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Maximă operativitate la recoltarea, transportul și depozitarea porumbului!7

Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 5 octombrie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Au participat, ca invitați, membri ai gu
vernului, precum și alți conducători de în
ăltuții centrale.

în cadrul ședinței au fost examinate și 
aprobate rapoartele cu privire la proiectele 
Planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste Româ
nia și Planului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor pe anul 1983.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
proiectul Planului național unic pe anul 1983 
se întemeiază pe orientările și sarcinile sta
bilite in documentele Congresului al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român, în expune
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Potrivit 
indicațiilor conducerii partidului și statului, 
propunerile de plan pornesc de la preve
derile actualului cincinal și de la sarcinile 
aprobate prin programele suplimentare, se 
bazează pe capacitățile existente și cele nai 
prevăzute a fi puse în funcțiune în cursul 
anului 1983, pe rezultatele obținute în rea
lizarea planului pe acest an. Nivelurile pro
puse de ministere, centrale și întreprinderi, 
împreună cu Comitetul de Stat al Planifi
cării și celelalte organe de sinteză, au fost 
dezbătute în consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale, precum și la ju
dețe.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
elaborarea prevederilor pentru anul"1983 
s-a desfășurat sub conducerea directă, ne- ’ 
mijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a analizat, în mai multe etape, propu
nerile pe ansamblul economiei și pe fiecare 
minister în parte. în lumina indicațiilor se
cretarului general al partidului, activitatea 
de fundamentare a proiectului de plan a 
fost orientată în direcția lărgirii bazei pro
prii de materii prime și energetice, astfel 
îneît cea mai mare parte a necesarului pen
tru anul 1983 să fie asigurată din resurse 
proprii, dezvoltării intensive a agriculturii. 
Proiectul de plan asigură promovarea unei 
politici ferme de gospodărire rațională și de 
valorificare superioară a materiilor prime 
și energiei, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, realizarea unui fond de 
marfă competitiv la export și dimensio
narea strictă a importurilor, consolidarea 
echilibrului material, valutar și financiar al 
planului, sporirea mai accentuată a eficien
ței economice, mobilizarea tuturor resurse
lor în vederea creșterii nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor, în
făptuirii progresului general al societății 
noastre socialiste.
X Examinînd în continuare raportul cu pri- 
Vrela proiectul planului de dezvoltare a a- 
grieitlturii, industriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor în anul 1983, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat că pro
iectul de plan, elaborat sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, asigură o mai de
plină punere în valoare a potențialului agri
col al țării, accelerarea procesului de dezvol
tare intensivă a acestei ramuri de bază a e- 
conomiei naționale, creșterea aportului său 
Ia progresul economico-social al României 
socialiste. Prin înfăptuirea sarcinilor prevă
zute pentru anul 1983 vor fi realizate pro
ducții superioare vegetale și animale, în sco
pul îmbunătățirii aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare și a industriei cu 
materii prime, acoperirii celorlalte nevoi ale 
economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
Programul unitar privind realizarea în com
plex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
care cuprinde acțiunile de eliminare a exce
sului de umiditate și combatere a inundați
ilor, de irigații și de combatere a eroziunii 
solului, în corelare cu programul de gospo
dărire a apelor și amenajare a torenților din 
fondul forestier. în cadrul ședinței s-a sub
liniat că în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, etapă, nouă în 
dezvoltarea unei agriculturi moderne, inten
sive, de înaltă productivitate, au fost execu
tate ample acțiuni de îmbunătățiri funciare 
și de gospodărire a apelor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
gramul lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
care asigură înfăptuirea într-o concepție u- 
nitară a amenajărilor ce urmează a fi făcu
te în acest cincinal.

S-a indicat să se treacă la organizarea în 
toate județele colinare a unor unități-etalon 
de combatere a eroziunii solului, după mo
delul stațiunii Perieni, județul Vaslui, care 
să devină centre puternice de generalizare a

celor mai bune experiențe dobîndite în acest 
domeniu. S-a cerut să se stabilească pentru 
fiecare județ suprafețele ce urmează să fie 
amenajate pînă la sfîrșitul actualului cinci
nal și să se ia măsurile necesare în vederea 
asigurării forței de muncă, a celorlalte mij
loace care să garanteze executarea lor in
tegrală.

S-a hotărît ca prin planurile anuale să se 
prevadă suprafețele ce vor fi afinate și sca- 
rificate, astfel îneît lucrările să fie realizate 
pe întreaga suprafață pînă la sfîrșitul aces
tui cincinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat Programul privind înfăptuirea mă
surilor de autoconducere și autoaprovizio- < 
nare în vederea asigurării unei bune apro
vizionări a populației cu produse agroali
mentare și bunuri industriale de consum pe 
trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983.

întocmit pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programul conține pre
vederi menite să asigure o bună aprovizio
nare a populației cu produse agroalimenta
re și industriale specifice sezonului, într-o 
gamă sortimentală diversificată și de calita
te, în concordanță cu nivelul și structura ve
niturilor populației, potrivit obiectivelor sta
bilite de Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, privind ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al întregului popor; 
S-a subliniat că la dimensionarea cantități
lor propuse in program s-au avut îp vedere 
cerințele determinate de o alimentație echi
librată, științific fundamentată, diferențiată 
în funcție de structura populației. Comitetul 
Politic Executiv a accentuat, necesitatea de a 
se acționa pentru înfăptuirea prevederilor 
privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială și a cerut guvernului să urmă
rească cu perseverență realizarea sarcinilor 
de creștere a producției agricole, vegetale și 
animale, îndeplinirea integrală a programu
lui de aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum, să exercite un control perma
nent, riguros asupra activității desfășurate 
de toate organele centrale și locale pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Comitetul Politic Executiv a cerut să se 
ia neîntîrziat măsuri pentru transpunerea în 
practică a sarcinilor stabilite de secretarul 
general al partidului privind amenajarea de 
noi piețe agroalimentare și mai buna gos
podărire a celor existente, întărirea ordinii 
și disciplinei în acest domeniu, livrarea rit
mică către populație a unor produse de ca
litate, în condițiile unui comerț modern, 
civilizat.

