 
corespunzător. Mai mult, eforturile in 
această direcție au fost serios sub
minate. în cursul „revoluției cultura
le". în ultimii ani — a spus Hu Yao
bang — democrația socialistă a fost 
reinstaurată și dezvoltată într-o oare
care măsură in intreaga țară. Trebuie 
depuse eforturi permanente în vede
rea îmbunătățirii structurii politice 
din China, și a sistemului de condu
cere, în conformitate cu principiul 
centralismului democratic, astfel incit 
poporul sa poată exercita. într-o mă
sură mai mare, puterea de stat, și in 
așa fel incit organele de stat să 
poată conduce și organiza activitatea 
socialistă de construcție in mod mai 
eficient.

Democrația socialistă trebuie ex
tinsă Ia toate sferele vieții politice, 
economice, culturale și sociale și este 
necesară imbunătățirea conducerii 
democratice in toate întreprinderile și 
instituțiile, încurajarea participării 
maselor la conducerea problemelor 
comunității la nivel de bază. Demo
crația trebuie să servească ca mijloc 
prin care masele se pot autoeduca. 
Este necesară stabilirea unor relații 
de egalitate de la om la om, precum 
și relații corecte între individ și so
cietate, in conformitate cu principiile 
democrației socialiste. Statul și socie
tatea garantează libertățile șț drep
turile legitime ale cetățenilor, care, la 
rindul lor, trebuie să-și îndeplinească 
îndatoririle față dc stat șl societate.

Dezvoltarea democrației socialiste 
trebuie să fie strîns legată de siste
mul juridic socialist. în așa fel incit 
democrația socialistă să fie institu- 
ționalizată și garantată prin lege ; 
este necesar să se depună noi efor
turi în vederea, promovării relațiilor 
socialiste de. egalitate, unitate și aju
tor reciproc între naționalitățile din 
China ; trebuie să se manifeste o 
atenție continuă pentru ca Frontul 
Unit' să-și exercite pe deplin rolul.

Comitetul Central al partidului a 
relevat în repetate rînduri că, in 
urma lichidării efective a exploatării 
de clasă, majoritatea contradicțiilor 
din societatea chineză au încetat de 

a mai avea un caracter de luptă de 
clasă, astfel incit lupta dc clasă nu 
mai constituie principala contradic
ție. Cu toate acestea, în anumite li
mite, lupta de clasă va continua să 
existe încă mult timp, putîndu-se 
chiar ascuți in anumite condiții. 
Aceasta nu numai pentru că influ
ențele nefaste ale sistemului și cla
selor exploatatoare nu pot fi eradi
cata intr-un timp scurt, ci. și pentru 
că poporul chinez nu a realizat o- 
biectivul reunificării patriei și con
tinuă să trăiască intr-un climat in
ternațional complicat, în care forțele 
capitaliste și alte forțe ostile1 cauzei 
Chinei socialiste încearcă să corupă 
'poporul chinez, să saboteze această 
țară. In consecință, poporul chinez' 
trebuie să fie pregătit din punct de 
vedere moral pentru o luptă înde
lungată, să aibă permanent preocu
parea ca dictatura democratică popu
lară să-și exercite funcțiile împo
triva dușmanilor, să promoveze punc
tul de vedere marxist de clasă, re
feritor la actualele contradicții so
ciale și la alte fenomene finind de 
natura luptei de clasă. Acesta este 
principiul de bază ai Comitetului 
Central referitor Ia problema luptei 
de clasă in China, in actuala etapă.

Referindu-se la activitatea interna
țională a R.P. Chineze, președintele

TEXT PRESCURTAT

C.C. al P.C. Chinez a arătat : China' 
va duce in continuare o politică ex
ternă independentă. Ea nu se va 
alătura niciodată vreunei mari puteri 
sau vreunui grup de puteri și nici nu 
va ceda presiunilor vreunei mari 
puteri. Politica externă a Chinei 
urmează o strategie generală pe ter
men lung și nu se schimbă în func
ție de conjunctură sau de instigarea 
sau provocarea cuiva.

Integrarea patriotismului cu in
ternaționalismul a fost întotdeauna 
punctul de plecare al activității Chi
nei in domeniul relațiilor externe. 
Cele cinci principii ale respectării 
reciproce a suveranității Si integri
tății teritoriale, neagresiunii recipro
ce, neamestecului in treburile inter
ne ale altuia, egalității și avantaju
lui reciproc și coexistenței pașnice 
au călăuzit permanent China in 
eforturile de dezvoltare a relațiilor 
cu alte țări. jCele cinci principii ale 
coexistenței pașnice se află la baza 
relațiilor Chinei cu toate țările, in
clusiv cu țările socialiste, China nu 
are nici un soldat staționat dipcolo 
de graniță, nici nu a ocupat vreo 
palmă de teritoriu străin. China nu 
a încălcat niciodată suveranitatea 
altei țări și nici nu a impus alteia 
relații inegale. China nu va urmări 
în nici o împrejurare hegemonia.

în continuare sint prezentate pe 
larg relațiile internaționale ale R.P. 
Chineze. Referindu-se la relațiile 
chino-japoneze, raportul subliniază : 
Poporul chinez va acționa împreună 
cu poporul japonez și cu personali
tăți japoneze proeminente, clarvăză
toare, oficiale și neoficiale, in vede
rea eliminării tuturor factorilor ne
favorabili relațiilor dintre cele două 
țări și in vederea dezvoltării priete
niei lor de la o generație la. alta. 
Japonia este vecina Chinei. Din cele 
mai vechi timpuri, intre popoarele 
chinez și japonez au existat schim
buri intense și o profundă prietenie, 
în cei 100 de ani ai istoriei moder
ne, militariștii japonezi au dezlăn
țuit unul după altul războaie de a- 
gresiune împotriva Chinei, provocind 
daune colosale* poporului chinez. Da
torită eforturilor comune îndelunga
te depuse de popoarele chinez și ja
ponez, relațiile diplomatice au. fost 
in cele din urmă reluate acum zece 
ani, iar de atunci legăturile priete
nești dintre cele două țări s-au 
dezvoltat.

în legătură cu relațiile chîno-ame- 
ricane, se arată că ele se vor putea 
desfășura pe o bază sănătoasă numai 
dacă principiile respectului reciproc, 
suveranității și integrității teritoriale 
și neintervenției in treburile interne 
ale celuilalt sint aplicate cu ade
vărat. Nu demult, după convorbiri ce 
au durat' aproape un an, guvernele 
chinez și american au dat publicității 
un comunicat comun referitor la so
luționarea treptată a problemei vin- 
zărilor de arme americane către Tai
wan, ajungindu-se in final la o solu
ționare totală. China speră că aceste 
prevederi vor fi respectate cu stric
tețe.

De la stabilirea relațiilor diploma
tico dintre China și S.U.A., in 1979, 
raporturile dintre cele două țări s-au 
dezvoltat, in interesul popoarelor lor. 
China a sperat întotdeauna că aceste 
relații vor continua să se dezvolte și 
consideră că aceasta ar fi atit în 
avantajul celor două popoare, cit și 
al păcii mondiale. Un nor a Întune
cat însă permanent relațiile dintre 
cele două țări. Aceasta s-a intîmplat 
datorită faptului că S,U.A. — deși au 
recunoscut guvernul R. P. Chineze 
drept singurul guvern legal al Chinei 
și faptul că există doar o singură 
Chină, iar Taiwanul este o parte a

Chinei — au adoptat „Legea privind 
relațiile cu Taiwanul", care contra
vine principiilor menționate in comu
nicatul comun privind stabilirea de 
relații diplomatice și au continuat să 
vîndă arme Taiwanului, tratîndu-1 ca 
pe o entitate politică independentă. 
Acestea sint acte de încălcare a su
veranității Chinei și de amestec in 
treburile interne ale Chinei, așa cum 
guvernul chinez a afirmat în repe
tate rinduri- ■ . ’

Referindu-se la relațiile dintre 
R. P. Chineză și Uniunea Sovietică, 
Raportul evidențiază că ele „au fost 
prietenești de-a lungul unei perioade 
destui de •îndelungate". „China a re
marcat dorința exprimată de mai 
multe ori a conducătorilor sovietici 
in sensul unei îmbunătățiri a rela
țiilor" .— se arată în continuare, ex- 
primindu-se punctul de vedere al 
P. C. Chinez cu privire Ia condițiile 
in care șe poate evolua in direcția 
normalizării. „Prietenia dintre po,- 
poarele chinez și sovietic există de 
multă vreme și.,poporul chinez se va 
strădui șă o facă să dăinuie și să o 
dezvolte, indiferent caro vor fi rela
țiile . de stat--ehino-sovietjce" — se 
arată in raport.

