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Sub semnul prieteniei și ai stimei, al voinței comune de a acționa pentru 
extinderea conlucrării reciproc avantajoase pe multiple planuri, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Șl PREȘEDINTELE ALHAJI SHEHU SHAGARI

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, marți, 14 septembrie, 
convorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Ștefan 

Voitee, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Nicolae. Constantin, ministrul co
merțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor exter
ne, Ion Teoreanu, ministrul educa
ției și învățămîntului, Vasile 
Pungan, -ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republi
cii, Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat, Constantin Mitea și Ionel 
Cetățeanu, consilieri ai președinte
lui Republicii, Ilie Văduva, depu
tat, vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare 
economică internațională a Marii 
Adunări Naționale, Vasile Chi-

vulescu, ambasadorul țării noastre 
în Nigeria, Petre Tănăsie, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea nigeriană — Ishaya 
Ș. Audu, ministrul afacerilor ex
terne, Garba Wushishi, ministrul 
informațiilor, Maitama Bello Yu
suf, ministrul comerțului, E. A. 
Ivase, ministru secretar de stat la 
Ministerul învățămîntului, Thomas 
Yepwi, . senator, Babajo Aliyu, 
membru al Camerei Reprezentan
ților, Chuba Okadigbo, consilier 
special la Președinția Republicii, 
A.N. Gadau, ambasadorul Nigeriei 
în România, O. Adeniji, ambasa
dor, director în Ministerul Aface
rilor Externe, Chief S. L. Edu și 
Alhaji Adamu Abubâka, oameni de 
afaceri, Ason Burr, secretar per
manent la Președinția Republicii, 
E. Akan, director pentru promo
varea exportului la Corporația ni
geriană a petrolului.
' în timpul noii runde de convor
biri, membrii delegațiilor au in
format pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu Shagari 
despre rezultatele întîlnirilor de

lucru avute în ziua precedentă, în 
cadrul cărora au discutat căite și- 
modalitățile concrete de transpu
nere în viață a orientărilor și in
dicațiilor date de cei doi șefi de 
stat cu privire la intensificarea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale, extinderea cooperării econo
mice și tehnico-științifice,- ampli
ficarea colaborării în domeniul în
vățămîntului, al formării cadrelor 
și în alte; sectoare de activitate, 
întărirea conlucrării dintre Româ
nia și Nigeria pe plan interna
țional.

Luind cunoștință de rezultatele 
întîlnirilor de lucru, cei doi pre
ședinți au hotărît ca membrii de

legațiilor să continue analiza căi
lor . și posibilităților de dezvoltare 
a colaborării bilaterale, astfel ca 
înțelegerile la care se va ajunge cu 
prilejul vizitei să reflecte pe de
plin dorința României și Nigeriei 
de a promova între ele o conlucra
re tot mai. largă, reciproc avan
tajoasă, corespunzător, intereselor 
țărilor - și popoarelor noastre de 
a-și pune tot mai bine în valoare 
resursele naționale, de a înainta 
mai rapid ne calea progresului 
economic și social.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă.

Județul Vrancea 
a încheiat recoltarea 

florii-soarelui
Lucrătorii din agricultura ju

dețului Vrancea au încheiat, în 
ziua de 12 septembrie, recolta
rea florii-soarelui pe întreaga 
suprafață de 8 0'30 hectare, obți- 
nind o producție medie de peste 
1 800 kg la. hectar.

în telegrama adresată, cu 
acest prilej. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R., se sou- 
ne : Vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că, in spiritul 
sarcinilor stabilite de dumnea
voastră, am luat măsuri politi- 
co-organizatorice pentru ca re
coltarea legumelor, a fructelor, 
a strugurilor, a porumbului și 
celorlalte culturi să se desfă
șoare din plin. Acționăm, de 
asemenea, cu toate forțele me
canice la eliberarea solelor, 
executarea arăturilor șj pregă
tirea terenului ce va fi însă- 
mînțat in această toamnă, fiind 
hotărîți să încheiem aceste lu
crări în epoca optimă.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
că vom munci cu deplină dă
ruire pentru a îndeplini exem
plar sarcinile ce ne revin, pen
tru a întîmpina cu cit mai mari 
realizări Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, a- 
ducindu-ne astfel contribuția la 
minunata operă de înflorire' 
multilaterală a patriei.

TIMIȘ: 21 unități 

economice au îndeplinit 
planul pe 9 luni

Colectivele de oameni ai mun
cii dintr-un număr de 21 de uni
tăți economice din județul Timiș 
au îndeplinit sarcinile de plan 
la producția-marfă pe 9 luni. 
Succesul are la bază utilizarea 
mai eficientă a mașinilor, insta
lațiilor și agregatelor; a timpu
lui de lucru, extinderea mecani- 
zării-'și automatizarea unor pro
cese de producție, introducerea 

. în fabricație a unor tehnologii 
moderne, întărirea spiritului de 
răspundere, de ordine și disci
plină la fiecare loc de muncă.

Printre unitățile care și-au în
scris numele Ta panoul de onoa
re al fruntașilor se află între
prinderea de rețele electrice, 
Trustul de construcții industria
le, întreprinderea textilă „13 De
cembrie", întreprinderea de con
strucții căi ferate, întreprinde
rea de morărit și panificație, în
treprinderea de foraje. Avansul 
de timp cîștigat va permite ce
lor 21 de unități să realizeze, 
pînă la finele lunii septembrie, 
o producție-marfă suplimentară 
în valoare de aproape 415 mili
oane lei. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

SUCEAVA: Producție

neță suplimentară
-Eforturile depuse de muncito

rii, maiștrii și inginerii din uni
tățile economice sucevene pen
tru îndeplinirea exemplară, a 
sarcinilor de plan s-au materia
lizat în realizarea suplimentară 
a unei producții nete în valoare 
de peste 110 milioane lei, obți
nută în cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității 
muncii și micșorării consumuri
lor materiale. Cheltuielile mate
riale au fost reduse cu 20,1' lei 
la 1 000 lei producție-marfă, în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pînă acum, e- 
conomisindu-se materii prime și 
materiale în valoare de 152 mi
lioane lei. (Sava Bejinariu, co
respondentul „Scînteii").

Azi, transmisiuni directe la radio și televiziune :
— în jurul orei 11,00, solemnitatea semnării docu

mentelor oficiale româno-nigeriene ;
— la ora 11,45, ceremonia plecării președintelui Re

publicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu Shagari.

LA ÎNCEPUT DE NOU AN ȘCOLAR 

învâțămintul românesc 
în fața unei înalte 

și nobile misiuni educative 
„începînd de la învățămîntid preșcolar 

și pînă la învâțămintul universitar, copiii, 
tinerii trebuie crescuți și educați în spiritul 
dragostei de patrie, al devotamentului față 
de socialism, față de partid, în spiritul mun
cii, înarmîndu-i cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și cunoașterii umane. Școala de 
toate gradele trebuie să formeze un tineret 
revoluționar, pasionat, îndrăzneț, gata de 
orice sacrificiu pentru interesele patriei, 
ale socialismului, pentru apărarea indepen
denței țării, pentru pace".

NICOLAE CEAUȘESCU
Ca în fiecare an, la mijlocul lui 

septembrie, in școlile de toate gra
dele are loc momentul sărbătoresc al 
deschiderii cursurilor. Ca in fiecare 
an, la mijlocul lui septembrie, în în
treaga țară milioane de tineri se în
dreaptă spre sălile de clasă, spre 
amfiteatrele universitare animați de 
voința de a pătrunde tot mai adine 
în tainele științei și culturii., de a se 
forma ca oameni, ca specialiști, de 
a-și dezvolta vocațiile și aptitudinile 
spre a fi le. valorifica qpoi în ampla 
operă de dezvoltare și înflorire a pa
triei socialiste.

An de an, datorită preocupării sta
tornice a partidului și statului nos
tru, școala românească a străbătut 
un drum ascendent, și-a înavuțit 
zestrea didactică, a cunoscut perfec
ționări potrivit cerințelor crescînde 
ale economiei naționale, ale socie
tății noastre în continuu progres. Cu 
deosebire în perioada care a urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, 
datorită orientării clarvăzătoare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. învăță- 
mîntul românesc a fost așezat pe 
baze profund științifice. S-a acționat 
metodic, perseverent pentru apro
pierea școlii de cerințele vieții, ale 
societății, pentru a crea toate con
dițiile ca de pe băncile școlii să iasă, 
în același timp, și specialiști bine 
pregătiți și tineri cu o conduită mo- 
ral-cetățenească înaintată. Amplul 
proces de organizare a învățămintu- 
lui de toate gradele, de conectare a 
lui la tot ce a cunoscut mai valoros 
gîndirea, știința și .cultura umanită
ții, de dezvoltare superioară a tra
dițiilor,- progresiste ale invătămintu- 
lui național a făcut ca, an de an, 
școala de toate gradele să răspundă 
mereu mai bine exigențelor unei 
educații și instrucțli superioare, să 
pregătească pentru societate oameni 
devotați societății, cu o tot mai ridi
cată competență profesională.
. Prezența la manifestările prilejui
te de deschiderea învățămîntului a 
tovarășului- Nicolae Ceaușescu. în 
Capitală șj în alte localități ale pa
triei, ideile șj orientările prețioase 
formulate în cuvîntările rostite de 
secretarul general al partidului, în
demnurile înflăcărate adresate cadre
lor^ didactice, studenților și elevilor 
au constituit pentru școală un veri
tabil program de muncă, au făcut ca 
învățămîntul să se aproDie tot mai 
mult de cerințele reale ale societății, 
să cunoască un vast proces de per
fecționare și modernizare, să răspun
dă cu mereu mai bune rezultate mi
siunii încredințate de partid și popor 
slujitorilor școlii. Toate acestea se 
reflectă în calitatea pregătirii absol
venților diferitelor școli și instituții 
de învățămînt superior. în integra
rea lor cu bune rezultate în produc
ție. în colectivele de muncă. în reali
tatea a tot ceea ce se înfăptuiește 
azi în societatea noastră; Din iniția
tiva secretarului general al partidu
lui a fost organizat Congresul edu
cației și învățămîntului, for larg

democratic de dezbatere și decizie 
privind destinele școlii românești, au 
fost adoptate Legea educației și în
vățămîntului, precum și numeroase 
alte documente , legislative care au 
așezat școala pe o bază științifică, 
în structuri eficiente, dinamice.

După cum este cunoscut, la ple
nara lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 1—2 
iunie a.c., în magistrala expunere 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu plenarei și adoptată de a- 
ceasta ca document programatic au 
fost stabilite direcții și sarcini noi, 
fundamentale pentru procesul de for
mare și educare a omului nou. In 
mod firesc, au fost subliniate răs
punderile și sarcinile ce revin școlii 
în formarea și educarea tinerei ge
nerații în spiritul patriotismului so
cialist, al responsabilității civice, al 
conștiinței revoluționare, potrivit în
țelegerii profunde a concepției știin
țifice despre lume și viață a parti
dului nostru, materialismul dialectic 
și istoric.

De mare importanță pentru desti
nul, pentru profilul moral politic al 
tinerei generații sint ideile secreta
rului general al partidului potrivit 
cărora un specialist adevărat va fi 
acela care, pe lingă înalta compe
tență profesională, dovedește și ma
nifestă in toate împrejurările vieții 
o atitudine înaintată, acționează ca 
un adevărat fiu al patriei, ca un pa
triot înflăcărat. Acum, cînd genera
țiile tinere pășesc intr-un nou an de 
muncă și învățătură, este deosebit 
de necesar ca pentru organizațiile de 
tineret, pentru toți elevii și studen
ții ' cerințele formulate cu privire! la 
munca educativă in expunerea secre
tarului general al partidului să de
vină program concret de acțiune, 
menit să creeze pretutindeni un Cli
mat de muncă și răspundere. Școala 
oferă toate condițiile pentru ca tine
retul „să învețe și să-și însușească 
— așa cum cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — tot ce a creat mai de 
preț în toate'domeniile știința și cul
tura", formîndu-se și pregătindu-se 
pentru viață și muncă, „pentru con
tinuarea operei de construcție socia
listă și comunistă și ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație". Pentru a- 
ceasta școala românească de toate 
gradele dispune de cele mai 
bune condiții pentru a asigura o te
meinică educație prin muncă și ppn- 
tru muncă a tineretului, pentru a 
cultiva respectul față de opera îna
intașilor, față de trecutul glorios de 
luptă și muncă al poporului și al 
partidului, pentru a forma specia
liști cu un larg orizont spiritual, ce
tățeni și constructori de nădejde ai 
patriei de azi și de miine.

întreaga activitate ce se desfășoa
ră azi, ce .se va. desfășura în viitor 
în toate domeniile vieții, materiale 
și spirituale este așezată, potrivit 
cerințelor Congresului al XII-lea al
(Continuare în pag. a IV-a)
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Zilele trecute m-am aflat 
într-o gară pe care încă, 
n-o știusem. Eram sus, pe 
un podium, soarele cobora 
deasupra cupolei din sticlă, 
iar vagoanele străluceau,' și confort, 
așa cum se întîmplă in 
oricare gară, într-o clipă 
de toamnă frumoasă, nu
mai că aici călătorii — cum 
sint ei grăbiți — m-au fă
cut să tiu atent la ce se 
petrecea : coborau și urcau 
într-uh ritm alert, purtînd 
cu ei tot felul de unelte, 
iar trenul n-avea, cum 
s-ar spune. încă de gînd 
să plece. Peroanele erau 
colorate, de albastrul salo
petelor — zeci și zeci de 
muncitori roiau pe acolo — 
dar vagoanele nu erau încă 
gata de plecare.

— Cînd o să plece acest 
tren ?, am întrebat și mi 
s-a răspuns : în mod sigur 
la începutul acestei săptă
mâni.

N-am rămas nicidecum 
surprins. De fapt așa și 
trebuiau să decurgă lucru
rile, fiindcă in momentul 
in care aveam in față a- 
ceastă imagine mă aflam 
nu într-o. gară', ci la între
prinderea mecanică de ma
terial rulant „Grivița ro
șie" (prescurtat (I.M.M.R.), 
despre care inginerul Va
sile Mladin. directorul, îmi 
spune că deși uzina are 
peste 60 de ani vechime, 
adevăratul ei act de naș
tere datează de acum 17 
ani, cînd s-a înscris în 
procesul de industrializa
re printr-un nou profil. 
I.M.M.R. are azi în grijă 
vagoanele de călători. A- lăcătuși de construcții me

talice. lăcătuși de frîne 
etc, etc. Un conglomerat 
într-o ordine precisă „ca și 
un ceasornic C.F.R." — cum 
surîde directorul, voind a 
mă face să înțeleg cit de 
cit acel mecanism complex 
prin care un vagon de cale 
ferată este redat circuitu
lui de către muncitori, teh
nicieni și ingineri de cea 
mai înaltă calificare. Mer
gem pe o linie tehnologică, 
apoi pe alta, apoi pe alta, 
străbatem atelier după ate
lier, vedem vagoanele cum 

' hală
Vagonul într-alta. înfățișarea nouă, 

pînă ajungem pe acele 
„peroane" ce ne dau sen-

fost adus ajpi pentru repa
rație capitală. Ne dezvăluie 
și din ce e compus : fie
care părticică e menită să 
asigure deplină securitate 

Responsabilita
tea este. deci, dintre cele 
mai mari, grija pentru ca
litatea reparației este aici 
implicată în cea mai mă
runtă lucrare.

Un vagon — mi se ex
plică — are 27 000 de re-

zația unei gări fantastice 
prin culori și dimensiuni.

Cind ne reîntoarcem, in 
biroul directorului o gă
sim, așteptîhdu-1, pe direc
toarea Școlii generale nr. 
179, Maria Vulpe. Ingine
rul Mladin se scuză, a în- 
tîrziat, „nu-i nimic" admi
te directoarea, „știu cit sin- 
teți de ocupat, n-am să 
vă rețin prea mult". Și 
astfel, în următoarele mi-

Cînd uzina
și școala

își dau mina

nou profil.

de Vasile BĂRAN

pere, cerînd, la un loc, 
meserii dintre cele mai di
ferite. Cei peste 3 500 de 
muncitori, cu o medie de 
vîrstă de 35 de ani, stăpî- 
nesc peste 50 de profesii
— forjori, arcurari, trata- 
mentiști, ajustori, strun
gari, frezori, mecanici, bo
binatori, rectificatori, mo- 
delieri, turnători, cauciu- 
cari, lăcătuși, electroniști
— fiecare meserie fiind la 
rîndu-i ramificată în spe
cializări stricte, precum

ceastă grijă a sa constă în 
redarea în circuit a vagoa
nelor care, în mod firesc, 
se uzează. în marile ei 
hale, întinse pe aproape 19 
hectare, acoperite precum 
peroanele unei gări imen
se. vin anual sute de va
goane care sjnt aici recon
struite. iar altele, cu miile, 
intrate în reparație, în re
vizie și supraveghere teh
nică. E aici un uriaș sana
toriu tehnic, dar. aș spune, 
mai curînd un loc în care 
putem privi acele case pe 
roate cu care călătorim pe își recapătă, dintr-o 
drumuri de fier. " , ..............................
care a împlinit, de exem- 
piu, cincisprezece ani și a

nute, asist la reînnoirea 
„convenției" dintre școală 
și uzină privind „planul de 
colaborare în producție 
dintre uzină și școală". Di
rectoarea școlii a întrebat: 
„Vreți să ne mai patro
nați iar directorul uzi
nei i-a răspuns : „Da 1“ 
„Atunci, a zis directoarea, 
să revedem convenția".

„Convenția" este de fapt 
un contract între uzină și 
școală prin care școala se 
obligă să execute cu elevii 
săi manopera unor piese 
pentru vagoane, iar uzina 
să asigure asistența tehni
că și plata acestor lucrări. 
Mă interesez: ce fel de lu
crări ? Aflu că sînt lucrări 
care cer timp și migală, 
lucrări de finisare a unor 
piese turnate cum ar fi : 
închizători de uși. și de fe
restre, accesorii și supor
turi diverse, minere și 
cuiere, pentru care, desi
gur, uzina îi aduce școlii 
venituri. dar veniturile, 
beneficiile de profunzime 
constau în faptul că aceas
tă fructuoasă colaborare 
aduce un venit incomensu
rabil pe plan formativ : e- 
ducația și împlinirea per

sonalității elevilor prin 
muncă. Piesele finisate de 
ei sînt trecute pe sub 
ochiul controlului tehnic 
de calitate, piesele lor sînt 

. recepționate în uzină ca 
oricare altă piesă realizată 
de muncitori maturi, ele 
vor face parte. în mod real, 
din componența vagoane
lor livrate de uzină ca 
produse apreciate ale ei 1

Mă hotărăsc să văd a- 
ceastă școală, care se află 

. nu departe de uzină, din
colo de Podul Constanța. 
Surpriza este mereu la ea 
acasă. Această școală, cu 
aproape 1 000 de elevi, 
arată intru totul ca un fru
mos asezămînt de cultură 
la strălucirea căruia parti
cipă. deopotrivă, profesori 
și elevi. Sub îndrumarea 
profesorilor, cu ajutorul 
oamenilor uzinei (o bună 
parte dintre foștii elevi ai 
școlii sînt azi muncitori, 
tehnicieni și ingineri la 
I.M.M.R.), Școa'a generală 
179 impresionează printr-o 
bună dotare — cabinete 
de fizică și chimie. limbă 
română, istorie, geografie, 
chimie, desen, limbi, străi
ne. sală de sport — toate 
înzestrate cu material di
dactic, și aoaratură de pre
dare modernă — și. tot
odată, printr-o curățenie 
exemplară. întreținută de 
elevi care știu să prețuias- 
că munca. Și 
aici un fapt 
lăsat anume 
înceoînd cu 
mentală cu 
care atrage 
tenția. interiorul aoare ca 
un adevărat salon de expo
ziție unde expun pînze pe 
teme istorice si pe teme 
inspirate din viața contem
porană studenți ai Institu
tului de arte plastice ..Ni
colae Grigorescu". Stu- 
denti care în timpul anului 
de învățămînt. făc’nd aici 
practică pedagogică, au ți
nut să-și lase, drent recu
noștință pentru uzina și 
școa'a patronată de ea. lu
crările lor cele mai va
loroase.

Așadar, o uzină, o școală, 
o facultate — împreună un 
mediu al frumuseții mun
cii noastre de fiecare zi.

'mai există 
pe care l-am 
la încheiere : 
fațada, orna- 
un sgraffito 
de deoarte a-

.7
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Elevii, 
ca și profesorul

Scărișoara este o localitate din 
județul Alba, situată in inima 
munților. Cine ar fi crezut că și 

aici pot crește legume, și incă 
din primăvară, de timpuriu, cind 
pe crestele munților din jur mai 
stăruie incă zăpada ? Cel care 
i-a convins pe scărișoreni 
de acest lucru este projesorul 
Anghel Gruia, care a amenajat, 
împreună cu elevii săi, un so
lar și a înființat o adevărată 
grădină de legume. Cu bucurie 
și neosteneală, profesorul i-a 
învățat și-i invață nu numai pe 
copii grădinăritul, ci și pe pă
rinții acestora, care-i solicită un 
sfat,, o îndrumare. Tot la școa
la din Scărișoara s-au amenajat 
o crescătorie de porci și o alta 
de iepuri. în solar, in grădină și 
in crescătorii, elevii invață 
viu lecția bunului gospodar.

pe
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128 de flori
128 de flori au fost oferite 

muncitorilor Pavel Popescu, Toa- 
der Chiriac și Mihai Klein, de 
la Șantierul. naval din Galați. 
Cei trei muncitori au ieșit in 
aceeași zi la pensie și colegii 
lor, navaliștii gălățeni, le-au 
pregătit o festivitate emoțio
nantă. Și o surpriză : le-au dă
ruit cite o floare pentru fiecare 
an de muncă. în total, 128 de 
ani de muncă, in total, 128 de 
flori, cite una pentru fiecare an, 
împreună, cu tradiționala urare 
de viață lungă și sănătate.

I
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îndeplinirea sarcinilor economico-sociale
obiectiv esențial al muncii activului de partid

„Ar fi greu, ar fi aproape impo
sibil — ne spune tovarășul Vasile 
Dumitrescu, prim-secretar al Comi
tetului municipal de p’artid Rm. 
Vîlcea — să putem cuprinde și re
zolva numai cu aparatul propriu, 
cîțiva oameni, sarcinile mari ce ne 
revin într-un oraș cu sute de orga
nizații de partid și zeci de unități 
economico-sociale".

Remarca interlocutorului ne-a 
condus aproape spontan la între
barea : atunci cum procedați, pe ce 
forțe vă bizuiți ? Răspunsul a venit 
și el fără nici cea mai mică ezitare : 
„Pe activul de partid al comitetului 
municipal. El reprezintă practic 
forța nr. 1 pe care ne bazăm în în
treaga activitate organizatorică și 
politică pe care o desfășurăm".

„...Forța nr. 1". O metaforă obiș
nuită ? Nu ! Aveam să ne convingem 
că ea are acoperire în realitate. 
Activul comitetului municipal de 
partid cuprinde în componența Sa 
circa 500 de comuniști cu o bogată 
experiență profesională și în dome
niul muncii de partid, oameni cu 
autoritate în colectivele de muncă. 
Prezența în rîndurile acestuia a pes
te 220 de muncitori, 70 ingineri și 
tehnicieni, 50 conducători de între
prinderi și instituții. 56 de profesori 
și învățători, alți intelectuali și spe
cialiști constituie o garanție că or
ganul municipal de partid de aici 
are posibilitatea să se bazeze în în
treaga activitate pe care 
șoară pe o forță obștească cu mari 
resurse potențiale.