Comitetul Politic Executiv a analizat Ra
portul cu privire la depunerile în bani, ca 
parte socială, pentru fondul de dezvoltare 
economică de către membrii organizațiilor 
cooperatiste. în cadrul acestei acțiuni, care a 
început in anul 1980, membrii cooperației 
agricole, meșteșugărești și de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor, precum și 
mecanizatorii și specialiștii care lucrează în 
.cooperativele agricole de producție au depus 
sume importante la fondul de dezvoltare 
economică al cooperativei, ce constituie par
tea socială în proprietatea lor și pentru care 
beneficiază de anumite drepturi prevăzute 
de lege.

Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea ca uniunile cooperatiste și organele 
financiar-bancare să întreprindă măsuri în 
vederea sporirii numărului depunătorilor și 
a sumelor depuse, precum și pentru utiliza
rea cu eficiență maximă a fondurilor con
stituite. (

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, de asemenea, proiectul. Legii pri
vind participarea, cu părți sociale, a oame
nilor muncii din unitățile economice de stat 
la constituirea fondului de dezvoltare eco
nomică.

In elaborarea proiectului de lege s-a avut 
în vedere faptul că dezvoltarea proprietății 
socialiste, a autoconducerii muncitorești, ri
dicarea pe o treaptă superioară a calității 
oamenilor muncii de proprietari ai mijloa
celor de producție, de producători și bene
ficiari ai întregii avuții naționale impun ca 
aceștia să-și asume nemijlocit, într-un grad 
mai mare, răspunderea bunei gospodăriri a 
părții din avuția națională ce le-a fost încre
dințată, să participe activ la administrarea 
cît mai eficientă a patrimoniului unității, la 
conducerea și' dezvoltarea întregii activități 
economice.

în acest cadru, s-a subliniat că asigurarea 
unei legături mai strînse a fiecărui om al , 
muncii cu unitatea în care lucrează și a co
interesării mai accentuate a personalului 
unităților în obținerea de rezultate economi
ce superioare face necesară instituirea drep
tului oamenilor muncii de a contribui, în

bani, sub formă de părți sociale, la dezvol
tarea mijloacelor fixe productive și de a ob
ține, în funcție de această participare, un ve
nit suplimentar din beneficii. Persoanele 
care nu lucrează în întreprinderi direct pro
ductive pot participa prin depuneri la uni
tăți economice, în aceleași condiții și cu ace
leași drepturi ca și personalul muncitor al 
acestora. Contribuția oamenilor muncii la 
constituirea fondului de dezvoltare va con
duce la întărirea răspunderii lor, în calitate 
de proprietari, pentru dezvoltarea și apăra
rea avutului obștesc, pentru utilizarea cu 
maximă eficiență a mijloacelor de care dis
pun, la participarea mai activă a colective
lor de muncă la autoconducerea și autoges- 
tiunea unității, creșterea rentabilității, a be
neficiilor și, în mod corespunzător, a veni
turilor.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat propunerile privind reorganizarea 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, ținîndu-se seama de 
cadrul larg democratic existent, de necesita
tea ridicării pe un plan superior a întregii 
activități economico-sociale a patriei noastre, 
a creșterii competențelor și răspunderilor 
tuturor organismelor democratice în acest 
domeniu, coordonării unitare a întregii ac
tivități, în concordanță cu obiectivele stabi
lite de Congresul al Xll-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit com
ponența, competențele și modul de funcțio
nare ale Consiliului—Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale. Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază că prin largile responsabili
tăți ce i se conferă, ca organism superior de 
analiză, coordonare și îndrumare, Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

> capătă rolui de Cameră legislativă a_parti-. 
diîTui și siatuhtiT cu atribuțiile unui parla- 
ment'etonomicreare dâITSereaziTSSuprâ'pro^ 
blemelor-economice și sociale, are inițiativă 
legislativă, dezbate și avizează proiectele de 
legi referitoare la dezvoltarea economico-so- 
cială a țării, adoptă hotărîri obligatorii pen
tru toate organele de stat și unitățile socia
liste care au sarcini în domeniul său de ac
tivitate.

în conformitate cu măsurile adoptate, se 
va modifica Legea de organizare și funcțio
nare a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
aceste documente să fie supuse dezbațerii 
.Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita 
de prietenie efectuată in țara noastră, în 
zilele de 20 și 21 septembrie a.c., de tova
rășul Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revoluționare 
Guineea.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu satisfacție de conținutul convorbiri
lor dintre cei doi conducători de partid și 
do stat, desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă, exprimîndu-și convingerea că a- 
cestea vor da noi dimensiuni relațiilor de 
prietenie și solidaritate militantă dintre Re
publica Socialistă România și Republica 
Populară Revoluționară Guineea, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, vor contribui la ampli
ficarea colaborării atît pe plan bilateral, cît 
și pe arena internațională.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța schimbului de păreri dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure în probleme actuale ale situa
ției internaționale, care a pus în evidență 
dorința României și Guineei de a conlucra 
tot mai strins în cadrul Națiunilor Unite și 
a! altor foruri internaționale, al „Grupului 
celor 77“ și al mișcării țărilor nealiniate, ho- 
tărîrea lor de a acționa pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a diferende
lor dintre state, pentru reluarea și. conti
nuarea politicii de pace, destindere și cola
borare in Europa, în Africa și în întreaga 
lume, pentru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice inter
naționale, pentru înfăptuirea marilor idea
luri de libertate, independență, pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru traducerea in viață a înțelegeri
lor și documentelor adoptate cu prilejul în- 
tîlnirilor la cel mai inalt nivel, subliniind 
că acestea servesc, în egală măsură, interese
lor celor două țări și popoare, cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internaționale.

