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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIENE
Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, marți, pe Moha-
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30 BANI

med El Mokhtar Zannad. care și-a
prezentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

ți plenipotențiar al Republicii Tuni
siene in tara noastră. (Continuare in
pagina a 5-a).

AMBASADORUL STATELOR UNITE MEXICANE
Marți, 27 octombrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

Sub semnul dorinței de t dezvolta în continuare colaborarea româno

scrisorile de acreditare a nou
lui ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Statelor Unite Mexi-

cane în România,
Alfaro.
(Continuare
a 5-a).
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In întâmpinarea „Zilei recoltei”,

vest-germană pe mulțipb planuri, in intereșu[ reciproc, al înțelegerii

pentru grăbirea lucrărilor agricole

și destinderii in Europa și în lume, ieri a continuat

PE PRIMUL PIAN
MPORTEL RECOLTEI!

VIZITA OFICIAL» A PREȘEDINTELUI REPUBLICII
FEDERALE GIRMANIA, KARL CARSTENS
CMNIin CMDBM
OflCIME DME PHESEDINIU
NICOUE CEKESCIJ
$1 PRESEDINIELE un cin
La Palatul Consiliului de Stat au
continuat, marți, 27 octombrie, con
vorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Republicii Federale Germania, Karl
Carstens.
Noua rundă de convorbiri a fost
consacrată examinării unui cerc larg
de probleme ale actualității politice
internaționale. S-a subliniat că în
viața internațională s-a ajuns la o
situație deosebit de complexă, con
tradictorie, pe de o parte afirmindu-se tot mai hotărit voința popoare
lor de a se dezvolta libere, intr-un
climat de liniște, iar pe de altă parte
continuind să se manifeste politica
de inegalitate și dominație, de ames
tec în treburile altor state, de conso
lidare și impărțire a sferelor de in
fluență, care generează încordare și
constituie un serios pericol la adresa
păcii, independenței și securității na
țiunilor. S-a apreciat că, in aceste
condiții, se impune mai mult ca oricind Întărirea conlucrării tuturor sta
telor și popoarelor pentru oprirea
agravării situației internaționale,
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere și colaborare, de
independență și pace.
în cadrul convorbirilor a fost re
levată atenția deosebită pe care
România și Republica Federală Ger
mania — ca țări europene — o acor
dă evoluției situației de pe continent,
unde se află concentrate. în prezent,
cele mal puternice arsenale, în
deosebi nucleare, ceea ce repre-

zintă o gravă amenințanentru
existența civilizației, pentînsăși
viața popoarelor din acer zonă
geografică și de pe întreg ul. In
acest context a fost evideâ ne
cesitatea de a se depuneorturi
susținute pentru ca reuniuide la
Madrid să se încheie cu uitate
pozitive, să ducă la infăpti uni
tară a prevederilor Actuluial, la
convocarea unei conferințe tacrate încrederii și dezarmării itropa,
să asigure continuitatea psului
de edificare a securității șzvoltare a cooperării pe conți. S-a
apreciat că trebuie făcut t pen
tru edificarea unei Europe'.e, in
care, pe deasupra oricăror sebiri
de orinduire socială, să se olte o
colaborare amplă, neîngrădittr-un
climat de deplină egalitahcredere și respect reciproc.
în cadrul convorbirilor subli
niat că problema cea mai toare
a zilelor noastre o constituirirea
cursei înarmărilor, trecere) mă
suri efective de dezarmare, rimul
rind de dezarmare nuclear, ele
ment fundamental pentru narea
principalelor surse de conf.re și
a pericolului de război, penliberarea popoarelor de povaratuielilor militare, pentru îmbițirea
climatului politic mondiaentru
accelerarea dezvoltării ecoro-sociale și ridicarea bunăstărturor
națiunilor.
A fost evidențiată necea re
glementării prin mijloacpnice.

prin tratative a stărilor de încordare și conflict, a tuturor diferendelor
dintre state.
Relevindu-se implicațiile profund
negative ale crizei economice mon
diale, ale accentuării decalajelor eco
nomice dintre state, s-a apreciat că
un obiectiv primordial îl reprezintă
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unor relații economice bazate pe
egalitate și echitate, care să favori
zeze progresul tuturor țărilor, indeo-

sebi al țărilor râmase în urmă, să
înlesnească accesul larg al națiunilor
la cuceririle științei și tehnicii mo
derne, să asigure stabilitatea econo
mică mondială.
S-a subliniat că soluționarea justă
și durabilă a problemelor complexe
ce confruntă omenirea reclamă par
ticiparea activă la viața internațio
nală a tuturor țărilor, indiferent de
mărime sau orinduire socială.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl

Kar! Carstens au relevat buna cola
borare a României și Republicii Fe
derale Germania in cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite și in alte orga
nizații internaționale și au exprimat
dorința celor două țări de a întări
conlucrarea dintre ele pe arena mon
dială, in slujba nobilelor idealuri ale
popoarelor, de libertate și indepen
dență, de pace, securitate și progres.
Convorbirile au decurs într-o at
mosferă cordială, de stimă reciprocă.

Oaspeți ai oamenilor muii RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE KARL CARSTENS
de la întreprinderea de meni
Șl DOAMNA VERONICA CARSTENS
grele din București
în onoarea președintelui RepubliGheorghe Râdulescu, Ștefan Voitec,
președintele Republicii Federale Ger

După încheierea celei de-a doua
runde a convorbirilor la nivel înalt
româno—vest-germane, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Federale Germania,
Karl Carstens, au făcut o vizită la
întreprinderea de mașini grele
București — una din cele mai moder
ne și reprezentative unități ale in
dustriei românești constructoare de
mașini.
Cei doi șefi de stat au fost însoțiți
de tovarășii Gheorghe Pană, pre
ședintele Comitetului executiv al
Consiliului popular al municipiului
București, primarul general al Ca
pitalei, Gheorghe Petrescu, ministrul
industriei de mașini-unelte. electro
tehnică si electronică, de alte per
soane oficiale române.
Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale vest-germane care îl
însoțesc pe președintele R.F. Germa
nia in țara noastră.
Vizita la cunoscuta întreprindere
bucuresteană a oferit înaltului oaspe
te posibilitatea de a cunoaște direct
nivelul ridicat atins de industria
românească constructoare de mașini,
tehnologiile moderne utilizate de
aceasta, precum si produsele de mare
complexitate realizate într-o serie de
domenii de virf — cum sint energe
tica, metalurgia, chimia și industria
materialelor de construcții — care,
prin performanțele lor tehnico-economice. prin competitivitatea lor.
s-au impus în multe țări ale lumii.
Vizita a permis, totodată, cunoaș
terea unor aspecte concrete ale ra
porturilor de colaborare dintre indus
tria românească de specialitate cu
firme vest-germane. colaborare care
s-a materializat aici prin realizarea
în comun a unor utilaje de o mare
complexitate tehnică, cu performanțe
deosebite, cum sint o serie de piese
grele, turbocompresoare si alte pro
duse destinate unor terte piețe.
La sosirea in uzină. președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Karl Carstens au fost salutați de
loan Avram, ministrul industriei
_____
de mașini. Maria
construcțiilor
Gheorghe, primarul sectorului 4 al
Capitalei, Emanoil Babici. directorul
întreprinderii, de numeroși muncitori
care au ovaționat cu căldură pe cei
doi șefi de stat.
Un grup de tineri au oferit celor
doi președinți buchete de flori. O
formațiune, alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice si tineri din deta
șamentele de pregătire pentru apăra
rea patriei, a prezentat onorul.
Vizita a inceput in forja nr. 2, re
cent dată în funcțiune, unde oaspeții
au fost informați despre evoluția
acestei mari întreprinderi, care a cu-

noscut o permanentă dezv» prin
sprijinul direct al conduceitului
nostru, personal a pntelui
Nicolae Ceaușescu. fiind pă-pe
realizarea unor utilaje, eoente
și instalații de o mare coitate
tehnică destinate industriifergetică. metalurgică, chimică lerialelor de construcții. Printcrformanțele cele mai însemna co
lectivului de aici se nunrodu(Continuare în pag. a II

cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
_
___ , și a_ tovarășei
m
--- —
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Federale Germania, Karl Car
stens, împreună cu doamna Veronica
Carstens au oferit marți seara o re
cepție in saloanele hotelului „Inter
continental**.
Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Nicolae Constantin, Lu
dovic Fazekas, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu,

Ștefan Andrei, Petru Enache, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea, Constantin
Olteanu, Ion Ursu, Richard Winter,
membri ai guvernului, conducători
de instituții centrale și unități eco
nomice, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale, generali,
reprezentanți ai cultelor, ziariști ro
mâni și străini.
Au participat Hans Neusel, HansWerner Lautenschlager și celelalte
persoane oficiale care-1 însoțesc pe

mania.
Au fost prezenți Ion Râmbu, am
basadorul României la Bonn, Micha
el Jovy, ambasadorul R.F. Germania
la București, precum și șefi de misi
uni diplomatice acreditați in țara
noastră, alți membri ai corpului
plomatic.
S-au intonat imnurile de stat
celor două țări.
Recepția s-a desfășurat într-o
mosferă caldă, cordială.
(Agerpres)

$

Aceste zile de sfirșit de octom
brie sint hotăritoare pentru stringerea. transportul și depozitarea în
tregii recolte. Potrivit indicațiilor
conducerii partidului, recoltarea po
rumbului trebuie să se încheie pină
ia 1 noiembrie. Șl există toate con
dițiile ca această sarcină să fie în
deplinită. Pină ieri, 27 octombrie,
porumbul a fost recoltat de pe
2 053 000 hectare - 86 la sută din
suprafețele cultivate în întreprinde
rile agricole de stat și cooperativele
agricole. Prin urmare, a mal rămas
de adunat recolta de pe 350 000
hectare, cea mai mare parte din
această suprafață aflîndu-se in ju
dețele Ialomița, Călărași, Constan
ța, Buzău, Timiș, Bihor, Satu Mare,
Sălaj și altele. De asemenea, mai
este de strins recolta de pe 66 000
hectare cu sfeclă de zahăr, 28 000
hectare cu soia și 8 000 hectare cu
orez. Timpul s-a răcit, iar venirea
ploilor este iminentă. In aceste con
diții, este absolut necesar ca în
toate unitățile agricole in care lu
crările nu au fost încheiate să se
acționeze mai energic în vederea
folosirii din plin a mijloacelor me
canice și a forței de muncă, astfel
incit întreaga recoltă să fie strînsă
și pusă la adăpost cit mai repede.
O atenție mult mai mare trebuie
acordată, in aceste zile, transpor
tării porumbului și a altor produse
din cimp la bazele de recepție și
Io alte locuri de depozitare. Or,
așa cum rezultă din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii, pe
cimp se află, geta recoltate, canti
tăți apreciabile
produse agrico-

le, ceea ce dovedește că In unită
țile agricole din multe județe trans
portul produselor nu s-a făcut in
ritm cu recoltarea. Astfel, decalajul
între cantitățile de porumb recolta
te și cele transportate a crescut la
circa 580 000 tone. Mari cantități de
porumb continuă să se afle pe cimp,
îndeosebi în cooperativele amicole
din județele Călărași - 63 00$ tone.
Constanța - 55 000 tone, Brlăila 23 000 tone, Giurgiu - 15 00$ tone,
Ialomița — 15 000 tone, Tuiceia 7 000 tone. De asemenea,’» există
pe cimp, în grămezi, multă sfeclă
de zahăr, îndeosebi in coopeuctivele
agricole din județele Oft. Arad,
Satu Mare, Vaslui, Neamț, Botoșani,
Cluj, Mureș și altele. Decalajele
care au fost create între recoltare
și transport sint determinate, în
principal, de faptul că autocamioa
nele și tractoarele cu remorc» nu
sint folosite la capacitatea mgrximă,
fac un număr redus de curse, ade
sea pe distanțe scurte.
Este nevoie de o intervenfie ener
gică a comandamentelor județene
pentru agricultură in vederea diri
jării cu operativitate a g.nijloacelor
de transport in acele unități in care
se află pe cimp cantității mai mari
de produse. Totodată, se impune ca
în fiecare întreprindere agricolă de
stat și cooperativă agricolă să se
asigure suficienți oameni la incărcat, iar la bazele de recepție pre
luarea produselor să se facă ope
rativ, astfel incit în cel mai scurt
timp întreaga recoltă din cimp să
ajungă la locurile de dope “are.
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI LA 27 <OCTOMBRIE.
-----------_____ ____
~
Cifrele
înscrise
pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele de pe care s-a strins recolta
in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și in cooperativele agricole
/_»«.
• • «
(cifra de jos).

în pagina a 2-a: relatări din județele Bo
toșani, Cluj, Prahova, Bacău

Au îndeplinit planul pe 10 luni

A

INDUSTRIA JUDEȚULUI BACĂU
Oamenii muncii din industria
județului Bacău au raportat îndeplinirea cu aproape o săptămină mai devreme
______ a_ _______
sarcinilor
de producție ce _le
___ reveneau pe
primele 10 luni ale acestui an. Prin
folosirea mai judicioasă a timpului
de lucru, a utilajelor si mașinilor,
prin organizarea mai bună a pro
ducției, colectivele de muncă din
industria județului au realizat tie
la începutul anului și pină acum,
peste prevederi, mai mult de
380 000 tone produse petroliere.

2 400 tone polistiren, 700 tone acid
sulfuric. 108 000 mp țesături, produ
se ale Industriei electrotehnice in
valoare de aproape 4 milioane lei
etc. Aproape întreaga producție re
alizată neste plan a fost obținută
pe seama creșterii productivității
munciL înfăptuirea mai devreme
a sarcinilor pe 10 luni creează con
diții ca pină la finele lunii octom
brie să se obțină o deoăsire sub
stanțială a olanului la producțiamarfă. (Gh. Baltă).

INTREPR1NDER1LE MINIERE LUPENI Șl BĂRBĂTENI
Minerii din Lupeni
și Bărbăteni raportea
ză realizarea preve
derilor de plan pe
primele 10 luni ale
anului la producția
de cărbune. în frun
tea întrecerii se situ
ează colectivul minei
Lupeni, care a extras

în acest an peste plan
60 000 tone cărbune
coosificabil.
în această perioadă,
minerii din Lupeni și
Bărbăteni pun un ac
cent deosebit pe creș
terea.
productivității
muncii in abataje,
promovarea de noi
tehnologii și perfec-

ționarea celor exis
tente și asigurarea
fronturilor de lucra.
Acestea sint condiții
de bază nentru reali
zarea ritmică a planu
lui oe trimestrul IV al
acestui aii si buna pre
gătire a producției anului viitor. (Sabin
Cerbu).

Tehnologie nouă în realizarea prefabricatelor
La întreprinderea de materiale
de construcții Doaga, județul Vrancea, se aplică cu succes o nouă
tehnologie care prelucrează cenușa
de termocentrală pentru realizarea
prefabricatelor din beton simplu și
beton armat. Prin aplicarea noii

tehnologii se realizează o economie
de 40 kg de ciment la un metru
cub de prefabricate. Ea are largi
posibilități de extindere in ramura
—---- de
• materiale
... de coo_
producătoare
structii prefabricate din tară. (Dan
Drăgulescu).

Utilaj de înaltă tehnicitate

ta întreprinderea de mașini grele din București

La întreprinderea de mașiniunelte pentru presare-forjare Tg.
Jiu a tost produs și omologat un
nou utilaj — presa mecanică de
150 tf — destinat operațiunilor de
ștanțare. ambutisare si îndoire. Re-

allzată pentru prima dată în tară.
___
presa prezintă un înalt grad de
tehnicitate și de integrare, majori
tatea reperelor componente fiind
executate în întreprindere.
mitru Prună).
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în întâmpinarea „Zilei recoltei", pentru grăbirea luaărilor agricole
PE PRIMUL PLAN

TRANSPORTUL RECOLTEI!

A sporit numărul autocamioanelor,
dar mai ales preocuparea de a le folosi
la întreaga capacitate
La sfîrșitul săptămînii trecute,
factorii de conducere ai județului
BOTOȘANI hotărau ca apropiata
„Zi a recoltei" să fie marcată în ju
deț prin incheierea sau devansarea
termenelor de execuție a lucrărilor
de sezon pe ogoare. Unul dintre
obiectivele propuse, respectiv termi
narea recoltării porumbului pe toa
te cele 62 306 hectare, s-a realizat
în cursul zilei de ieri. Așa că cea
mai mare parte a forțelor umante
și mecanice au fost concentrate spre
cel de-al doilea obiectiv, ca ordine
de bătaie — livrarea întregii canti
tăți de porumb stabilite pentru fon
dul de stat pină cel tîrziu îrt 5—6
noiembrie. In acest sens, au fost
luate măsuri pentru ca activitatea
la depănușat, dar mai ales cea a
transportului produselor de ne cimp
să înregistreze un ritm zilnic de
lucru aproape dublu comparativ cu
săptămînile anterioare. Ca urmare a
acestui fapt, in consiliile agroindus
triale Albești, Bucecea, Botoșani,
Ripiceni etc. porumbul a fost depă
nușat pină ieri dimineață de pe mai
bine deo 75 la sută din suprafețele
cultivate. Pe de altă parte, incepind
de luni. . au fost puse la dispoziția
cooperativelor agricole încă 170 de
autocamioane, iar astăzi vor primi
aceeași destinație alte 45 de mașini.
Cum este utilizat acest parc de
transport suplimentar (aproape 1 100
tone capacitate zilnică) ce a rămas
disponibil ca urmare a reducerii vo
lum ului’de‘lucrări în I.A.S.-urile din
județ ? Wfa o secvență concludentă
consemnată ieri pe ogoarele coope
rativei agricole de producție Crasnaleuca.
Dis-de-dimineată. aproape concomitent cu cei peste 100 de cooperatori veniți la depănușat, au sosit si
a

cele 5 autocamioane puse lh dispo
ziția cooperativei agricole de aici.
Cum forță de muncă. era. suficientă,
mașinile ,au fost încărcate operativ.
Președintele unității, Ștefan Simion,
ne-a informat : „Sintem mult mai
bine organizați în privința transpor
tului decit in anii trecuți. S-a în
ființat o bază de recepție în apro
piere, așa că fiecare autocamion
realizează zilnia 4 transporturi lo
cale, plus unul 1a gara din Ungu
reni, unde se aprovizionează cu car
buranți". „Cind credeți că veți în
cheia obligațiile față de fondul de
stat ?“ — am întrebat. „Oricum, nu
vom depăși ziua de 5 noiembrie,
stabilită ca termen limită pentru
toate unitățile agricole din județ".
Numeroase alte aspecte vin să ar
gumenteze preocuparea susținută ce
se manifestă pentru ca mijloacele
de transport puse la dispoziție să
funcționeze la întreaga capacitate.
De exemplu, o parte dintre mașinile
autobazei din Săveni erau puse luni
în situația de a staționa, datorită
lipsei uleiului pentru motor. „Vă
împrumutăm noi" — li s-a pro
pus șoferilor de către lucrătorii
S.M.A.-ului din localitate. N-a mai
staționat nici o mașină, iar ieri di
mineața împrumutul a fost ram
bursat. Sau, un alt aspect. Pe raza
C.A.P. Dîngeni. două autocamioane
ce se defectaseră aveau nevoie de
intervenția unui sudor. „Pină vin
depanatorii dumneavoastră — le-a
spus celor doi șoferi Aurel Clement,
organizatorul de partid al consiliu
lui — primiți-i pe ai noștri, cei de
la S.M.A.". Și numai după o oră (pe
cale „normală" ar fi durat 6—7 ore)
cei doi șoferi și-au văzut de drum.
Care este rezultatul intensificării
ritmului la transport ? Tovarășul Iu-

lian Strutinschi, directorul I.V.C.P.T.,
ne-a declarat: ..Luni. 26 octombrie, au
intrat ih bazele de recepție ale ju
dețului cu peste 900 tone de porumb
mai mult față de cea mai bună zi
a saptăminii trecute. Toți specialiștii
noștri sînt permanent pe teren,
ținem legătura cu consiliile agroin
dustriale. cit si cu întreprinderea
județeană de transporturi, uitcrvenind operativ acolo unde este cazul.
De vineri, capacitatea de transport
în cooperativele agricole se Va su
plimenta cu încă 800—900 tone zilnic",
într-adevăr, modul in care este
organizată munca in ultimele zile
confirmă acoastă incredcre. Dar
pentrui încadrarea în termenul sta
bilit. pe lingă menținerea preocu
pării la cotele arătate anterior, con
siderăm că se impun luate și alte
măsuri, intre care : sporirea ritmu
lui la depănușatul porumbului și în
consiliile agroindustriale Cîndești, *
Coțușca, Dragalina și Frumușica,
situate sub media pe județ ; asigu
rarea unei aprovizionări corespunză
toare, conform repartițiilor, cu car
buranți pentru întreg parcul mij
loacelor de transport pus Ia dispo
ziția agriculturii din județ. Insistăm
mai cu seamă asupra ultimului as
pect, întrucit, după cum ne-a de
monstrat (cu acte, cu repartițiile pe
masă) tovarășul Mihai Urdea. direc
torul IrT.A. Botoșani, în ziua de 23
octombrie, la autobazele din Dorohoi
și Săveni att staționat din lipsă de
motorină 26 de autocamioane cu re
morci. Și care, în ziua respectivă,
ar fi putut transporta de pe cimp
în bazele de recepție cel puțin 1 000
tone de porumb.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii *

Toate atelajele — la drum

în județul CLUJ, porumbul a fost
cules de pe 34 200 hectare din cele
41 500 hectare cultivate in acest an
în unitățile agricole de stat și coope
ratiste. în consiliile agroindustriale
Dej, Aghireș, Gherla. Panticeu și al
tele culesul s-a încheiat. Și in cursul
zilei de luni, deși timpul a fost fri
guros și umed, s-a lucrat intens, reușindu-se să se strings recolta de pe
1 176 hectare. în toate unitățile se
acționează in vederea intensificării
transportului și livrărilor la fondul
de stat. în această direcție este loc
pentru mai bine. Spunem aceasta
întrucit la fondul de stat au fost li
vrate numai 36 la sută din cantități
le «prevăzute. Pot fi Intensificata
transportul și li^răriWr'? EhHdent- că
da. O arată experiența unităților
fruntașe.
Pe terenurile cooperativei agricole
din Bobilna se recoltau ultimii știu
leți. Zeci și zeci de căruțe transpor
tau porumbul peste o vale la un
punct central, de unde il luau cami
oanele sau tractoarele cu remorci.
Fiecare atelaj trecea prin „filtrul"
cint arului din cimp, unde o contabilă

