PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

La Combinatul de utilaj greu
din Cluj-Wapoca

ia

A fost elaborată prima șarjă
ia oțelăria electrică
A fost elaborată prima șarjă de oțel la
primul cuptor electric al oțelăriei de la
Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca. obiectiv industrial a cărui piatră de
temelie a fost pusă de secretarul general |
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Noul cuptor electric are o capacitate de
30 000 tone pe an oțel lichid. Aici se vor
elabora lingouri in greutăți de 4—120 tone,
în funcție de necesități, care vor acoperi
nevoile combinatului de oțeluri aliate și
înalt aliate. Oțelăria electrică este dotată
in proporție de peste 80 la sută cu uti
laje fabricate în țară. (Al. Mureșan, co
respondentul „Scinteii").
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RECOLTAREA
PORUMBULUI

Localitatea i una cu
dinei rădăcini în istorie —
Giurgiu. Uzina : una din
tre cele mai moderne —
întreprinderea
construc
toare de mașini și utilaj
greu (I.C.M.U.G.). Ea se
găsește într-un oraș aflat
acum într-o perioadă pe
care am numi-o de dez
voltare accelerată (după cîteva decenii el a redevenit
capitală de județ, in urmă
cu mai puțin de doi ani).
O intreprindere nouă, la a
cărei construcție piatra de
temelie a așezat-o insuși
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în de
cembrie 1976, atunci cind,
împreună cu tovarășul To
dor Jivkov, a inaugurat
lucrările de construcție a
unei întreprinderi românobulgare,. la Giurgiu și la
Ruse, expresie a relațiilor
de strinsă prietenie și co
laborare dintre cele două
țări. întreprinderea de la
Giurgiu a ajuns acum
in plină activitate produc
tivă. Așa-numita perioadă
de finalizare a investiției
(pentru o primă etapă) se
apropie de sfîrșit.
Ziduri noi, cu mari suprafețe colorate intr-un
albastru de cer senin, cu
geamuri mari și curate.
platforme și alei noi din
beton. în halele de produc
ție mașinile sînt noi și ele
sentiment stenic de casă
nouă.
Mai fusesem aici în urmă
cu doi ani. Același om
care îmi vorbise atunci și
îmi arătase cu emoție pri
mele eforturi pentru a fi
realizate întîile produse
(simple remorci tehnologi
ce pentru instalații petro
liere și o primă instalație
de foraj) îmi arată și acum
(de data aceasta cu aerul
celor' care au înaintat se
rios intr-o maturitate a
muncii lor) o uzină care,
de la un capăt la altul,
produce și lasă cu degaja
re în urmă dificultățile,
pașii încă nesiguri ai înce
putului. Marin Pavel, se
cretarul comite' ilui de

reprezinte un obiectiv central al
preocupărilor fiecărui colectiv mun
citoresc, al organelor și organizații
lor de partid, al consiliilor oameni
lor muncii. Este necesar ca, pretu
tindeni, îndeplinirea sarcinilor de
export să fie urmărită cu toată exi
gența și răspunderea, zi de zi,
schimb cu schimb, pe întregul flux
de fabricație pină la expedierea
produselor.
Cp aceeași consecvență și răspun
dere este nevoie să se acționeze în
fiecare intreprindere pentru realiza
rea indicatorilor calitativi, de gficiență ai planului. Ne sint proaspete
în memorie înflăcăratele îndemnuri
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, le-a
adresat oamenilor muncii cu prilejul
recentelor vizite de lucru în mai
multe județe ale țării de a acorda
în continuare mai multă atenție
problemelor legate de creșterea pro
ductivității muncii, de reducerea
consumurilor materiale, de realiza
rea de economii mai mari in diferite
sectoare de activitate, inclusiv in ce
privește energia și combustibilul, în
vederea creșterii producției nete, a
eficienței economice și beneficiilor,
sporirii — pe această bază — a con
tribuției fiecărui colectiv Ia realizarea
velitului național, la creșterea bogă
ție i tării — calea sigură pentru dezvo tarea necontenită a patriei noastre
soc ialiste și ridicarea bunăstării popo ului.
Re același pian ca importanță, pe
agenda de lucru a întreprinderilor,
centralelor și ministerelor, a organe
lor locale de partid și de stat este
necesar să se situeze soluționarea
în perioada imediat următoare a tu
turor problemelor care privesc pre
gătirea temeinică a producției anu
lui viitor. Este vorba atît de defini
tivarea balanțelor materiale, a între
gului cadru contractual a! asigură
rii aprovizionării tehnico-materiale
și desfacerii producției, cit și de fi
nalizarea măsurilor de programare a
fabricației, de organizare științifică
a producției și a muncii, de pregă
tire a rțiașinilor și utilajelor, de in
troducere a noilor tehnologii, astfel
ca în ultima parte a trimestrului să
se realizeze o autentică „repetiție
generală" pentru producția anului
viitor.
Oameni ai muri. fin Industrie !
In intîmpinarea Conferinței Naționale a partidului, munciți cu abnega
ție și elan revoluționar, cu un înalt
spirit de dăruire și responsabilitate
muncitorească
pentru înfăptuirea
sarcinilor mobilizatoare ce stau in fața
voastră în acest ultim trimestru al
anului, pentru realizarea cu succes a
planului pe întreg anul 1982 ! Aceas
ta este in interesul general al socie
tății noastre, al creșterii continue a
avuției naționale, al înaintării neabă
tute a țării pe drumul progresului și
civilizației socialiste.

partid al uzinei, iar în ac
tivitatea profesională șef
al serviciului personal-invățămînt. Funcție-cheie . și
aceasta din urmă, într-o
întreprindere care își for
mează și încheagă un co
lectiv de muncitori și specialiști. Și atunci ca și
acum l-am văzut în fata
unor întrebări ce i se pun
cu o mare frecvență : „Pe
cine mai trimitem la școa
la de maiștri 7“ „De unde
mai luăm turnători-forma-
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® Pînă în seara zilei de 29 septembrie, porumbul a
fost strîns de pe mai mult de un milion de hectare
- 48 ia sută din suprafața cultivată ® Condiții simi
lare, rezultate diferite între județe aflate în aceeași
zonă ® La culesul manual să fie concentrate mai
multe forțe de la sate ® Starea vremii impune ca
tot ce se strînge într-o zi să fie pus pînă seara la
adăpost
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI IN UNITĂȚILE AGRICC
SOCIALISTE LA 29 SEPTEMBRIE

COOPERATORI! MECANIZATORI!
Pînă In seara zilei de 29 septem
brie, porumbul a fost recoltat de pe
1 015 312 hectare, ceea ce reprezin
tă aproape jumătate din suprafața
cultivată. Intr-un număr de 15 ju
dețe, așa cum rezultă din cifrele în
scrise pe hartă, recoltarea este mai
avansată; in schimb, in altele si
tuația nu păate fi considerată co
respunzătoare. Porumbul s-a copt
practic in întreaga țară, dar rezul
tatele sint mult diferite chiar intre
județe aflate în aceeași zonă. Bună
oară, în zona I — între 74 la sută
(sectorul agricol Ilfov) și 39 la sută
(Tulcea) ; în zona a II-a — intre
91 la sută (Iași) și 24 la sută (Caraș-Severin); in zona a III-a — în
tre zero la sută (Brașov și Covasna) și 59 la sută (Hunedoara).
Stadiul diferit al recoltării are o
singură explicație plauzibilă : insu-

coace — armăturile indus
triale, robineți de pînă la
1 200 mm diametru și pre
siuni de 10 atmosfere, nu
prea avem desfacere pen
tru ele, nu se cunoaște in
țară că existăm și că pro
ducem așa ceva, o s-o rezolvăm noi și p-asta... Producem și pompe de noroi
de 160 de atmosfere, avem
în omologare și altele...",
Și astfel, nu știu de ce.
mi-a venit in minte ima
ginea cimpului mlăștinos

care se întindea pe aici
pină in urmă cu 6 ani.
peste care brusc suprapun
imaginea acestei uzine și a
produselor ei industriale
de tehnică sofisticată și.
cred, aceasta este tot ce
poate reprezenta mai bine
ideea de progres intr-o
țară care își cucerește cu
eroism viitorul.
Pornim mai departe. Pă
șim în universul uman și
mecanic al marilor spații
de producție, sub bolți li
niare de beton și sticlă in
care sute și sute de oameni
se slujesc de puternicele
lor mașini pentru a. mode
la oțelul și a-1 sili să de
vină ...mașini. Alei stră
juite de strunguri carusel
și freze portal, raboteze și
strunguri automate, un
zumzet continuu al mate
riei în prefacere, al mun
cii omului pentru propria
sa înălțare în civilizație.
Toate astea unde 7 Unde
— să nu uităm asta I —
nu era nimic, nimic alt
ceva decît existență uma
nă multă vreme silită de

ficienta mobilizare a mecanizatori
lor. cooperatorilor și .locuitorilor de
Ia sate la cules, deficiențele de or
din organizatoric care impiedicâ
realizarea vitezei zilnice de recolta
re. Fapt este că în ziua de 39 sep
tembrie. numai 4 județe — Olt. Ia
lomița, Călărași și Arad — din 13
aflate in zona I. au realizat viteza
de lucru prevăzută, 5 — Bihor,
Dîmbovița, Vilcea, Gorj și Botoșani
din 16 situate in zona a II-a, și 3
— Sălaj, Hunedoara și Maramureș
— din 12 aflate în zona a III-a. Ce
au de spus in acestă privință or
ganele de partid și agricole din ju
dețele care nu au realizat în ziua
de 29 septembrie viteza de lucru
prevăzută 7 Adresăm această între
bare mai ales organelor de partid
și agricole din județele Constanța,
Tulcea, Timiș, Satu-Mare, Galați și

Vaslui, care mai au de strins recol
ta de porumb de pe mari suprafețe.
Timpul este înaintat, în multe
zone ale tării vremea a devenit in
stabilă. De aceea,- in toate jude
țele, și cu atit mai mult in județele
care prin rezultatele de pină acum
se află sub media zonei respective,
este imperios necesar ca organele
locale de partid și agricole, consi
liile populare și conducerile unită
ților agricole să acționeze hotârit
pentru mobilizarea în lanurile de
porumb a mijloacelor mecanice pre
văzute și a unui număr sporit de
forțe umane de la sate. Pretutin
deni, să se lucreze bine organizat,
din zori și pină seara, la culesul
și transportul producției din cîmp,
astfel ca întreaga recoltă de porumb
să fie pusă la adăpost în timpul cel
mai scurt și fără pierderi.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTUR
•-7

LOCUITORI Al SATELOR!
I

Participați cu toate forțele și mijloacele,
cu toată puterea de muncă, din zori și pină

seara, la stringerea, transportul și depozita
rea recoltei de porumb! Nu precupețiți nici
un efort pină ce întreaga producție nu va fi
pusă la adăpost!

AU ÎNCHEIAT semănatul orzului
Județul Dîmbovițo
Lucrătorii ogoarelor din județul
Dîmbovița, in frunte cu comuniștii,
au încheiat însămințarea orzului,
Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
se spune în telegrama adresată
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de Comitetul județean
Dîmbovița ai P.C.R., câ mecaniza
torii, țăranii cooperatori si lucrătorii intreprinderilor agricole de
stat și-au concentrat, in prezent,
toate forțele la strîngerea și depozitarea porumbului, sfeclei de za
hăr. legumelor și fructelor, la re
coltatul furajelor, la eliberarea te
renurilor. executarea arăturilor și
semănatul griului.

La Tîrgoviște, pe vatra vechii „cetăți de scaun”, pulsează azi ritmurile industriei moderne

vitregia Istoriei să rămînă
la
forme
rudimentare.
Pentru a se naște acest
univers al muncii indus
triale. al elevării muncii
omului, al unei noi condi
ții umane, statul a cheltuit
2,1 miliarde lei (valoarea
investiției). O sumă care a
și început să fie recupera
tă ; este primul an în care
uzina produce beneficii.
— Cine ești dumneata.
tinere 7
— Eu 7 Sint maistru.

ASPIRAȚIILE MATURE
ALE UNEI UZINE TINERE
tori și frezori ?“, „Pe mina
cui dăm cutare sau cutare
mașină de mare complexi
tate și finețe 7“ Etc, etc.
Deci tovarășul Pavel îi
prezintă din nou reporte
rului uzina. încercind, de
fapt, să-l convingă precum
că intre ce era acum doi
ani și ce e acum este o
distanță cosmică. începem
cu o expoziție a produse
lor, din holul mare al pa
vilionului
administrativ.
Pentru produsele mari (in. stalații de foraj) — mache
te, pentru cele mici — pie
sele în original. „Iată, am
început acum doi ani cu
FSIB — o instalație de fo
raj seismic. Acum am evo
luat, produsul a fost reproiectat, modernizat, se nu
mește FSID sau FSC 2,5
și este tot ce poate fi mai
nou în domeniu. La fel, aceste utilaje FG-5 și FG-8,
noi, omologate, cu foarte
bune rezultate practice.
Iată aici machetele unor
instalații pentru viitor,
sint încă în concepție, nu
vorbiți despre ele... Din-

NEAnT

SALAD
/

MUREȘ

Ji

Sintrat in ultimul trimestru al
| perioadă in care, mai mult
iricind, eforturile tuturor coeijor de oameni ai muncii treoncentrate asupra realizării
le a sarcinilor de plan pe înan și asupra asigurării bunei
ri a producției anului viitor.
?Jjieroase știri sosite în aceste
A,; redacție din toate colțurile
ilustrează bunele rezultate ob‘ de foarte multe colective
forești care, acționind ferm,
rganizat, cu spirit gospodădepășit sarcinile de plan la
ția fizică sau la export, in
ile diminuării consumurilor
ale, a cheltuielilor de producansamblu, as '!nd sporuri
ante de produf
', de be.îtreprinTotuși, în ’
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deoseb
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.ia camai rămas din
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acum o activitate
;ît, mai ales, în
;are au acumulat
nuncească la - nivelul
jilităților în vederea
lui la producția fizică
și sortimentele prevlă
să se înțeleagă cu toarea de către fiecare
ecialist sau cadru de
ja toate produsele, toate
e prevăzute in plan au
e precisă in mecanismul
economiei naționale și,
1, fabricarea lor integrală
ie o necesitate imperioasă.
<s In această privință se vor
măsurile ce trebuie aplicate
I
Iruință in toate unitățile pentru
)
area deplină, cu înalt randai v^jșt. a mașinilor, utilajelor și in' -.Soțiilor din dotare, pentru orgaj
ira judicioasă a activității in
u
. |șj ateliere, la fiecare loc de
astfel incit întregul poten■ tehnic și uman să fie bine folo, _ -jar zi de zi, decadă cu decadă să
|- ».;<ibțină rezultate superioare in
I 4$® zarea producției fizice.
F
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contractele .Încheiate cu parte..șaj8 externi. Nici un moment nu
ț
xle să pierdem din vedere că
L? iȘtrtul este o problemă fundamenS a dezvoltării generale a țării, o
jk'^pditie obligatorie a echilibrării
* ' "'lanțel de plăți externe și,- de
i ■V-iS-tea, onorarea riguroasă a comen' Sr contractate la export trebuie să

SUCEAVA
BISTRIȚANĂSĂUD

— Parcă prea tinăr pen
tru asta...
— Cred că e o prejude
cată. Gindiți-vă că mi-am
început viața de muncitor
din adolescență. Mai intii
Ia șantierul naval și pe
urrriă, pentru că a fost ne
voie, am venit aici, chiar
dacă era mai greu, că erau
toți începători, pe unii tre
buia să-i așezi cu mina...
Măi, tu stai aici și fă cu
tare treabă 1... începutul
n-a fost deloc simplu...
Vorbește ca un' bătrîn
meșter despre amintiri
vechi (doi ani e timp înde
lungat aici). Reia :
— Dacă vă uitați, toți
sînt tineri aici.Eu pot să
zic că-s veteran... Sînt cel
mai vechi și cel mai tînăr
maistru... Știți cum am
devenit maistru 7 Pe cînd
eram strungar, am fost de
trei ori la faza pe țară a
concursului pe meserii.
Dar n-am reușit să ies
decît între primii zece.
— Totuși, al optulea pe
țară...
— Da, dar m-am ambi-

ționat și m-am dus Ia
cursurile de maiștri. Acum
formez eu strungari. Nu
mă laud, dar sînt foarte
buni băieții.
— Poate vreunul dintre
el, la un concurs...
— Poate.
L-am lăsat pe „vetera
nul" Dumitru Tudose ca să
discut cu un altul, mai
vîrstnic.
— Dumneavoastră 7
— Maistru instructor Tudorel Pană.
E aici de la început,
vechi meșter giurgiuvean.
Misiunea lui : să formeze
meseriași;
— Am scos vreo șase se
rii de strungari, vreo 200...
— Misiune grea.
— Știți care-i dificulta
tea 7 Deși foarte tineri,
unii vin aici cu concepții...
învechite. Câ meseria ar fi
doar ca să te afli în
cîmpul muncii...
— Și nu-i așa 7
— Este, dar nu-i de ajuns.
Vedeți, noi ne trimitem
produsele la tîrguri inter
naționale, la Budapesta, la
Moscova. la București...
Deci avem ambiții mari.
Asta nu se poate cu oa
meni care vor și ei. acolo,
un loc de muncă. Ei, dar
pe parcurs se: dezmeticesc
băieții, intră în ritm, pe
măsură ce-i acaparează
meseria, cu satisfacțiile
ei... Capătă încredere
i
in
ei... Bineînțeles aici este
...munca mea. rolul meu.
Și cind te gîndești ce era
aici !... Pe aici erau niște
smircuri, dădeam Ia pește’
cînd eram copii...
De ce-o fi ținut să-mi
spună asta 7 Poate pentru
ca nu care cumva să-mi
scape lucrul cel mai im
portant : maturizarea tinărului colectiv... Față de
care oamenii aceștia, edu
catorii, sînt, cum se vede,
extrem de preocupați. Ei
participă, ei făuresc isto
rie și destine.

Mihai CARANFIL

P.C.R., oamenii muncii din agricultură raportează conducerii partidului încheierea însămințatului cultu
rii orzului.
îri continuare se arată că toate
forțele sint concentrate la termina
rea semănatului griului, la recol
tarea culturilor de toamnă, stringe
rea și depozitarea furajelor.

Județul Vrr-cea

Oamenii muncii din agricultura
județului Vrancea au încheiat, in
ziua de 28 septembrie 1932, insâmințarea orzului.
*In telegrama adresată,
*
cu acest .
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul
județean Vrancea al P.C.R., se
spune : Mecanizatorii, cooperatorii,
oamenii muncii din unitățile agri
Județul lași
cole de stat din Vrancea acționează
Acționind in spiritul Indicațiilor
in prezent pentru recoltarea în
și sarcinilor date de dumneavoas tr-un timp scurt a porumbului,
strugurilor, legumelor și fructelor,
tră, mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, cu ocazia recentei
furajelor și pentru livrareâ întregii
vizite de lucru in județul nostru, ■ producții stabilite la fondul de
se spune in telegrama adresată
stat, pentru pregătirea terenului și
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de
însămințarea griului la termenul
către Comitetul județean Iași al
stabilit

O datorie

patriotică
însemnări de Mihai STOIAN

AZI, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Dîmbovița, județ încărcat de istorie.
Mari voievozi ca Mircea cel Bătrîn,
Vlad Țepeș, Radu de la Afumați, Mihai
Viteazul au purtat pe aceste melea
guri glorioase bătălii pentru neatîrnare, pentru apărarea patriei. Și tot
de aceste locuri sînt legate numele
unor ctitori de spiritualitate româ
nească, intre care Neagoe Basarab,
Petru Cercel, Constantin Brîncoveanu.
Aici a ființat primul centru tipografic
românesc, aici, mari poeți ai neamului
au militat pentru „creșterea limbii
românești și-a patriei cinstire".
Dîmbovița, județ străbătut de ape repezi, cu cimpii mă
noase, păduri seculare și livezi renumite, cu subsol bogat în
petrol și cărbune.
Dîmbovița, județ cu agricultură intensivă, cu industrie mo
dernă, cu oameni harnici și pricepuți, avind, azi, toate condi
țiile să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale
și de muncă.
Dîmbovița, județ puternic ancorat pe coordonatele pro
gresului social, ale civilizației socialiste.
Despre realitățile de azi ale acestui județ, despre vocația
lui contemporană,

în pagina a 3-a a ziarului.