tr
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 

asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Recoltarea porumbului se află In 
plină desfășurare. Pînă în seara 
zilei de 4 octombrie producția a fost 
strinsă de pe 1 303 926 hectare, ceea 
ce reprezintă 61 la sută din supra
fața cultivată. Țimnd seama că pro
ducția de polumb a mai rămas de 
cules de pe aproape 811 500 hectare, 
rezultă că, deși stadiul actual al 
recoltării este mai avansat decit 
anul trecut, totuși rezultatele de 
pină acum nu pot fi considerate 
mulțumitoare dacă avem in vedere 
puternicele forțe umane’ și tehnice 
de care dispun unitățile agricole. 
Problema care se pune cu acuitate 
în momentul de față este să se fo
losească deplin toate forțele exis
tente la sate pentru accelerarea la 
maximum a ritmului de lucru, ast
fel ca porumbul să fie strins și de
pozitat in cel mai scurt timp și fără 
pierderi.

Esențial este ca peste tot să fie 
realizată și chiar depășită viteza 
zilnică de lucru. Subliniem această 
cerință intrucît în ziua de 4 octom
brie viteza stabilită la recoltarea 
porumbului — de 70 900 hectare — a 
fost realizată numai în proporție de 
72 la sută. în timp ce in unele ju
dețe — Tulcea, Timiș, Bihor. Dîm
bovița, Argeș, Bacău, Cluj, Mureș, 
Bistrița, Sibiu, Hunedoara și Să
laj — viteza prevăzută la recol
tarea porumbului a fost depășită 
substanțial, în alte județe viteza 
înregistrată la culesul porumbului 
este cu mult sub cea planificată : 
Olt — 7 la sută. Giurgiu — 9 la 
sută, Ialomița — 20 la sută, Călărași 
— 20 la sută, Constanța — 57 la 
sută, Brăila — 62 la sută, ca să 
ne referim doar la situația din ju
dețele mari cultivatoare de porumb. 
Este deci cit se poate de evident că 
organele și organizațiile de partid 
de la sate, organele agricole jude- 

' țene și consiliile unice agroindus
triale trebuie să ia măsuri ferme 
pentru fol.osirea deplină a tuturor 
forțelor manuale și mecanice. 
Nu există nici un motiv, nici o jus
tificare pentru nerealizarea viteze
lor stabilite la culesul porumbului.

Manifesfind maximă preocupare 
pentru accelerarea recoltării po
rumbului, este necesar ca. în egală 
măsură, să se acționeze energic 
pentru transportul operativ și de
pozitarea in bune condiții a produc
ției aflate încă pe cimp. Și aceasta 
cu atit mai mult cu cît, în ultimele 
zile, vremea a devenit instabilă. 
Or, din acest punct de vedere se 
poate spune că situația actuală din 
unele, județe — după cum rezultă 
din tabelul alăturat — este cu totul 
necorespunzătoare. La data de 4 oc
tombrie se aflau pe cimp, sub cerul

Harnicul colectiv al intreprinderii de 
anvelope „Victoria" - Florești, județul 
Prahova, se situează pe primul loc in 
întrecerea socialistă in ramura econo
mică din care face parte. In imagine, 
banda de control a anvelopelor după 

vulcanizare

HUNEDOARA : Minereu 

peste prevederi
Harnicul colectiv de muncă 

de la întreprinderea minieră 
Hunedoara obține importante 
succese in dezvoltarea bazei de 
materii prime și punerea lor in 
valoare. El raportează că, de la 
începutul anftlui șl pină in pre
zent, a livrat siderurgiștilor și 
altor beneficiari, peste prevederi, 
3 580 tone fier în minereu marfă, 
73 860 tone dolomită și 1 717 tone 
talc. Pe baza creșterii pro
ductivității muncii, îmbunătăți
rii calității minereului și redu
cerii cheltuielilor materiale, 
s-au obținut suplimentar 9,8 mi
lioane lei la producția netă, 17,4 
milioane lei la producția marfă 
și 6,7 milioane lei beneficii. 
(Sabin Cerbu).

liber, supuse intemperiilor șl de
precierii, nu mai puțin de peste 
1 663 000 tone de porumb. Firesc, se 
pune întrebarea : cum este posibil 
ca in unele județe, cum sint Bu
zău, Teleorman. Arad, Timiș și Dolj, 
să existe pe cimp cantități mici de 
porumb, în timp ce în alte județe, 
situate tot în zona I — Călărași, 
Constanța, Olt, Brăila și Ialomița — 
cantitățile de porumb aflate pe 
cimp să fie imense ? Desigur, dife
rențele provin din modul de orga
nizare și de folosire a tuturor mij
loacelor de transport. Este nevoie 
ca printr-p puternică mobilizare a 
forțelor — utilizîndu-se atît ca
mioanele, cît mai ales toate atela
jele aflate în comune — să se li
chideze in cel mai scurt timp deca
lajele existente în unele județe în
tre suprafețele recoltate și produc
ția transportată și pusă la adă
post.