înregistra cu rigurozitate, asistată de
șeful de fermă, cantitățile încărcate
și elibera bonuri de transport. Cîntărirea se repeta și la încărcarea în re
morcile și camioanele ce se îndrep
tau spre baza de recepție. Coopera
tiva agricolă din Bobilna a livrat, în
ritm cu recoltarea, cantitățile pre
văzute la fondul de stat. „Așa ne
cere bunul simț, grija pentru gospo
dărirea . fiecărui bob de porumb —■
ne spune inginerul-șef, Dionisie Oros.
Pentru fiecare știulete s-a depus
multă muncă, mai ales aici, in zona
noastră deluroasă, și-i păcat- eă pier
dem vreun bob".
Și la cooperativa agricolă Aghireș,
porumbul era transportat eu, carele
și’căruțele pe o distanță de 2—3 kilo
metri, de unde era preluat de camjoanli și remorci care-1 duceau' Ia
baza de recepție. La marginea solei,
o contabilă era prezentă, insă ea pu
nea invariabila întrebare : „Citi saci
ați incărcat ?“. Căruțașii declarau și
ei, tot, in general, un număr de saci
care era mai mic sau mai mare, de
la atelaj la atelaj. Contabila nu ve
rifica nici măcar prin sondaj numă-

rul sacilor, nicicum să-1 cîntărească. Nu punem la îndoială buna credința a nimănui, dar regulile de ad
ministrare a avuției obștești obligă
la o evidență clară, precisă, nu după
ochi, pentru a se evita orice pier
dere. De aci se desprinde necesita
tea ca producția de porumb să fie
bine gospodărită, nimic să nu se risi
pească. In cooperativele agricole cu
terenuri greu accesibile pentru trans
port, cum ar fi Valea Florilor, Ploscoși, Aiton. au fost mobilizați la în
cărcat sute de locuitori ai satelor.
Porumbul cules este transportat
imediat la baza de recepție, mijloa
cele de transport fiind însoțite de
delegați cu acte in regulă. Rezulta
tele nu sint peste tot pe măsura po
sibilităților. In cooperativele agri
cole din consiliul agroindustrial Mociu mai sint de recoltat 1 500 hectare.
Din păcate, importante suprafețe au
mai rămas de cules tocmai în uni
tăți greu accesibile mijloacelor de
transport, cum sint Chesău, Palatca.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

La I.A.S. Insula Mare a Brăilei, recoltarea porumbului se desfășoară intens. In fotografie producția obținută este
încărcată în șlepuri, în vederea transportării ei la locurile de depozitare

PEITRU BUNA PREGĂTIRE

Meseriașii satului

KW»
Ultimele cantități din recolta de legume <3e la I.A.S. Minăstirea, județul Co
lărași, sînt sortate in vederea expedierii la piața

La 11 septembrie a.c.. „Scînteia** pu
blica un articol privitor la transpor
tul defectuos al legumelor din cimp
la piață și in depozitele I.J.L.F. Pra
hova. Pe distanță relativ mică —
20—25 km — intr-o zi, un autocamion
nu reușea să facă decit o singură
cursă. în grafic erau prevăzute 3—4.
Cauza ? O slabă organizare mai ales
la operațiunile de încărcare și descăr
care. De atunci a trecut o lună și ju
mătate. Cum stau acum lucrurile ?
Semnalăm că. între timpi au avut
loc multe ședințe, analize ; la județ,
la I.T.A., la I.J.L.F. Dar neajun
suri in transport continuă să
existe, frînînd serios preluarea legu
melor și fructelor. Ne-am deplasat in
zilele de 23—24 octombrie din nou la
depozitul cel mai mare din Prahova,
în prima zi — 49 de autocamioane
grele de la 5 la
14 tone și-au luat
dimineața drumul
spre grădinile ju
dețului. Șoferii au
plecat unii la 7
dimineața, alții cu
2—3 ore mai tîr
ziu. precum auto
camionul 21-PH5616 — destinația
C.A.P.
Pucheni,
sau cel cu numă
rul 21-PH-175 —
in direcția fermei
pomicole Posești.
Intre timp analizăm preluările la.,
fondul de stat. Rezultă că. din 37
de unități cu grădini, în patru zile
s-au preluat ceva mai mult de 1 000
tone legume. Sub prevederile grafice
lor. După spusele șefului de contrac
tări, Ion Neacșu, cantitatea este destul
de mică pentru eă, spunea el, acum
totul trebuie strîns de pe cimp, C.A.P.
Pucheni, de pildă, s-a angajat să li
vreze circa 7 tone gogoșari. ardei
gras, varză. Dar nu a trimis absolut
nimic la depozit. Motivația? Nu a
avut oameni să sorteze marfa.
Cooperativa agricolă Albești și-a
stabilit in grafic să dea intr-una din
zile 20 tone varză. A trimis doar
8 tone. Nu o avea recoltată ? „Nici
decum — ne spune directorul I.J.L.F..
inginer Gheorghe Suit, A recoltat. Dar
în loc să o trimită la Ploiești, a vindut-oj la chioșcurile din comună.
C.A.P. Baba Ana face la fel. Vinde
varza in altă parte, uitind că are con
tract cu statul". Restanțe sînt și la
livrarea cartofilor. Sint prezente pe
listă multe cooperative agricole, cum
ar fi Bucov, Filipeștii de Tirg,
Gherghița. Pe prima o vede toată lu
mea la piață vinzînd la chioșcul pro
priu cartofi mari, frumoși. La fondul
de stat, dacă dăm crezare cifrelor
din scripte, are insă o restantă de
550 tone. „C.A.P. Bucov este o uni
tate fruntașă. Laudă muncii harnice
a oamenilor. Dar nu-și respectă con
tractele față de stat — spune Aurel
Cosmineanu. director „Agrocoop"
Ploiești. Președintele de la Bucov pro
mite mereu. în fapt, nu se tine de
cuvint".
Cu cei de la C.A.P. Gherghița lu
crurile stau altfel : de o săptămînă
au recoltat 15 tone cartofi, dar I.L.F.

nu trimite mașini să-i ridice. Tova
rășul Tudor Păiun ne-a spus și el :
„Am sortat încă de duminică circa 15
tone gogoșari și ardei. Aștept camioa
nele, care nu mai vin...**. Pe de altă
parte, directorul comercial al I.J.L.F.,
inginerul Ion Enache. declară : „Pa
tru autocamioane — dintre care două
de 14,5 tone — au fost trimise la
Gherghița să ridice marfă. De ce vă
dezinformează ?“ Dispecera ne indică
și numerele de înmatriculare ale au
tocamioanelor. Pe cine să crezi ? Din
yehemența cu care directorul îi acuză
pe cei din Gherghița că nu prea res
pectă adevărul poți bănui cg, une
ori, cooperativa își duce mai întii pe piață legumele și apoi
se achită de obligațiile contractuale. Este cazul ca forurile județene
în drept să vadă cine are dreptate.
Iată că șe apropie prinzul. Pe
la ora 13 apare
primul
autoca
mion: 31-PH-2050,
de la ferma Pe
troșani.
Șoferul
Victor Fugariu se
scuză de întîrziere :
„Dimineața
am sosit la fer
mă. Nici un om
la încărcat. Am
pierdut mult timp,
.căci nimeni nu se
grăbește la Pe-,
’țfnșâni. A doua cursă nu o mai fac
acolo. Nu și-au sortat marfa. Cum
să faci așa 3—4 curse
O părere similară ne împărtășește
și șoferul Florin Trandafir, care
tocmai trăgea mașina de 10 tone pli
nă cu legume pe platoul depozitu
lui. Rutieristul Tudor Constantin —
tractor 41—PH-2791 — era furios. Pe
bună dreptate 1 De vreo două zile
umblă de colo-coilo cu două remorci
și cu 4 tone roșii și pătlăgele verzi. A
venit de la Ciorani cale de 30 km. La
depozit nu i-a fost primită marfa.
A plecat înapoi. I s-a spus apoi să
revină. între timp, problema se lă
murise de către trustul județean hor
ticol. întrebarea : nu se puteau lămuri
lucrurile dinainte ? Produse plimbate,
deteriorate, carburanți consumați de
geaba. Grosul transporturilor din am
bele zile a început spre seară. Am
observat și la depozit o mare pierde
re de timp. O mașină abja dacă este
descărcată în trei ore. Marea majo
ritate a autocamioanelor tot o cursă
au efectuat. La ferme au rămas ast
fel multe legume neridicate și atunci
te întrebi : care este efectul analize
lor. al angajamentelor, al noilor mă
suri declarate de către factorii de
răspundere ? De ce atita efort în vor
be ? De ce nu fapte ?
Fiecare din zilele acestei săptămini
trebuie să fie zile record la stringerea roadelor toamnei. De aceea se
cere tuturor factorilor de răspundere
din Prahova să ia măsuri pentru fo
losirea mai bună a parcului de ma
șini auto, astfel ca toate cantitățile de
legume să fie transportate operativ
pe piață și în depozitele I.L.F.

din transportul și livrarea
legumelor in unități agricole
din județul Prahova

Constantin CAPRARU
corespondentul

„Scînteii"

în judii Bacău, pentru pregă
găsit un meșter să le facă** — adau
tirea dirimp a adăposturilor au
gă directorul. Adevărul e că aici
fost fome colective de construc
conducerea unității s-a mulțumit
tori și îiectanți care. împreună
să trimită o notă de comandă la
cu spccijti ai direcției agricole, S.M.A.. justifieîndu-și propria inac
de la crtliile agroindustriale și
tivitate. Sint oare' atît de greu de
din unit au întocmit schițe de
găsit citiva meșteri buni care să
sistematic și modernizare a fie
pună instalațiile de mecanizare la
cărei fee zootehnice. Firesc, se
punct ?
acordă pritate adăpostirii viței
în județul Bacău este necesară
lor și rrlor în construcțiile noi,
urgentarea execuției la
_ o serie de
cit și inie modernizate. Ce ara
obiective de investiții -----------zootehnice
tă stadiuucrărilor de investiții importante, cum sînt: Complexul
de
in domel zootehniei județului ?
creștere a porcilor faza a II-a de
în acești au fost amenajate
la Buhoci și ferma specializată de
1 500 loc pentru vițele, care se
creștere a vițelelor de la Tescani,
adaugă cr 5 000 realizate în 1980.
unde graficele de execuție nu se
Sint iciente aceste măsuri
realizează ritmic. Restantele la
pentru ăeri condiții bune pen
ferma Tescani însumează un mi
tru adăprea animalelor ? Dacă
lion de lei față de grafice.
ne referila fermele și comple
In realizarea investițiilor desti
xele zoo*iice de la Mărgineni,
nate zootehniei își vădește utilita
Berești-Eița. Fărăoani, Parintea sprijinul acordat de unitățile
cea. Filiți, Luizi-Căiugăra, Gireconomice, îndeosebi în ceea ce
leni se te aprecia că pregăti
privește executarea lucrărilor cu
rile vor ierminate cu mult îna
grad mai ridicat de tehnicitate. Pe
inte de iirea iernii. La coope
baza cooperării reciproc avanta
rativa aplă Luizi-Căiugăra. o joase cu întreprinderea de gospo
echipă fată din 25 cooperatori dărie comunală Buhuși, coopera
a reparalstalațiile de apă și de
torii din Filipești au construit două
evacuare dejecțiilor, a curățat
grajduri cu o capacitate totală de
și văruitreții.
văruitreții.’ Meseriașii din
Și
532 vaci și vițele. Sprijin eficient,
comună -are a apelat consiliul
materializat prin lucrări trainice,
de condu; au
la costuri reduse,
etanșeizatadă— îndeosebi
datoposturile an
,
„--- ,
. rită
conlucrării
pus la puvenCI rOITIinOri dintre meseriașii
tilația. Ij de
dl I ailllllUI 1 întreprinderii aa realiza esti.
.
mintite si coopetiile cu feproratori.
Desigur,
Prii _ s-a zedit
III
lUIUIvIv
cooperarea cu inbună ; >erai .
treprinderi indus
torli auălțat
triale și cu alte
zidurile anu
«iiiuvv
unități economice
lui de oi, că
, I
e binevenită, dar
rămizi rerate
Ui u2C3U
aceasta
implică
de la olări.
'
deopotrivă mobiPentru asfă—————— lizarea forței de
surarea uală
muncă, a mijloa
celor și materialelor locale.
Stadiul pregătirilor pentru iarnă
— destul de avansat pe ansamblul
județului — demonstrează eficacita
evacuare dejecțiilor r 5, 51 .
tea măsurilor luate din timp. Acum
este nevoie de sprijin operativ și
niîî Ă. ntan? . c<»Peratist. pla^
eficient unităților care au grajduri
«ta de «racțu-montaj a fXf
și saivane cu grad avansat de uzu
Se3 mi'ioane M.
ră și construcții rămase netermi
pentru
cvată Preocuparea
nate. Ne referim la cooperative
fitati rin*Tea- ap<?1 prin raodaagricole ca cele din Ungureni,
Păncesti si altele, unde grajdurile
începute în 1980 nu au nid acope
rișul gata. Mentalitatea că „mai e
vreme destulă" a favorizat ritmul
tăămăt?ur»S^ț lent de construcție în prima parte
a anului, acumularea restantelor.
Pentru reluarea din plin a lucrări
avantaje. Marin sri .
,te
.actorul texului de^SJ11:
lor și recuperarea timpului pierdut
este necesară organizarea mai mul
tor echipe de meseriași ai satelor
respective, asigurarea materiale^
introdiwdațli“rta8®1 asi
a
constatrirkiduri% cu nivo1
lor strict necesare pe plan local.
Pentru că nu se pot aștepta con
grajdurllmtru
iarnă
ri
structori din alte părți cind la sate
mecamza evacuării «ffiîâo?
sint zeci și sute de meseriași pri
ceput! care, dlntotdeauna. au înăl
țat și case și grajduri. Să apelăm
la o situație care e așa cum nu ar
trebui să fie decit ca prilej de
învățăminte. Consiliul de condu
cere al cooperativei agricole Plopana a considerat că nu se poate
face cu forțe proprii un grajd pen
tru 252 vaci și a apelat la
I.U.T.I.F.P.C., altfel spus, întreprin
transport
6 «de
pentru a fărn min
nio-tiv. derea de utilaje terasiere, îmbună
nice strec^'L.^ULoac® mecatățiri funciare și proiectări con
sute de
grajdui-i cu
strucții. Grajdul e construit par
țial, dar sint intirziate lucrările de
și in
agricole ?
c°operativelor amenajare interioară și montarea
instalațiilor mecanice. Ceea ce
furajere
?enaJat
ura]ere. nn an
este
nov(>jebucătării
d
vrem să relevăm este faptul că
majoritatea constructorilor de la
I.U.T.I.F.P.C. sint din localitate
sau. cum s-ar zice. ..au venit la
Plopana tot de la... Plopana". De
cu’loOO^S
ce nu s-a organizat o echipă de
meseriași pentru a executa lucră
rile cu forțe proprii, fără a mai
pentoueirlreaIitatT*
inel e ate^. imimaleior nu sint . apela la o întreprindere care a ve
incneiate.p rau m ceea ce pri
nit doar cu (urna ?
vește reriie; iarna îngehP'‘ă
In timpul scurt care a mai ră
JortoCtr”dePătUVantUjUi transmas pină la venirea iernii trebuie
in« Cht. £rajduri“> ne spune
încheiate lucrările la toate obiecti
X™ ^he<Mara?oiu, directorul vele cu termen de punere in func
3 i?etficlente se semna- țiune în acest an, cit și cele de
mtodp"ltla de apă «re modernizare începute, să fie repa
rate grajdurile și saivanele, creînrabde rin
de Remedierile întirzie
du-se astfel condiții optime pentru
și la centermieă, unde caza- adănostirea întregului efectiv de
Stare de funcțio- animale.
nare. „Șt.n necesare repara
ta Si rețenerale, dar n-am
C. BORDEIANU

in Tprmp P

PE URMELE UNEI SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE
După cum se cunoaște, in județul Iași s-a încheiat de curind recol
tarea porumbului, o lucrare care a presupus o organizare exemplară a
muncii, concentrarea tuturor forțelor, a pus in evidență capacitatea orga
nelor și organizațiilor de partid, a specialiștilor de a conduce această de
osebit de importantă țțătălie. Este aceasta o realizare care merită să fie
evidențiată, care ii înfățișează pe oamenii muncii de pe ogoarele ieșene ca
pe oameni buni gospodari, harnici și hotăriți să-și facă pe deplin datoria
față de ei înșiși, față de interesele economiei naționale. Desigur, in această
bătălie a omului cu natura, cu timpul, pentru ca nimic din recolta pre
gătită cu hărnicie și efort să nu se piardă, s-au evidențiat numeroase uni
tăți agricole, numărul fruntașilor acestor bătălii fiind aproape identic cu
cel al participanților la ele.
Au fost însă și excepții. Desigur, puține și care nu umbresc cu nimic
succesul remarcabil la care ne-am referit. întrucit una dintre ele a scos
la iveală o mentalitate inacceptabilă, o evocăm, retrospectiv, mai ales
pentru învățămintele, pentru concluziile ce pot fi trase — învățăminte și
concluzii valabile pretutindeni, pentru toate unitățile agricole, din orice
loc al țării.
O scrisoare sosită in redacție ne
semnala o situație cu totul ieșită din
comun . in actuala campanie de re
coltare a porumbului la C.A.P. Re
diu, județul Iași, „fără nici o răs
pundere (specialiștii — n. n.) au bă
gat combinele in prima tarla de
65 hectare situată pe podișul din sa
tul Tăuteșli care a fost recoltată
(distrusă) cu pierderi foarte, foarte
mari**. Semnatarul scrisorii. Gheor
ghe Zaiț, vechi corespondent voluntar
al ziarului nostru, cunoștea foarte
bine cele semnalate întrucit în cali
tatea sa de activist al Consiliului
popular municipal Iași fusese imputernicit, pe baza unei delegații, să
răspundă de bunul mers al lucrărilor
din campania agricolă la C.A.P.
Rediu.
Iată-ne, așadar, la fața locului, pe
urmele celor semnalate. Sosiți in sa
tul Rediu, așezat într-o vilcea. la
circa 10 km, in „coasta" Iașiului,

A

avem prilejul să consemnăm primele
ecouri a ceea ce s-a întimplat cu po
rumbul „acela căruia i-a mers bu
hul", după cum se exprima un să
tean : „Am auzit de jaful porumbului
de pe podiș. Nu am fost să văd, pen
tru că mi-e silă de acești oameni
care, după atita trudă, se apucă acum
și risipesc porumbul, îl bagă sub
brazdă" (Vasile Tănase, membru
cooperator, pensionar). E indignat
cinci spune : „L-am fi cules noi dacă
nu se putea recolta mecanic". Și nu
se putea recolta mecanic — ne-au
spus-o Gheorghe lîaidău. Neculai
Carp. Ion Vagiuc. mecanizatori.
Pornim spre locul cu pricina îm
preună cu președintele cooperativei
agricole, ing. Nicolae Gavrilă, care
cumulează și funcția de inginer-șef.
Pe drum ne spune că de pe 63 hec
tare recoltate mecanic a fost obținută
o producție de 1 100 kg boabe po
rumb la hectar, iar la floarea-soare-

lui 1 350 kg la hectar de pe cele
200 hectare cultivate. Producțiile pla
nificate au fost de 2 900 kg/ha la
porumb și 1 800 kg/ha la floaiea-soarelui. Cum se explică producțiile așa
de mici obținute ? „Cauzele ar fi ele
mai multe, dar ultima cred că ne-a

cere a porumbului depășise de mult
epoca bună pentru cules). Puzderie
de boabe galbene, strălucitoare, coap
te și răscoapte. Știuleți în pănușe,
știuleți ingropați în clisa de pămint.
știuleți striviți, știuleți rupți, știuleți... rămași în cimp și care vor fi

dafe din birourile direcției agricole :
„Aveți sarcina de a recolta mecanic
250 de hectare" ; ceilalți susținind lu
cid : „Să acționăm in funcție de si
tuația existentă ne fiecare parcelă1*.
E bine cind se confruntă păreri. Dar
în cazul de fată, primii au intrat in

Privim meși ierburile care au lui municipal de partid Iași au fost
înălțimea pclui și ne gîndim la mobilizați in cimp, pentru a ajuta la
afirmațiile «vrilă in fata îm recoltarea florii-soaielui și a porum
potrivirii oar : „Eu nu răspund bului. timp de zece zile, pește 7 000
decit în fațaiei agricole. Ei mă de muncitori de la intreprinderile
plătesc, ei spună să scot com „Metalurgica". „Antibiotice". Con
binele din Jar în fata obștii fecții
și tricotaje, „Moldova". I.C.S.
cine trebuieăspundă, tovarășe Metalochimice,
Textile-încălinginer ? Viat mandat să ad țăminte și elevi I.C.S.
ai școlilor profesio
ministrați
obștească șpo- nale.
rind-o, nu od-o !
Sesizarea corespondentului volun
în ceea cșște posibilitatea
al ziarului nostru a fost
prevenirii rhi s-a părut sem tar
O dovedesc felicitările care
nificativă re tovarășului Vasile justă.
i-au fost adresate personal de
Anuței. activectia agrară a co către
primarul municipiului, tovară
mitetului juc de partid, care șul Eugen
Nichifor. Analizind scri
"ity
ne-a însoțit cumentarea noas soarea, comitetul
județean de partid
tră : „Tovarjședinte. dacă dv. a hotărit un complex
de măsuri
nu voiați săumati singur res menite să schimbe radical
situa
ponsabilitate ce este .clar, tre ția din cadrul cooperativei agricole
buia să facodință de consiliu din Rediu. Menționăm citeva dintre
de conduceriatele combinelor
Președintele cooperativei agricole răspunde de averea obștii în fața obștii
: pe toată durata actualei cam
de recoltat, ură întrebare era ele
de toamnă, in comuna Rediu,
de ajuns : Cm, tovarăși, mer panii
Venit mai tîrziu, ajutoru! a fost binevenit, dar ce bine era dacă venea
comitetul municipal de partid va ingem inainttpierderi sau ne tări
sprijinul acordat acestei unități
oprim ?“.
mai devreme • 0 mentalitate ce așteaptă replica opiniei publice
agricole : se va organiza un control
Dar o aseipracticâ nu intră complex
activitatea organi
în stilul de al președintelui, zației de privind
partid din cooperativa agri
după cum a\ aflăm de la Va colă de producție
și din comună : va
dat peste cap. La începutul lunii sep răsturnați din nou în brazda de pă- lan orbește, de' părea n-ar fi specia sile Ețcu. mal consiliului de fi analizată aclivitatoa
consiliului de
tembrie am avut vinturi mari cu ploi. mînt de unde au crescut cu trudă, cu liști, de parcă nu i-ar interesa re conducere, d este greu să-și conducere al C.A.P. Rediu,
iar pagu
Ni s-a încilcit floarea-soarelui. po atita muncă irosită fără folos.
colta. cit recoltează, fiind obsedați amintească dn-a mai avut loc bele provocate averii obștești
vor fi
rumbul a fost îngenuncheat".
Aici, pentru soarta recoltei de pe doar de eliberarea cu orice chip, cu o ședință a lui. Dealtfel, nici recuperate de la cei vinovati. Si. de
Cum se vede, justificări se găsesc. cele 63 de hectare, s-a dat o luptă orice pierderi a terenului în vederea viața organice partid nu se
sigur.
adăugăm
noi.
se
va
găsi
ca
Cîte vrei. Curg. Numai că aici s-a aspră intre conștiințe, între două încheierii insămințărilor de toamnă, desfășoară inorespunzător. Ul
intimplat un fapt incredibil, incalifi modalități opuse de a privi lucru- în timp ce ceilalți erau obligați să tima adunaretid s-a desfășurat drul cel mai adecvat după încheierea
lucrărilor agricole, pentru a fi supusă
cabil.
rile. De o parte inginerii Nicolae Ga- vadă cu ochii lor cum munca de un la sfîrșitul linie.
...Am văzut cimpul după recoltare.
Semnalul c corespondentului judecății publice nu doar o persoană,
și Nicolae Burdea, șeful fermei an eăte gata-gata să fie băgată în
Boabele de porumb împrăștiate au vrilă
ziarului liostst recepționat cu ci o mentalitate din care șe hrănește
densitatea unui... covor de stele vă nr. 2. de altă parte activistul Gheor- pămint. cum pripeala si nepăsarea promptitudinmitetul județean risipa iresponsabilă a avutului ob
zut noaptea pe timp senin. (Toate ghe Zaiț și citiva mecanizatori, unor oameni, puși să conducă trebu de partid, leclanșat măsuri ștesc, sfidindu-se munca oamenilor.
astea pentru că s-a intrat în lanuri membri cooperatori. Primii deciși să rile gospodărești ale unității agricole, energice pennarea risipei. La
mult prea tirziu. cind gradul de coa- acționeze in virtutea unor indicații le dijmuiește recolta.
intervenția satului ComitetuVirgll GHEORGinTA