Intimplarea a potrivit in așa
fel lucrurife, incit să stau de
vorbă cu învățătoarea Florica
Velcea, de la Școala generală
Sinaia-lzvor, chiar imediat după
începerea noului an școlar.
Practicindu-și profesiunea cu
zel si inteligență de aproape
trei decenii, învățătoarea nu dis
cută doar despre numărul de
ore. pe care-l cheltuiește la ca
tedră, nici despre cit ii ia pre
gătirea planurilor de predare,
nici despre celelalte activități
importante pe care le desfă
șoară ca secretar al organizației
de bază. Atenția și preocupările
sale se indreaptă spre neconte
nita perfecționare a calificării :
— Dacă ne gindim bine, nu
mai am prea mult pină la pen. sionare, insă setea de a fi la
zi cu tot ce e nou în domeniul
invățămintulul, în practica pe
dagogică nu mă părăsește nici
o clipă.
Discuția continuă pe tema
metodelor de predare tipărite de
Editura didactică și pedagogică,
de imens sprijin pentru învăță
tori și profesări ; interlocutorul
meu cumpărase, tocmai, două
dintre acestea : „Orientări noi in
metodologia studierii limbii ro
mâne la ciclul primar" și „Com
pozițiile in școală" ;
Predarea limbii române
este esențială, cititul și scrisul
au un rol decisiv in activitatea
de învățare, dar și in cea afec
tivă, patriotică. Am băgat de
seamă cu toții că unii tineri se
mulțumesc să folosească, in vor
birea curentă, o sută, două de
cuvinte, unele din argoul stră
zii, și gata. De aceea, punind
accentul, de la virstele mici, pe
frumusețea expresiei, pe cură
țenia limbajului, repet, ne fa
cem o datorie patriotică.
Educația socialistă incepe cu
abecedarul.
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ZILE HOTĂRÎTOARE PENTRU
STRÎNGEREA RECOLTEI
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grădinilor să nu se piardă. La fer
mele nr. 5 și nr. 6 ale asociației de
stat și cooperatiste de la Zimnicea
te impresionează volumul mare de
produse care se adună din cimp.
Din remorcile tractoarelor se des
curcau ardei, gogoșari și vinete.
Aflăm că se pregătește un transport
pentru Sighișoara.
Aici, forța de
muncă a fost asigurată, astfel incit
legumele culese in cursul zilei din

Cu ce probleme
se confruntă
Teleormanul unul din județele
mari producătoare
de legume
grădini erau Sortate și expediate
imediat. Mai greu se stă din acest
punct de vedere în unele coopera
tive agricole. . La Cernetu, grădina
era aproape goală. Primarul comunei
Mirzănești, Dumitru Grasa, aflat la
fața locului, ne prezintă situația for
ței de muncă. Comuna — cu două
cooperative agricole — are 7 000 de
locuitori, din care 1 500 sînt coope
ratori, 1 600 — pensionari sau inapți
de muncă, 125 lucrători din unitățile
economice și instituțiile comunei și
700 navetiști. Prima concluzie . care
se desprinde este că, acum cind vre
mea devine schimbătoare pentru
a se preveni pierderea de roade din
grădini, trebuie mobilizate forțe su
plimentare. Și nu numa.i la Cernetu,
ci și la Dracea, Slobozia Mindra,
Cringeni, Stejaru, unde există roșii

de toamnă, foarte frumoase și care
trebuie.culese in întregime.
Așadar, Teleormanul mai are mul
te legume care, de bine de rău, sint
culese. Cum se face expedierea lor ?
Măsura luată de a nu se folosi ca
mioanele pe distanțe mari a deter
minat organele de specialitate să. re
considere transportul pe calea fera
tă. Urmărim cum este organizată această activitate la depozitul din gara
Smirdioasa a C.L.F. Zimnicea. Aici,
o magazie care urma să fie demolată
a fost amenajată pentru preluarea și
sortarea legumelor. Pe de o parte, se
descărcau din remorcile tractoarelor
lădițele cu roșii, ardei și vinete, după
care urma sortarea lor, iar pe de altă
parte, se făcea încărcarea lor in va
goane. Subliniem cuvintul „sortare"
pentru că, în condițiile transportului
pe calea ferată, această lucrare, tre
buie făcută cu mult mai multă exi
gență, spre a sp evita degradarea
produselor; în mod evident, pe calea
ferată transportul a devenit mai ra
pid. în fiecare zi. de la Zimnicea
pleacă spre Capitală un tren care
transportă numai legume și struguri.
Alte vagoane încărcate cu aceste
produse se atașează trenurilor per
sonale.
Aceste rînduri apar în ziua cind
directorii comerciali ai I.L.F. se in
tilnesc din nou pentru a analiza cum
s-au îndeplinit prevederile graficelor
de livrări pe săptămina care a tre
cut și stabilesc ce cantități de legu
me și fructe vor valorifica în săptămîna care urmează. După centrali
zarea datelor , vom urmări în ce mă
sură județele mari producătoare și
cele beneficiare respectă prevederile
din grafice. Pentru că, în ultimă in
stanță, de aceasta depinde ca pro
dusele să/ajungă Ia consumatori.

loan HERȚEG
Stan ȘTEFAN

!n grădinile asociației economice de stat și cooperatiste Zimnicea, județul
Teleorman, legumele sint recoltate ritmic, sortate cu grijă și expediate
beneficiarilor
Foto : I. Herțeg

Gherasim Cirimbei, președintele coo
perativei agricole de producție Niculițel — că in prezent nu există lo
cuitor al satului care să nu partici
pe, intr-o formă sau alta, la ac
tuala campanie de recoltare și de
pozitare".
Urmărim culesul de vie : lucrări
le sint organizate în flux continuu,
la ele participind peste 1 000 de coo
peratori. Transportul se desfășoară
cu mijloace hipo, 45 la număr. Acesta permite secției de prelucrare
a strugurilor din Niculițel să pre
lucreze zilnic 300—350 tone de stru
guri.
Consiliul unic agroindustrial Mi
hail Kogălniccanu. Evident, lucruri
bune se pot spune și despre
munca comuniști
lor. a celorlalți
oameni ai. muncii
din acest consiliu
unic in actuala
campanie. Dar nu
acest lucru îl vom
remarca ■ acum.
Aici apat carențe
ce se cer grabnic eliminate. Ne vom
referi numai la una din ele —
— la planificarea muncii. .Pornind
chiar de la organizatorul de partid
al acestui consiliu unic, tova
rășul loan Atodiresei. ne-âm dat
seama că aici nu există o viziune
unitară asupra munCîi politice și
organizatorice necesare a fi de
pusă in această campanie. Faptul
că organizatorul de partid, celelalte
cadre din conducerea consiliului unic
nu și-au schițat un plan de muncă săptămînal, arată că ei s-au lăsat pur
și simplu copleșiți de iureșul activi
tății curente, de sarcinile zilnice, care
— este adevărat — sint destul de
multe și deloc ușoare. Se cereau
— dar nu erau — clar definite, prin
programul de lucru, acțiunile concre
te ce vor fi întreprinse, nu numai
pentru a se asigura desfășurarea în
bune ' condiții a campaniei agricole
de recoltare, ci și pentru ca toate
lucrările ulterioare — de arat și se
mănat — să fie efectuate in terme
nele stabilite și la cei mai ridicați
parametri calitativi.
O situație care demonstrează că
măsurilor bune întreprinse la începu
tul campaniei agricole, precum și
unor acțiuni concrete, operative, de
reală eficientă organizatorică și po
litică — intilnite în timpul campaniei
în mțtlte locuri — li se pot adăuga
noi șf energice măsuri, ăsigurîndu-se
o mai bună organizare a muncii, un
control pe măsura urgenței si impor
tanței sarcinilor actuale din agricul
tură. Mai cu seamă că județul Tulcea
6e numără, deocamdată, printre ju
dețele mult rămase ta urmă Ia re
coltarea porumbului.
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Cind toti pun umorul. C A P- Șăulia de Cimpie, județul
Mureș. De dimineață, peste 500 cooperatori culegeau manual po
rumbul pentru a economisi mari cantități de carburanți. Și, tot in
acest scop, pe colinele din jurul localității, greu accesibile autoca
mioanelor cu remorci, cele 40 atelaje ale cooperativei, la care se
adaugă cele ale membrilor cooperatori, transportau fără întrerupere
porumbul la punctele de depozitare sau direct în bazele de recepție.
(Gbeorghc Giurgiu).
1
,

Munca politică a organizațiilor
de partid
Campania agricolă de toamnă.
Acum se verifică cel. mai bine, prin
proba faptelor concrete, capacitatea
organizatorică și forța de mobilizare
ale organelor și organizațiilor de
partid de la sate.
încă de la sfirșitul lunii august, Co
mitetul județean de partid Tulcea a
luat măsuri organizatorice speciale
menite să asigure prezența în unități
le agricole a tuturor activiștilor de
partid, de stat și ai organizațiilor de
masă. Aflați permanent în -unitățile
agricole, cunoscînd în amănunt pro
blemele cu care acestea se confrun
tă. activiștii repartizat! de comitetul
județean de partid aduc □ contribu
ție directă la elaborarea programe
lor de lucru pe culturi, la stabi
lirea
sarcinilor
zilnice obligato
rii pe tractoare,
combine, mijloa
ce de transport șl
formații de mun
că. S-a stabilit
precis, pe bază
de grafice, unde
va fi dirijată recolta strînsă de pe
fiecare tarla, pe cine va ajuta sau
de la cine va primi sprijin o fer
mă, o echipă sau o formație de me
canizatori.
Iată și citeva aspecte concrete :
Consiliul
unic
agroindustrial
Isaccca. Prezența in cimp a or
ganizatorului de partid al acestui
consiliu, tovarășul Constantin Radu,
a devenit o regulă. Trecerea de la o
parcelă la alta; de la o cultură la
alta, de la o formație de lucru la
alta înseamnă pentru el un prilej de
cunoaștere directă a situației, de a
lua contact mereu cu oamenii,
întreaga activitate este concentrată
în prezent pentru recoltarea porum
bului, a strugurilor, sfeclei de za
hăr. a legumelor. SoliCitindu-i opinia
despre modul de organizare a lucră
rilor din această campanie, dinsul
ne-a spus : „în ultima vreme am
dobindit un plus de experiență in
punerea mai deplină în valoare a ca
drului creat prin înființarea consi
liului unic agroindustrial și în ce
privește activitatea de partid. Aceas
ta cel puțin în două direcții : intîi.
a coordonării acțiunilor de partid și
subordonării acestora realizării sar
cinilor de producție, nu numai în
unitățile de producție, ci. prin întra
jutorare, și în cadrul consiliului ;
apoi, a generalizărij metodelor bune".
■ Birourilor organizatiilor .de bază li
s-a cerut ăă' urmărească Operativ,
la fața locului, pe cimp, partici
parea integrală și efectivă Ia mun
că a membrilor cooperatori, folosi
rea tractoarelor și a celorlalte mij
loace de producție, calitatea lucrări
lor, evitarea pierderilor etc. „Se
poate spune — ne confirmă tovarășul
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Un puternic factor mobilizator:

Legume sînt, cum le valorificăm?
în fiecaiv: vineri dimineața, Ia Di
recția generală a horticulturii din
ministerul de resort se intilnesc di
rectorii comerciali ai intreprinderilor
pentru legume și fructe din toată
țara. Este un tirg (o „bursă", cum
spunea unul din cei cu care am stat
de vorbă aici). Se face repartizarea
legumelor și fructelor pentru o săptămîhă : cei care au excedente ofe
ră, iar cei cărora le lipsesc solicită.
La intilnirea de vineri, 24 septembrie,
mulți așteptau să le vină rindul să
încheie grafice de livrări cu repre
zentantul județului Teleorman.
Menționăm citeva din cantitățile
prevăzute a se livra, in săptămina
in curs (cu excepția Capitalei, care
în mo,’ normal trebuie să fie princi
palul veheficiar), unor județe care
nu intită. in zona de aprovizionare a
Teleormanului: Bacău — 120 tone
gogoșa. i, ,60 tone ardei capia, 60 tone
vinete : Sălaj — 50 tone vinete, 60
tone ardei, 50 tone struguri ; Bistrița-Năsăud — 40 tone tomate, 70 tone
ardei, 40 tone vinete, 20 tone varză
roșie; Cluj — 100 tone tomate, 200
tone ardei, 100 tone vinete, 200 tone
struguri.
Situația la care ne referim eviden
țiază încă o dată necesitatea înde
plinirii în fiecare județ a programe
lor de autoaprovizionare pentru a se
asigura populației produse proaspe
te, culese din grădina proprie, și a
se preveni transporturile costisitoare.
Practic, nu există județ în care să
nu se poată cultiva cu bune rezultate
tomate tirzii, ardei gras, varză, rădăcinoase. Nu este acum momentul
să analizăm cauzele care au determi
nat ca, in unele județe, consiliile
populare și organele agricole de spe
cialitate să nu-iși îndeplinească pro
priile hotărîri in ce privește produ
cerea tmor sortimente de legume,
preferind să apeleze la grădinile al
tora, situate la distanțe de sute de
kilometri. Ne vom referi, in rindurile
care urmează, la acțiunile ce se în
treprind in județul Teleorman pentru
respectarea graficelor de livrări la
legume.
Pină acum au fost livrate la fondul
de stat 130 000 tone legume și, po
trivit evaluărilor, ar mai exista încă
139 000 tone. De bună seamă, aceste
date reflectă preocuparea organelor
locale de partid și agricole, munca
harnică a teleormănenilor pentru
îndeplinirea prevederilor de plan la
producția horticolă. Și aceasta nu se
realizează tocmai ușor. Teleormanul
— județ cerealier, s-a transformat
într-un mare producător de legume,
activitate care solicită multă forță de
muncă, in condițiile cind și aici nu
meroși locuitori ai satelor au fost
atrași in unitățile Industriale con
struite la Alexandria. Turnu Măgu
rele și Zimnicfea. Dacă teleormănenii
nu au obiectat aturici cind, potrivit
planului, au ’ -trebuit să mărească
grădinile, ei trebuie să se străduiască
acum să le stringă roadele și să le
trimită acolo unde este nevoie de
ele.
Și am văzut că, în cele mai multe
locuri, se muncește intens, că există
preocuparea ca nimic din roadele
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in sprijinul consătenilor. Cooperatorii din Jirlău, jude
țul Brăila, au hotărit să recolteze manual porumbul de pe întreaga
suprafață.de 580 hectare. Lor li s-au alăturat in aceste zile și unii
fii ai satului, veniți să-și petreacă ’o parte din concediul de odihnă
la Jirlău. Deunăzi, alături de cooperatoarea Zizica Puiu lucra și
fiul acesteia, tinărul Zamfir Puiu, lăcătuș mecanic la întreprinderea
„Tractorul" din Brașov. In echipa condusă de cooperatorul Vasile
Tanislav, timp de citeva zile, a lucrat și feciorul său, Constantin
Tanislav, venit in concediu de la Cugir. Și ca ei sînt și alții. Con
cediu activ, cu folos pentră obște 1 (Corneliu Ifrim).

1
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Cum prețuiti timpul ? La C A P- Cornu Luncii, județul 4
Suceava, în actualitate este semănatul griului. Nimic deosebit, doar ț
asta-i o principală lucrare de sezon. Deosebit e altceva. Șeful fer
mei nr. 4, inginerul Mihai Tudose, era prezent in cimp, coordonind
munca celor cinci mecanizatori care pregăteau 90 hectare pentru
a fi insămințate. In schimb, la ferma vecină, unde este brigadier
Aurel Ciofu, patru tractoriști repartizați la arături au pierdut o zi
de lucru din cauza indisciplinei lor, .a dezinteresului șefului de fer I
mă și a șefului secției de mecanizare. Așa prețuiesc unii orele, iar
alții risipesc zilele. (Sava Bejinariu).
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Dulcele... cu gust amar. 111 stația CFR- Bălteni< tac
tul Vaslui, s-au adunat adevărați munți de sfeclă. Să tot fie cam
1 900 de tone. Munți care au început acum să și fumege. De ce ?
Din .lipsă de vagoane, la fabrica din Roman nu se expediază decit
două-trei vagoane pe zi. Vreo 800 tone de sfeclă stau aici de peste
două săptămini. Și mașinile cu sfeclă sosesc mereu de la Văleni,
Bănești, de la Telejna și Codăești. Numai vagoane nu sosesc. Iar
„munții" cresc, sfecla se încinge. Iată un soi de iresponsabilitate
care-ți lasă gust amar I (Petru Necula).
Fără acoperire.
gara Borphoi, județul Botoșani, 16 va
goane încărcate cu cartofi (50 tone capacitate fiecare) au așteptat
trei zile plecarea spre Capitală. De ce această aminare ? Au lipsit
prelatele pentru acoperirea lor. Cind, în sfirșit, s-au procurat 16
prelate, o altă garnitură de vagoane, constituită între timp, din
același motiv a trecut pe linia moartă. Cine trebuia să asigure
prelatele pentru acoperirea vagoanelor ? Tot... C.F.R.-ul. Care de
data aceasta nu are nici o acoperire. (Silvestri Ailenei).
Bețe, dar unde-s roțile ? Tractoristul rutierlst Florea Grigore, de la C.A.P. Păulești, județul Satu Mare, transporta porumb
la baza de recepție cu 6 singură remorcă, in loc de două, cum
prevăd normele in vigoare. „Așa m-a trimis șeful meu.i celeilalte
remorci i s-a defectat un cauciuc" — a răspuns el la întrebarea
unui agent de circulație. I s-a atras atenția să mai atașeze o re
morcă. Peste două zile, la un alt control, același tractorist a fost
surprins transportînd porumb tot cu o singură remorcă?. De data
asta n-a mai invocat drept scuză pana de cauciuc, ci a răspuns
ofensat : „De ce îmi puneți bețe-n roate cind sînt în plirtă campa
nie ?“ Bețe-n roate nu-i pune nimeni, că roate nu are decit patru *
în loc de opt. Cine trebuie să i le asigure ? (Octav G.rumeza),

însemnări
din județul Tulcea
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Una-n grafic, alta-n

K

trafic.

In «rădinile din î-udețui
Giurgiu.se string de zor legumele. Dar transportul nu este corelat
•*3cu recoltarea. Potrivit graficului, Capitala ar trebui să preia zilnic
250 tone de tomate. De obicei se ridică pină in 100 de tone și, ’ in
cazuri fericite, aproape 150 tone. Iată in ce ritm au fost asigurâfte
mijloacele de transport : simbătă — două, duminică — unu], luni -B
■
zece, marți — 43, miercuri — din nou numai două. Dacă situația
va persista, cind vor ajunge la consumatori sau la fabricile de con
serve cele 25 000 tone tomate și alte mari cantități de legume care
se mai găsesc in grădinile județului? (Petre Cristea).
w..
Multe promisiuni... c‘mPul cooperativei agricole din Sărujudețul ^aiurași,
Călărași, este pun
xcipui, juuețui
uar, pe zi se nisi‘°P
plin ae
de masa
masă verue.
verde. Dar,
iiisi-_ /rton
lozează abia 30—40 de tone. Arăturile pentru orz și griu s-au făcut J | T
doar pe jumătate din suprafață. De ce se desfășoară atit de incet i
lucrările ? Conducerea S.M.A. Frăsinet, care a încheiat contracte! cu / ’ '
unitatea pentru toată gama de lucrări, a promis că va trimite, ' vmn
plus, 15 tractoare, dar nu.
F
.... ,-g
.„
.... s-a
. . ținut
7 . de cuvint.
... l i._ Promisiunile
cu;
zilnic pentru că, se știe, de promis nu e greu. (Rodica Simionescu)., ’ f
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O problemă-cheie a progresului

economiei naționale

Toate investițiile planificate
j puse în funcțiune ia termenele stabilite!

AZI, ÎN INDUSTRIA CHIMICA
Pentru
dezvoltarea și modernizarea industriei
chimice, -------------------------In acest an
III avtuaiui ,,„,111..,
........
....------- ...
și in
actualul cincinal sint alocate .........
importante_
fonduri
materiale și
financiare. Fonduri care sînt așteptate să-și găsească, așa cum este
* firesc, așa cum o cer interesele economici naționale, o finalizare cit
mai rapidă. O precizare semnificativă : punerea in funcțiune a in
stalațiilor prevăzute să producă in acest an, precum și atingerea rapidă
a parametrilor proiectați vor permite industriei chimice, să satisfacă
intr-o măsură esențială, considerabil mai mare decit pină in pre
zent, o serie de necesități pentru activitatea din alte ramuri, cit și
pentru export. Este vorba de Îngrășăminte chimice, fibre artificiale,
produse petrochimice și multe altele.
Iată un argument care pledează convingător pentru intensificarea
eforturilor tuturor factorilor cu responsabilitate in acest domeniu in
vederea respectării riguroase a termenelor de punere in funcțiune
pentru fiecare capacitate și instalație planificată, fără excepție. Din
această perspectivă, reține atenția faptul că, in nouă luni din acest
an, au fost terminate și au intrat in producție numeroase noi instalații.
Altele se află in stadii de execuție avansate și, chiar in probe teh
nologice.
Cu toate acestea, numărul marc de capacități care trebuie să in
tre in funcțiune, in perioada care a mai rămas 'din acest an, impune
adoptarea unor măsuri energice și cuprinzătoare pe toate șantierele,
fără excepție, in Scopul accelerării ritmului de construcții și. in spe
cial. al celui de montaj tehnologic. Iată de ce am fixat obiectivul
anchetei „Scinteii" de azi asupra unui șantier al chimiei.
51

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice Slob'ozia:

Un început de redresare,
dar prea timid
Dacă toate capacitățile de produc
ție prevăzute pentru' etapa a doua
de dezvoltare a Combinatului de în
grășăminte chimice Slobozia ar fi
fost date la timp in funcțiune, adi
că in urmă cu patru ani, cantita
tea dc îngrășăminte care ar fi ur
mat să fie produsă în acest inter
val ar fi asigurat necesarul întregii
țări p<* un an întreg. Acesta este pe
scurt rezultatul nereălizării unor
ample lucrări de investiții care ur
mau să dubleze capacitatea de pro
ducție a combinatului.
Cum stau lucrurile in momentul de
față ? Construcțiile propriu-zise au
fost realizate in mare măsură. Exislă insă serioase rămîneri in urmă
Ia montaj, concretizate în restanțe apreciabile, atit la fabrica de amo
niac. cit și la cea de uree. Ce se
impune pentru recuperarea cit mai
grabnică a restanțelor ? O discuție
comună cu reprezentanți ai benefi
ciarului și ai constructorului a pus
in lumină citeva direcții de acțiune
demne de atenție.
In primul rind. deși a preluat un
„pasiv" considerabil, actuala condu
cere a șantierului de montaj face efort.uri pentru a scurta termenul de
dare in funcțiune. Tovarășul Dan
Rameder, șef de lot, a subliniat cu

claritate hotărirea montorului de a
efectua cu rapiditate lucrări de ca
litate. Realizările obținute pe șan
tier ilustrează că lucrările evoluează
pe un făgaș mai bun. La fabrica
de amoniac, de pildă, turbina de la
turbocompresorul de aer — utilajcheie care asigură un larg front de
lucru beneficiarului pentru montarea
catalizatorilor, executarea suflărilor
pe traseele tehnologice și verificarea
probelor de etanșeitate — se află in
probe de rodaj. La fabrica de uree
s-a ajuns în faza de pornire a ca
zanului nr, 2 de 50 de atmosfere și
100 tone, etapă importantă pentru
punerea in funcțiune a întregii fa
brici.
Pe șantier se muncește itjtens, maî
bine organizat. Formațiile de- mon
tai conduse de Șerban Păun, Stănică Petre, Ion Lepădătescu au lu
crat. începînd din această primăva
ră, cite 12 ore pe zi, inclusiv multe
simbete și duminici.
Si totuși ritmul rtc recuperare a
întârzierilor nu este cel scontat. Cau
za principală : insuficiența forței de
muncă. „Acum este nevoie de oa
meni. preciza în mod hotărit tova
rășul Miltiade Dobrin, directorul teh
nic al combinatului. Sint cazuri cind
la o flanșă se zăbovește o săptă-

mină, deși ea ar trebui terminată
intr-o zi. Am instituit săptăminal un
comandament, insărcinat cu analiza
lucrărilor urgente. Dar măsurile sta
bilite cu acest prilej nu se realizea
ză decit in proporție de circa 60 la
sută".
Cel puțin acum, cind lucrările se
află într-o evidentă redresare, montorul este chemat să facă eforturi
pentru a asigura integral forța de
muncă necesară. Mai ales că la sis
temul de expediție a producției fi
nite. benzile transportoare, podul
basculă, mașinile de tractat vagoane,
la instalația de epurare cin
chimică —
toate din cadrul fabricii de uree —
sint multe lucrări începute și neterminate, ceea ce impune un volum suplimentar de forță de muncă.
în același timp, nici organizarea
temeinică a forței de muncă existente nu și-a intrat pe deplin în
drepturi. în mai multe zile am fost
prezenți pe șantier pentru a urmări
concret cum se desfășoară munca.