Cantitățile mari de porumb ce se 
mai află pe cimp explică în bună

măsură șl răminerile în urmă din 
majoritatea județelor în ce privește 
livrarea cantităților de porumb pre
văzute la fondul de stat. Chiar și 
numai din tabelul alăturat reiese 
că, în județele avansate la recol
tare. deși suprafețele de pe care 
a fost strînsă recolta oscilează între 
61 și 78 la sută, cantitățile de po
rumb livrate la fondul de stat sînt 
cuprinse doar între 14 și 27 la sută 
din prevederi. Este mult prea puțin 
față de suprafețele de pe care a 
fost strinsă recolta.

Se desprinde cu acuitate conclu
zia că este de datoria organelor și 
organizațiilor de partid, a consi
liilor populare și conducerilor unită
ților agricole să acționeze cu maxi
mă operativitate și responsabilitate 
pentru grăbirea recoltării, asigurînd 
în același timp transportul și depo
zitarea neîntirziată a întregii recol
te, precum și livrarea ritmică a 
tuturor cantităților de porumb pre
văzute la fondul de stat.

DECALAJE CARE ÎNDEAMNĂ 
LA ACȚIUNI PRACTICE IMEDIATE

Din datele înscrise In tabel, centralizate în seara zilei de 4 octom
brie, rezulta că - fără excepție - in cele 10 județe aflate in zona I există 
mari decalaje între suprafețele de porumb recoltate și stadiul livrărilor 
ia fondul de stat. Aceasta se datorește în mare măsură organizării neco
respunzătoare a transportului, din care cauză mari cantități de porumb 
se află în cimp. Este o situație care cere o/ganelor județene de partid 
și agricole să ia măsuri urgente pentru intensificarea transportului din 
cimp al porumbului și a livrărilor ia fondul de stat - aceasta fiind o 
datorie legală, de mare răspundere a fiecărei unități agricole.

Județul
Suprafața 
de porumb 
recoltată 

(în procente)

Cantitatea 
recoltată 

rămasă în cimp 
(in tone)

Livrări 
la fondul 
de stat 

(in procente)Olt 78 165 000 25Călărași 71 337 800 18Ialomița 70 143 950 28Buzău 67 5 000 27Dolj 66 58 680 23Brăila 66 173 130 27Giurgiu 65 33 200 1 18Arad 65 40 300 14Timiș 63 45 700 16Teleorman 61 22 500 21

VĂ INFORMĂM DOTE!

Tîrgul internațional 
București

Capitala găzduiește, în com
plexul expozițional din Piața 
Scinteil, o nouă ediție a Tirgului 
internațional București, cea mai 
importantă manifestare economică 
internațională organizată de țara 
noastră. Ilustrare a politicii parti
dului și statului nostru de dezvol
tare multilaterală a economiei și 
participare tot mai activă la 
schimbul mondial de valori ma
teriale, Tîrgul internațional Bucu
rești se înscrie ca o contribuție 
importantă la lărgirea și diver
sificarea schimburilor comerciale, 
la întărirea conlucrării și înțele
gerii intre popoare. Desfășurîndu- 
se sub deviza „Comerț — coo
perare — dezvoltare", această pres
tigioasă manifestare economică in
ternațională, ajunsă 
acum la a opta ediție, 
constituie o expresie 
vie a voinței României 
de a dezvolta schim
burile economice re
ciproc avantajoase cu 
toate țările socialiste, 
cu celelalte țări ale 
lumii, in interesul tu
turor participanților.

Faptul că astăzi țara 
noastră întreține răla- 
ții economice cu peste 
150 de state, partici- 
pind la peste 300 de 
acțiuni de cooperare 
și specializare in pro
ducție, precum și la 
realizarea a peste 100 
de obiective economi
ce in străinătate, helevă creș
terea puterii economice a Româ
niei socialiste, sporirea competi
tivității mărfurilor la export. Cea 
de-a opta ediție a Tirgului in
ternațional București, care va avea 
loc in perioada 7—14 octombrie, va 
ilustra o elocventă imagine a ofertei 
românești la export, a largilor po
sibilități de cooperare și colaborare 
economică ale țării noastre.

Specialiștii, oamenii de afaceri 
din zeci de țări care și-au anunțat 
participarea la T.I.B. ’82, publicul 
larg vor putea cunoaște direct in 
standurile celor peste 650 de între
prinderi de comerț exterior, centra
le. unități producătoare, institute de 
cercetare șl inginerie tehnologică 
din tara noastră, mii și mii de pro
duse din toate ramurile economiei 
naționale. în centrul atenției se vor 
afla noutățile. Numeroase, ca la fie
care nouă ediție a tirgului. în stan
durile expozanților români se vor 
prezenta roboți industriali cu acțio
nare electrică și hidraulică, mașini* 
unelte cu centre de prelucrare mul
tiple, mașini-agregat, mașini-uneite 
speciale realizate de întreprinderile 
de profil din București, Arad, Baia 
Mare, Dorohoi, Tîrgu Jiu. O ofertă 
diversificată, cu numeroase noutăți 
întîlnim și în sectorul mijloacelor
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de transport. între acestea — noile 
autoturisme din familia „Dacia" . 
1310 diesel. 1320 berlină și break, 
1310 sport — modele ale anului 1983, 
autoturismul ARO 322 diesel ș.a.

Bine reprezentată este la actuala 
ediție industria chimică. In pavilio
nul „V" fiind grupate toate firmele 
participante din acest sector dina
mic al economiei mondiale, care 
expun produse chimice șl pe
trochimice. farmaceutice, mase 
plastice, cauciuc. Fiind un tirg cu 
caracter generai. T.I.B. ’82 include, 
alături de mașini, instalații și echi
pamente. studii, proiecte, licențe 
pentru diverse ramuri ale indus
triei : producția, transportul și dis
tribuția energiei electrice, tehnica 
nucleară, industria extractivă, in

dustria electronică și 
electrotehnică, indus
tria construcțiilor șl 
materialelor de con
strucții, industria u- 
șoară ; bunuri de con
sum industriale și a- 
groindustriale ; mate
rii prime necesare in 
diverse sectoare ale 
producției materiale.