Cum a dijmuit dezinteresul
un lan de porumb...
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Depunerea unei
coroane de flori

Oaspeți ai oamenilor muncii
de la întreprinderea de mașini grele București
(Urmare din pag. I)

cerea turboagregatelor de 330 și
150 MW, a preselor hidraulice de
forjare de 630, 1 000. 1 600, 2 500 și
12 000 tone/forță, a cuptoarelor elec
trice de 100 tone, a convertizoarelor
de 160 t.. a oajelor pentru laminoa
re. instalațiilor pentru turnare con
tinuă. a coloanelor pentru sinteza
amoniacului, ■eactoarelor de uree, a
preselor de vulcanizare și a liniilor
de ciment de 3 000 tone in 24 de ore.
Menite a echipa o întreagă gamă de
industrii, aceste produse s-au afirmat
Si pe plata externă, fiind în prezent
exportate in numeroase țări ale
lumii, unde sînt deosebit de• apreciate pentru performantele lor■ tehnicofuncționale.
Această gamă largă de produse
evidențiază preocuparea colectivului
bucureștean de a înnoi permanent
gama sortimentală. în vederea aco
peririi necesarului economiei națio
nale cu astfel de utilaje tehnologice
și. in același timp. în scopul lărgi
rii ofertei pentru piața externă. De
altfel, ponderea produselor noi reali
zate in uzină este in acest an de
17.7 la sută din totalul producției, urmind să ajungă la 74 la sută în 1985.
Prezentind aceste date, gazdele au
înfățișat, totodată. înaltului oaspete
modul de organizare a proceselor de
fabricație, utilajele cu care sînt dor
tate principalele sectoare de prelu
crare. Astfel, in secția forjă a fost
vizitată presa de 12 000 tone/forță,
realizată in cooperare cu firma vestgprmana Demag, care poate forja
piese pină la 400 tone necesare tur
binelor. Cn ajutorul acestui utilai
deosebit de complex se vor forja

piesele grele destinate turboagregatelor de 700 MW ce urmează a echipa
centralele nucleare. Oaspeții au fost
deosebit de impresionați de acești
giganți, de tehnicitatea inaltâ a pre
lucrării.
în secția de mecanică I au fost pre
zentate prăjinile de foraj pînă la
adincimi de 10 000 m. prese mecanice
de forjare, cilindrii laminori pentru
laminoarele din dotarea econo
miei noastre naționale. Președintele
R. F. Germania s-a interesat și aici
de performanțele utilajelor realizate,
de calitatea lucrărilor, avînd cuvinte
de înaltă apreciere fată de capacitatea ,creatoare
__ ____ __a colectivului
___ „____. bucureștean. în același timp, oaspetele a
remarcat buna colaborare cu nu
meroase firme vest-germane de spe
cialitate.
*
Gazdele au arătat că uzina lor este
a treia producătoare de astfel de pră
jini de adîncime din întreaga lume,
subliniind că fabricarea acestora a
presupus o dotare corespunzătoare a
uzinei. în acest sens au fost prezen
tate o serie de utilaje gigant, de o
mare precizie, cum sînt strungurile
carusel, frezele si presele ce pot pre
lucra piese de nînă la 400 de tone.
în secțiile mecanică III și turbine
au fost prezentate liniile de ciment,
arborii cotiți pentru motoarele, navale
de la 6 000 pînă la 30 000 CP, precum
și turbine și turbocompresoare de
mare putere.
După vizitarea uzinei, gazdele au
informat pe înaltul oaspete despre
condițiile de muncă și viață ale lu
crătorilor întreprinderii, arătînd că
prin grija conducerii statului au fost
construite locuințe și cămine pentru
cei ce muncesc în uzină, cantine și

microcantine, o policlinică, biblioteci,
un complex sportiv, precum și un
grup școlar, care pregătește pe vii
torii muncitori și specialiști ai între
prinderii.
Ca de fiecare dată cînd se află in
mijlocul colectivelor de muncă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a analizat
cu factorii de răspundere din minister și uzină problemele legate de
perfecționarea continuă a muncii,
spprirea și diversificarea producției,
creșterea randamentului și eficienței
acestei activități. în acest sens, s-a
indicat să se accelereze realizarea
capacităților destinate să producă
echipamentele nucleare pentru cen
trala atomoelectrică românească, atit
în sectoarele calde, cit și în cele de
prelucrare.
Președintele
Nicolae
Ceaușescu a indicat, de asemenea, o
serie de măsuri privind realizarea la
termen și la un inalt grad de calita
te a producției de export, subliniind
necesitatea respectării tuturor preve
derilor din contractele externe. To
varășul Nicolae Ceaușescu a acordat
o atenție deosebită problemei sporirii
productivității muncii, cerind specia
liștilor să elaboreze tehnologii care
să permită folosirea mai multor cu
țite de așchiere la mașinile-unelte
grele, in vederea reducerii timpilor
necesari prelucrării.
în încheierea vizitei, oaspetele vestgerman și-a împărtășit, in cartea de
onoare a uzinei, impresiile deosebite
pe care i le-a produs vizita, urind,
totodată, colectivului de aici noi suc
cese in activitatea sa.
La plecare, muncitorii au ovaționat
din nou cu căldură pe cei doi președinți.
(Agerpres) >•

La Muzeul de istorie
al Republicii Socialiste România
în cursul aceleiași zile, președinte
le Republicii Federale Germania,
Karl Carstens, șl doamna Veronica
Carstens, împreună cu celelalte per
soane oficiale vest-germane au vizi
tat Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România.
în timpul vizitei, oaspeții au fost
însoțiți de Tamara Dobrin, președin
tele executiv al Consiliului Național
al Frontului Democrației si Unității
Socialiste.
ba sosire, în întîmpinare au venit
Ion Găleteanu. secretar de stat la
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. și Florian Georgescu, directo
rul muzeului.
în secțiile de istorie străveche sînt
admirate o serie de piese de artă ne
olitică. unicate pe plan mondial, cum
sint „Ginditorul" si „Femeie șezînd".
inestimabilul tezaur de ceramică de
la Cucuteni, obiectele de o rară fru

musețe artistică din epoca bronzului
reprezentînd civilizația tracică : ..Ca
rul de la Bujoru“. tezaurele de la
Craiova, Agighiol si Peretu. în Lapidarium, oaspeții au prilejul să cu
noască. dăltuit în piatră, actul de
naștere al poporului român repre
zentat de „Columna lui Traian". Mă
iestria artei și meșteșugul aurului
sînt reprezentate. în sala Tezaurului
istoric, de cele peste 16 000 de piese
din aur și pietre prețioase care oglindesc Istoria si iubirea de frumos
ale celor ce au trăit si muncit pe
aceste străvechi meleaguri, dintre
care se disting tezaurele tracice de
la Moigrad, precum și cele din epoca
de bronz de la Perșinari, Turnu Mă
gurele. Ostrovu Mare. Hinova si cele
geto-dace de la Cucuteni-Băiceni.
Craiova. Poiana Coțofenești sau de
ia Stîncești.
în continuare sînt vizitate sălile

în care sint expuse piese de o nea
semuită frumusețe din epoca de for
mare a poporului român, vestigii de
artă medievală din epocile lui Ștefan
cel Mare și Brîncoveanu, din epoca
modernă si contemporană, inclusiv
decorațiuni din epoca noastră.
în încheierea vizitei, președintele
Karl Carstens si doamna Veronica
Carstens semnează in cartea de onoare a muzeului si pdresează cuvin
te de mulțumire pentru prilejul ce
le-a fost oferit de a vizita acest ines
timabil lăcaș de cultură al poporu
lui român.
★
După amiază, președintele Karl
Carstens a fost oaspetele Patriarhiei
Bisericii ortodoxe române. Președin
tele R. F. Germania a fost întîmpinat de patriarhul Justin Moisescu
și de o suită de ierarhi, cu care s-a
întreținut intr-o atmosferă cordială
(Agerpres)

In mijlocul constructorilor de mașini de la I.M.G. București

Marți dimineața, președintele Republicli Federale Germania, Karl
Carstens, a depus, in semn de omagiu adus celor care au luptat pentru
înaltele idealuri de libertate ale po
porului român, o coroană de flori la
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.
La solemnitate au luat parte Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, gene
ral-colonel Vasile Mllea. prim-adiunct
al ministrului apărării naționale si
sef al Marelui Stat Maior. Nicolae
Ganea. prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului POPUIar al municipiului București, cenerali.
/
Au participat Hans Neusel, secretar de stat, șeful cancelariei prezidențiale, Hans-Werner Lautenschlager, secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe, alte persoane ofi
ciale vest-germane.
Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Bonn și am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.
La sosirea înaltului oaspete, o gar
dă militară, aliniată pe platoul din
fața monumentului, a prezentat
onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Federale Germania.
După depunerea coroanei de flori,
asistența a păstrat un moment de re
culegere, A fost vizitată apoi rotonda monumentului

♦

Primirea
șefilor
misiunilor
diplomatice
Presedintele Republicii Federale
Germania. Karl Carstens, a primit,
marți după-amiază. la Palatul din
Piața Victoriei, pe șefii misiunilor
diplomatice și oe reprezentanții unor
organizații internaționale acreditați
în tara noastră, cu care s-a întreținut
într-o atmosferă cordială.
La primire au fost de fată Aurel
Duma, ministru' secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, alte
persoane oficiale române.
Au participat personalități vestgermane care il însoțesc oe președin
tele Karl Carstens în vizita oficială
ce o efectuează în tara noastră.

Vizita doamnei Veronica Carstens
Soția președintelui Republicii Fe
derale Germania, doamna Veronica
Carstens, însoțită de persoane ofi
ciale române și vest-germane, a vi
zitat, marți dimineața, două repre
zentative instituții medicale româ
nești ale Capitalei — Institutul na
țional de gerontologie și geriatrie și
Institutul de medicină și farmacie.
în cursul acestei vizite a fost înso
țită de Mihail Aldea, adjunct al mi
nistrului sănătății.
întimpinați, la Institutul național
de gerontologie și geriatrie, de acad.
Ana Aslan, directorul instituției, și
de un grup de medici, oaspeții au
fost conduși prin această modernă
unitate medicală, ce și-a ciștigat un
binemeritat prestigiu in țară și peste
hotare. După ce au fost prezentate,
prin intermediul unor proiecții, as
pecte ale cercetării fundamentale și
aplicative întreprinse in cadrul insti
tutului in domeniul profilaxiei vlrstei
a treia, au fost vizitate sălile de cul
tură fizică medicală și recuperare,
de relaxare, servicii medicale, came
re și apartamente, in care se află

și pacienți sosiți din diverse țări ale
lumii. Oaspeții au fost informați des
pre realizările remarcabile obținute
in cadrul institutului în domeniul
prevenirii imbătrînirii, despre rezul
tatele înregistrate prin aplicarea unor
tratamente și medicamente produse
în țară, destinate să combată bolile
specifice bătrineții, să prelungească
durata vieții. Doamna Veronica
Carstens s-a interesat de munca Și
rezultatele cadrelor medicale ce lu
crează aici, de eficacitatea tratamen
telor aplicate, exprimindu-și admira
ția pentru rezultatele înregistrate de
cercetarea românească în acest do
meniu de un deosebit interes actual,
pentru condițiile deosebite create
bolnavilor aflați la tratament. Cuvin
te de admirație pentru activitatea
colectivului au fost înscrise și in car
tea. de onoare a institutului.
La amiază, doamna Veronica
Carstens s-a întilnit, la Institutul de
medicină și farmacie, cu cadre me
dicale, specialiști în domeniul homeopatiei. Au fost relevate, cu acest
prilej, aspecte semnificative ale dez-

sq.r
voltării invățămîntului superjpr
superior me
dical in România, tradițiile medicinei
homeopatice românești, atenția ce se
acordă, în prezent, în țara noastră
pentru pregătirea specialiștilor in
acest domeniu.
în aceeași zi, doamna Veronica
Carstens a vizitat unul dintre origi
nalele așezăminte culturale ale Ca
pitalei ce stirnește interesul vizita
torilor din țară și de peste hotare —
Muzeul colecțiilor de artă.
Aici a fost însoțită de tovarășa Suzana Gâdea, președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste. Oas
peților le-au fost prezentate lucrări
de o mare valoare artistică — de
pictură, sculptură și grafică, piese de
ceramică, scoarțe și covoare româ
nești, obiecte de artă decorativă eu
ropeană, orientală și extrem orien
tală — reunite in citeva prestigioase
colecții ale muzeului : Garabet Avăchian, acad. George Oprescu, Elisabeta și Moise Weinberg, Krlkor Zambaccian, Elena și Iosif Dona, Ale
xandra și Barbu Slătineanu.
(Agerpres)

TOATE INVESTIȚIILE ACESTUI AN - ÎN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN!

Gram cu gram se adună tonele de materiale economisite
în urmă cu citeva luni, în depo
zitul de semifabricate al întreprin
derii „Rarnlux" din Tirgoviște nu
mai exista nici un gram de bandă
din oțel pentru confecționarea soclu
rilor pentru lămpile electrice. în
pofida «acestei deficiente de aprovi
zionare, secția asamblare a avut
asigurate în mod ritmic, ca in îm
prejurări normale, soclurile de care
avea nevoie. Se înțelege, nimeni nu
le-a făcut cadou citeva milioane de
piese producătorilor de lămpi elec
trice tirgovișteni, ci și le-au „procu
rat" singuri, dacă se poate spune
așa. din propria întreprindere, recuperînd și reutilizînd toate resturile
de tablă rezultate din fluxul tehno
logic. Este un exemplu luat dintr-un
șir întreg de măsuri de reintrodu
cere în fabricație a materialelor
refolosibile, măsuri ce reprezintă, la
rindul lor, un capitol al unui cu
prinzător program de acțiuni consa
crate reducerii cheltuielilor ma
teriale.
Cît de importante sînt pentru în
treprinderea tirgovișteană acțiunile
de economisire a resurselor mate
riale ? Este subiectul discuției pur
tate cu tovarășa Elena Ciobanu, se
cretara comitetului de partid din uni
tate. Interlocutoarea ne informează
de Ia bun început că pentru produ
cerea unui bec se consumă încă
mult și nu orice fel de materiale,
ci metale scumpe — nichel, wolfram,
molibden, cupru. Se mai folosește
multă sticlă, care, așa cum se știe,
se obține cu importante consumuri
materiale și energetice. „Cerința
utilizării raționale a acestor mate
riale a impus regîndirea multor
tehnologii cu care ne obișnuisem,
aplicarea de corecturi acolo unde
totul părea perfect conceput, des
ființarea cu îndrăzneală a unor
„tabuuri" tehnice și organizatorice
— ne spune secretara comitetului
de partid. Ca urmare, în nouă luni
din acest an s-au economisit ma
terii prime și materiale în valoare
de 5 milioane lei ; este un succes
pe care il apreciez ca fiind clă
dit cu competentă, spirit de .ini
țiativă și inventivitate de muncito

rii. inginerii și specialiștii din între
prinderea noastră".
în secții antrenăm la un dialog pe
tema economisirii resurselor pe cițiva din muncitorii și specialiștii care
au preocupări deosebite în această
privință. Ca o observație generală
asupra organizării fabricației este
de relevat că, in paralel cu proce
sul de producție, funcționează un
sistem bine pus la punct de activi
tăți destinate stringerii și reintrodu
cerii materialelor in circuitul pro
ductiv : fie ca atare, fie in urma

judicioasă a recuperării materialelor
este completată printr-o amplă ac
țiune de creare cu forțe proprii a
mașinilor și instalațiilor specifice
necesare acestei
activități. Astfel,
numeroase utilaje, dintre care unele
se disting prin performanțe tehnice
deosebite, au fost imaginate și con
struite aici pentru punerea in va
loare a capetelor de sirmă de cupru,
a sticlei și altor materiale.
— împreună cu inginerul Angheluț Panait, am conceput un proce
deu tehnologic de recuperare a mo

La întreprinderea „Romlux“ din Tîrgoviște
se realizează, din aceleași resurse materiale,
mai multe produse de calitate superioară
unor operații de recondiționare.
Practic, nu există atelier în care
resturile tehnologice să nu fie sor
tate și predate la sfirșitul schimbu
lui la magazie.
La secția asamblare, bunăoară,
grija muncitorilor pentru îndeplini
rea normei zilnice este împletită cu
aceea ca fiecare rest sau reper ne
conform cu normele tehnice să
ajungă intr-o anume cutie special
destinată. Sînt piese mărunte, cân
tărind cîteva grame și costînd, une
ori, doar cițiva bani, dar aici, la
„Romlux", cea mai la îndemînă
formă de a economisi tone de ma
teriale este de a aduna gram cu
gram. Aflăm că pentru recuperarea
soclurilor refolosibile s-a înființat
un atelier special, dotat cu trei ma
șini de recondiționat realizate în
atelierul de autoutilărl
— Un soclu costă 20 de bani — ne
spune Elena Păiș, muncitoare in
atelier. Cam puțin, 6-ar putea crede,
dar pentru noi înseamnă foarte
mult, deoarece redăm producției
cîteva mii de piese de bună calitate
în fiecare schimb.
Să notăm deci că organizarea

libdenului din soluțiile acide — ne
relatează inginerul Ion Ghiță, șeful
atelierului proiectare. Dorim ca în
treaga cantitate de metal care intră
în unitate să se regăsească in pro
duse utile, chiar dacă nu nea
părat in lămpi electrice. Este și ca
zul resturilor de molibden. Cu’ aju
torul Institutului de cercetări și in
ginerie tehnologică pentru metale
neferoase din București vom recu
pera molibdenul din aceste soluții
sub formă de trioxid de molibden ;
acesta, transformat în paramolibdat
de amoniu, va fi utilizat de între
prinderea „Sinterom" din Cluj-Napoca la producerea sîrmei de mo
libden.
O altă direcție în care se acționea
ză ferm in vederea reducerii consu
murilor materiale este reproiectarea
constructivă a produselor. La data
cind ne-am aflat în întreprindere
se vorbea mult, despre cea mai va
loroasă inovație tehnică înregistrată
în acest an, căreia i 6-a acordat
brevet de invenție.
— Balastul inductiv al lămpilor
fluorescente tubulare a fost înlocuit
cu un balast capacitiv — ne dă amă

nunte autorul. Ing. Nestor Eugen
Boboc. Fără a intra in detalii teh
nice. voi arăta că avantajul adoptă
rii acestei soluții constructive constă
în reducerea consumului de cupru
cu 45 la sută și de bandă din oțel
silicios cu 33 la sută. Totodată, lăm
pile vor consuma in exploatare cu
circa 5 Wh mai puțin, ceea ce, la
nivelul acestui an, echivalează cu o
economie de aproximativ 3 milioane
kWh. în plus, gradul de confort lu
minos este sporit.
Important este că nici o cale de
reducere a consumurilor materiale
nu este ignorată, dimpotrivă se des
fășoară acțiuni sistematice pentru
punerea in valoare a tuturor posi
bilităților de economisire
— Rezerva cea mai însemnată de
care dispunem la ora actuală este
îmbunătățirea calității reperelor și.
îndeosebi a sticlei, astfel ca, la sec
ția asamblare, să obținem un număr
sporit de becuri bune — ne-a spus
ing. Alexandru Pascale, directorul
întreprinderii. Tehnologiile în dome
niul nostru se stăpinesc cu destulă
dificultate. Putem spune insă că
muncitorii noștri și cadrele tehnice
au atins un nivel ridicat de califi
care, au acumulat multă experiență
pentru a asigura realizarea unei ca
lități superioare. Rezultatele, in
acest sens, sînt concludente. în acest
an, de exemplu, vom avea un spor
de producție de 14 milioane becuri
față de anul 1979 numai pe baza
creșterii indicelui de calitate. Privind
din perspectiva anului la care ne-am
raportat, ar rezulta că obținem aceas
tă producție suplimentară fără să
cheltuim nici un leu in plus. De fapt
aceasta semnifică diferența dintre
calitatea muncii noastre de astăzi și
cea de acum doi ani. Desigur, în
aceste condiții vom avea din ce in
ce mai puține materiale de recupe
rat, intrucît procentul de pierderi
tehnologice scade. Calitatea înaltă a
produselor este in6ă sursa principa
lă de diminuare a cheltuielilor ma
teriale în viitor și în această direcție
ne concentrăm preocupările.