Nu toate formațiile de lucru incep
activitatea conform programului, care
prevede 11 ore de lucru zilnic. Deși
la 6,30 trebuie să fie toată lumea
pe șantier, circa 90 de lucrători so
sesc pe la 7, iar un grup de alte
citeva zeci de persoane vin eătre ora
8. Din „start" se pierd deci, ore bune
de lucru.
în fine, intensificarea ritmului de
lucru depinde și de procurarea unor
repere care nu au sosit încă, cum
sînt ventilatoarele de la turnurile de
răcire a apei industriale (întreprin
derea „Instalatorul") sau de restitui
rea altora cum sint rotorul de la tur
bina compresorului de gaz sinteză,
6 ventile de reglare, împrumutate
Combinatului chimic din Tirgu Mu
reș.
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce din Slobozia a fost amplasat in
plină' cimpie pentru a asigura ne
cesarul de îngrășăminte chimice pen
tru unitățile agricole din județele Ia

In atenția unor furnizori...
9 Peste puțin timp, in cadrul Combinatului chimic
din Craiova, sint planificate să intre in funcțiune două
noi și importante instalații : de alcool polivinilic și
de acetat de polivinil. Cu o condiție însă : ca ulti
mele utilaje și echipamente tehnologice — cu rol con
ducător in procesul de producție — să fie livrate cit
mai rapid. Deși fronturile de lucru sint asigurate, iar
montorii bine pregătiți, gata in orice moment să preia
și montajul utilajelor restante, furnizorii acestora nu
lasă deloc impresia că se grăbesc să-și onoreze obli
gațiile ferm asumate prin contracte și intărite ulte
rior de repetate promisiuni. Nici întreprinderea me
canică de utilaj chimic din București — datoare cu
reactoare in greutate de 240 tone — nici întreprin
derea de utilaj tehnologic din Buzău — restantă cu
serpentine, cîntărind peste 100 tone — nu mai dau
practic nici un „semn de viață". Explicația ? Nici una.
Poate că are ministerul coordonator de spus și de...
făcut ceva în această problemă.
© Așa cum tot conducerea Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini este așteptată să întreprin
dă acțiuni energice și pentru impulsionarea altor furni
zori restanțieri. Acțiuni și măsuri cu atît mai ne
cesare cu cit este vorba de investiții cu termene de
punere in funcțiune pină la sfirșitul acestui an. Bună
oară. pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu,
la instalația de sinteze organice lipsesc 400 tone din
cele mai diverse tipuri de utilaje, iar la instalația de
epiclorhidrină — alte 100 de tone de mașini și echi
pamente. Un alt șantier afectat : cel al Combinatu
lui de fibre poliesterice din Corabia, unde o...... bu
turugă mică" — 44 tone de agregate de etirare și converte — amenință să „răstoarne" calculele beneficia
rului de a pune in funcțiune acest obiectiv in pe
rioada imediat următoare.

...și constructori
9 Concret, este vorba despre neasigurarea frontu
rilor solicitate la montaj, cu toate că utilajele se află
de multă vreme in stoc. în discuție sint trusturile de

lomița, Călărași, Buzău, Prahova,
Brăila, Tulcea, Constanța, După cum
se observă, județe cu mare ponde
re in producția cerealieră și. in ge
nerai, agricolă a țării. Realizarea etapei a doua de dezvoltare — care
urmează să asigure dublarea capaci
tății de producție actuale a combi
natului — va satisface superior ce
rințele județelor respective, va con
tribui considerabil la creșterea pro
ducției agricole. Iată de ce acum,
cind creșterea producției medii la
hectar reprezintă un obiectiv cen
tral al activității din agricultură, se
impune ca Ministerul Construcțiilor
Industriale, unitățile sale de pe acest șantier, toți factorii de răspun
dere să-și unească eforturile pentru
ca îngrășămintble produse in noile
capacități să poată fi livrate ta primăvara viitoare.

Paul DOBRESCU
Mihai V1ȘOIU

construcții industriale din Pitești și Ploiești ^1 cel de
construcții chimice de la Midia-Năvodari care, în an
samblu, nu au creat condiții de lucru montorilor pen
tru un volum de peste 1 200 tone de utilaj. O cifră
deloc de neglijat, mai ales că privește instalații prio
ritare. programate să intre ta producție pină la stîrșitul anului : de DMT și separare paraxileni (Com
binatul petrochimic de la Midia-Năvodari), electrozi
(Combinatul chimic din Rîmnicu Vilcea) și de cocsare (Rafinăria Brazi).

0 întrebare conducerii
Ministerului Industriei Chimice

/

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Cocs din huilă inferioară
La Institutul de cercetări meta
lurgice din București a fost elabo
rată o tehnologie de . fabricare a
cocsului mărunt, utilizat pentru
aglomerarea minereurilor de fier,
feroaliajelor etc., in componența
cărora intră huile slab cocsificabile
și energetice din țară. Față de pro
cedeul actual de fabricare a cocsu
lui mărunt prin fluidizare, noua
tehnologie asigură reducerea consu
mului specific de cărbune cu circa
300 kg pe tona de cocs. în prezent,
in vederea aplicării în producție a
acestei tehnologii se întocmește
proiectul pentru construirea unei
baterii de fabricare a cocsului.

Roboți industriali de mare
capacitate
în laboratoarele Institutului de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte și
agregate „Titan" au fost realizate,
pentru prima dată in țară, două ti
puri de roboți industriali cu șase
grade de libertate. Un tip de ro
bot, cu mișcări in coordonate sfe
rice, are o capacitate de 63 decanewtoni, iar celălalt tip, cu miș
cări in coordonate cilindrice, are
capacitatea de 25 decanewton!. Prin
mișcări programate, roboții pot ma
nevra materiale, piese, scule și dis
pozitive specializate în scopul efectuăriî unor operații tehnologice
in procesul de producție. Primul
tip de robot este destinat automa
tizării operațiilor de încărcare-descărcare a cuptoarelor și a băilor
pentru tratamente termice, la ma
nevrarea de piese și materiale gre
le. Cel de-al doilea poate fi utili

De ce nu o interesează soarta unora dintre pro
priile investiții 1 Ne referim la neasigurarea unor în
semnate cantități de materiale speciale, necesare mon
tajului : 22 000 m'l. țevi inoxidabile și slab aliate. 14 000
bucăți de fitinguri (coturi, teuri, reducții), 8 000 bu
căți de armături speciale. Toate trebuie asigurate de
către beneficiari și sint necesare pentru capacități cu
puneri in funcțiune in cursul acestui an : la combi
natele petrochimice de la Teleajen, Brazi, Borzești, Mi
dia-Năvodari și la întreprinderile de fibre artificiale
din Brăila și Dej.
La fel de precară este situația livrărilor de chiturl
antlcorozive. Realitatea este că orice programare
a livrărilor, stabilită chiar de conducerea ministeru
lui, este sistematic încălcată. Motiv pentru care este
pusă sub semnul incertitudinii execuția unor volume
importante de lucrări anticorozive pe șantierele în
treprinderilor de fibre artificiale din Suceava, Brăila
și Dej. Reamintim conducerii ministerului că, de
pildă, pentru lucrările de la Suceava și Brăila au fost
livrate, in decurs de nouă luni din acest an. in me
die, de 10 ori mai puține chituri decit cantitatea pre
văzută. Și un amănunt semnificativ : prin însăși na
tura ei. această categorie de lucrări nu poate fi reali
zată decit pină la începerea timpului friguros.
Grupaj realizat de Cristian ANTONESCU

l

zat la automatizarea încărcării și
descărcării unor mașini și utilaje la
care se execută operații tehnologice
singulare (ștanțare, formare prin ■
injecție, presare etc.), la automati
zarea controlului și măsurării, sor
tării, depozitării și transferului de
piese. De asemenea, ambele tipuri
de roboți își găsesc largi aplicații
la automatizarea unor operații spe
cifice, cum sint : sudarea coptinuă
și prin puncte, vopsirea, acoperi
rea suprafeței materialelor, debi
tarea, finisarea pieselor.

Cuptor de tratament
termic în vid
Pentru prima dată în țară, spe
cialiști de la Institutul de cercetare
științifică, inginerie tehnologică și
proiectări pentru sectoare calde din
București au realizat o instalație
de tratament termic în vid, cu pe
reți reci. Ea este destinată efec
tuării de tratamente termice (recoaceri, căliri, brazări, sinterizări)
și unor tratamente termochimice
speciale. Comparativ cu celelalte
cuptoare de tratament termic in
vid, cu pereți calzi, instalația re
cent omologată prezintă avantaje
importante: funcționează cu un vid
mult superior, asigură tempera
turi ridicate — pină la 1 300° C, vi
teze mai mari de încălzire și de ră
cire, posibilități rapide de adaptare
tehnologică; ca urmare, piesele tra
tate dobindesc caracteristici tehnice
superioare față de cele tratate prin
folosirea tehnologiilor clasice. Prin
utilizarea noilor cuptoare se pot
realiza importante economii de me
tal, reducerea consumului de ener
gie și diminuarea poluării. (Vlaicu
Radu).
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„Fie ca focul continuu din noua vatră siderurgică tîrgovișteană
să contribuie din plin la progresul și prosperitatea poporului român
si patriei noastre socialiste"

Azi,

NICOLAE CEAUȘESCU

județul

Pasiune,
competență

îmbovita
->

kiii de renaștere economică

și spirituală
Fiorea RISTACHE
prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.
Pînă acum trei decenii, ce alt mare motiv de mindrie aveau
ibovițenii decit trecutul încărcat de glorie al Tirgoviștei ? Cum bine
știe, nici unul I Foste „cetate de scaun" fusese dată uitării, ca și
ea aite localități ole țării. Astăzi însă, temeinice motive de mindrie
sint marile cetăți industriale, marile prefaceri înnoitoare din agri:ura județului, din invățămînt, din viața științifică și culturală. Anii
sluției și construcției socialiste, dar îndeosebi perioada care o trede ic Congresul al IX-lea al partidului, au dinamizat viațo econoă și socială a județului, au redat oamenilor acestor locuri adevăr demnitate, intr-un timp istoricește scurt, în județul Dîmbovița au
construite numeroase obiective industriale, blocuri de locuințe,
lazine, edificii de cultură și sănătate, s-a schimbat radical înfăți
șa orașelor și satelor, modul de viață al oamenilor.
Marile realizări înscrise in cronica acestor ani de adevărată renașecorromică și spirituală apar indisolubil legate de numele și
/îtatea secretarului general ol partidului, tovarășul Nicolae
ușescu. Sint vii in inimile dimbovițenilor toate acele momente de
ruce din istoria contemporană a acestor meleaguri, cind secretarul
erai a! partidului, aflat in vizite de lucru in județ, le-a făcut cu;ut, prefigurînd realitățile de astăzi, că vechea „cetate, de scaun"
irgoviștei va deveni o puternică cetate a oțelului și a construcției
nașini.
'ovarășul Nicolae Ceaușescu, omul, revoluționarul, conducătorul
tic ce trăiește mereu la cea mai incită tensiune, luminat de paismul său fierbinte și de convingeiea că ridicarea patriei pe cele
malte trepte de progres și civilizație socialistă solicită energia
■i clipe, o venit de mai multe ori în județul nostru. Și de fiecare
arin insuflețitoarele chemări ce ni le-a adresat, prin indicațiile
itările date, a conferit un sens mai adine, mai cutezător aspinoastre, muncii noastre, angajării noastre în edificarea noii
ăți. A crescut forța de creație o oamenilor muncii din Dîmbovița,
<nV > icat preocuparea pentru o mai bună valorificare a resurr ri .. iale și umane, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor
■>e revin in industrie, în agricultură, in întreaga activitate econoi-socială.
udețul Dîmbovița a. beneficiat In perioada 1966-1982 de Investiții
nsumează aproape 45 miliarde lei. La Tîrgoviște, Găești, Moreni,
oasa, Fieni și îitu s-au construit platforme industriale moderne,
a in anul 1968 județul avea o producție industrială de 3,4 miliar'ei, astăzi ore unități care dau singure un asemenea volum de
iucție. Am realizat, în anul 1981, in numai 11 zile, producția anului
i, iar pe cea a anului 1975 în 74 de zile. O parte însemnată a
urilor de producție se obține prin asigurarea unei ridicate produciți a muncii, ăare o crescut de trei ori față de anul 1965.
i județul Dîmbovița, la fel ca in întreaga țară, în acești ani
ici de după Congresul al IX-lea ci partidului au fost puse in
are toate energiile creatoare ale oamenilor muncii, toate resurde inițiativă și spirit revoluționar. Mărețe transformări au prins
i în satele și orașele dîmbovițene, profunde înnoiri au cunoscut
r aceste așezări. Dimbovițo ocestor ani este replica, peste secole,
ichii și glorioasei „cetăți de scaun”, o replică modernă, demnă
■poca pe care o trăim. Iar dimbovițenii. prin munca lor rodnică,
ășurată fără preget. îi sporesc zi de zi bogăția și frumusețea,

Temelia modernizării industriei județului
hotârîrile Congresului al IX-lea
Valoarea producției industriale a județului nu depășea, în anul
*968, suma de 3,4 miliarde lei. Ea a crescut insă de aproape opt
ori in perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului,
ajungind în prezent la 24 miliarde lei.

H------------- “
« CONSTANTIN STAN — strun
gar la întreprinderea de utiJa.j chi
mic din Găești : „Aveam 18 ani in
1969. Abia absolvisem școala profe
sională la Dej, în județul Cluj. Am
fost repartizat la Găești, la. între
prinderea de utilaj chimic. Era
prima mare unitate industrială ri
dicată în județ. Alături se efectuau
măsurătorile topografice pentru în
treprinderea de frigidere. în acel
an, cu emoție și cu bucurie l-am intîmpinat în uzina noastră pe secre
tarul general al partidului. A dis
cutat deschis cu noi. Și tot deschis
ne-a spus că trăim momente de
care depinde locul ce ii va avea
România in rindul țărilor socia
liste, al tuturor națiunilor lumii.
A precizat, atunci, că numai indus
trializarea este in măsură să asi-

gure Înscrierea patriei noastre pd
coordonatele civilizației moderne ;
că fără industrie am continua să
rămînem în urma țărilor dezvoltate
ale lumii. Prefigurînd viitorul apro
piat, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu
ne-a asigurat că în Dîmbovița,
județ ce fusese eminamente agrar,
se vor înălța Importante obiective
industriale. Dar a adăugat că nimic
nu poate veni de-a gata, că tot
ceea ce urmează să înfăptuim nu
va putea fi decit rodul muncii și
creației noastre. Ne-am suflecat mîneciie și am trecut la treabă. Acum realizăm utilaje-unicat și pie
se de schimb intr-o gamă largă, de
la 300 de grame la 100 de tone. Uzi
na din Găești a devenit , mecaniculșef a) industriei chimice româ
nești".

Față de anul 1965. numărul locurilor de muncă în întreprinderile
județului este acum mai mare cu 90 000

• VASILE SOLCAN — maistru
la Combinatul de oțeluri speciale
din Tîrgoviște : ..în anul 1971 lu
cram la Hunedoara. Am fost, atunci,
detașat la Tîrgoviște, unde avansa
construcția /marelui -combinat meta-

Jurgic. Și am rămas aici. La 14 de
cembrie 1973. in prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a intrat în func
țiune primul .cuptor. Păstrez, cu
dragoste, o fotografie : eu, maistru
oțelar, stind de vorbă cu secretarul

la „cetatea de scaun" la cetățile modeme
ale civilizației socialiste
Mircea la Vladimisste un singur nume
' • să nu fie scris cu
jămintul Tirgoviștei.
leagăn al luptelor Și
.'.iilor patriotice. Ce
i credință și de vlrtuați trecut voi 1“ (Ion
■eme îndelungată a juleosebit de important
□porului român, odaa capitalei la Bucuv ta jumătate a veacuîea, Tirgoviște a in' t, să sc stingă. Peste
e altădată s-a așternut
sării guvernanților din
e au urmat. Abia in anii
și construcției socialiste,
după cel de-al IX-lea
.1 partidului, a început rerașului ce a fost „cetate
. Și, odată cu Tîrgoviște,
itregul județ.
r pentru ce orașul atît de
.cit II Acum intre orașe e
nai umilit ?“ (Grigore Ale■rescu).
pt, expresia „cel mai umisemnificație numai in comcu trecutul încărcat de glotru că altfel Tirgoviște nu
icepție de la regulă ; el imsoarta micilor orașe ale
minate de provincialism și
ie forță economică. Numai
a dezvoltare economică
noului timp socialist al pascos orașul și județul din
. în Dîmbovița, producția
ilă este, in prezent, de 31
mai mare decit in 1938 și
ie ori mai mare decit in
foruri substanțiale a inre,i producția agricolă, care
■t. in anul 1981, de 3,9 ori
din 1938 și de 4,8 ori. pe
1950. Industrializarea, dezarmonioasă, echilibrată a
ei județului au schimbat din
viața tuturor localităților
je aceste străvechi melea-

■rgoviștea adoarme pe ve
rnine" (D. Bolintineanul.
■’ndustria a fost in stare
rașul din starea de somi-a fost hărăzită. Odată
k noilor obiective inregul județ s-a trezit

„Zidurile mărețe, vremea le-a
ruinat... Un singur turn, rămă
șiță din vechea curte domnească,
se înalță trist și singuratic pe
deasupra acestor grămezi de
ruine" (Nicolae Bălcescu).
Turnul Chindiei, mărturie, peste
timp, a unei istorii glorioase, nu
mai este, azi, nici trist și nici singu
ratic. Zilele și nopțile Tirgoviștei in
tens industrializate au vibrația unei ,
autentice lecții de istorie contem
porană. Cu ani în urmă, foarte
mulți tîrgoviștenl plecau din
oraș în căutare de lucru. Ei îșl dă
deau întilnire în cele citeva centre
industriale mai puternice din țară.
Acum au revenit acasă și s-au În
cadrat în marile combinate indus- .
triale ridicate in județ. Dîmbovița
livrează in celelalte județe oțeluri
înalt aliate, strunguri, utilaj petro
lier și chimic, lămpi electrice, fri
gidere și multe altele. în peste 80
de țări sint exportate produse fa
bricate aici. Acest vibrant dialog cu
țara și cu lumea conferă muncii
dimbovițenilor expresia unei inalte
răspunderi patriotice.
y
„Tîrgul de intensă viață de de
mult doarme astăzi in umbra
arborilor deși... Deși peste deal
sint timpurile petroliere de la
Ochiuri, defi. mai încolo sint mi
nele de cărbuni de la Șotinga,
Tirgoviște moțăie. Două-trci
hornuri ca niște stilpi in șes
sint singurele slabe semne ale
unei industrii" (Ion Simionescu).
Statisticile arată că dezvoltarea
unei industrii moderne, diversifica
te. cuprinzind ramuri de la meta
lurgie la extracția de petrol și mi
nerit, de la construcția de mașini
la producția bunurilor de larg con
suni; a .determinat extinderea pro
gresului tehnic in Întreaga econo
mie a județului, o utilizare optima
a forței de muncă, apariția unor
profesii noi și creșterea considera
bilă a gradului de complexitate a
muncii, îmbunătățirea’in; general a
condițiilor de viață ale populației,
în aceste . condiții, productivitatea
muncii, la nivelul unui muncitor
industrial, a crescut de la 105190
lei in 1965. la 308 700 Iei in pre
zent. .
„Tirgoviftea, fosta capitală pe
care o acoperă giulgiul de aur
învechit al amintirilor, e Sucea-

Românești.
va Țării
,__ ______
,... Cind
_ .........te
..
cobori insa de la gară, in mij
locul multor călători intre care .
cu deosebire țărani, n-ai crede
că te afli pe pragul mausoleu
lui. Un bulevard larg, drept,
bine pavat, peste care atirnă,
intre stilpi, lămpi moderne — iar
de o parte și de alta vaste
locuri goale... Acesta e insă nu
mai salonul de primire actual,
locul de plimbare, sediul autori
tăților : o Primărie, o Prefec
tură, un Tribunal. Oriunde
te-ai uita insă, in dreapta ori
in stingă, vezi rămășițele... Poeți
romantici veniră "gumai, la în
ceputul regenerației noastre (se
referă Ia Vasile Cîrlova, care a
scris' «Ruinele Tirgoviștei-, la
Ion Eliade Rădulescu, autorul
poeziei <-O noapte pe ruinele
Tirgoviștei» și Ia mulți alții —
♦n.n.) să cheme umbra prin cintecele lor, și, pentru dinșii, rămășițele durerilor și bucuriilor
șoptiră prin spațiile goale. Și
apoi insăși geniul distrugerii

se puse ta lucru" (Nidolae
lorga).
Priveliștea urbei prăfuite vara,
noroioase toamna, dincolo de stra
da principală, de „salonul de pri
mire". dăinuie acum numai in amintiri. Odată cu constructorii uzi
nelor ultramoderne, au venit — la
Tîrgoviște și in alte orașe din ju
deț — arhitecții. Mai întii pe plan
șete, apoi în realitate, au început
să prindă contur noile cetăți ale ci
vilizației socialiste. Au apărut, atît
la Tirgoviște, cit și la Gâești, la
Moroni și la Fieni, noi cartiere de
locuințe, iar cele vechi au fost mo
dernizate. între 1968 și 1982 au fost
construite, in întregul județ, 27 842
apartamente. și 20 130 case noi. Au
fost ridicate, totodată, instituții cul
turale. localuri de școli, biblioteci
publice, spitale, magazine moder
ne, hoteluri. Munca in industrie,
contactul direct cu tehnica cea mai
modernă, lărgirea orizontului de
cunoaștere au sădit in sufletele oa
menilor dorința de zidire frumoasă
și disponibilitatea de a se ridica,
practic, la Înălțimea acestui ideal.

general a! partidului. Ne-a adresat,
tuturor, cuvinte ce ne sint șl azi
vibrante îndemnuri, direcții Clare
de gindire și acțiune. Ne-a cerut șă
generalizăm experiența înaintată,
pentru ca întreaga noastră activitate să se înscrie in parametrii eficienței maxime. în mai puțin de
10 ani producția combinatului ■ a
crescut de cinci ori. A sporit con
tinuu și numărul locurilor de muncă.

Azi, In „cetatea de foc" a Tirgoviștei lucrează peste 7 000 de oa
meni ai muncii. S-a constituit un
colectiv puternic, au venit mulți
tineri, au învățat meserie, iar acum
ne intensificăm strădaniile pentru
ea noua calitate a muncii șă nu
rămînă numai o idee frumoasă, ci
să devină o realitate a tuturor și a
fiecăruia dintre noi".

După 1965 s-a trecut, in temeiul unei eoneepțil ihăîntate, revo-

Iuționare, la modernizarea structurilor economice ale județului,
Semnificativ, in acest sens, este faptul că în prezent ponderea
construcțiilor de mașini in industria dîmbovițeană este de
42,2 la sută.