An'alizînd cauzele actualei y situații 
de încordare și'instabilitatirîn lume, 
vorbitorul. ,<âuarăfat că popoa'rete lu
mii, printr-o luptă perseverentă;,: pot 
Să înlăture pericolul unui'1 război 
mondial. Pacea mondială:,,poate fi 
salvgardată,;cu condiția-ca popoarele 
să dea ințrțadeyăr dovadă, de-unitate. 
și să lupte cu botărîre împotriva tu
turor manifestărilor de hegemonism 
și expansionism.

Referindu-se la problema înarmă
rilor, președintele C.C. al P. C. Chi
nez a arătat că China s-a opus per-, 
manent, cu fermitate, cursei înarmă
rilor, s-a pronunțat pentru interzice
rea folosirii armelor nucleare și pen
tru distrugerea lor în totalitate și a 
cerut 'ca marile puteri să fie primele 
care să-și reducă drastic arsenalele 
lor nucleare și convenționale. China 
se pronunță împotriva războiului 
mondial și totodată împotriva tuturor 
războaielor local? de agresiune. 
China a sprijinit in permanență, cu 
fermitate, toate țările care au căzut 
victimă unor asemenea agresiuni, 
precum și popoarele care luptă 
împotriva agresiunii. In continuare, 
în raport se reafirmă sprijinul 
R. P. Chineze față de poporul co
reean in lupta sa de rcunificare a 
patriei, față de lupta poporului kam- 
puchian condus de guvernul de coali
ție al Kampuchiei Democrate, se 
exprimă solidaritatea cu popoarele 
africane in lupta lor împotriva rasis
mului și expansionismului Africii de 
Sud. Condamnind agresiunea Israe
lului împotriva popoarelor palesti
nian și libanez, raportul subliniază 
că Chiha va continua să sprijine 
ferm poporul- palestinian in lupta 
pentru creare'h propriului său stat, 
precum și lupta celorlalte popoare 
arabe împotriva expansionismului is- 
raelian.

China își va extinde continuu coo
perarea pașnică cu alte țâri și po
poare din lumea a treia. China face 
parte din lumea a treia și este o 
țară in curs de dezvoltare, ca 
a făcut întotdeauna tot posibilul 
pentru a ajuta celelalte țări ale lu
mii a treia cu care împarte un destin 
comun. Prietenia Chinei cu alte țări 
din lumea a treia este Sinceră. Atit 
in cadrul acordării de ajutor, cit și 
ai cooperării in avantajul reciproc, 
China a respectat în permanență cu 
strictețe suveranitatea celeilalte părți, 
fără a pune condiții și fără a pre
tinde privilegii.

Arătind că apariția lumii a treia 
pe arena internațională după al doi
lea război mondial constituie un eve
niment fundamental al epocii noas
tre, vorbitorul a subliniat că sarcina 
comună care , stă in. fața țărilor lu
mii a treia1 este, înainte de toate, 
să-și apere independența lor națio
nală și suveranitatea de stat și să-și 
dezvolte activ economiile lor națio
nale, astfel incit să-și consolideze 
independența politică, recent dobin- 
dită, prin independența "feconomică. 
în acest sens, ajutorul reciproc intre 
țările lumii â treia are o deosebită 
Importanță. Cooperarea economică 
reciprocă între țările lumii a treia, 
denumită de obicei „cooperarea 
Sud-Sud“, este de o mare importan
ță strategică, contribuind la înlătura
rea relațiilor economice internațio
nale inegale existente și la crearea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

în continuare, raportul se referă 
la relațiile P. C. Chinez cu alte 
partide. P. C. Chinez își va desfă
șura relațiile cu partidele comuniste 
și muncitorești din alte țări in stric
tă conformitate cu marxismul și cu 
principiile independenței, egalității 
depline. respectului reciproc și 
neamestecului in treburile interne 
ale acestora.

Succesul revoluției dintr-o țară 
depinde de maturizarea condițiilor 
necesare în acest sens și de spriji
nul poporului față de linia și poli
tica partidului comunist din țara res
pectivă. Desigur, partidele comuniste 
trebuie să se ajute unul pe altul, dar 
este absolut inadmisibil să emită or
dine sau să dirijeze lucrurile pen

tru alții din afară. Orice încercare 
de a impune propriile puncte de ve
dere altor partide sau de a se. ames
teca in afacerile lot interne nu va 
duce decit la regresul sau eșecul re
voluției din țările respective.

Toate, partidele comuniste trebuie 
să se respecte reciproc. Trăind in 
condiții deosebite, nu este de aștep
tat ca toate partidele, să , susțină 
puncte de vedere complet identice 
in aprecierea situației și sarcinilor 
lor. Deosebirile lor de vederi pot fi 
rezolvate numai treptat, prin con
sultări prieten.eșți și dind reciproc 
dovadă de răbdare. P. C. Chinez se 
pronunță in favoarea ideii că toate 
partidele comuniste învață fiecare 
din succesele și eșecurile celuilalt 
și consideră că aceasta va contribui 
la creșterea și înflorirea mișcării 
comuniste internaționale.

Pe baza principiilor menționate 
mai sus, P. C. Chinez a întreținut, 
relații prietenești tu numeroase alte 
partide comuniste. P. C. Chinez 
apreciază sprijinul și ajutorul lor și 
își însușește’ in permanență din ex
periența lor tot ce este de folos re
voluției și construcției -din China. 
P. C. Chinez dorește, de asemenea, 
să stabilească contacte similare cu 
un număr tot mai mare de partide 
și organizații progresiste.

Raportul se referă in continuare Ia 
problema revizuirii statutului parti
dului. Președintele Hu Yaobang a 
declarat in fața participanților la cel 
de-al Xll-lea Congres național al 
Partidului Comunist Chinez că prin
cipiul generat care va călăuzi revi
zuirea statutului partidului, în con
formitate cu caracteristicile și nece
sitățile noii perioade istorice, este 
de a impune sarcini mai precise 
membrilor de partid, sporirea capa
cității de luptă a organizațiilor de 
partid și îmbunătățirea conducerii 
organizațiilor partidului.

Proiectul de revizuire a statutului 
partidului, propus spre aprobare ac
tualului congres, conține numeroase 
modificări fundamentale, eliminînd 
greșelile din statutul adoptat la cel 
de-al Xl-lea Congres, promovind as
pectele pozitive incluse în progra
mele congreselor al VII-lea și, al 
VIII-lea. Programul general prezen
tat in proiectul de statut include de
finirea marxistă a caracterului și 
ideologiei călăuzitoare ale partidului, 
principalele contradicții din China 
în actuala etapă- și obiectivele gene
rale ale partidului, modalitățile cele 
mai potrivite ca partidul să-și joace 
rolul conducător în viața statului.

Președintele C.C. al P. C, Chinez 
a subliniat că sarcinile Ideologice, 
politice și organizatorice pe care le 
pune acest proiect de statut mem
brilor de partid și cadrelor sale sint 
mai stricte decit cele prevăzute in 
toate statutele anterioare. Țrecind 
în revistă îndatoririle membrilor de 
partid, proiectul stipulează că este 
absolut interzis ca aceștia să folo
sească in scopul obținerii unor avan
taje personale funcțiile publice sau 
să abuzeze de ele în detrimentul in
tereselor publice si cere ca aceștia 
să se opună cu fermitate luptelor 
fracționiste, să dea dovadă de curaj 
în sprijinirea oamenilor buni și a 
faptelor bune, opunindu-se oameni
lor răi și faptelor rele.