Gheorqhe MANEA,
corespondentul „Scinteii"

Nu problemele tehnice rămase în suspensie sînt
minore, ci preocupările pentru soluționarea lor
în contextul eforturilor pe care
economia noastră le face in vederea
valorificării resurselor proprii de ma
terii prime, materiale și energie și
reducerii importului, finalizarea și
punerea in funcțiune a Fabricii de
bioxid de mangan electrolitic din
Baia Mare deține urț loc aparte Un
amănunt cu largă semnificație : bio
xidul de mangan electrolitic — ab
solut necesai la realizarea bateriilor
electrice uscate — esta deosebit de
căutat pa piața internațională, prețul
Iui inregistrind creșteri accelerate in
ultimii ani. Sa mai reținem și faptul
că producătorii externi de bioxid de
mangan sint din ce in ce ma, Duțini,
majoritatea lor preferind să incor
poreze acest produs in baterii. Evi
dent, și prețul acestora sporește in
mod corespunzător.
Iată deci pe scurt prezentată, în
semnătatea economică deosebită a
acestei capacități industriale. Prin
punerea ei în funcțiune, bioxidul de
mangan electrolitic, importat pînă
acum cu importante eforturi valu
tare, va fi produs prin valorificarea
imenselor halde de steril,, materie
primă existentă din belșug in țară.
Sarcina punerii la punct a unei teh
nologii originale, ca și proiectarea in
stalației și-a asumat-o Institutul de
cercetări și proiectări pentru mine
reuri și metalurgie neferoasă dtn
Baia Mare, beneficiarul fiind între
prinderea metalurgică de metale ne
feroase din Idealitate.
Inutil să mai insistăm asupra ur
gentării punerii în funcțiune a fabri
cii și asupra răspunderii diverșilor
furnizori de utilaje, care alături de
constructor — Grupul de șantiere din
Baia Mare al Trustului d- construc
ții industriale din Oradea — au da
toria să asigure intrarea în funcțiune
a investiției. Răspundere cu atit mai
mare cu cît termenul de începere
a producției a expirat din luna mar
tie a.c.
Am revenit pe șanfier la o lună
după intrarea instalațiilor în rodaj
tehnologic cu întrebarea firească :

De la începutul anului: Colectivele din unitățile
Ministerului Construcțiilor Industriale au pus în
funcțiune 228 capacități de producție importante
Potrivit datelor centralizate la
Ministerul Construcțiilor Industria
le. formațiile trusturilor sl între
prinderilor specializate au ous în
funcțiune, de la începutul anului.
228 capacități de producție impor
tante. din care 93 sînt restante reoroeramate din anul trecut. De no
tat că. din obiectivele incluse în
planul de investiții al anului 1981.
mai mult de 20 au fost predate
beneficiarilor din Industrie si agri
cultură cu 30 oină Ia 90 de zile
înainte de termenele stabilite.
Această realizare, care are la
bază măsurile luate pentru concen
trarea unor torte materiale și uAspect din secția osamblare a întreprinderii „Romlux* din Tirgoviște

Foto ; Gh. Salt»

mane pe șantierele de investiții
cele mai importante, precum și efortul depus de formațiile de lucru
au avut ca urmare, printre altele,
creșterea bazei materiale a meta
lurgiei. construcțiilor de mașini și
mașini-unelte, a electrotehnicii și
electronicii cu 75 de mari capaci
tăți de producție, iar cea a chimiei,
cu 14 de instalații complexe. S-au
aliniat, de asemenea, La startul pro
ducției 12 capacități in economia
forestieră si industria materialelor
de construcții, 38 de fabrici textile,
de confecții, de pielărie și alte obiective in industria ușoară. 32 de
unități noi în agricultură si indus
tria alimentară. (Agerpres).

ciml va iucepe să producă noua ca
pacitate ? Răspunsul ni-1 dă șeful
acestei secții, inginer Emilian Nistor.
— Exact după două luni din ziua
in care vom reuși să asigurăm o
temperatură constantă in reactoa
rele de dizlocare cu ajutorul aburu
lui. Din păcate, de o lună nu s-a
reușit să se soluționeze funcționarea
automată a reglorului de debit la ca
zanul de abur furnizat de întreprin
derea „Cazanul" din Capitală. S-au
trimis și delegați la București pen-

Pe șantierul Fabricii
de bioxid de mangan
electrolitic din Baia
Mare
tru a se ajunge la o soluție. Fără
rezultat. Acesta rămine principalul
obstacol acum, în pragul intrării in
funcțiune.
— Mai sint și altele ?
— Precizez, mai întii. că furnizorii
de utilaje, criticați in „Scinteia"
pentru restanțe in livrări, și-au ono
rat intre timp contractele. E adevă
rat, unii dintre ei nu au fost destul
da exigenți cu calitatea acestora, incărcind „nota de plată" a beneficia
rului cu costul a tot felul de reme
dieri. Mai grav e faptul că asemenea
mici remedieri pot prelungi acum, în
final, rodajul tehnologic și amina
debutul productiv. Desigur, mai avem
și unele dificultăți Bunăoară, la pro
iectul de montaj — livrat de Institu
tul de inginerie tehnologică și proiec
tări din București — s-au făcut- mo
dificări la utilaje, care nu coincid cu
volumul și greutatea acestora. Astfel,
o serie de pompe care cîntăresc
3 600 kg au fost amplasate la înălți
me de 4,5 metri fără racorduri elas
tice și la pornire se produc trepida
ții. Din luna august așteptăm pro

iectantul să vină pe șantier și să so
luționeze problema.
De asemenea, nu s-au montat încă
trei mori de măcinare a produsului
finit, deoarece nu au fost căptușite.
Aș vrea să remarc colaborarea bună
cu lotul de construcții și m-ar fi
bucurat sa vă pot spune același lu
ciu și despre lotul de montaj. Mon
tării insă nu se grăbesc nici acum,
in pragul iernii, să execute niște lu
crări de izolații interioare la conduc
tele de la rețelele tehnologice, considerindu-le lucrări... prea migăloase.
Mai există și o conductă pentru eva
cuarea șlamului, în lungime de 6 km,
care nu este nici ea izolată. Dacă în
gheață, iese automat din funcțiune
întreaga fabrică de bioxid de man
gan electrolitic. Aceiași montori nu
au terminat încă centrala de venti
lație și, lucru mai grav... au pierdut
30 de motoare de 0,75 kW destinate
filtrului de la această centrală.
Dat fiind caracterul prioritar al
acestui obiectiv de investiții, ne-am
ti așteptat ca furnizorii de utilaje să
fi fost mai receptivi față de cerințele
beneficiarului și mai atenți la cali
tatea echipamentelor livrate. Din pă
cate, și acum se mai așteaptă pe
șantier sosirea reprezentanților în
treprinderii „Electrotehnica" din
București pealru a regla redresorii
de curent continuu de la electroliză.
Iată deci cum citeva detalii teh
nologice, tratate însă ca probleme
minore, pot pune sub semnul între
bării intrarea neintirziată în func
țiune a aoastei fabrici, Concluzia ?
Una singură : se impune de urgență
soluționarea definitivă a tuturor pro
blemelor aflate in suspensie, intensi
ficarea montajului, remedierea de
fecțiunilor Ia utilaje și elucidarea
neclarităților din proiecte. Un lucru
nu trebuie nici un moment pierdut
din vedere : cel tîrziu Ia finele anu
lui producția de bioxid de mangan
electrolitic trebuie să înceapă.

Gheorqhe SUSA

corespondentul

„Scinteii*

ANINA : Cantități sporite de cărbune, cu cheltuieli
mai reduse
Colectivul de oameni ai muncii de
la întreprinderea minieră din cel
mai vechi bazin carbonifer al tării
— Anina — desfășoară o susținută
activitate pentru creșterea produc
ției de cărbune și reducerea consu
murilor energetice, de lemn de
mină și alte materiale. De la
inceputul anului și pînă acum.

s-au extras suplimentar ti 300 tone
de cărbune brut, economisind
2 050 MWh energie electrică. 60 tone
combustibil convențional, alte ma
teriale și piese de schimb Cheltu
ielile la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 40 iei, iar produc
tivitatea muncii a sporit cu 2,5 Ia
sută fată de sarcina de olan sta
bilită. (Nicolae Cătană).

BOTOȘANI : Livrări suplimentare la export
De la inceputul anului șl pînâ
in prezent, întreprinderile de con
fecții din Botoșani și Dotohoi au
livrat partenerilor externi, peste
prevederile contractuale la zi, pro
duse in valoare de aproape 2.5 mi
lioane lei Prin măsurile adoptata

In cadrul celor două colective
muncitorești botoșănene au fost
asigurate toate condițiile pentru
îndeplinirea și depășirea planului
la export pe întreg anul 1931. (Sil
vestri Aileneî).
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IN FIECARE JUDEȚ. IN FiECARE LOCALITATE — MASURI FERME PENTRU APUCAREA

— idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

IN VIAȚA A PRINCIPIILOR AUTOCONDUCERII Șl AUTOAPROVIZIONARII

Dacă vrei, cauți soluții,
dacă nu, găsești justificări
— Cum o să vă lipsiți de un
și unității socialiste, cele de masă
La poalele munților Birgăulul.
specialist ! Puneți-1 -la treabă !
și obștești au ințeles să-și lămu
in hotar.. se află situate
hotar ...
— Mai acum trei zile am avut
rească activul să nu neglijeze agri
comunele Leșu și Ilva Mare, care
din nou o discuție cu dinsul des
cultura'. Dar să știți că mai e vor
fac parte din zona necooperativipre menirea și activitatea specia
ba și de exemplul personal al aces
zată a județului Bistrița-Năsăud.
tor activiști. Deputății noștri se
listului. Urmarea ? După-amiaza
Așezările au multe caracteristici
străduiesc să fie și cei mai vred
găsesc un bilețel pe birou in care _
comune, ce țin de plasamentul
iși cerea învoire pentru aranjarea
nici gospodari
_ .........................
in bătătura
.
lor.
geografie, de preocupările cotidie
unor treburi personale. Nu a mal
Dumneata cum stai cu exemplul
ne aie oamenilor. Mulți locuitori
așteptat nici un verdict și dus a
personal ?
muncesc la pădure, cîțiva în carie
să
vă
în»
fost. Cred că ar fi timpul ca direc
—
Ei.
aici
s-ar
putea
rele de piatră sau în mine, alții
ția județeană de resort să preci
trec. Nu uitati că sint tehnician
se ocupă de agricultură. Pămintul
veterinar. Cresc și eu un porc și
zeze în scris atribuțiile acestor
este, aproximativ, egal. Ilva Mare
specialiști pentru a avea la inde10 păsări.
are cu 152 ha mai mult teren ara
mină o bază după care să te putem
bil. in schimb, Leșu are cu 41 ha
— în ceea ce mă privește, sint de
judeca activitatea.
meserie timplar, dar mi-e mai
mai multe finețe și cu 152 ha mai
— Eu nu înțeleg de ce precizări
multe pășuni.
dragă coasa decit rindeaua. Asa că
scrise mai aveți nevoie. De partea
în raport cu aceste oondiții, ax am în îngrijire 3 porci. 5 oi. 40
de păsări, dar și o junincă. încerc
voastră e LEGEA. Mai „scris1' de
fi de presupus că respectivele co
să-i ajung din urmă pe alții. Sint
cit legea ce poate să fie ? !
mune își aduc un aport egal la
in Ilva Mare peste 200 de familii
— Uneori oamenii văd din lege
autoaprovizionarea județului, iar
care realizează cite 3 000 și chiar
numai ceea ce te convine.
in ceea ce privește produsele ani
3
500
lei
pe
lună
venituri
din
lap

— Dacă ceea ce te convine e
maliere (in special cete rezultate
tele livrat la fondul de stat.
prevăzut în lege să fie respectat
din creșterea vitelor) normal ar fi
intocmai ! Șl aceasta e o preocu
— Mai contează și rasele...
ca ambele localități să contribuie
— Contează, cum să nu conteze.
pare care trebuie să stea în aten
substanțial Ia crearea fondului de
Dispunem de un șeptel viguros, in
ția consiliului popular. Aș vrea să
stat. Realitatea e însă alta și se
vă spun că ne-am
cere urgent ana
organizat in asa
lizată. O sugerează
fel
predările de
din capul locului
efectivele de ani Ce și-au putut spune, cină s-au intilnit - și produse animalie
mate din cete a fost bine că au făcut-o - primarii a doua co re incit n-am
pierdut ■ absolut
două localități. Cu
toate, că Leșu mune vecine din zona de munte, apropiate niciodată sporuri
le de preț ' acor
dispune de mai
multe pășuni și prin condițiile obiective, dar mult distanțate date de stat. Am
respectat
terme
tinete. Comuna nu prin rezultatele lor în creșterea animalelor
nele, ritmicitatea,
intn.ee la nici un
am convins pro
căpiței ''realizări
ducătorii că meri
le zootehnice din
tă să fie punctuali, să se „țină“ de
principal din rasa Brună de Ma
Ilva‘Mare, ba sub cete mai multe
litera
contractelor.
Achizitorii știu
aspecte' se situează mult în urma ramureș. L-am sporit an de an.
acelofte 'Astfel :
Dorim ca în viitor să-I echilibrăm exact de ce dispun in raza lor de ac
numărul oilor — este egal (deși
cu metiși de Pintzgau, care, aici tivitate. Acest lucru il cunoaștem și
Ieșenii au mai multe pășuni),
noi, cei de la consiliul popular, prin
la noi, dau un randament bun.
numărul
numlrul porcilor — cu 611 mai
informările pe care le fac săptămi— Dar cum poate influenta pri
nai acești oameni, astfel incit putem
mic, *, 1
măria rasa animalelor 1
dirija in mod unitar atit prăsila.
numărul bovinelor — eu 1045
— Cum poate ? Foarte bine. Acit și exemplarele destinate sacri
mai mic,
vem grijă ca nici un exemplar
ficării.
livrările de carne — pe jumăvaloros de animal (tineret femei)
— Nu întotdeauna dificultățile
ta te,
să nu iasă din raza comunei. Cu
își găsesc o reglementare in lege.
livrările de lapte — a zecea
ducerea la îndeplinire a acestei
— Categoric că neajunsuri mai
parte 1
hotărîri au fost însărcinați mem
sint, dar, dacă vrei, te învingi pe
brii biroului executiv. Folosim
De ce?
toate. Aici, la primărie, după cum
cum trebuie tirgurile de animale
ați putut observa pe frontispiciu,
.
Pentru a afla răspunsul la aceasși urmărim cu aceste ocazii miș
am scris o lozincă-chemare : „Dacă
tă simplă și firească întrebare.
carea
efectivelor.
Rezultatele
ce,
vrei să faci ceva, cauți soluții,
am organizat un dialog între pri
lor mai buni crescători le-am
dacă nu, găsești justificări11. N-am
marii celor două localități. Dialo
popularizat
în
adunări
populare,
avut caele pentru potcovit. Ne
gul s-a purtat la sediul Consiliului
in cadrul „Tribunei democrației11,
arde și acum lipsa lor. Dar cind
popular din Ilva Mare, in prezen
cu nume și sume, astfel incit s-au
am văzut
- ■ că- nu se mal poate, am
ța reporterului și a tovarășului
născut
adevărate
„rivalități
11
.
pus rucsacul in spatele președinte
inginer Mihai Coștiuc, de la di
— Numai cu vorba nu 6e împli
care
recția județeană a agriculturii.
lui de
' cooperativă,
. ."
__ _a cărat.
nesc toate acestea ! Nu cred eu că
pur și simplu, o ladă de caele de
Iată, in esența ei, convorbirea pur
specialiștii
n-au
nici
un
rol.
la Bistrița la Ilva Mare.
tată intre tovarășul loan Constan
— în magazinul de aici am vă
tin, președintele biroului executiv
— Au, cum să nu aibă. De la
zut fiare de plug cu 70 de tei bu
al Consiliului popular din comuna
bun început am pornit cu impli
Ilva Mare, și tovarășa Saveta Pecarea specialiștilor in problemele cata, supte și ușoare. La noi. in
Leșu. se găsesc numai din acelea
trebuș, președinta biroului execu
care interesează comuna. Medicul
cu 190 lei. care n-au căutare.
tiv al Consiliului popular din co
veterinar de circumscripție, Vasile
—• Vedeți ? Ce fac cei de la coo
muna Leșu :
Conțiș, cei trei tehnicieni veteri
perativa de consum ? Pe ei nu-i
nari, trei operatori insămințători
Primarul din Ilva : — Din cite
coordonează,
pe plan local, tot
își fac datoria pe deplin. Ba și cei
știu, avem cu vreo 400 de locuitori
consiliul popular,
doi profesori de biologie ai școlii
. . ■ • - ? tot comitetul comai puțin decit comuna voastră.
sint antrenați in rezolvarea proble- . . munal de partid .
Deci, din punctul acesta de vedere,
__ _ ____ ___ 4... —' —
’o că
— CCe
să mai
mai ■7zic. M-ați convins
melpr
de zootehnie.
' ■ \
ar trebui să aveți producții mai
de
multe.
Din
exemplele oferite
mari. Situația se prezintă insă, din
— La noi, In Leșu, funcționează
am descoperit un stil de muncă de
datele aici înfățișate, invers. în
inginerul zootehnist Grigore Hăcare
vom
ține
și
noi seama. Deși
seamnă că la voi multă lume a
rănguș, un tehnician agricol, un
cunosc că ambițiile nu vi se opresc
„uitat11 să crească vite. La noi, nu
agent veterinar și doi operatori
la ceea ce ați înfăptuit, am certimai 24 de familii nu cresc ani
însămîntători. Inginerul nu de
tudinea că in toamna lui 1982 vă
male.
pune nici un interes. Cit privește
vom putea fi și noi, cei din Leșu.
cadrele didactice de la școală,
Primărița din Leșu : — La noi
gazdă. Voi putea susține atunci un
acestea nu au depășit limitele ca
sînt 310 familii care nu se ocupă
schimb de opinii în alte condiții.
tedrei, „sondînd“ numai întîmplădeloc de agricultură.
în esență, aceasta a fost discu
tor stadiul de dezvoltare a agri
Primarul din Ilva : — Și- cite
ția purtată la Consiliul popular al
culturii celor două sate.
dintre ele au pâmint î
comunei Ilva Marc. Nu am putut
— Nici la noi n-a fost întotdeau
consemna toate detaliile. Esenția
Primărița din Leșu : — 60. Dar
na ca acum, dar, urmărind zi de
lul sperăm însă că se desprinde
nu-1 folosesc. Sînt oameni care lu
zi
activitatea
cadrelor,
a
specialiș

cu limpezime : zootehnia montană,
crează la pădure sau in mină.
tilor. i-am obișnuit cu un anumit
ca orice activitate eficientă, este
— Pentru noi nu există o ase
fel de a munci șl a raporta despre
posibilă numai în condițiile in
menea scuză — că omul are și un
rezultatele muncii. Țin foarte mult
care activitatea este bine organi
alt serviciu. Și dintre sătenii noștri
să precizez că medicul veterinar a
zată, privită in mod unitar, con
vreo 200 de oameni au alte indefost și rămine pilonul central, el
dusă competent. Lăsată la voia inletniclri principate decit agricul
fiind in toate cazurile exemplul de
timplării, aceasta nu poate aduce
tura. Dar, dacă vreți, putem merge
urmat chiar șl pentru confrații de
decit rezultate cu totul intimplăsă vedeți 6 gospodărie de miner cu
la dispensarul uman. De aici un
toare. Condițiile naturale nu dau
4 vaci în bătătură, cu 20 de oi,
mare și esențial cîștig. în Ilva
de la sine roade, după cum nici
porci, păsări...
Mare, in ultimii trei ani, nu am
nu sint un impediment de netrecut.,
— Poate locuitorii dumneavoas
Totul e să se caute și să se do
semnalat boli grave la animale.
tră sint mai înțelegători.
rească rezolvarea problemelor sau
— Eu dacă-i spun inginerului
— așa cum scrie la intrarea in Con
— E drept că rezultatele obți
zootehnist să-și facă datoria, re
siliul popular din Ilva Mare — să
nute sint și rezultatul apelului la
proșează
că
pe
dumnealui
il
coor

se caute soluții, nu justificări.
înțelegere. N-aș putea trece peste
donează direcția agricolă și nu
munca perseverentă de la om la
consiliul popular. In acest caz
om a deputaților, peste insistența
Gheorqhe CRIȘAN
cu care organizațiile democrației ne-am putea lipsi de serviciile lui.
corespondentul „Scintell*

Și curtea minerului poate fi
o oglindă a bunului gospodar
Cu putini ani in urmă,
in localitățile Văii Jiului
nimeni, sau aproape ni
meni, nu se gindea că ora
șele grupate In raza ad
ministrativă a municipiului
Petroșani pot contribui in
vreun fel la propria lor
aprovizionare. Și asta nu
pentru că nu ar fi fost ce
rințe. Dimpotrivă. Ca așe
zări ale bazinului carbo
nifer. cerințele de aprovi
zionare erau chiar mari.
Munca in mină implică un
consum mare de calorii, iar
ciștigurile bune creează o
putere de cumpărare deo
sebită. Dar exista obișnuința
să se aștepte totul de la...
centru, se manifesta această
mentalitate că. de la carne
la prune și de la mălai la
slănină, totul trebuie să
fie asigurat prin circuit
centralizat.
Principiile autoaprovizionării — formulate clar in
documente de partid, in
indicații ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. încă
înainte de apariția Legii 13
din 19110 — au găsit la
Petroșani un teren fertil de
afirmare. Consiliul popu
lar. deputății, activul ob
ștesc au ințeles Că depinde
de înșiși locuitorii muni
cipiului să mărească, prin
contribuție proprie, fondul
de carne destinat consu
mului propriu, carnea fiind
produsul cel mai solicitat
și cel mai ușor de obținut
in condițiile climatice ale
văii.
Citind ziarele, aflînd de,
Indicațiile conducerii de
partid privind auțoaprovizionarea. oamenii au Început

să aibă și ei inițiative, să
vină și ei cu propuneri.
Consiliul popular muni
cipal. generalizind nume
roasele sugestii din partea
locuitorilor, a luat măsuri
pentru încurajarea mine
rilor și familiilor lor de a
crește cit mai multe ani
male : păsări, porci, iepuri
de casă. Printre aceste
înlesniri enumerăm siste
matizarea și amenajarea

și mai mult în această
preocupare foarte utilă atit
nouă, cit si societății.
La rindul său, mecanicul
de subteran, de la aceeași
mină. Miron Cocolan, tine
să completeze :
— Eu cresc in gospodăria
mea trei porci, care îmi
asigură din abundentă car
nea și grăsimile pentru
întreaga familie. Ba. ceva
mai mult, unul din animale

Din experiența bună a Consiliului
popular al municipiului Petroșani
în acțiunea de autoaprovizionare
teritorială
unor construcții, acordarea
de asistență veterinară, re
partizarea unor terenuri
pentru cultivarea sfeclei
furajere, cartofilor, trifoiu
lui etc. Așa incit numărul
minerilor și ai celorlalți
oameni ai muncii din Va
lea Jiului — Petroșani. Petrlla, Lttpeni. Vulcan, Aninoasa — care s-au apucat
de creșterea animalelor este
de ordinul miilor. Tradiție
in acest domeniu exista.
— De mai multi ani cresc
cite doi porci, ne spune
inginerul Ion Arad, de la
întreprinderea minieră Livezeni. Faptul că ni se
acordă asemenea înles
niri. mai ales suprafețe pe
care le cultivăm cu cartofi,
spre a completa hrana ani
matelor, pe lingă resturile
menajere, ne încurajează

l-am contractat cu statul.
Noi, minerii, cfștigăm bine,
dar, dacă se poate altfel,
de ce să dai fuga-n ma
gazin toată ziua-bună ziua
după carne sau mai știu eu
după ce. Nivelul nostru de
trai se măsoară nu după
cit cumperi, atunci cind
tu inșuți poți produce, ci
după cum trăiești. Banii
economisiți pot fi folosiți
în alte scopuri,
In felul acesta, multe
familii de mineri din Va
lea Jiului iși asigură din
propriile gospodării carnea
necesară consumului. Ba,
ceva mai mult, unii au
posibilități și pentru a con
tracta cu statul anumite
cantități de carne. Canti
tăți care, anul acesta, de
pășesc 46 tone.
Efortul propriu de auto
aprovizionare se face simțit

și în consistenta celor peste
20 000 de mese care sint
servite zilnic in cantinele
minerilor.
— Gospodăriile noastre
anexă, ne spune tovarășul
Klaibci Wilhelm, directo
rul întreprinderii de admi
nistrație cantine și cămine,
au livrat in primele nouă
luni ale acestui an din
„producție proprie11 peste
25 000 kilograme de carne
pentru hrana minerilor. Mai
trebuie adăugat că și uni
tățile comerciale, spitalele,
cantinele și creșele din
Valea Jiului extind creș
terea porcilor, iepurilor dg
casă si a păsărilor in gos-,
podăriile lor anexă.
Nici legumele n-au fost
date uitării. Pe locul unui
fost cartier de căsuțe mi
nerești din Lupeni se con
struiește o seră, cti supra
fața de un hectar, pentru
legume timpurii. Alte patru
hectare se parcelează pen
tru a fi cultivate.
Consilfut popular muni
cipal, ne-a relatat to
varășul Viore! Faur, pri
marul municipiului, unul
din principalii inițiatori al
acțiunilor destinate dezvol
tării bazei proprii de apro
vizionare, ia In continuare
măsuri concrete pentru ca
nici un petic de pămint să
nu rămină neroditor. Re
zultatele de pinii acum în
tăresc convingerea că po
sibilitățile dc autoaproviziOnăre în Valea Jiului sint
mult mai vaste.