Investigația noastră pe 
temă a relevat faptul că aici, la 
Rm. Vîlcea, există unele preocupări 

privință. O 
acordat, de 

a urmat con- 
partid — in-

acțiuni special Inițiate în acest scop. 
Desfășurarea unor plenare (în luna 
iunie a avut loc plenara cu activul 
din domeniul muncii organizatorice, 
iar în septembrie se va 
plenara 
dustriei, 
țiilor și 
pe linia 
lui la soluționarea unor probleme 
de deosebită importanță 'aflate pe 
agenda de lucru a comitetului mu
nicipal de partid. Contribuție reflec
tată mai ales prin participarea acti
vului la elaborarea a opt studii și 
controale, care au făcut obiectul 
Unor dezbateri atît în plenare, cît și

desfășura 
cu activul din domeniul in- 

transporturilor, construc- 
comerțului) se înscrie și ea 
creșterii contribuției activu-

el de îndeplinit, cum participă la 
perfecționarea muncii în domeniul 
de activitate în care a fost reparti
zat, răspunsurile primite de la acti
viștii- de resort și comitetului muni
cipal nu mai au nici precizie, nici 
consistență. „Noi antrenăm foarte 
des activul de partid in colective de 
control pe bază de tematică" — ne 
spune tovarășul Constantin Coca, 
secretar al comitetului municipal de 
partid. Da, am constatat — așa este, 
în cele 68 colective de control, ini
țiate în acest an de comitetul mu
nicipal pentru pregătirea unor ana
lize în plenare sau ședințe de birou 
au luat parte și circa 50 de tovarăși

Ce rezultate și ce neîmpliniri evidențiază 
experiența municipiului’ Rm. Vîlcea

o desfă-

această

Un record
intre numeroșii cetățeni din 

localitățile județului Bacău care 
cresc păsări prin cooperare cu 
asociația economică din Buhuși, 
primul loc îl ocupă Martin But- 
naru din Fărăoanl. De la înce
putul anului și pînă acum,, el a 
crescut in curtea casei 4 400 de 
păsări ! Una mai dolofană decît 
alta. Si tot pînă acum, in acest

* an, a predat la fondul centrali
zat al statului 6 000 kg carne.

în aceste zile au prins aripi 
puii din cea de-a cincea serie. 
Fapt pentru care și cuvintele 
de laudă i se cuvin tot in... serie.

I
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schimb 
evitîn- 
interes 
impor-

în ședințe de birou și secretariat ale 
comitetului municipal de partid. 
Semnificative în acest sens sînt ana
lizele pe teme ca : „Preocuparea or
ganelor și organizațiilor de partid 
pentru încadrarea în cheltuielile ma
teriale și reducerea consumurilor 
normate". „Cum se ocupă organele 
și organizațiile de partid de condu
cerea și îndrumarea organizațiilor 
de masă și obștești", „Forme și me
tode folosite în instruirea colective
lor de agitatori pentru popularizarea 
hotărârilor de partid și a legilor 
țării" ș.a.

Experiența care există la Rm. 
Vîlcea în folosirea activului se re
flectă și în rezultatele bune obținute 
de către comitetul municipal de 
partid în conducerea activității eco
nomice și politico-organizatorice. (Pe 
8 luni, majoritatea unităților indus
triale din municipiu și-au 
sarcinile de 
acestei forțe 
de partid, se 
de concepție
pentru a pune în valoare, într-o for
mă sau alta, aportul fiecărui comu
nist care face parte din activ. Dacă 
la prima vedere, pe ansamblu, mun
ca cu activul lasă impresia unei 
activități bune, atunci cînd vrei să 
vezi ce face practic fiecare membru 
al activului de partid, ce sarcini are

realizat 
plan). Dar în folosirea 
mari, care este activul 
cere un mai mare efort 
și organizare a muncii,
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meritorii în această 
atenție deosebită s-a 
pildă, momentului care 
ștituirii activului de
struirea anuală. Acesteia i s-a impri
mat un caracter de dialog, de 
de opinii și de experiență, 
du-se monotonia și lipsa de 
față de această etapă atît de
tantă a începutului de drum. Un bun 
catalizator al unei informări siste
matice — de la activ la comitetul 
municipal și invers — s-a dovedit a 
fi organizarea trimestrială a unor 
întilniri de lucru cu activul de 
partid — fie în cadrul plenarelor 
comitetului municipal, fie al unor

din cei 500 cîți sînt cuprinși în acti
vul de partid. Despre activitatea 
acestora se știe și se poate spune 
deci ceva concret.

Dar despre ceilalți ? Atît tovarășul 
prim-secretar, cît și tovarășul secre
tar cu probleme organizatorice ne 
vorbesc, tocmai în ideea folosirii cît 
mai eficiente a activului, despre o 
„fișă cu sarcini individuale". Un fel 
de oglindă a muncii fiecăruia. Mă
sura pare cît se poate de binevenită. 
Ce constatăm citind aceste fișe ? Că 
fiecărui tovarăș din activul de partid 
i se repetă, uneori incomplet, sarci
nile de serviciu. Maria Neafit. direc
toare la întreprinderea de morărit și 
panificație, are sarcina să „asigure 
calitatea și diversificarea produselor 
de panificație". Sarcini asemănătoare 
au și tovarășii Vasile Grevuțu. direc
tor la întreprinderea de industrie ă 
laptelui. Ion Silcă, director Ia între
prinderea de transporturi speciale 
pentru agricultură și industria ali
mentară, iar inginerul-șef al C.A.P. 
Rm. Vîlcea are... 10 sarcini. Ele încep 
cu perioada de pregătire a campa
niei agricole de primăvară și se ter
mină cu recoltatul. Să admitem ex
plicația că „n-au înțeles tovarășii

din activul obștesc cum să comple
teze fișa", că „în această privință 
mai trebuie să perfecționăm lucru
rile". Tocmai de aceea încercăm o 
investigație în rîndul unor comuniști 
care fac parte din activul de partid. 
Tovarășul Gh. Dobre, economist la 
întreprinderea de utilaj chimic și 
forjă, ne spune că are sarcina „să 
îndrume și să controleze organizația 
de partid de la 
tier". O sarcină 
cu pregătirea 
de economist, 
mai bine în alt
Ciocan, directorul întreprinderii de 
piele și încălțăminte, se arată el în
suși mirat că a primit sarcina „să 
răspundă pentru organizarea produc
ției. rezolvarea problemelor econo
mice și sociale ale întreprinderii". 
Și astfel, dintr-o forță principală a 
comitetului municipal, supus unor 
practici rutiniere, activul de partid 
își diminuează capacitatea de mun
că, se transformă uneori într-o for
ță... ajutătoare.

în locul concluziilor proprii, vom 
nota cîteva aprecieri consemnate 
într-o analiză a biroului comitetului 
județean de partid consacrată stilu
lui și metodelor de muncă folosite 
de comitetul municipal de partid 
Rm. Vîlcea în conducerea activității 
economice. „...Uneori metodele de lu
cru sînt marcate de formalism și ru
tină, nu întotdeauna sarcinile sint 
repartizate judicios, potrivit cerințe
lor, aptitudinilor și capacității fiecă
rui comunist...". „Nu se acordă sufi
cientă atenție controlului exigent și 
preventiv asupra lipsurilor. Unele 
controale nu și-au dovedit eficiența 
și datorită faptului că nu au fost an
trenate cadrele cele mai potrivite". 
După cum se vede, lipsuri în care 
ar fi trebuit să fie implicat direct — 
faptele o cereau — și modul în care 
a lucrat comitetul municipal cu ac
tivul de partid. Să fi fost oare o 
simplă omisiune că într-o analiză 
consacrată stilului și metodelor de 
muncă ale comitetului municipal de 
partid nu s-a spus un singur cuvînt 
despre felul cum se lucrează cu ac
tivul de partid, despre modul cum 
este el folosit ?

Grupul școlar fores- 
concretă, dar un om 
comunistului Dobre, 

putea fi folosit mult 
domeniu. Ing. Vasile

Constantin PRIESCU
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CONCURS DE AFIȘE PE TEMA 
ECONOMISIRII LA C.E.C.

Noi magazine de mărfuri 
metalo-chimice

în vederea îmbunătățirii aprovi
zionării populației cu mărfuri me- 
talo-chimice, s-a trecut la organi
zarea de unități de desfacere cu 
amănuntul în depozitele de mărfuri 
ale I.C.R.M. din țară. Aceste maga
zine asigură cumpărătorilor o serie 
de avantaje în alegerea și procu
rarea mărfurilor metalo-chimice.

Astfel, se pun în vînzare mărfuri 
sosite direct de la fabrici, vînzarea 
se realizează pe principiul expune
rii deschise și autoservirii. Cum
părătorii au posibilitatea să facă a- 
provizionarea din timp, anticipată, 
cu produse foarte solicitate. Ser
virea populației este asigurată de 
un personal cu un nivel profesional 
ridicat.

Prin aceste magazine 
fi vîndute produse de 
sticlă, porțelan, faianță,
uz casnic-gospodăresc, unelte agri
cole și de grădinărit, articole chi
mice, rechizite școlare, jucării, bu
nuri de uz îndelungat, cum sînt : 
radio-receptoare, televizoare, apa
rate de gătit și încălzit, frigidere, 
mașini de spălat, mașini de cusut, 
aspiratoare de praf, piese de 
schimb și altele.

Dintre unitățile deschise recent 
în București menționăm magazinul

urmează a 
menaj din 
articole de

din șos. Viilor nr. 14, accesul prin 
șoseaua Sălaj — organizat pe o su
prafață de 1 400 mp și avînd ea 
profil articole de menaj din sticlă, 
porțelan, faianță, articole de uz 
casnic și gospodăresc din lemn, me
tal și mase plastice ; bunuri de fo
losință îndelungată ; corpuri de 
iluminat și abajururi, aparate elec- 
trocasnice și piesele de schimb ne
cesare ; magazinul din bd. Emil 
Bodnăraș nr. 84, cu profil de 
jucării, papetărie și produse chi
mice de uz casnic, organizat pe o 
suprafață utilă de 2 000 mp, se 
adresează în special populației din 
cartierele Militari, Drumul Taberei.

In municipiul Brașov, magazinul 
din str. Bazaltului nr. 3, cartierul 
Bartolomeu, desface peste 3 600 sor
timente de articole de uz casnic și 
gospodăresc, jucării, sport, papețâ- 
rie și electrotehnice. în municipiul 
Constanța, magazinul 
în str. Interioară nr. 
Traian.

Asemenea magazine 
și în orașele : Bacău, 
Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, 
Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, 
biu. Suceava, Tg. Mureș și Timi
șoara.

funcționează
2, cartierul

s-au deschis 
Baia Mare,

Si-

LEGUMELE Șl FRUCTELE DIN GRĂDINI Șl UVEZI 
OPERATIV TRANSPORTATE LA PIAȚĂ Șl IN DEPOZITE!

Carențele autobazelor întîrzie transportul din cimp al unor cantități importante de produseCasa de Economii și Consemna
țiuni și Uniunea artiștilor plastici 
organizează a XlV-a ediție a con
cursului de afișe cu tema „Avan
tajele economisirii la C.E.C."

Afișele pentru concurs se vor 
. prezenta în formatul 70x100 cm, 
.numai cașerate și vor fi astfel rea- 
iiizatb- incit să permită tipărirea în 
O»™™ 6 cțdorj. :................ ..
ffinglga; - de: Economii șr Consemna-, 
xtjuni acordă pentru cele mai bune 

afișe următoarele premii:
— Premiul I: un libret de eco

nomii cu o depunere de 5 000 de lei;
— Premiul II: un libret de eco

nomii cu, o depunere de 3 500 
lei;

— Premiul III: un libret de 
conomii cu o depunere de 2 000 

-lei;
•j— Două mențiuni constînd în 

brete de economii cu o depunere 
. de 1 500 de lei fiecare.

Selecționarea afișelor pentru a- 
cordarea premiilor se face de un 

. juriu alcătuit din reprezentanți ai 
. Uniunii artiștilor plastici și ai 
.Casei de Economii și Consemna
țiuni.

' Afișele premiate și cele pentru 
care se acordă mențiuni pot fi re- 

■ ținute pentru multiplicare de către 
Casa de .Economii și Consemna
țiuni.

Pentru lucrările prezentate la 
Concurs și nepremiate de juriu pe

va achiziționa Casa de E- 
și Consemnațiuni se vor

care le 
conomii 
plăti drepturile legale de autor.

Afișele pentru concurs se pot 
expedia pină la data de 10 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa: 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, serviciul economii, Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Ele se 
vor pre.da împreună cu un- plic 
închis în care, pe o coală de hîrtie 
se Va menționa același moto în
scris și pe spatele afișului, iar în 
plus numele, prenumele și adresa 
autorului. Pe plic se va menționa, 
de asemenea, motoul înscris pe 
spatele afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1982 — 
Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza o expoziție in 
care vor fi prezentate afișele se
lecționate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selec
ționate pentru expoziție pot fi ri
dicate de autori de Ia Centrala 
C.E.C., în maximum 15 zile de la 
data deschiderii expoziției.

. Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările .neridicate în limita a- 
cestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul: 15 48 10/181; 
185.

Sâ vezi 
și sâ nu crezi

Crezînd, probabil, că întuneri
cul nopții il ferește de niscai 

'priviri indiscrete, șclferul Vlad 
'Lupu de la:'Alitabtiza::dM;-it)țrrț)d 
a pus ochii pe niște ' lemne .de 
foc.

— Ce bine o să-mi prindă 
astea la iarnă ! — și-a zis el.

Dar cu ce să le care ? între
bare la care și-a răspuns tot cu 
o întrebare : „Păi n-am eu di
tamai autobuzul ?“

$i astfel, după ce a ajuns cu 
autobuzul 31-MM-4082 la capătul 
de linie in Poienile de sub Mun- 

a început să încarce in el 
.j de foc și a pornit spre 
tocmai pe Valea Izei. „Pu

team să. pun mina in foc — spu
nea el mat tîrziu — că la ora 
aia, după miezul nopții, n-o 
să-mi iasă in cale picior de mi
lițian".

N-a pus mina in foc, n-o si 
mai pună nici respectivele lem
ne pe foc, dar de ars s-a ars.

I
Ite, a ii 

lemnele 
Șieu, to
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Era șî cazul...
Nu e nici o exagerare, 

intimplât ziua, in amiaza mare, 
in sala pentru servirea mesei de 
la braseria „Transilvania" din 
Tg. Mureș. Aproape toate scau
nele de la mese erau ocupate. 
Deodată, atmosfera de „circ.u- 
mă" de pină atunci (iar nu de 
local de categoria intii, dar 
asta e o altă poveste) a fost 
brusc intreruptă de o bubuitură 
produsă de căderea unei părți 
din tavan. Spre norocul celor 
dinăuntru, tavanul căzuse pe cu
loarul dintre cele două șiruri de 
mese, molozul și varul stirnind 
o zarvă de nedescris. Aflăm că 
mai marii localului aveau și au 
in plan să renoveze braseria. Ar 
fi și cazul,..

S-a
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Omul 
de după pom

Emil Mălai din Tg. Jiu avea 
motocicletă. Prietenul său 
Gheorghe Carăgel, avea ’chef de 
băutură. S-au dus intr-o comu
nă să-și stingă focul. Focul nu 
l-au stins, că băutura mai rău i-a 
încins. S-au întors tot motori
zați. La un moment dat, Mălai 
n-a mai putut ține ghidonul mo
tocicletei ca lumea și a intrat 
cu ea intr-o mașină. Motocicle
ta s-a făcut praf. Caragel s-a 
ales cu o spaimă zdravănă șt 
zgiriat peste măsură.. Mălai, ca 
un acrobat, a „zburat" peste 
mașina lovită și și-a rupt un 
picior. Apoi, șontic-șontic, s-a 
ascuns după un pom și n-a mai 
ieșit de-acolo pină n-a venit 
miliția.

Știa el ce știa...
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Intervenție 
promptă

Doi copii se jucau in ograda 
cetățeanului Ilie Dumitru din 
satul Grivița, județul Vaslui, cu 
chibriturile. Și tocmai in apro
pierea unei căpițe de fin. Finul 
s-a făcut scrum, plus niște car
tofi. Paguba ar fi fost mult mai 
mare dacii n-ar fi intervenit, 
cu toată promptitudinea, pom
pierii blrlădeni. în afară de pa
gubele pe care le-au diminuat- 
pompierii au salvat șl viața ce
lor doi copii, pe care t-au 
smuls din mijlocul flăcărilor.

Rubrică reoltotâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Sciriteii”
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Duminică 19 septembrie

TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o tragere excep
țională Pronoexpres, a cărei for
mulă tehnică oferă participanților 
posibilități multiple de frumoase 
succese : in cadrul a opt extrageri 
in două faze, cu un total de 44 de 
numere, se vor atribui autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani 
variabile și fixe și excursii în

U.R.S.S. sau R. S. Cehoslovacă. 
Biletele de 15 lei varianta au drept 
de cîștiguri la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută 1^ sută 
sau în cotă de 25 la sută. Sîmbătă 
18 septembrie este ultima zi de 
procurare a biletelor cu numerele 
alese de participanți.

\

„Roadele toamnei sînt în acest an 
nespus de bogate 1“ Cu aceste cuvin
te ne-a intimpinat directorul comer
cial al I.J.L.F. Prahova, inginerul 
Ion Enache. „Acest septembrie — 
a adăugat el — este pentru noi un 
virf in activitate. Trebuie să ridicăm 
de la producători operativ, in timp 
optim, aproximativ 80 000 de tone de 
legume, fructe, cartofi. Cheia unor 
bune rezultate e una singură : fo
losirea cît mai chibzuită a capaci
tăților de transport de care dispu
nem."

De aici a plecat și ancheta noas
tră. Adică de la folosirea parcului 
auto de la I.T.A. și de la I.T.S.A.I.A. 
Două zile, de dimineața pînă seara, 
am urmărit acest proces de care de
pinde aducerea la timp in piețe a 
frumoaselor și proaspetelor legume 
din cimp, precum și a fructelor de 
sezon. O primă observație : în aceste 
zile, ca și anul trecut, mijloacele de 
transport nu sînt nici pe departe 
bine folosite. Deci și o primă con
cluzie : din experiența anului trecut 
nu s-au tras, se pare, prea multe 
învățăminte. Și pentru ca afirmația 
să nu rămînă vorbă goală, să depa
năm firul faptelor.

La depozitul cel mai mare al ju
dețului, del din Ploiești, am constatat 
că în primele zile ale săptămînii 6— 
11 septembrie, mulți dintre conducă
torii auto nu erau prezenți la dispe
cerat la orele 6—8 dimineața — spe
cificație precisă — pentru a pleca 
spre grădini și livezi. Mulți au tras 
mașina la poartă la ora 9, iar alții 
chiar și mai tîrziu, la ora 12. Iar 
unii n-au tras-o deloc.

— De ce se întîmplă așa ?
— Indisciplină, tovarășe — ne răs

punde Ion Măhărăscu. șeful biroului 
transport al I.L.F.-Prahova. N-am 
avut bucuria, nici măcar o zi, să-i 
am prezenți pe toți, să folosesc în
treg tonajul planificat. Uitați, pentru 
Ploiești am astăzi 700 tone 
tate. Dar pînă la ora 10 n-am 
gistrat decît circa 600 
septembrie — 670 tone, 
bine, dar nu îndeajuns pentru 
perirea cantităților prevăzute în gra
fic. La ora asta am nu mai puțin de

17 cooperative agricole descoperite. 
Ele stau, cu marfa care se strică pe 
cîmp, iar eu n-am de unde să Ie 
trimit mașini. Cele mai multe neca
zuri ni le provoacă autobaza I.T.A. 3 
(șef Dumitru Radu). Aici, mereu, 
aceeași placă : „Mașinile sînt defec
te". Dar de ce nu sînt reparate ?

Controlorul de trafic Dumitru Co- 
șovanu. aflat de față, confirmă cele 
spuse. Mai mult, el aduce alte exem
ple. Bunăoară, în ziua de 6 septem
brie a plecat in... recunoaștere, să 
dea de cei întîrziați. De data asta la 
autobaza 1. Autocamioanele de 14, 
19, 7,5 tone, cu numerele — în or-

iești, același camion de 17 tone — 
21—PH—2542. Cine achită facturile 
pentru aceste drumuri ? Și de unde 
atita motorină pentru... risipit ?

Să rezumăm : din întreaga discuție 
cu reprezentanții I.L.F. din Prahova 
reiese că o mare parte din lipsuri 

prinde, cum se acționează pentru a 
schimba stilul de lucru, pentru a se 
accelera ritmul de transport ?

— Există o singură cale — a fost 
de părere interlocutorul. Să ne zba
tem cu toții ca autocamioanele pe 
care le avem să fie folosite cit mai 
bine. în primul rînd, pe distanțele 
de 20—25 km — cît sînt de la ma-

o glumă, 
în ritmul actual, 

singur transport pe 
nici in două luni să 
marfă pe piață".

aflate pe cîmp, nu sînt
Dacă continuăm 
adică făcînd un 
zi, nu vom reuși 
aducem această
Spusele sale reprezintă, de fapt, o 
simplă constatare.. Dar ce se între-

Cîteva constatări din județul Prahova

tone. 
ceva

capaci- 
înre- 
La 7 

mai 
aco-

dine — 21—PH—2254, 21—PH—2542
și 21—PH—881, stăteau bine mersi... 
in garaj, 
reparații.
luați mai din scurt, pe dată șoferii 
au și pornit la treabă. Ce concluzie 
putem trage ? Una singură : la 
unele autobaze și coloane auto exis
tă incă multă îngăduință din partea 
șefilor, indisciplina proliferînd toc
mai într-un asemenea climat. Dar 
nu numai la I.T.A. se petrec a- 
semenea fapte. Și la coloana auto 
I.T.S.A.I.A. (șef Mihai Nicolae), 
aceeași indulgență. O dubă de 
7,5 tone (21—PH—1312) am găsit-o 
trasă pe dreapta. Stătea așa de două 
zile. La fel, încă două TV-uri.

— De ce nu sînt folosite aceste 
mijloace de transport ?

Răspunsul vine calm, indiferent : 
„N-avem șoferi. I-am învoit. Pro
bleme de familie, îmbolnăviri..."

Bine, așa să fie. Dar oare șeful 
de coloană n-are datoria să găsească 
soluții pentru ca mașinile să nu stea, 
mai ales acum, în plină campanie ?

Să vedem ce spune și beneficia
rul, cum vede el îndreptarea lucru
rilor măcar de acum încolo. Ingine
rul Ion Enache, cel ce făcuse apre
cierea de la început, a devenit ceva 
mai sceptic : „80 000 tone de marfă.

Chipurile. pentru mici 
Dar, susține controlorul.

joritatea C.A.P.-urilor și pînă la 
Ploiești — să se facă obligatoriu 
2—3 curse pe zi. Mai apoi, vom lua 
legătura cu I.T.A. să ne asigure și 
mașini basculante pentru cartofi, 
precum și autocamioane cu două re
morci. în ceea ce ne privește, vom 
începe chiar de azi să lucrăm în trei 
schimburi la descărcare. Asta pentru 
că mai stau mașini încărcate de pe 
o zi pe alta...

— Aveți asemenea exemple ?
Nu avea. In schimb, i le-am oferit 

noi. Camionul cu remorcă (14 tone), 
sosit la 6 septembrie în depozit, a 
plecat in cursă abia a doua zi. în 
jurul orei 10, pentru că nu a fost 
descărcat. Asemenea lui și mașina 
21—PH—1602, de același tonaj. I-am 
relatat directorului și despre trans- 
porturile-pagubă. Din dispoziția I.L.F. 
Prahova, un autocamion încărcat cu 
roșii a plecat la Buftea. S-a reîn
tors tot încărcat, a doua zi, pentru că 
fabrica — în ce fel s-o fi discutat? — 
n-a primit marfa. A mai stat marfa 
o zi la Ploiești și apoi a luat drumul 
pribegiei spre Vălenii de Munte, la 
o altă unitate (I.P.I.L.F.). Aceasta o 
fi fost mai înțelegătoare ? Se 
nu, pentru că și ea a 
dat la fel ca cea din Buftea, 
să facă drumul dus și-ntors

pare că 
proce- 
lăsînd 

la Plo-

se datorează acestei unități. Nici în 
acest an nu s-a organizat corespun
zător munca, lăsîndu-se să treneze 
carențe bine cunoscute. Aceeași con
statare la I.T.A. Prahova și la 
I.T.S.A.I.A. în această zonă de acti
vitate există multă indisciplină și 
slabă organizare. Amintim și faptul 
că șoferii, cu autocamion cu tot. vin 
la punctul de plecare fără să se ali
menteze cu carburanți, fac drumuri 
neștiute prin Ploiești, ajung la amia
ză sau și mai tîrziu la cooperativele 
respective. Nu mai spunem că, și 
acolo, oamenii, tot așteptîndu-i, plea
că să-și facă alte treburi, ori „trag 
la umbră", lăsînd marfa nesortată, 
nearanjată pentru livrare. Și uite- 
așa, pe cîmp se află o mare canti
tate de ardei, roșii, 
altele și nu o dată 
dau vina pe I.L.F., 
departe pe I.T.A.