în lumina experienței și lecțiilor 
istoriei, a subliniat Hu Yaobang, 
proiectul de statut al partidului cu
prinde numeroase noi prevederi pri
vind imbunătățirea sistemului acti
vității organizațiilor centrale și lo
cale, întărirea disciplinei de partid, 
întărirea activității organelor de con
trol în acest domeniu, precum și în
tărirea organizațiilor de partid de 
la bază. Toate aceste măsuri sint 
destinate întăririi conducerii colecti
ve a partidului, intensificării capa
cității sale de luptă și consolidării 
legăturilor sale cu masele.

Vorbitorul a adăugat că actualul 
proiect cuprinde propuneri îmbună
tățite, in comparație cu toate cele 
formulate anterior la statutul parti
dului, fiind mult mai cuprinzătoare. 
Fiind o prețioasă cristalizare a ex
perienței istorice a partidului și a 
înțelepciunii colective, ele reprezin
tă o garanție importantă în construc
ția de partid, pentru intensificarea 
puterii sale in noua perioadă isto
rică.

Cu privire Ia organele de con
ducere ale partidului. în raport se 
arată că in viitor Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez nu- va 
mai avea un președinte, ci un secretar 
general. Hu Yaobang a adăugat că, 
potrivit proiectului de statut supus 
dezbaterii congresului, secretarul ge
neral urmează să convoace ședințele 
Biroului Politic și ale Comitetului 
Permanent, să prezideze activitatea 
Secretariatului. La nivel provincial 
și central urmează să fie constituite 
comisii consultative alcătuite din to
varăși cu o bogată experiență în ac
tivitatea politică și care să acționeze 
drept consilieri în serviciul cauzei 
partidului,. Urmează să fie alese co
misii de control al disciplinei, comisii 
care vor fi alese’de congresele parti
dului la nivelurile respective. în limi
tele prevăzute de statutul partidului 
și care vor supraveghea, sub condu
cerea Comitetului Central, activita
tea comitetelor de partid și a mem- 

, brilor acestora, comisii care pot ra
porta C.C. orice incălcare a discipli
nei de partid de către membrii indi
viduali.

Organizațiile de partid la toate ni
velurile trebuie să depună o activitate 
intensă in legătură cu construcția de 
partid, să discute și să controleze re
zultatele activității partidului in do
meniul propagandei, al educației, or
ganizării și disciplinei, al activității 
sale de masă in cadrul Frontului 
Unit. Toate aceste prevederi, a de
clarat Hu Yaobang, trebuie să con
tribuie la întărirea conducerii colec
tive a partidului, la intensificarea ca
pacității sale de luptă, la consolida
rea legăturilor sale cu masele.

Hu Yaobang a anunțat că Comite
tul Central a hotărit să întreprindă 
o .rectificare generală a stilulut de 
muncă al partidului și o consolidare 
a organizațiilor de partid. Aceste ac
țiuni se vor desfășura în etape și pe 
grupuri, de-a, lungul unei perioade 
de trei ani, incepind cu a doua jumă
tate a anului 1983. și vor avea drept 
scop imbunătățirea fundamentală a 
stilului de muncă al partidului.

în raportul prezentat, Hu Yaobang 
a declarat că Partidul Comunist Chi
nez este avangarda clasei muncitoare 
din China. De-a lungul anilor, el s-a 
bazat pe principiile marxist-leninistc 
și gindirea Mao Zedong și s-a dez
voltat oțelindu-se etapă cu etapă, în
urma succeselor și eșecurilor. în
partid sint reunite elementele de
frunte ale clasei muncitoare și po
porului chinez. Principala parte a 
partidului a rămas puternică și pură 
din punct de vedere politic, în pofida 
serioaselor 'daune produse de „revo
luția culturală". După redresarea și 
consolidarea din ultimii ani, situația 
din partid s-a ameliorat mult, presti
giul său fiind restabilit și aflîndu-se 
in creștere.

Cu toate acestea, a arătat el, in
fluențele negative ale celor 10 ani d« 
tulburări interne nu au fost incă e- 
radicate. Hu Yaobang a subliniat că 
stilul de muncă al unui partid aflat 
la putere este hotăritor pentru însăși 
supraviețuirea sa. Rectificarea stilu
lui de muncă al partidului și conso
lidarea organizațiilor de partid vor 
fi de primă importanță pentru partid, 
necesitind o atenție și o pregătire 
deosebite și trebuind indeplinite pas 
cu pas, în mod planificat. Elementul- • 
cheie în îndeplinirea acestor sarcini 
trebuie să-l constituie, o temeinică e- 
ducație ideologică a întregului partid. 
Trebuie să se pună accentul pe înțe
legerea. de către fiecare membru de 
partid, a caracterului, poziției și ro
lului partidului, ca și a faptului că 
toți membrii de partid au datoria de 
a servi poporul in mod^activ și con
știincios și nu au nici un drept, de a 
profita de puterea și poziția lor pen
tru a prospera pe seama statului 
și a maselor populare.

_ în problemele privind organizarea 
și conducerea, a afirmat raportorul, 
consolidarea va începe cu organele și 
cadrele de conducere, continuind apoi 
de sus în jos ; organele de conducere 
deja consolidate, la diferite niveluri, 
vor proceda în continuare la întări
rea organizațiilor subordonate și de 
bază, Nu trebuie cu nici un preț să 
se permită elementelor rău intențio
nate să profite de această ocazie pen
tru a inscena acuzații false și a ataca 
pe cei buni. Este important să se res
pecte principiul de a „învăța din gre
șelile trecutului și de a evita greșeli 
viitoare", ca și obiectivul dublu al 
„clarității ideologice și unității intre 
tovarăși" în desfășurarea unei critici 
și autocritici sincere și de a lua mă
surile adecvate pentru a solicita opi
nia maselor din afara partidului.

în stadiul final, a spus vorbitorul, 
va avea loc o reinregistrare a tuturor 
membrilor de partid și. în strictă 
conformitate cu prevederile noului 
program al partidului, cei care nu în
trunesc incă cerințele calității de 
membru după procesul educativ vor 
fi eliminați din partid sau li se va 
cere să șb ,retragă. în același timp, 
trebuie luate măsuri concrete pentru 
a îmbunătăți efectiv activitatea de 
conducere a organizațiilor de. partid 
Ia toate nivelurile. întărirea parti
dului este menită să normalizeze in 
Continuare 'viața politică internă de 
partid, să prevină în mod eficace 
tendințele nesănătoase și să întăreas
că în mod considerabil legăturile din
tre partid și mase, țn acest mod, se 
va realiza cu siguranță o îmbunătă
țire fundamentală a stilului de mun
că al partidului.

în raportul prezentat congresului, 
Hu Yaobang a. subliniat că o proble- . 
mă importantă în construcția de 
partid o reprezintă reînnoirea obga- 
nelor conducătoare și a sistemului de 
cadre, garantarea faptului că aceste 
cadre vor fi mai revoluționare, ,mai 
tinere, mai bine educată și mai com
petente din punct de vedere profe
sional.

; Obiectivul principal al reformei în 
țte.iua.l.ul sistem al conducerii și al or- 

lianizațiilor de conducere ale partichr- 
4Ui. și statului, a declarat, vorbitorul, 
„ți ,constituie eliminarea neajunsurilor 
.determinate de supracentralizarga 
puterii: de proliferarea funetiiloț s'î' 
prapuse, precum și de suprapunerile 
in domeniul organizatoric, lipsa de 
responsabilitate precisă Ia locul de 
muncă, aglomerarea nejustificată cu 
cadre ducînd prin aceasta la nepu
tința combaterii birocrației și la i îm
piedicarea Creșterii eficienței activi
tății. Prima etapă a reformei privind 
organele de partid și guvernamentale 
la nivel central a foșt. in genere.1 În
cheiată ; reforma in provincii, muni
cipalități, regiuni autonome urmează 
să înceapă in a doua jumătate a a- 
cestui an sau în anul viitor. Această 
reformă reprezintă o garanție poli
tică importantă pentru succesul mo
dernizării Chinei și pentru angajarea 
ei pe drumul socialismului.