Sabin CERBU

corespondentul

„Seînțeil"

FAPTUL
DIVERS

PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
Energiile fundamentale ale planetei să fie
folosite pentru oameni, nu pentru înarmări!
Agricultura, ca ocupație milenară
a oamenilor, precum si cercetarea
științifica din acest domeniu sint
prin excelentă o ocupație pașnică.
Niciodată, in istoria zbuciumată a
omenirii, agricultorii nu au schim
bat plugul si uneltele de lucru pen
tru sabie decit numai atunci cind
au fost obligati de către cei ce
purtau sabia pentru cucerire și în
robire.
Caracterul profund uman al ști
inței agricole rezidă, printre altele,
și din strădania neîncetată de a
„potenta11 munca lucrătorilor din
această ramură de bază a econo
miei naționale. Ea face apel La o
gamă extrem de largă de procedee
si tehnologii comune si altor știin
țe, mai ales celor de bază — fizi
ca, chimia, biologia, matematica
etc. — capabile să asigure condiții
optime de creare de noi organisme
mai productive, să ridice capacita
tea de producție a păminturitor. să
ușureze și să sporească munca ce
lor ce produc plinea si toate cele
lalte bunuri agroalimentare. prin
introducerea mașinilor, utilizarea
îngrășămintelor, a irigațiilor etc.
Procesul de producție agricolă se
înnoiește și se transformă treptat ;
el se poate considera intr-o per
manentă revoluție, corespunzător
stadiilor de acumulare dc cunoștin
țe. fapte, înzestrare tehnico-matcrială etc., corelate cu nevoile mereu
crescînde de hrană ale oamenilor.
Revoluția agrară poate constitui
un exemplu pozitiv de revoluție
fără conflicte, fără explozii, cu
unele contradicții normale pentru
asemenea ritmuri de dezvoltare,
însă niciodată îndreptate spre spo
rirea potențialului militar, spre
gînduri aventurist-agresive. Con
duse și îndrumate permanent
de partid, evoluția și revoluția
agrară din tara noastră au în
semnat și semnifică și în viitor
satisfacerea tot mai deplină a

nevoilor mereu crescînde ale popu
lației. precum și posibilitățile de
cooperare multiple pe plan extern.
Simpozionul .internațional „Oa
menii de știință si pacea11, desfășu
rat la București in luna septembrie
la inițiativa secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a evidențiat îngrijorarea
și preocuparea oamenilor de știin
ță fată de competiția militară, fața
de cursa înarmărilor ce se desfă
șoară in multe țări dezvoltate. în
Mesajul președintelui tării noastre,
adresat partidpanților la acest simDr. Ing. Angelo MICULESCU,
președintele Academiei de științe
agricole și silvice
pozion, se arată rolul oamenilor de
știință, raporturile esențiale din
tre știință si pace. Simpozionul a
constituit un prilej deosebit în care
și știința agricolă s-a afirmat, prin
cei ce activează in acest domeniu, cu
o viguroasă luare de atitudine împo
triva a tot ce ar duce la noi conflic
te. împotriva continuării deturnă
rii energiilor fundamentate ale
omenirii pentru înarmare. Glasul
oamenilor din știința agricolă a că
pătat o legitimitate expresă dat
fiind făptui că. in timp ce se chel
tuiesc anual sume fabuloase pen
tru ițiarmare. milioane de oameni
suferă de foame. Avem siguranța
că în conștiința oamenilor de știin
ță din domeniul agricol sint per
manent vii imaginile bărbaților,
femeilor și capiilor chinuiti de foa
me și tocmai din acest motiv vor
lupta pentru asigurarea hranei și
nu pentru război.
S-a demonstrat și cu prilejul re
centei reuniuni a Congresului de
istorie a științei că dacă fondurile
ce se cheltuiesc într-un singur an
pentru înarmare ar fi folosite în

agricultură, s-ar putea ameliora
milioane de hectare de pămint prin
irigații sau desecări, s-ar fixa și
fertiliza deserturi. ar fi stăvilită
eroziunea, iar producția de lamuri
alimentare ar înregistra ritmuri de
creștere peste cele demografice,
multi agricultori din țările slab
dezvoltate ar avea ce munci si din
ce trăi.
în cuvinterea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
la deschiderea celui de-al XVI-tea
Congres’- de istorie a științei se fă
cea un cald apel la conștiința tutu
ror oamenilor de știintâ. cărora le
revin răspunderi vitale in condi
țiile actuale. în adevăr. în ultime
le decenii s-a inregistrat o escala
dare fără precedent a cursei înar
mărilor, în special nticleare, si
tuație ce depășește cu mult și cele
mai pesimiste previziuni. Nume
roase studii evidențiază acumulnrea. pină in această etapă, a unei
forte de distrugere in masă ce
echivalează eu cei puțin trei tone
de trinitrotoluen pe cap de locui
tor. Această uriașă forță distructi
vă. precum și planurile ce urmă
resc perfectionarea si intensificarea
oi depășesc toate limitele asa-zțse
de securitate, de protecție etc.
Iată de ce considerăm că un
Congres mondial al oamenilor de
știință în sprijinul păcii poate
constitui un prilej de afirmare a
voinței tuturor intelectualilor de a
spune un nu hotărît folosirii cu
ceririlor tehnico-știintifice in sco
puri distructive. Oamenii de știin
ță din agricultură, alături de în
tregul nostru popor, conștienti de
sarcinile si de rolul lor in asigu
rarea păcii, sint profund angajați
în procesul de creație pașnică de
bunuri necesare creșterii bunăstării
poporului nostru. pentru ca noile
cuceriri ale științei agricole să de
vină bunuri comune ale omenirii,
spre binele acesteia.

Manifestare
omagiala
Ieri, la Institutul de cercetări hidro
tehnice din București a avut loc o
sesiune de comunicări științifice cu
priteiu! Împlinirii a 100 de ani de la
nașterea savantului român George »
(Gogu) Constantinescu. La această
manifestare — organizată de institutul-gazdă, în colaborare cu Consiliul
national al inginerilor si tehnicieni
lor — au participat academicieni,
profesori universitari si alte cadre
didactice, cercetători științifici, ingi
neri si alti specialiști — mulți dintre
ei care l-au cunoscut sau au colabo
rat cu George Constantinescu, Au
fost evocate viata si opera marelui
savant, prestigioasa sa activitate In
domeniul construcțiilor din beton ar
mat, aplicării sonicitătii. stiintă fun—'
damentată de el. ai motoarelor diesel,
automobilului sonic, transmisiei sonice de putere etc. Totodată., au fost:,
prezentate o expoziție omagială și un
film documentar privind opera si
viata inventatorului si savantului
George
Constantinescu.
(Vlaicu
Radu).

cinema
• întoarcere la dragostea
dinții :
VOLGA - 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18;
20,15, STUDIO — 10; 12; 14; 16; 13; 20.
• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI — 9; It; 13,15; 15,30; 17,45;
20. DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
o ștefan Luchian : FERENTARI —
15,30; 17,30; 19,30.
S învingătorul : MELODLA — 9: 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.16, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; IB; 20.
• O lume fără cer t MIORIȚA — 9;
11,15; 1X3°: *M5: l8î 2(l'
• Ana își „hoțul11 : MUNCA — 15,30;
17,30; 19,30.
• Convoiul ; PROGRESUL — 16; 18;
20.
• Ziua de naștere a unui ttnăr varșovlan : CAPITOL 0; 11,15; 13,30;
15,45; 13; 20,13.
« Intîmplare nocturnă : CENTRAL —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Taro, fiul dragonului : SCALA —
8,15; 11.15; 13,15; 15,15; 17,15: 19,15.
n Asociatul s SALA MARE A PALA
TULUI - 10,45; 19, PATRIA -- 9:. 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20, FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,13, MODERN
— 9; 11,15: t3.30: 15,45; 18; 20.15.
• Ultima romanță de dragoste : SALA
MICA A PALATULUI - 17,13; 20.
• Program do desene animate — 9,15;
10,45: 12,15; 13,45; 15.15, Milă pentru cei
vii — 16,45; 19 ; DOINA.
• Legătura de ninge : DACIA — 0;
12; 16; 19.
• Aurul lui Mackenna : PALATUL
SPORTURILOR Șt CULTURII — 17,30.
• Marea baie nocturnă : BUZEȘTt —
15,30; 17,30: 19,30.
• Toată lumea e a mea : BUZEȘTI
— 9,45; 12,45. FEROVIAR — 8,45; 12;
18; 19,30. EXCELSIOR — 9; 12; ÎS; 19,
FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
e Escadronul husarilor zburători :
CIULEȘTI - 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : COTROCENI — 13.30;
19.
o Roglna din Tlrnovo — 13,30; 1130;
19.30, Degețica — 13 : VIITORUL.
• Fuga de acasă : POPULAR — 15,30:
17.30; 19,30.
• Bătrlnul enigmatic — 9.30. Polițist
sau delincvent — 11,30; 18.30;
13,30;
17.30; 19,30 : COSMOS.
• Yankeii : LUCEAFĂRUL — S.30;
1145: 14; 17; 20, BUCUREȘTI - 8,30:
11; 13,45; 16,45; 19,30, FAVORIT — 8,45;
11,30; 44.15; 17; 19,45.
• Numele meu e iubire : VICTORIA
— 9,30; 12.30; 18; 19.
a Kramer contra Kramer : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 13.45: 18; 20.15, CUI,Ț'URAL - 9; 11,13: 13,30: 15,45; 18; 20.
s Călărețul electric : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 13,45; 13; 20,13. AURORA
— 9: 11.15; 13.30: 15,43; 18: 20.
« Piedone în Egipt : LIRA — 10: 12;
15.30; 17,43; 20. TOMIS — 9:
11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,13;
13,30; 15.45; 18: 20.
• Războiul stelelor : PACEA — 15,J0;
18.30, FLACĂRA - 15; 17,39; 29.

expoziții
• Galeria Orizont ; Lucian
Cioată,
pictura; (atelier 35) : Florlca Pacea,
oolaj-textil
• Galeriile „Căminul artei11 (nnrter):
George Tzipoia, pictură; (etaj): Lăsz!o tttgosl, sculptură, Edit Lugosi, ta
piserie.
• Galeria Slmeza : Pavel Codită, pic
tură.
• Galeria „Hanul cu T?!“ (șala Cena
clu) ; Ioan Damian Popa, pictură.
• Galeria Galateea : Adrian Benea,
pictură.

Expoziția de grafică elvețiană
de Ia Urs Graf Ia Vallotton
Patru secole despart
creația gravorului el
vețian Urs Graf de
aceea a compatriotu
lui său Felix Vallot
ton. Patru secoje in
răstimpul cărora gra
fica elvețiană a înre
gistrat succesiv crea
ția unor artiști .cum
ar fi Matthăus Merian,
Foiix Meyer,- Bod
mer. Gessner. Calame.
Baud-Bovy, . Hodler,
Steinlen,.'(Țrajsstftți Vi
bert, bintfcunoseuți pe
plan european. Lucră
rile semnate de ci.
gravuri reprezentative
pentru un spațiu cul
tural in care se intrepătrund influente fran
ceze, germane si ita
liene. pentru momen
tul cultural pe care il
reflectă fiecare in par
te, se află în patri
moniul muzeelor noas
tre. Iată de ce iniția
tiva de a concentra în
spațiul aceleiași ex
poziții creații care fac
faima cabinetelor de
stampe ale Muzeului
de artă al Republicii
Socialiste România și
Bibliotecii Academiei,
a
Muzeului
Brukenthal-Sibiu, cărora
li se adaugă selecția
celor 46 xilogravuri de
Felix Valiotton apartinind Muzeului can
tonai dc arte frumoa
se din Lausanne, îm
bracă aspectul unui adevărat eveniment cul
tural. Mai mult de
ci ț atit, lucrările pre
zentate acum atestă
nu numai o bună cu
noaștere și prețuire a
artei elvețiene maninifestatâ încă de la
sfirșitul secolului XVIII
de către colecționarii
români, ci si existenta
unor relații și schim
buri artistice. Căci
asa cum arată Amelia
Pavel în prefața cata
logului. Henri Trenk
— apreciat artist tran
silvan din sec. XIX —
era originar din Elve
ția. iar „circulația in
Transilvania a unor
lucrări de grafică el
vețiană in parte i se
datorează si lui. Iarăși,
sint dc subliniat rela
țiile prietenești ale ar
tistului elvețian Vlbert,
la finele secolului tre
cut si începutul seco
lului XX. cu criticul
român Theodor Cor
net. căruia Vibert ii și
dedică o gravură, afla
tă azi în colecțiile Bi
bliotecii
Academiei
Republicii
Socialiste
România. Desene de
Vibert au fost repro
duse in anii 1901—1902
in revista de artă
„Ileana11, apărută la
București: iar parttei-

I
I
I
I Istorie
la Fîntînele
Dinți de mamu», un vas din
I neolitic,
edrămizi romane, cera
mici dacică, unelte de uz gospo
ieșite de mult din... uz, un
I dăresc
vechi creuzet pentru topirea,
metalelor, obiecte ale portului
popular de o rara, frumusețe...
lată numai citeru din mărtu
I riile
arheologice descoperite in
urma unor săpături pe raza sa
tului,
citeva din numeroa
I sele șinumai
valoroasele piese car»
atestă iscusința creatorilor popu
de frumos și care sînt reuni
I lari
te intr-un veritabil muzeu in
satul Fintinele, județul BistriInițiator : profesorul
dc istorie L. Manea, de la școala
I ța-Săsăud.
din sat, $i tot el, împreună cu
elevii, organizează aici cete mai
I atrăgătoare lecții de istorie.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pierre Eugene Vibert - PEISAJ

parea lui cu lucrări la
expozițiile bucureștene ale „Tinerimii ar
tistice11. in primul de
ceniu al secolului, este
de la sine elocventă.
Mai aproape dc noi,
istoricul de artă Geor
ge Oprescu a intreținut o interesantă co
respondență cu Daniel
Buud-Bovy — critic
de artă si artist, pre
zență semnificativă in
cultura elvețiană a se
colului XX“.
Ilustrațiile
pentru
poezia „împărat și
proletar11 de M. Eminescu. ilustrații reali
zate de un artist ca
Alexandre
Stcinlen.
prezentate acum in
expoziție vin să în
tărească cu noi argu
mente ideen acestei
polivalente cunoașteri
si aprecieri reciproce.
De la gravurile unor
artiști oare lucrează
in buna tradiție re
nascentistă. cum ar fi
Urs Graf (borduri de
titlu — de fapt pagini
ale unor volume ilus
trate de el) sau Kon
rad Schnitl (harta orașului Rufach din
..Cosmografia11 Iui Se
bastian Miinster, edi
tată ia Basci in 1592),
la o altă bordură de
titlu apari inind unuia
din cel mai cunoscuți
maeștri gravori ai Se
colului XVII, ce mar
chează începutul baro
cului in grafica elve
țiană : Matthăus Mcrian cel Bătrin, de la
peisajele lui Salomon
Gessner la compozi

• Galeria Eforie : Marcel Bejgu. pic
ură.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) ; Gim
nastică sentimentală — 19,30,
(sala
Atelier) : idolul și Ion Anapoda — 19.
• Opera Română : Lacul lebedelor —
18.
• Teatrul de operetă : Țara surisului
— 19,30.
• Teatrul Mic ; un pahar cu sifon —
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera — î«.

țiile pe teme mitolo
gice ale Angelicii
Kauffmann, realizate
in secolul XVIII, de
la pitorescul costume
lor elvețiene fixate cu
ajutorul litografiilor in
culori de Amadăus
Lukas Merian la ima
ginile de pe Valea Ol
tului sau Bistriței fi
xate de Henri Trenk
—pentru a da doar cîteva exemple — pri
vitorului i se oferă o
scrie de lucrări în
care gravitatea și ca
racterul decorativ, ști
ința si spontaneitatea,
dragostea pentru pei
saj si pitoresc, dar mai
presus de toate o ad
mirabilă stăpinire a
tehnicilor gravurii se
află, cu variabile gra
de ’ de intensitate, pre
zente.
O substanțială se
lecție a lucrărilor lui
Alexandre
Steinlcn,
ca și ampla prezenta
re a xilogravurilor lui
Felix Vallotton. lu
crări cu un pronunțat
caracter de critică so
cială. afișele publici
tare realizate de Eu
gene Grassel in stil
„Ari Nouveau11 atestă
cotele valorice ne care
gravura elvețiană le-a
atins in secolul XIX,
oapacitatea fiecăruia
dintre adești artiști de
a se exprima cu per
sonalitate. de a inves
tiga multiplele posi
bilități pe care le ofe
ră în acest sens placa
de imprimat.

Marina PREUTU

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgurcanu) : Mobilă și
durere — 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul de comedie : Concurs de
frumușele — 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Magheru) :
Karantaziivii — 18.30, (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Ciulești (sala
Majestic) :
Woyzock — 19,30.
■ Teatrul „Constantin Tănase11 (sala
(Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia română" : La
fintina dorului — 19.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Piatră la
rinichi — 10.30.
• Circul București :
Music-haB la
circ — 19,30.
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Fărâ să stea
pe gînduri
Dumitru Costea Marin si Cos
iei Tomescu lucrează la S-M.A.
Strejești, județul Olt. Sint doi
dintre mecanizatorii fruntași ai
unității. De astădată Insă nu von»
stărui asupra performantelor lor
și ale colegilor in campania agri
colă — deși ar merita, cu priso
sință. cuvinte de laudă. O altă
faptă ne-a determinat să scriem
despre cei doi mecanizatori. Ei
au găsit o mapă, in care se aflau
diferite acte, un pașaport și
18 900 lei — pe numărate. Fără
să mai stea pe ginduri. cei doi
au dus mapa cu tot ce se afla in
ta la milifie, pentru căutarea
păgubașului.

Hîrciogul
de la tejghea
Numele și prenumele : Remus
Antip. Meseria: gestionar la
magazinul alimentar al coopera
ției de consum, din comuna
Oșești, județul Vaslui. Văztnd că
oamenii zoresc cu ștringerea re
coltei de pe timp, s-a gindit si
,,adune“ și el ctte ceva. Dar pe
sub... tejghea. Așa se face că au
fost descoperite (citește dosite)
33 kg zahăr, 9 litri ulei, 69
cutii pate de ficat. 12 kg fasole.
1040 kg mălai. Cine credeți că
l-a dat de gol ? L-au dat de gol
niște piște.
Dacă faimoasele giște din an
tichitate și-au salt'at stăpinti, su
ratele lor din ziua de azi. trei la
număr, i-au
îndrumat cu
„ga-ga"-ul lor pe controlori
drept spre sacii cu mălai. Și
astfel, gestionarul a pus-o de
mămăligă.

Dacâ nu fineau
frinele ?
O frină puternică, o claxonare
prelungă — și totul s-a termi
nat cu bine... Pasagerii din auto
buzul de pe linia 33T (nr.
36-B-25S4), ca și trecătorii aflați
intimplător ieri. în jurul orei
11,20, in zona Arcului de Triumf,
au fost martorii unui act ires
ponsabil, o flagrantă încălcare a
regulilor de circulație din partea
șoferului de pe autobuzul men
ționat. Vrind să-și continue dru
mul spre Piața Aviatorilor, a
încercat să traverseze in viteză
intersecția cu șoseaua Kișeleff,
fără a acorda prioritate de
dreapta unui autoturism ce-și
continua normal eurs« spre Piața
Scînteii. Numai frinarea bruscă
și prezența de spirit a conducă
torului autoturismului au putut
evita un accident.
Cine-l „temerarul11 I.T.B.-ist ?