• MIRCEA IANCULESCU — înginer-șef la întreprinderea de uti
laj petrolier din Tirgoviște: „Secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușeicu, a vizitat de
mai multe ori uzina noastră. Și fie
care vizită s-a soldat cu un nou
urogram de dezvoltare a unei uni
tăți industriale cu o vechime de
peste 100 de ani. Sensul acestor
programe nu poate fi înțeles bine
decit in contextul larg al întregii
economii dîmbovițene. Ori de cjte
ori ne-a vizitat județul, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ridicat proble
ma valorificării depline a resurse
lor naturale și de muncă. Pe baza
indicațiilor secretarului general al
partidului, s-a acționat pentru asi
gurarea unei structuri echilibrate
intre industrie, agricultură, trans
porturi. invățămint. creativitate ști
ințifică. Au sporit, totodată, preo
cupările pentru îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, pentru perfecțio-

narea pregătirii profesionale, pen
tru creșterea eficientei economice.
Avind in vedere poriderea in ca
drul economici naționale. Dîmbovița
deține locul I pe (ară la extracția
de țiței și producția de lămpi
electrice : locurile II și III la ci
ment și produse electronice ; locu
rile IV—X la oțel, cărbune, pro
duse electrotehnice, fire de bum
bac, lacuri și vopsele. S-a impus
încă un pas înainte : dezvoltarea
puternică a industriei constructoare
de mașini. Și nu prin retu.sarea
unor îndeletniciri tradiționale, ci
prin înnoirea radicală a producției.
Acest pas a fost făcut ed fermi
tate. Modernizarea din temelii a
uzinei noastre, transformarea ei
dintr-o întreprindere de reparații
intr-o puternică unitate construc
toare de mașini,
:
in care lucrează
peste II 000i de oameni ai muncii,
constituie, in acest sens, dovezi
grăitoare".

Dacă pregătirea profesională a oamenilor muncii ar fi rămas la
nivelul din 1965, astăzi ar fi fost nevoie, pentru realizarea actualei
producții industriale, ea forța de muncă să numere dublul populației
județului, adică un milion de persoane. Or, in prezent numărul
personalului muncitor nu depășește 140 000. Diferența este acoperită
de competență, de un înalt grad de calificare, in condițiile con
struirii unor întreprinderi ultramoderne.

« ION BOGORODITA — maistru
Ia întreprinderea „Oțelinox": „După
întreprinderea’ de frigidere din
Găești, după Combinatul de oțeluri
speciale, după „Automecaniea" Mo
roni. după „Saro", după „Romlux",
a intrat in funcțiune și întreprin
derea la care lucrez . acum :
„Oțelinox". O adevărată minune a
tehnicii. Potrivit opiniilor unor
specialiști de peste hotare veniți in
schimb de experiență, astăzi. In
lume, nu există o unitate similară
care s-o egaleze. Desigur, liniile
ultramoderne, complet automatiza
te, impun o calificare corespunză
toare. Cifrele arată cit de mult a
crescut, din 1965 și pînă acum,
competenta profesională a oameni-

Odată cu constructorii uzinelor moderne, Ia Tîrgoviște au sosit și ar'nitecții...

lor muncii din întreprinderile ju
dețului. Este un lucru bun. Dar nu
am ajuns ia capătul drumului. Re
cent. cind ne-a • vizitat uzina,
secretarul general al partidului
ne-a 'cerut să învățăm și iar să
învățăm. La ..Oțelinox", in acest
adevărat avanpost al viitorului,
peste 80 la sută dintre muncitori au
absolvit rol puțin liceul. Aici inte
ligența, spiritul creator, inventivi
tatea sint solicitate intens. Și ca
să Tăcem față exigențelor de fie
care zi ale muncii, trebuie să ne
pregătim zilnic. Este, aceasta, noua
condiție a muncitorului confruntat
direct, la locul său de muncă, cu
revoluția ’tehnico-științifică".

Se inserase la Petrești. Oa
menii se întorseseră de la
muncă șl pe străzi, in case ani
mația lua, treptat, locul liniștii
ce a stăpinit toată ziua comu
na. Președintele cooperativei
agricole de producție, inginerul
NICOLAE NEACȘU, fi-a în
cheiat fi el ziua de lucru. Așa
că dialogul pe care i-l propu
nem începe cu... ceasurile de
răgaz.
— Făptui are semnificații
adinei. Pentru că modul in
care oamenii iși petrec timpul
liber reflectă două aspecte
deosebit de importante •: nive
lul lor de trai și gradul lor de
cultură. Ați văzut casele din
Petrești : mari, frumoase, con
fortabile. Și ați văzut că aproa
pe nu există casă fără antenă
de televizor. Aș adăuga că nu
există casă fără o bibliotecă
bogată. Ast.ă-seară face repeti
ție ansamblul folcloric ce a dus
faima cintecului și dansului
românesc in multe țări.
— Cum sint oamenii din Pe
trești ?
— Sint harnici, ii pasionează
munca in agricultură, au o
bună pregătire profesională. Și
incă ceva : iși iubesc comuna.
La noi nu se înregistrează
fluctuații, așa că am putut
asigura continuitatea activității
in sectoarele de bază. Din 1873,
de cind sint președinte, nu-mi
amintesc să fi plecat vreun în
grijitor din sectorul zootehnic.
Formațiile de lucru s-au sudat,
fiecare cunoscindu-si răspun
derile și acționind pentru a și
le îndeplini cit mai bine.
. Ne-arn străduit, apoi, ca nici
o clipă oamenii să nu rămînă
departe de noutățile științei
i agrozootehnice, să le cunoas
că, să și le însușească, să
le aplice. Și iată, am reușit să
obținem producții-record pe
terenuri cu un potențial pro
ductiv scăzut. în anii 1965—
1970, la griu, la orz, la porumb
producțiile medii Ia hectar nu
depășeau, in cooperativa noas
tră, 1 200—1 500 kg ; in zooteh
nie, o vacă dădea 1 200 litri de
lapte, iar o oaie 1,8—2 kg lină.
Acum, producțiile de griu, orz,
porumb sint de 4—5 ori mai
mari ; o vacă dă, in medie,
4y500 litri de lapte, iar o oaie
9.8 kg de . lină. Valoarea pro
ducției a crescut de la 4 mi
lioane lei in 1965,. la 42 milioa
ne lei in prezent.

„Frumosul
de Voinești“...
1950 este anul înființării
Stațiunii de cercetare și pro
ducție pomicolă din Voinești.
început mai mult decit mo
dest ; livezi imbătrinite, neîn
grijite, în care predominante
erau soiurile inferioare : apa
ratura rudimentară ; clădiri
necorespunzătoare ;
personal
restrins.
1969 este anul primei vizite
la Voinești a secretarului ge
neral al partidului. A fost un
moment de radicală cotitură
pentru stațiune. După această
vizită au fost moderniza
te laboratoarele, s-a trecut
intens la perfecționarea pre
gătirii cercetătorilor. Dar. mai
ales, au. fost stabilite obiec. tive dintre cele mai cute1 zâtoare ; intreaga activitate de
aici s-a identificat cu p-oblemele de fond ale pomiculțurii.
Rezultatele obținute sint re
marcabile : au fost omologate
noi soiuri superioare de pomi
fructiferi, intre care vestitul
„Frumos de Voinești"; au fost
executate cercetări in vederea
zonării și microzonării pomiculturii. Stațiunea a fost dis
tinsă, pentru reziiltate deose
bite. cu Ordinul Muncii clasa
I, cu Meritul Agricol clasa I
și cu înaltul titlu de Erou a!
Muncii Socialiste.
1979 — o nouă vizită Ia Voi
nești a secretarului general al
partidului. Sint stabilite noi obiective cutezătoare. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat să
se treacă la perfecționarea teh
nologiilor de realizare și ex
ploatare a culturilor intensive
și superintensive. A cerut cer
cetătorilor să creeze noi
soiuri de înaltă productivita
te, de talie joasă, robuste și'
rezistente ia temperaturi scă
zute, la brumă, la mană și la
alte boli, in vederea asigurării
• unor producții stabile și de
calitate superioară.
1982. Trecem prin . livezi
Împreună cu dr. ing. Gheorghe
Stanciu, directorul stațiunii.
Ne arată citeva dintre noile
soiuri, puțin pretențioase la
îngrijiri și tratamente, rezis
tente la boli, așa cum a indicat
secretarul genera! al partidu
lui. Nu li s-au dat incă nume
distincte. Au denumiri de cod :
„91'7“.; „117/91“ etc., etc. Nu
peste mult timp insă vor intra
in producție ..de serie".
E toamnă, și la Voinești se
coc merele — bogate daruri ale
naturii și ale minții omenești.

Pagină realizată de
Adrian VASILESCU
și Gheorghe MANEA
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Primul venit la întreprinderea
centenară „Hidromecanica" din
Brașov a fost bunicul — Andrei
Kicsi. Apoi, acesta Și-a adus cu
el pe cei doi fii ai săi : Grigore
— muncitor-formator, care a ie
șit de curind la pensie, și Andrei,
tare mai lucrează încă îh între
prindere, ca lăcătuș. La rindul
lui, Andrei Kicsi i-a adus in în
treprindere pe soția sa, Ellsabeta, și pe cei trei copii, astăzi oa
meni maturi : Ibolya — opera
toare, Andrei și Alexandru, care
au îmbrățișat tot meseria tată
lui lor — aceea de lăcătuș. Ul
timul, Alexandru, și-a adus in
uzină și soția, muncitoare rec-,
tificatoare. Tot aici mai lucrea
ză și alte rude din aceeași fami
lie. Toți — muncitori de nădej
de, aflați intr-o adevărată în
trecere intre ei și cu ei înșiri.

Trei, și incâ trei...
Coincidența a făcut ca poșta
de ieri să ne aducă două scri
sori de la doi cititori din județul
Vrancea.
Din prima scrisoare aflăm că
trei tineri din comuna Măicănești — Cornel, Bogdan și Ghiță
— au fost condamnați pentru pa
razitism. Obștea speră să le vină
mintea la cap.
A doua scrisoare ne aduce la
cunoștință că in aceeași zi, la Fi
latura de lină pieptănată din
Focșani au fost încadrați în
muncă trei tineri, trei frați : Au
rel, Adrian și Victor Șoimaru.
Doi dintre ei — Aurel și Victor
— sint gemeni. Toți trei au ab
solvit liceul industrial de sper
clalitate al Ministerului Indus
triei Ușoare.
— N-o să ne fie prea ușor, dar
cu munca ne-am învățat de mici
— spunea unul dintre el. O să
mai auziți de noi.
Cu toată plăcerea !

I
I
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I
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Salut din... mers
Se pare că. interdicția claxona
tului. instituită de mulți anl_ șt
in municipiul Satu Mare, a în
ceput să fie uitată, ignorată sau
chiar încălcată grosolan de unii
conducători de autovehicule. Nu
de puține ori, chiar pe arterele
centrale ale municipiului se aude
sunetul strident al claxonului
declanșat fără nici un motiv în
temeiat de unul sau altul de la
volan. In ziua de 14 septembrie,
in timp ce rula cu autoturismul
2-SM-1622 pe strada Eliberării,
cel de la volan a claxonat cu
putere, cind intermitent, cind.
continuu, făcind pietonii să
tresară. Și aceasta, pentru a-i
atrage atenția unui cunoscut de
pe stradă c.ă' dumnealui îl salu
tă... din mers și dă c „bine
mersi".
Chiar așa ?

Sase

la număr

De la o vreme, la crescătoria
din Girov a întreprinderii _ de
stat pentru creșterea și ingrășarea porcilor, județul Neamț, dis
părea cind un grăsun, cind al
tul. Lup sau urs nu putea să fie.
Atunci cine-i făptașul ? Prima
rul comunei, Dumitru Sandu,
împreună cu^ lucrători de mili
ție și cu cițiva cetățeni au orga
nizat o pindă. Și iată că, intr-o
noapte, au surprins dind tircoale locului cu pricina un camion
și un autoturism. Dar cind au
văzut oamenii indreptindu-se
spre ei, cei de la volanele res
pectivelor mașini au apăsat, pe
accelarator, dispărind in noapte.
Cu ajutorul altor șoferi, care au
blocat drumul, punindu-și mași'
" au
nile de-a curmezișul,' fugarii
fost stopați. Toți răufăcătorii
șase la număr — urmează să
răspundă in fața legii.

Revenim
la o scrisoare
Am publicat in ziarul nostru o
sesizare a corespondentului vo
luntar loan Rotărescu despre
pericolul pe care-l prezintă pen
tru autovehicule și pietoni neacoperirea unui canal din apro
pierea întreprinderii de con
strucții metalice din Bocșa, unde
lucrează ca lăcătuș mecanic.
„Am nădăjduit — ne scrie el —
că se vor lua măsurile necesare,
dar promisiunile au rămas vor
be goale și canalul tot neacope
rit a. rămas. Scriu din nou și cu
amărăciune, pentru că din cauza
neacoperirii acestui canal, un om
și-a pierdut viața. Este vorba de
muncitorul Dumitru Gheorghe,
care a căzut cu bicicleta in canal,
s-a accidentat și n-a mai putut fi
salvat. Sper că măcar de data, aceasta cei care au ochi de văzut
să vadă, urechi de auzit să audă
și putere de decizie să decidă, in
sfirșit, acoperirea canalului cu
pricina".

Averi cuvîntul!
I

I
I

-Locuiesc, pe strada Sănduleștl
nr. 9 in București. Deunăzi, cind
s-au afișat listele cu cheltuielile
de întreținere, soția observă că
in dreptul nostru sint trecute
trei persoane in loc de două. „Ce
facem, Liviule ?" — mă întreabă
ea. L-am întrebat, la rindu-mi,
pe președintele de bloc, care
m-a lămurit că așa e bine, cum
e trecut pe listă, adică trei per
soane. „De unde trei — zic eu
— cind sintem numai două?"
„Ba trei sînteți. pentru că aveți
și un dulău". Crezind că face o
glumă, m-a pufnit risul. Dar el
nu glumea deloc. Ne-a trecut la
întreținere, ca orice persoană
respectabilă-, și... dulăul. Care
„dulău" nu e decit un cățeluș
dir.tr-o rasă pe care nu și-o tră
dează și de cinci ani de cind îl
avem nu vrea să se lungească,
nici să treacă peste greutatea
de... șase kilograme. Cum pen
tru el am plătit toate taxele
stabilite, potrivit legii, mă în
treb : cum e posibil să fie consi
derat altfel decît... cățel?-.
Asta ne întrebăm și noi.
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu spripnul corespondenților
„Scinteii

I
I

I

i

Dialoguri despre cunoașterea, păstrarea și respectarea limbii române
i

Definind astfel valoarea celui mai
important mijloc de comunicare
Eminescu voia să sublinieze carac
terul limbii : de componentă a cul
turii naționale, cel mai puternic fac
tor de coeziune a conștiinței și uni
tății specifice a unui popor. El adău
ga amănuntul semnificativ pentru
un artist al limbii : „Limba și legile
ei dezvoltă cugetarea" (Ms. 2 258,
f. 113), pentru a atrage atenția asu
pra datoriei de a cunoaște tefneinic
structura, specificul, bogăția și ex
presivitatea limbii literare.
Scriitorii, ca artiști ai limbii ob
ștești, sint un exemplu permanent
de cultivare a ei, oferindu-ne infi
nite aspecte ale tezaurului nostru
lingvistic in ceea ce el are mai su
gestiv și mai pitoresc. De aceea, cu
dreptate spunea acum un secol Vic
tor Hugo : „Limba înaintează dato
rită marșului maiestuos al marilor
scriitori", reliefînd rolul operelor li
terare de talent in perfecționarea și
modernizarea continuă a limbii na
ționale.
Astăzi, datorită imensei dezvoltări
a mijloacelor tehnice de informare,
a tiparului, presa fiind un factor
esențial de difuzare a noutăților în
toate domeniile. problemele limbii
se pun cu acuitate, mai ales sub ra
portul adecvării și nuanțării prin
limbă a ideilor, a formelor civiliza
ției care exercită o mare influență
asupra conștiinței și aspirațiilor spre
progres, specifice epocii noastre.
Prin limbă se Cristalizează și se sti
mulează o stare de cultură.
în primul an al acestui secol,
Duiliu Zamfirescu, terminînd al trei
lea și ultimul volum din ciclul

Cunoscută publicis
tă, autoare a unor re
portaje și eseuri pri
vind condiția acelei
jumătăți din populația
țârii ce realizează in
anii noștri egalitatea
la care a aspirat se
cole — Sanda Faur a
fost, totodată, titulara
unor „curiere senti
mentale". E vorba de
acea rubrică față de
rațiunea, eficiența că
reia unii manifestă, pe
nedrept, neîncredere ;
o rubrică cerută insă
cu insistență de citi
tori și alimentată de
zeci de scrisori tan
dre, afectuoase, confesive, solicitante, voca
tive, și chiar impera
tive. venite de la su
flete dornice de sfat,
dar poate mai ales de
comunicare și căldură
umană.
Reflex de debu
tant
(care-și caută
sprijin in transfigura
rea propriei experien
țe, in observația ime
diată) și omagiu adus
unei profesii nu doar
utile, ci și mai com
plexe. mai complicate,
mai bogate in respon
sabilități decît s-ar
crede,, scenariul pe
care-l semnează iși
trage substanța din
această realitate trăi
tă. Ca și ea. eroina
din „Cine iubește și
Iasă" (interpretată cu
sensibilitate, căldură
și distincție de Adela
Mărculeseu) — „Andra
Trifan de la redacție",
cum i se adresează o
vizitatoare, este titu
lara unui dialog cu

„Viața Ia țară", se simțea obligat
„a da cititorilor citcva lămuriri pri
vitoare Ia limba și ortografia roma
nului", după ce, cum singur mărtu
risea, nu fără o legitimă satisfacție,
„timp de zece ani am urmărit cu
statornicie dezvoltarea literară a
unei limbi românești care să înde
plinească cele trei condițiuni, adică:

cuvinte prețioase, tehnice și neolo
gice mai ales, chiar cînd avem des
tule echivalente românești pe înțele
sul tuturor, fraze dezlinate și încăr
cate de epitete inutile și retorice, de
subordonări obositoare, resping pe
cititor, după încercarea de a rezista
lecturii, poate atrăgătoare prin
titlu. Se vorbește, iată, despre lu

„Măsurariul civilizației
unui popor"
a) să fie vie, b) să fio mlădioasă și
elegantă, c) să fie curată" („Noua
revistă română", 1901, nr. 35).
Exigențele de azi ale comunicării
nu pot fi mai prejos,'chiar dacă rit
mul circulației ideilor și al informa
țiilor este nemăsurat mai mare de
cît acum opt decenii. Ne bucurăm
cind scrisul autorilor, fie literați, fie
savanți, fie publiciști (zoriți de ce
rințele apariției cotidiene a ziaru
lui), este dens și pitoresc, elegant și
precis în același timp, bogat și plas
tic în noutatea metaforelor, cu' alte
cuvinte, cum cerea încă Aristotel
in „Poetica" sa (cap, 21) : „limpede,
fără să fie comun". Din păcate,
„unde se lucrează mult, rămine și
mult de măturat", cum spunea Iorga. Excesul frazelor încărcate de

cititorii
la revista
„Contemporana noas
tră". Epistolele fac
să năvălească in bi
roul, dar uneori și in
existența particulară a
eroinei, viața — dra
mele și problemele ei.
Viața a zeci de oa
meni nu se relevă
doar tăcut, prin inter
mediul plicurilor roz.
albastre sau verzui, ci
palpită la capătul te
lefoanelor ce o sună

pe bărbații care fac
naveta) sau ca în
vățătoarea din ace
lași loc, care suferă
de singurătate (Maria
Seleș).
Meseria ziaristei nu
se reduce la lecturărăspuns, ci presupune
grava asumare a în
cercării de rezolvare
a unor conflicte mo
rale. Ea cere: anchetă,
dialog direct, față in
față și de la inimă

crări agricole și se dau îndrumări
muncitorilor de pe ogoare în acest
stil de birou, informat, desigur, dar
atît de departe de realitatea graiu
lui de pe teren : „Pe parcelele cu
expoziție sudică, in pantă, mai dre
nate, cu soiuri de anumită natură,
vor trebui să intre tractoarele și ma
șinile agricole. Tot în scopul execu
tării lucrărilor, imediat ce diminu
ează ploile, ar fi de dorit ca în ca
zul parcelelor mici sau in pantă să
se acționeze, fără intîrziere, folosindu-se atelajele existente".
Un asemenea limbaj doct, într-un
text scos dintr-un sertar de specia
list în agronomie, nu interesează pe
nimeni : muncitorul agricol se sim
te departe de el, deși i se adresează
direct ; cititorul din alte sectoare de

timă. Dar tot acasă,
pentru Andra Trifan
mai există o sursă de
neliniște : relația cu
soțul, inginer cu com
plexe mai mult sau
mai puțin întemeiate
față de orizontul -u—
manist al soției, sta
tutul ei de persoană
publică etc. Și iat-o pe
cea care dă sfatu ri
tuturor — in impas,
cerând sfatul altora.
E adevărat, expe

muncă simte artificiul tehnic, stilul
standard, tehnic și. desigur, zîrpbește
la construcțiile prețioase, ca : „par
cele de expoziție sudică" (de ce să
scrie cum vorbesc toți : „părți ex
puse la soare, însorite?"), cu formule-șablon : „în cazul parcelelor
mici să se acționeze" etc. Deci nu :
„să înceapă imediat lucrul pe parce
lele mici cu atelaje" ; ar fi limpede
și prea la indemîna oricui.
Progresele civilizației se cristali
zează și se difuzează prin radio,
T.V., prin cărți, ziare, manuale, tra
tate etc., ăl căror limbaj e oglinda
științei și conștiinței autorilor — a
acelei conștiințe care rafinează ideea
și concentrează, selectind datele și
mijloacele fixării lor în atenția ob
ștească. Deci vocabularul, construc
țiile, frazele reclamă adecvarea lor
calitativă, distilînd cantitățile, la ni
velul înalt a! civilizației noastre con
temporane. „Standardele lingvistice",
despre care vorbea odată (la T.V.)
scriitorul George Macovescu, ar tre
bui înlocuite definitiv prin fraze ele
gante, expresive in simplitatea și
noutatea lor asociativă, prin formu
lări sensibile ale ideii, cu valorifica
rea constantă a fondului istoric,
popular al limbii și cu asimilarea
stratului nou de neologisme care, cu
tot fondul lor abstract, pot fortifica
mesajul, dacă autorul le creează
vecinătăți sugestive.
Actuala discuție in presă pe tema
cunoașterii și cultivării limbii tre
buie să determine acea cotitură ca
litativă in scrisul actual, care să
înnobileze expresia definitorie a
culturii noastre contemporane.