Vorbitorul a arătat că reformai or
ganizatorică reclamă măsuri in ve
derea înlocuirii a numeroase cadre ' 
de veterani, avansați in virsță. și 
care dețin posturi dificile, „din pri
ma linie a frontului", pcrmițindu-le 
în același timp să-și continue acti
vitatea dedicată partidului, statului 
și societății prin folosirea bogatei 
ior experiențe în activitatea de con
ducere. Este necesar ca numeroase 
cadre tinere, pline de energie, cadre 
de vîrstă mijlocie, care dovedesc in
tegritate politică și capacități profe
sionale, să fie numite în diverse 
posturi în timp util, astfel incit ele 
să-și poată asuma răspunderile care 
le revin in timpul cel mai scurt. El 
a subliniat că aceste probleme sint 
deosebit de importante pentru conti
nuarea cauzei socialiste a Chinei. '

Este necesar să se depună noi 
eforturi in vederea Întăririi educării 
și instruirii cadrelor, astfel incit să 
se. înregistreze un numeros perso
nal specializat, necesar în procesul 
de industrializare.

Școlile de partid, la toate nivelurile, 
școlile de cadre conduse de organi
zațiile guvernamentale și âie între
prinderilor, institutele in general, 
precum și cele special desemnate de 
întreprinderile cu regim de invăță- 
mint specializat și superior trebuie 
să-și revizuiască — așa cum se arată 
în . precizările privind modernizarea 
socialistă — planurile de învățămint 
și să dea tot sprijinul cadrelor de 
instruire. Toți funcționarii care au 
nevoie de continuarea studiilor vor 
trebui să fie instruiți prin rotație.

în ultima sa parte, raportul se 
referă la problema reunificării pa
triei. Reunificarea patriei reprezintă 
dorința comună a tuturor com- 
patrioților chinezi, urmarea inevi
tabilă a evoluției istorice, căreia nu-i 
pot opune rezistență nici un partid 
politic sau persoană individuală — 
a arătat , vorbitorul. Aceasta repre
zintă o problemă internă a Chinei, 
în care nici o altă țară nu are drep
tul șă se amestece.

Adresindu-se participanților la 
congres, vorbitorul a adăugat că 
P.C. Chinez este confruntat cu sarcina 
istorică de a reuni pe toți compatrloții 
chinezi în acțiunea comună pentru 
a îndeplini obiectivul sacru al 
reunificării patriei. Taiwanul repre
zintă o parte a teritoriului sacru al 
patriei, iar poporul din Taiwan este 
singe, din sîngele poporului de pe 
continent.

Vorbitorul a exprimat speranța că 
populația din Taiwan, Hong Kong și 
Macao, și in general populația chineză 
rezidentă in străinătate, va cere in
sistent autorităților guomindangnis- 
te să adopte o atitudine realistă în 
legătură cu această problemă, să 
pună viitorul țării și interesele na
țiunii mai presus de orice, să nu se 
încăpățineze în adoptarea unui curs 
greșit, astfel incit convorbirile din
tre Guomindang și partidul comunist 
să poată avea loc cit mai curind șl 
ca, prin eforturi unite, să se poată 
realiza reunificarea pașnică a patriei.
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Mesaj de prietenie adresat 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu

SOFIA 7 (Agerpres). — Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a adresat un mesaj de prietenie 
tovarășului ‘ ’
general . al 
Partidului 
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, cu prile
jul aniversării zilei sale de naștere. 
Mesajul a fost inmînat tovarășului 
Todor Jivkov de ambasadorul român 
la Sofia. Petre Duminică.

Mulțumind cu 
pentru mesajul 
Todor Jivkov a 
său, tovarășului

Todor Jivkov, secretar 
Comitetului Central al 

Comunist Bulgar, pre-

deosebită căldură
primit. tc’.T.ră;-.:'. 

transmis.
Nicolae Ceaușescu

tovarășul 
la rindul

un salut frățesc, cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
împreună cu urarea adresată po
porului român de a obține noi și 
importante realizări in opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. în timpul primirii, 
a fost exprimată convingerea că în- 
tilnirile și convorbirile tradiționale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov vor con
tribui la întărirea pe mai departe a 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
rodnice dintre popoarele român și 
bulgar, în interesul cauzei generale 
a socialismului și păcii, al înțelegerii 
și cooperării internaționale.

BELGRAD

Convorbiri iugoslavo-egiptene
BELGRAD 7 (Agerpres). — Aflat 

în vizită oficială de prietenie la 
Belgrad, președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, a avut convorbiri eu 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Petar Stambolici. După 
cum precizează agenția ‘ Taniug. 
în cadrul discuțiilor la nivel înalt 
iugoslavo-egiptene a fost abordată 
o gamă < largă de probleme in
ternaționale, între care ultimele eve
nimente din Orientul Mijlociu, situa
ția din Europa și bazinul Mării Me- 
diterane, evoluția pregătirilor pentru 
cea de-a VII-a Conferință la nivel

înalt a țărilor nealiniate. în cadrul 
convorbirilor a fost exprimată îngri
jorarea serioasă in legătură cu încor
darea din viata internațională și es
caladarea cursei înarmărilor, ambele 
părți relevind că țările nealiniate, 
alături de celelalte state ale lumii, 
trebuie să-și intensifice acțiunile pen
tru oprirea acestor tendințe negative, 
pentru reluarea politicii de destindere 
și incredere intre țări și popoare.

Au fost examinate, de asemenea, 
evoluția și perspectivele relațiilor 
dintre Iugoslavia și 
domenii.

Egipt în diferite

Se dezvoltă colaborarea economică
între România și

BERLIN 7 (Agerpres). — Tovară
șul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut întrevederi cu Ger
hard Schiirer, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
misiei de Stat a Planificării. 
Gunther Kleiber, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
construcțiilor de. mașini agricole și 
autovehicule, Horst Solie, ministrul 
comerțului exterior, și Rudi Georgi, 
ministrul construcțiilor de mașini- 
unelte.

In cadrul convorbirilor au fost 
examinate stadiul actual al schim
burilor reciproce de mărfuri, căi și

R. 0. Germană
de cooperare in domenii 
comun și s-au stabilit

Marea sărbătoare națională

a poporului prieten al R.P.D. Coreene

Conferința arabă la nivel 
și-a reluat lucrările la Fes (Maroc)

modalități 
de interes 
măsuri pentru impulsionarea livră
rilor și finalizarea acțiunilor de 
cooperare in curs de negociere.

De ambele părți s-a. reafirmat ho- 
tărîrea de a realiza înțelegerile con
venite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia! și Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, subliniindu-se importanța 
pe care amplificarea raporturilor e- 
conomice bilaterale o are pentru 
dezvoltarea economiilor naționale ale 
celor două țări.

ÎN DIFERITE ȚĂRI

NOI ACȚIUNI IN FAVOAREA DEZARMĂRII SI PĂCII
O parte integrantă a acestei lupte, 
se menționează in scrisoare, o con
stituie activitatea opiniei publice 
din diferite țări pentr.u constituirea 
de zone denuclearizate. ca o etapă 
pe calea eliberării planetei noastre 
de pericolul mortal pe care-1 re
prezintă armele nucleare.