Semnalam și anul 
articol publicat la 28 octombrie 1981
— că la județ, în diferite ședințe și 
comandamente, se discută și. se tot 
discută, se elaborează și se para
fează programe, grafice etc., dar efi
ciența lor practică nu atinge nivelul 
așteptat. Repetăm deci : principalul 
acum,! la ora „fierbinte" a stringerii 
și depozitării recoltei toamnei este 
să se acționeze prompt, direct, ne
mijlocit, pe teren. Fiecare, pe treapta 
lui de răspundere, trebuie să-și facă 
datoria cu mai multă conștiinciozi
tate. în acest septembrie bogat, cele 
80 000 tone de legume, fructe, cartpfi
— după trustul județean horticol 
chiar 100 000 tone — se cer grabnic 
transportate, aduse pe piață și în 
depozite, asigurîndu-se astfel apro
vizionarea populației în cît mal bune 
condiții, acum și la iarnă.

vinete, cartofi și 
cei de la C.A.P. 
iar aceasta măi
trecut într-un

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii”
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Deriva unei existențe nu 
începe fatal, într-o anume 
secundă. Sînt destule sem
ne care o prefigurează, 
care avertizează asupra pe
ricolului. Dacă toți ochii 
din jur s-ar opri asupra a- 
cestor semnale de alarmă, 
atunci „meseria" hoțului, 
escrocului, delapidatorului 
ar da, pretutindeni, un de
finitiv și irevocabil fali
ment. Dozele mai mici ori 
mai mari de indiferentism, 
de iresponsabilitate — tot 
atîtea punți spre complici
tatea morală — reprezintă 
mediul nutritiv ideal care îi 
hrănește pe nărăviții la 
bunăstarea clădită pe de
turnarea avutului obștesc — 
deci al fiecăruia dintre noi. 
Precum în cele ce urmează.

...Ne oprim asupra unei 
cereri.

„Tovarășe director, sub
semnatul Iordache 
vinzător la unitatea 171. vă 
rog a-mi aproba să fiu nu
mit șef de unitate la 176, 
din Șoseaua Pantelimon nr. 
7. îndeplinesc condițiile le
gale". Urmează semnătura, 
data. Cererea are pe ea trei 

Jos, în dreapta, 
personal 

„Neavînd studiile
I. nu 
gestio- 
Badea. 
„Tova-

Ion,

rezoluții. __
compartimentul 
referă : 
necesare legale, 
poate fi promovat 
nar". Semnează : M. 
Colțul stînga, jos : .. 
rășul Iordache Ion nu înde
plinește condițiile de studii 

^jși stagiu pentru funcția de

I.

lucrător-gestionar". Șef de 
birou : indescifrabil.

Deci, scurt, la obiect, în 
cunoștință de cauză. Sînt 
oameni care socotesc că au 
dreptul să pretindă și luna 
de pe cer. Firesc, în ase
menea cazuri, este de da
toria celor învestiți cu răs- 
punderi de a aprecia. în te
meiul legii, cit de înteme
iată sau nu este respectiva 
cerere. Cum au și procedat, 
în cunoștință de cauză, cei 
doi referenți, știind că I. I. 
abia urma, la fără frecven
ță, clasa a Vl-a... Unde-i 
lege, nu-i tocmeală! Nici 
pentru directorul de atunci 
— ing. Dumitru Iorgu — al 
I.L.F. Berceni (cu sediul în 
București, Intrarea Binelui 
nr. 1 A, sectorul 4), n-a 
existat... tocmeală cu cola
boratorii însărcinați să ve
gheze la respectarea legii. 
Drept pentru care, sfidînd 
Drevederile legale, pune 
neașteptata rezoluție pe ce
rerea candidatului la ges
tiune : „Comercial-organi- 
zare-personal: forme legale 
urgent". Adică : 
urgentă 
fără nici un temei!

Orice 
desprinde din apostila di
rectorului cel puțin două 
mari semne de întrebare : 
1. Cum puteau să i se facă 
lui I. I. forme legale pentru 
a fi uns peste noapte ges
tionar, cînd se arăta negru 
pe alb, spre știința directo-

încadrare
pe postul pretins

om cu judecată

ruîui, că nu sînt îndeplinite 
condițiile indispensabile ? 
Din spiritul și litera dispo
ziției de mai sus trans
pare limpede îndemnul la... 
simulacrul de legalitate. 
Boală care-i mai pierde 
încă pe unii, preocupați nu 
cum să se conformeze în-

rerea de numire în postul 
de gestionar? Unui om care 
mințea chiar din start. 
Unuia care afirma fără 
să clipească : „îndeplinesc 
condițiile legale". Afirmație 
vădit mincinoasă. De două 
ori mincinoasă, căci I. I. nu 
îndeplinea nici condițiile

profita din plin de ocazia 
ce i se oferea pe tavă. Va 
profita pe seama bunurilor 
încredințate spre gestionare, 
sub ochii îngăduitori ai ce
lor două vînzătoare : Maria 
Lascarache și Margareta 
Ciosu.

Spune acum Maria Las-

apostila de „urgentă anga
jare" 1

Și încă nu e totul... Zilnic, 
atît I.I., cît și copiii săi 
luau marfă din magazin ca 
din propriul buzunar, fără 
să plătească un sfanț, 
se-nțelege. Iar la chefurile 
organizate în unitate, la

CUI SE ÎNCREDINȚEAZĂ 
CHEILE GESTIUNII?

tocmai prevederilor legii, ci 
cum să le eludeze. 2. La ur
ma urmei, ce solicita I.I.1 O 
gestiune. Adică dreptul de 
a gospodări o anume avuție 
creată prin munca tuturor. 
Care este principala înda
torire a persoanei cu pu
tere de decizie pentru nu
miri in astfel de posturi ? 
înainte de toate, să opteze 
numai pentru oamenii cu 
un înalt grad de răspunde
re. Oameni care s-au dove
dit corecți, de-o cinste ire
proșabilă. Cui ii aproba di
rectorul Dumitru Iorgu ce-

legale de studii, nici condi
țiile legale de stagiu pentru 
funcția de gestionar. Cum 
l-a convins, totuși, pe di
rectorul său din Intrarea... 
Binelui să încarce 
E un mister numai 
știut !...

De ce am insistat
acestor lucruri, ignorate de 
fostul director? Pentru că 
abuzul astfel săvîrșit va de
clanșa, de aici încolo, reac
ția în lanț previzibilă... 
Proaspătul gestionar, pă
truns pe ușa din dos, va

Ion or- 
unitate, 
și bău- 
vînzări.

legea ? 
de et

asupra

I
carache : „Iordache 
ganiza petreceri în 
cumpărînd mîncare 
turi cu banii din
Zilnic reținea monedă divi
zionară pînă la 400 de lei"...

Adaugă Maria Ciosu, tot 
acum, în al doisprezecelea 
ceas : „Precizez că in une
le împrejurări se consumau 
băuturi alcoolice în unita
tea noastră. Dealtfel, și eu 
am consumat"...

Iată, schițate în doar 
două-trei fraze, profilul 
individului hulpav care a 
fost promovat gestionar cu

„cumpărăturile" pe gratis 
dip magazin, la manevra
rea sumelor rezultate din 
vînzări ca pe propriul mă
runțiș, se mai adaugă un 
fapt nu mai puțin revoltă
tor : cînd gestionarul in 
cauză absentează o perioadă 
din unitate, pe cine il pune, 
cu de la sine putere, sta
roste peste magazin? Nici 
mai mult, nici mai puțin, 
decît pe Bodea Svetozar. 
Omul care... Dar mai bine 
să-l lăsăm să se prezinte 
singur : „Sînt condamnat 
pentru trafic de influență.

Cînd Iordache Ion s-a îm
bolnăvit m,-a solicitat să-1 
înlocuiesc. " Eu eram zilnic 
în magazin pentru că locu
iesc vizavi... 
organizau 
spate", 
rații : 
ciare...

Cine 
dună : 
deapsă 
nală. Iată deci cum lucru
rile se leagă între ele, cum 
de la un om cu un aseme
nea trecut era de așteptat 
să „culegi" asemenea roade. 
Tocmai de aceea prevede
rile legii, care barează si
tuații de acest gen, trebuie 
respectate cu fermitate, toc- 

■ mai pentru a nu deschide 
porțile spre avutul obștii 
unor inși înrăiți în rîvna 
lor de a se căpătui pl'in 
orice mijloace, inși cărora 
le lucesc ochii la vederea 
bunurilor făurite prin truda 
altora. Așa cum i-au lucit 
ochii gestionarului angajat 
urgent prin decizia directo
rială din Intrarea... Binelui. 
Rezultatul ? O delapidare 
de zeci de mii de lei pen
tru care a fost condam
nat la închisoare, disou- 
nîndu-se, firesc, și recupe
rarea valorilor risipite.

în clipa implacabilă a a- 
devărului, în fața instanței 
de judecată, Dumitru Iorgu 
recunoaște : „Precizez că la 
îndrumarea mea, inculpatul

Chefurile se 
în magazia din 

Locul acestei decla- 
unul din peniten-
se aseamănă se a- 

I. I. executase o pe-
cu muncă corecțio-

a fost angajat gestionar. 
Precizez că în momentul în 
care l-am încadrat gestio
nar pe inculpat știam că 
acesta nu întrunește condi
țiile necesare încadrării 
sale ca gestionar privind 
studiile. Știu că anterior 
inculpatul a fost condamnat 
penal, lucru pe care nu 
l-am cunoscut, pentru că 
altfel îi desfăceam imediat 
contractul de muncă...".

Cum nu se poate mai 
limpede : indivizii necin
stiți, stăpîniți 'de năravul 
de a băga mîinile pînă la 
coate în averea colectivită
ții. nu operează în vid. In- 
dilerența, indolența, com
plicitatea sînt principalii 
lor „aliați". în climatul 
nostru social, dominat de 
cinste și corectitudine, ase
menea alianțe nu pot avea 
însă viață lungă. După 
cum nici actul nociv, repro
babil, pedepsit de codul 
penal, al păgubirii avutului 
obștii. Șeplica fermă a le
gii îi trezește, invariabil, la 
realitate și pe infractori și 
pe cei care le-au deschis 
portița. I-a trezit și pe vi
novății înfățișați în ancheta 
de față : Iordache Ion a 
fost condamnat, pentru de
lapidare și neglijență, la 
cinci ani închisoare, iar 
Dumitru Iorgu a fost scos 
din funcția de director.

Iiie TĂNASACHE
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la zi in AGRICULTURĂ

FURAJELE: «î toate județele - mult mal multă preocupare
pentru această „problemă nr. 1“ a dezvoltării zootehniei!
@ Județe cu rezultate pozitive în depozitarea nutrețurilor: Mehedinți, Caraș-Severin, Ma

ramureș, Sălaj, Alba, sectorul agricol Ilfov.
® Județe cu mari rămîneri în urmă: Galați, Olt, Brăila, Argeș, Prahova, Vîlcea, Buzău, 

Constanța, Vrancea.

Acum, la începutul toamnei, cînd 
cirnpul își dezvăluie imenseie-i resur
se de masă verde, de nutrețuri va
riate, oamenii muncii de la sate sînt 
chemați să acționeze intens pentru 
strîngerea și depozitarea lor neintîr- 
ziată. Recolta bogată, timpul extrem 
de favorabil și, evident, cerința în
deplinirii in fiecare unitate agricolă, 
in fiecare comună și județ a sarcini
lor privind sporirea producției de 
carne, lapte și lină se constituie 
în îndemnuri .mobilizatoare pentru 
strîngerea. transportarea. însilozarea 
și depozitarea în cel mai scurt timp 
a cantităților de furaje necesare ani
malelor pe întreaga durată a iernii. 
Ce s-a realizat pină acum, ce trebuie 
să se întreprindă in continuare pen
tru îndeplinirea acestei sarcini esen
țiale de care depinde in mod hotă- 
rîtor dezvoltarea 
zootehniei.

, Pină în seara 
f tembrie, stocul

zate în întreprinderile agricole de 
stat și în cooperativele agricole de
pășește 6,2 milioane tone, reprezen- 
tind 35 la sută din cantitățile necesare 
în perioada de stabulație în I.A.S. și 
31 la sută în cooperativele agricole. 
Pînă la aceeași dată au fost depozi
tate mai bine de 2,4 milioane tone de 
fin, adică 60 la sută din necesarul

mai puternică a
zilei de 12 sep- 
de furaje însilo-

unităților din ambele sectoare agri
cole. Rezultate bune au obținut uni
tățile agricole cooperatiste din jude
țul Brașov, care au depășit planul 
anual de depozitare a finului ; canti
tăți de furaje mai mari au fost în- 
silozate în județele Mehedinți, Caraș- 
Severin, Maramureș, Călărași, Dîm
bovița și în sectorul agricol Ilfov.

Datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii arată însă că, în nume
roase județe, cantitățile de furaje 
strînse și depozitate sînt cu mult sub 
nevoile de consum minim al 
animalelor pe timpul iernii. Con
ducerile multor unități agricole, 
consilii populare și organe agri
cole — îndeosebi din județele Olt, 
Buzău, Brăila, Prahova, Galați, Vil- 
cea, Vrancea, Dolj — nu acționează 
în mod hotărît pentru mobilizarea 
forțelor mecanice și umane necesare 
în vederea asigurării întregii cantități 
de furaje prevăzute. Cu atît mai cri
ticabil este acest fapt cu cît, în 
această toamnă, unele unități agri
cole repetă o practică păgubitoare : 
atît de mult au tergiversat în anul 
trecut strîngerea furajelor, îneît o 
bună parte au rămas acoperite de 
zăpezi în cîmp.

Sarcina pusă recent de secretarul 
general al partidului în fața tuturor 
unităților și organelor agricole, con-

siliilor populare și comitetelor jude
țene de partid de a asigura sectoru
lui zootehnic, în iarna viitoare, o 
puternică bază furajeră trebuie în- ■ 
deplinită cu toată răspunderea. Li
vrarea integrală și ritmică la fondul 
de stat a cantităților de carne, lapte 
și lînă stabilite, înfăptuirea riguroa
să a obiectivelor prevăzute în pro
gramele de autoaprovizionare au ca
racter obligatoriu și, de aceea, nici 
o justificare privind „lipsa de fura
je" nu va putea fi luată în conside- . 
rare. Iată de ce se impune ca orga
nele Ministerului Agriculturii, comi
tetele județene de partid să exercite 
un control mult mai ferm asupra 
modului in care se asigură baza fu
rajeră și să ia măsuri energice pen
tru reeditarea grabnică, transporta
rea, însilozarea și depozitarea a tot 
ceea ce poate constitui hrană nece
sară animalelor.

în toate 
cheiată în 
porumbului siloz,

județele trebuie în- 
aceste zile recoltarea 

concomitent cu 
intensificarea lucrărilor de recol
tare a culturilor duble, a ulti
mei coase de trifoliene și a celei de-a 
doua coase pe finețe. Nu trebuie pier
dut din vedere, sub nici un motiv, 
faptul că, în acest an, condițiile fa
vorabile oferă fiecărei unități agri
cole posibilitatea echilibrării balanței

de furaje. Realizarea acestui obiec
tiv cere însă organelor de partid și 
agricole, conducerilor consiliilor .agro
industriale și ale. unităților agricole 
să desfășoare o muncă mai temeinică 
pentru organizarea activității forma
țiilor de mecanizatori la recoltarea 
și însilozarea porumbului siloz, la 
strîngerea celorlalte resurse furajere. 
Totodată, este necesară formarea mai 
multor echipe de cosași pentru recol
tarea otavei de pe fînețele naturale. 
Iar pe terenurile, unde furajele nu pot 
fi'strînse cu mașinile să intre cosașii. 
Tot atît de important este ca, odată 
cu recoltarea culturilor agricole, să 
fie strînse și depozitate cu răspun
dere capitulele de floarea-soarelui, 
vrejii de. fasole și alte resurse vege
tale Cu o bună valoare nutritivă.

Pretutindeni să fie valorificate la 
maximum condițiile oferite de aceas
tă „toamnă a furajelor" pentru a se 
asigura hrana necesară animalelor 
în timpul iernii, dezvoltarea puterni
că a zootehniei și creșterea produc
ției animaliere. Aceasta- este în in
teresul general al economiei națio
nale. al bunei aprovizionări a popu
lației cu bunuri agroalimentare de 
consum.

C. BORDEIANU

La Combinatul siderurgic Hunedoara

EFORTURI RODNICE PENTRU
ASIMILAREA DE OȚELURI SUPERIOARE

COOPERATORI, MECANIZATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII
DIN AGRICULTURĂ!

T

Folosiți din plin fiecare zi, fiecare oră pentru intensificarea recoltării furajelor. 
Strîngeți și depozitați întreaga cantitate de masă verde, culturile duble și otava fînețe- 
lor, tot ceea ce oferă cîmpul! Asigurați în întregime cantitățile de furaje necesare 
hrănirii raționale a animalelor în timpul iernii, contribuind astfel la dezvoltarea zoo
tehniei, la creșterea producției de carne, lapte și lînă!

IMSAMINȚARILE - efectuate la timp, in condiții
de cea mai bună calitate!

Dacă ar fi să definim sintetic prin 
ce se caracterizează activitatea 
colectivului Combinatului siderurgic 
Hunedoara, fără îndoială, trebuie să 
ne oprim întîi de toate la deosebita 
competență profesională. Corespun
zător tradiției, acestui colectiv bine 
sudat de muncitori și specialiști i se 
încredințează 
dată sarcina 
in fabricarea 
unui nou tip 
gerea, nedezmințită 
va duce totul la bun sfîrșit.,

—. Ne aflăm sub puternica impre
sie a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în combinatul nostru — 
ne-a spus inginerul Ionel Cândea, di
rectorul uzinei de laminoare. Ca de 
fiecare dată cînd s-a aflat printre 
noi, secretarul general al partidului 
ne-a trasat sarcini de o mare impor
tanță pentru ridicarea nivelului ca
litativ al producției noastre. în a- 
ceastă privință avem de înfăptuit un 
program foarte strict de asimilare a 
unor produse metalurgice atît pentru 
înlocuirea importului, cît și pentru 
a oferi construcției de mașini și altor 
sectoare economice materialele nece
sare ridicării calității și eficien
ței propriei lor producții. Bunăoară, 
prin acțiunile care le vom întreprin
de, pînă la sfîrșitul anului urmează 
ca ponderea „oțelului de Hunedoara" 
în asigurarea necesităților economiei 
naționale de laminate pentru rul
menți grei să sporească de la 40 la 
sută la 70 la sută, reducînd conside
rabil importul de asemenea metal.

Notăm că din cele 134 de mărci de 
oțel aflate în nomenclatorul de fa
bricație al Hunedoarei 54 de mărci 
au fost asimilate în perioada care a 
trecut din actualul cincinal. Specia
liștii pot aprecia la adevărata 
valoare cîteva din recentele rea
lizări în această privință ale com
binatului hunedorean : profile cor
nier cu aripi inegale, intens soli
citate de industria navală ; profile 
pentru susțineri de galerii miniere 
la mare adîncime ; oțel-beton cu 
profil .periodic, de înaltă rezistență, 
pentru barajul ce se construiește la 
Porțile de Fier II ; diferite mărci de 
blumuri și țagle pentru rulmenți 
grei ; blumuri pentru arbori și osii, 
în . centrul atenției siderurgiștilor 
hunedoreni se situează trecerea la 
fabricarea concretă, în gama sorti
mentală necesară, a produselor me
talurgice pentru industria aeronau
tică și industria nucleară, la care 
exigențele privind calitatea, deosebit 
de rigurbase, au 
tocmai.

Desigur, lista 
lungă. Ceea ce 
ca, referindu-ne

de aproape fiecare 
de a deschide drumul 
unei noi mărci de oțel, 
de laminat, cu convin- 

pină acum, că

fost satisfăcute în-

realizărilor e mai 
ne-am propus este 
la cîteva exemple,

în 
asi-

să desprindem modul concret 
care se acționează aici pentru 
milarea unui produs nou.

Cînd s-a pus prima dată problema 
de a se lamina pe an 12 000 tone oțel 
cord necesar fabricării anvelopelor 
cu inserție metalică, unii spe
cialiști au spus că e imposibil. Doar 
încercaseră în faza pilot să lami
neze această sîrmă și văzuseră că 
nu e deloc o treabă simplă. Ingine
rul Iosif Tamaș, șeful secției lami
noare de sîrmă, aducea la început și 
argumente : deși oțelul avea o re
zistență ridicată la deformare, prin 
prelucrare trebuia să i se asigure o 
toleranță dimensională foarte restrîn- 
să și un grad foarte înalt de finisare, 
ceea ce nu se mai făcuse pînă 
atunci.

îndoielile inginerului Tamaș n-au 
durat mult, pentru că, tot frămîn- 
tîndu-se cum să rezolve această

Cum se acționează pe 
frontul progresului 

tehnic ?

problemă și discutînd cu alți spe
cialiști, cu muncitori cu experiență, 
a ajuns la două concluzii importan
te. . întîi, că foarte multe depind de 
conducerea atentă, corectă a proce
sului tehnologic. Bunăoară, dacă la 
încălzirea țaglelor nu se respectă 
programul și se pierde din vedere un 
singur parametru, atunci toată șarja 
se compromite. Deci aparatura de 
urmărire a regimului termic trebuia 
bine reglată și întreținută cu cea 
mai mare grijă, iar conducerea pro- '• 
cesului tehnologic trebuia încredin
țată celor mai pricepuți laminorișți. 
A doua dificultate care trebuia de
pășită se. referea la uzarea rapidă a 
echipamentului de ghidare din 
cauza durității deo-sebite a sîrmei ce 
se lamina. S-a încercat soluția re- 
condiționării ghidajelor prin încăr
carea cu sudură, dar rezultatele 
n-au corespuns așteptărilor. Atunci, 
s-a apelat la o idee radicală : 
utilizarea la cajele finisoare a ro
lelor de ghidare ionitrate, adică du- 
rificate la suprafață.

Operația de ionitrare nu e deloc 
simplă și nu se practică în multe locuri 
din țară. Nu exista deci experiență 
în această privință. Maiștrii Mircea 
Mihai, Miron Ursa, inginerii Vaier 
Păcuraru și Gavrilă Adam au luat 
diferite mărci de oțel pe care le-au

în județul Timiș urmează să se în- 
sămințeze în această toamnă 141 000 
hectare cu grîu. Pregătirile făcute 
sîrit în măsură să asigure executarea 
acestor lucrări în perioada stabilită tate. Ce garanții există că acestene-
și la nivelul calitativ cerut ? 'Ne ajunsuri vor fi înlăturate -'llr'a'nul
răspunde tovarășul Viorel Ciovică, Ș 
director general al direcției agricole.

— Pornim la drum în noul an agri
col cu conștiința clară a îndatoririlor 
ce ne revin tuturor celor care lucrăm 
în agricultura județului Timiș, dar 
mai ales cu hotărîrea de a înlătura 
deficiențele mari manifestate în ulti
mii ani în activitatea noastră. Anali
zele critice ale rezultatelor înregis
trate în majoritatea unităților agri
cole din județ au pus în evidentă 
cauzele care au determinat aceste 
producții mici, erorile comise în am
plasarea și rotația culturilor, în sta
bilirea structurii soiurilor, în alege
rea seminței, în organizarea muncii 
și în folosirea mijloacelor mecanice. 
O primă dovadă că am tras învăță
mintele ce se impuneau o constituie 
tocmai stadiul în care am ajuns cu 
arăturile. La această dată, practic, pe 
mai bine de jumătate din suprafețele 
prevăzute a fi însămînțate în această 
toamnă arăturile sint executate, ur
mînd ca în următoarele zile să tre
cem la pregătirea terenului.

— într-adevăr, pe ansamblu stați 
mai bine cu arăturile față de anul 
trecut, dar ritmul de lucru foarte 
scăzut din ultimele două săptămîni 
ridică semne de întrebare cu privire 
la încadrarea însămînțărilor în pe
rioada optimii stabilită. în luna aceas
ta, obligatoriu ar trebui executate 
arături pe încă 120 000 hectare, ceea 
ce înseamnă să se lucreze cu o vi
teză de cel puțin 6 000—7 000 hectare 
pe zi. Or, realizările efective nu de
pășesc 2 000—3 000 hectare.

— Adevărul este că de mai multe 
zile lucrăm doar cu jumătate din nu
mărul de tractoare Marțea trecută, 
tractoarele din 15 stațiuni de meca
nizare din cele 27 existente în județ 
au stat din lipsă de motorină. Și nu 
este vorba de cîteva-zeci de tractoare, 
ci de un număr de 4 500, reprezen- 
tînd peste 65 la sută din parcul ju
dețului. Așa se explică faptul că, în 
pripaele 9 zile ale lunii septembrie 
am lucrat, una peste alta, cît trebuia 
să facem, în mod normal, în patru 
zile. Și asta în plin vîrf de campa
nie, cu atitea lucrări urgente.

—Producțiile medii la hectar de 
grîu și orz pe care vi le-ați propus 
să le realizați în 1983 sînt aproape 
duble față de cele obținute în 1982. 
Acest salt presupune însăși o schim
bare a opticii în ce privește tehno
logia culturilor, înlăturarea erorilor 
comise in repartizarea pe teritoriu a 
griului și orzului și în stabilirea ro
tației culturilor.