a Iui Gheorghe Turcu,
e aceea ce relevă și
dă pregnanță, dincolo
de portretul principal,
unor felii de viață și
drame adevărate, adi
că grave, grele si serr\nificative — Sanda
Faur alegind cazurile
reprezentative pentru
impasurile vieții per
sonale cele mai frec
vente. Cunoaștem va
riate ipostaze ale idea
lismului și, de aici,

0 interesantă radiografie etică
acasă, năvălește zgo
motos pe ușa redac
ției ; cam în felul Miei
Tstrate, cu cei 2—3 co
pii ai ei „fără acte",
pe care-i bruftuluieșțe
sălbatic, cu poveștile
ei adevărate și minci
noase, cu suferința ei
reală, dar și mizeria
ei morală greu de re
mediat. (Personaj in
terpretat cu tempera
ment și cu fin do
zaj al sincerității și
perfidiei mărunte, al
suferinței și tupeului,
al crispării și dezin
volturii, de Tora Vasilescu). Viata o tra
ge pe Andra Tri
fan „de mină" — pe
stradă, ca femeile din
satul de lingă Cluj
care vor să-i arate
cum joacă ele ■ teatru
in travesti (neputind
conta, in mod sigur,

Ia inimă, înțelege
rea și intuirea adevărului, riscul și
bucuria creditării oa
menilor.
Firesc, pentru un asemenea om nu exis
tă o delimitare netă
între „în familie" și
„ia serviciu". Senti
mentul de solidaritate
îi tulbură
somnul
nopții și nu-i dă li
niște și pace nici în
week-end-uri. Gene
rozitatea de care dă
dovadă face ca re
fuzul. lipsa de aten
ție acordată unei „so
licitante" să fie re
simțit ca o culpabi
litate. Acasă țirîie nu
numai telefonul, ci
persistă și neliniștea
conștiinței!
omenia,
dorința de a fi util
oamenilor, de a găsi
tonul just, soluția op

riența profesională a
ziaristei se conver
tește într-o experien
ță umană. Dar ea nu
a învățat c!e la viață
(încă) 'atit cit trebuia.
(Este, poate, deosebi
rea cea mai mare,
sub aspectul conținu
tului, față de admira
bilul film gruzin cu
aceeași temă și, intrucitva, aceeași structu
ră). In acest film
eroina afla, în „inter
viurile pe probleme
personale" nu o solu
ție — ci un suport
uman vital. Cu ajuto
rul lor asimilează lec
țiile mai aspre ale
propriei vieți și își
înfruntă propriul des
tin.
Cea mai susținută
dimensiune a filmu
lui. realizat în regia
matură și echilibrată
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O privire, chiar și sumară, asupra
confruntărilor ideologice contempo
rane este de natură să releve inten
sificarea considerabilă a scrierilor și
aprecierilor cu vădită finalitate anticomunistă. Desigur, pozițiile antisocialiste au fost dintotdeauna pre
zente in ideologia capitalistă — dată
fiind natura diferită, opusă a
valorilor de bază ale celor două
sisteme social-politice în ultimul
timp insă, pe fondul cronicizării
crizei, al recrudescentei curentelor
de dreapta, și extremă dreaptă, apar
tot mai frecvent teze, aprecieri, stu
dii care iși propun cu violență să de
nigreze cuceririle și valorile socialis
mului. De la strategia anticomunis
mului „discret și inteligent" a ani
lor ’70, în ultimul timp s-a trecut
la o propagandă antisociaustă fățișă
și zgomotoasă. Modul in cate se des
fășoară, obiectivele urmărite atestă
limpede că actuala „strategie a antisocialismului" a fost determinată in
principal de probleme practice pre
sante ; ea urmărește 'influențarea ce
tățenilor din țările în câre se declan
șează asemenea atacuri înveninate
pentru a depăși o situație conjuncturală nefavorabilă. De aici și apelul
precumpănitor la mijloacele de co
municare în masă, la formele de înriurire directă, imediată, mai puțin
elaborate sub raport teoretic, deși
nu se poate spune că și în această
privință nu se desfășoară eforturi
stăruitoare.
Răspunsul la această „schimbare de
orientare" trebuie căutat în însuși ca
drul societății capitaliste. Criza pe
care o traversează această societate
este nu numai economică, ci deopo
trivă o criză a valorilor, o „criză de
identitate", care alimentează preocu
pările de a găsi alte căi și variante
de răspuns, de a depăși acuta criză
prin care trece în prezent societatea
de consum. Publicația americană
„Time" surprinde cu acuitate această
situație: „Capitalismul este criticat
astăzi mai mult ca niciodată după
marea depresiune. Peste tot se aud oa
meni intrebindu-se cu tot mai mul
tă insistență : capitalismul funcțio
nează intr-adevăr cu succes ? Este
oare capabil acest sistem să rezolve
problemele care se pun astăzi ? Este
in măsură să le soluționeze sau se
îndreaptă către un eșec total ?".
Intensificarea propagandei antico
muniste are loc tocmai in acest mo
ment, ea urmînd să abată atenția
de la problemele de fond pe care le
ridică criza structurală a societății
capitaliste și, în felul acesta, să ate
nueze nemulțumirea tot mai eviden
tă a maselor, să unească forțele ca
pitaliste în jurul obiectivelor de bază
ale sistemului.
Firește, că în noile condiții, capi

talismul nu mai poate fi înfățișat ca
„ideal" ; el este totuși prezentat ca
„cel mai puțin rău" și deci prefe
rabil altor variante de dezvoltare.
Cunoscutul neoconservator american
Irving Kristol iși intitulează cartea
semnificativ „Două urale pentru ca
pitalism" (deci nu trei, cit ar fi ma
ximum 1).
Un element . cumva inedit al
noii strategii antisocialiste îl con
stituie atragerea unor foști in
telectualii radicali de stînga in
rindul forțelor procapitaliste. Neoconservatorul american William Si
mon impută burgheziei faptul că
continuă să se ocupe numai de „no-

ale erorii în aprecie
rea oamenilor ; fațete
ale meschinăriei, li
chelismului, ale ego
ismului și iresponsabi
lității. Se simte mereu
treaz imperativul rea
lizatorilor filmului de
a sesiza și reflecta
odată cu drama unui
personaj și adevărul
celuilalt. Nu „gaura
cheii" este , cea prin
care trebuie să scor
monească eroina prin
cipală, ci zona ascun
să și disimulată a exis
tenței. Asumarea lu
mii interioare a in
dividului nu ’ poate
face abstracție de cea
exterioară, de morala
civică ori de menta
lități sociale retrogra
de. Scenariul și de
talii ale imaginii (au
tor : Aurel Kostrakiewicz) dezvăluie un

noi, progresul ei depinzind In bună
măsură de găsirea unor răspunsuri
creatoare. Superioritatea de esență a
orinduirii socialiste nu se manifestă
de la sine, ea constă de fapt în po
sibilitățile sale superioare de răs
puns la cerințele vieții, de utilizare
și orientare a capacităților către obiective prioritare. Aceasta presupu
ne un efort de cercetare și mai in
tens a condițiilor noi în care are loc
opera de construcție socialistă, a po
sibilităților de valorificare a poten
țialului revoluției științifico-tehnice
în edificarea noii societăți.
'
Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae

De la an la an, numărul celor
care solicită serviciile Oficiului
județean de turism Vrancea este
in continuă creștere. Venind in intimpinarea numeroaselor cereri,
instituția amintită și-a organizat
mai bine activitatea, oferind oa
menilor muncii din județ și din
alte zone ale țării programe și se
jururi turistice dintre cele mai
atractive. In legătură cu aceasta,
tovarășul Ioniță Chiriac, directorul
O.J.T. Vrancea, ne-a spus :
— Oficiul nostru dispune de un
hotel modern, cu o capacitate de
217 locuri, construit in zona cen
trală a municipiului Focșani. La
parterul acestuia se află un restau
rant, un bar de zi și un bar ex
pres. Complexul de alimentație
mai cuprinde și două terase cu do

colt din această di
mensiune
autentică,
dramatică — pe care
am fi dorit-o susținu
tă mai profund și mai
..energic.
Rareori, filmul , are
un ton neutru, peisa
jul lui e cel a! unei
narațiuni netede și
reci. Planul real e
spart (timid) de cel
imaginativ,
mental.
Culmi patetice, emo
ționante, cum c cea a
confesiunii magistral
jucate de Rodica Ne
grea sau cea a vizitei
de la casa copilului,
alternează cu multe
momente de un comic
cuceritor — dimensiu
ne care ar fi fost de
dorit să domine mai
mult tonul întregii
narațiuni
(scenariul
conținind o mai pro
nunțată autoironie).
Imaginile sint ade
vărate (in detalii, in
atmosferă), bogate —
dar pe alocuri nu lip
sește tentativa înnobi
lării, elevării condiției
materiale. înfrumuse
țării mediilor, costu
melor etc.
Calitatea cea mai
mare a filmului : interpreții. La cei deja
menționați trebuie să
adăugăm pe
Coca
Andronescu,
Ștefan
Radof, Silvia Năstase,
Costel Constantin, care
susțin adevărate re
citaluri cu un talent
care fascinează ope
ratorul,
determinindu-I spre filmări ca
de teatru, cam statice.

Natalia STANCU

Harghita. Sub eenericul -Ră numeros public a avut Io,
momentele principale ah
sună bradul", la Praid s-a desfășu-• ediții a festivalului umor
rat cea de-a 4-a ediție a Festivalu
stantin Tănase" : vernis.
lui fanfarelor harghitene, care a re
nului de caricatură, orga
unit cele mai valoroase formații
comitetul județean de
din județ, premiate la diferite faze
educație socialistă, in coli
ale Festivalului național „Cîntarea revista „Urzica". (Petru N.
României". 0 Expoziția artiștilor
Argeș Teatrul de st
plastici din municipiul MicrcureaCiue. deschisă în sala mică a Casei
tești
și-a inaugurat actus
municipale de cultură, reunește
ne de toamnă cu prezi
numeroase lucrări de pictură, gra
premieră absolută a piese
fică, sculptură, metaloplastie și
tian Munteanu „Ospăți
textile inspirate din noile realități
maichio",
iu
> ugi<< ilui_ IV
....
in regia
ale vieții și muncii înfrățite pe me
geanu. (Gh. Cirsteaji
leagurile harghitene. (I. D. Kiss).
Satu Mare. Teatru
Caraș-Severin.
„Poemele
Satu Mare și-a deschis
luminii" este genericul unui tra
cu spectacolul de poezie
dițional festival și concurs de crea
patriotică „Purtăm in in
ție literară găzduit de frumoasa dul“, prezentat la întrepri
stațiune balneoclimaterică Băile confecții „Mondiala", iar
Herculane. La actuala ediție parti
nica de stat a inaugurat
cipă peste 130 de tineri creatori din
giune cu un concert simf
întreaga țară, precum și un mare
Iar susținut pe platforr
număr de scriitori consacrați și re
trială a orașului N'
prezentanți ai revistelor literare.
(Octav Grumeza).
(Nicolae Cătană).
,
Vrancea. 111 ore
Buzău Organizat din iniția
mitetului de cultură
tiva Secției de propagandă a comi
socialistă, în 10 cenți
tetului județean de partid, con
se află în curs de desfi
cursul județean al gazetelor de pe
cursul de muzică popul,
rete reunește peste 500 de colective
tarafuri, soliști vocali și i
redacționale. S-au încheiat etapele
tiști intitulat „Putna — i
municipală și orășenească, la care
toare". 0 Galeriile de
au participat 68 de gazete de pe
Focșani găzduiesc expoz
rete din unități economice și insti
meni de cultură vrincen
tuții, prezentate publicului in două
turii inedite" și „Valori
expoziții organizate la Buzău și
aflate in colecțiile muze
Rm. Sărat. (Stelian Chiper).
țean. (Dan Drăgulescu),
Bihor. Deschiderea stagiunii
Bacău. Orchestra
„Teatrului de poezie" din Oradea,
din Bacău susține în cen
inaugurat in luna iunie, cu un re
citorești Buhuși, Comăni
cital din lirica poetului Alexandru
nești și Tg. Ocna și 1;
Andrițoiu, a fost marcată de spec
culturale din Măgura și
tacolul „Petrecerea", susținut pe lugăra un ciclu de : con
scena Teatrului de stat din Oradea cative, grupate sub gene
de actorul Tudor Gheorghe,/înmă- zică și tainele ei". în ac
nunchind versuri alese din ciclul
la sediu sint prezentate
„La lilieci" de Marin Sorescu.
concerte-lecții pentru pr>
(loan Laza).
elevii din clasele mici,
distractive per
Vaslui 1° sala »Arta“ a Mu concerte
din licee și întreprindei
zeului județean, in prezența un uf triale. (Gh. Baltă).
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francez Maurice Duverger releva că
„abundența bunurilor nu a atras
după sine o dezvoltare corelativă a
bucuriei de a trăi, care este mult
mal importantă decît produsele im
puse de publicitate", evidențiind
„absurditatea cotidiană a societății
industriale", „cenușiul, vidul și opre
siunea ei". Creșterea șomajului, ne
siguranța zilei de miine, fenomenele
tot mai acute de totală înstrăinare,
de restringere a democrației la „un
sistem de procedee retorice", atestă
nu numai „vocația inegalitară" a ca
pitalismului, dar, așa cum mărturi
sea Greg Calvert, fac din ce in ce
mai puțin suportabilă prăpastia tul-

vid ; din ziua în care prima bombă
atomică a eclipsat soarele deasupra
Hiroshimei omenirea, global, trebuie
să trăiască în perspectiva dispariției
sale ca specie. Că existența indivi
duală este o scurtă trecere, ne-am
învățat să acceptăm, bizuindu-ne in
schimb pe imortalitatea virtuală a
genului uman. Această ultimă cre
dință nu mai este întemeiată. Tre
buie să ne revizuim axiomele")
Iată un zguduitor adevăr pe lingă
care lumea de azi și „conștiința sa
de sine" — filozofia — a trecut une
ori cu seninătate, fără a-și „revi
zui axiomele", fără a surprinde la
adevăratele lor dimensiuni aceste

Probleme acute ale lumii de azi
■în centrul dezbaterilor filozofice
tele de plată" și recomandă consti
tuirea unui „corp ideologic de ginditorî", care „să primească subvenții,
subvenții, cit mai multe subvenții și
să dea cărți, cărți, cit mai multe
cărți". în felul acesta se urmărește
„înnobilarea teoretică" a propagan
dei anticomuniste, dar mai ales se
mizează pe efectul psihologic pe
care l-ar avea asupra maselor tre
cerea unor intelectuali care se ra
portau critic la adresa rinduielilor
burgheze pe poziții de recunoaștere
și' chiar de elogiere a acestora. Prin
urmare, deși îmbracă forma criticii
defăimătoare la adresa țărilor și
ideilor socialiste, propaganda anti
comunistă are ca țel subînțeles, dar
foarte important, cultivarea încrede
rii in structurile și valorile capita
liste. Revista franceză „Le Monde
diplomatique" releva in acest sens că
„lupta contra comunismului se con
fundă cu lupta pentru Occident".
Vorbind despre această confrunta
re ideologică, se impune mai întii
să relevăm insuficiența acelui „de
terminism optimist" practicat și de
unii autori marxiști, concepție care,
aplicată Ia țările capitaliste, condu
cea numai la concluzii sumbre, iar
în cazul statelor socialiste, promova
o viziune abstractă, idilică des
pre viitor. Societatea contemporană
ridică o serie de probleme cu totul

Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R.
din iunie, societatea noastră nu a
fost și nu este ferită de anumite
greșeli, este confruntată cu o
serie de greutăți, datorate consecin
țelor crizei economice actuale, dar și
unor deficiențe in organizarea acti
vității proprii. Noi nu ascundem
acest lucru. Propaganda anticomu
nistă urmărește însă denigrarea vic
toriilor istorice pe care popoare
le le-au obținut în anii socialismu
lui, punerea sub semnul întrebării a
socialismului ca model economic și
social.
Ceea ce nu prea doresc să discute
aceste voci, in ceea ce ne privește,
de pildă, este că România a dobindit mărețele sale victorii numai prin
eforturi proprii, care nu au ex
clus, desigur, o serie de privați
uni, în timp ce țările care astăzi se
autointitulează „afluente", decenii și
secole de-a rînduj au stors bogăți
ile unor vaste imperii coloniale, iar
acum continuă aceleași practici sub
forme noi. Aceleași voci „generoase"
cu critica defăimătoare la adresa so
cialismului nu spun nimic despre o
realitate recunoscută larg astăzi : că
evoluția economică a țărilor capita
liste a fost acompaniată de un ve
ritabil eșec în plan uman. Costul
uman și social al creșterii s-a dove
dit extrem de dureros, mareînd
profund condiția umană. Sociologul

tare corespunzătoare. Foa:
citată de turiști este ț
„Miorița", aflată Ja 87 km
șani, in munții Vrancei,
comunei Tulnici. Dcaltf
montană a județului, de
resc aparte, oferă posibili
tipie pentru cei dornici d<
ții și odihnă. în itinera
cursiilor sint cuprinse n
locuri și monumente istoi
artă din județul noștri
pregătiți oricind să răspu.
turor celor care apelează
ciile noastre. Sintem r
permanent să ne imbunâ
tivithtea, să fim tot timpu
ospitalieră pentru oamen
afiați in concedii sau i
excursii pentru turiștii ca
zitează. (Dan Drăgulescu).
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Invitații turistice pe meleagurile Vrant

burătoare dintre „ceea ce am putea
fi și condițiile care se opun împli
nirii noastre". Referindu-se tocmai
la această profundă dramă pe care
o trăiește omul societății capitaliste,
Ernest Mandel conchidea categoric :
„Datorită gravității crizei sistemului,
acumulării armelor de distrugere
masivă și convergenței unor tendințe
iraționale, patologice, de dispreț și
ură față de om in rindurile claselor
posedante și ale unei părți a ideolo
gilor și politicienilor aflați in servi
ciul acestora, criza actuală confrun
tă omenirea cu o versiune apocalip
tică a dilemei : «socialism sau bar
barie», «supraviețuire sau nimicire
colectivă»". Iată deci că „sofismele
interesate" care inspiră apetitul cri
tic la adresa socialismului nu fac
decît să releve temerea profundă de
evoluția în spirit socialist a orindui
rii capitaliste, de intensificarea lup
tei pentru idealurile scumpe de
dreptate socială, împlinire autentică
a personalității umane.
„Dacă aș fi întrebat care este data
cea mai importantă din istoria și
preistoria genului uman, aș răspun
de fără ezitare : 6 august 1945 —
sublinia autorul american Arthur
Koestler. Motivul e simplu. De la
apariția conștiinței pină la 6 august
1945 fiecare om a trebuit să trăiască
avind ca orizont moartea sa ca indi-

mutații care amenință omul nu nu
mai in existența sa umană, ci și in
cea fizică.
Disciplinele sociale trebuie să fie
mai apropiate de această problemă
atit de acută, să dea relevantă teo
retică căutărilor și luptei reale ale
popoarelor pentru instaurarea unei
lumi a păcii. Cu deosebire se cer
abordate critic acele tendințe întîlnite uneori și astăzi în rindul unor
teoreticieni care, trădînd însăși ra
țiunea de a fi a filozofiei, recurg la
diferite modalități de a justifica
conflictele ; sau acele judecăți pro
fund eronate, care sugerează că as
tăzi existepța armamentului nucle
ar și „echilibrul terorii" ar constitui
mijlocul de a cobori „pacea eternă"
de pe soclul „dorințelor pioase" pe
arena istoriei, conferind deci un bi
zar caracter „pacifist" cursei înar
mărilor.
La fel de importantă, din per
spectiva condiției umane, se dove
dește și problema învingerii subdez
voltării. Este greu să vorbești de o
lume umană, cind zeci de milioane
de oameni mor de foame, iar alte
zeci se situează, inclusiv în țările ca
pitaliste dezvoltate, din punct de ve
dere al condițiilor de existență unde
va la limita posibilităților de supra
viețuire. Gînditorii progresiști trebuie
să-și intensifice eforturile în a rele
va strînsa legătură între existența

subdezvoltării t și fenorr ză și instabilitate, re
tăzi „problema lumiin inima tuturor prr
te problemele se re
Concomitent, se
dine mult mai inci
poziții care intr-ur
cearcă să justifice
decalaje economii
semnificativă pent
entare opinia
Maurice Guernier.
tanța decisivă a ei
învingerea subdezvo
astfel lucrurile inci
culpe țările dezvolta
rea imensă pe care
și menținerea subdez
bește de iluzia potriv
rea lumii a treia s
colonialismului, astă
lui, neocolonialismulu,
lelor, nontransferului
Firește, efortul intern m
tăritor in progresul țări
de dezvoltare, dar acest
menține relevanța numa
ile existenței unor relaț:
internaționale echitabile
trar, el iși diminuează
semnificația. Este, deal
tor că primul raport al
lui UNCTAD privitor_la
conomiei mondiale și st;
rării noii ordini econorr
ționale evidențiază fapti
nirea ritmului de dezvo
lor rămase în urmă, ere
lajelor care le despart c
vansate s-au produs in <
tensificării continue a
proprii.
Sint realități care atei
nanță adevărul că penti
ce a fost dintotdeauna
umanității, pentru a-șl f
giul făurit in secole și
adincă cugetare, filozo
să-și reînnoiască discurs
dă ca teme principale <
problemele acute cari
omul și lumea contemi
poate contribui la mode
inței cetățeanului de ■
ajuta să afle răspunsuri
rile sale, nu prin detaș:
mîntările lumii reale, pr
mișcarea de idei din șt
ră, artă, ci prin integrai
în problemele de azi alprin, pătrunderea și det
nificației lor profund
mordială a filozofiei
lăuză în acțiune.țj"
pentru progres —
condiție fundameh
sale racordarea str
le umanității con temp

Paul DC
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Adresăm cele mai sincere mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu și
Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru mesajele de
felicitare transmise cu prilejul convocării celui de-al XII-lea Congres al
Partidului Comunist Chinez și, respectiv, al alegerii tovarășulqi Hu Yaobang
in funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist
Chinez.
Avem profunda convingere că marea prietenie și relațiile de colaborare
prietenească multilaterală dintre partidele și popoarele Chinei și României
se voi»;•ri și dezvolta continuu, in mod sigur, și in viitor. Uram din
toată y' ■ ^poporului român să obțină, sub conducerea Comitetului Central
al Paițili Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
noi
.t ’mai mari victorii in construcția socialistă a patriei și in lupta
pentfu apărarea păcii in lume.