»
TOKIO 7 (Agerpres). — In orașiil 

Wakayama (Japonia) a avut loc o 
reuniune comună a Consiliului ja
ponez pentru interzicerea bombei 
atomice și cu hidrogen și a Co
mitetului nipon de luptă pentru 
pace. Participanții la reuniune s-au 
pronunțat pentru intensificarea ac
țiunilor împotriva pericolului de 
război nuclear și au aprobat un plan 
în baza căruia, in toamna acestui 
an, in Japonia vor avea loc o serie 
de manifestații dc masă pentru 
pace, împotriva războiului, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și dezar
mare.

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

numele Comitetului Central al Partidului Comunistîn
Român, al Consiliului de Stat al Republicii «Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central al Re
publicii Populare Democrate Coreene și poporului co
reean cele mai călduroase felicitări și un sincer salut 
prietenesc cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a 
creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Expresie a celor mai înalte aspirații de eliberare na
țională și progres social ale maselor populare, crearea 
Republicii Populare Democrate Coreene a marcat un mo
ment de o însemnătate deosebită, începutul unei noi ere 
de profunde transformări revoluționare în viața poporu
lui coreean.

Prieten sincer al poporului eoreean, poporul român se 
bucură de marile succese pe care oamenii muncii co
reeni, conduși de Partidul Muncii din Coreea, în frunte 
cu dumneavoastră, le obțin în opera de edificare socia-

PHENIAN
listă a Republicii Populare Democrate Coreene și iși ex
primă solidaritatea față de eforturile întregului popor 
coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a pa
triei, pe bâza propunerilor formulate de dumn^ivoastră.

Exprimîndu-mi deplina satisfacție față de bunele rela
ții de strînsă prietenie și colaborare, îmi amintesc cu 
plăcere de convorbirile șl înțelegerile realizate cu prile
jul recentei intîlniri de la Phenian și sîrrt convins că ra
porturile dintre partidele și statele noastre vor cunoaște 
o continuă și puternică dezvoltare, în interesul popoare
lor român și coreean, al cauzei generale a socialismului, 
păcii, independenței și colaborării internaționale.

Cu prilejul marii sărbători naționale vă adresez dumnea
voastră și poporului coreean prieten cele mai bune urări 
de noi succese in realizarea hotărîrilor celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Muncii din Coreea, în lupta pentru 
înfăptuirea dezideratului suprem al națiunii coreene de 
a trăi într-o patrie reunificată, liberă și prosperă.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

RABAT — Trimisul Agerpres, 
Gheorghe Sprințeroiu, transmite : A 
doua fază a celei de-a XII-a Confe
rințe arabe, la nivel înalt și-a început 
luni noaptea lucrările în orașul Fes 
(Maroc). . . • '

Sint prezenți șefii de stat ai. Arabici 
Saudite, Bahrainului, Djibouti, Emi
ratelor Arabe Unite, Iordaniei. Iraku
lui, Kuweitului, Marocului, Qatarului, 
Siriei. Somaliei, Sudanului. R. A. Ye
men și R.D.P. Yemen și o delegație 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. Tunisia participă la nivel de 
prim-ministru, iar Algeria. Libanul, 
Mauritania și Omanul Ia nivel de re
prezentanți ai șefilor de stat. La 'con
ferință nu participă Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

Pe agenda in.tîlnirii se află o pro
blemă majoră a lumii arabe : cău
tarea unei soluții pentru reglementa
rea crizei din Orientul Mijlociu, o 
atenție deosebită acordîndu-se evolu
ției problemei palestiniene și situa
ției din Liban, ca urmare a agresiunii 
israeliene. Printre dosarele reuniunii 
figurează rediscutarea „planului 
Fahd". propus de Arabia Saudită in 
august 1981, care a suscitat dezbateri 
controversate, determinind suspen
darea după numai cinci ore a primei 
runde de la Fes a celei de-a XII-a con
ferințe panarabe din noiembrie tre
cut. De asemenea, „planul Bourgui- 
ba“. bazat tot pe o reglementare 
globală a problemei Orientului Mij
lociu, precum și un document liba-' 
nez, prin care se cere sprijin țărilor 
arabe pentru retragerea tuturor for
țelor străine din Liban și pentru 
exercitarea puterii de către autorită
țile libaneze pe întreg teritoriul țârii.

recentele propu-fi discutate
președintelui S.U.A., Ronald 
privind Orientul Mijlociu,

Vor mai 
neri ale 
Reagan, 
crearea unui fond arab comun pen
tru reconstrucția Libanului, conflic
tele dintre Iran și Irak și dintre Etio
pia și Somalia, ca și alte probleme ale 
situației din zonă.

Conferința a fost deschisă de regele 
Hassan al II-lea al Marocului, care, 
în. discursul inaugural, a subliniat că 
sarcina principală a reuniunii este de 
a restabili unitatea țărilor arabe, ce- 
rind participanților să dea dovadă de 
maturitate și înțelepciune.

în continuarea lucrărilor conferin
ței. care se desfășoară cu ușile în
chise. la primul punct al ordinii de 
zi privind agresiunea israeliană asu
pra Libanului și a poporului pales
tinian. au fost discutate, potrivit in
formațiilor remise presei de surse 
apropiate Secretariatului general al 
Ligii Arabe, printre altele, documen
tele de lucru prezentate de delega
țiile Libanului, Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Siriei. Arabiei 
Saudite. Tunisiei.

Au fost examinate, totodată, mai 
multe documente privind situația 
din zona Golfului și 
Africii.

Din declarațiile făcute 
șefii de stat 
gajă dorința 
marcheze un 
tații, pentru 
pozitive, la inaugurarea unei ere noi 
în colaborarea interarabă. întreaga 
presă marocană de marți subliniază 
necesitatea ca statele arabe să dea . 
dovadă de „voință pentru a defini o 
nouă strategie panarabă11. fiindcă 
„pacea in OrientuL Mijlociu depinde 
de realismul lor politic11.

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — Co
mitetul național de luptă pentru pace 
din Suedia a adresat o scrisoare 
partidelor politice din această țară, 
in preajma alegerilor parlamentare 
de la 19 septembrie, in care a lan
sat un apel la activizarea eforturi
lor pentru crearea unei zone de
nuclearizate in nordul Europei. în 
document se arată. între altele, că 
lupta pentru prevenirea izbucnirii 
unei catastrofe termonucleare tre-^ 
buie să dobindească in condițiile 

^actuale o importanță primordială.

BERLINUL OCCIDENTAL 7 (A- 
gerpres). — „Să barăm calea războ
iului nuclear" — sub această deviză, 
in Berlinul occidental a fost inau
gurată o expoziție organizată de 
elevi și cadrele didactice. Expona
tele înfățișează grozăviile bombar
damentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki din 1945, precum și as
pecte ale luptei pentru dezarmare.

MADRID 7 (Agerpres). — După 
cum informează agenția France 
Presse, in provincia spaniolă Gali
cia s-au desfășurat puternice de
monstrații de protest împotriva de
versărilor de deșeuri 'radioactive de 
către unele țări occidentale într-o 
zonă a Oceanului Atlantic, situată 
în apropierea coastelor spaniole. La 
demonstrații au participat peste 
25 000 de persoane.

din Cornul
presei de 

Fes se de- 
reuniunii să

prezenți la 
ca lucrările 
progres în întărirea uni- 
a se ajunge Ia hotărîri

La Beirut continuă activitatea în vederea normalizării situației
BEIRUT 7 (Agerpres). — în Beirut 

continuă activitatea pentru normali
zarea situației. Unități 
luat poziții in zona 
jurul vechii clădiri a 
Totodată, forțele: de

ale armatei au 
portului și in 
parlamentului. 

____ ____ ____ securitate in
ternă au continuat activitatea de în
lăturare a baricadelor de nisip con
struite la periferia de sud a orașului, 
mai ales pe șoseaua spre aeroport.

Și-au reluat activitatea unele insti
tuții administrative oficiale, iar unele 
bănci și-au redeschis porțile. De a- 
semenea. circulația intre cartierele 
din estul și vestul capitalei libaneze 
este intensă.