— Obligați oarecum și de faptul că 
am sporit mult suprafețele cultivate 
cu grîu și orz, am extins foarte mult 
aceste culturi spre zona de deal, 
ajungînd în 1982 ca la grîu, bunăoa
ră, peste 59 la sută din suprafață să 
fie cultivată pe terenuri din catego
riile a IlI-a și a IV-a de fertilitate, 
unde am realizat în medie o produc
ție de 1 500—1 900 kg la hectar. Toc
mai acest neajuns am căutat să-l în
lăturăm apelînd și la sprijinul unor 
specialiști din învățămînt și cercetare 
recunoscuți pentru înalta lor probi
tate profesională. După două luni de

•studii și analize, am reușit să reali
zăm o zonare mai bună, mai ales la 
grîu, care va fi reamplasat cu pre
cădere în zona lui de baștină, cum 
s-ar spune, zonă care de fapt a dat 
faima de odinioară a griului de Ba
nat. In același timp, am reușit să asi
gurăm și o rotație mai bună a griu
lui, prin creșterea ponderii suprafe
ței ce urmează a fi însămînțată după 
leguminoase și plante tehnice.

— Banatul și-a cîștigat renumele 
de grinar al țării atit pentru produc
țiile mari și constante de grîu care 
se obțineau aici, cit și pentru caii-

tățile superioare ale griului din Ba
nat. Or, în ultimii ani, în județul Ti
miș s-au obținut nu numai recolte 
mici la hectar, dar și de slabă cali-

agricol 1982—1983 ? •
— Este adevărat că s-a exagerat 

foarte mult în Timiș cultivînd cu

soiul Lovrin-32, care urma să se cul
tive pe circa 30 000 hectare, au apă
rut unele probleme de germinație. 
Fapt este că în această; toamnă nu 
Veți' putea folosi.-sămîrița- din acest

— Noi am contat mult pe acest soi 
valoros și sîntem preocupați de a găsi 
o cale pentru a-1 păstra în cultură.

în județul timiș: Măsuri ferme pentru
ca deficiențele din trecut să nu se mai repete

precădere soiurile timpurii — Libe
lula și Rana 2 — care s-au dovedit a 
fi nu numai sensibile la ger și scu
turare, ci și de calitate inferioară. 
Pentru a înlătura acest neajuns, la 
indicația comitetului județean de 
partid s-a constituit un colectiv de 
specialiști care a elaborat o nouă 
structură a soiurilor în care ponderea 
o dețin soiurile autohtone, în special 
Fundulea-29 și Lovrin -32, care îm
preună vor ocupa aproape 43 la sută 
din suprafața cultivată cu grîu.

— Din cîte știm, la sămînța din

în acest sens avem nevoie de circa 
10 000 tone sămînță din alte județe. 
Dar chiar dacă nu vom reuși să 
procurăm sămința din soiul Lovrin- 
32, vom cultiva alt soi valoros — 
Fundulea-29.

— întîrzierile mari din toamna tre
cută la însămînțări S-au datorat și 
modului defectuos în care au func
ționat tractoarele și mașinile agricole. 
Cum se prezintă acestea acum, în 
pragul noii campanii de însămînțări?

— Mai bine pregătite decît anul 
trecut, cu toate că dorința noastră

era să putem spune că foarte bine. 
Avem și la această dată 662 tractoa
re defecte din care 514 fără anve
lope. Probleme grele se ridică în .le
gătură cu folosirea.tractoarelor;mari, 
"A-i 800. Lipsesc de fapt ceea ce ne-a 
lipsit totdeauna: piesele de schimb. 
Multe probleme se ridică și în legă
tură cu asigurarea îngrășămintelor 
chimice. Județul Timiș trebuie să ob
țină în 1983 o producție medie de grîu 
de 4 000 kg la hectar. Asemenea ran
damente nu se pot obține eliminînd 
din lanțul tehnologic veriga cea mai 
importantă după sămînță: îngrășă- 
mințele. Cel mai urgent avem nevoie 
de cele 7 000 tone îngrășăminte fos- 

.fatice și potasice substanță activă, 
pentru a le încorpora acum sub 
brazdă.

Acesta este stadiul pregătirilor în 
pragul noii campanii de însămînțări 
a cerealelor păioase de toamnă în 
județul Timiș. Că s-au produs multe 
schimbări în bine rezultă și din sta
diul actual a] arăturilor, din felul în 
care au fost repartizate culturile pe 
teritoriu, din îmbunătățirile aduse 
structurii soiurilor. Sînt și probleme 
ner'ezolvate, ceea ce impune inter
venția nelntîrziată a organelor de re
sort din Ministerul Agriculturii.

Iosif POP 
Cezar IOANA Combinatul siderurgic Hunedoara : se elaborează o nouă șarjă de oțel
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ionitrat în diferite condiții, reușind 
să găsească soluția optimă, 
rolele ionitrate fabricate 
doara asigură importante 
de fonduri valutare.

Cit privește placarea „ 
de răsucire, o altă problemă tehnică 
de rezolvarea' căreia depindea asi
gurarea unei calități constante a sîr
mei de oțel cord, ideea- potrivită a 
venit observindu-se cum se' compor
tă ghidajele placate cu bronz la în
treprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă de la Buzău. „De ce să 
executăm placajele din bronz, care 
e mai scump și nici nu are durabili
tate suficientă, și nu din oțel aliat?" 
întreba.rea și-a pus-o inginerul Ta- 
maș, dar răspunsul l-a găsit împre
ună cu maiștrii Dumitru lonescu și 
Ion Rațiu, care au propus anumite 
adaptări pentru mai buna fixare a 
plăcuțelor pe ghidajele existente.

Consecința : producția de sîrmă 
cord ține acum pasul cu cerințele 
beneficiarilor. Ce concluzie se des
prinde din căutările care au dus 
la asimilarea acestui produs ? Aceea 
că orice problemă tehnică, oricît de 
dificilă, poate fi rezolvată acolo 
unde există pasiune, competență, 
iar specialiștii și muncitorii conlu
crează creator. Pentru că aici, la 
Hunedoara, s^a stabilit regula ca asi
milarea unui nou produs să nu fie 
o obligație generală. a unei secții 
sau uzine, ci o sarcină precisă a 
unui anumit colectiv nominalizat, 
format din muncitori și specialiști 
aleși după criteriul competenței pro
fesionale.

O asemenea „tehnologie" a asimi
lării se repetă, cu specificul res
pectiv desigur, pentru fiecare noir 
produs. Lucrurile nu merg întotdea
una lesne. Uneori trec luni și luni și 
nu se ajunge la rezultatul dorit. 
Cum a fost cazul cu mărcile de oțel 
refractar pentru țeava de extruziune 
utilizată la cazane termice și, la in
stalații ce lucrează la temperaturi 
ridicate. La această problemă ne-am 
referit în cîteva rînduri și în ziarul 
„Șcînteia". Iată însă că, de această 
dată, inginerul'I. Cândea a putut să 
ne dea o veste bună :

— Am fost recent la întreprinde
rea de țevi „Republica" din Capi
tală și, cu inima strînsă, am între
bat cum se comportă ultimele loturi 
de țagle de oțel inoxidabil. „Exce
lent .!“ — mi s-a spus. Chiar mai 
bine decit țaglele aduse din import 
pe relația devize libere 1“ Am găsit 
deci rezolvarea tehnică, acum de
pinde numai de noi să asigurăm 
calitatea constantă a metalului livrat.

Pentru siderurgiștii' hunedoreni, 
programul de asimilări prevede rea
lizarea pînă la sfîrșitul anului a încă 
patru mărci de oțel și trei tipodimensi- 
uni noi de laminate. Dintre acestea, o 
importanță deosebită prezintă oțe
lurile pentru instalațiile chimipe, 
■fițelurilei pentru sctiplaj e electromge- 
ribticb" ■ și ■ oțelurile' pentru industria 
navală. De aceea, s-a stabilit și o 
„strategie" specială, care prevede, în 
esență, măsuri' legate atît de elabo
rarea oțelurilor (punerea în funcți
une a instalației de vidare și utili
zarea gazelor inerte pentru turnarea 
oțelurilor cu jet protejat), cît și de 
definitivarea tehnologiilor de lami
nare (încălzirea oțelurilor, lamina
rea prooriu-zisă și finisarea lamina
telor). în paralel se lucrează la 
pregătirea S.D.V.-urilor, a cilindri
lor de laminor și a echipamentului 
de ghidare. Un efort de concepție și 
creație la care contribuie atît spe
cialiștii combinatului, cît și cei ai 
centrului ae cercetări și “-pțiiectări > 
siderurgice din localitate.

Cantitativ, produsele nou asimi
late reprezintă în acest an doar 5 Ia 
sută din producția combinatului. 
Valoric, ele ajung la 15—20 la sută. 
Ceea ce este cit se poate de grăitor 
desnre eficiența deosebită a activi
tății de asimilare a produselor noi.

Acum 
la Hune- 
economii

ghidajelor

Sabin CERBU 
Comellu CÂRLAN

Peste MO de tone
atît s-ar putea economisi, dar deocamdată se

/

I în unități economice tulcene
vențional. Cu această cantitate de 
combustibil nu numai că ar putea fi 
acoperite toate necesitățile de abur 
și apă caldă ale combinatului, ci 
s-ar asigura în totalitate agentul ter
mic pentru termoficarea tuturor lo
cuințelor din Ț^ulcea. Și acestea re
prezintă doar jumătate din potenția
lul energetic recuperabil existent în 
combinatul metalurgic.

Există și o altă sursă energetică 
recuperabilă în combinat, deloc ne-

și însemna- 
minereul de

Tînăra industrie a orașului Tulcea 
se înscrie printre marii consumatori 
ai țării de energie electrică și com
bustibil. Cînd spunem aceasta ne 
referim în primul rînd la cele opt 
cuptoare electrice pentru producerea 
feroaliajelor care utilizează zilnic 
sute de megawați-oră. în același 
timp, din procesul de producție al 
acestui mare consumator de energie 
care este combinatul metalurgic re
zultă și considerabile resurse ener
getice recuperabile, care 
incă nu sint puse in va
loare.

Cea mai importantă 
resursă energetică re
cuperabilă o reprezin
tă căldura gazelor arse 
de la cuptoarele de fe
roaliaje. La ieșirea din 
cuptor gazele respecti
ve au o temperatură 
medie de peste 300°C ; 
mai mult decit atit, 
aceste gaze antrenează 
te cantități de praf din
mangan, erom, siliciu, deci prețioase 
materii prime. De ce 7 Pentru că, 
deși există o instalație de recupera
re a prafului, cu toate eforturile 
oamenilor care o exploatează, ea nu 
funcționează eficient. Cauza ? B'oarte 
simplă : nerecuperarea căldurii ga
zelor.

Mai pe înțeles, datorită tempera
turii ridicate a gazelor ce antrenea
ză praful, sacii de desprăfuire se ard 
foarte repede. Prin recuperarea căl
durii s-ar asigura și reintroducerea, 
intr-un an, în circuitul economic a 
aproximativ 100 000 tone de praf, în- 
locuindu-se o bună parte din mine
reul care acum se importă. în același 
timp s-ar diminua poluarea mediu
lui cu fum și praf.

Specialiștii din combinat apreciază 
că dacă ar fi folosită la producerea 
aburului sau energiei electrice fie și 
numai căldura gazelor arse de la 
cuptoarele de feroaliaje, intr-un an 
economiile de combustibil ar fi de 
aproape 50 000 tone combustibil con-

glijabilă : căldura feroaliajelor și a 
zgurei degajate la turnare. Se apre
ciază că prin folosirea acestei re
surse anual s-ar putea economisi 
aproape 20 000 tone de combustibil 
convențional. De asemenea, cuptoa
rele de feroaliaje sînt prevăzute cu 
un „păienjeniș" de instalații de apă 
pentru răcire. Recuperînd căldura 
apei de răcire, care ajunge Ia tem
peratura de aproximativ 60°C. se pot 
economisi intr-un an peste 2 000 tone 
de combustibil. Ne-am referit doar 
la cele mai importante resurse ener
getice recuperabile pe care ni le-a 
prezentat inginerul Grigore Dam:'a- 
nov, șeful serviciului 
getic al combinatului.

Combinatul nu este 
unitate economică din 
sedă'surse energetice 
Pe aceeași platformă industrială, la 
întreprinderea de alumină rezultă 
gaze arse de la producerea aluminei 
a căror căldură, dacă ar fi recupe
rată. ar asigura într-un an o econo
mie de combustibil de aproape 5 000 
tone. Aici lucrările la instalația de

mecano-ener-

însă singura 
oraș care po- 
recuperabile.

irosește,

recuperare abia au 
menea, ar putea fi 
introdusă în cazanele de producere 
a abhrului apa de condensat folosită 
in instalațiile de producere a alumi
nei, ceea ce ar reprezenta o economie 
de combustibil de peste 16 000 tone 
combustibil pe an.

Trecerea în revistă a unor aseme
nea mari resurse ar putea continua. 
Sintetizind, se estimează că resur
sele energetice recuperabile din uni

tățile economice tulcene 
pot inlocui un consum 
de combustibil de aproa
pe 190 000 tone pe an. 
O imensă bogăție care 
acum, in cea mai mare 
parte, încălzește inutil 
atmosfera. Pentru că 
doar 15 la sută din re
surse sint reutilizate. Ce 
se. întreprinde pentru 
folosirea lor integrală ? 

La indicația comitetu- 
de partid, un grup de

început. De ase- 
recuperată și re-

lui județean 
energeticieni din județ și din institute 
de profil din țară au inventariat fie
care resursă și posibilitățile de valori
ficare a acestora. Cu toate că aceste 
cercetări au început de mai mulți ani, 
iar pentru folosirea unor resurse s-au 
stabilit și tehnologiile de recuperare 
și de utilizare, cum este cazul căl
durii gazelor arse, punerea în apli
care a soluțiilor tehnice se tergiver
sează în mod nejustificat. La 
această dată este definitivat doar 

recu- 
din gazele arse 

feroaliaje.
IPROMET-

un singur proiect pentru 
perarea căldurii 
de la secția nr. 2 de 
Proiectul, realizat de 
București, pe baza studiilor făcu
te de Institutul de cercetări me
talurgice București, prevede în
chiderea aspirației de aer la cup
toare, realizarea unor instalații de 
recuperare a căldurii care vor fi in
troduse Ia cinci cazane de recuperare 
și montarea unei turbine electrice. 
Prin punerea în funcțiune a acestor 
instalații se pot obține într-o oră 
36,4 gigacalorii sub formă de abur

sau apă încălzită, precum și energie 
electrică. Primul cazan ■ se află în 
construcție la întreprinderea „Vul- 
can“-București, urmînd însă ca abia 
spre sfîrșitul acestui an să se încea
pă montajul lui. Termenul de pu
nere în funcțiune, conform planului 
de investiții al unității, pentru acest 
cazan, este... trimestrul IV 1983 ; să 
mâi relevăm- că întreaga instalație, 
care va putea produce 170 tone de 
abur pe oră și 25 MWh, va fi fina
lizată abia în anul 1984.

Este de fapt singura lucrare de 
investiție pentru recuperarea resur
selor energetice refolosibile „nomi
nalizată" in plan. Valorificarea celor
lalte resurse energetice pentru care 
s-au făcut cercetările necesare a ră
mas in stadiu de... discuții, deci se 
pare că drumul pină la aplicarea so
luțiilor preconizate va fi încă foarte 
lung. Iar cuvîntul hotăritor, decizia 
mult așteptată revine Ministerului 
Industriei Metalurgice,

Din dorința de a pune cît mai re
pede în valoare aceste resurse ener
getice, specialiștii și muncitorii din 
combinat au făcut mai multe propu
neri pentru aplicarea unor soluții 
ieftine de recuperare. Plecînd de la 
aceste propuneri s-au și executat 
unele lucrări. Este vorba îndeosebi 
de închiderile la cuptoarele nr. 4 și 
5 de la secția nr. 1, efectuate cu pri
lejul reparațiilor capitale. Nu s-a 
mers însă mai departe deoarece se 
așteaptă începerea lucrărilor de in-

vestiții la instalațiile din această 
secție, pentru care nu există însă 
nici măcar proiecte. „Am propus — 
ne spunea maistrul Severin Iriciuc 
— să realizăm instalații simple pen
tru recuperarea căldurii la turnarea 
zgurii. Propunerile însă au rămas 
fără ecou la conducerea combinatu
lui ; se așteaptă prea mult să vină 
alții să ne facă instalațiile. Trebuie 
executate și acele instalații mai com
plexe, care să rezolve în fond aceas
tă problemă, dar pînă atunci putem 
face și noi cîte ceva mai simplu 
pentru a recupera cel puțin o parte 
din căldură. Și credem că n-ar fi 
deloc rău dacă, pentru început, am 
produce pe această cale întreaga 
cantitate de apă caldă pentru nece
sitățile noastre".

Că se pot realiza astfel de insta
lații au demonstrat-o „vecinii" me- 
talurgiștilor, oamenii muncii, de la 
întreprinderea de morărit. și panifi
cație, care încă din 1980 au montat 
recuperatoare de căldură la coșurile 
de evacuare a căldurii de la cuptoa
rele de pîine. La fabricile de pîine 
din Tulcea, Măcin și Babadag func
ționează astfel de. instalații de recu
perare care încălzesc apa tehnologică 
necesară, economisindu-se în felul 
acesta într-un an peste 100 .de tone 
de combustibil. Desigur, condițiile 
tehnice diferă întrucîtva, însă, prin
cipial, instalațiile de recuperare sînt 
asemănătoare.

Incontestabil, atît la combinatul 
metalurgic, cît și la întreprinderea 
de alumină resursele energetice re
cuperabile sînt foarte mari. în sco
pul introducerii neîntîrziate a aces
tor resurse energetice în circuitul 
economic, pentru reducerea consu
mului de energie electrică și com
bustibil, institutele de proiectări și 
cercetări trebuie să devanseze ter
menele de predare a proiectelor, iar 
acolo unde acestea sînt întocmite, 
cum este cazul celui pentru recupe
rarea gazelor arse de la secția nr. 2 
de feroaliaje, să se execute urgent 
instalațiile necesare. Deosebit de 
aceasta, Ministerul Industriei Meta
lurgice. organele locale de partid au 
obligația să intervină 'ferm pentru a . 
se trece grabnic la confect’ — 
montarea operativă a unc <eft-iii 
simple de recuperare car 
asigura refolosirea cel pi K->°a' unei 
părți din volumul de resurse existent 
aici pînă la finalizarea investițiilor 
care privesc recuperarea resurselor 
energetice.

Un fapt trebuie să fie reținut de 
toți factorii de care depinde realiza
rea instalațiilor de. recuperare a 
energiei : în fiecare zi ce trece, <lin 
cauza nevalorificării acestor resurse 
energetice, in unitățile economice 
tulcene se risipesc 330 tone de com
bustibil.

Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

„CONTUL" RESURSELOR ENERGETICE 
întocmit pe baza anchetelor „ 

— în tone

REFOLOSIBILE 
Scînteii"
combustibil convențional —

Unitatea

Totalul 
resurselor 
energetice 
refolosibile 
depistate

Echivalente 
cu consumul 
de energie 
al unității. 

pe timp de :

Totalul 
resurselor 
energetice 
recuperate

Resurse 
energetice 

de recuperat 
în continuare '

1. întreprinderea de țevi 
„Republica” — București

2. Combinatul chimic 
Tîrnăveni

3. Combinatul metalurgic 
Tulcea

4. întreprinderea de alumi
nă — Tulcea

38 000

68 623

75 000

86 000
-------------- C---------

110 zile

80 zile

75 zile

130 zile

15 000

40 800

15 100

23 000

27 823

75 000

70 900
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Instituțiilor muzicale-un rol mai activ 
in educația estetică a maselor

Centrele universitare la ora

A intrat în practica ultimelor de
cenii, datorită viziunii pătrunzătoare 
și de sinteză a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, ca, 
alături de problemele economice și 
social-politice, să se dezbată în con
grese și plenare, cu aceeași atenție, 
și ceea ce se constituie în fapt de cul
tură. Aceasta este dovada profundei 
înțelegeri a devenirii societății socia
liste, în care se împletesc armonios 
coordonatele vieții materiale și cele 
spirituale. Generațiile viitoare vor fi 
în măsură să prețuiască la justa va
loare ceea ce înfăptuim noi, românii, 
astăzi, intr-o lume în care, din pă
cate. nu în puține dintre vetrele 
de străveche cultură mocnesc focuri, 
nu spre binele și slava acelor 
locuri și oameni.

Cu atît mai mult se cuvine mai 
întîi să cinstim dăruirea aceluia care 
a făcut intr-un răstimp, istoricește 
privit, scurt ca țara noastră să fie 
cunoscută și recunoscută pe multe 
meridiane ale globului ca o țară de 
oameni harnici, hotărîți să-și clă
dească destinul propriu așa cum și-l 
doresc.

Dacă inteligența, omenia și sensi
bilitatea artistică a romântilui sint 
date pentru care și-a dobîndit o con
stantă prețuire din parîea tuturor 
celor care l-au cunoscut de-a lungul 
veacurilor, acum acestea sint poten
țate în cadrul propice care li se ofe
ră spre desfășurare.

Ca dirijor al Filarmonicii de stat 
din Ploiești, vreau să mă refer, prin 
prisma actului interpretării, la ceea 
ce înseamnă muzica românească la 
ea acasă și peste hotare. Dacă mu
zica românească, atît în planul crea
ției, cit și al interpretării, în toate ge
nurile ei de manifestare, a ajuns 
să-și poată împlini menirea de a în
nobila gîndurile, de a înfrumuseța 
suflete, de a îmbogăți caracterele 
noastre — dacă ne gîndim la pre
țuirea de care s-a bucurat, atunci 
cind a fost cunoscută, dincolo de 
hotare, nu putem să nu ne expri
măm gratitudinea pentru înțeleaptă 
politică culturală pe care o desfă
șoară partidul nostru. La Congresul 
educației politice și culturii socialis
te s-a subliniat cu deplină îndrep
tățire acest lucru, după cum, tot
odată, s-au discutat problemele ac
tuale, căile și soluțiile dezvoltării 
noastre cultural-artistice în viitor. 
Este adevărat că am ajuns să avem 
o seamă de instituții muzicale 
profesioniste care depun eforturi să 
răspundă chemării lor fundamentale, 
aceea de a contribui corespunzător 
specificului lor la formarea omului 
multilateral dezvoltat. Este adevărat 
și faptul că s-a ajuns, în cadrul Fes
tin aiului național „Cîntarea Româ
niei", la o desfășurare nebănuită de 
forțe, iar activitatea artiștilor ama
tori va avea, fără nici o îndoială, 
importante urmări în ridicarea po
tențialului cultural și creator al ma
selor celor mai largi. Dar tot atit

de adevărat este și faptul că, lăsînd 
la o parte fetișismul cifrelor, cău- 
tînd să decantăm real calitatea rea
lizărilor noastre, trebuie să mărturi
sim că avem cu toții încă multe de 
făcut. Aș enumera cîteva aspecte 
ale vieții muzicale românești, por
nind de la situația noastră la Plo
iești. în concertele noastre săptămî- 
nale am programat și programăm, 
corespunzător unei orchestre de ca
tegorie medie — ca număr de instru
mentiști (63, față de circa 90—100 cit 
au filarmonicile din București, Cluj- 
Napoca, Iași) — lucrări de compozi
tori români și din creația universală, 
urmărind două scopuri : realizarea 
funcției educative a muzicii și a func
ției ei de relaxare la un public din 
mediu preponderent industrial. Ace
leași scopuri ne-au stat in față și cind

Opinii de Horia ANDREESCU 
dirijor al Filarmonicii de stat 

din Ploiești

am trecut intens la organizarea unor 
concerte pentru tineret, la sediu sau 
în alte localități din județ, pe plat
forme industriale etc. Faptul că în 
anul acesta s-a ajuns ca, de pildă, 
Centrul de calcul, Institutul de pe
trol și gaze din orașul nostru. Rafi
năria Teleajen, ca și o serie de școli 
și licee să ne solicite în mod expres 
să Ie organizăm concerte este, cred, 
cea mai elocventă dovadă că 
partidul și forurile noastre tutelare 
au făcut investiții morale și mate
riale la Ploiești care acum își arată 
roadele. Așadar, le cîntăm celor din 
județul nostru lucrări de Enescu, 
Paul Constantinescu, Tiberiu Bredi- 
ceanu, Doru Popovici și alți compo
zitori români, precum și lucrări de 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven și 
mulți alții, ținînd cont întotdeauna 
și de cei cărora ne adresăm : dacă 
știm că vom avea în sală oameni 
care au venit mai puțin în contact 
cu muzica cultă vom urmări o judi
cioasă asamblare a pieselor din pro
gram ca să educe și să placă în ace
lași timp, ca să deschidă gustul re
venirii în sala de concert. Oricum, 
ne străduim să depășim îngustarea 
repertoriului datorită numărului re
dus de instrumentiști, spre a 
văduvi, cit mai puțin oamenii 
muncii din puternicul județ indus
trial prahovean de ceea ce li se o- 
feră în mod curent celor din Bucu
rești,: Cluj, Iași, Tirgu Mureș, de pil
dă. Căutînd forme cit mai atractive 
pentru realizarea concertelor educa
tive, cit mai mobilizatoare, noi, diri
jorii, le vorbim ascultătorilor de toa
te vîrstele prezenți Ia aceste concer
te despre mesajul lucrărilor din

program. Ar fi de dorit să găsim în 
creația compozitorilor noștri, ajunsă, 
de altminteri, ca școală națională la 
un nivel demn de invidiat de multe 
țări — mai multe lucrări destinate 
copiilor. Să nu uităm că formația u- 
nui om începe, pe toate planurile, in 
copilărie. Copiii de azi sint spectato
rii de mîine, sint cei al căror nivel 
de cunoștințe, de sensibilitate tre
buie să fie sporit prin toate mijloa
cele care ne stau la dispoziție. De 
ce punem în legătură muzica cu po
sibilitatea ridicării nivelului omului? 
Pentru că, nu încape nici O îndoială, 
orice om sensibilizat spre bine și 
frumos, cu o mai mare mobilitate 
spirituală, cu un profil moral-inte- 
lectual din ce în ce mai șlefuit, va 
ajunge ca în munca lui de zi cu zi 
să dorească de la sine, neîmboldit 
de la spate, să realizeze un lucru cit 
mai bun, cit mai frumos și intr-un 
timp cit mai scurt — tocmai pentru 
a ciștiga din nou timp pentru sine, 
pentru familia sa, pentru a citi, a 
asculta muzică și alte moduri de de
lectare. Și mai urmărim ceva : de 
cite ori avem ocazia, prin alegerea 
repertoriului, prin explicațiile pe 
care le dăm, să cultivăm cu sobrie
tate, dar cu sinceră emoție, dragos
tea de țară, dragostea pentru tot ce 
se înfăptuiește cu mare efort aici, la 
noi.