Profund Impresionat de condoleanțele pe care mi le-ați adresat cu
ocazia decesului prințesei Grace, țin sâ vă exprim, împreună cu copiii mei,
recunoștința noastră emoționată.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Președintele Republicii Socialiste România

RAINIER
Prinț de Monaco

Cu prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a proclamării independenței
de stat a Nigeriei, ambasadorul aces
tei țări la București. Abdulkadir N.’
Gadau, a oferit, joi. o recepție in sa
loanele hotelului Athenee Palace.
Au luat parte Ludovic Fazekas. vi< cprim-ministru al guvernului. Ion
Stnnescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, Ion M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo

mice
Internaționale,
Constantin
Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Murgu,
adjunct al
ministrului
comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale, reprezentanți ai unor
instituții centrale, personalități ale
vieții politice, economice și sociaje,
oameni de cultură Și artă, ziariști.
Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți
membri, ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

IĂRILE MESEI ROTUNDE CU TEMA

-iripoiO’,

r le de încredere, dezangajare militară
mare, componente esențiale ale unui
..
trainic de securitate în Europa"

le, Ia București, s-au
lie mesei rotunde cu
de încredere, dezandezarmare, compo—.-v. csemiaie ale unui sistem trai
nic de securitate in Europa", organi
zată de Comitetul Național Român
„Oamenii ‘te știință și pacea". Acade
mia „Ște n Gheorghiu" și Institutul
internați, ii pentru cercetări in do
meniul păcii de la Stockholm
(S.I.P.R.I.).
Oameni de știință, cadre universi
tare, specialiști in domeniul relațiilor
internaționale, cercetători, reprezen
tanți ai opiniei publice din țara noas
tră au dezbătut. împreună cu oaspe
ții străini, in frunte cu directorul
S.I.P.R.I., Frank Blackaby, pe baza
unor cercetări aprofundate, aspecte
ate situației militare din Europa,
continent grevat de vaste arsenale
militare ce reprezintă o amenințare
permanentă la adresa securității și
păcii, măsuri de încredere menite să
diminueze pericolul unei confruntări
militare, măsuri de dezangajare mi
litară și dezarmare, posibile in con
dițiile situației existente pe continent.
Au fost analizate proiecte și propu
neri privind crearea unor zone de
dezangajare militară, de zone denu..-learizate și conviețuire pașnică, re
ducerea bugetelor militare, arsenale
lor nucleare și trupelor, renunțarea
a amplasarea de noi rachete nucleae cu rază medie de acțiune și dis•ugerea celor existente, alte măsuri
lestinate să sporească inerederea re•iprocă, să consolideze securitatea și
□operarea - țărilor europene, să con■ucă la eliminarea forței din relațiile
nternaționale.
De o deosebită apreciere și interes
-au bucurat propunerile făcute de
România, de președintele Nicolae
Ceaușescu, pentru diminuarea tensiu
l.

nii in relațiile europene, concepția
românească privind dezangajarea mi
litară și dezarmarea in Europa, mă
surile concrete luate de -țara noastră
privind reducerea bugetului militar
și folosirea sumelor economisite in acest fel pentru alocații destinate co
piilor.
O importanță specială a fost acor
dată rolului ce revine oamenilor de
știință in dezvăluirea adevăratelor
proporții ale cursei înarmărilor, mo
tivațiilor și scopurilor politicii de
forță, intereselor care stau in spatele
provocării stărilor de conflict și
încordare.
A fost subliniată activitatea deose
bită depusă de Comitetul Național
Român „Oamenii de știință și pacea",
sub conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, spri
jinul acordat de acesta cercetărilor
consacrate studierii căilor și metode
lor de instaurare a încrederii, de
consolidare a securității, valențelor
conceptului românesc 'privind o Eu
ropă unită în diversitate.
Participanții au pledat pentru ana
lize pertinente ale fenomenelpr care
se produc pe plan mondial, inclusiv
european, care să determine opțiuni
pozitive ale factorilor politici, relevind amploarea și importanța mari
lor mișcări in favoarea păcii și dezar
mării, capabile, așa cum arată fap
tele. să imprime un curs favorabil
relațiilor internaționale.

Tn timpul șederii in România, di
rectorul S.I.P.R.I. și ceilalți membri
ai prestigiosului institut din Stock
holm, recent premiat de UNESCO
pentru activitatea sa în domeniul
cercetărilor consacrate păcii, au fost
primiți de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe socia
le și politice.

obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigăiiare la tragerea la sorți lunară
din 30 septembrie 1982
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(rile revin întregi obligațiu200 de lei. In valoarea ciști-îste cuprinsă și valoarea noa obligațiunilor ieșite ciști-

ciștigurilor se efectuează prin
ele, filialele și agențiile
01

igațiunile C.E.C. din seriile
99999 care au numerele cu
prinse intre 81—150, la concu lista oficială primul
a serie nu se ia in conside-
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PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Viața școlii
15,25 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
15.35 Emisiunea in limba germană
17.30 Rezultatele tragerii Loto
17.35 Din țările socialiste : R.P. Chine
ză — treptele' dezvoltării
17.50 1Q01 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal E2 Actualitatea econo
mică
20.30 Dialogul faptelor
20.50 Film artistic :
.Faimoasa Gllly
Hopkins*. Premieră pe țâră. Cu :
Tricia Cast, Tyne Dally și
Rick
Sylter. Regia : Jeffrey Hayden
21.35 Dezbateri culturale
22,05 Telejurnal
22,15 Ritm și grație
PROGRAMUL 2

15,00
15,05
15,55
16.20
17.20
17.50
18,00
20,00
20,30

Telex
Varietăți... varietăți
Civica
Caseta cu imagini
Viața economică
*
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Noua stagiune muzicală. Transmi
siune in direct a unor momente
din concertele susținute de E’ilarmonicile din București și Cluj-Napoca
21.50 Generația deceniului IX
22,05 Telejurnal
22,15 Seară de romanțe

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1
octombrie, ora 20 — 4 octombrie, ora
20. In țară : Vremea va fi schimbătoare,
cu cerul temporar noros. Ploi sub for
mă de averse, însoțite de
descărcări
electrice vor cădea, pe. alocuri, îndeo
sebi în zonele de deal și de munte. Vintul va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
5 și 15 grade, mai coborite in’ estul
Transilvaniei, cele maxime vor oscila
între 18 și 26 de grade, izolat mai ri
dicate. Dimineața și seara, ceață locală.
In București : Vreme schimbătoare, cu
cerul temporar noros, favorabil ploii
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vintul va sufla slab,
pînă la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, cele
maxime vor oscila între 23 și 27
de
grade. Dimineața,• condiții de
ceață.
(Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna septem
brie 1982 au ieșit următoarele combi
nații de litere :
Y.B.H. ; B.J.O. ; K.W.G. ; R.Y.M. ;
K.Z.U. : B.X.L. ; F.H.R. ; V.D.E.
Toți asigurații cărora le-au ieșit
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele
lor urmează să se adreseze unităților
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.
Pentru a participa șl Ia următoa
rele trageri lunare de amortizare este
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

A POPORULUI PRIETEN CHINEZ

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Romania, a primit o
telegramă din partea primului minis
tru al Republicii Trinidad Tobago,

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

George Chambers, prin care ii adre
sează sincere mulțumiri pentru ama
bilele felicitări transmise cu ocazia
celei de-a 20-a aniversări a indepen
denței acestei țări.

Cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, Asociația de prietenie
româno-chineză și Institutul Român
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea au oferit, joi seara, o masă.
Au participat tovarășii Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Popescu-Puțuri. pre
ședintele Asociației de prietenie ro
mâno-chineză. Nicolae Mih'alache,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
general-locotenent Constantin Popa,
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei. loan Botar, secretar
al I.R.R.C.S., alte persoane oficiale.
Au luat parte Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București,
și membri ai ambasadei.
în alocuțiunile rostite de președin
tele Asociației de prietenie românochineză și ambasadorul R.P. Chi
neze la București a fost subliniată

semnificația majoră a evenimentului
aniversat, fiind relevate, totodată,
realizările obținute de poporul chi
nez. sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, in opera de edifi
care a socialismului. Referindu-se la
cursul mereu ascendent al relațiilor
de colaborare dintre partidele celor
două țări, dintre popoarele român și
chinez, vorbitorii au evidențiat, in
context, rolul deosebit al intilnirilor
Ia nivel inalt de la București și
Beijing. Cu această ocazie, s-a toas
tat pentru continua dezvoltare a prie
teniei dintre cele două partide și țări,
pentru prosperitatea popoarelor ro
mân și chinez.

★

Joi dimineața a. părăsit Capitala
tovarășul Jouko Kajanoja, președin
tele Partidului Comunist Finlandez,
care, la invitația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, a
făcut o vizită de prietenie în țara
noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni.
oaspetele a fost salutat de tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., de activiști de partid.
A fost prezent Pekka Wuoristo.
însărcinat cu afaceri ad-iriterim al
Finlandei la București.
’»
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Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Cipru, joi după-amiază a
avut loc in Capitală o manifestare

culturală organizată de Institutul
Român pentru Relațiile Culturale cu
Străinătatea. în cadrul manifestării,
ziarista Marilena Rotam a impârtășit impresii de călătorie din această
țară, după care a fost prezentat un
film documentar consacițat Repu
blicii Cipru.
Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă 'și cultură, un numeros
public.

în cadrul Programului de schim
buri culturale dintre România și
Iugoslavia, joi s-a deschis, la sala
„Dalles" din Capitală, sub egida
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ’expoziția „Noutăți in arta
plastică iugoslavă a anilor ’70". Sînt
prezentate peste 100 de lucrări de
pictură, grafică și sculptură, expozi
ția cuprinzind cele mai reprezenta
tive creații ale unui mare număr de
artiști iugoslavi contemporani.
Au lat cuvintul criticul de artă
Mircea Deac și ambasadorul Iugo
slaviei la București. Miloș Melovski,
La vernisaj au asistat Ladislau
Hegeduș. secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, artiști plastici, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros
public.
Au fost prezenți -șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră și membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)
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în comentariile pe marginea pri
mului tur al Cupelor europene de
fotbal, corespondenții agențiilor in
ternaționale de presă subliniază inte
resul manifestat față de noua ediție,
afluența de public, dirzenia și cali
tatea tehnică a majorității meciurilor
și, nu in ultimul rind, înregistrarea
unor surprize ce au dus la elimina
rea, încă din start, a multor formații
redutabile, cotate printre favorite.
La acest ultim capitol, agenția
France Presse subliniază performan
ța echipei Universitatea Craiova,
care a reușit să elimine din „Cupa
U.E.F.A.", cu scorul general de 3—2,
pe Fiorentina, formație cu mulți ju
cători celebri, reprezentantă a fotba
lului italian, laureat chiar in acest
an cu titlul mondial.
La rindul ei. agenția italiană
A.N.S.A. remarcă faptul că echipa
Fiorentina a fost eliminată, nereu
șind să înscrie decit un singur gol
(și acela dintr-o lovitură de Ia II ni),
pe stadionul Comunal din Florența,
formației române Universitatea Cra
iova, care a jucat foarte bine in apă
rare, avind un veritabil dirijor in per
soana „liberoului" Ștefănescu.
în această competiție, o altă echi
pă românească, Corvinui Hunedoara,

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze
Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, în numele Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru
personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comu
nist Chinez. Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari și Guvernului Republicii
Populare Chineze, poporului prieten chinez un cald salut
frățesc și cele mai sincere felicitări.
în anii care au trecut de Ia proclamarea Republicii
Populare Chineze, comuniștii, oamenii muncii au înfăp
tuit profunde transformări revoluționare in societatea
chineză, obținînd succese remarcabile in toate domeniile
revoluției și construcției socialiste, iar in prezent acțio
nează cu perseverență pentru îndeplinirea hotăririlor

★

Cronica zalei
Joi, 30 septembrie a. c., tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul
Guy Daninthe, secretar general al
Partidului Comunist din Guadelupa,
care, la invitația C.C. al P.C.R., face
o vizită de prietenie in țara noastră.
în cadrul intilnirii, desfășurată intr-o atmosferă cordială, prietenească,
s-a procedat la o informare reci
procă privind activitatea și preocu
pările actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist
din Guadelupa, exprimindu-se do
rința dezvoltării în continuare a bu
nelor relații dintre ele, in interesul
celor două partide șl popoare, al
cauzei păcii și colaborării intre na
țiuni. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții internaționale.

Tovarășului YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

la prima sa apariție într-o cupă con
tinentală, a obținut calificarea in fața
formației austriece A. K. Graz. după
un rezultat de egalitate (1—1) in de
plasare și o victorie categorică, cu
3—ft; pe teren propriu.
tn „Cupa \campionilor europeni",
rezultatele au fost in general norma
le,- echipele favorite obținînd califi
carea in turul II.
Agenția C.T.K. relatează pe larg
desfășurarea meciului de la Praga
dintre echipa locală Dukla și Dinamo
București, in care bucureștenii au iz
butit ceea ce părea greu de realizat,
după ce au fost conduși cu 2—0 : să
înscrie un punct in prelungiri, gol ce
le-a asigurat calificarea in turul ur
mător.
Dinamo a jucat cu multă ambiție,
cu mare dorință de, a obține califi
carea, dovedind și o capacitate de
efort deosebită, ceea ce a permis ju
cătorilor români ca în prelungiri să
atace periculos de multe ori.
★

Tragerea la sorți a meciurilor din
turul al II-lea, pentru toate cele trei
competiții, va avea loc astăzi la
Zurich.
(Agerpres)

F.C. Baia Mare, dincolo de „momentul Real“
Așadar, cota de 1/1 000 pe care
intilnire Real Madrid — F.C. Baia
echipa F.C. Baia Mare a avut-o la
Mare și antrenorul Paul Popescu, la
ceea ce am putea numi „bursa libe
conferința de presă ce a urmat ime
ră" a pronosticurilor s-a confirmat :
diat după meciul de miercuri seara,
ea a fost eliminată din „Cupa cupe
cind declara cu modestie, dar și cu
lor" încă după primul tur. în statis
demnitate, ziariștilor spanioli : „V-aș
ticile reci și seci ga rămîne înscris
ruga să nu confundați echipa din
numai rezultatul : Real Madrid —
Baia Mare cu fotbalul românesc ;
F.C. Baia Mare : 0—0 și 5—2, se ca
noi sîntem o echipă mică, inimoasă,
lifică Real Madrid. în biografiile
dar mică și am ajuns in situația ono
sportive ale jucătorilor noștri. în is
rantă de a juca împreună cu Realul
toria fotbalului maramureșean, in
fiindcă ne-am calificat în finala „Cu
memoria celor ce am fost alături de
pei României", cupă care a„ fost
această echipă la cele mai importan
ciștigată de Dinamo București
te evenimente din viața ei de pînă
formație participantă Ia „Cupa
acum, aș zice
campionilor euchiar în amintirea
ropeni". Fotbalul
clubului Real și a
CORESPONDENȚA
românesc, iată, a
spectatorilor ma
trecut in seara
DIN MADRID
drileni, acest prim
aceasta cu trei
tur din cupa euro
, echipe in turul al
peană a cupelor va rămine insă și
doilea al competițiilor europene".
prin altceva decit prin simplul re
Esențial pentru F.C. Baia Mare
zultat. Pentru că această dublă con
este că echipa s-a comportat în
fruntare fotbalistică româno-spanio„Cupa cupelor" cu demnitate, după
lă la nivel de club poate fi comentată
puterile ei și nu ne-a făcut de ruși
și așa : o echipă românească aflată
ne. Acesta este și sensul declarații
pe locul 9 in divizia secundă (echipă
lor făcute de antrenorul Di Stefano,
din care cei mai mulți jucători n-au
apărute in presa spaniolă de a doua
mai evoluat niciodată pe un stadion
zi — joi — din care spicuim : „Am
atit de mare ca „Santiago Bernabeu"
întilnit o echipă de moral, cu unele
tinerii Moldovan. Hotico, Tătăran.
virtuți tehnice, care ne-a surprins
Ignat, Tulba. Ene fiind aproape debu
și ne-a ridicat probleme" (..Pueblo")
tant!) și-a măsurat forțele cu o for
„N-a fost ușor, a fost mai greu decit
mație spaniolă care beneficiază de
arată scorul" (..El Pais") ; „Baia
aportul unor vedete internaționale
Mare pasează bine și știe și lecția
ce se numesc Juanito. Santillana.
contraatacului, se cunoaște că vine
Camacho. Gallego, Bonet, Stielike,
dintr-o țară care ii are pe Dobrin"
Metgod ș.a.m.d. Sau. altfel zis, între
(„A.S.").
o înfringere la Cimpia Turzii, una la
Să sperăm că „momentul Real"
..Strungul" Arad și un egal pe teren
va contribui la stringerea rindurilor
propriu cu ..Olimpia" Satu Mare.
clubului din Maramureș și că F.C.
F.C. Baia Mare a făcut un egal acasă
Baia Mare își va mări aportul la
și un 2—5 la Madrid, cu celebra Real
dezvoltarea fotbalului nostru. Talen
(de 20 de ori campioană națională,
te. competențe tehnice și posibilități
de 15 ori ciștigătoare a „Cupei Spa
organizatorice există în suficiență.
niei". de 6 ori Ciștigătoare a ..Cupei
Se cuvine numai ca factorii îndrep
campionilor europeni" si o dată a
tățiți să acționeze intr-un singur
„Cupei intercontinentale"), în pre
zent lider in clasamentul primei ligi
gind și o singură direcție.
din țara organizatoare a „MundialuGh. MITROI
lui ’82“. în acest spirit aprecia dubla

adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Chinez. Bucurindu-ne de realizările marelui popor
chinez ii dorim din toată inima -să obțină noi și tot mai
mari sucese in opera de dezvoltare și înflorire a patriei
sale socialiste.
Reafirmăm, și cu acest prilej. Încrederea că, acționind
impreur.ă, în spiritul ințelegerilor convenite cu prilejul
intilnirilor și convorbirilor pe care le-am avut, prietenia
și relațiile de colaborare multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Chineză
vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele și in in
teresul popoarelor român și chinez, al cauzei generale a
socialismului, independenței, păcii și dblaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, instituții, și organizații
de masă și obștești din tara noastră
au adresat telegrame de felicitare in
stituțiilor și organizațiilor. similare
din R.P. Chineză.

Presa internațională despre calificarea
echipelor noastre de fotbal
LISTA OFICIALĂ

MAREA SARBATOARE NAȚIONALA
Tovarășului HU YAOBANG

TELEGRAMĂ

Cu prilejul aniversării proclamării R. P. Chineze
Recepție cu prilejul Zilei naționale a Nigeriei
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Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul chinez prieten sărbăto
rește astăzi un eveniment de o im
portanță deosebită în istoria sa
multimilenară : împlinirea a 33 de
ani de Ia victoria revoluției și pro
clamarea Republicii Populare Chi
neze. Evenimentul, petrecut la 1
octombrie 1949. a constituit o încu
nunare a luptelor eroice, desfășu
rate vreme îndelungată de către
masele largi populare, sub condu
cerea Partidului Comunist Chinez,
împotriva dominației imperialiste
și a claselor exploatatoare, a mar
cat trecerea la înfăptuirea unor
transformări revoluționare, care au
dus la schimbarea din temelii a
vieții politice și eeonomico-socialc a
tării. în același timn. apariția Re
publicii Populare Chineze a însem
nat un moment de o importantă
excepțională a epocii contempora
ne. ce a marcat o contribuție esen
țială la schimbarea raportului de
forțe pe arena mondială în favoa
rea forțelor care luptă pentru eli
berare națională și socială, pentru
pace și progres social.
Poporul chinez întimpină marea
sărbătoare națională cu remarca
bile Înfăptuiri in toate domeniile
vieții economice și sociale. în cei
33 de ani care au trecut de Ia vic
toria revoluției. China s-a trans
format dintr-o țară încă semicolo
nială intr-un stat socialist industrial-agrar în plină dezvoltare, în

acest răstimb, istoricește scurt,
s-au înălțat numeroase uzine side
rurgice. metalurgice și constructoa
re de mașini, combinate chimice
și întreprinderi ale industriei ușoa
re, a fost dezvoltată industria ex
tractivă. Paralel, s-a acordat aten
ție dezvoltării și modernizării agri
culturii, 4 considerată ramură de
bază a economiei naționale, au în
florit invățămîntul. știința și cul
tura. în prezent, poporul chinez
este angajat cu toate forțele sale
in vasta activitate de traducere in
viată a hotăririlor Congresului al
XII-lea al P. C Chinez, care și-a
încheiat recent lucrările, in înfăp
tuirea celei mai importante sarcini
trasate de forumul suprem al
partidului — modernizarea indus
triei. a agriculturii, științei și teh
nologiei.
Promovind cu consecventă poli
tica sa de dezvoltare a relațiilor de
prietenie si colaborare cu toate ță
rile socialiste. România acordă o
însemnătate . deosebită extinderii
continue a raporturilor cu Republi
ca Populară Chineză, atit pe plan
bilateral — în cele mai diferite do
menii de activitate — cit și pe
plan internațional. în eforturile co
mune pentru menținerea păcii,
pentru democratizarea relațiilor
dintre state și dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase dintre
toate popoarele lumii.

CONSTANTIN

DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Tn extinderea și adîncirea conti
nuă a relațiilor româno-chineze o
importantă deosebită o au legătu
rile de prietenie dintre Partidul
Comunist Chinez și Partidul Co
munist Român. Vizita oficială de
prietenie efectuată in primăvara
acestui an de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. ir.
R. P. Chineză, convorbirile pe care
le-a avut secretarul gene”al al
partidului nostru, președintele Re
publicii. cu conducătorii de partid
și de stat chinezi au deschis noi
perspective conlucrării românochineze în domeniul economic și
in alte domenii, pe măsura posibi
lităților sporite pe care le oferă
stadiul actual de dezvoltare atins
de cele două țări.
Transmițind poporului chinez, cu
prilejul sărbătorii sale naționale,
un salut frățesc și urări de noi suc
cese in toate domeniile de activita
te. poporul român isi exnrimă con
vingerea de nestrămutat și dorința
că relațiile prietenești de strînșâ
colaborare multilaterală cu poporul
chinez vor cunoaște și în viitori o
dezvoltare continuă, aceasta fiind
in interesul operei de construcție
socialistă din cele două țări, al
cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume.