Armata libaneză a început, marți, 
să-și desfășoare trupele in suburbia 
de sud a Beirutului, a anunțat postul 
de radio oficial libanez, citat de 
agențiile France Presse și Associated 
Press. Soldații libanezi vor controla 
șoseaua care leagă pasajul Galeriei 
Semaan de cartierele de vest ale ca
pitalei, pe țărmul Mării Mediterane, 
precizează aceleași surse.

Potrivit postului de radio „Vocea 
Libanului11, armata libaneză a început, 
totodată, să-și desfășoare forțele in 
cartierele din marea suburbie de sud 
a capitalei libaneze pină la Faculta
tea de științe din Choueifat.

Manifestări culturale 
consacrate României
VIENA 7 (Agerpres). — în ora

șul austriac Laa an der Thaya au 
fost deschise, in prezența unui nu
meros public, „Zilele culturii ro
mânești". Manifestarea include o 
expoziție de carte românească, cu- 
prinzind lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lilcrări de istorie 
și beletristică, o expoziție de pic
tură, de turism, de cerafnică. expu
neri pe teme de politică externă, 
precum și o gală de filme.

în cuvintarea rostită la deschide
rea manifestărilor, dr. Georg Stei- 
nitzer, primarul orașului, a elogiat 
politica de pace promovată de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

SOFIA 7 (Agerpres). — în orașul 
Blagoe'vgrad din R.P. Bulgaria s-a 
deschis expoziția „România — țara 
turismului, țara prietenilor".

ARGENTINA

După legalizarea activității 
partidelor politice

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 
în primul său act public, după lega
lizarea activității partidelor politice 
argentiniene. Partidul Comunist din 
Argentina a lansat — în cadrul unui 
miting popular, organizat în centrul 
capitalei argentiniene, la care au 
luat parte peste 40 000 <je persoane 
— un „program de tranziție spre de
mocrație11 in țară — transmite agenția 
argentiniană de presă SALTA. Docu
mentul prevede. între altele, organi
zarea în țară de alegeri prin vot di
rect și universal avind scopul de a 
se crea cadrul pentru formarea unui 
guvern civil de largă concentrare 
democratică în Argentina. La miting 
a luat cuvintul secretarul general al 
P.C. din Argentina. Athos Fava, care 
s-a pronunțat pentru normalizarea 
completă a activităților politice in 
Argentina.

Pentru edificarea unei noi ordini 
economice mondiale

La Geneva s-au deschis lucrările celei de-a XXV-a sesiuni 
a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare

GENEVA 7 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a XXV-a 
sesiuni a Consiliului pentru Comerț 
și Dezvoltare — organ permanent al 
U.N.C.T.A.D. La sesiune participă 
reprezentanți din partea a peste 
de state, intre care și România.

Tn centrul atenției reuniunii 
află’ pregătirea celei de-a Vl-a 
siuni a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, care ‘ 
urmează să aibă loc în iunie 1983, Ia 
Belgrad. La actuala reuniune de la 
Geneva vor. fi examinate, de aseme-

150

se 
se-

GENTILE DE PRESA
pe scurt

nea. o serie de probleme majore ale 
situației comerciale și economice 
internaționale, precum și măsurile 
pentru facilitarea transformărilor de 
structură în economia mondială. 
Alte puncte de )pe ordinea de zi a 
reuniunii se referă la datoria exter
nă a țărilor in curs de dezvoltare, 
aplicarea strategiei internaționale a 
dezvoltării pentru cel de-al treilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, promovarea exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare. -

După cum remarcă observatorii de 
la Geneva, actuala sesiune a Consi
liului pentru Comerț și Dezvoltare 
dobindește o însemnătate deosebită, 
date fiind dificultățile din economia 
mondială, care sint resimțite de ma
joritatea covîrșitoare a statelor 
lumii, in special de țările in curs de 
dezvoltare, și care reclamă intensifi
carea eforturilor pentru edificarea 
unei noi ordini economice mondiale.

Ad

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al Republi
cii Populare Democrate Coreene, o 
telegramă cu prilejul celei de-a 
XXXIV-a aniversări a creării Republi
cii Populare Democrate Coreene, prin

care, în numele Guvernului Republi
cii Socialiste România și al său per
sonal, ii transmite sincere felicitări și 
un cald salut prietenesc, împreună cu 
convingerea că guvernele celor doua 
țări vor conlucra tot mai strins pen
tru întărirea bunelor relații de prie
tenie și colaborare româno-coreene în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Kim Ir Sen. în telegramă 
sint adresate urări de noi succese în 
activitatea dedicată dezvoltării și În
floririi Republicii Populare Democra
te Coreene și înfăptuirii nobilei 
aspirații naționale a poporului co
reean de reunificare pașnică și inde
pendentă a patriei.

CONVORBIRI UNGARO—FIN
LANDEZE. După cum informează 
agenția M.T.I.. la Budapesta au 
avut loc convorbiri intre Janos Ka- 
dar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Mauno Koivisto. pre
ședintele Finlandei, care ,se află in
tr-o vizită in capitala ungară. Au 
fost examinate cu acest prilej pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale și relațiile dintre cele două 
țări.

zațiilor sindicale să militeze îm
potriva acestora, relatează agenția 
France Presse.

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI 
PROGRESIST AL POPORULUI DIN 
GUYANA. La Georgetown a avut loc 
Plenara C.C. al Partidului Progresist 
al Poporului din Guyana, la care 
au fost dezbătute probleme actuale 
ale situației politice interne și in
ternaționale — transmite agenția 
T.A.S.S. Plenara a ales noul Co
mitet Central al partidului. In funcția 
de secretar general al C.C. a fost 
reales Cheddi Jagan.

ZBORUL STAȚIEI ȘTIINȚI
FICE „SALWT-7". Cosmonauții so
vietici Anatoli Berezovoi și Valentin 
Lebedev iși continuă zborul orbital 
de lungă 'durată la bordul stației 
științifice „Saliut 7“ — informează 
agenția T.A.S.S. Echipajul efectuea
ză un nou ciclu de experimente 
geofizice in interesul economiei na
ționale și al dezvoltării științei.

LIDERUL PARTIDULUI CON
SERVATOR DIN DANEMARCA. 
Poul Schlueter, a primit din partea 
reginei Margareta misiunea de a 
forma un guvern minoritar de cen- 
tru-dreapta, după eșuarea tentati
vei sale de a găsi o formulă de gu
vernare majoritară, .informează a- 
gențiile Associated Press și France 
Presse. Poul Schlueter iși va începe 
miercuri consultările în vederea de
finitivării cabinetului său.

O RACHETA A FOST LANSATA 
ACCIDENTAL de la bordul frega
tei daneze „Peder Skram" in ajunul 
alăturării acestei nave la exercițiile 
navale ale N.A.T.O. Racheta, desti
nată atacării obiectivelor de pe 
mare, a explodat in perimetrul unui 
camping din extremitatea nord- 
vesticâ a Insulei Sjaelland — infor
mează agenția France Presse. După 
cum a precizat poliția locală, ex
plozia nit a provocat victime, dar a 
distrus cel puțin două bungalowuri 
și a incendiat o pădurice învecinată 
cu campingul, care a trebuit să fie 
evacuat.

FOSTUL SECRETAR DE STAT 
AL S.U.A. Alexander Haig vă 
ocupa funcția de președinte al Co
mitetului consultativ internațional 
al marii firme americane „United 
Technologies Corporation", a anun
țat un purtător de cuvint al com
paniei.

CONFERINȚA ANUALA A 
CONGRESULUI SINDICATELOR 
BRITANICE (T.U.C.), care se des
fășoară la Brighton, a adoptat. în 
unanimitate, o rezoluție prin care 
condamnă eforturile guvernului 
■conservator pentru adoptarea de 
legi vizind limitarea prerogativelor 
sindicatelor și recomandă organi-

IN AUSTRALIA VOR FI LUATE NO! MASURI PENTRU A CURMA IMI
GRĂRILE, transmite agenția Reuter. Guvernul australian apreciază că 
mulți imigranți - dintre care o parte sint ilegali - ocupă locuri de muncă 
ce ar putea reveni șomerilor australieni. Cifrele oficiale arată că numărul 
șomerilor, in continuă creștere, se ridică la 6,6 la sută din ansamblul forței 
de muncă, reprezentînd cea mai înaltă rată din ultimii 30 de ani. Măsu
rile anunțate includ o creștere substanțială a deportărilor și pedepsirea 
celor implicați in perpetuarea imigrației ilegale.