Acestor preocupări legitime, nece
sare, cărora ne dedicăm cu pasiune, 
calității remarcabile a muzicii noas
tre ar trebui, după opinia mea, să 
le corespundă soluții mai eficiente 
privind extinderea ariei de difuzare 
a muzicii românești. Muzica româ
nească nu înseamnă numai muzică 
populară, care a cunoscut în ulti
mele decenii o difuzare foarte largă 
peste hotare, ceea ce, în sine, este 
foarte bine. Muzica românească în
seamnă și muzica cultă, înseamnă și 
Enescu, Lipatti, P. Constantinescu, 
Stroe, Olah etc., cîntați nu pe măsu
ra valorii, mesajului operei in alte 
țări. Personal, mă străduiesc să 
includ in programele pe care 
le dirijez peste hotare cit mai 
multe lucrări românești. Cred că 
pătrunderea muzicii românești pe 
alte meridiane ale globului s-ar pu
tea face intr-un mod mai susținut, 
mai organizat, împletindu-se con
știent și cu pricepere lansarea ei 
dimpreună cu lansarea artiștilor și 
formațiilor românești, de certă va
loare, cu mari succese, de altminteri, 
pretutindeni. Și pentru noi, interpre- 
ții, și pentru creatori, dar și pentru 
cei care coordonează activitățile 
noastre aș rosti un îndemn : să cre
dem cu sinceritate în tot ceea ce fa
cem, să fim conștienți că azi mai 
mult ca oricînd cultura1— și muzica, 
parte integrantă a ei — poate cu a- 
devărat să formeze, să stimuleze po
tențialul creator al omului și, de 
la popor la popor, să se constituie în 
punte în numele binelui și al fru
mosului.

deschiderii cursurilor
In majoritatea centrelor universitare, stadiul pregătirilor noului an de 

invățămint, măsurile pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare bunei 
desfășurări a procesului instructiv-educativ, a activităților de producție și 
cercetare ale studenților au făcut obiectul unor analize in cadrul birourilor 
comitetelor județene de partid, al comitetelor de partid pe centrele uni
versitare. Au fost relevate, cu acest prilej, importantele investiții făcute 
de statul nostru pentru dezvoltarea bazei tehnico-didactice a invățămin- 
tului superior, eforturile pe care constructorii, împreună cu „beneficiarii" 
— profesori și studenți — le fac pentru darea la timp in folosință a noi
lor săli de cursuri, laboratoare, ateliere, preocuparea „gospodarilor" pen
tru amenajarea corespunzătoare a căminelor, aprovizionarea cantinelor etc. 
Concret, despre aceste probleme in relatările ce urmează.

Învătămîntul românesc
9

în fata unei înalte
9

si nobile misiuni educative

A
OMAGIU LUI GEORGE ENESCU

BUCUREȘTI t REPERE CALI
TATIVE ALE PREGĂTIRII VIITO
RILOR SPECIALIȘTI. Despre stadiul 
pregătirii noului an de studiu ne vor
bește prof. univ. ing. Jean Moncea, 
prim-secretar al comitetului de partid 
al Centrului universitar București :

— Instituțiile de invățămint supe
rior bucureștean sint gata să-și pri
mească studenții. In prima zi de 
cursuri, studenții multor facultăți 
vor face cunoștință cu noi la
boratoare și cabinete, dotate cu apa
ratură modernă. Printre „premiere" : 
laboratoarele de energetică nucleară, 
de hidraulică și mașini hidraulice de 
la Institutul politehnic.

După cum ne-a relatat, în conti
nuare, interlocu
torul nostru, in 
prezent colecti
vele didactice din 
facultăți, organi
zațiile de partid 
și asociațiile stu
denților comu
niști sint preocu
pate de asigura
rea unui înalt 
conținut științific 
al procesului de 
invățămint, în lu
mina cerințelor 
formulate în do
cumentele de 
partid și de stat, 
in expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu. Ast
fel, sint in plină pregătire adu
nările generale pentru analiza 
activității instructiv-educative din 
facultăți și alcătuirea unor pro
grame de măsuri care să asigure 
pregătirea viitorilor specialiști în 
concordanță strînsă cu cerințele pro
ducției, pe măsura condițiilor de stu
diu și a dotării tehnico-științifice de 
care dispune învățămîntul superior. 
Sint, de asemenea, în curs de defini
tivare programele de studiu ideologic 
ale Universității politice și de condu
cere a Centrului universitar de 
partid, filială, a Universității politice 
și de conducere a comitetului mu
nicipal de partid. A fost întocmit pro
gramul activității practice a studen
ților de la începutul anului universi
tar : pentru 18 000 de studenți s-au 
stabilit concret, cu unitățile economi
ce, locurile de practică în producție ; 
alți 2 000 de studenți vor face muncă 
patriotică în sistemul unităților de 
aprovizionare a orașului. (Florica Di- 
nulescu).

TIMIȘOARA: „PREMIERELE" 
UNIVERSITARE LA ORA DEBUTU
LUI. în acest an de studiu, centrul 
universitar al Timișoarei se îmbogă
țește cu noi obiective : la Institutul 
politehnic „Traian Vuia" va fi dat in 
folosință noul local al Facultății de 
construcții. Au fost recepționate 
și dotate noile spații (aproape 
7 000 mp) din cadrul laboratoare
lor de elemente hidraulice și o- 
rologie industrială ale Facultății de 
mecanică. La aproape 38 milioane lei 
se ridică valoarea noilor utilaje, in
stalații, aparate și alte dotări din ca
drul celor patru instituții de învăță- 
mînt superior din localitate. Anul a- 
cesta vor fi puse la dispoziția profe
sorilor și studenților noile spații de 
invățămint ale Facultății de tehnolo
gie chimică ; tot astfel, la Institutul 
agronomic, în cadrul noilor construc
ții de pe platforma de la porțile ora
șului urmează să fie inaugurate încă 
două amfiteatre, 41 laboratoare și 54 
cabinete. Din păcate, la aceste obiec
tive lucrările de finisaje sint întir- 
ziate. Deși în sprijinul constructorilor 
(Trustul de construcții-montaj Timi
șoara) au venit numeroase echipe de 
studenți, pe șantierele universitare se

® Noi spații de invățămînt. 
• S-a lărgit baza tehnico-di- 
dactică • O susținută activi
tate pentru îmbunătățirea 
conținutului cursurilor și tra
tatelor, a îndrumătoarelor 
de practică • Măsuri pen
tru recuperarea restanțelor 
pe șantierele construcțiilor 

universitare

simte lipsa efectivelor necesare de 
muncitori calificați. Este necesară o 
intervenție operativă a factorilor de 
răspundere pentru ca „premierele" 

universitare să fie gata cît mai 
repede. (Cezar ioana).

CLUJ-NAPOCA: LECȚII „PE 
VIU" PE TEMA AUTOGOSPODARI- 
RII ȘI AUTOFINANȚĂRII. Noilor 
capacități de invățămint și produc
ție, realizate prin fonduri puse la dis
poziție de stat — la Facultatea de 
mecanică și la noua Facultate de 
electrotehnică — gospodarii de la In
stitutul politehnic le-au dat în repli
că amenajări izvorîte din propriul 
efort de competență, inițiativă și 

muncă harnică. 
Este vorba, între 
altele, de două 
instalații care u- 
tilizează energia 
solară pentru asi
gurarea apei cal
de la două cămi
ne ale studenților 
Politehnicii.

Dintre preocu
pările de ultimă 
oră ale gospoda
rilor Instituțiilor 
de invățămînt su
perior din Cluj- 
Napoca reținem : 
„Dezvoltarea ca

pacității cantinei dietetice stu
dențești, încheierea lucrărilor de 
curățenie la căminele care pînă
acum au fost ocupate de parti-
cipanții la cursurile de reciclare 
și perfecționare" — ne informează 
prof. univ. loan Rusu, prorector al 
Universității „Babeș-Bolyai" ; „Pre
gătirea anului de invățămint nu nu
mai din punct de vedere al bazei teh- 
nico-materiale, al primirii studenți
lor, ci și al conținutului procesului 
instructiv-educativ — continuă conf. 
ing. Emil Comșa, secretarul comite
tului de partid al Institutului poli
tehnic. în acest context, preocuparea 
pentru organizarea și desfășurarea 
primei lecții, a primului curs, care se 
vor axa pe una din temele importan
te ale politicii interne și externe a 
partidului nostru, pe sarcinile trasate 
în documentele de partid și de stat 
sectoarelor de activitate pentru care 
se pregătesc studenții noștri". (A- 
lexandru Mure șan).

IAȘI t CONDIȚII MODERNE DE 
PREGĂTIRE PRACTICĂ A VIITO
RILOR SPECIALIȘTI. Noul complex 
de învățămînt-cercetare-productie al 
politehniștilor ieșeni — situat în car
tierul Tudor Vladimirescu — își con
turează, de pe acum, dimensiunile 
impresionante : spații de invățămint, 
laboratoare, stații-pilot și hale de 
producție dotate cu î aparatură și uti
laj moderne, pentru facultățile de 
tehnologie chimică, mecanică, hidro
tehnică, construcții. între acestea : o 
stație-pilot pentru producerea hîrtiei, 
un laborator hidrotehnic în care este 
înglobat, la scară miniaturală, relie
ful întregului județ.

Și pentru studenții Institutului a- 
gronomic s-a creat, la una din fer
mele didactice — de la Ezăreni, la 
20 km de Iași — un complex cu spa
ții de invățămînt, laboratoare, ate
liere de întreținere a utilajelor agri
cole din dotare, depozite de cereale, 
îngrășăminte chimice și erbicide, în 
vederea executării practicii producti
ve în condiții mai bune. S-au amena
jat, de asemenea, cămine și cantine, 
astfel că viitorii agronomi vor putea 
rămîne la fermă pe toată perioada de 
practică. (Manole Corcaci).
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partidului, sub semnul eficienței și 
calității, al valorificării la maximum 
a tuturor resurselor umane și ma
teriale de care dispune țara. Este 
firesc, este necesar — și aceasta este 
preocuparea și legămîntul celor ce 
iși desfășoară activitatea pe tărîmul 
învățămintului — ca pregătirea vii
toarelor cadre să fie așezată mai 
ferm sub semnul'calității și cerințe
lor pregătirii multilaterale. Cu ase
menea sentimente de datorie și răs
pundere pășesc in noul an de învă- 
țămint elevii și studenții, cu ace
leași' răspunderi încep un nou an 
de muncă, de activitate cadrele di
dactice cu toții pătrunși de îndato
ririle ce le revin față de partid, față 
de societatea care îi înconjoară cu 
înaltă grijă și solicitudine.

Pe întreg cuprinsul țării, copii și 
tineri își iau in primire bunurile pe 
care le oferă societatea noastră so
cialistă : săli de clasă și manuale, 
laboratoare și ateliere, tot ceea ce 
tehnica didactică modernă pune la 
dispoziția învățămintului. Școala 
noastră de toate gradele dispune de o 
puternică bază materială. O legisla
ție generoasă, umanistă asigură ac
cesul plenar, neîngrădit la învățătură 
al tuturor fiilor țării, fără deosebire 
de naționalitate. întregul proces in- 
structiv-educativ se desfășoară în 
lumina unei concepții unitare și de 
largă perspectivă, avind drept linie 
călăuzitoare integrarea organică a 
activității didactice cu producția de 
bunuri materiale și cercetarea știin
țifică, cu practica socială. Un corp 
didactic temeinic pregătit își înde
plinește cu pasiune și devotament 
misiunea nobilă a formării noilor ge
nerații de constructori ai socialismu
lui și comunismului în România.

îndeplinirea îndatoririlor de mare 
răspundere ale școlii presupune per
fecționarea în continuare a întregii 
activități instructiv-educative. Fieca

re lecție, fiecare oră de curs, fiecare 
acțiune de producție trebuie să fie 
pătrunse de suflu înnoitor, de pa
siunea și însuflețirea profesorului, 
educatorului, pentru a le forma tine
rilor convingeri științifice ferme, de
prinderi de muncă entuziastă. O acti
vitate mai bogată, mai dinamică a 
organizațiilor de copii și tineret, con
duse și îndrumate cu dragoste și în
țelegere de comuniști, de organiza
țiile de partid, îmbunătățirea colabo
rării școlii cu familia, cu părinții, a 
căror experiență de muncă și de via
ță pot influența pozitiv procesul de 
împlinire profesională și umană al 
propriilor copii, oferă premisele des
fășurării unei munci politico-educa
tive de largă audiență în rîndurile 
elevilor și studenților. Pornind de la 
cerința mobilizatoare a pregătirii-, 
prin muncă și pentru muncă a ti
nerelor .generații — forța de muncă 
și creație a cincinalelor viitoare — 
școala are toate condițiile ma
teriale și morale pentru a face 
tot mai hotărîți pași pe calea 
integrării cu producția și cercetarea 
științifică, pentru a asigura formarea 
profesională a elevilor și studenților, 
viitori muncitori și specialiști, în 
strînsă concordanță cu exigențele 
științei și tehnicii înaintate, ale do
tării moderne cu care sint înzestrate 
unitățile economice, viitoarele lor 
locuri de muncă.

Grija statornică pentru un profund 
conținut științific al întregii activități 
de invățămint. înalta răspundere po
litică, umanistă, ca viața și învăță
tura tinerei generații să se desfă
șoare într-un climat de muncă și 
creație, de educare a tineretului în 
spiritul idealurilor de pace și înțele
gere între popoarele lumii, ca nă
zuințele, visurile și capacitățile sale 
creatoare să se împlinească plenar, 
în folosul său și al colectivității, sint 
realități și țeluri esențiale. în nume
le cărora școala românească a acțio
nat și va acționa, îndeplinindu-și 
nobila sa misiune.

...Așadar, un nou an de muncă și invățâtură începe.
Elevi și studenții Profesori și educatorii
Faceți din acest nou an de invățămint un an al învățăturii 

de calitate, un an al pregătirii temeinice, un an al eficienței, 
al integrării învățămintului cu producția, cu viața I

Valorificați condițiile minunate create de partidul și statul 
riostru școlii românești, pentru a da societății noi promoții de 
specialiști, tineri cu înaltă conștiință patriotică, ferm atașați 
idealurilor comuniste, cu temeinică pregătire profesională, 
animați de spirit creator, novator, de răspundere față de 
destinele patriei!

UN NOU FILM ROMÂNESC

„UN SALTIMBANC LA POLUL NORD" 
O producție a Casei de filme 5

Scenariul : Vasilica Istrate, după o 
idee din romanul lui Cezar Petres
cu „Fram, ursul polar". Un film de 
Elisabeta Bostan.

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
^.București", in colaborare cu Stu
dioul „Mosfilm".

L-am regăsit pe maes
trul Ion Jalea în atelie
rul său, pregătind, în ve
derea unei ' iitoare expo
ziții retrospective, un ci- 

tiprări închinate 
colii, irului George E- 
nescu. a.nt reliefuri de 
dimensiuni mari, com
poziții care-I înfățișea
ză pe marele nostru 
compozitor înconjurat de 
personaje ale capodo
perei sale „Oedip“, care 
ni-1 prezintă în ipostaze 
creatoare sau în atitudini 
meditative. Alături de 
cunoscuta lucrare de artă 
monumentală ridicată de 
maestrul Ion Jalea în 
fața Operei Române, a- 
cest ciclu de reliefuri 
care, de asemenea, îl înfă
țișează pe Enescu sint 
imagini care dobîndesc în 
conștiința privitorului re
zonanța unui cîntec grav 
și aspru, simplu și pro
fund : un cintec compus 
de astă-dată cu mijloace
le sintetice, expresive, 
ale sculpturii nu numai 
de către un artist con
temporan compozitorului, 
ci și de unul din marii săi 
prieteni.

„L-am cunoscut pe 
George Enescu, ne spu
nea maestrul Ion Jalea, 
așa cum l-a cunoscut 
toată lumea de la noi : 
pe scena Ateneului Ro
mân, la concerte. Impre
siile pe care le provoca 
prezența lui Enescu de a- 
tunci nu le voi putea 
uita niciodată. Era înalt 
de statură, frumos la în
fățișare, cu mișcări cum
pănite. li cucerea pe toți 
cei ce-l ascultau cu aten

ție încordată. Vioara lui 
scotea sunete grave, care 
nu semănau cu ale nici 
unei alte viori din lume. 
Entuziasmul și aplauzele 
publicului erau întotdea
una frenetice și n-am cu
noscut de atunci nici un 
alt artist care să fi fost 
atît de aplaudat cum a 
fost el. L-am cunoscut la 
concertele . lui. L-am ad
mirat in timpul repetiții

iete in care desenau după 
natură. M-am împrietenit 
cu el, cu acest mare ar
tist, care era, ca toți marii 
artiști, mai mult un sin
guratic.

—Cind l-ați cunoscut 
pe Enescu ?

— 11 cunoșteam pe Enes
cu incă dinaintea primului 
război mondial și ne-am 
apropiat mai mult in 
timpul războiului, in re

ATELIER
Acad. Ion JALEA

Artist al Poporului

lor cu orchestra și am 
devenit, asemeni tuturor 
celor ce-l ascultau, mare
le lui admirator. M-am 
apropiat astfel de el. 11 
urmăream mai ales la re
petiții și era o incintare 
(pentru mine, ca și pentru 
publicul numeros care, de 
asemenea, era prezent) 
felul in care analiza fie
care partitură de muzică, 
felul in care știa să coor
doneze interpreții, să 
scoată in evidență esența 
de artă a ansamblului 
muzical."

— Care au fost prime
le lucrări de artă pe care 
i le-ați dedicat ?

— In timpul repetițiilor 
la care mă refeream 
eram întotdeauna întovă
rășit de caietul meu de 
schițe. Pe vremea aceea, 
artiștii, pictorii, ca și 
sculptorii aveau întotdea
una asupra lor aceste ca

fugiul de la Iași. Nimeni 
nu s-ar fi gindit atunci 
să-l lase pe Enescu 
să intre pe frontul de 
luptă, el insă își făcea da
toria dind adesea con
certe pentru răniți. In 
anul 1917, în luna august, 
în luptele de la Mără- 
șești eu am căzut grav 
rănit. Am fost dus la 
spitalul din Galați și 
apoi la spitalul din Iași, 
care era instalat in clă
direa liceului-internat. 
Aici se afla dr. profesor 
V. Gerota, fostul meu 
profesor de anatomie de 
la Școala de Belearte, in 
grija căruia am fost dat. 
Târziu de tot, spre pri
măvara anului 1918, înce
peam, după grele sufe
rințe, să revin, la viață. 
Intr-o zi a venit Enescu 
cu vioara la subțioară 
să-mi cinte. Primisem 
știrea mai dinainte și la 
spital s-au făcut unele

pregătiri pentru a-l în- 
tîmpina. S-au deschis u- 
șile, s-au apropiat patu
rile și salonul de răniți a 
devenit un salon de con
cert. A fost o neuitată 
manifestare muzicală. 
După primul război mon
dial am plecat la Paris, 
unde l-am reintilnit pe 
Enescu la prieteni co
muni.

— Cind ați realizat pri
ma lucrare de sculptură 
în care ați fixat trăsătu
rile chipului acestui mare 
compozitor român ?

— După moartea lui E- 
nescu imi revenea dato
ria morală de a răspunde 
printr-o lucrare acestei 
prietenii cu care Enescu 
m-a cinstit in viață fiind. 
Am inceput cu începutul. 
Adică am inceput să-i 
fac un portret in bronz 
care a fost plasat în- 
tr-una din piețele Capi
talei. L-am studiat apoi 
la dimensiuni monumen
tale și cind am socotit 
lucrarea isprăvită am 
prezentat-o la prima ex
poziție anuală de stat. 
A fost aprobată rea
lizarea ei in piatră și 
bronz, tn forma ei defi
nitivă a fost așezată unde 
se află azi, in fața Ope
rei Române. Am conside
rat că pot aduce astfel un 
omagiu acestui mare, a- 
cestui incomparabil crea
tor al patriei noastre, care 
a trăit pentru muzică, 
pentru a oferi poporului 
român inestimabilele Cre
ații cu care ne mindrim 
astăzi.

Marina PREUTU

Romanul INSULELE de 
Corneliu Leu, conceput in 
patru părți (Aeroportul, 
Hotelul, Iarba, Generalul) 
și .un epilog (închisoarea) 
extinde fericit — după 
Frigurile lui Marin Preda — 
sfera tematică a litera
turii române actuale
spre zone geografice
foarte îndepărtate și spre 
o problematică inedită și 
profund semnificativă pen
tru viața politică inter
națională. Deși acțiunea se 
petrece pe o insulă înde
părtată, unde un renumit 
concern de armament pro
fită de un război civil pen
tru a-și instala poligonul de 
încercare a noilor sale in
strumente de exterminare, 
romanul lui C. Leu nu 
face parte din ceea ce 
ne-am deprins a numi lite
ratură exotică. Notele exo
tice nu sint un scop, ci un 
mijloc de caracterizare a 
unor etnopsihologii și a 
unor personaje pe care tre
buie — n-am cum altfel — 
să le numesc tipice. Este 
cît se poate de sugestivă, 
în acest sens, lunga, drama
tica discuție a reporterilor : 
Jesus, Iluel O’Llull, Corne
lius și a altor pasageri din 
avionul oprit pe un aero
port din zona tropicală, 
„într-un pustiu fără coor
donate geografice și fără 
legi", apăsat „de o teroare 
minerală", cu plutonierul 
comandant Haip, care, la 
cererile lor insistente de a 
li se oferi bere și whiski, 
le răspunde cu sinceritate 
care poate părea cinică, dar 
nu e decît semnificativă și 
adevărată : „...avem șl noi 
obiceiurile noastre, băuturi
le noastre, tradițiile noas
tre de ospeție. Trebuie să 
înțelegeți specif leul : tot 
așa cum dumneavoastră 
beți aicooluri care vă înve
selesc sau vă întărită, noi 
folosim droguri care duc 
către stările de contempla
ție, tot așa cum dumnea
voastră chefuiți cu vin, pe
trecerea noastră colectivă 
este transa în care plutim 
cu toții datorită acestor

plante...". Nu pitorescul și 
exoticul rămîn dominante 
în conștiința cititorului, ci 
spaima, nesiguranța, senti
mentul că este captivul 
unor oameni cu arme care 
nu au nici o grijă față de 
identitatea ta națională și 
umană, care execută orbeș
te ordinele unor oameni 
care ascultă de alte ordine 
ș.a.m.d. Dezordinea reală a 
lumii din această insulă i- 
maginară virte din nenumă
rate ordine. Personajul 
principal al romanului, din 
perspectiva căruia se înfă
țișează derularea acțiunii, 
este Cornelius, un tînăr zia-

sînt convertite în reversul 
lor. Elementele progresiste 
sint izolate și anihilate. Co
rupția iși face loc. Persona
jului principal al romanului 
i se întind curse pentru a-l 
Cumpăra și a-l determina 
să mistifice adevărul în co
respondențele pe care le 
trimite. Aceeași tentativă se 
exercită și asupra altor co
respondenți în această lume 
orbită de puterea banului, 
în care cei avuți cred că 
totul se poate cumpăra, in
clusiv conștiința.