Interesul larg mani
festat față de actuala 
ediție a Tirgului in
ternațional București 
este ilustrat de numă
rul mare de firme par
ticipante din 36 de țări 
din Europa. Africa, A- 
merica de Nord și de 
Sud, Asia și Austra

lia. La T.I.B,' '82, după cum 
ne-au informat organizatorii in 
cursul unei conferințe de pre
să desfășurate ieri, 31 de țări 
expun in cadrul unor pavilioa
ne naționale : Australia, Austria, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
China, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
Egipt, Elveția, Franța. R.D. Germa
nă, R.F. Germania. Grecia. India, 
Iordania. Israel. Italia, Iugoslavia, 
Japonia. Libia, Pakistan, Polonia, 
Portugalia, Sri Lanka, S.U.A., 
Turcia, Ungaria. Uniunea Sovietică. 
Venezuela. Zair. Cu un pavilion ofi
cial este prezentă și Organizația 
pentru ^liberarea Palestinei. De re
marcat” că alături de expozanții tra
diționali participă pentru prima 
clată. la T.I.B. '82 Pakistan, Sri 
Lanka, Venezuela.

Auspiciile favorabile sub care se 
deschide ediția din acest an a Tir
gului internațional București, ates
tate de o participare prestigioasă, 
de un nivel tehnic ridicat și diver
sitatea exponatelor, de condițiile 
superioare de organizare, asi
gură noi orizonturi dezvoltării 
schimburilor și lărgirii cooperării 
economice și tehnico-ștlințifice in
ternaționale.

Dan CONSTANTIN
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faptul; 
divers;

Buna pregătire a adunării generale
- hotărîtoare pentru eficiența măsurilor adoptate

Un adevăr confirmat de experiența unor organizații de partid din municipiul Galați

Mereu 
la datorie

60 din cei 77 de ani pe care-i | 
ora. muncitorul Ștefan Rădules- | 
cu din Giurgiu i-a trăit in mij
locul colectivului fabricii de za- | 
hăr din localitate. A fost unul I 
dintre cei mai buni specialiști, ■ 
cunoscut și respectat de toată 
lumea. De cind a ieșit la pen
sie. aproape că nu. e ti in care | 
să nu semneze — de bunăvoie 
si nesilit de nimeni — condica 1 
de prezentă la locul unde a | 
muncit-., o viață de om ! Și de 1 
fiecare dată e intilnpinut tie . 
muncitorii fabricii cu aceeași ] 
dragoste, de'mnindu-le un aju- | 
tor de nădejde, zlșa cum este și 
in aceste zile de rtrf ale pre- I 
lucrării, sfeclei de zahăr.

Gestul lui — dulce ca însuși 
rodul muncii, al pasiunii și, dă- | 
ruirii. I

Arheologică
In patrimoniul Muzeului ju

dețean Satu Mare au intrat două 
piese de o deosebită valoare is
torică și documentară. Este vor
ba de un topor din piatră șlefui
tă. găsit de elevul Ioan Șipo$ 
din satul Soconzel in locul nu
mit „De vale". Specialiștii apre
ciază că el-datează din perioada 
de trecere de la epoca' pietrei tft 
epoca bronzului. .4 doua piesă 
este o ceașcă din epoca bronzu
lui și a fost găsită de Cristian 
Văduvescu, de lă Consiliul 
popular al municipiului Satu 
Mare, cu prilejul unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare executate 
Pe malul Crasnei. in localitatea 
Aciș. Dincolo de valoarea deo
sebită a celor d.ouâ piese arheo
logice. se cuvine să subliniem 
aici și gestul, celor doi care le-au 
descoperit și le-au adus îndată 
acolo unde le este locul.

Nu s-au Învățat 

minte
Gheorghe Dragomir din Blejar 

și Ion Oprea din LipăneȘti, ju
dețul. Prahova, au pornit CU ma
șinile personale la drum. Dar 
tiu la plimbare de agrement. ci 
la furat din avutul obștii. Au 
tras mașinile pe dreapta și au 
pătruns, prihtr-b spărtură ă gar
dului. în incinta fermei ,.Avico
la1’ din Blejoi. de unde au sus
tras 10 saci cu furaje concentra
te. Tocmai cină iși „concentrau" 
mușt'iii și atenția spre a-i în
ghesui in mașini, s-au pomenit 
somați de oamenii legii. După 
cum ne- informează procurorul 
N. Deftu. cei doi .făptași au fost 
condamnați la cite doi ani. cu 
executarea pedepsei in peniten
ciar. intrucit. mai suferiseră cile 
o Condamnare tot pentru o ho
ție asemănătoare.

Se fac 
că plouă...