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 
aniversări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, marți a 
avut loc în Capitală, la întreprinde
rea „Electroaparataj", o adunare fes
tivă organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și Asocia
ția de prietenie româno-coreeană.

Au participat Ion Popa, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Eugen 
Roland Ionescu, secretar al Comite
tului de partid al sectorului 2, A- 
lexandru Andrițoiu, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno-core
eană. reprezentanți ai unor instituții 
centrale, numeroși oameni ai muncii 
bucureșteni.

Au fost prezenți Sin In Ha, am
basadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene, și- membri ai am
basadei.

în cuvintul rostit la adunarea fes
tivă. directorul general al întreprin
derii „Electroaparataj11. Drăguș Pa- 
naite, a evocat semnificația politică 
și istorică a evenimentului sărbăto
rit, care a marcat, pentru poporul 
coreean. începutul luptei de edifica
re a orinduirii socialiste pe pămîn
tul Coreei populare. După ce a tre
cut în revistă momentele cele mai 
importante din istoria luptelor ero
ice duse de poporul coreean, șub 
conducerea Partidului Muncii, a to
varășului Kim Ir Sen, pentru elibe
rarea patriei, pentru construirea so
cialismului, vorbitorul- s-a referit pe 
larg la eforturile depuse pentru 
realizarea dezideratului major al na-

Se împlinesc, la 9 septembrie, 34 
de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
eveniment de cotitură in istoria 
poporului coreean prieten, in lupta 
sa necurmată, sub conducerea Par
tidului Muncii din Coreea, pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru crearea unui stat liber și in
dependent.

în perioada care a trecut de la 
acest moment istoric, oamenii mun
cii coreeni, conduși de Partidul 
Muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, au obținut succese remar
cabile mai intii in lichidarea sum
brei moșteniri a trecutului colonial, 
iar apoi in construcția socialistă. 
Activitatea rodnică, creatoare, a po
porului coreean a fost întreruptă 
insă,- după cum se știe, in perioada 
1950—1953 de intervenția imperia
listă. După semnarea armistițiului 
de la Panmunjon, această activita
te a fost reluată cu însuflețire ; in
tr-un răstimp scurt urmele războ
iului au fost șterse in partea de 
nord a țării, du renăscut din ruine 
orașele și satelej. au fost reconstru
ite uzinele șl. fabricile distruse, au 
fost înălțate altețe noi, vaste su
prafețe au fast smulse' stăpinirii 
apelor mării și redate agriculturii.

în prezent R.P.D. Coreeană este 
un stat socialist aflat în plin pro
ces de dezvoltare, dispunind de o 
industrie puternică și o agricultură 
înfloritoare. Potrivit prevederilor 
actualului plan șepțenal, valoarea 
producției . industriale va crește, 
pină la sfîrșitul anilor ’80, de 3,1 
ori comparativ cu anul 1980.

Poporul român și-a manifestat 
din primul moment, așa cum se 
știe, solidaritatea cu lupta dreaptă 
a poporului coreean împotriva a- 
greșiunii imperialiste, acordindu-i 
tot sprijinul, după cum in prezent 
se află alături 
dreaptă pentru 
țiilor arzătoare 
por coreean de 
unită, liberă, 
noastră susține 
constructive formulate de tovarășul 
Kim Ir Sen in raportul pe care 
l-a prezentat la Congresul al VI-lea 
al Partidului Muncii din Coreea 
privind reunificarea pașnică și in
dependentă a Coreei și întemeierea 
unui stat confederal unitar — Re
publica Confederată Democrată Ko- 
ryo.

Un rol hotăritor in dezvoltarea 
relațiilor frățești dintre partidele, 
popoarele și țările

de el in lupta sa 
înfăptuirea aspira- 
ale întregului po- 

a trăi intr-o patrie 
democratică. Țara 
activ propunerile

noastre l-au

avut întilnirile și convorbirile de 
la București și Phenian dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. Noi orizonturi a deschis 
pentru dezvoltarea în continuare a 
prieteniei și colaborării pe multi
ple planuri dintre țările noastre 
vizita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împre-’ 
ună cu tovarășă Elena Ceaușescu, 
în R.P.D. Coreeană, din primăvara 
acestui an. Declarația comună sem
nată de cei doi conducători com
pletează și îmbogățește Tratatul (i. 
prietenie și colaborare dintre' 
România și R.P.D. Coreeană, sem
nat la București in mai 1975, dă 
expresie voinței comune de a ex
tinde și mai mult iii viitor relați
ile reciproce bazate pe incredere, 
stimă și respect mutual, pe egali
tate și întrajutorare tovărășească.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.P.D. Coreene, poporul român iși 
reafirmă sentimentele de caldă 
prietenie și solidaritate frățească 
față de .poporul coreean, căruia ii 
urează, din inimă, noi și mari suc
cese iu construcția socialistă, in în
făptuirea aspirației sale legitime 
de a trăi într-o singură patrie re- 
unificată, democratică și prosperi.

Simbolurile temerității
două, despărțind arbitrar, sălbatic, 
un popor și o patrie în două, sinistra 
„operă11 a forțelor retrograde este 
vremelnică. Insamul este același, și 
de o parte și de alta a valului’ de 
beton, el crește și de o parte și de 
alta a zidului, este la fel de tenace 
în rezistența lui, în dragostea lui 
fierbinte față de pămintul natal, fă- 
cind inutil orice zid de beton.

Sensurile sale adinei ni s-au dezvă
luit, semnificativ, în munții Pektu- 
san, loc de inâlțătoare istorie revo
luționară, povestind patetic despre 
începuturile luptei armate a poporu-

Mai ales în zona Kesonului, in a- 
propiere dă Pănrhunjon, crește o 
plantă pe bare coreenii o numesc 
insam — rădăcina vieții. Este vorba 
de vestitul jen-șen, socotit de multă 
lume lin panaceu al vieții — vindecă 
o mulțime de boli dar, cu deosebire, 
întreține sănătatea omului, ii dă a- 
cestuia vigoarea să reziste; să depă
șească, să învingă greutățile. Insam
— rădăcina vieții ! O plantă, semă- 
nind, ca aspect, cu .felina noastră, co
lectând și concentrijid in structura ei 
fibroasă tăriile pămintului — o mul
țime de substanțe care, prin combi
nație, stimulează. . .organismul uman, 
dind aripi, noi gândului, fortificindu-1, 
lărgindu-i orizontul.

— Vedeți — ne spunea unul dintre 
îngrijitorii unei plantații de acest fel, 
in zona Kesonub’i, rotind in fața 
ochilor noștri rădăcina albă, prelungă
— are aproape figura omului... Are 
expresie, ne privește, parcă zîmbeș- 
te, parcă vrea să ne spună ceva... 
Insamul este aidoma țăranului și 
muncitorului acestui pămînt, țăranul 
și muncitorul care au supraviețuit 
tuturor vitregiilor, răutăților istoriei. 
Căci nu poți nimici ceea ce se naște 
și crește din acest pămînt. Coreeanul 
este rădăcina vieții, s-a înfipt adine 
în solul acesta, a indurat loviturile 
șt a lovit, la rindu-i, năpraznic, alun- 
gindu-i pe cotropitori, apărindu-și 
dreptul sfint la libertate și identitate 
creatoare sub soare...