Scris din unghiul unei 
etici umaniste, cu credință 
în dreptul inalienabil al po-

stanța omeniei românești, 
care știe la nevoie , să facă 
haz de necaz, să ridă cu un 
ochi și să plîngă cu altul, 
să fugă din lumea lui așa 
este in lumea lui cum aș 
vrea să fie, să transfigure
ze hîtru realitățile crude in 
snoave cu tilc și în farmec 
de poveste. Firește, frec
vența prea mare a anecdo
ticii de orice fel afectează, 
pe alocuri, realismul deta
șat, obiectiv al romanului, 
încețoșează tipurile și etno- 
tipurile, care rămîn, totuși, 
bine conturate.

Corneliu Leu nu este ceea 
ce se cheamă îndeobște un

Un roman antirăzboinic *)

*) Corneliu Leu : Insule
le, Ed. Albatros, 1982.

rist care reprezintă un post 
de radio, două cotidiane șl 
o revistă magazin dintr-o 
țară europeana cu vechi 
tradiții democratice. In ca
litate de corespondent al 
acestor organe de presă, 
Cornelius participă pentru 
prima dată la un război, a- 
nimat de dorința arzătoare 
de a contribui cu scrisul 
său, cu mărturisirea adevă
rului, Ia lupta de eliberare 
a popoarelor. Năzuințele 
sale umaniste și progresiste 
se izbesc repede de mane
vrele concernului care re
prezintă interesele oligar
hiei dintr-o țară devenită 
mare putere. In virtutea 
vechiului principiu divide 
et impera, potentații indus
triei de război împart dia
bolic o națiune in două ta
bere, inarmînd-o pe una eu 
mijloace de luptă și pe cea
laltă cu armament antiae
rian. Cinismul descris de 
autor cu fine mijloace ar
tistice, dar și sarcasm ne
cruțător e revoltător. Astfel, 
sensul progresist, patriotic 
al luptelor de pe insulă e 
deturnat într-o odioasă mo
dalitate de a anunța lumea 
despre marea eficiență a 
armamentului produs de 
concernul respectiv. Lupta 
nobilă, eroismul, spiritul de 
jertfă pentru un ideal înalt

poarelor de a fi libere, de 
a-și cuceri independența și 
suveranitatea națională și 
de a-și afirma identitatea 
lor proprie, romanul insu
lele de Corneliu Leu este 
un pamflet împotriva pu
terii înarmate care nesoco
tește brutal dreptul sfînt al 
popoarelor de a fi ele în
sele.

Corneliu Leu știe să ob
serve oamenii cu ochiul 
unui pictor realist, reușind 
să Ie contureze portretele 
care amintesc uneori Uimea 
larvară a lui JerOnimus 
Boch ori viziunile goieșli 
din Capricii, alteori de 
done angelicate ale Renaș
terii, primele în cadrul ro
manului social-politic, cele 
din urmă în interiorul unui 
frumos roman de dragoste 
dintre Cornelius și ziarista 
de mare vogă Maria, fiica 
generalului ce comandă 
trupele marii puteri, venite 
pe insulă ca „ajutor teh
nic". Iubirea aceasta con
tribuie și ea la demonstra
rea atrocităților din insulă 
și ii insuflă povestitorului 
— erou al romanului — în
crederea in apariția unei 
forțe naționale și populare 
care va îndeplini idealurile 
mulțimilor.

Romanul are în el sub-

calofil, un bijutier al cuvin
telor și al frazelor frumoa
se, suficiente lor însele. E 
un scriitor realist modern, 
în scrisul căruia nu faptele 
se mulează după cuvinte cu 
scopul de a le ilustra valo
rile virtuale, ci cuvintele 
servesc exprimarea realită
ții, împrumutînd de la ea 
culoarea, temperatura, vi
brația autentică a vieții. De 
aceea stilul său, în care nu 
funcționează rigori prohi
bitive, dă senzația de firesc, 
iar cuvîntul aparent licen
țios poartă în el naturale
țea și, se știe, naturalia non 
turpia. Naturalul nu tre
buie insă confundat cu na
turalismul, cu limbajul bu
ruienos, obscen, cultivat 
doar pentru savorile-i in
trinsece. Libertatea de lim
baj cultivată de Corneliu 
Leu nu e decît o nuanță a 
realismului modern, străin 
de idilism și de pudori ar
tificiale.

Personajele lui — extrem 
de diferite ca proveniență 
națională și socială, ca 
mentalități și idealuri de 
viață, ca profesiuni și ra
porturi cu istoria contem
porană — se ekprtmă in 
roman așa cum vorbesc în 
viață. Autorul nu le inven
tează vorbirea, ci o ascultă

și o consemnează, nu însă 
mecanic, ci in funcție de 
dominanta lor sufletească, 
de împrejurările existenței, 
nu o dată riscante, și de op
țiunile lor politice. Totuși, 
unii termeni prea vulgari 
ar fi putut lipsi in interesul 
frumuseții și realismului 
romanului, precum și unele 
cuvinte inventate de autor 
și care nu se integrează în 
spiritul limbii române. E 
greu să accepți expresia 
„față pătrățoasă" sau 
„...creștea smintit un sin
gur palmier". Dar în viziu
nea unui personaj al roma
nului, Jesus Sarniento Lo
pez, prietenul eroului prin
cipal, „umorul nu e vulgar 
sau rafinat ; umorul este 
bun sau rău, generos sau 
meschin, distrugător sau 
reconfortant; ca și o fe
meie". In romanul lui Cor
neliu Leu, umorul, sarcas
mul sînt, în general, de 
bună calitate, îndeplinind o 
foarte precisă funcție este
tică : satirizarea regimuri
lor militariste, a spiritului 
colonialist, a celor ce înșea
lă încrederea popoarelor, 
terfelindu-le idealurile in 
murdăria unor interese 
meschine.

Insulele de Corneliu Leu 
e un roman antrenant și in
structiv, un roman pentru 
tineret — iată de ce zic și 
eu cu vorbele lui Camus, 
care scria, prin 1945, despre 
Insulele lui Jean Grenier : 
îl invidiez cu căldură, dacă 
pot îndrăzni să o spun, pe 
tinărul necunoscut care 
astăzi ancorează pentru 
prima oară pe aceste Insu
le", descoperite cititorilor 
de inventivitatea, de ima
ginația romancierului Cor
neliu Leu care. Ta virsta de 
50 de ani, este autorul a 
numeroase romane : Ochiul 
dracului, Vîrsta de aur, Pu
terea, Femeia cu ochii al
baștri, Această viață senti
mentală, Prețul dragostei, 
al credinței și al urii, Plîn- 
gcrea lui Dracula, Patriar
hii, Romanul unei zile mari 
și actualul Insulele. E .o 
trudă și o recoltă.

Ion Dodu BĂLAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
i

Stimate tovarășe președinte,
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a declanșării revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în numele Comitetului 
Central și al luptătorilor S.W.A.P.O., am onoarea să vă transmit dumnea
voastră, tovarășe președinte, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului frate român cele mai sincere felicitări, 
împreună cu un cald salut revoluționar.

Astăzi, Comitetul Central și militanții S.W.A.P.O., precum și întregul 
popor namibian oprimat, dar care luptă, se alătură Partidului Comunist 
Român și întregului popor al Republicii Socialiste România în aniversarea 
evenimentului istoric de la 23 August 1944, cînd larga coaliție a forțelor 
democratice, sub conducerea Partidului Comunist Român, a înfăptuit revo
luția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Noi, membrii S.W.A.P.O., ne reamintim cu bucurie că revoluția din au
gust 1944 a înlăturat regimul dictatorial profascist al generalului Ion Anto
nescu și a marcat începutul unei perioade de profunde transformări sociale, 
politice și economice în marea dumneavoastră țară. Revoluția a deschis 
calea dezvoltării socialiste în țara dumneavoastră. Această dezvoltare istorică 
deosebit de importantă a înscris România în frontul țărilor care sprijină 
lupta popoarelor pentru eliberarea națională și socială, pentru democrație, 
pace și progres social.

Poporul Namibiei este recunoscător Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, sub conducerea dumneavoastră dinamică și înțe
leaptă, pentru sprijinul neprecupețit moral, politic, diplomatic și material 
acordat de-a lungul anilor, prin intermediul S.W.A.P.O., unicul și legitimul 
ău reprezentant.

S.W.A.P.O. exprimă dorința sinceră că prietenia și cooperarea existente 
tre popoarele român și namibian vor continua să se întărească în anii 

următori.
Vă rog să primiți, dragă tovarășe președinte, asigurarea înaltei mele 

considerațiuni.
SAM NUJOMA

Președintele S.W.A.P.O.

ViZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FEDERALE NIGERIA, MII SHEHU SHAGARI

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI
Șl ÎNTREPRINDEREA „1 MAT' PLOIEȘTI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

NICARAGUA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este foarte plăcut să vă transmit dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, poporului prieten român, din partea Comitetului Central al Partidului 
Democratic al Poporului din Afganistan și a mea personal, mulțumiri 
călduroase pentru felicitările adresate cu ocazia aniversării Zilei independenței 
a Republicii Democratice Afganistan.

îmi exprim speranța că relațiile amicale și frățești existente între țările 
și partidele noastre vor continua să se dezvolte în avantajul popoarelor 
noastre, precum și în interesul păcii în întreaga lume.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președinte al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți, tovarășul Miu Dobrescu. 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu Hermann Gautier, vice
președinte al Partidului Comunist 
German, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră.

în cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială 
prietenească, s-a procedat la o in
formare reciprocă privind activitatea 
și preocupările actuale ale Partidului

Comunist Român și Partidului Co
munist German, exprimindu-se do
rința ca bunele relații dintre ele să 
se dezvolte în continuare, în inte
resul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii, des
tinderii, securității și independenței 
naționale, al progresului și colabo
rării între toate popoarele. Totodată, 
au fost abordate unele aspecte ale 
situației politice internaționale.

Marți dimineață, președintele Repu
blicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au vizitat Combinatul 
petrochimic Brazi și întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, prilej de a cunoaște 
în mod direct experiența și realiză
rile colectivelor acestor reprezenta
tive unități ale industriei românești.

împreună cu șeful statului nigerian 
s-au aflat tovarășul Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului, alte 
persoane oficiale.

La,sosirea la combinatul petrochi
mic, oaspetele a fost salutat de 
Virgil Cazacu, președintele Consiliu
lui popular județean Prahova, care 
a adresat șefului statului nigerian un 
cordial bun venit. în întîmpinare au 
venit Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, membri 
ai conducerii unității, numeroși pe- 
trochimiști, care au făcut președin
telui Nigeriei o primire caldă, prie
tenească.

Un grup de tineri a oferit solilor 
poporului nigerian buchete de flori.

Ing. Alecu Popa, directorul combi
natului, a prezentat oaspeților profi
lul acestui complex de valorificare 
superioară a țițeiului, arătînd că aici 
se obține o gamă largă de produse 
petrochimice și petroliere pentru 
economia noastră națională și pentru 
parteneri de peste hotare. Relevind 
că majoritatea instalațiilor sînt rodul 
ereației specialiștilor români, gazdele 
au prezentat informații privind per
formanțele tehnice superioare ale 
acestora, apreciate și în diverse țări, 
unde funcționează sau sint în curs 
de montare.

înalții oaspeți au fost invitați să 
viziteze instalațiile în care se obțin 
oxidul de etilenă, cauciucul poliizo- 
prenic și fenol-acetona. Aici, atenția 
le-a fost reținută de gradul înalt de 
automatizare al instalațiilor, care 
asigură o productivitate superioară a 
muncii, de calitatea produselor reali
zate.

Pe parcursul vizitei, șeful statului 
nigerian s-a interesat de aspecte 
privind organizarea producției, pre
gătirea cadrelor, a manifestat interes 
față de preocupările colectivului 
combinatului pentru dezvoltarea ca
pacităților de producție și moderni
zarea permanentă a proceselor teh
nologice.

Adresînd calde felicitări petrochi- 
miștilor de la Brazi pentru realiză
rile importante obținute, președintele

Nigeriei le-a urat noi succese în 
activitatea lor creatoare,

în continuare a fost vizitată între
prinderea „1 Mai" din Ploiești, cea 
mai mare unitate producătoare de 
utilaj petrolier din țară, de instalații 
tehnologice pentru industriile minie
ră. metalurgică, chimică și de mașini- 
unelte.

La sosire. înaltul oaspete nigerian 
a fost salutat de Stelian Teodorescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, de reprezentanți 
ai conducerii centralei de profil și ai 
unității. Directorul întreprinderii. 
Atanase Niculescu, a prezentat acti
vitatea unității, dezvoltarea pe care 
a cunoscut-o uzina in anii din urmă, 
în continuare, oaspeții au vizitat 
secții productive de bază, unde le-au 
fost prezentate modul de organizare 
a producției, dotarea unității, diver
sitatea și complexitatea produselor 
care se fabrică aici.

Șeful statului nigerian s-a informat 
asupra performantelor tehnice ale 
utilajelor destinate extracției țițeiu
lui, a dat o înaltă apreciere capaci
tății creatoare a constructorilor de 
mașini ploieșteni. Gazdele au arătat 
că instalațiile de foraj purtînd marca

Depunerea unei
Președintele Republicii Federale 

Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, a 
depus, marți dimineață, o coroana de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ion Dincă. prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, general-locotenent 
Constantin Pooa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, generali și ofițeri 
ai forțelor noastre armate, alte per
soane oficiale.

întreprinderii „1 Mai" au evoluat 
continuu, ajungînd în prezent să 
foreze sonde pînă la adîncimi de 
10 000 metri. Ele sînt deja cunoscute 
in peste 30 de țări ale lumii. Cu 
acest prilej au fost evidențiate lar
gile posibilități de colaborare eco
nomică dintre cele două țări.

Vizita s-a încheiat pe platforma de 
încercare, unde oaspeților le-au fost 
prezentate cîteva instalații în stare 
de funcționare, printre care și cea de 
foraj pentru adîncimi de pînă la 
6 000 de metri, distinsă la numeroase 
tîrguri internaționale, pentru nivel, 
tehnic și randament înalt.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Republicii Federale Nigeria a mulțu
mit pentru primirea făcută și a 
felicitat călduros colectivul unității 
pentru performanțele obținute în 
munca sa.

în cele două întreprinderi vizitate, 
solii poporului nigerian s-au bucurat 
de o caldă manifestare de simpatie, 
pretutindeni fiind întîmpinați cu 
deosebită cordialitate și prietenie.

La amiază, șeful statului nigerian 
și persoanele care l-au însoțit în 
această vizită s-au întors în Capi
tală.

coroane de flori
Au participat oficialitățile nigerie- 

ne care îl însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita sa în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei în Nigeria, Vasile Chivulescu, și 
ambasadorul Nigeriei la București. 
A. N. Gadau.

O gardă militară, aliniată pe 
platoul din fața monumentului, a 
prezentat onorul.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale ReDublicii Socialiste România și 
Republicii Federale Nigeria.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere.

A fost vizitată în continuare ro
tonda monumentului.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Președintele Republicii Federale 

Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, a pri
mit, marți după-amiază, la Palatul 
din Piața Victoriei, pe șefii misiu
nilor diplomatice și reprezentanții 
unor organizații internaționale acre
ditați în tara noastră, cu care s-a 
întreținut intr-o atmosferă cordială.

La primire au fost de față 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au participat oficialitățile nigerie- 
ne, care il însoțesc pe șeful statului 
în vizita în țara noastră.

Recepție cu prilejul Zilei naționale
a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Cu prilejul celei de-a XIII-a ani- tamentului pentru construcții 
versări a Marii Revoluții de la 1 Sep- ■ -
tembrie, Ziua națională a;. Jamahiriei .
Arabe Libieffejpopulâfe,".,Socialiste, ne, mfembri ai condurcei
Comitetul Popular at Biroului' Poțfu- '
Iar al acestei țări la București a ofe
rit marți o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Ion Stănescu, ministru, șef al Depar-

, ...... .în
străinătate, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter.-' _ t_ i.._ t----- -**■-
tere, : .reprezentanți. ai ■ vieții politice;’ 

“ economice și culturale, oameni 
cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)
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PROGRAMELE 1 și 2
:•!; ■ ' tCj'iî/ftlg : I >

■ '.(țîn-Jurul orei li» Transmisiune 
.. directă de la Palatul Consiliului de 

Stat : solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale romăno-nige- 
riene

In jurul orei 11,45 — Transmisiune 
directă de la aeroportul Otopeni : 
ceremonia plecării președintelui 
Republicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste

România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in (ara noastră 
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Tinerii șl creativitatea. Reportaj- 

anchetă realizat la cea de-a Xl-a 
sesiune națională de referate și 
comunicări științifice ale elevilor 

. 16,25 Viața culturală
16.50 Tragerea Pronoexpres
17,00 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,40 „Bun găsit, școală Reportaj do

cumentar
21,00 Telecinemateca. Cjclul „Mari re

gizori". „Castanele sînt bune". Pre

mieră TV. Producție a studiourilor 
italiene. Cu : Gianni Morandi, Ste
fania Casfni, Patricia Allinnen, 
Giuseppe Rinaldi, Franco Fabrizi. 
Nicoletta Machiavelli, Regia; Pie
tro Germ!

22,20 Telejurnal
i PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 Moment folcloric. „Miorița" — 

ilustrate de pe litoral cu ansam
blul „Ciprlan Porumbescu" din 
Suceava

21,00 Viața economică
21,30 Din țările socialiste. U.R.S.S. — 

Rezervația marină din golful Pe
tru cel Mare

21,45 Jaz de pretutindeni
22,20 Telejurnal

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat, 

ca urmare a reorganizării Ministe
rului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, au fost în
ființate Ministerul Silviculturii și 
Ministerul Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Construcții.

Prin decret prezidențial, în funcția 
de ministru al silviculturii a fost 
numit tovarășul Ion Cioară.

vremea @ SPORT O SPORT @ SPORT 9 SPORT ® SPORT • SPORT
Timpul probabil pentru intervalul ÎS 

septembrie, ora 21—18 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fi in general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi Izolate in estul țării. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu unele 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 7 
și 17 grade, mai coborite in estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade. Local se va produce ceață.

Azi, în cupele europene

Patru echipe românești pornesc la întrecere

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
primit, marți, pe Goran Engblom, di
rectorul general al Centrului de Co
merț Internațional G.A.T.T. — 
UNCTAD de la Geneva, aflat în vi
zită în România.

Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării în continuare a colaboră
rii dintre Centrul de comerț interna
țional și instituțiile de specialitate 
din țara noastră.

La întrevedere au participat Ray
mond F. Rabenold, reprezentant re
zident al P.N.U.D. la București, și 
Costin Murgescu, directorul Institu
tului de economie mondială.

★
Cu ocazia împlinirii, la 15 septem

brie 1982, a 25 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democratică Socialistă Sri Lanka, 
între ministrul de externe român, 
Ștefan Andrei, și omologul său sri- 
lankez, A. S. Hameed, a avut loc 
un schimb de telegrame de felicitare 
în care se subliniază satisfacția pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, precum și dorința comună 
a celor două guverne de intensificare 
a raporturilor bilaterale și a conlu
crării lor pe arena mondială.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Costa Rica, marți după-amiază

a avut Ioc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia ziaristul 
Vasile Dan a prezentat imțiresii de 
călătorie din această țară. Au parti
cipat membri ai conducerii IRRCS, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

A fost de față Alexander Guerra 
Alvarado, ambasadorul Republicii 
Costa Rica la București.

★
Marți s-au desfășurat in Capitală 

lucrările sesiunii științifice cu tema 
„Sănătatea — problemă globală", or
ganizată de Academia Republicii So
cialiste România, colectivul de prog
noză și Academia de științe medi
cale. Au participat academicieni, pro
fesori universitari, cercetători știin
țifici. înscrise în contextul preocupă
rilor fundamentale ale cercetării 
științifice din țara noastră, lucrările 
sesiunii au pus în evidență rezulta
tele obținute de academiile de știin
țe și institutele centrale de cercetări 
in studierea problemelor globale ale 
sănătății oamenilor, ca și posibilită
țile de acțiune în viitor pe acest plan.

Au fost prezentate comunicări 
privind rolul și locul medicinei pre
ventive în dezvoltarea globală a so
cietății, ca și din domeniile sănătății 
sistemului nervos, ale chirurgiei, a- 
fecțiunilor cardiovasculare, oncolo
giei etc.

Iată-ne ia ora de începere a între
cerii în cele trei competiții europene 
interciuburi.

In cea mai importantă dintre aces
tea, adică în „Cupa campionilor", 
Dinamo București, după ce, de fapt, 
și-a și făcut debutul, eliminînd în 
preliminarii pe Valerengen-Norve- 
gia, va întîlni, astăzi, campioana Ceho
slovaciei, echipa vestitului club Dukla 
din Praga.

Meciul va avea Ioc, de la ora 19,30, 
la stadionul „23 August" din Capitală 
și va fi arbitrat de o brigadă maghia
ră avîndu-1 la centru pe Palotay 
Karoly. a

Se pare că bucureștenii au rezol
vat problema indisponibilității vi
gurosului mijlocaș Augustin, astfel că 
antrenorul D. Nicolae-Nicușor va pu
tea alinia formația completă : Mo- 
raru — Marin, Dinu, Nicolae, Stredie 
— Mulțescu, Augustin, Custov — Ior- 
dache, Georgescu, Orac. De partea 
cealaltă, formația Dukla, care Include 
cîțiva cunoscuți jucători cehoslovaci, 
în frunte cu Nehoda, va fi urmă
toarea : Stromcik — Nowak. Fiala, 
Jeslinek, Klucky — Rott, Stambacher, 
Cabala — Koreycsik, Nehoda, Kriz.

în „Cupa U.E.F.A.", Universitatea, 
la Craiova, va juca cu Fiorentina, (pe 
care formația olteană a eliminat-o 
din „Cupa U.E.F.A." în 1973, după 
scorurile de 0—0 și 1—0), in timp ce 
Corvinul Hunedoara va înfrunta in 
orașul austriac Graz echipa locală cu 
aceiași nume.

După multă vreme, formația cra- 
ioveanâ va avea iarăși pe Ștefănes- 
cu și Crișan în rîndurile ei : Lung- 
Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungu- 
reanu — Țicleanu, Donose. Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Cîrțu. La floren
tini, nume celebre — Antognoni, 
Graziani, argentinienii Bertoni și 
Passarella — in formația : Galii —

F. Rossi, Pin, Passarella, Contrato, 
Massaro, Pecci, Antognoni, Manzo, 
Bertoni, Graziani. Meciul va începe 
la ora 17 și va fi arbitrat de o bri
gadă din Belgia, condusă de Alexio 
Ponnet.

După cum a comunicat antrenorul 
hunedorean Remus Vlad, care este 
asistat de Mircea Lucescu, la Graz, 
Corvinul va avea alcătuirea proba
bilă : Ioniță — Rednic, Dubinciuc, 
Andone, Bogdan — Petcu, Oncu, 
Klein — Nicșa, Dumitrache, Gabor. 
Există însă semne de întrebare in 
privința folosirii jucătorilor Ioniță 
și Dubinciuc. Partida va începe la 
ora 20,30 (ora României) și va fi ar
bitrată de o brigadă cehoslovacă, la 
centru — Iosef Marko.