Ritmuri noi lingă Fluviul Perlelor
Am pornit, din Canton,
intr-o dimineață de toam
nă, amintind mai degrabă
de o zi de vară, de-a lun
gul Fluviului Perlelor pen
tru a vizita, undeva, Ia
marginea orașului, Fabri
ca de ceasuri de mină. Pe
marginea șoselei, mici gru
puri de țărani își expuseseră marfa vegetală, ■ do
minată de pepeni robuști.
Pe talerele unor delicate
cîntare îți chemau cu in
sistență privirile, prin ar
gintul lor. pești abia prinși
în apele din apropiere.
Clădirea fabricii, la in
trarea căreia sintem intimpinati
de
directorul
Cen Hai Po, nu dezvăluie
la prima, vedere nimic
neobișnuit. O clădire ve
che. Impresie repede ștear
să de întîlnirea cu secțiile
moderne de montaj, cu
atmosfera de farmacie' care
se degajă pretutindeni.
Slab, micuț, cu ochi vioi,
iscoditori, trimițind gîndul
la figurile pictate pe far
furiile artizanale, realizate
cu o neîntrecută măiestrie
din împletituri de bambus,
directorul fabricii prezintă
cu voce joasă, cu o netru
cată modestie, istoricul În
treprinderii care a luat
naștere prin unirea mai
multor meseriași ceasorni
cari. Vreo 30 de muncitori
pe atunci. Mecanismele
esențiale ale ceasului erau,
desigur, asimilate după li
cențe străine. S-a început
firesc cu pregătirea ca
drelor de tehnicieni, prin
dotarea timidă cu instala
ții tehnice specifice, in
principal prin construirea
de utilaje cu forțe proprii.
Atunci, la început, în 1956,
fabrica putea consemna în
bilanțul său. cu îndreptățit
orgoliu, o producție de
12 500 ceasuri pe an.
Dar să dăm pentru o cli
pă ceasul... înainte și in loc
să măsurăm timpul în se
cunde să vorbim despre
ritmurile fabricii : tn 1970
ea va produce peste 100 000
ceasuri pe an, iar pește 10
ani va depăși cifra* de
800 000 de ceasuri.
Trecem, acum, prin sec
țiile luminoase. dominate
de atmosfera de calmă con
centrare ce se degajă din
sutele de fețe, din privirile
urmărind
cu
încordare
drumul mîinilor, al mași
nilor miniaturale prin care
iau naștere finele mecanis
me, ce vor cunoaște apoi
amănunțite finisări, fiind
asamblate cu maximă atenție, după un adevărat
ritual, in care — dacă stal
și privești mai îndelung 1
— vei observa că nici o
mișcare nu este de prisos,
toate gesturile alcătuindu-se intr-un discret ba
let, in spațiul căruia miinile devin o adevărată pre
lungire a privirii. Doar
pentru o clipă bărbații sau
femeile, cei mai mulți ti
neri, își ridică privirile
către oaspeți și trimit,
drept mulțumire pentru această vizită, surîsuri demne
și prietenoase. își reiau apoi
munca in aceeași calmă
concentrare. Zecile de pie-'
se, mecanismele complica
te se armonizează treptat
in această inimă metalică
a timpului, după ce tra-

versează pe rind secțiile ,
de mecanică, de presare,
de roți dințate pentru
arcuri, ca să se adune lao
laltă în secția de montajfinisare, unde, la ca
pătul drumului — după ce
au parcurs metamorfozele
datorate lucrărilor automa
tizate,
semiautomatizate,
mecanice sau manuale —
sînt supuse, timp
de
două săptămîni, controlu
lui de calitate. Aici, la ca
pătul drumului, unde mii
de ceasuri bat ritmul tim
pului pentru a-și dovedi
exactitatea, rigoarea cu
care știu să’-î măsoare.
Consider că ar putea fi
un simbolic reper pentru
realitățile Republicii Popu
lare Chineze imaginea acestor mii de ceasuri, bătind cu precizie, in același
ritm, întrucit pretutindeni
pe meleagurile tării de la
răsăritul soarelui am avut
acut sentimentul unei pre
ocupări insistente a oame
nilor — fie că erau mun

ții insulă în care s-a ilus
trat prin fapte legendare
detașamentul roșu de fe
mei — președintele fermei
din Shilien, Han Yun. Această fermă, fondată in
1952, la numai doi ani de
la eliberarea insulei, este
celebră prin viguroasele
sale .păduri de arbori de
cauciuc, ale căror coroane
domină peisajul, unindu-se undeva, in depărta
re, Ia orizont, cu norii incerți.
De la creșterea întîmplătoare a acestui miraculos
arbore pînă la cultivarea
unor imense Întinderi de
pădure, pe baza unor teh
nologii riguros științifice,
pentru a se realiza produc
ții tot mai mari de cauciuc
concentrat sau cauciuc us
cat. deshidratat, drumul este
același : drumul conectării
producției la cerințele ști
inței moderne.
Despre conectarea la noile
ritmuri ale gîndirii, ale teh
nicii și științei moderne

NOTE DE CĂLĂTORIE
avea să n<J vorbească, în
citorî ai unei moderne în
limbajul specific al savan
treprinderi sau măsurau
tului,
și profesorul univer
anii în anotimpurile recol
sitar
Huan Ciun Than, di
telor. pe întinderile orerectorul Institutului de cer
zăriilor — pentru a-și po
cetări a florei tropicale din
trivi pasul, faptele cu noi
sudul Chinei și rector al
le ritmuri ale construcției,
Institutului de învăț.ămînt
ale muncii. Dincolo deci de
pentru plante subtropicale,
notațiile concrete, sugerate
un
mare expert în culti
de realitățile întîlnite, se
varea arborilor de cauciuc,
putea desluși din cuvintele
sosit, nu cu mult înaintea
oamenilor, din mărturisiri
vizitei noastre, de la un
le lor, din gravitatea sim
prestigios colocviu științific
plă cu care înfățișau pro
organizat sub auspiciile Na
blemele de muncă și crea
țiunilor Unite. Transferat,
ție cu care se confruntau
în
1958, de la Canton îri lo
tocmai această acută pre
calitatea Nada, din insula
ocupare pentru conectarea
Hainan, institutul s-a impus
efortului fizic la ofertele
prin cercetări cu largă apli
tot mai generoase ale pro cabilitate și de puternică
gresului tehnic, ale exi rezonantă in lumea științei.
gentelor modernizării și
Rezonanță la care nu s-a
perfecționării muncii. Pre ajuns
deloc ușor. Au tre
tutindeni era vizibil că, în buit corectate
în timp, cum
urma unor reconsiderări ni s-a spus, verdicte
arbi
ale organizării economice, trare, etichetări nedrepte
ale opticii privind activita din
perioada revoluției
tea industrială, aceasta culturale.
A trebuit elibe
este dirijată după noi ri rată
știința de urmările ne
gori, după ritmurile unui
faste ale liberalismului și
nou timp. Adevăr relevat
promovată cu fermitate va
in întreaga sa amploare în loarea.
Au fost organizate
Marea expoziție de la
programe
de cercetare pe
Shanghai ale cărei expo termen scurt
și de perspec
nate oferă nu doar o ima tivă. Consecința
? La Con
gine a diversității și capa
ferința republicană de ști
cității economiei chineze,
ință au fost premiate patru
dar și a faptului că inteli
obiective de cercetare, din
gența creatoare a omului, ■ 1978, ale institutului, iar în
potențată de acumularea
1980 șase obiective de cer
cuceririlor
spectaculoase cetare au fost distinse cu
ale științei’ devine din ce
premiul întîi.
în ce mai pregnant o ve
Argumentele ni s-au în
ritabilă forță de producție.
fățișat si prin „pădurea
China industrială are,
de enrubete" în care, prin
neîndoios, fața îndreptată
complicate procese. s-a
decisiv către orizonturile
obținut arborele de cau
exigentelor deceniilor ce
ciuc : nu prin încrucișa
vor veni. In acest sens ne-a
re, ci prin țesuturi vege
vorbit și fostul ucenic dintale prelevate. Pe scurt
tr-un modest atelier de
spus, ceea ce natura face
ceasuri, devenit director al
aparent simnlu azi. dună o
fabricii de pe porțile că
muncă titanică de miliarde
reia pleacă spre lume,
de ani, înmulțind copacii
anual, aproape un milion
prin semințe, era contrazis
de ceasuri de mare finețe,
de nroresele ce au loc in aomul care este considerat
ceste eprubete, consemninun fel de „părinte al cea
dti-se astfel o premieră
surilor din Canton". Și tot
mondială. Arborii se nasc
in acest sens avea să ne
direct din țesutul vegetal,
vorbească, in pitoreasca
semn că la început nu a fost
Insulă Hainan ■— in aceassămînța, ci celula. Aici, in

eprubete, este schimbat, ni
se spune, numărul cromozo
milor, dublindu-se de la 18
Ia 36. Și miracolul este pe
cale să fie pe deplin con
firmat. în. plantație, după
trei ani. arborii de cauciuc
rezultați din această nouă
înmulțire se prezintă bine.
Rezistența la climă a | fost
deja dovedită. în curind
va putea fi apreciată și
eficiența lor economică ;
mai exact spus, cantita
tea de lapte de cauciuc pe
care o pot produce anual.
Sint doar citeva argumen
te din nenumăratele ‘care
ni s-au propus pretutin
deni unde ne-am aflat in
China prietenă. Fie că aceasta s-a datorat intilnirii
cu constructorii și muncito
rii impresionantului port <■
din Shanghai, ori cu harni
cii agricultori din Ma Lu,
cu muncitorii Fabricii de
țesături de bumbac din Ceatin sau cu muncitorii Fabri
cii de sculptură in lac din
Beijing. Scriu muncitorii
fabricii de sculptură pentru
că aici talentul se multipli
că in zeci, în sute de ipos
taze. De sub dalta iscusită
a unor oameni dăruiți se
ivesc minunate opere de ar
tă ce iau apoi drumul a
peste 90 de țări ale lumii.
Celebre legende, păstrate
de memoria populară sau
in vestite cărți, sint con
centrate in roșul-cărămlziu
al lacului, în această pre
tențioasă substanță vegeta
lă, dind nouă- strălucire
unei arte celebre încă in
vremea unor adinei dinas
tii. Și parcă aș vrea
ca intre atitea legende con
centrate in basoreliefurile
de lac să o aflu și pe cea
care dă nume pitoresc unui
sât de pe insula Hainan, sa
tul Lu Hui Thou care, in
traducere, s-ar chema „Că
prioara care a întors capul".
Iat-o pe scurt : Printr-o
pădure de cocotieri un vinător urmărește o căprioa
ră. Căprioara aleargă, nu se
dă învinsă. Nici vinătorul
nu renunță. Și astfel căpri
oara ajunge la marginea
insulei, lingă mare. Mai
departele nu mai există
pentru ea. într-un gest de
disperare întoarce capul.
Abia acum îl vede pe cel
care o urmărise prin pădu
rea de cocotieri : un tinăr
vinător. Și, minune 1, căpri
oara se transformă într-o
fată frumoasă. Cei doi se
căsătoresc și, așa cum se în
cheie frumos multe legende,
aduc pe lume mulți copii.
Așa se naște și satul cu
nume atit de frumos : „Că
prioara care a întors capul".
O legendă care vorbește
despre sensibilitatea, gin
gășia sufletească și puterea
de imaginație a oamenilor
acestei țări. O minune că
reia. astăzi, timpurile mo
derne ii propun noi și în
drăznețe echivalențe.
Ca și această aterizare
lină a avionului pe aerODortul principal al insulei Hai
nan. Care parcă s-a intimplat ieri. Ne purtase sub lu
mina lunii spre intilnirea
cu urmașii celor ce au ivit
din sufletele lor nemuritoa
rea legendă, cu cei care
scriu azi noile legende de
muncă și hărnicie ale Chi
nei noi.

Nicolae DRAGOS
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U. VIZITA DLMEI PARLAMENTARE ROMÂNE ÎN OLANDA
HAGA 30 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei oficiale in Olanda,
delegația parlamentară română, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan,
președintele Marii Adunări Naționa
le, a avut o întrevedere cu dr. Jan
C. Terlouw, vicepreședinte al guver
nului și ministru al afacerilor ex
terne.
Cu acest prilej, conducătorul de
legației române a rugat să se trans
mită reginei Beatrix și prințului
Klaus. din partea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu, un mesaj de salut
și urări de sănătate și fericire
personală, precum și urări de pros
peritate pentru poporul prieten olan
dez.
De asemenea, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu s-a transmis
un mesaj de salut premierului olan
dez, Andreas van Agt.
Mulțumind, vicepreședintele gu
vernului olandez a arătat că va
transmite cu multă plăcere aceste
mesaje suveranei și a rugat, la rîn
dul său. să se transmită, din partea
primului ministru van Agt și a gu
vernului olandez, un respectuos salut
tovarășului Nicolae Ceaușescu, apre
ciind in mod elogios activitatea pro
digioasă pe care președintele Româ
niei o desfășoară pentru dezvoltarea

Întîlniri ale ministrului român de externe
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— Cu prilejul participării la lucrări
le celei de-a 37-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al României, a avut între
vederi separate cu miniștrii de ex
terne ai Norvegiei, Greciei, Austriei,
Indoneziei și Italiei.

In cadrul convorbirilor au fost
abordate probleme privind relațiile
României cu tarile respective in do
meniile politic, economic și in alte
domenii de interes comun.
S-a efectuat, totodată, un schimb
de păreri cu privire la problemele
internaționale aflate pe ordinea de
zi a sesiunii.

Întrevedere a președintelui Comitetului consultativ

al O.N.U, pentru Anul Internațional al Tineretului
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar
al C.C. al U.T.C., președintele Comi
tetului consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului, a
avut o întrevedere cu Carlos Calero
Rodriguez, președintele Comisiei a
IlI-a a Adunării Generale a O.N.U.,
în competenta căreia intră exami
narea ansamblului problemelor so
ciale, umanitare și culturale.
S-a efectuat un schimb de păreri
în legătură cu apropiata dezbatere a
punctului privind Anul Internațio

nal al Tineretului, aflat pe ordinea
de zi la inițiativa țării noastre. în
cadrul căreia se vor examina reco
mandările sesiunii din acest an a
Comitetului consultativ al O.N.U.
pentru Anul Internațional al Tine
retului. Carlos Calero Rodriguez a
subliniat însemnătatea acestui punct
și a dat o deosebită apreciere efor
turilor neobosite ale României in
promovarea programului concret de
măsuri și activități ce urmează a fi
întreprinse înaintea și in timpul
Anului Internațional al Tineretului.

PRAGA 30 (Agerpres). — în ca
pitala R.S. Cehoslovace s-au desfă
șurat lucrările celei de-a 28-a se
siuni a Biroului Federației Sindicale
Mondiale, care a analizat activitatea
desfășurată de F.S.M. pentru reali
zarea hotăririlor celui de-al 10-lea
Congres Sindical Mondial.
La sesiune a participat și o dele
gație a U.G.S.R.. condusă de tova
rășul Cornel Onescu, președintele
Consiliului Central al U.G.S.R., care
a prezentat poziția sindicatelor din
România față de problemele aflate
in atenția sesiunii Biroului F.S.M.
în ultima zi a lucrărilor a avut loc
o sesiune specială a biroului consa
crată problemei păcii și dezarmării.
Cu acest prilej a fost adoptat un
apel către toate organizațiile sindi-

referitoare la convocarea unei con
ferințe internaționale asupra Orien
tului Mijlociu și a reafirmat princi
piul inadmisibilității dobindirii de
teritorii prin forță.
Ministrul de externe al Spaniei,
Jose .Pedro Perez-Llorca. a declarat
că țara sa continuă să aibă ca obiec
tiv restabilirea integrității teritoria
le și suveranității asupra Gibraltarului, prin negocieri cu Anglia.
în discursul său, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, Francis
Pym. a anunțat hotărirea guvernu
lui de la Londra de a desfășura
eforturi pentru a asigura dreptul la
autodeterminare al celor aproape
1 800 de locuitori din Malvine (Falk
land).
Oskar Fischer, ministrul de exter
ne al R. D. Germane, a adresat un
apel statelor membre ale O.N.U. de
a intensifica eforturile pentru redu
cerea încordării din climatul politic
mondial. „Niciodată în perioada
postbelică nu a existat un pericol
atit de serios la adresa păcii ca in
etapa actuală". El a subliniat nece
sitatea renunțării la politica de forță
și de a se opri cursa înarmărilor, care
multiplică și agravează conflictele
din diferite părți ale lumii.
Boutros Ghali, ministrul de stat
pentru afacerile externe al Egiptu
lui, a criticat politica Israelului față
de poporul palestinian, față de O.E.P.
și față de problema palestiniană. El
a avertizat că Egiptul nu poate ac
cepta ca poporul palestinian să fie
dezmembrat și „respinge recentele
crime ale Israelului in Liban și îm
potriva refugiaților palestinieni".
Ultimele evenimente care au avut
loc in Liban ilustrează pregnant ne
cesitatea urgentă a unei reglemen
tări de pace in regiune — a spus in
intervenția sa ministrul de externe
al Canadei, Allan MacEachen.

cale internaționale și regionale, prin
care se adresează chemarea la ac
țiuni comune ale mișcării sindicale,
ale tuturor forțelor progresiste și
antiimperaliste pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri
concrete și eficiente de dezarmare,
interzicerea amplasării de noi rache
te nucleare cu rază medie de acțiu
ne in Europa și distrugerea celor
existente, pentru a asigura triumful
pe planeta noastră al idealurilor de
prietenie și înțelegere, de colabora
re și pace între toate națiunile lumii.
în după amiaza zilei de joi, con
ducătorii delegațiilor participante la
sesiunea Biroului F.S.M. au fost
primiți de tovarășul Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele R.S.C,

negocierilor
sovieto-americane

Domnului SPYROS KYPRIANOU

GENEV/A 30 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate la 30 septem
brie negocierile sovieto-americane
privind limitarea armamentelor nu
cleare in Europa — informează agen
ția T.A.S.S. Cu acest prilej a avut
loc o ședință plenară a celor două
delegații, adaugă sursa citată, precizind că delegația sovietică este con
dusă de ambasadorul Iuli Kviținski,
iar cea americană de ambasadorul
Paul Nitze.

R. P. POLONĂ

VIZITA LA BEIJING. Deng
Xiaoping, președintele Comisiei
Centrale Consultative a P. C. Chi
nez, l-a primit, joi, la Beijing, pe
Henry Kissinger, fost secretar de
1 stat al S.U.A„ informează agenția
I China Nouă. In cadrul convorbirii,
arată agenția, au fost abordate
(probleme de interes comun ale ce
lor două țări.

I
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DEMISIE, Secretarul general al
P.L.D., Gunter Verheugen, și-a
prezentat demisia. In scrisoarea
adresată liderului liberal H. D.
Genscher, el a explicat că decizia
sa este urmarea alăturării P.L.D.
opoziției creștin-democrate in pre
zentarea unei moțiuni de neîncre
dere impotriva guvernului minoritar
social-democrat.

LV UNIUNEA SOVIETICA a fost
lansat joi satelitul „Cosmos-1 411".
Aparatele aflate la bordul satelitu
lui, destinate continuării cercetării
spațiului cosmic, funcționează nor
mal.
PRECIZARE. James Buckley, con
silier al secretarului de stat al
S.U.A., a afirmat, intr-un interviu, că
discuțiile intre Washington și țările
vest-europene in legătură cu con
struirea conductei de gaze dintre
Siberia și Europa se afiă in impas
- informează agenția France Presse.
Vest-europenli - a spus el - ar tre
bui să propună măsuri susceptibile
să se substituie embargoului ame
rican instituit jimpotriva firmelor dirt.
Europa occidentală care participă
la realizarea proiectului. In acest

„INDEZIRABILII": noi restricții
și discriminări in fața imigranților

Presa americană și vest-europeană a publicat recent o serie de re
portaje, însoțite de fotografii, des
pre raidurile efectuate da poliție in
diverse regiuni ale S.U.A. impotriva
imigranților, raiduri soldate cu mii
de arestări și în final cu expulza
rea celor reținuți. Scopul declarat
urmărit de Serviciul de imigrație
și naturalizare al S.U.A. era și este
„să captureze pe străinii fără do
cumente, ocupînd alta slujbe decît
muncile manuale necalificate, pen
tru a le elibera în vederea ocupării
lor de către muncitorii americani".
Potrivit părerilor presei aceste rai
duri -au fost doar „primul semnal
că autoritățile de la Washington au
decis, să reexamineze întregul pro
gram de imigrări" și — așa cum
transmite agenția France Presse —
„să limiteze afluxul de imigranți in
S.U.A.". Această problemă a format,
dealtfel, obiectul unui proiect de
lege, pe care Senatul l-a adoptat
luna trecută, „Pentru prima dată in
istoria Statelor Unite — transmite
agenția United Press — vor exista
reglementări privind, amendarea și
chiar arestarea celor care vor an
gaja ilegal imigranți". Pedepsele
prevăzute variază de Ia 1 000 la
2 000 dolari amendă pentru fiecare
străin angajat ; în caz de recidivă
pentru cei in cauză se prevăd pe
depse cu închisoarea.
Introducînd în Senat proiectul de
lege „Imigration Reform and Con
trol Act", republicanul Allan
Simpson din statul Wyoming a de
clarat : „Imigrația necontrolată re
prezintă unul din cele mai mari pe
ricole pentru această națiune, pen
tru valorile, tradițiile și instituțiile
americane". Pentru proiectul res
pectiv au votat 81 de senatori, iar
18 au fost împotrivă.
în condițiile adincirii recesiunii,
cînd în Statele Unite numărul șo
merilor se apropie de 11 milioane
— ziarul „New York Times" preci
zează că acest nivel record a și
fost depășit — prezența unui mare

număr de străini pe piața muncii
creează serioase nemulțumiri in rindurile americanilor. Mulți dintre aceștia pledează pentru „închiderea
porților" in fața imigranților ile
gali, pentru expulzarea acestor „in
dezirabili". Astfel se explică de ce
Imensa majoritate a celor veniți de
pe alte meleaguri în „lumea nouă"
și care, de obicei, erau angajați in
muncile cele mai grele, mai murda
re, și, bineînțeles, mai prost plă
tite, își văd acum situația pericli
tată. „Nimic nu mai este sigur —
scrie revista americană „TIME".
Este o tragedie să vezi cum doctori
capabili veniți din Asia sau din alte
părți, care nu vorbesc bine engle
zește, lucrează in bucătării".
în
prezent insă, nici aceste posturi nu
li se mai oferă. Pentru că — așa
cum scria revista britanică „ECO
NOMIST" — „cresc resentimentele
față de străini chiar în rindurile americanilor cu venituri mici, care
acum nu-și mai pot găsi o slujbă,
invinuind pentru aceasta pe imi
granți, care sint gata să accepte
orice post, oricît de prost plătit ar
fi“. în continuare revista sublinia
ză că in baza unor reglementări
recente s-au introdus o serie
de
restricții, astfel incit străinii care
pină acum depindeau de „asisten
ța publică" — „nu vor mai avea
dreptul la nici un fel de ajutor
federal special, nici măcar în baza
legislației existente". „în actuala
conjunctură economică — scrie re
vista — și in condițiile în care se
reduc programele de pregătire a
forței de muncă și de instruire spe
cială pentru unii străini, se reduc
și posibilitățile ca noii veniți, care
depind de ajutorul statului, să-și
poată asigura un nivel de viață ac
ceptabil".
Ziarul britanic „TIMES" publică
de la trimisul său special la Was
hington o amplă corespondență In
titulată: „Mizeria imigranților ile
gali din America", în care se arată
că „anual, zeci de mii de imigranți

ilegali sint capturați,
identificați, trecuți in
fișele computerelor și
trimiși de unde au ve
nit. De cele mal multe
ori, imigranții sint in
troduși in. S.U.A. in
camioane, vagoane sau
«colete», împachetați
ca animalele, după ce
au plătit celor care se
ocupă cu aceste ope
rațiuni toate econo
miile lor".
Ce soartă ii așteaptă
pe imigranți odată so
siți în S.U.A. ? Ziarul
„GUARDIAN" răspun
de la această întrebare
în două numere ale
sale.
Corespondentul din
S.U.A. al ziarului,
Imigranți
Iaim Guest, a trans
mis articolul său din
Miami, „unde cei sosiți de pe.
alte meleaguri în căutarea unui
iluzoriu El Dorado și-au vă
zut speranțele spulberate"-: „Timp
de nouă luni — scrie coresponden
tul — citeva sute dintre aceștia au
trăit în lagărul de detenție Krome,
situat la 25 km sud-vest de Miami,
în spatele gardurilor de
sirmă
ghimpată. Lunile de detenție în la
gărul Krome, fostă bază militară,
au reprezentat pentru ei o odisee
tragică. Bărbații și femeile trăiau
separați. Femeile dormeau intr-un
fost hangar, iar bărbații într-o lu
gubră încăpere, cu paturi suprapu
se. Ca lagărul Krome, in Statele
Unite mai sint alte 13 centre de
detenție a imigranților. Dintre cei
1 800 haitieni deținuți in lagăre, nu
mai la cinci li s-a acordat anul
trecut viză de ședere în S.U.A,".
Același ziar, „Guardian", scrie in
tr-un alt articol : „Fermieri ame
ricani lipsiți de scrupule, exploa-

sens, el s-a declarat convins că
președintele Ronald Reagan „este
receptiv la eventuale măsuri de
substituire" a sancțiunilor ameri
cane.
BUGETUL C.E.E ȘI REVENDICĂRILE ANGLIEI. Guvernul britanic a publicat, în 30 000 de exemplare și în
cinci limbi, un document în care
prezintă argumentele sale în favoarea reducerii contribuției nete a
Marii Britanii la bugetul C.E.E.