Chibrituri fărâ..,
scâpârici
„Vă trimit o cutie cu chibri
turi care mi-a pus răbdarea la
grea încercare — ne scrie Ana
Simionescu din București, str.
Emil Bodnaraș nr, 27. Din cele
50 de bețe n-am găsit decit vreo
trei-patru cu care să pol aprin
de aragazul11.
Pățania cu respectiiui cutie de
Chibrituri, STAS 2 627 din 1978,
nu este tințmlară. Ieri, posta
tic-a adus o alti cutie identică
de chibrituri, produsă de aceeași
fabrici bucureșteană. după ace
lași STAS nr. 2 637, dar din anul
1980, deci produs maț nou și, ne
așteptam, mai bun. Degeaba.
Nu-i păcat să. se irosească
atlta lemn pentru sumedenia de
bețișoare absolut inutile ? Te
pomenești că fabricanții vor să
faci dinadins bețișoare inofen
sive, de teamă să nu ineapd pe
mina copiilor ncsupravegheați,
sau l-o fi apucat niscai dorință
arzătoare de a nu le mai da de
furcă pompierilor.
Așteptăm din partea producă
torilor un răspuns scăpărător.

A 13-a oarâ
Pentru toii cei din satul Ciocirlia de Sus, județul Constanța,
Nicolae Riileanu constituia, ceea
cc se cheamă, un „indlvld-problemăn. Un ins fără cdpătii, cer
tat cu șntmca și cu cinstea, client
permanent al tribunalului. Pină
deunăzi suferise nțt mai puțin
dc 12 condamnări. Consătenii săi,
oameni harnici și gospodari, cre
deau că, in sfțrșit, ii venise min
tea la cap, că t’a reveni -in mij
locul lor. A „revenit", dar nit cu
gindul să-i ajute la muncă.
Cu atit mal indignați au fost
cind au aflat că la domiciliul lui
s-au descoperit — fără să fl pus
măcar o ti ntina po sapă — mai
bine de 2000 (două mii) kilogra
me de porumb, care-i virfuia
hambarul. Acum l se întocmește
al 13-lea dosar penal (nu e nu
mărul 13 de vind) pentru a plăti
C«... virf șl îndesat ultima ispra
vă. Bine-ar fi si fie ultima.
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Rubricâ realiiatd de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteli^j
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Domnului SIAKA STEVENS
Secretar general al partidului Congresul Întregului Popor
din Sierra Leone

AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIENE
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul tunisian. MOHAMED
EL MOK11TAR ZANNAD. a transmis
președintelui Nicolae Ceaușescu un
mesaj de prietenie, de înaltă consi
derație și de stimă din partea pre
ședintelui Republicii Tunisiene, Habib
Bourguiba. precum și urări de pro
gres șl prosperitate pentru poporul
român.
In cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasador, după ce sînt
evocate bunele relații de colaborare
și prietenie dintre România si Tuni
sia. atît pe plan bilateral, cit și pe
plan internațional, se spune : „In
acest cadru, vizita oficială în Româ
nia a președintelui Bourguiba. in
1958. și vizita dumneavoastră oficială
în Tunisia. în 1975. constituie două
evenimente majore în istoria rapor
turilor tunisiano-române. care au dat
acestei colaborări o strălucire deose
bită".
In continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Președintele Bourguiba și Ex
celența Voastră aveți aceeași preocu
pare de a susține cauzele juste, de
a contribui la diminuarea stărilor de
tensiune, și în primul rind acordați
o importanță capitală instaurării
unor raporturi noi și echilibrate între
statele industrializate și țările cele
mai puțin dezvoltate. în calitatea
mea de ambasador al unei țări arabe,
în a cărei capitală se află sediul Ligii
Arabe, nu pot să nu reamintesc spe
ranțele pe care ni le punem în con
cursul dumneavoastră personal pen-

tru găsirea unei soluționări juste și
rapide a dramei palestiniene".
In încheierea cuvintării este expri
mată hotărirea ambasadorului tuni
sian de a contribui, prin activitatea
sa, la dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie si colaborare' dintre
țările și popoarele noastre.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul de prie
tenie și urările adresate și a trans
mis președintelui Habib Bourguiba
cele mai bune urări de sănătate si
fericire personală, de pace și prospe
ritate
pentru
poporul tunisian
prieten.
In cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român este subliniată evoluția ascendentă a relațiilor dintre
România și Tunisia — pe plan poli
tic, economic și cultural — și se ex
primă dorința de a dezvolta și mai
mult aceste raporturi in viitor. în
deosebi in domeniul economic, pre
cum și al conlucrării pe plan inter
national. spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, independentei
naționale și înțelegerii in lume,
în continuare, după ce sînt subliniate preocupările ponorului român
pentru edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate. în cuvintare
se spune : „Pe plan extern sîntem
preocupați de agravarea situației in
ternaționale și acționăm pentru re
luarea și continuarea politicii de des
tindere. colaborare și pace. Milităm
ferm pentru soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale pe cale paș
nică. pentru respectarea neabătută a

dreptului fiecărui popor de a-și
hotărî el însuși destinele, de a se dez
volta liber si independent, fără nici
un amestec din afară. Ne pronun
țăm consecvent pentru rezolvarea
globală, justă șl durabilă, a conflic
tului din Orientul Mijlociu, care să
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in 1967, la re
zolvarea problemei poporului pales
tinian, pe baza dreptului său la
autodeterminare — inclusiv la
crearea unui stat propriu, indepen
dent — la asigurarea integrității și
independentei tuturor statelor din
zonă. Acționăm ferm pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru trecerea
la măsuri concrete de dezarmare, și
in primul rind de dezarmare nu
cleară în Europa și în întreaga lume".
In încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a urat ambasadorului tu
nisian succes in îndeplinirea misiunii
încredințate si l-a asigurat de între
gul sprijin din partea Consiliului de
Stat, a guvernului român și a sa
personal.
După solemnitatea înminării scriso
rilor de acreditare. între președintele
Nicolae Ceaușescu și ambasadorul
Mohamed El Mokhtar Zannad a avut
loc o convorbire, desfășurată intr-o
atmosferă cordială.
La solemnitate și convorbiri au par
ticipat Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, și Silviu Curticeanu.
secretar prezidențial și al Consiliului
de Stat.
Au
participat,
de asemenea.
membri ai Ambasadei Republicii
Tunisiene la București.

AMBASADORUL STATELOR UNITE MEXICANE
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul mexican. LUIS WYBO
ALFARO, a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Statelor Unite Mexicane,
Jose Lopez Portillo, și a poporului
mexican, un cald salut. împreună cu
cele mai bune urări pentru poporul
român.
In cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasadorul mexican se
subliniază :
„Este
binecunoscut,
domnule președinte, faptul că vizita
pe care ati efectuat-o in Mexic. în
anul 1975, a conferit un excelent
cadru juridic și politic relațiilor bi
laterale româno-mexicane in nu
meroase domenii,
relații care de
atunci se dezvoltă continuu. La fel de
adevărat este, domnule președinte, si
faptul că, ținînd seama de afinitățile
noastre istorice și lingvistice și de
numeroasele poziții comune în domeniul politicii externe, trebuie să ne
intensificăm eforturile pentru a îndeplini înaltele țeluri ale popoarelor
și guvernelor noastre, in mod deose
bit in. aceste momente de mare
tensiune în viata internațională".
După ce sînt subliniate principiile
politicii externe mexicane, în cuvîn-

tare se exprimă dorința Statelor Uni
te Mexicane de a colabora tot mai
strins cu România și în domeniul
relațiilor internaționale, în vederea
rezolvării marilor probleme cu care
este confruntată în prezent omenirea.
In încheierea cuvintării se subli
niază hotărirea ambasadorului mexi
can de a depune toate eforturile
pentru a ridica pe un plan superior
relațiile româno-mexicane.
Primind scrisorile de acreditare, pre
ședintele NICOLAE CEAUSESCU a
mulțumit pentru salutul si urările
transmise și a'adresat președintelui
Jose Lopez Portillo un cordial salut
prietenesc și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de
prosperitate și pace pentru poporul
mexican prieten.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român, după Ce sînt subli
niate principiile politicii externe a
României, principii a căror respec
tare strictă în viata internațională
reprezintă, în zilele noastre, chezășia
păcii și securității tuturor popoarelor,
se spune : „Ne bucură că. pe baza
acestor principii — consacrate dealt
fel in înțelegerile și acordurile noas
tre comune — relațiile româno-mexi
cane cunosc o evoluție ascendentă, pe
multiple planuri. Există posibilități

secretarului general al
Marți dimineața a părăsit Capitala
tovarășul Assem Kansou, secretar
general al Partidului Baas Arab So
cialist din Liban, care, la invitația
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în
țara noastră.

Conferință
tehnico-științifică

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășii
Iosif Banc, membru aT Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., și Dumitru Turcus, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Festivitatea de închidere a Șantierului național

al tineretului de la Combinatul siderurgic Galați
Marti, pe marea platformă siderur
gică de la Galați, s-a desfășurat, într-o atmosferă sărbătorească, festivi
tatea de închidere a Șantierului natiojial al tineretului de la marele
oombina-t.
Pe Șantierul național al tineretului
de la Combinatul siderurgic Galați —
adevarată școală a muncii si educa
ției comuniste a tinerei generații —
șantier inaugurat cu aproape trei ani
in urmă ca urmare a indicației to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al partidului, cei peste 2 000
de brigadieri veniți aici din peste 20
de județe ale tării au realizat. în ca
drul unor mari și importante inves
tiții, printre care bateria nr. 7 de coc
sificare, fabrica de aglomerare nr. 3,
laminorul de semifabricate, oteiăria nr. 3 si alte obiective, un volum
de lucrări în valoare totală de 245
milioane lei, ceea ce reprezintă înde
plinirea sarcinilor de plan în pro
porție de 113,8 la sută.
La festivitate au fost prezenti to
varășul Pantelimon Găvănescu. primSecretar al C.C. al U.T.C., activiști de
partid și ai U.T.C., reprezentanți ai
Ministerului Industriei Metalurgice,
numeroși constructori, tineri brigadieri și pionieri.
Cu acest prilej, unui mare număr
de tineri brigadieri le-au fost înminate diplome de onoare ale C.C. al
U.T.C.
Intr-un vibrant și tineresc entu
ziasm. tinerii brigadieri au adresat o

t

telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, in care se spune, prin
tre altele :
Ne exprimăm, cu acest prilej emo
ționant, al bilanțului eforturilor des
fășurate timp de aproape trei ani ală
turi de ceilalți constructori gălăteni,
nețărmurita dragoste si recunoștință
pe care o purtăm partidului, dum
neavoastră personal, pentru minuna
tele condiții de afirmare pleqară a
personalității noastre de tineri revo
luționari. pentru Încrederea acordată,
de a fi constructori entuziaști ai unor
obiective de importantă deosebită
pentru dezvoltarea siderurgiei româ
nești.
Acționind .permanent pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
mare răspundere încredințate nouă,
brigadierilor, pentru a dovedi prin
fapte de muncă spiritul nostru de
înaltă dăruire, ne exprimăm și cu
acest prilej, mult iubite și stimate-to
varășe, Nicolae Ceaușescu. atașa
mentul nostru nețărmurit fată de po
litica internă și externă a partidului
și statului nostru, sprijinul deplin,
din adincul inimilor noastre tinere,
pentru eforturile pe care le depuneți,
cu o energie inepuizabilă și cu o deo
sebită consecventă, pentru făurirea
unei noi ordini politice și economice
internaționale, pentru întărirea și unitatea de acțiune a forțelor păcii și'
progresului in lumea contemporană.

(Agerpres)

Tragere excepțională
LOTO
PROGRAMUL 1

16,09
16,05
17.00
17,10
18,90
18,25

Telex
Teleșcoală
Tragerea Pronoexpres
Actualitatea muzicală
Atenție la... neatenție !
Revista Cin tarii României. Ediție
specială realizată la Hunedoara
18,50 1091 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Universul femeilor
20,20 Practic atll, gospodărește
20,30 Telecinemateca. Ciclul : „Dosarele
tăcerii",
ecranului". „Conspirația
Premieră TV. Producție a studlourilor canadiene.
21.53 Interpreți de muzică populară
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL2
19.00 Telejurnal
19.40 Treptele afirmării. Pianistul Andrei
Tănăsescu
20.30 Din tarile socialiste
30,55 Seară de romanțe cu Ioana Radu
21.30 Teleenciclopedia (reluare)
22,13 Telejurnal

pentru extinderea și adincirea, în
continuare, a colaborării românomexicane, îndeosebi în domeniul
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice, cit și al conlucrării pe
plan internațional. Sîntem încredin
țați că, prin eforturi comune, vom
reuși să valorificăm tot mai larg
aceste posibilități, în interesul po
poarelor țărilor noastre, al cauzei co
laborării, înțelegerii și păcii în în
treaga lume".
In încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu l-a asigurat pe ambasado
rul mexican de sprijinul Consiliului
de Stat, al guvernului si al său per
sonal și i-a urat succes in îndepli
nirea misiunii ce i-a fost încredin
țată.
După solemnitatea înminării scrisorilox- de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Luis
Wybo Alfaro.
La solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu
Curticeanu, secretar prezidențial și
al Consiliului de Stat.
Au fost do fată membri al Amba
sadei Statelor Unite Mexicane la
București.

Administrația de Stat LotoPronosport anunță că duminică,
1 noiembrie 1981, va avea loc
o tragere excepțională Loto. In
cadrul a cinci extrageri în două
faze, care însumează 42 de nu
mere, participantilor li se oferă
multiple posibilități de a obține
autoturisme .Dacia 1300“’ și
„Skoda 120 L“. ciștiguri in bani
variabile și fixe, precum și
excursii in R.D. Germană sau
R.P. Ungară. Se poate juca pe
bilete de 15 sau 5 Iei varianta,
achitate sută la sută sau in cotă
de 25 la sițtă, cele de 15 lei
avînd drept de cîștig la toate
extragerile. O formă de joc
avantajoasă, utilizată cu succes
de tot mai numeroși partici
panta o constituie variantele
combinate și combinațiile „cap
de pod“. pe care se pot obține
suite de cîștiguri la mai multe
categorii. Ultima zi pentru
procurarea biletelor — simbătă
31 octombrie 1981.

La București au Început ieri lucră
rile Conferinței tehnico-știintifice a
industriei ușoare — ediția a VlII-a,
manifestare organizată de Ministerul
Industriei Ușoare si Consiliul națio
nal al inginerilor si tehnicienilor, pe
tema „Tehnici moderne de realizare
a produselor industriei ușoare". La
lucrări participă peste 600 de specia
liști din institute de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică, insti
tute de proiectări, din învătămîntul.
superior, ministere, combinate, cen
trale și întreprinderi, precum si de
la centrul de estetică a produselor
industriei ușoare. De asemenea, iau
pante peste 80 de specialiști din 14
țări ale lumii.
In cuvintul de deschidere, tovarășa
Lina Ciobanu, ministrul industriei
ușoare, a subliniat că actuala reuniu
ne se înscrie pe linia traducerii în
practică a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de legare și mai strinsă a
activității de cercetare cu producția
și invățămintul. pentru creșterea aportului cercetării științifice la rezol
varea problemelor curenic si de per
spectivă cu care se confruntă indus
tria- ușoară, pentru sporirea ponderii
produselor de complexitate și finisaj
îmbunătățite, valorificarea superioa
ră a materiilor prime, creșterea nive
lului calitativ al produselor, relevînd.
în acest cadru, faptul că cercetarea
din țara noastră, coordonată și îndru
mată permanent de tovarășa acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu. participă nemijlocit la
realizarea obiectivelor industriei ușoare.
Particioantii la conferință abordea
ză probleme actuale majore ale in
dustriei ușoare : valorificarea supe
rioară a materiilor prime si a mate
rialelor refolosibile. reducerea consu
murilor de combustibil si energie,
creșterea competitivității produselor
la export etc.
Conferința prileiuieste totodată un
larg schimb de experiență si opinii
intre specialiștii români si de peste
hotare asupra celor mai moderne
tehnici si tehnologii menite să asigu
re aplicarea pe scară mai largă a
progresului tehnic in diversele ramuri
ale industriei ușoare. (Ioana Dabu).

Fapte de munca
sub însemnele calității

Tovarășului REMY GIACOMINI
Secretar general al Partidului Socialist Sanmarinez

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plă
cutul prilei să vă adresez calde felicitări si urări de sănătate, fericire și
succes în activitatea ne care o desfăsurati în folosul oamenilor muncii sanmarinezi.
Exprim convingerea că bunele relații existente între Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist Sanmarinez vor continua să se întărească și în
viitor, spre binele partidelor, popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii și
colaborării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Convorbiri economice româno-cubaneze
Marti, tovarășul Cornel Burtică,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a avut
o întrevedere cu Flavio Bravo Pardo,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, președin
tele pârtii tării sale în Comisia mixtă
interguvernamentală româno-cubaneză de colaborare economică si tehnico-stiintifică.
în cadrul convorbirii a fost apreciată cu satisfacție evoluția favorabilă a relatiilOr economice dintre cele
două țări. care, in spiritul intelegela nivel înalt, au curilor convenite __
noscut o continuă dezvoltare. Au fost
analizate, totodată, posibilitățile de

extindere si întărire a colaborării ro
mâno-cubaneze. noi căi și mijloace
de adincire a cooperării, de diversi
ficare a schimburilor de' mărfuri.
La întîlnire au luat parte Manuel
Utirrez Vega, adjunct al ministrului
la Comitetul de Stat pentru Colabo
rare Economică. Jose de la Fuente,
adjunct al ministrului comerțului’ ex
terior. Humberto Castello, ambasa
dorul Republicii Cuba la București.
Au participat Ion Stoian. adjunct ai
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
și Neculaiu Moraru, ambasadorul tării
noastre la Havana.
(Agerpres)

Cronica

zilei

La invitația Ministerului Afacerilor
Externe, in perioada 23—27 octombrie
1981, a efectuat o vizită in tara noas
tră Mario Aleman Salvador, subsecre
tar general la Ministerul Relațiilor
Externe al Republicii Ecuador.
Oaspetele a fost primit de tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România In cadrul întrevederii au
fost evidențiate bunele relații de
prietenie și colaborare existente între
România și Ecuador, conlucrarea rodnică dintre târile noastre pe plan internaționaL subliniindu-se rolul hotăritor pe care l-au avut intilnirile la
nivel inalt. De asemenea, s-a efec
tuat un schimb de păreri in legătură
cu unele probleme majore ale situa
ției ințernațienaile actuale.
Mario Aleman Salvador a avut con
vorbiri cu tovarășa Maria Grom. ad
junct ai ministrului afacerilor exter
ne» și eu tovarășa Doina Aruare. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
national^, in cursul cărora au fost
examinât'e stadiul și perspectivele de
dezvoltare a relațiilor româno-ecuadorlene.
La convorbiri au fost prezenti am
basadorul României in Ecuador,
Gheorghe Dobra, și Însărcinatul cu
afaceri a.i. al Ecuadorului la Bucu
rești. Lucindo Almeida Terran.
Subsecretarul general la Ministerul
Relațiilor Externe ecuadorian a vizi
tat obiective economice și social-culturale din București. Ploiești și Bra
șov.
*
Marți, tovarășul Ion Teșu, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit pe Dieter Kosciieila,
adjunct al ministrului industriei lo
cale și alimentare din R.D. Germană.
In timpul convorbirii au fost discu
tate probleme privind cooperarea in
domeniul industriei alimentare.
A participai Siegfried Bock. amba
sadorul R.D. Germane la București.
*
țn zilele de 26 și 27 octombrie,
_______ _ o,
delegație a Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole „întrajutorarea
țărănească" din........
. ..__________
R.P. Polonă,
condusă
de Jan Kaminski, președintele uniu
nii, a făcut o vizita iu tara noastră.
Delegația a avut convorbiri cu to
varășul Paul Niculescu, președintele
CENTROCOOP, privind stadiul co
laborării bilaterale și perspectivele
dezvoltării acesteia în perioada ur
mătoare și a vizitat unități co
merciale și de producție ale coopera
ției de consum Rin județul Prahova.
Conducătorii celor două organizații
au semnat un acord de colaborare pe
perioada 1981-1985. care prevede dez
voltarea schimburilor comerciale, or
ganizarea de „săptămini ale coopera
ției" cu vînzare de mărfuri, coope
rări în diverse domenii de activitate
cooperatistă, schimburi de specialiști
și altele.
>
*■
în zilele de 23—27 octombrie 1981,
la Ministerul Afacerilor Externe au
avut loc consultări intre adjunctul mi
nistrului afacerilor externe al Româ
niei, Constantin Oancea. și adjunctul
ministrului afacerilor externe al R.P.
Mongole. Jambalin Banzar.
Cei doi adjuncți de miniștri au fă
cut un schimb de păreri privind dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Mongolă, precum si asupra

unor probleme internaționale actuale
de interes reciproc.
La convorbiri a fost prezent A. Țolmon, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P.
Mongole lă București.
ir
Marti dimineața au fost inaugurate,
la Centrul european al UNESCO
pentru invătăraintul superior —
C.E.P.E.S. —, cu sediul la București,
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a
Comitetului Consultativ al C.E.P.E.S.
Cu acest prilei. au rostit alocuțiuni
Sioma Tanguiane. subdirector general
pentru educație, reprezentantul di
rectorului general al UNESCO, și
Audun Ofjord. directorul C.E.P.E.S.
Vorbitorii au subliniat sprijinul pe
care ii acordă guvernul român pentru
permanenta perfecționare a. activității
desfășurate în cadrul centrului de la
București. Din partea română a luat
apoi euviritul Marin Rădoi. adjunct
a! ministrului educației si’ învătămintului. care a prezentat elementele
principale ale structurii invătămîntulul superior din tara noastră, relevînd
apoi" 'fabtul că "activitatea C.E.P.E.S.
oferă posibilitatea unei rapide si.
aprofundate documentări in legătură
cu modernizarea institutelor de invătămint superior din țările regiunii
europene.
Timp de trei zile, membri ai Co
mitetului Consultativ vor analiza
activitatea desfășurată de C.E.P.E.S.
oină în prezent si vor formula su
gestii pentru îmbunătățirea perma
nentă a programului de acțiune pen
tru viitorii ani.
La festivitatea de deschidere au
participat Antonio Diaz. directorul
Diviziei UNESCO de educație si pre
gătire a personalului din învătămînt.
Abdel Salam Dajani. directorul Cen
trului de informare al Organizației
Națiunilor Unite la București. Marcel
Y. Fabri, directorul Centrului demo
grafic O.N.U.-România—C.E.D.E.R.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Co
misiei Naționale a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO.
(Agerpres)

Azi, la fotbal
recentul campionat mondial din
Australia.
în echipa de juniori vor evolua
Gabor, căruia i s-a acordat titlul de
cel mai bun jucător al campionatului
mondial din Australia, Lovas. Rod
nic, Andone, D. Zamfir, C. Ilie,
Sertov. Fișic. Lasconi. Bolba.
Partida începe ta ora 17.30 (cu o
oră înaintea celei stabilite initial).