în sfîrșit, in „Cupa cupelor", echi
pa F.C. Baia Mare va primi vizita 
formației renumitului club Real din 
Madrid. Pentru a vedea meciul din
tre echipa lor și cea spaniolă, 22 000 
de maramureșeni au ajuns în pose
sia biletelor de intrare, dar cererile 
s-au ridicat la peste 50 000 ! Antre
norul Paul Popescu a pregătit ur
mătoarea formație : Moldovan — 
Sepi, Tătăran, Borz, Koller — Radu, 
Sabău, Bălan — Dragomirescu, 
Rozsnay, FJne. Antrenorul madrilen, 
care nu este altul decît Di Ștefano, 
unul dintre cei mai mari jucători din 
istoria fotbalului mondial, va alinia o 
formație cu cîțiva titulari bine cu
noscuți — Camacho, Juanito, San- 
tillana, Gallego, precum și pe vest- 
germanul Stielike, dar nu-i va putea 
folosi pe San Josă, Cuninghatn și 
Pineda, suspendați de U.E.F.A.

Meciul va incepe la ora 17 și va fi 
arbitrat de o brigadă austriacă, la 
centru — Franz Woeher.

Desfășurarea celor patru partide 
va fi transmisă la radio, la orele res
pective.

Campionatele 
naționale de box

în ziua a doua a campionatelor re
publicane de box, care se desfă
șoară la Palatul sporturilor din Ca
pitală, pugilistul Eugen Preda (Me
talul Rm. Vîlcea) a învins la puncte 
pe Titi Cercel (Dinamo București), 
unul dintre favoriții categoriei pană.

La categoria cocoș, Nicolae Nicolae 
(S.C. Muscel) l-a învins net la puncte 
(decizie 5—0), pe Radu Daniel 
(Steaua), tar Niță Robu a ciștigat 
prin KO in rundul II întîlnirea cu 
George Oprișor (Steaua), tn limitele 
categoriei semimuscă, Dumitru Schio- 
pu (Steaua) a dispus la puncte de 
Vanghele Baes (B.C. Brăila), tot la 
puncte cîștigînd și Radu Petrescu 
(Steaua) în fața lui Nicolae Crăciun 
(Metalul București).

Alte rezultate: categoria mijlocie: 
Dumitru Senciuc (A.E.M. Timișoara) 
b.p. Gheorghe Constantin (Metalur
gistul Cugir); Gheorghe Butnaru 
(Metalul Suceava) învinge prin a- 
bandon in repriza a IlI-a pe Nelu 
Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca); Ma
rius Popa Crețiu (Metalul Bucu
rești) b.p. Alexandru Crișan (C.S.M. 
Cluj-Napoca); Marcel Sirba (Electro- 
putere Craiova) b.p. Ion Cîrian (B.C. 
Galați); categoria pană: Ionel Pa- 
naite (B.C. Galați) b.p. Marian Tă- 
nase (Metalul Rm. Vîlcea); Petre 
Stoiu (C.F.R. Craiova) b.p. Nicolae 
Neagu (Oțelul Tîrgoviște) ; categoria 
semimuscă: Vasile Voicilă (S.C. 
Muscel) b.p.' Sall Adem (Farul Con
stanța).

Astăzi este programată o singură 
gală, cu începere de la ora 17.

Excelențelor Lor Domnilor
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
SERGIO RAMIREZ MERCADO 

RAFAEL CORDOVA RIVAS 
Membri ai Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională 

a Republicii Nicaragua
MANAGUA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Nicaragua îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite, in numele poporului român, al guvernului și al 
meu personal, cele mai calde felicitări, urări de fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul nicaraguan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul nicaraguan 
sărbătorește astăzi 161 
ani de Ia proclamarea 
independenței de stat 
a țării sale.

Sărbătorirea memo
rabilului eveniment 
găsește Nicaragua an
gajată în plin proces 
de reconstrucție socia
lă și națională, proces 
declanșat cu mai bine 
de trei ani în urmă, 
după înlăturarea re
gimului dictatorial so- 
mozist, ceea ce a mar
cat o victorie de în
semnătate istorică a 
forțelor patriotice și 
progresiste din țară. 
Sub conducerea Fron
tului Sandinist de 
Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), poporul ni
caraguan s-a angajat 
intr-o amplă activita
te de transformări 
structurale — politice, 
economice și sociale — 
menite să ducă la dez
voltarea democratică a 
țării, la progresul so
cietății, Ia valorifica
rea resurselor naționa
le în folosul întregului 
popor. Astfel, a fost a- 
sigurat controlul sta
tului în sectoarele 
cheie ale economiei 
prin naționalizarea

băncilor, a minelor, a 
societăților de asigu
rări, a comerțului ex
terior, înfăptuindu-se, 
totodată, reforma a- 
grară. Prin aceasta a 
fost creată ..aria de 
proprietate a poporu
lui",' care în cifre, con
cret, înseamnă : 40 la 
sută din producția de 
zahăr. 50 la sută din 
cea de tutun. 20 la 
sută din cea de bum
bac și cafea. 90 la 
sută din industria căr
nii și pescuitului. în 
planul vieții sociale, o 
realizare majoră a 
constituit-o vasta ac
țiune patriotică prin 
care au fost alfabeti
zați peste 800 000 de 
nicaraguani, între 10 
și 60 de ani, creîn- 
du-se astfel condițiile 
lichidării uneia din 
cele mai negre moș
teniri ale regimuri
lor de oprimare din 
trecut. De o aten
ție deosebită s-au 
bucurat și se bucură 
sarcinile din domeniul 
economiei care pri
vesc nu numai reface
rea economiei, ci și 
dezvoltarea regiunilor 
înapoiate cum ar fi 
departamentele Ma-

drio, Nueva Segovia, 
Esteli, din nordul ță
rii.

Transformările din 
domeniile industrial, 
agricol și energetic, 
accelerarea ritmului de 
dezvoltare economino- 
socială a țării, și ridi
care a nivelului de trai 
al populației, asigură 
realizarea programului 
de consolidare a revo
luției de eliberare na
țională și reconstruc
ție economică, de a- 
firmare a suveranității 
și independentei țării.

Poporul român ur
mărește cu interes, sim
patie și solidaritate e- 
forturile poporului ni
caraguan pentru făuri
rea unei vieți libere și 
prospere. Stabilirea de 
relații diplomatice la 
nivel de ambasadă în
tre România și Nica
ragua a creat un ca
dru corespunzător dez
voltării pe multiple 
planuri a raporturilor 
politice, economice și 
culturale dintre cele 
două țări, în interesul 
reciproc al cauzei ge
nerale a libertății, pă
cii și cooperării inter
naționale.

beta-Turnu Severin s-a deschis un 
cerc de speologie care organizează 
lecții teoretice, experiențe practice 
și excursii de studii la diferite 
peșteri din județ și din țară în ve
derea adunării de material docu
mentar. (Virgiliu Tătaru).

Maramureș. La facultatea de 
invățămînt pedagogic a Institutului ■ „ . Baia
Mare a avut loc un simpozion „Ion 
Agîrbiceanu", cu prilejul împlini
rii a 100 de ani de lâ nașterea scrii
torului. Manifestarea a avut loc în 
cadrul cursurilor de vară organizate 
pentru profesorii de limbă și lite
ratură română, participanții evocînd 
personalitatea scriitorului ardelean, 
precum și locul pe care îl ocupă 
creația sa în literatura română. (Gh. 
Susa).

Suceava. GaIeria de artă din 
Suceava găzduiește expoziția de 
pictură a plasticienei Maria Mănu- 
că, medic primar din Iași. Cele 40 
de lucrări sînt realizate intr-un re
gistru cromatic echilibrat, autoarea 
conferind figurativului semnificații 
esențiale. (Sava Bejinariu).

Ialomița. Secția de propa" 
gandă a Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R. a organizat la punc
tul de documentare și informare 
politico-ideologică de la întreprin
derea agricolă de stat Ograda un 
schimb de experiență avînd ca 
temă rolul punctelor de documen
tare în, însușirea și modalitatea de 
înfăptuire a sarcinilor ce revin or- ----- .
ganelor și organizațiilor de partid. de invățămînt superior din 
de masă și obștești, reieșite .............. ‘
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c. (Mihai Vișoiu).

Hunedoara. La biblloteca 
clubului muncitoresc din Gura Bar
za a fost deschisă o expoziție cu 
tema „Cartea tehnico-științifică în 
sprijinul perfecționării procesului 
de producție". De subliniat că toate 
cărțile — noutăți în domeniu — sint 
însoțite de note explicative și ilus
trații, ceea ce face să atragă un în
semnat număr de vizitatori. (Sabin 
Cerbu).

Cluj. î" municipiul Dej au 
avut loc mai 
științifice și 
„Capul de afiș" l-au constituit a 
treia sesiune științifică de studii li
terare, lingvistice și interdisciplina- 
re și colocviul pe această temă, la 
care au participat cadre didactice 
universitare și din învățămîntul me
diu de specialitate. Au fost organi
zate concerte, seri literar-artistice 
și expoziții de artă plastică, de fo
tografii, de carte științifică și lite
rară, de imprimate și tipărituri de
sene, de carte veche românească. 
(Al. Murcșan).

multe manifestări 
cultural-artistice.

Brâila S£da p°iivaienta din 
Brăila s-a desfășurat festivalul-con- 
curs de muzică ușoară românească 
„Lotca de aur", aflat în acest an 
îa cea de-a 13-a ediție. Manifesta
rea, organizată de comitetul jude
țean U.T.C., a reunit la această edi
ție reprezentanți din 11 județe și 
din municipiul București. Trofeul 
„Lotca de aur" a fost 
rei Otilia Bărbulescu 
Dîmbovița. (Corneîiu

atribuit tine- 
din județul

Ifrim).

lași ^a Pa'atu* culturii din 
Iași s-a deschis, în sala de artă 
contemporană, o amplă expoziție de 
pictură, grafică și sculptură, sub 
genericul „Omagiu patriei socialis
te". Ea reunește lucrări selectate 
din patrimoniul Muzeului de artă 
ieșean, care oglindesc cele mai di
verse aspecte ale vieții politice și 
social-economice din anii construc
ției economice în țara noastră. (Ma- 
nole Corcaci).

Mehedinți. In ora?ul Orșova 
s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție 
a festivalului interjudețean „Porțile 
de Fier — porțile cîntecului popu
lar și ale poeziei patriotice româ
nești". La Casa tineretului din Dro-

Satu Mare. In cadrul etapei 
de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", la Satu Mare 
s-a deschis o amplă expoziție a 
Școlii populare de artă cuprinzind 
circa 200 de lucrări aparținînd ab
solvenților din ultima promoție și 
elevilor școlii. (Octav Grumeza).

Sibiu. ”Forme Șî metode folo- 
site pentru reducerea consumului 
de metal pe produs prin intensifi
carea acțiunii de introducere pe 
scară largă a progresului tehnic" — 
a fost tema unei interesante dez
bateri tehnico-științifice care a 
avut loc la întreprinderea „Balan
ța" din Sibiu. în organizarea Con
siliului județean al sindicatelor și 
la care aii luat parte președinți ai 
comitetelor sindicatelor și ai co
misiilor inginerilor și tehnicienilor 
specialiști din cele peste 10 între
prinderi constructoare de mașini 
din județul Sibiu. A fost organi
zată o expoziție care ilustrează 
preocupările în această direcție 
ale întreprinderii „Balanța". (Ni
colae Brujan).

Timiș La întreprinderea „E- 
lectromotor" Timișoara a fost dez
velit mozaicul mural „Lupta clasei 
muncitoare pentru industrializarea 
țării", lucrare monumentală care 
ocupă fațada unui impunător edi
ficiu cu 7 etaje. Creație a artiștilor 
plastici timișoreni Ion Șulea-Gorj, 
Constantin Flondor Strein și Vla
dimir Streleț, mozaicul — adevă
rată frescă a epocii construcției 
socialiste în patria noastră — se 
constituie intr-un vibrant omagiu 
adus clasei muncitoare, aflată me
reu în primele rînduri ale luptei 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării. (Cezar Ioana).

• VOLUMUL GLO
BAL AL NORILOR aflați 
deasupra Terrei este ‘ aproape 
invariabil pe parcursul unui an, 
afirmă meteorologii sovietici 
după ce au studiat minuțios un 
foarte mare număV de date cu
lese în mii de puncte diferite 
ale planetei noastre, timp de 
mulți ani, după ce au examinat 
un mare număr de fotografii 
făcute de sateliți. Rezultă că 
evoluția norilor este reglemen
tată de legi riguroase. Astfel, ei 
sint mai puțin numeroși deasu
pra uscatului decît deasupra 
oceanelor. Repartizarea lor 
este inegală și pe continente : 
cel mai noros continent este 
Europa și cel mai fără nori — 
Africa.

• UN NOU ANTIBIO
TIC. Firma americană „Eli
Lilly", in colaborare cu firma 
japoneză „Sionoghi", a pus la 
punct un nou antibiotic, ’ maxa- 
lactama, avînd o acțiune speci
fică împotriva bacteriilor care 
provoacă infecțiile postoperato
rii. Cea mai importantă utilizare 
a maxalactamei este tratarea 
meningitei la sugari ; antibioti
cul pătrunde in lichidul cefalo
rahidian unde se acumulează în 
concentrații mari, asigurînd o 
acțiune bactericidă împotriva 
factorilor patogeni.

• ÎNCĂLȚĂMINTE DE 
DIMENSIUNI NEOBIȘ
NUITE. Firma cehoslovacă 
„Svit" a executat pentru un 

baschetbalist cu „gabarit depă
șit" o pereche de pantofi de 
sport ale căror tălpi au o 
lungime de... 57 de centimetri, 
întreprinderea și-a depășit ast
fel propriul record în materie, 
în bogatul ei muzeu, unde se 
păstrează circa 3 000 de expo
nate, exista pînă acum o pere
che de încălțăminte cu o lungi
me de „numai" 56 de centimetri.

• MAȘINĂ DE ȚESUT 
CU COMANDĂ NUME
RICĂ. De multă vreme, suvei
ca a cedat locul unor sisteme 
mai moderne în materie de răz
boaie de țesut. Unul din- cele 
mai perfecționate sisteme, de
numit S. 600, a fost conceput de 
muncitorii unei întreprinderi 
textile din Franța. Sistemul uti-

^PRETUTINDENI
Uzează aerul pentru a propulsa 
firul de urzeală între firele de 
băteală. Ciștigul de productivi
tate este de 30 la sută. în plus, 
mașina consumă mai puțină 
energie și este mai silențioasă. 
Totodată, S. 600 va fi una din 
primele mașini de țesut din 
lume cu comandă numerică. 
Producția de serie este prevă
zută pentru 1983.

• FAIMOSUL MON
STRU DE LA LOCH 
NESS, despre care numeroși 
oameni au declarat că l-au vă

zut manifestîndu-se pe suprafața 
marelui lac scoțian sub cele mai 
diverse forme, ar fi... de lemn. 
Această explicație dată fenome
nului aparține prestigioasei pu
blicații britanice „New Scien
tist". Revista susține că trun
chiurile de pin, inundate de mi
lenii, urcă brusc la suprafață in 
timpul eliminării gazelor de 
fermentație conținute în protu
berantele lor rășinoase, provo- 
cînd valuri de apă. după care se 
scufundă din nou în adîncurile 
lacului. Felul în care apar și 

dispar Iasă impresia unei ființe 
vii cu o conformație ciudată, 
dar, in realitate, totul nu ar fi 
decît o iluzie optică și auditivă. 
Asemănarea „monstrului" cu 
un șarpe rezultă din forma a- 
lungită a trunchiurilor, „mor
măiturile" — din evacuarea zgo
motoasă a gazului, iar vîltorile 
— din dispariția bruscă în a- 
dîncuri,

• AFLUX DE POPU
LAȚIE SPRE ORAȘELE 
AFRICII. Potrivit datelor pu
blicate de revista „Jeune Afri- 
que“, populația urbană a conti
nentului african a înregistrat, în 
perioada 1975—1980 un ritm me
diu de creștere anual de 5,1 la 

sută, mult mai mare decit spo
rul de 2 la sută pe an al numă
rului locuitorilor din zonele ru
rale. Cele mai importante creș
teri ale populației le-au înregis
trat capitalele statelor africane, 
al căror număr de locuitori a 
sporit cu circa 10 la sută pe an 
în perioada de referință. Cel 
mai mare oraș al Africii este în 
prezent, potrivit publicației ci
tate. capitala Egiptului, Cairo, 
cu aproximativ 7 milioane de 
locuitori, urmat de Lagos și 
Kinshasa. Un număr de 16 ca
pitale africane au în prezent 
peste un milion de locuitori, 
apreciindu-se că spre anul 2000 
majoritatea capitalelor țărilor 
din Africa vor depăși acest ni
vel al populației.

• VITALITATE. Un ță
ran din R.S.S. Uzbecă. Mustafa 
Muhammadiev. s-a prezentat 
pentru prima oară la un medic 
la vîrsta de... 106 ani. După cum 
apreciază agenția T.A.S.S., chiar 
atunci n-a făcut-o decît pentru 
a-și procura certificatul de să
nătate necesar la obținerea per
misului de circulație pentru a 
conduce autoturismul pe care 
l-a dobîndit recent. Numitul a 
fost membru al unui colhoz 
producător de > bumbac. El de
clară că se simte minunat și că 
va continua să lucreze. Printre 
cei ce l-au felicitat cu ocazia 
achiziționării mașinii erau și 
vreo 200 de copii, nepoți și 
strănepoți, membri ai nu
meroasei sale familii.



PENTRU PACE,
PENTRU DEZARMARE!

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe 
l-a primit pe ambasadorul român

„Tinerii Socialiști" din Berlinul occidental 
se pronunță împotriva amplasării eurorachetelor

BERLINUL OCCIDENTAL 14 
(Agerpres). — Organizația „Tinerii 
Socialiști” din Berlinul occidental 
a dat publicității o declarație în 
care se pronunță cu fermitate îm
potriva amplasării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune

în țările Europei. Documentul con
ține, de asemenea, cererea să fie 
adoptate măsuri concrete în dome
niul dezarmării, și continentul eu
ropean să fie transformat intr-o 
regiune lipsită de arme nucleare.

ASSOCIATES PRESS : „Un prilej pentru milioane 
de americani de a se pronunța asupra înghețării 

înarmărilor nucleare"

SAO TOME 14 (Agerpres). — 
Manuel Pinto Da Costa, președinte
le Republicii Democratice Sao Tome 
și Principe, președintele Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Principe, 
a primit în vizită de rămas bun pe 
ambasadorul român în această țară. 
Porfir Negrea. Cu această ocazie, to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, secretar general al Partidului 
Comunist Român, i-au fost transmi
se cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală și viață lungă, iar 
poporului român — urări de progres,

prosperitate și pace. Amintindu-și cu 
multă plăcere de vizitele sale în 
România, de intilnirile și discuțiile 
fructuoase avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe a 
dat o /înaltă apreciere relațiilor din
tre cele două țări și partide și a 
mulțumit pentru sprijinul acordat de 
țara noastră în formarea de cadre 
naționale. în timpul întrevederii s-a 
procedat la o analiză a stadiului re
lațiilor . bilaterale, evidențiindu-se 
posibilitățile concrete de dezvoltare 
a acestora. îndeosebi în domeniile 
economic și comercial.

Unul dih patru alegători ameri
cani va avea ocazia să voteze, in 
noiembrie, in problema înghețării 
înarmărilor nucleare, deoarece nu
meroase state din componența 
S.U.A., orașe și comunități organi
zează referendumuri asupra acestei 
chestiuni. Votul se apropie foarte 
mult de ceea ce ar putea fi numit 
un referendum național asupra, li
nei probleme importante și, chiar 
dacă rezultatul înregistrat la urne 
va avea numai un caracter orienta
tiv, o majoritate substanțială în fa
voarea înghețării armamentelor nu
cleare va constitui' o impresionantă 
manifestare a voinței opiniei pu
blice.

StatuLWisconsin și orașul Brattle
boro, din statul Vermont, sint pri
mele care iși cheamă electoratul la 
urne în această problemă, in cadrul 
unui asemenea referendum, in ora

șul Austin, statul Texas, s'imbătă, 
cu ocazia unui scrutin local, unul 
din patru alegători, a participat la 
un referendum neoficial, pronunțîn- 
du-se pentru înghețarea înarmări
lor nucleare.

Statele California, Arizona, Ore- 
gon, Dakota de Nord, Montana, Mi
chigan, Rhode Island și New Jer
sey, precum și orașe ca Chicago și 
Philadelphia vor organiza referen
dumuri in această problemă în no
iembrie. Orașele Juneau, Fairbanks 
și Anchorage, din Alaska, vor or
ganiza astfel de referendumuri la 5 
octombrie. In total, peste 25 la sută 
din populația S.U.A. se află in a- 
ceste state și localități. Pînă in pre
zent, peste 480 de orașe și comuni
tăți americane s-au declarat în fa
voarea înghețării înarmărilor nu
cleare, ca un prim pas in direcția 
dezarmării.

Mii de persoane s-au adunat în gara din Helsinki în așteptarea grupului 
de artiști care au străbătut cu „Trenul păcii" 14 orașe din țară pentru 
a populariza ideea transformării nordului Europei într-o zonă fără arme 

nucleare

„Forța nucleară să fie folosită exclusiv in scopuri 
pașnice, pentru dezvoltarea economică și socială 

in toate țările lumii!"
VIENA 14 (Agerpres). — Da Viena. s-au deschis lucrările Conferinței 

internaționale privind experiența -în folosirea energiei nucleare, pregătită 
de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.). Timp de 
cinci zile, peste 1 100 tie specialiști, provenind din 55 de țări ale lumii, 
vor examina principalele probleme pe care le ridică producerea și utili
zarea energiei nucleare, locul ce revine acesteia în realizarea programelor
economice și sociale ale statelor.

Principalele teme aflate în dezba
tere se referă îndeosebi la planifi
carea și dezvoltarea programelor 
energetice nucleare ; resursele și. pro
ducția de uraniu ; construcția centra
lelor nucleare ; îmbogățirea uraniului 
și producerea combustibilului ; pro
gramele de energie nucleară în țările 
în curs de dezvoltare ; cheltuielile le
gate de producerea energiei nuclea
re ; energia nucleară, mediul încon
jurător și depozitarea deșeurilor nu
cleare.

Discuțiile, schimburile de informa
ții și experiență în problemele men
ționate au la bază peste 240 de lu
crări științifice prezentate de partici- 
panți.

Specialiștii români prezenți la con
ferință vor expune referatele avînd 
ca temăi,situația actuală și dezvolta
rea energiei nucleare in România și

creșterea gradului de securitate în 
folosirea energiei nuclearei

Directorul general al A.I.E.A., Hans 
Blix, președintele conferinței,( a evo
cat, în cuvîntul de deschidere a lu
crărilor, dezvoltarea rapidă pe care 
a cunoscut-o în ultimii ani energia 
nucleară, aplicațiile acesteia în multe 
sfere de activitate și a insistat asu
pra creării condițiilor ca forța nu
cleară să fie folosită exclusiv in 
scopuri pașnice, pentru creșterea gra
dului de civilizație, de dezvoltare e- 
conomică și socială in toate țările lu
mii. El a subliniat importanța confe
rinței pentru extinderea și intensifi
carea schimburilor de informații in 
ceea ce privește cunoașterea, stăpi- 
nirea și utilizarea energiei nucleare, 
pentru difuzarea largă a cunoștințe
lor dobindite, de care să beneficieze 
toate țările, în primul rind cele in 
curs de dezvoltare.

Inaugurarea Tîrgului internațional de la Zagreb
Pavilionul României a fost vizitat de președintele Consiliului 

Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 14 (Agerpres). — Marți 

a fost inaugurată cea de-a 35-a edi
ție a Tîrgului internațional de la 
Zagreb, la care sint prezente peste 
1'460 de firme și întreprinderi din 
63 de țări de pe toate continentele. 
Țara : noastră, participantă tradițio
nală la acest tîrg, prezintă o gamă 
largă de produse din domeniul in
dustriilor construcțiilor de mașini, 
electrotehnică, chimică, siderurgică, 
ușoară, alimentară, precum și diver
se bunuri de larg consum.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de Milka Planinț, președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, de Milenko Boianici, se
cretar federal pentru comerț exte
rior, președintele părții iugoslave în

Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, de Ante Mar- 
kovici, președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării R.S. Croația, de 
alte oficialități. Oaspeții, întîmpi- 
nați la intrarea în pavilion de Ni
colae Mihai, ambasadorul' României 
la Belgrad, au făcut aprecieri pozi
tive la adresa nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, a modului de 
amenajare a expoziției. S-a sublini
at că participarea României se în
scrie pe linia relațiilor de colabora
re pe multiple planuri existente în
tre România și Iugoslavia.