Un nou și frumos bloc de lo
cuințe s-a. construit și s-a dat in 
folosință in satul Ernei, județul 
Mureș. Bucuria locatarilor a fost 
insă de scurtă durată. Mal iu
tii.. nici una din instalațiile de 
apă nu funcționează, oamenii 
fiind nevoiți să care tot cu gă
leata de la fihiinile. care nu sint 
prea aproape de bloc. Deși, in
tre noi fie vorba, de apă nu se 
pot plinge. Pentru că, ori de cile 
ori plouă afară, plouă și înăun
tru. Ba. mai picură din tavan și 
după ce afară stă ploaia. Sesi
zați de isprava lor, constructorii 
de la întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și loca- 
tivă se fac că... plouă. Să spe
răm că, de dată aceasta, răspun
sul, pe eare-l așteptăm și noi și 
locatarii, nu va fi... apă de 
ploaie. Oricum, cineva tot tre
buie să intre la apă 1

Stabilirea temelor pentru adunări
le generale de partid semnifică un 
moment important în pregătirea și 
desfășurarea cu succes a acestora. 
Dar numai un moment. Nu-i sufi
cient ea biroul unei organizații de 
bază să stabilească o ordine de zi 
orientată spre preocupările esențiale 
ale colectivului de muncă in mijlo
cul căruia acționează. Așii cum 
demonstrează practica curentă a 
muncii de partid, nivelul dezbateri
lor intf-0 adunare este in mod ho- 
tăritor determinat de calitatea refe
ratelor. analizelor șl Informărilor 
prezentate. „Adunările generale nu 
sini un club de discuții abstracte — 
.sub,linia in acest .sens secretarul ge
neral al partidului, t o va r ă ș it 1 
Nicolae Ceâușe-scu — ci ele reprezin
tă cadrul politic Cel mai adecvat in 
care sc iau liotâriti menite să ducă 
la aplicarea întocmai a politicii par
tidului...”

Ceea ce vor demonstra. în ambele 
direcții, și exemplele Oferite de orga
nizațiile de partid de la întreprinde-- 
rea laminorul de tablă și Institutul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru construcții nava
le (ICEPRONAV) din Galați.

Do fiecare dată adunările generale 
ale organizației de bază de la lami
norul nr. 3, ca urmare a prezentării 
unor referate analitice, se caracte
rizează prin dezbateri vii. interesan
te. participant» care iau cuvîntul 
vorbesc in deplină cunoștință de 
cauză, critică anumite situații, for
mulează sugestii, fac propuneri. Și 
tot de fiecare dată, roci ăl deliberă
rilor colective, sint adoptate hotă- 
riri cu prevederi clare, cu termene 
și responsabilități precise. De pildă, 
in luna iulie fi fost supusă atenției 
comuniștilor examinarea rezultatelor 
obținute in primul . semestru și a 
sarcinilor pentru perioada următoa
re. Erau suficiente motive ca vor
bitorii să fie tentați să sc refere mai 
mult la succese și să se declare satis- 
făcuți de munca lor. deoarece lami- 
nori.știi de aici, in ciuda UtlOf difi
cultăți cu care s-a confruntat Între
prinderea. reușiseră să dea peste 
plan 500 tone de laminate. Numai că

cei care au întocmit referatul au 
preintimpinat crearea unei atmosfe
re de automulțumire, plinind accen
tul pe relevarea neajunsurilor, pe de
pistarea de noi rezerve pentru a 
pune mai bine in valoare posibili
tățile laminoriștilor. Și toate acestea 
văzute in lumina eficienței muncii 
politico-organizat orice desfășurate 
de biroul organizației de bază. a în
deplinirii sarcinilor încredințate 
membrilor de partid. Astfel orienta
te. - dezbaterile au scos in evidență 
necesitatea întăririi ordinii și disci
plinei in unele locuȘi de muncă, a 
respectării mai riguroase a normelor 
tehnologice, a valorificării cu mai 
mare simț de răspundere a materii
lor prime, formulindu-sp. totodată, 
propuneri concrete in acest sens.

Secretarul biroului organizației de 
bază, Constantin Munteanu, un har
nic laminorist și un comunist cu 
multă experiență politică, explică 
Clar ,și precis cum a procedat biroul, 
in situația amintită : „Tema și com
ponența colectivului de redactare a 
referatului au fost anunțate comuniș
tilor la adunarea precedentă, așa cum 
dealtfel facem întotdeauna. Maistrul 
de schimb, șeful de echipă, secreta
rul organizației U.T.C., organizatorul 
grupei sindicale și doi tovarăși din 
colectivul de agitatori urmau să în
tocmească referatul, pe baza observa
țiilor proprii, a consultării unui nu
măr cit mat mare de oameni, fie că 
erau sau nu membri, de partid, deoa
rece Ierna interesa pe toll. Timp de 
citeva săptămâni ei au consemnat la 
fata locului o multitudine de aspecte. 
Apoi, colectivul de redactare s-a in- 
iilnit cu biroul organizației de bază 
și împreună au selectat cele mai 
semnificative date. Au cumpănit cu o 
deosebită grijă alegerea exemplelor 
negative. Sub conducerea unui mem
bru al biroului, s-a trecut la redac
tarea referatului, după care, eu 
citeva adăugiri, biroul l-a aprobat. 
Cit se poate de simplu".

Intr-ndevăr, un lucru simplu, dar 
pc care biroul organizației de bază 
nr. I din secția profile formate 
la, rece — altă organizație din cadrul 
aceleiași întreprinderi — nu l-a in-

țeles pină acum. De pildă, la aduna
rea din august a fost prezentat re
feratul intitulat „Comunistul, factor 
activ in toate domeniile”. Deși co
rect in formulări, referatul n-a con
ținut dcciț generalități despre înda
toririle membrilor de partid. fără 
nici o referire concretă ia activitatea 
comuniștilor din secție. Pe bună 
dreptate lăcătușul Constantin Cioba- 
nu nu s-a declarat mulțumit de re
ferat și a criticat faptul că astfel de 
documente nu se elaborează de că
tre (in colectiv. Dar nu întotdeauna 
stabilirea de colective pentru redac
tarea documentelor ce urmează a fi 
supuse adunărilor generale de partid 
înseamnă din capul locuiui că parti
cipanții la dezbateri vor beneficia de 
o bună bază de discuții. Biroul or
ganizației de bază din atelierul cer
cetare. proiectare, hidromecanică și 
nave noi de la ICEPRONAV supune 
comuniștilor teme generoase, ca de 
pildă „Analiza contribuției comu
niștilor la implementarea și aplica
rea tehnicii de virf". Numai că re
feratul nu a analizat această contri
buție. ci a prezentat un raport de 
producție. Și cind a fost examinată 
activitatea sindicală, aceleași proble
me au fost relevate (organizarea sis
temului de lucru la calculator, difi
cultățile in dactilografierea lucrări
lor). Cu variațiuni stilistice, aceleași 
aspecte le poți intîlni și cu prilejul 
analizării îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Firește, și intervențiile comu
niștilor au gravitat pe aceleași coor
donate date de conținutul referate
lor.