în cîteva rinduri
• La Budapesta au început între
cerile celei de-a 17-a ediții a „Dinamoviadei" la volei. în turneul mas
culin. Dinamo București a intilnit
formația Dynamo (R. D. Germană),
pe care a invins-o cu scorul de 3—0
(15—9. 15—8. 15—9). Alte rezultate ;
Gwardia Varșovia — Ujpest Dozsa
3—0 (15—6. 15-6. 15—8) ; ~Dinamo
(U.R.S.S.) — Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 3—1 (15—4, 9—15. 15—11,
16—14).

U.R.S.S

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi pe stadionul „23 August"
din Capitală, lotul reprezentativ de
fotbal al. României (din care, prin
tre alții, fac parte Moraru, Ducadam.
Bărbulescu, Sameș. Ștefănescu. Stănescu, Iorgulescu, Augustin, Dobrin,
Dudu Georgescu. Cămătaru. Văetuș)
va susține un joc de verificare în
compania selecționatei de juniori a
tarii noastre, medaliată cu bronz la

O

FREETOWN
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar general al
__ partidului
.
Congresul întregului Popor, vă adresez calde felicitări, precum și urări de
noi succese in îndeplinirea sarcinii de înaltă răspundere ce v-a fost încre
dințată.
îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și solidaritate mili
tantă dintre Partidul Comunist Român și partidul Congresul întregului Popor
se vor dezvolta și intări in continuare, spre binele popoarelor noastre, al
cauzei păcii și colaborării in lume.

• Joi începe cea de-a 33-a ediție
a campionatului diviziei A 1a baschet
masculin. Iată jocurile care se vor
desfășura în sala Floreasca din Ca
pitală : de la ora 10 : Dinamo Ora
dea — I.M.U.A.S.
Baia
Mare;
C.S.U. Sibiu — Carpati București ;
de Ia ora 15 : C.S.U. Brașov — Steaua;
Dinamo București—Rapid ; U.R.B.I.S.
—I.C.E.D. ; Farul Constanta — Uni
versitatea Cluj-Napoca.

LISTA

Soarele nu a dat încă geana zori
oră raportate de diferite colective
lor, dar o mare de oameni grăbiți
muncitorești. La șantierele navale
spre’ fabrici și uzine, insti tuții și școli,
„Amiralitatea" din Leningrad, de pil
pentru a incepe o nouă zi de muncă,
dă. mai multe brigăzi lucrează in
inundă arterele de circulație largi,
contul lunilor de sfirșit ale anului
pasajele de trecere și stațiile de me
1982. Un alt colectiv, cel al Centra
trou ale Leningradului.
lei de confecții și tricotaje din Tbilisi
Este ora 6 și 50 de minute. Strun
a sporit simțitor volumul producției
garul Pavel Vasilievici Ivanov, șeful
cu semnul de „calitate superioară".
unei brigăzi de la întreprinderea
Asemenea rezultate sint rodul măsu
„Electrosila", intră în atelierul
rilor organizatorice, acțiunilor gos
de strunguri carusel in care
podărești și inițiativelor adoptate în
lucrează avind in buzunarul salope
funcție de specificul activității la
tei un exemplar din ziarul uzinal,
fiecare loc de muncă. Iată, de pildă,
își adună în jurul său tovarășii de
ce ne relatează inginera Lorina Djamuncă și-i anunță că. potrivit unui
cobia, directoarea Centralei de con
bilanț publicat în acel ziar, brigada
fecții și tricotaje din Tbilisi : „Con
lor se menține in fruntea întrecerii
ducerea partidului ne-a trasat sarci
socialiste pe uzină cu realizări deo
na de a ridica substantial eficienta
sebit de bune; in nouă luni a fost în
economică. Am făcut o analiză critică
deplinit planul pe întregul an. „A?
a activității unui schimb intr-o zi
dori să fiți de acord cu mine — le
obișnuită de muncă. Am tras anumi
spune șeful de brigadă — să facem
te concluzii. După o lună, am repetat
din luna octombrie, care precede cea
analiza aceluiași schimb si am putut
de a 64-a aniversare a victoriei Re
desprinde o serie de factori și cauze
voluției socialiste, o lună record.
care stinjeneau procesul de produc
Deci, pină la sfirșitul anului putem
ție, incepînd de la intrarea in schimb,
să depășim planul
la transportul ma
anual cu cel pu
terialelor. la gos
țin 30 la sută. Ar
podărirea unor re
fi un bun start
surse materiale șl
însemnări
de
călătorie
pentru
întregul
energetice. Prac
cincinal, pe care
tic, am găsit re
ne-am propus să-l
zerve care să ne
realizăm in numai patru ani". Cuvinpermită economisirea . intr-un an a
tele șefului, de brigadă sînt bine. pri
400 MWh energie electrică, a două
mite de ceilalți ștrengari. Ei știu că
tone de materiale costisitoare și spo
au de lucru suficient, munca este bine
rirea producției cu 25 000 ruble".
organizată, iar angajamentul brigăzii
De aici, din această unitate a in
are toate condițiile spre a fi înde
dustriei ușoare, ne întoartte.-nJ intr-o
plinit. Se stabilesc apoi cîteva detalii
întreprindere a tehnicii electronice :
ale modului cum se va lucra în ziua
întreprindere de cinescoape „Ijroanarespectivă și activitatea începe. Este
tron“ din Moscova. Nu mai, puțin de
fix ora 7.
400 de materiale diferite ..intră in
Calea brigăzii spre întiietatea în în
componența cinescoapelor în'„culori,
trecere a pornit de la o inițiativă.
fabricate aici. Secretarul Comitetului
„La început — ne spune strungarul
de partid al întreprinderii,., tovarășul
Ivanov — la 4 strunguri carusel trebu
Renat Vasilievici Skalkin, șemindrea
iau să lucreze, în trei schimburi. 27
cu faptul că 78 la sută dini producție
de oameni. Aceasta, deoarece fie
este
de cea mai inaltă calitate. Un
care om era strict specializat pentru
rol important în ridicarea cetății și
a executa anumite operații la un sin
eficienței îl are aici mișcarea rațiogur strung. Dar cum nici nu dispu
nalizatorilor. „Anul trecut —- lie spu
neam de toți oamenii necesari și
ne R. V. Skalkin — am primit 236 de
cum și alte locuri de muncă din în
propuneri
de raționalizări, din care
treprindere aveau nevoie de munci
250 au și fost aplicate cu o eficiență .
tori. am hotărit ca fiecare strungar
de circa 1,2 milioane ruble. In acest
să se pregătească pentru a lucra la
an am recepționat alte zeci și zeci
orice strung, la orice operații. Acum
de asemenea propuneri de perfecțio
nu sintem decît 17 strungari, iar
nare a organizării muncii, de ridica
treaba merge bine, a crescut produc
re a nivelului tehnic al fabricației.
tivitatea muncii, au sporit cîștigurile
Dar, dincolo de valoarea intr.nsecă a
noastre".
unei propuneri, a unei inițiative, im
Inițiativa avea să fie îmbrățișată
portante sînt fluxurile de idei, parti
de alte și alte brigăzi. După cum ne
ciparea largă a oamenilor uzinei la
relata Anatoli Feodorovici Iankov,
eforturile perțtru ridicarea calității și
secretarul comitetului de partid al
performantelor produselor muncii
uzinei, pe asemenea rezerve de pro
lor".
ductivitate se fundamentează angaja
Pretutindeni. în colectivele in mij
mentul întregului colectiv al între
locul cărora ne-am aflat, după discu
prinderii de a depăși planul și a rea
țiile
pe care le-am purtat, am rămas
liza sarcinile cincinalului înainte de
cu sentimentul că oamenii lucrează
termen..
cu conștiința că muncind mai mult,
O serie de obiective ale întrecerii
mai bine este în interesul lor. al dez
vizează sporirea eficientei șl ridica
voltării economiei. al ridicării condi
rea calității produselor. Bunăoară,
țiilor de trai și civilizație.
colectivele componente ale Centralei'
„Electrosila" au hotărit să asigure
; Ne străduim cu toate forțele pen
tru a ne onora cuvintul dat, a ne
sporirea producției prevăzute pe în
tregul cincinal fără creșterea oonsuîndeplini angajamentele luate pentru
millttrtW febntnate. Si s-a trecut la
a merge înainte, pentru a întregi bu
fapte. Prin realizarea . unui hidroge
hele rezultate" — sînt cuvinte cu care
nerator electric cu o capacitate de
doi brigadieri fruntași. M. Kardaș și
1 000 MW, in loc de două hidrogene
N. Kuznețov, de la întreprinderea
ratoare de cite 500 MW, ș-au econo
„Electrosila" din Leningrad, își în
misit aproape 500 tone de diferite
cheie articolul scris pe tema între
materiale, îndeosebi zeci de tone de
cerii socialiste in ziarul uzinal. In
otel electrotehnic și cupru.
tr-un fel. aceste cuvinte exprimă sin
Dealtfel, in toate întreprinderile
tetic gîndurile oamenilor sovietici, de
sovietice întrecerea socialistă, ampli
la toate locurile d1’ muncă, acum. <Snd
ficată in aceste zile de apropierea
eforturile tuturor sînt consacrate inmarii sărbători de la 7 Noiembrie, a
timpinării. cu realizări de prestigiu a
mobilizat amplu energiile creatoare,
marii sărbători de la 7 Noiembrie.
în carnetul de reporter sint consemna
te ciieva asemenea realizări de ultimă
Comeliu CĂRLAN

r
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Timpul probabil pentru zilele de 29, 20
și 31 octombrie. In țară : Vremea se va
încălzi ușor, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va ti schimbător. Vor
cădea ploi locale îndeosebi în vestul
țării. Vintul va suna moderat cu inten
sificări locale. Temperaturile
minime

OFICIALĂ

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43.
44.
45.
46.

Nr. libretului
de economii

Cîștigurile obținute
(in ordinea valorii)

434-103-1546
460-202-784
459-1-5514
464-1-570
401-1-131
432-1-715
408-221-2
416-1-1009
414-125-10
456-1-195
458-214-41
452-1-1110
431-106-933
461-208-1940
462-210-413
464-1-583
459-1-5164
460-1-2582
403-809-224
408-1-5
411-102-217
424-1-177
441-201-473
436-202-316
427-137-366
431-103-1582
461-208-659
462-207-388
463-139-550
459-1-4745
460-1-2015
461-208-1385
435-1-37
409-1-1432
411-270-35
433-217-3
411-203-57
440-1-275
445-201-9
457-1-112
460-206-177
462-1-910
434-103-466
459-1-1392
438-103-902
410-1-379

U.R.S.S.

Valoarea cișliguiui

■

»•
R. S. Cehoslovacă

R. D. Germană

••
Total 46 cîștiguri in valoare de lei

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data
tragerii la sorti la sucursalele si fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera
adeverința necesară îndeplinirii for-

vor ti cuprinse între 2 șl 12 grade, iar
cele maxime intre 10 și 29 de grade.
Dimineața, pe alocuri, se. va produce
ceată. In București : Vreme in încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii de scurtă durată.
Vînt
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor oscila intre 4 și 7 grade, iar
cele maxime intre 16 șl 19 grade. Con
diții de producere a cetii în cursul di
mineții. (Corneliu Pop. meteorolog de
serviciu).
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a libretelor de economii pentru turism ieșite cisticătoare la tragerea la sorti
pentru trimestrul III 1981
Nr.
crt.

5

8 300
8 300
8 300
8 300
8 300 •
8 300
8 300
8 300
8 300
8 300
0 300
8 300
8 300
8 300
8 300
8 300
8 300
8 300
6 000
6 000 "
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
317 400

malitătilor în legătură cu efectuarea
excursiei
în cazul neprezentării in termen sau
al neefectuării excursiei, cîștigurile se
plătesc în numerar.

a libretelor de economii cu ciștiguri
in materiale de construcție ieșite
ciștigătoare Ia tragerea la sorti pentru
trimestrul III 1981
Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

1.
2.
3.
4.

904-110-76
945-363-85
913-308-39
913-802-11

Valoarea
CISt isului

13 000
5 000
5 000
5 000

4 ciștiguri in valoare totală de lei
28 000
Titularii libretelor de economii cîstigăloai'e trebuie să se prezinte in cel
mult 30 de zile de la data tragerii la
sorti la sucursalele si filialele C.E.C.
pentru a li se elibera adeverințele
necesare procurării materialelor de
construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoare
Ia tragerea la sorti nentru trimestrul
III 1981

Nr
erl

1
2
3
4
5.

de

Numărul
libretului
economi»

863-203-29
836-1-1275
816-1-1746
808-1-699
824-1-451

Valoare,<>
cistiguhi

15 000
10 000
10 000
10 000
10 000

5 cîștiguri în valoare to.ala de le'
55 000.
Plata cîstiaurilor se efectuează c!e
către sucursalele si filialele C.E.C.
Titularii libretelor ieșite cistig.itoare pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, in condițiile Legii
nr. 4/1973 orin unitățile unde își au
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Reuniunea general-enropeană
de la Madrid și-a reluat lucrările
MADRID — Trimisul Agerpres,
Constantin Țintea, transmite : La Pa
latul Congreselor din capitala Spa
niei au fost reluate, marți, lucrările
reuniunii reprezentanților statelor
participante la Conferința pentru
Securitate și Cooperare în Europa. în
cadrul primei ședințe plenare a fost
adoptat prin consens programul de
lucru pentru primele trei săptămini,
care cuprinde atit ședințe plenare, cit
și ședințe ale grupurilor de lucru.
Acestea din urmă își vor axa activi
tatea pe problemele aflate in suspen
sie, în esență aspectele militare ale
securității și asigurarea continuității
procesului inițiat la Helsinki.
încă din prima zi a dezbaterilor,
subliniind prioritățile aflate în fata
reuniunii, majoritatea vorbitorilor au
exprimat dorința de a se trece de în
dată la negocieri concrete, pentru
adoptarea in termenul prevăzut, pină
la jumătatea lunii decembrie, a unui
document final de conținut, care să
dea un nou impuls aplicării unitare
a Actului final al C.S.C.E. A fost evi
dențiată necesitatea abordării proble
melor intr-un mod realist, construc
tiv și evitarea confruntărilor.
în luările de cuvînt din prima zi
s-a relevat, totodată, că o serie de
probleme serioase nu și-au găsit încă
rezolvarea, ceea ce impune un grad
sporit de responsabilitate din partea
tuturor delegațiilor. A fost exprima
tă, de către majoritatea vorbitorilor,
preocuparea țărilor lor fată de situa
ția existentă astăzi in Europa și în
lume.
Au existat, totuși, și încercări de
revenire la polemică, la învinuiri —
atitudini ce nu sint de natură să fa
ciliteze decalarea consensului în pro
blemele aflate in susDensie.
Arătind că reuniunea de la Madrid
rămine unul dintre subiectele de ac
tualitate ale vieții internaționale, re
prezentantul U.R.S.S. a sublin at ne
cesitatea de a se adopta un docu
ment final de substanță, echilibrat,
ceea ce ar corespunde intereselor pă
cii, securității și colaborării în Eu

ropa. Succesul este posibil — a ară
tat vorbitorul — dacă Darticipantii
vor manifesta voința politică nece
sară, dacă vor avea o atitudine con
structivă. în Europa și-au găsit rezol
varea probleme chiar mai dificile
decît cele aflate în fața reuniunii de
la Madrid, a adăugat el.
Reprezentantul Islandei a relevat
că sarcina participantilor este de a
dezvolta in continuare acest proces.
Aceasta necesită convenirea unui do
cument de substanță și echilibrat.
Reuniunea de la Madrid trebuie să
fie un pas important pe drumul
transpunerii în fapt a Actului final
de la Helsinki.
Afirmind angajamentul țării sale
de a contribui la găsirea unor soluții
reciproc acceptabile, reprezentantul
Norvegiei a exprimat convingerea că
acest obiectiv poate fi atins, în pofida
dificultăților existente.
Rezultatele parțiale de pînă acum
justifică speranțele legate de reuniu
nea de la Madrid, a spus reprezen
tantul R. F. Germania. înțelegerile
convenite trebuie să ne încurajeze să
continuăm negocierile intr-un spirit
care să permită succesul.
Relevind că, în actuala situație in
ternațională, reuniunea de Ia Madrid
are o importantă deosebită, repre
zentantul R.S.F. Iugoslavia a arătat
că dialogul din capitala Spaniei tre
buie să servească întăririi destinderii,
și nu confruntării.
în cadrul primei ședințe au mai
luat cuvintul reprezentanții R.D.G.,
Poloniei. Portugaliei și Finlandei.
La reluarea lucrărilor reuniunii
general-europene, România, care, așa
cum se știe, a participat activ la ne
gocieri in fazele anterioare, prezentind numeroase propuneri și manifestind in permanentă inițiativă, este
profund hotărită să militeze in con
tinuare. cu toată energia, pentru suc
cesul lucrărilor, pentru a asigura adoptarea unui document de substanță
si echilibrat, in vederea aplicării, ca
un tot unitar, a Actului final de la
Helsinki.

BUDAPESTA

Reuniuni consacrate colaborării dintre băncile
din țările membre ale C.A.E.R.
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La
Budapesta s-au desfășurat lucrările
ședințelor a 29-a a Consiliului Băncii
Internationale de Investiții (B.I.I.) și
a 54-a a Consiliului Băncii Interna
tionale de Colabo-are Economică
(B.I.C.E.) ale țărilor membre ale
C.A.E.R.
Consiliul B.I.I. a examinat și so
luționat probleme ale cooperării din
tre băncile din țările membre, adoptînd. totodată, hotărîri privind acti
vitatea băncii pe anul 1932.

Consiliul B.I.C.E. a analizat stadiul
îndeplinirii planului de credite al
băncii, a precizat planul de activitate
pe anii 1982 și 1983. a analizat o serie
de probleme privind perfecționarea
în continuare a B.I.C.E.
Ședințele s-au desfășurat într-o
atmosferă de deplină înțelegere și
colaborare.
Conducătorii delegațiilor țărilor
membre în consiliile celor două bănci
au fost primiți de Gydrgy Lazăr,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Ungare.

ORIENTUL MIJLOCIU

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, a adresat ședinței spe
ciale a Comitetului pentru proble
mele politice și de securitate al Adu
nării generale, cu prilejul „Săptămînii generale a dezarmării", un mesaj
in care se arată că, în fiecare an. această manifestare subliniază urgen
ta stabilirii unui climat international,
care să conducă la o pace durabilă și
stabilă in lume.
în acest an — se arată în mesaj —
această ocazie este umbrită de dete
riorarea relațiilor internaționale. Sintem martorii unei tensiuni maxime,
ai unor crize și conflicte în diverse
părți ale lumii, dublate de o cursă
nestăvilită a înarmărilor. Aceste evo
luții. cu riscul lor inerent pentru vii
torul întregii omeniri, au provocat o
profundă
îngrijorare comunității
mondiale.

Dar nu este suficientă îngrijorarea.
Trebuie să se treacă de urgentă la
oprirea avîntului pe care l-a căpătat
cursa înarmărilor, trebuie rupt cercul
vicios al suspiciunii și ostilității care
conduc la sporirea înarmărilor, iar
acestea provoacă, la rîndul lor. o și
mai mare insecuritate. în acest con
text. secretarul general al O.N.U. apreciază că există puține elemente
care să conducă mai eficient la crea
rea încrederii intre state decît măsu
rile concrete și verificabile de dezar
mare. Este necesar deci să fie im
pulsionat dialogul prin care pot fi
realizate asemenea măsuri.
K. Waldheim cheamă guvernele lu
mii să contribuie ca sesiunea specia
lă a Adunării Generale consacrată
dezarmării, de anul viitor, să repre
zinte „începutul unei noi și producti
ve etape în negocierile de dezar
mare".

PARIS 27 (Agerpres). — Aduna
rea Națională a Franței a adoptat,
după două săptămini de dezbateri,
proiectul de lege privind programul
de naționalizări al guvernului. în fa
voarea proiectului s-<au pronunțat
332 deputati. iar împotriva lui au vo
tat 154. Pe parcursul dezbaterilor au
fost examinate aproximativ 1 500 de
amendamente. Partidele opoziției,
care nu dispun decît de 150 din cele
491 de locuri in Adunarea Națională,
au încercat să întîrzie cit mai mult
adoptarea proiectului. Prima rundă a
„bătăliei naționalizărilor" va fi ur
mată de dezbateri in Senat. Se apreciază că adoptarea definitivă de
către parlament nu va surveni îna
inte de luna ianuarie a anului viitor,
în pofida procedurii de urgentă ini
tiate de guvern. Continind 50 de
articole, textul documentului guver
namental are in vedere naționaliza
rea a cinci mari grupuri industriale,
3S de bănci si două companii finan
ciare.

„Destinderea trebuie consolidata
prin masuri efective de dezarmare"
— subliniază ministrul
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
într-o alocuțiune rostită la Univer
sitatea din Georgetown (S.U.A.). mi
nistrul afacerilor externe al Austriei,
Willibald Pahr, s-a pronunțat pentru
continuarea procesului de destindere,
subliniind că „nu există o alternati
vă rațională la o politică de slăbire
a încordării". Vorbitorul s-a pronun
țat în favoarea tratativelor de dezar
mare. „Noi — a declarat el — consi

austriac de externe
derăm că destinderea își pierde cre
dibilitatea dacă nu este însoțită de
progrese palpabile în domeniul con
trolului înarmărilor și dezarmării".
Ministrul austriac a subliniat că cel
mai de seamă rezultat al procesului
de destindere de pînă acum îl con
stituie faptul că „Europa, care s-a
aflat întotdeauna în centrul conflic
telor armate,'a trăit în ultimii 35 de
ani în pace sau cel puțin fără
război".

HAGA 27 (Agerpres). — Congresul
Partidului Muncii din Olanda —
partid de guvernămînt — întrunit la
Haga, a adoptat o rezoluție prin care
sînt condamnate planurile N.A.T.O.
privind instalarea de noi arme nu

cleare în Europa, inclusiv în Olanda.
O altă re/olutie adoptată de socia
liștii olandezi afirmă că lărgirea
N.A.T.O., prin eventuala aderare a
Spaniei, contravine eforturilor de
pace și destindere în Europa.