„In stimulent pentru 
afirmarea deplină a 

femeilor în România"
Revista egipteană 

„Hawa" despre viafa 
și activitatea femeilor 

din tara noastră
CAIRO 14 (Agerpres). - Re

vista „Hawa", care apare la 
Cairo, în limba arabă, publică, 
sub semnătura ziaristei Mana El 
Mallakh, un amplu reportaj din 
România, dedicat vieții și acti
vității femeilor din țara noastră. 
Sint subliniate posibilitățile de 
afirmare a femeilor, în deplină 
egalitate cu bărbații, în toate 
domeniile vieții economice, po
litice și sociale. Cu deosebire se 
scoate în evidență rolul de frun
te pe care-l are, în promovarea 
activității de masă a femeilor, 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, perso
nalitate marcantă a vieții știin
țifice internaționale. Ilustrațiile 
publicate înfățișează momente 
ale întîlnirilor tovarășei Elena 
Ceaușescu cu diferite categorii 
de femei muncitoare din țara 
noastră, arătîndu-se că „exem
plul său constituie un stimulent 
de seamă pentru afirmarea de
plină a femeilor în România, 
atît în cîmpul muncii, cît și in 
educarea tinerei generații".

ZIUA NATIONAL A REPUBLICII COSTA RICA

Excelenței Sale Domnului LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

SAN JOSE

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Costa Rica, îmi face 
plăcere să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și 
al meu personal, felicitări calde și cele mai bune urări de sănătate personală, 
progres continuu și prosperitate poporului costarican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Salonul international> 
de aviație

de la Farnborough
Aprecieri deosebite pen
tru realizările României 

in domeniul aviației
LONDRA 14 (Agerpres). — La 

Salonul internațional, de aviație 
de la Farnborough, România a 
participat pentru prima dată cu 
un, stand in care au fost pre
zentate realizări ale industriei 
aeronautice românești — avioa
nele IAR 28 MA, IAR 825 și 
IAR 827, motoplanorul IS 29 D2 
și motoplanoarele IS-30 și IS-32.

La centrul de conferințe al 
tîrgului a avut loc o conferință 
de presă dedicată țării noastre, 
în cadrul căreia au fost înfăți
șate aspecte privind dezvoltarea 
industriei aviatice românești și 
cooperarea româno-britanică in 
acest domeniu. S-a ' evideîifiat 
că lansarea primului avion Rom- 
bac 1-11, seria 560, constituie 
încununarea cu succes a unei 
importante acțiuni' de cooperare 
între cele două țări,- realizată 
în baza acordului conveitiț cu 
prilejul vizitei de sto.t efectuate 
în iunie 1978 ■ de președintele 
Nicolae Ceaușescu și ' tovarășa 
Elena Ceaușescu în Marea Bri- 
tanie..

La conferința de presă au par
ticipat specialiști și reprezen
tanți. ai unor firme de prestigiu, 
ziariști, care au apreciat in mod 
deosebit realizările, obținute de 
România in domeniul aviației.

Standul românesc a fost vizi
tat de un numeros public, iar 
publicațiile de specialitate în 
domeniul aviației (Flight Inter
national, Interavia, Air Inter
național, Clugh Revue etc) au 
subliniat pe larg prezența Româ
niei la această prestigioasă reu
niune aviatică internațională.

La solicitarea aerocluburilor 
britanice, după închiderea târ
gului, motoplanoarele și planoa
re le românești au participat la o 
demonstrație aviatică.

Parlamentele trebuie să-și sporească rolul 
de promotor al ideilor de înțelegere și colaborare 

între popoare
Deschiderea lucrărilor Conferinței Uniunii Interparlamentare

ROMA 14 (Agerpres). — La Roma au început lucrările celei de-a 69-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamentare. Participă delegații ale grupuri
lor parlamentare naționale din peste 95 de țări. Ia parte și o delegație a 
grupului român' din Uniunea Interparlamentară condusă de Stan Soare, 
președintele grupului.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise probleme de mare actualita
te ale vieții internaționale, în primul 
rind participarea parlamentelor la 
adoptarea unor măsuri concrete în 
domeniul dezarmării, la lichidarea 
bazelor militare, contribuția la solu
ționarea pe cale pașnică a conflicte
lor, eradicarea fenomenelor de foa
mete și subnutriție,,în general, a stă
rii de subdezvoltare cu care este con
fruntată o mare parte a omenirii, 
edificarea securității și cooperării în 
Europa, situația în Orientul Apropiat, 
accesul Namibiei la independență și 
lichidarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului, probleme ale mediului 
înconjurător.

în alocuțiunea 'rostită cu acest 
prilej, președintele Italiei. Alessandro 
Pertini, a subliniat ■ gravele conse
cințe ale multiplicării stărilor con- 
flictuale existente în diferite zone 
ale globului, chemind parlamentele 
să respingă,.calea militară - de, rezol
vare a diferendelor dintre state. In

context, el a declarat că poporul pa
lestinian trebuie să aibă o patrie a 
sa. Evitarea unui holocaust nuclear, 
a arătat șeful statului italian, recla
mă încetarea de urgență a cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri de 
dezarmare, folosirea resurselor în 
scopuri pașnice, pentru progresul 
comun al umanității.

Președintele Consiliului Uniunii 
Interparlamentare. Rafael Caldera, a 
relevat că- parlamentele, care expri
mă voința popoarelor respective, 
trebuie să-și sporească rolul de pro
motor al cauzei păcii, al ideilor de 
înțelegere și colaborare.

în mesajul transmis conferinței, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a arătat că Na
țiunile Unite și Uniunea Interparla
mentară sint chemate să acționeze 
în continuare cu .eforturi sporite 
pentru rezolvarea obiectivelor pri
mordiale. comune.:, pacea, dezarma? 
rea, justiția și prosperitatea întregii 
omeniri.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 14 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar sirian — 
citat de agenția S.A.N.A. — a anun
țat că,-in timpul acțiunilor'de încăl
care a încetării focului comise, luni, 
de Israel, forțele aeriene ale aces
tui stat au efectuat 227 zboruri de 
bombardament asupra unor poziții 
ale unităților siriene din cadrul 
Forței arabe de descurajare din 
Liban.

Apărarea antiaeriană siriană a ri
postat pentru a împiedica forțele 
atacatoare să-și atingă obiectivele — 
arată S.A.N.A., care precizează că 
de partea siriană s-au înregistrat 
trei persoane rănite, iar trei tunuri 
și două vehicule de apărare. anti
aeriană au fost lovite.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Portul 
Beirut și-a reluat luni activitatea, 
după trei luni de întrerupere, în 
momentul în care contingentul fran
cez părăsea capitala libaneză — in
formează agenția France Presse. 
Pentru prima oară de la 6 iunie por
tul și-a regăsit animația și nouă 
nave și-au descărcat marfa, în timp 
ce alte nouă, blocate de mai multe 
săptămîni, au putut ridica ancora.

Zona din exteriorul incintei portu
lui a fost ocupată de unități ale for
țelor de securitate interioară liba
neze.

Totodată, se menționează că sol- 
dații ișraelieni care trebuiau să eva
cueze portul după sosirea Forței in
ternaționale tampon, la 21 august, 
ocupă încă unul din depozite.

Cursul ascendent al unor relații prietenești
25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Sri Lanka

La 15 septembrie se împlinește un 
sfert de veac de la stabilirea relații
lor diplomatice între România și Sri 
Lanka, act politic care s-a înscris ca 
o ilustrare a consecvenței cu care 
tara noastră își extinde și adincește 
raporturile de prietenie și colaborare 
cu- toate națiunile angajate pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare. Aceasta 
a creat cadrul necesar statornicirii 
unei conlucrări fructuoase pe_ mul
tiple planuri între cele două țări. In 
perioada care a trecut de atunci, re
lațiile româno-srilankeze au cunos- 

o evoluție ascendentă, mațeria- 
lizindu-se in numeroase acorduri și 
înțelegeri.

Deși situate la mari depărtări geo
grafice, între cele două state au exis
tat o serie de schimburi economice și 
culturale încă de la sfîrșitul secolului 
trecut. în condițiile in care. după_ cel 
de-al doilea război mondial. România 
a pășit pe calea construirii unei vieți 
noi. iar Sri Lanka, scuturind jugul 
robiei coloniale, a devenit un stat 
independent la 4 februarie 1948, rela
țiile .dintre cele două țări s-au ex
tins în diverse domenii de activitate. 
Ca urmare a convorbirilor purtate 
prin intermediul reprezentanțelor 
celor două țări la Londra, s-a fixat 
ziua de 15 septembrie 1957 ca dată de 
stabilire a relațiilor diplomatice, ac
țiune pornită din „dorința de a- dez
volta bunele raporturi dintre cele 
două țări în spiritul prieteniei, co
laborării și respectului reciproc”, cum 
se arăta în comunicatul publicat 
atunci la București și Colombo.

Insulă a cocotierilor, palmierilor și 
arborilor de cauciuc, a plantațiilor de 
ceai și a pădurilor cu esențe prețioa
se, Sri Lanka a obținut un șir de re
zultate pe linia înlăturării consecin
țelor dominației coloniale. Eforturile 
depuse de poporul srilankez pe calea 
propășirii economico-sociale au fost 
și sint urmărite cu atenție și simpa
tie in țara noastră. România socialistă 
a sprijinit sub diferite forme efortu
rile tinerei republici pentru valorifi
carea, in interesul propriu, a bogății
lor naționale, pentru consolidarea in
dependenței sale economice. Pe a- 
ceastă linie, România a participat cu 
mașini, instalații, tehnicieni și asis
tență tehnică la construirea Comple

Vedere din orașul-port Colombo, capitala Republicii Socialiste Democratice 
Sri L'anka

xului de prelucrare a lemnului de la 
Avissawella ; tot cu asistență tehnică 
românească a fost construită prima 
linie de asamblat camioane din Sri 
Lanka ; pe ogoare din această țară 
lucrează tractoare, iar pe căile ferate 
circulă vagoane de pasageri de fa
bricație românească și care se bucură 
de buna apreciere a partenerilor 
srilankezi. De asemenea, în cadrul 
schimburilor comerciale, în Romă-1 
nia sosesc diferite produse ale eco
nomiei acestei tinere republici.

Totodată, s-au extins contactele 
culturale, schimburile în domeniul 
educației și al științei, inclusiv prin 
acordarea de burse pentru studenții 
din Sri Lanka la cursurile din insti
tute de învățămînt superior din țara 
noastră. în Sri Lanka s-a bucurat 
de o înaltă apreciere volumul 
„CEAUȘESCU ȘI ROMÂNIA — 
PREZENT ȘI PERSPECTIVE”, apărut 
în editura „Spectrum Lanka”, expre
sie a interesului manifestat de po
porul srilankez pentru prodigioasa 
activitate a președintelui României

pusă în slujba cauzei păcii și progre
sului în lume.

România și Sri Lanka dezvoltă un 
amplu dialog constructiv pe plan in
ternațional — în cadrul mișcării de 
nealiniere, în „Grupul celor 77”, la 
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale — adueîndu-și, astfel, con
tribuția la eforturile generale pentru 
menținerea și apărarea păcii, pentru 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare, pentru o nouă 
ordine economică și politică mon
dială, bazată pe egalitate în drepturi 
și respectul reciproc, care să permită 
tuturor națiunilor să se dezvolte li
ber, de sine stătător.

Cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Sri Lanka, relații de Ia a căror 
consacrare pe plan diplomatic se îm
plinesc 25 de ani, corespunde, fără 
îndoială, intereselor ambelor țări și 
popoare, înscriindu-se, totodată, ca 
un aport de seamă la cauza păcii și 
înțelegerii internaționale.

AGENȚIILE DE PRESA

LA GENEVA S-AU DESCHIS, MARȚI, LUCRĂRILE SESIUNII OR- 
P,™ARE A COMISIEI CONSULTATIVE PERMANENTE COMUNE SO- 
VIETO-AMERICANE. Acest organism, precizează agenția T.A.S.S., a fost 
creat pentru, a contribui la transpunerea in viață a obiectivelor și preve
derilor Tratatului privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă și 
aJe Acordului provizoriu privind unele măsuri în domeniul limitării arma
mentelor strategice ofensive, încheiate intre U.R.S.S. și S.U.A. la 26 mai 
1972, precum și ale Acordului privind măsurile in vederea diminuării pri
mejdiei izbucnirii unui război nuclear, încheiat între cele două țări la 
30 septembrie 1971.

CONVORBIRI UNGARO — CE
HOSLOVACE. Comunicatul publi
cat la încheierea convorbirilor din
tre Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S.C., 
care a întreprins o vizită în Unga
ria. relevă că părțile au examinat 
stadiul relațiilor dintre cele două 
partide și țări și au procedat la un 
schimb de opinii privind situația 
internațională și problemele actua
le ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale — transmit 
agențiile C.T.K. și M.T.I.

procedat la un schimb de păreri 
asupra . unor probleme internațio
nale actuale.

CONFERINȚA PARTIDULUI SO
CIALIST UNIT DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL. Probleme ale lup
tei pentru asigurarea dreptului la 
muncă, împotriva concedierilor in 
masă au constituit tema conferin
ței Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, transmite a- 
genția T.A.S.S.

SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U. LA PARIS. Secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, care 
se află într-o vizită oficială la 
Paris, a abordat cu președintele 
Franței, Franțois Mitterrand, pro
bleme privind dezarmarea, situația 
din Orientul Mijlociu — subliniin- 
du-se necesitatea de a se acționa 
„pentru deblocarea acesteia” — 
precum și negocierile globale ser
vind drept cadru- al „Dialogului 
Nord-Sud“, anunță agenția A.F.P.

LA PRAGA a avut loc o între
vedere între Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și Aii 
Nasser Mohammed, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, . președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului, 
prim-ministru al R.D.P. Yemen, 
care a efectuat o scurtă vizită de- 
prietenie în capitala cehoslovacă, 
anunță agenția C.T K. Cei doi con
ducători de partid și de stat au 
examinat stadiul și perspectivele 
colaborării dintre cele două parti
de și țări pe multiple planuri, au

ARESTAREA LUI GELLI. Licio 
Gelli, fostul conducător al organi
zației masonice secrete „P-2“ — care 
s-a aflat in centrul unui, scandal. 
politic italian ce a dus la de
misia guvernului Forlani, anul 
trecut — a fost arestat, la Geneva, 
in momentul in care încerca să 
scoată mai multe milioane de dolari 
dintr-o bancă elvețiană, a anunțat 
Ministerul elvețian al Justiției, po
trivit agenției France Presse.

GUVERNUL NICARAGUAN A 
SEMNAT MAI MULTE ACORDURI 
DE COOPERARE CU ORGANIZA
ȚIA NAȚIUNILOR UNITE PEN
TRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRI- 
CU LTU RA (F.A.O.), in baza cărora . 
F.A.O. ii acordă sprijin tehnic pen
tru traducerea în viață a progra
mului guvernamental de dezvoltare 
a sectorului agroindustrial al țării — 
transmite agenția Nueva Nicaragua.

Poporul costarican 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 161 de ani 
de la proclamarea in
dependenței de stat — 
act care a pus capăt 
îndelungatei dominații 
coloniale.

Mica republică cen- 
troamericană (50 730 
kmp și aproape 3 mi
lioane de locuitori) 
dispune de însemnate 
resurse naturale : pă- 
mînt fertil, zăcăminte 
considerabile de mine
reu de fier, sulf, aur, 
mangan, bauxită, zinc, 
nichel și cupru. Agri
cultura rămîne secto
rul preponderent al e- 
conomiei țării, expor
turile de cafea și ba
nane reprezentînd cea 
mai mare parte a ex
porturilor. Concomi
tent cu stimularea a- 
cestor culturi, au fost 
extinse suprafețele 
destinate , plantațiilor 
de zahăr și au fost 
modernizate fabricile 
de prelucrare.

în ultimii ani preo
cupările se concen
trează însă mai cu 
seamă în sfera dezvol
tării industriale, ca 
singura cale, de a asi
gura valorificarea su
perioară • a resurselor 
natural^. Orientarea

investițiilor spre secto
rul industriei a făcut 
ca, de cițiva ani, rit
mul de creștere a a- 
cesteia să fie dubiu 
față de cel înregistrat 
de producția agricolă. 
O serie de unități si
derurgice, energetice 
și ale industriei ușoare 
au intrat în funcțiune 
sau se află în diferite 
stadii de realizare, în
tre ele numărîndu-se 
uzina de prelucrare a 
bauxitei din San Isi
dro, barajul și hidro
centrala El Arenal, 
precum și marea hi
drocentrală de la Co- 
robiel. în anii urmă
tori, harta economică 
a țării urmează să se 
îmbogățească cu noi 
întreprinderi ale in
dustriei chimice, fa
brici de hîrtie, ciment, 
motoare și transfor
matoare electrice etc.

Rezultate notabile 
au fost obținute și în 
domeniile asistenței 
sociale, sănătății pu
blice șiînvățămintului, 
îndeosebi în extinde
rea învățămîntului teTi- 
nic, chemat să asigure 
pregătirea cadrelor 
necesare tinerei in
dustrii.

Poporul român ur
mărește, cu interes și

simpatie eforturile po
porului costarican în
dreptate spre dezvol
tarea accelerată a ță
rii. După 1970, cînd 
România și Costa Rica 
au stabilit relații di
plomatice. raporturile 
de prietenie și colabo
rare dintre cele două 
țări și popoare au cu
noscut o evoluție con
tinuă. Un moment de 
cea mai mare însem
nătate în cronica le
găturilor româno-cos- 
taricane l-a constituit 
vizita efectuată de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu în Costa 
Rica în 1973. Tratatul 
de prietenie și coope
rare, celelalte impor
tante acorduri și în
țelegeri încheiate în
tre cele , două țări cu 
acel prilej au deschis 
ample perspective 
conlucrării economice, 
politice și culturale, în 
interesul ambelor po
poare. al păcii și în
țelegerii internațio
nale.

Sărbătoarea de as
tăzi constituie pentru 
poporul român un fe
ricit prilej de a adre
sa poporului costari
can urări de succes în 
dezvoltarea tării sale 
pe calea progresului 
economic și social.
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DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

INTERNAȚIONALĂ

„Soluția actualei crize nu poate fi găsită decît intr-o 
nouă ordine economică internațională"

- afirmă secretarul executiv al C.E.E./O;N.U.
BELGRAD. 14 (Agerpres). — Si

tuația economică mondială a atins 
nivelul său cel mai critic de la marea 
criză din deceniul al patrulea al 
acestui secol — arată, intr-un articol 
publicat în ziarul „Politika“r Janez 

! Stanovnik,' șecretar executiv al ,.Co-r 
misiei O.N.U. pentru Europa (C.E.E,/ 

J O.N.U.). El a adăugat că soluția nu 
poate fi găsită decit într-o nouă or
dine economică internațională. Criza 
economică actuală — a arătat Sta- 
nbvnik — nu este doar rezultatul 
distorsiunilor de pe piața mondială, 
ci și al politicilor economice extre
miste practicate de o serie de state. 
Secretarul executiv al C.E.E./O.N.U. 
a menționat că sporirea bruscă: a 
prețului petrolului, precum și prac
ticile protecționiste din partea unor

' Diminuarea comerțului 
exterior nipon

TOKIO 14 (Agerpres). — Atît ex
porturile, cît și importurile japoneze 
au scăzut în august, în raport cu 
aceeași lună a anului trecut, relevă 
datele publicate la Tokio de Minis
terul Comerțului Internațional și al 
Industriei (M.I.T.I.). Se precizează 
că reducerea exporturilor este de 
ordinul a 12,2 la sută, iar a impor
turilor de 12 la sută. Un purtător 
de cuvînt al M.I.T.I., citat de agen
ția Kyodo, consideră că recesiunea 
globală, deteriorarea poziției yenului 
pe piețele monetare occidentale, îh 
special în raport cu dolarul S.U.A., 
precum și înrăutățirea situației fi
nanciare a țărilor în curs de dezvol
tare se numără între factorii care au 
cauzat o asemenea evoluție.

mari puteri economice împovărează 
situația țărilor sărace. Arătînd că 
economia statelor capitaliste dezvol
tate resimte efectele recesiunii și in
flației, el a spus că această situație 
se răsfrînge negativ asupra oameni
lor rmuncii-,- .ppin;; creșterea șomajului, 
pare afectează-^ peste 30 milioane de 
persoane.

Pe de altă parte, datoriile țărilor 
în curs de dezvoltare^ sînt atît de 
mari, incit asistența nu ar putea asi
gura nici plătirea dobînzilor. foarte 
ridicate. Dar ceea ce este și mai 
trist — a spus Stanovnik — este fap
tul că, pe glob, peste 800 milioane 
de persoane suferă de foame, iar în 
fiecare oră mor cîteva sute de oa
meni din cauza malnutriției.

POLONIA : îndeplinirea 
planului la extracția 

de huilă
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

Agenția poloneză P.A.P. informează 
că în intervalul ianuarie—august în 
Polonia au fost extrase 126.5 milioa
ne tone huilă, înregistrîndu-?se o 
creștere de 18,7 milioane tone com
parativ cu perioada similară a anu
lui trecut.

în prezent — arată P.A.P. — ne
voile de huilă ale economiei națio
nale Sînt pe deplin satisfăcute. Sursa 
citată precizează că ’ au fost expor
tate deja 18 milioane tone, gu peste 
6 milioane mai mbit decît în peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Conform planului, se creează 
re’zerve suplimentare atît pentru in
dustrie, cit și pentru export.

Simplă „impolitefe" ?
Procesul care a avut 

loc nu demult in oră
șelul vest-german Se- 
elze, de , lingă I-Iano- 
vra, împotriva Grup- 
penfiihrerului- Jorg 
Haushelter, șeful . u? 
neia din numeroa
sele grupe așa-numite 
șportivo-militare, s-a 
terminat cu o sentință 
care prevede o simplă 
amendă aplicată pen
tru... atitudine necu
viincioasă față de tri
bunal. Atît și nimic 
mai mult ! In aplica
rea acestei sentințe nu 
s-a ținut seama nici 
de uniformele hitleris- 
te pe care le-au îm
brăcat. membrii „gru
pei" în timpul exerci- 
țiilor,' nici de căștile 
de oțel sau beretele cu 
însemnele „SS“, nici 
de celelalte simboluri 
naziste arborate in vă
zul- tuturor. Nu s-a 
ținut seama nici de 
plingerile locuitorilor 
orășelului, care au 
fost, in repetate rin- 

■ duri, .victimele „acțiu
nilor" organizate de 
„băieți". Evident, la 
proces, ' Gruppenfiih- 
rerul a negat cu can
doare că acțiunile sale 
ar avea caracter 
politic. Ce dacă apar
tamentul său a fost

pavoazat cu un steag 
hitlerist cu zvastică 7 
Ce dacă în acest a- 
partament au fost des
coperite manifeste cu 
chemarea „Ne vom în
toarce pentru a lupta 
pentru un nou Reich"? 
Ce dacă Haushelter 
purta insigna partidu
lui nazist ? După pro
pria . sa mărturisire, 
„grupa" pe care o con
duce, este „înrudită" cu 
„grupa militar-sporti- 
vă“ a lui Hoffman, 
interzisă, ca fiind o or
ganizație neonazistă. 
Ei și ?

Coincidența a vrut 
însă ca procesul din 
orășelul Seelze să ai
bă loc în momentul în 
care aproape toate, zia
rele din R,F.G. au pu
blicat declarația Mi
nisterului federal de 
Interne referitoare la 
intensificarea în țară 
a ..tendințelor extre
miste de dreapta^ do
cument în care se re
cunoaște că problema 
„radicalismului de 
dreapta" a devenit in 
ultimii doi ani una 
dintre cele mai actu
ale probleme. La rîn- 
dul său, ziarul „Sild- 
deutiche Zeitung" re
marcă faptul că, in 
comparație cu anii tre-

cuți, „curentele radi
cale . de dreapta" au 
căpătat o coloratură 
suplimentară, ele con- 
centrîndu-și acu'rn a- 
tenția asupra ațițării 
urii față ' de străini și 
în primul rind față de 
muncitorii imigranți.

in prezent se lan
sează deschis lozinci 
din arsenalul nazis 
mulul, se aud din nou 
apeluri la păstrarea 
„purității singelui ger
man arian". Dar nu e 
vorba numai de lo
zinci. După cum a a- 
nunțat Ministerul de 
Interne al R.F.G., gru
pările neonaziste au 
trecut de la vorbe la 
fapte, recurgind, tot 
mai frecvent în ultima 
vreme, la forță, la te
roare, la atentate — 

, explozii și incendieri
— îndeosebi împotriva 
străinilor. Numărul 
actelor criminale să- 
vîrșite de ele in anul 
1981 a fost de peste 
două ori mai mare 
față de anul 1980, iar 
în prima jumătate a 
anului in curs n-au 
scăzut, ci dimpotrivă. 
Să fie, oare, toate a- 
cestea doar expresia 
unor... atitudini necu
viincioase? (S. Podină).
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