IN ORAȘUL BULGAR TOLBUHIN s-a înregistrat o neobișnuită
cădere de grindină, însoțită de un
vint puternic, relatează . agenția
B.T.A. Stratul de gheață a atins
pe unele din străzile orașului 3—4
centimetri grosime. Meteorologii
semnalează ca o curiozitate faptul
că grindina a căzut numai deasupra
orașului.
PLOILE MUSONICE căzute timp
de peste o lună in nordul Indiei
au provocat moartea a S00 persoa
ne, transmite agenția Reuter. Inundațiile au dus la ruperea maluri
lor Gangelui, ale cărui ape au acopetit mari suprafețe agricole.

semnificații a fost intilnirea șt con
vorbirile din vara anului 1979 de
la București dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou. Rezultatele convorbirilor
consemnate in Declarația solemnă
comună au pus in evidență dorin
ța ambelor părți de a conferi noi
dimensiuni colaborării pe plan po
litic, economic, cultural, științific și
în alte domenii.
După cum se știe, în repetate
rinduri, România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au
pronunțat în mod ferm pentru so
luționarea justă și durabilă â (pro
blemei cipriote, pentru integriW*"* r V
și suveranitatea Ciprului^"pe’nv
_
realizarea unei colaborări intre ccîîe
două comunități, pornind de la~i
premisa că aceasta corespunde in- ’ to
tereselor tuturor oamenilor muncii ciprioți, colaborării și păcii în
Balcani, în Mediterana, in Europa
și in întreaga lume. Proeminente,
personalități cipriote au exprimat
adesea gratitudinea pentru spriji
nul constant primit de poporul ci
priot din partea poporului român, a
președintelui României socialiste
personal, in efortul său de asigurare
a independentei, suveranității șl in?
tegrității teritoriale a Republicii Ci
pru și de apărare a drepturilor sale
fundamentale.
Dezvoltarea și adincirea relații
lor de prietenie româno-cipriote
reprezintă o importantă contribu
ție la întărirea solidarității și con
lucrării dintre cele două țări și popoare, la instaurarea unui climat
de încredere, destindere și pace in
Balcani, in Europa și în întreaga
lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NIGERIEI

Președintele Republicii Federale Nigeria

j

I
,

I
.

1

*

|
|

1
I

LAGOS
Stimate domnule președinte,
,A
Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a proclamării independenței de
stat a Nigeriei, îmi este plăcut să vă transmit dumneavoastră, guvernului și
poporului nigerian, în numele guvernului și poporului român, precum și
al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate șl progres poporului
nigerian prieten.
Ziua de 1 Octombrie 1960 se înscrie ca un moment crucial in istoria
marii dumneavoastră țări, marcind victoria luptei poporului nigerian asupra
colonialismului, ceea ce a deschis perspectiva dezvoltării sale independente
pe calea progresului economic șl social.
Momentul sărbătoresc al Zilei dumneavoastră naționale îmi evocă
amintirea plăcută a convorbirilor rodnice pe care le-am purtat in timpul
vizitei recente pe care ați efectuat-o în Republica Socialistă România.
Am convingerea fermă că, pe baza înțelegerilor la care am ajuns
împreună, se vor consolida și extinde pe mai departe relațiile strinse de
prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre, in interesul reciproc
al popoarelor român și nigerian, al cauzei păcii, securității, independenței
naționale, al instaurării unei noi ordini economice internaționale.

>

NICOLAE CEAUȘESCU
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Președintele
Republicii Socialiste România

• Date privind victimele pro
vocate de ostilitățile armate
din Liban ® Demers al unor
militari israelieni

tează singeros mii de muncitori imigranți, plătindu-le sume infime
sau neplătindu-i deloc pentru multe
ore de muncă istovitoare,
uneori
bătîndu-i sau chiar uciglndu-i atunci cînd încearcă să fugă. Aceste
fapte au fost dezvăluite la Geneva
in fața unei Comisii a O.N.U. pen
tru drepturile omului. Asemenea
abuzuri privesc anual circa 10 000
de muncitori din zonele de răsărit
ale Statelor Unite, care trăiesc in
condiții de adevărată sclavie. Mulți
din acești muncitori sint aduși In
Statele Unite de agenți cunoscuți
sub numele de -«coyoțl-, cărora imi
granții trebuie să le plătească o
taxă de circa 550 dolari. David Wlissbrodt, profesor la Universitatea din
Minnesota, care a făcut aceste de
clarații, a declarat că deține datele
de la muncitorii imigranți. Unii au
fost uciși, iar alții au fost bătuți
pentru faptul că s-au plins de tra
tamentul inuman ori au încercat să
scape" — încheie ziarul „Guardian".

„Insula Afroditei" — cum a fost
numită Republica Cipru — iși săr
bătorește la 1 octombrie ziua na
țională. Proclamarea independenței
de stat, cu 22 de ani in urmă, vic
torie ce a încununat îndelungata
luptă dusă de poporul cipriot pen
tru înlăturarea dominației străine
și dezvoltarea de sine stătătoare, a
permis acestei țări să pășească pe
o cale nouă, să obțină realizări de
seamă in toate Sferele vieții economico-sociale. Prin eforturi susți
nute, in Cipru a fost creată o in
dustrie proprie, au fost puse in va
loare principalele resurse naționa
le. intre care turismul, s-a moderni
zat și diversificat producția agroalimentară. Progrese marcante s-au
obținut pe calea dezvoltării invățămintului, a îmbunătățirii condițiilor
sociale și ridicării nivelului de trai
al populației.
înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și pace ale ciprioților a fost
perturbată însă de cunoscutele
imixtiuni și stări conflictuale
care au provocat mari suferințe
și daune ambelor comunități —
greacă și turcă. Sint de remarcat
eforturile depuse in ultimul timp
pentru găsirea, prin negocieri, a
unei soluții trainice și juste proble
mei unității, independenței și inte
grității teritoriale a Ciprului.
începind din 1960, cînd. Imediat
după cucerirea independenței Ci
prului, România a recunoscut tînărul stat, colaborarea și cooperarea
pe multiple planuri dintre țările
noastre au cunoscut o continuă dez
voltare. în evoluția tradiționalelor
relații de prietenie româno-cipriote, un eveniment cu profunde

Excelenței Sale
ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGAR1

BEIRUT. —' Președintele Libanu
lui, Amin Gemayel, a anunțat ofi
cial, joi dimineața, că „Beirutul a
devenit din nou capitala intregului
Liban. O capitală, un singur oraș"
— a spus el, potrivit'agenției France
Presse. Amin Gemayel a declarat că
începind de joi toate arterele prin
cipale ale orașului se vor redeschi
de. ceea ce constituie un simbol al
reunificării.
în cursul unei ceremonii organi
zate la „Pasajul Muzeului" — la li
mita dintre cele două foste sectoare
ale Beirutului — președintele a par
curs ambele sensuri ale pasajului.
în capitala libaneză s-a anunțat
oficial că armata israeliană s-a retras
din punctele deținute în estul Beiru
tului.

ir> lagărul Krome de lingă Miami

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cipru, îmi este plăcut să vă
adresez felicitări cordiale __și urări sincere de sănătate și fericire pentru
dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului prieten al
Ciprului.
îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la
care am ajuns împreună la București, bunele relații de prietenie și colaborare
existente intre țările noastre vor continua să se dezvolte, in interesul
reciproc al celor două popoare, spre binele păcii, destinderii și colaborării
in regiunea noastră, in Europa și in lumea întreagă.

Președintele
Republicii Socialiste România

Redeschiderea principalelor
artere de circulație

Semnificative mărturii ale presei occidentale

NICOSIA

Realizări pe calea
dezvoltării economice

BEIRUT

su ai

Președintele Republicii Cipru

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversari
a proclamării R. P. Chineze

cursei înarmărilor evidențiată în intervențiile delegațiilor

Apel Ia acțiuni sindicale comune în apărarea păcii

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, Ștefan Zaides, trans
mite : Sporirea exportului reprezintă
o preocupare de bază a economiei
poloneze.
Uzina „Dolmel", din Wroclaw — tțzină constructoare de mașini electri
ce — produce utilaje pentru nevoile
energeticii naționale și pentru export,
în acest an, colectivul acestei mari
uzine scontează pe o sporire cu 40 la
sută a echipamentelor și mașinilor
destinate, exportului. Pentru India,
de pildă, ,.Dolmel" execută o coman
dă de 5 turboreactoare cu o putere,
fiecare, de 100 MW. Iugoslavia a lan
sat uzinei comanda unui stator de
Cuvintarea premierului Consiliului de Stat, Zhao Ziyang
turboreactor de 360 MW. Echipamen
te electrice și mașini in valoare de 3,5
dului — a spus vorbitorul — a
BEIJING 30 (Agerpres). — Cu pri
ruble vor fi livrate R. D.
confirmat și a dezvoltat liniile ' milioane
lejul celei de-a 33-a. aniversări a
Germane.
călăuzitoare, principiile și politica
proclamării R.P. Chineze,- premierul
„Meva" („Pescărușul") este numele
stabilite inaintea ultimului congres și
Consiliului de Stat, Zhao Ziyang, a
noului tip de avion realizat de co
a formulat un program pentru mo
oferit joi o recepție în Marea Sală a
lectivul de muncitori și specialiști de
dernizarea socialistă in toate dome
Adunării Poporului din Beijing.
la Uzinele de construcții de mașini
niile, hotărînd ridicarea nivelului ma
în cuvântarea rostită, premierul
pentru transport. „Taxiul aerian"
terial și spiritual al poporului.
Zhao Ziyang a subliniat că ani
— cum l-au denumit constructorii
Premierul Zhao Ziyang a subliniat,
versarea are loc la scurt timp de la
lui — a trecut cu bine intiiul exa
totodată, că realizarea grabnică a
încheierea cu succes a celui de-al
men pe aerodromul din Meleck. Imer
marii cauze a reunificării patriei este
XII-lea Congres național al P.C. Chi
siunea sanitară — experimentată —
voința fermă comună a celor peste
nez, care are o semnificație istorică.
are două motoare de peste 200 CP, o
un miliard de chinezi.
Cel de-al XII-lea Congres al partiviteză de 320 km pe oră, o distanță
maximă de escală de l 100 km. In
faza de montare se mai află și alte
aparate, unele dintre ele fiind, des
Conferința Partidului Laburist din Marea Britanie
tinate exportului.
Mari eforturi fac, pentru îndepli
LONDRA 30 (Agerpres). — Dele
lui conservator privind înlocuirea ac
nirea sarcinilor de plan, și lucrătorii
tualelor submarine nucleare „Posei
gații la Conferința anuală a Parti
celei mâi importante întreprinderi
dului Laburist au adoptat o rezolu
don", dotate cu rachete „Polaris",
poloneze de pescuit marin „Dalmor".
ție care recomandă dezarmarea nu
prin submarine echipate cu rachete
Ei vor livra, in acest ați, pieței in
strategice „Trident". A fost , adopta
cleară unilaterală a Marii Britanii și
terne aceeași cantitate de pește ca
tă. de asemenea, o rezoluție in fa
se pronunță pentru interzicerea am
și anul trecut. Ca rezultat al acțiuni
voarea naționalizării industriei de ar
plasării de rachete americane pe te
lor energice întreprinse pentru aproa
ritoriul național și pentru desființa
mament britanice și trecerii ei sub
pe întreaga flotă a „Dalmor" s-au gă
rea bazelor militare. Documentul a
control sindical. Majoritatea celor
sit locuri de pescuit. Mulțumită vinîntrunit majoritatea calificată nece
1 600 de delegați au cerut recunoaș
zării unei părți din ceea ce s-a pes
sară înscrierii acestei chestiuni în
terea
O.E.P.
ca
reprezentant
legitim
cuit, mai ales a calmarilor, au fost
manifestul electoral laburist.
al
poporului
palestinian,
declarînînlocuite
pierderile de mutare a' flo
în afara lichidării arsenalului nu
du-se in favoarea stabilirii unui stat
tei și pierderea unor locuri tradi
clear britanic, rezoluția se pronun
ționale de pescuit.
palestinian.
ță pentru anularea deciziei guvernu-

Necesitatea renunțării la politica de forță și a încetării
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— La ac-tuala sesiune a Adunării
Generale a O.N.U. continuă să-și ex
pună pozițiile șefii delegațiilor, pre
zente.
Primul ministru al Malayeziei.
Datuk Mahathir Bin Mohamad, a
condamnat manevrele la care recurg
țările bogate pentru a arunca pova
ra crizei asupra țărilor în curs de
dezvoltare. El a ales ca exemplu
stocarea de materii prime în S.U.A.,
care reprezintă, de fapt, „o armă
monopolistă a unui stat bogat" uti
lizată pentru a face să scadă prețu
rile mărfurilor exportate. în primul
rind de țările in curs de dezvol
tare.
Ministrul de externe al Tunisiei,
Beju Caid Essebisi, a condamnat
energic autoritățile israeliene pen
tru masacrele din taberele de refugiați palestinieni din Beirut. în ce
privește planul de pace adoptat la
reuniunea arabă la nivel înalt de,la
Fes, ministrul tunisian a afirmat că
acesta „constituie baza unei soluții
juste, durabile și globale" a conflic
tului din regiune.
La rîndul său, Uffe EUemannJensen, ministrul de externe al Da
nemarcei — țară care asigură in
acest semestru președinția reuniuni
lor C.E.E. — a condamnat invazia
forțelor israeliene în Liban și a de
nunțat crimele comise în capitala
acestei țări. Cerind Israelului să
dea dovadă de dorință de pace, el a
subliniat necesitatea reprezentării și
participării directe a palestinienilor
Ia negocierile privind problemele
Orientului Mijlociu.
Pentru ministrul de externe al
Finlandei, Paer Stenbaec, „situația
din Orientul Mijlociu reprezintă cea
mai persistentă amenințare la adre
sa păcii și securității internaționale".
El a reamintit propunerea țării sale

relațiilor de prietenie dintre cele două
țări și popoare, precum și pentru
salvgardarea păcii in lume.
în cadrul întrevederii au t'ost re
levate bunele relații existente intre
Republica Socialistă România și Re
gatul Țărilor de Jos, rolul hotărîtor pe care l-au avut vizitele la ni
vel inalt și s-a apreciat că există
reale posibilități pentru dezvoltarea
în continuare a relațiilor politice, economice. tehnico-științifice și cultu
rale. spre binele și progresul celor
două țări.
Delegația parlamentară română a
avut. întrevederi la Ministerul Agri
culturii și Pescuitului, a vizitat Uni
versitatea agricolă și Centrul de cer
cetări din Wageningen, cu care pri
lej au fost trecute in revistă bunele
rezultate obținute, precum și posi
bilitățile mari existente pentru • in
tensificarea cooperării științifice.
Delegația a făcut o vizită la Curtea
Internațională de Justiție șl la Curtea
Internațională de Arbitraj, unde a
avut loc un schimb de vederi refe
ritor la activitatea pe care Româ
nia o desfășoară in aceste organis
me, precum și in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite.
Membrii delegației au mai vizitat
întreprinderi industriale și sociale, in
stituții culturale și medicale.

GENEVA. Reluarea,

DAMASC. — Miercuri au avut loc
la Damasc funeraliile lui Saad Sayel (Aboul Walid), comandantul
operațiunilor militare ale Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei,
ucis luni' in cîmpia Bekaa (Liban),
relatează agenția France Presse.
Luînd cuvintul cu acest prilej,
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., a exprimat
hotărirea poporului palestinian de a
continua lupta pentru asigurarea
drepturilor sale legitime. în același
timp, Yasser Arafat a precizat că
masacrele comise în taberele de refugiați palestinieni din Beirutul de
vest au provocat moartea a 5 000—
7 000 de persoane și că aproximativ
72 000 de libanezi, sirieni și palesti
nieni au fost uciși sau răniți de la
începutul invaziei israeliene în Li
ban, adaugă agenția.
TEL AVIV. — O listă cuprinzînd
numele a circa o mie de soldați și
ofițeri israelieni care cer să nu mai
servească in Liban a fost depusă la
Ministerul Apărării al Israelului de
către mișcarea „Yesh Gvoul" („Exis
tă o limită"), relatează agenția
France Presse, citind postul de ra■dio militar israelian. Potrivit acele
iași surse, printre semnatarii acestei
petiții se află doi colonei.

Poporul nigerian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 22 de ani de la
proclamarea independenței, eveni
ment care a deschis largi perspec
tive pentru evoluția tării pe calea
progresului economic și social. în
acest răstimp, poporul nigerian a de
pus eforturi susținute pentru lichi
darea grelei moșteniri coloniale și
dezvoltarea economică de sine stă
tătoare prin valorificarea marilor
sale resurse naturale. Supranumită
„Uriașul Africii", Nigeria, țara cu
cea mai numeroasă populație de pe
continent, dispune, in același timp,
de mari zăcăminte minerale — pe
trol, gaze, fier, cupru și altele — a
căror punere in valoare constituie
o preocupare centrală a autorități
lor de la Lagos. Principala avuție
națională este petrolul. Cu cele
circa 110 milioane de tone extrase
anual, Nigeria ocupă locul intii in
Africa și al șaselea in lume, obținind din exportul acestui produs
peste trei sferturi din devize. Dacă
in urmă cu cițiva ani Nigeria avea
o singură rafinărie, la Port-Har
court, cu o capacitate de producție
zilnică de 60 000 barili, astăzi dis
pune de incă două, la Warri și
Kadouna, cu o capacitate de 100 000
de barili fiecare, uimind să 1 se
adauge o a patra în viitorul apro
piat. Succese de seamă au fost ob
ținute și în alte sectoare — meta
lurgie, prelucrarea lemnului, ca și
in agricultură.
Animat de sentimente de caldă
prietenie față de popoarele Africii,
solidar cu eforturile lor pentru con
solidarea independenței, poporul

ALGER:

român urmărește cu interes efortu- f
rile depuse de poporul nigerian ,■
pentru progresul economic și social;
între România și Nigeria s-au s; ..
tomicit relații de prietenie și cc - Ț
borare, care cunosc utn curs me( • <ascendent. Acest lucru este ifxus
trat, in primul rind, de extin£J<ire,
continuă a colaborării pe plar Eco
nomic. Schimburile comercia* *3 ap;
crescut de mai multe orjEprt r<Țmii '
ani, iar cooperarea in' produerie cu
noaște o dezvoltare dinamică. Ast
fel, au intrat in funcțiune combina
tele de industrializare a lemnului
din cadrul societăților mixte „Ni- ’
rowi" și „Seromwood". realizate” in
cooperare, a început să-și desfă
șoare activitatea societatea mixtă i
româno-nigeriană de construcții,
s-a adincit colaborarea vizind rea
lizarea unui centru național pen
tru mecanizarea agriculturii și con
struirea unor nci fabrici destinate
valorificării superioare a bogățiilor
silvice ale țării prietene.
O contribuție esențială Ia adinci
rea și amplificarea raporturilor
româno-nigeriene au adus-o con
vorbirile la cel mai inalt nivel de la
Lagos și București. Recentele con
vorbiri dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Alhaji
Shehu Shagari. desfășurate cu pri
lejul vizitei oficiale în țara noastră
a șefului statului nigerian, înțele
gerile convenite cu acest prilej au
marcat un nou și important moment
în dezvoltarea relațiilor de priete
nie si colaborare româno-nigeriene,
deschizindu-le ample și rodnice
perspective.

Conferința regională F. A. O.

150 milioane locuitori africani șuieră de foame și malnutriții

ALGER 30 (Agerpres). — La Alger
se desfășoară lucrările Conferinței
regionale a Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), la care participă mi
niștrii agriculturii din țările afri
cane, delegații ale instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. și ale altor or
ganizații internaționale.
în cuvintul său, Edouard Saouma,
directorul general al F.A.O., a ară
tat că aproximativ o treime din cei
450 milioane de locuitori ai conti
nentului suferă din cauza foametei
și malnutriției. Referindu-se la difi
cultățile statelor africane în efortu
rile de dezvoltare a agriculturii, el
a arătat că în ultimul deceniu pro

ducția agricolă pe locuitor a scăzu
în Africa cu circa 10 la sută. Dasemenea, el a menționat că tere
nurile fertile sint insuficient folosi
te, in condițiile in care in unele re
giuni ale continentului se resimt ravâgiile secetei.
Directorul general al F.A.O. > *
subliniat că este necesar să se trea
că rapid la transpunerea in viață l
planului de acțiune adoptat la La
gos de către Organizația Unități
Africane, al cărui obiectiv este asi
gurarea, pină la sfirșitul secolului .
a necesarului alimentar pentrt
populația continentului din resure<
proprii.
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