S-ar putea ridica, desigur, o Între
bare : oare problemele de producție 
nu trebuie să ocupe primul loc in
tre preocupările comuniștilor ? Un 
răspuns l-ar putea constitui în ca
zul de față însuși modul in care bi
rou) organizației de bază din atelie
rul mașini și instalații de forța și 
atelierul instalații do corp și. acce
sorii (tot din cadrul ICEPRONAV) 
ințelege să Îndrume colectivele de 
redactare a referatelor pentru adu
nările generale ale comuniștilor. Și 
comuniștii de aici au în atenția lor 
pe prim pian producția, materiali

zată in proiectele prevăzute a fi rea
lizate. o preocupare insă văzută prin 
prisma activității specifice de oartid. 
Dc pitdă. comuniștilor li s-a prezen
tat o analiză privind integrarea noi
lor încadrați in activitatea ce se'des
fășoară in cele două ateliere. Evi
dent, un aspect legat de activitatea 
direct productivă. Sub îndrumarea 
biroului, colectivul de redactare a 
referatului a avut in vedere atit la
turile stricte ale specificului muncii 
de proiectare, cit și pe cele politico- 
educative, pentru ca organizația de 
partid sli contribuie, mai mult la in
tegrarea rapidă și eficientă a noilor 
cercetători, la dezvoltarea stimei și 
respectului reciproc, la formarea 
spiritului de echipă atit de necesar 
intr-un colectiv cu specializări de 
mare diversitate, la stimularea pre
ocupărilor de a-și ridica permanent 
pregătirea profesională. Și in aceas
tă organizație a fost analizată acti
vitatea grupei sindicale. Dar cu totul 
altfel. Referatul a informat adunarea 
generală asupra modului cum’au ac
ționat comuniștii in cadrul grupei sin
dicale, cum a îndrumat și sprijinit 
biroul activitatea sindicală pentru a 
mobiliza colectivul la îndeplinirea 
prevederilor de plan. Este și expli
cabil faptul că în adunările de partid 
din această organizație au loc dez
bateri pasionante, criticile construc
tive, exigențele privind perfecționa
rea muncii nu se Opresc la... dacti
lografe și desenatoare, iar rezulta
tul 11 reprezintă o activitate de 
partid dinamică, responsabilă, efi
cientă.

Comitetele de partid din cele două 
unități se pot mindri cu organizații 
de bază model. Nu insă cu toate. Un 
Sprijin diferențiat acordat organiza
țiilor de bază din partea celor două 
comitete, a Comitetului municipal 
de partid Galați, inițierea unor per
manente schimburi de experiență, 
îndeosebi în ceea ce privește pregăti
rea adunărilor generale, vor deter
mina fără indoială imbunătățirea 
calitativă a activității de partid in 
ansamblul ei. i

Constantin VARVARA/

Nu era lipsă de furaje, 
ci lipsă de interes

Citeva precizări ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 
in legătură cu asigurarea efectivelor de purcei destinați Creșterii 

și îngrășârii în gospodăriile populației
In „Scinteia” nr. 12 446 din 29 

august a.c. a fost publicată anche
ta ..Spiritul do inițiativă; interesul 
și buba organizare se măsoară in 
plusuri de producție", ahchetă efec
tuată în județeie Ialomița. Harghi
ta și Giurgiu pe tema asigurării e- 
fectivelor de purcei destinați creș
terii și îngrășârii in gospodăriile 
populației. Din opiniile reprezen
tanților unităților de producție și 
ai direcțiilor agricole județene a 
rezultat că unul din motivele pen
tru care in cooperativele agricole 
de producție nu s-au înființat încă 
micromaternilățile de scroafe pre
văzute in Decretul nr. 395 / 1981 (in 
vederea livrării purceilor Ia popu
lație) este lipsa furajelor. Mai 
exact, se atâta că organele de pla
nificare din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare nu cuprind 
in balanțele furajere ale județelor 
și efectivele de scroafe și pureci 
din aceste maternități, cooperative
le agricole trebuind să apeleze la 
bunăvoința furnizorilor de furaje 
pentru asigurarea hranei animale
lor.

Făcind cunoscută această sesizare 
tovarășului Vasile Marin, directorul 
Direcției bazei furajere din Minis
terul Agriculturii șl Industriei Ali
mentare, acesta ne-a precizat :

— Repartizarea bazei furajere pe 
județe se face lunar, in funcție de 
numărul efectivelor și speciilor de

animale. La porcine se ate in ve
dere numărul total de capete, din 
care, separat, numărul animalelor 
din complexele cooperatiste.

— în numărul total stnt cuprinse 
și efectivele de animale crescute in 
sistem gospodăresc — adică in mi- 
cromaternitâli.