împotriva amplasării de rachete nu
cleare americane pe teritoriul bel
gian. în timp ce numai 18.5 la sută
au fost pentru, iar 15,6 la sută nu au
exprimat nici o opinie.
La Bruxelles se amintește că deci
zia N.A.T.O. din decembrie 1979 pre
vede amplasarea a 572 de noi rachete
nucleare americane pe teritoriul unor
țări vest-etiropene, inclusiv Belgia.

OMAGIEREA LUI G. ENESCU.
La Sofia s-a deschis o expoziție documentară de fotografii dedicată lut
George Enescu și a fost organizat un
simpozion. Deschizind simpozionul,
prof. Alexandar Raicev, vicepre
ședinte al Comitetului pentru cultuIră și președinte al Uniunii compozi
torilor bulgari, a făcut o expunere
consacrată esteticii enesciene. Au
I vorbit apoi muzicologii Titus Moisescu și prof. George Manoliu. Au
prezentat, de asemenea, comunicări
muzicologi bulgari. Interpret! bulIgari au prezentat apoi un program
artistic cuprinzlnd lucrări camerale
enesciene.

|
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CONGRES INTERNAȚIONAL DE
APICULTURA. La Acapulco, în
Mexic, s-a deschis, în prezența a
2 500 de apicultori din diferite țări
ale lumii, cel de-al 28-lea Congres
internațional de apicultură al ApiI mondia. Ministrul agriculturii mexi
can, Francisco Merito Rabago, pre1 ședințe al Consiliului Internațional
Ial Alimentației, a rostit un cuvînt
de salut. A fost prezentat un me
saj către apicultorii din întreaga
lume. în prima ședință, prof. univ.

I

Reglementarea tuturor problemelor litigioase
pe cale pașnică, prin tratative-cerință esențială a păcii și securității
lor de manifestare, de zona sau re
giunea unde se produc, își pot găsi
insă rezolvarea pe căi politice, prin
tratative purtate în spiritul înțele
gerii și respectului reciproc.
Pornind de la acest adevăr fun
damental, România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au
pronunțat întotdeauna, in absolut
toate împrejurările, pentru soluțio
narea pașnică, prin mijloace politice,
la masa tratativelor, a oricăror di
ferende interstatale. „Nu există mo
tiv — arată secretarul general al
partidului nostru, președintele repu
blicii — ca popoarele să recurgă la
arme pentru solutionarea probleme
lor divergente ; dimpotrivă, intere
sele fiecărui popor, interesele gene
rale ale păcii cer ca toate problemele
litigioase dintre state să fie soluțio
nate numai și numai pe calea trata
tivelor. Un singur motiv poate jus
tifica recurgerea Ia arme — atunci
cind un popor trobuic să-și apere
independența națională, dreptul Ia
viață liberă. Trebuie să facem totul
ca nimeni să nu mai poată atenta la
independența popoarelor, să le sub
juge".

punct reluat și la sesiunea din acest
an, a pornit tocmai de Ia necesitatea
punerii în valoare a posibilităților
pe care le oferă O.N.U. pentru a ac
ționa mai riguros și mai eficient în
direcția prevenirii și soluționării con
flictelor dintre state pe baze juste
și durabile.
După cum este știut, Carta O.N.U.
a consacrat principiul reglementării
prin mijloace pașnice a diferendelor
printre principiile fundamentale ale
relațiilor dintre toate statele lumii.
Ulterior, o serie de documente inter
naționale. printre care Declarația
privind principiile dreptului interna
tional referitoare la relațiile priete
nești și cooperarea dintre state, ca
și Declarația privind relațiile re
ciproce dintre statele participante la
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, au adus completări
Importante și au dezvoltat acest
principiu. Viața a arătat însă că, în
pofida acestor prevederi, deseori s-a
recurs la soluții bazate pe forță, că
mecanismele și procedurile de regle
mentare a diferendelor prevăzute în
Carta O.N.U. n-au dat, in multe ca
zuri, rezultatele scontate.

O.N.U. — UN ROL SPORIT. Româ
nia este de părere că. în împrejurările
internaționale actuale. Organizația
Națiunilor Unite, ca forul cel mai
reprezentativ, trebuie să pună pe
primul plan lupta împotriva recur
gerii la forță și la amenințarea cu
forța, pentru renunțarea cu desăvâr
șire la folosirea căilor militare în
rezolvarea problemelor internaționa
le, îndeplinindu-și in acest fel una
din menirile esențiale pentru care a
fost creată. înscrierea de către țara
noastră, încă în urmă cu doi ani,
pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a punctului pri
vind „Reglementarea prin mijloace
pașnice a diferendelor dintre state",

PENTRU O DECLARAȚIE UNI
VERSALA, ÎNTĂRITĂ DE ANGA
JAMENTUL STATELOR. Propune
rile românești avansate pentru pri
ma dată la cea de-a XXXIV-a sesi
une a Adunării Generale și care ur
mează a fi amplu examinate și la
actuala sesiune vizează, in aceste
condiții, adoptarea unor măsuri
concrete de natură să permită întă
rirea eficacității principiului regle
mentării pașnice a diferendelor. Ele
urmăresc depășirea situației actuale,
caracterizate prin menținerea stărilor
de încordare și conflict în multe zo
ne și regiuni ale planetei și, totoda
tă, elaborarea unor instrumente politico-juridice care să conțină acele

dezvoltări necesare pentru ca pretu
tindeni in lume reglementarea prin
mijloace pașnice să înlocuiască in
mod. definitiv forța. în concepția ță
rii noastre, între instrumentele politico-juridice care ar urma să ducă
la creșterea eficacității principiului
reglementării pașnice un rol impor
tant revine adoptării de către Adu
narea Generală a O.N.U. a unei De
clarații asupra reglementării prin
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, ca un prim pas spre ela
borarea, in viitor, a unui tratat in
ternațional în acest domeniu.
în dorința sa de a contribui direct
și efectiv la elaborarea declarației,
țara noastră a prezentat Ia cea de-a
XXXIV-a sesiune a Adunării Gene
rale un document de lucru care s-a
aflat la baza elaborării proiectului
de text discutat la sesiunea de anul
trecut a O.N.U. în cadrul sesiunii
sale din primăvara acestui an (des
fășurată la New York între 17 fe
bruarie — 13 martie). Comitetul spe
cial pentru Carta O.N.U. și creșterea
rolului organizației a inceput proce
sul de redactare a declarației, pro
ces care este continuat în prezent la
O.N.U. de un grup de lucru al cărui
președinție a revenit reprezentantu
lui României.
După cum a reieșit din dezbaterile
de pină acum. Declarația cu privire
Ia reglementarea prin mijloace paș
nice a diferendelor urmează să îm
brace forma unui instrument politico-juridlc care să dea expresie hotărîrii statelor de a opta ferm pentru
căile pașnice și să recunoască, în
acest fel, rolul și semnificația aces
tor mijloace în căutarea și găsirea
unor soluții politice durabile.
SINGURA CALE CONFORMA IN
TERESELOR POPOARELOR. Pa
ralel cu inițiativa elaborării de
clarației amintite și pornind de
la faptul că Adunarea Genera

Demonstrație la Londra împotriva politicii de aportheid a regimului rasist
din Africa de Sud

O declarație a C.C. al P.C. din Argentina
BUENOS AIRES 27 (Agerpres). —
într-o declarație a C.C. al P.C. din
Argentina, dată publicității la Buenos
Aires, se arată că, în prezent, i i tară
se impune adoptarea de măsuri fer
me pentru inițierea efectivă a proce
sului de deschidere democratică în
viața politică internă. „Partidul Co
munist din Argentina — se arată în
declarație — se pronunță pentru cău
tarea și realizarea căilor necesare în

vederea stabilirii unui guvern de
tranziție, civil-mllitar. pentru iniție
rea procesului de deschidere demo
cratică". Este subliniată, totodată, ne
cesitatea restabilirii drepturilor de
mocratice. a ridicării stării de asediu,
a eliberării deținutilor politici și sin
dicali. normalizării activității partide
lor politice si sindicatelor argcntlniene.

^AGENȚIILE DE PRESA
te scurt

INIȚIATIVE ROMÂNEȘR LA O. N. U.

SA NU MAI VORBEASCĂ ARME
LE... întreaga desfășurare a vieții
internaționale a evidențiat și eviden
țiază cu putere că o premisă fun
damentală a întăririi păcii și destin
derii în lume, a diminuării încordă
rii o reprezintă intensificarea efor
turilor pentru soluționarea exclusiv
pe cale pașnică a tuturor diferende
lor și problemelor litigioase. „Cind
vorbesc armele" — spuneau anticii
„muzele tac", dar, de fapt, glasul
armelor reduce la tăcere nu numai
artele, ci amenință întreaga civiliza
ție, negînd in forma cea mal bruta
lă aspirația fundamentală a omului :
la pace, la progres și dezvoltare in
dependentă.
Experiența istoriei demonstrează
că recurgerea la arme atunci cind
apar diferende între state aduce
mari daune și suferințe popoarelor
implicate și, în același timp, compor
tă uriașe pericole pentru pacea în
tregii lumi. „Rezolvarea" pe calea
forței a conflictelor dintre state ge
nerează în permanență pericolul re
luării acestora, alimentează nemul
țumirile Dopoarelor, ale căror drep
turi au fost frustrate prin deciziile
bazate pe forță. într-un cuvint, fo
losirea forței generează in perma
nență forță.
Este o realitate că în lumea con
temporană există numeroase proble
me, unele deosebit de complexe și
dificile, nerezolvate sau nesoluționa
te corespunzător. Ca urmare a înde
lungatei dominații colonialiste și im
perialiste, au rămas moștenire un
șir de litigii și dispute de ordin te
ritorial, probleme privind frontierele,
sau probleme cu caracter etnic sau
religios. La acestea s-au adăugat al
tele noi, generate de ascuțirea con
tradicțiilor dintre state și grupuri de
state, de tendințele de consolidare
sau reîmpărțire a sferelor de influ
ență. Toate aceste probleme litigioa
se, indiferent de natura sau locul

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— în discursul rostit cu prilejul des
chiderii „Săptăminii de solidaritate

cu poporul namibian și cu mișcarea
sa de eliberare. S.W.A.P.O.". secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a subliniat că trebuie conti
nuate eforturile pentru punerea in
aplicare fără întirziere a Rezoluției
435. Acest document trebuie să rămînă baza pentru obținerea indepen
dentei Namibiei. El a adăugat ci si->
tuatia din teritoriu a atins un punct
critic si periculos, iar menținerea
acesteia este de natură să pună în
pericol pacea in regiune. Este im
portant ca statele membre ale O.N.U.
să acționeze pentru a fi depășite ob
stacolele ce stau in calea aplicării
planului Națiunilor Unite.

V

Pentru ca Europa de nord să devină^
o zonă denuclearizată

devină o zonă lipsită de arme nucleare", mii de norvegieni au demonstrat
recent în marile orașe ale țării. Fotografia înfățișează o coloană de demonstranți pe străzile capitalei norvegiene, Oslo

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). —
Organizația Unității Africane a dat
publicității un apel în care se cere
tuturor popoarelor lumii sâ-si inten
sifice sprijinul acordat luptei pentru
eliberare a popoarelor din Africa
australă. Documentul difuzat la se
diul Secretariatului general al O.U.A.
din Addis Abeba cu prilejul Zilei de
solidaritate cu popoarele din Africa
australă exprimă încrederea în vic
toria forțelor de eliberare. în lichi
darea definitivă a sistemului de
apartheid și de discriminare rasială.

din motive de sănătate

HELSINKI 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen,
în virstă de 81 de ani. a demisionat
din magistratura supremă din motive
de sănătate, anunță un comunicat al
guvernului finlandez, dat publicității,
marți, la Helsinki și reluat de agen
țiile internaționale de presă.
La încheierea unei reuniuni spe
ciale a cabinetului, s-a precizat că la
17 și 18 ianuarie 1982 electoratul va
fi chemat la urne pentru a-i alege,
prin vot universal, pe cei 301 „mari
electori", care, la rîndul lor. îl vor
desemna pe viitorul șef al statului.
S-a anuntat. de asemenea, oficial
că actualul prim-ministru, Mauno
Koivisto. va asigura interimatul pre
ședinției tării pînă la 23 februarie
anul viitor, cind va fi desemnat suc
cesorul lui Urho Kekkonen.

BELGIA: Nu! sporirii arsenalelor nucleare
BRUXELLES ZI (Agerpres). —
Aproximativ două treimi din popu
lația Belgiei se opun amplasării de
noi rachete nucleare americane pe
teritoriul tării — indică un sondaj de
opinie, ale cărui rezultate au fost pu
blicate marți in cotidianul flamand
„De Standaard", citat de agenția
France Presse. 65,9 la sută dintre per
soanele chestionate s-au pronunțat

In sprijinul luptei de eliberare
a popoarelor din Africa australă

Președintele Finlandei
a demisionat

Partidul Muncii din Olanda se opune amplasării
de noi rachete în Europa

partea Israelului constituie un grav
obstacol în calea instaurării unei
păci juste si globale în Orientul
Mijlociu, precum si o amenințare la
adresa păcii si securității internațio
nale".
LUXEMBURG 27 (Agerpres). —
Proiectul privind participarea unor
țări din C.E.E. la forța de pace inter
națională din Sinai s-a aflat în cen
trul discuțiilor de cooperare politică
ale miniștrilor de externe ai „celor
zece", întruniți timp de două zile la
Luxemburg.
Ministrul francez al relațiilor ex
terne. Claude Cheysson, s-a pronun
țat în favoarea unei participări co
munitare la forța din Sinai, unde ar
urma să fie trimise contingente re
prezentând cele patru țări vest-europene invitate : Olanda, Italia. Franța
și Marea Britanie. El a adăugat că
acest lucru ar urma să se facă cu acordul tuturor partenerilor din C.E.E.

Adunarea Națională
a adoptat programul
guvernamental
de naționalizări

Un mesaj al secretarului general al O.N.U.

© O rezoluție a Comitetului politic special privind săpăturile
arheologice din partea arabă a Ierusalimului V Consultări între
„cei zece" asupra proiectului referitor la forța de pace din Sinai
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. (organism
în care sint reprezentate toate sta
tele membre ale organizației) a adop
tat o rezoluție care condamnă să
păturile arheologice efectuate de
Israel in partea arabă a Ierusalimu
lui. Documentul menționat a fost
adoptat cu 101 voturi pentru — între
care si cel al tării noastre — două
voturi împotrivă (Israel si S.U.A.) și
23 de abțineri.
Textul rezoluției, transmis de agentia France Presse. apreciază că
..săpăturile și transformările aduse
peisajului si locurilor istorice, cul
turale si religioase din Ierusalim re
prezintă o violare flagrantă a prin
cipiilor de drept international si a
dispozițiilor pertinente ale Conven
ției de la Geneva din 12 august 1949
privind protecția persoanelor civile
în timp de război". Se subliniază, de
asemenea, că „aceste violări din

FRANȚA

„Trebuie să se treacă de urgență la oprirea
cursei înarmărilor"

lă are, în prezent, atribute limi
tate în domeniul soluționării litigii
lor, România a propus crearea unei
Comisii permanente a Adunării Ge
nerale care să îndeplinească funcții
de mediere, bune oficii și conciliere,
în viziunea țării noastre, această co
misie ar oferi nu numai cadrul pro
pice găsirii căilor și mijloacelor
practice de rezolvare pe cale pașnică
a diferendelor existente, dar ar ur
ma să aibă un rol activ in preveni
rea izbucnirii unor stări de încorda
re, a agravării și degenerării aces
tora. Un astfel de organ — deschis,
practic, participării tuturor statelor
— ar urma Să fie organizat în așa
fel incit să faciliteze participarea la
activitățile sale și a statelor care nu
sint parte la diferend, dar care do
resc și pot să contribuie la soluțio
narea acestuia. Fără îndoială, aceas
ta ar stimula încrederea statelor în
capacitatea O.N.U. de a-și îndeplini
funcțitle sale in domeniul menținerii
păcii și securității internaționale,
transformînd in regulă generală uti
lizarea de către statele membre a
cadrului oferit de organizație pentru
reglementarea pașnică a diferende
lor.
Partidul și statul nostru consideră
că este de datoria tuturor statelor, a
tuturor popoarelor de a acționa ferm
în această direcție, de a nu cruța
nici un efort pentru reluarea cursu
lui spre destindere și îmbunătățirea
climatului internațional, pentru ca
să prevaleze abordările constructive,
pentru reglementarea problemelor
litigioase prin mijloace pașnice, prin
tratative — aceasta fiind singura cale
care corespunde intereselor colabo
rării, întăririi încrederii internațio
nale, cerințelor supreme ale salvgar
dării și consolidării păcii în întrea
ga lume.

V. Harnaj (România) a fost reales
pentru o perioadă de patru ani
președintele Apimondiei.

CONVORBIRI S9VIETO-YEMENITE. La Kremlin au avut loc,
marți, convorbiri între Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și
Aii Abdallah Saleh, președintele
R.A. Yemen. Părțile s-au pronunțat
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale și au exprimat îngrijorarea in
legătură cu creșterea încordării în
lume, subliniind necesitatea unor
acțiuni hotărite ale tuturor forțelor
iubitoare de pace îndreptate spre
frînarea cursei înarmărilor, spre li
chidarea pericolului războiului nu
clear și consolidarea păcii.
LA VIENA și in alte orașe aus
triece au avut loc luni manifestări
organizate cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Austria. La 26 oc
tombrie 1955 a fost adoptată Legea
constituțională asupra neutralității
permanente a Austriei. La manifes
tarea din capitala țării a luat parte
președintele Rudolf Kirchschlager.

CANCELARUL R.F. GERMANIA, |
Helmut Schmidt, a avut marți o
primă rundă de convorbiri cu
Gyorgy Lazăr. președintele Consi- .
liului^de Miniștri al R.P. Ungare,
aflat într-o vizită oficială la Bonn. I
Dună cum informează agenția
M.T.I.. au fost examinate probleme
ale relațiilor bilaterale si aspecte
ale situației internaționale.
ADUNAREA CONSTITUANTA A j
TURCIEI, recent creată de Consi- •
liul Securității Naționale, l-a ales
marți ca președinte al său ne Sadi I
Irmak. fost prim-ministru. Irmak |
are 77 de ani și este de profesie
medic.
i
UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE de tip „SR-71" a
pătruns, la 26 octombrie, în spațiul
aerian al R. P. D. Coreene — anunță agenția AC.T.C. — menționînd că de la 2 octombrie și pină în
prezent s-au înregistrat 11 asemenea acțiuni de spionaj. Agenția ci
tată subliniază necesitatea ca Statele
Unite să pună capăt acestor acte
împotriva R. P. D. Coreene.

PREOCUPĂRI ENERGETICE
R. S. CEHOSLOVACA:
Program de economisire
a energiei
• Paralel cu planul cincinal. în

R.S. Cehoslovacă se realizează un
program de economisire a energiei,
care va trebui să ducă pînă in
1985 la o economie de 12 milioane
tone combustibil conventional. El
urmează să fie înfăptuit în primul
rînd prin modernizarea instalațiilor
din toate ramurile industriale con
sumatoare de energie. Un loc im
portant in program il deține sfera
neproductivă, unde se vor economi
si aproximativ două milioane tone
combustibil conventional. Ministe
rul Industriei Combustibilului și
Energeticii a editat prospecte pen
tru economisirea de combustibil în
gospodăriile particulare, care con
țin instrucțiuni de exploatare opti
mă a aparatelor electrice casnice,
de reglementare a ificălzirii locuin
țelor etc.

R. D. GERMANA : Extinderea
exploatărilor de cărbune
brun
• Cărbunele brun va deveni în

următorii ani sursa energeticei de
bază a economiei R. D. Germane,
susțin specialiștii care elaborează
programul energetic de perspectivă
al tării. în prezent, extracția de
cărbune brun a ajuns la 269 mili
oane tone, iar in 1990 se vor extra
ge 300 milioane tone. Pentru atin
gerea acestui obiectiv vor fi date
în exploatare noi zăcăminte. Astfel,
s-au făcut pregătiri pentru exploa
tarea la zi a zăcămintelor din dis
trictele Cottbus. Leipzig. Halle.

TTAL/A : Reducerea
Importurilor de petrol
® Planul de dezvoltare energeti
că a Italiei pină în anul 2000 preve
de folosirea mai rațională a resur
selor energetice, astfel incit să se
reducă consumul de energie pină la
200 milioane tone combustibil con
ventional. iar ponderea petrolului
și produselor petroliere importate
în balanța energetică a tării să sca-

dă de la 68 la sută în 1979 la 51 la
sută în 1990. Economiștii italieni
contează. în acest sens, pe folosirea
mai intensă a cărbunelui, energiei
nucleare, gazelor naturale etc. Pla
nul prevede că în 1990 necesarul
energetic al tării să fie acoperit in
proporție de 18 la sută cu gaze na
turale (în prezent 15 la sută). 13 la
sută cu cărbune (7,7 la sută). 5 la
sută cu energie nucleară (0.4 la
sută). De asemenea, va spori im
portul de gaze naturale. Planul
prevede construirea unei conducte
din Algeria în Italia, prin Sicilia,
prin care livrările să fie în 1984 de
12,38 miliarde mc anual. Se pre
vede trecerea unor termocentrale
pe cărbune, iar în 1990 vor fi date
în funcțiune 6 centrale atomice cu
doi reaetori fiecare, cu o putere de
1 000 MW.

S.V.A.: Proiect de
transformare a turbei
în alcool metilic
• Compania americană „Pit
Metanol Associated". din orașul
Santa Fă. a anunțat că v>a începe
exploatarea turbăriilor din statul
Carolina de Nord, apreciate la
aproximativ 875 milioane tone. Se
precizează că se va construi o fa
brică pentru transformarea turbei
în alcool metilic. care să fie uti
lizat drept combustibil pentru au
tomobile. Fabrica urmează să intre
în funcțiune în 1934. produrind
îrțtr-o primă fază 194 milioane litri
alcool metilic anual.

ABU DHABI: Capacități de
producție mărite în rafinării
O în Abu Dhabi se lucrează în
prezent la extinderea rafinăriei pe
troliere de la Umm an-Nar. a că
rei capacitate de ureluerare va fi
mărită de la 15 000 la 75 000 barili
pe zi pentru asigurarea nevoilor de
consum locale. Lucrarea urmează
să fie încheiată la începutul anului
1933. Va fi. de asemenea, mărită
capacitatea de producție a rafină
riei de la Ruwais 1a 300 000 barili
pe zi in 1984.

Radu BOGDAN
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