Mai ales in zona Kesonului. în ar 
propiere de Panmunjon, insamul cu
prinde pămînturi întinse. Mai. ales 
aici și de-a lungul artificialei linii de 
demarcație, insamul stăpinește pă- 
mîntul — fie munte, fie cîmpie — 
și chiar dacă pe întreaga lățime a 
peninsulei, de 240 de kilometri, zi
dul de beton de cinci metri înălțime 
și 10 metri grosime șerpuiește de la 
o mare la alta, împărțind țara în

unare fest
țiunii coreene — reunificarea pașni
că și independentă a țării. Poporul 
român — a spus vorbitorul — urmă
rește cu interes și profundă admira
ție elanul creator al poporului co
reean prieten.

Relevind relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate militantă 
dintre partidele, statele și popoarele 
român și coreean, vorbitorul a e- 
vidențiat rolul hotăritor pe care l-au 
avut intîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu și to
varășul Kim Ir Sen în procesul am

plificării continue a relațiilor bila
terale de prietenie și colaborare, în 
interesul construcției socialismului în 
cele două țări, al păcii în lume.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Sin In Ha, care a trecut pe larg in 
revistă drumul glorios de luptă al 
poporului coreean pentru eliberarea 
țării și instaurarea puterii populare, 
al eforturilor pe care poporul său, 
sub conducerea Partidului Muncii, a 
tovarășului Kim Ir Sen, le-au depus 
în cei 34 de ani de existență liberă, 
subliniind marile succese obținute de 
acesta în opera de construire 
cietății socialiste. Vorbitorul 
primat profunda gratitudine

a so- 
a ex- 
Parti-

★

Cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene au trimis 
telegrame organizațiilor similare din 
această țară : Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din

însemnări de călătorie

lui coreean, condus de comuniști, 
împotriva ocupanților japonezi. Do
cumente japoneze oficiale men
ționează că numai între anii 1932— 
1937 partizanii coreeni, sub comanda 
lui Kim Ir Sen, au întreprins împo
triva forțelor de ocupație aproape 
24 000 de acțiuni de luptă. Amintirea 
eroică a acelui timp am regăsit-o 
transpusă 1 in impresionantele fresce 
murale, din stația „Eliberarea11 a me
troului din Phenian, în basoreliefuri
le care.. o însoțesc.

Metroul Phenianului — rădăcină a 
vieții — deșfășurîndu-se sub temelii
le orașului-erou, sprijinindu-1 parcă 
pe umerii lui robuști — este, dincolo 
de utilitatea modernă, un vast muzeu 
istoric și artistic, păstrînd încrustate 
în marmura strălucitoare cronica 
adine evocatoare a eforturilor supra
omenești, am spune, ale coreenilor de 
a se elibera de asupritorii dinăuntru 
și dinafară, de a-i alunga pe cotro
pitorii înarmați cu tancuri și bombar
diere, de a-și ridica din cenușă și 
dărimături satele și orașele în ritmu-

iva
dului Comunist Român, guvernului și 
poporului român, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul activ pe care România iî 
acordă poporului coreean în lupta sa 
pentru realizarea pe cale pașnică a 
unei patrii unite, libere și prospere.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a evi
dențiat apoi cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-coreene, rolul hotăritor pen
tru dezvoltarea continuă și pe o 
treaptă superioară a acestora, pe baza 
deplinei egalități și respectării su
veranității, al numeroaselor intîlniri 
și convorbiri desfășurate la Phenian 
și București, între tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceea ce constituie o garanție sigură 
a evoluției viitoare a conlucrării pe 
multiple planuri între partidele, țările 
și popoarele noastre.

în încheiere, ambasadorul coreean 
a adresat comuniștilor, oamenilor 
muncii, întregului popor român urări 
de noi succese în îndeplinirea hotărî- 
rilor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist 
edificarea societății 
tilateral dezvoltate.

Român, pentru 
socialiste mul-

♦
România, ComitetulRomânia, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist. Consi
liul Național al Femeilor, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii. A- 
sociația de prietenie româno-coreea- 
nă, Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie, alte organizații de 
masă și obștești și instituții centrale.

și dîrzeniei
rile avîntate, rapide, simbolizate de 
Ciollima, legendarul cal înaripat. 
Frescele metroului ne Înfățișea
ză orașul ras de pe suprafața pă
mintului, dar și pe locuitorii Iui care 
înlătură ruinele, pipăindu-i rădăcini
le străvechi, de 1 590 de ani, pentru 
a clădi pe ele și din ele un nou Phe
nian, și mal durabil. Am vizitat ora
șul, bulevard cu bulevard, neștiihd 
încotro să privim mai intii, compariri- 
du-1 cu o floare urbanistică rară, greu 
de aflat în altă parte a Asiei orien
tale. Am suprapus, mental, uriașa 
fresca din stația „Construcția11 ;a me
troului frescei la scară reală a Phe
nianului contemporan și am înțeles 
că zidirile mindre de astăzi au în fi
bra lor adîncă eroismul oamenilor, ăl 
miilor și miilor de constructori, care 
nu și-au precupețit forțele, nici ima
ginația, nici suferințele pentrv' a 
făuri o capitală capabilă să-i re > 
zinte în tot ce au ei. ca națiune.i.pa 
popor, mai frumos și mai trainic în
privința aspirațiilor 
bun, mai luminos.

în același metrou,In același metrou, fresca murală 
din stația „Inovația11 ne-a trimis di
rect Ia imaginea marelui combinat 
siderurgic de Ia Cang-săn sau la com
plexul industrial de mașini grele de 
la Dean — primul, renăscut din apo
calipsul de fiare torsionate, topite de 
explozia bombelor războiului. înăl- 
țindu-se astăzi mai puternic decît 
oricind prin spiritul de sacrificiu al 
clasei muncitoare coreene ; al doilea, 
țesindu-și armonios fluxurile tehno-’ 
logice moderne, dovadă a izbînzilor 
recente obținute în era revoluției 
tehnico-științifice.

Pe ogoarele parcă trasate cu linia 
ale cooperativei Ciong Son Di am re- 
întilnit viața din fresca luminoasă 
din stația metroului, stație numită 
„Cîmpul aurit11. Ciong Son Di — co
mună cu 3 500 de locuitori, care fră- 
mintă pămîntul, pregătindu-1 an de 
an pentru a da bogate recolte de orez, 
de fructe și legume, producții sporite 
din fermele sale piscicole sau de 
animale. Metafora insamului ■ ne-a 
întimpinat și aici, pentru că numai 
cei care reprezintă rădăcina vieții — 
muncitorii și țăranii — au putut a- 
menaja aceste pămînturi, mișcindu-le 
aproape de la locul lor pentru a le 
înzestra cu orizontalitate perfectă, 
disciplined apele, încătușindu-le in 
canale de irigație, reglindu-le forțele, 
regrupindu-Ie și despărțindu-le cu 
ingenioasă fantezie.

Poposisem in valea Kesonului, în 
apropiere de Panmunjon, după ce ne 
incintasem privirile și conștiința cu 
imaginile unei țări în plină și dina
mică ascensiune.

— încă e greu — ne spunea un șef 
de brigadă de la combinatul side
rurgic de la Cang-săn. Viața ar pu
tea fi și mai bună, și mai frumoasă 
dacă nu ar trebui să avem' urechea 
ațintită tot timpul Ia amenințările 
vremii acesteia. O bună parte din 
eforturile noastre trebuie consumate 
pentru a consolida și apăra cuceriri
le noastre socialiste. Sintem sensibili 
la glasul prieteniei, al colaborării 
pașnice, la stringerea de mină fier
binte, frățească, la sprijinul frățesc, 
concret, de greutate, pe care îl sim
țim din plin și din partea poporului 
român. Cunosc țara dumneavoastră, 
oamenii ei minunați, am fost în Re
publica Socialistă România și s-ar 
putea spune că simbolul insamului, 
al rădăcinii vieții indestructibile, are 
acolo aripi puternice, ca și la noi. Un 
simbol care exprimă realitățile vieții: 
cei ce muncesc pămîntul înfloresc 
pămîntul.

Dionîsie ȘINCAN
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