— La minister nu ținem o evi
dență detaliată pe categorii de ani
male. in funcție de locul lor de 
creștere : a) in complexe ; b) in 
ferme zootehnice sau c) in micro- 
mflternități. Practic insă, cade in 
răspunderea directă a direcțiilor 
agricole județene să cuprindă in 
numărul total de animale — pe 
care-1 comunică lunar ministerului 
in vederea fundamentării bazei fu
rajere — toate cele trei categorii. 
Dacă unele județe n-au procedat 
așa pină acum, este de datoria lor 
s-o facă pc viitor. Dealtfel, cu oca
zia repartizării bazei furajere pen
tru luna octombrie s-a atras a- 
tenția tuturor județelor să includă 
in efectivul raportat ministerului șl 
numărul animalelor din maternită
țile de scroafe.

...Așadar, pe viitor. în asigurarea 
efectivelor de purcel destinați creș
terii și ingrășării in gospodăriile 
populației, lipsa de furaje nu va 
mai putea fi invocată. Să sperăm 
că nici lipsa de interes.

Mihai IONESCU

Sortiment divers de vase emailate 
pentru uz gospodăresc

Tn mai puțin de 
trei ani de la intrarea 
in funcțiune a între
prinderii de vase ema
ilate din Focșani, pro
dusele realizate aici 
hu devenit nelipsite 
din fondul \de marfă 
al magazinelor din lo
calitate și din toată 
tara.

Ftăspunzind solici
tărilor din ce in ce mai 
mari, colectivul între
prinderii și-a propus

ca in acest an să rea
lizezi peste 9 milioane 
de vase emailate pen
tru uz gospodăresc, cu 
2 milioane mai multe 
față de anul trecut, in 
același timp au spo
rit preocupările pen
tru diversificarea ga
mei de produse și îm
bunătățirea continuă 
a calității acestora.

încă de pe acum, in 
cadrul întreprinderii 
s-a trecut la pregăti

rea producției anului 
viitor, un loc aparte 
constituindu-l diversi
ficarea in continuare 
a gamei de produse, 
în prezent se pregă
tește documentația 
pentru 24 de noi ti
puri de vase bombate 
pentru bucătărie, pre
cum și pentru 15 mo
dele de vase miei care 
vor fi confecționate 
din materiale recupe
rabile. (Dan Drăgules- 
cu).

.QMNTm^mjORiLOgj,
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

• sesizari • opinii • propuncri •

Valoarea unor propuneri cetățenești
In numeroasele intilniri pe care 

primăria orașului Oltenița ie-a avut 
cu cetățenii, aceștia au scos în evi
dență indatoririle ce le au, atit ei 
cit și unitățile socialiste, in ceea ce 
privește întreținerea și păstrarea 
curățeniei clădirilor, incintelor, a 
arterelor dc circulație, a locurilor 
publice, a spațiilor de folosință co
mună, amenajarea spațiilor și zo
nelor verzi. In toate întrunirile, ce
tățenii au dat dovadă de multă ini
țiativă. Numai la nivelul orașului, 
de pildă, s-au înregistrat aproape 
50 de propuneri, dintre care 11 sint 
cu posibilități de rezolvare la nivel 
județean, iar celelalte pe plan local.

In urma acțiunilor concrete În
treprinse s-au obținut multe rezul
tate bune, cu o eficiență economică 
deosebită. Astfel, s-au extins și a- 
menajat spațiile și zonele verzi in 
suprafață de 345 mii mp, cu o va
loare de peste 2 768 mii lei t s-au 
plantat peste 9 500 pomi și arbuști, 
cu o valoare de 41 mii lei ; au fost 
amenajate locuri de joacă pentru 
copii ; s-au executat șanțuri pentru 
scurgerea și colectarea apelor plu
viale. atit in afara perimetrului, cit 
și in perimetrul orașului, in lungi
me de circa 6 300 ml, in valoare 
de peste 300 000 Iei : au fost ame
najate terenurile rămase disponibi

le in urma demolărilor, in supra
față de 4.8 hectare, care au fost cul
tivate cu legume și zarzavaturi ; in 

.același timp, cetățenii orașului au 
participat la lucrările de construc
ții de străzi și trotuare, la depa- 
vâri, săpături și manipulări de ma
teriale. la amenajarea bazei sporti
ve a orașului, a pieței agroalimen- 
tare, obținindu-se in total economii 
in valoare de peste 27 .milioane lei.

Trebuie să evidențiem participa
rea la muncă patriotică a tuturor 
oamenilor muncii din orașul nos
tru și. in mod special, a celor de 
la unitățile Î.C.N.P.T., Filatură, 
cooperativa Dunărea. I.S.C.I.P. și 
E.G.C.L. Pe baza rezultatelor obți
nute, a înfăptuirii tuturor propu
nerilor cetățenilor, estimăm că pină 
la sfirșitul anului vom reuși să ri
dicăm suma economiilor despre 
care aminteam lă cel puțin 30 de 
milioane lei. Dar ciștigul cel mai 
mare ii reprezintă spiritul de ini
țiativă al maselor mereu In acțiu
ne. participarea conștientă a tutu
ror cetățenilor la tot ce hotărim, 
la tot ce Înfăptuim.

Victor COJOACA
președintele Comitetului executiv 
ol Consiliului popular orășenesc 
Oltenița

Nerăbdare 

scump plătită
Un tinăr de 22 de ani din 

Brașov a rămas blocat in liftul I 
bloetllui in care locuia. împreu- ] 
nli Cu alți trei locatari. Ultimii 
trei au așteptat, resemnați, să I 
vină meșterul să repare liftul. | 
Mai nerăbdător, tânărul a căutat 
să găsgască o soluție spre a ieși I 
din lift. Dar a fost suficientă o | 
clipă de neatenție și s-a prăbu
șit. în gol, de la Circă 30 .metri. I 
N-a măi putut fi salvat.

DEOCAMDATĂ,
MIJITE SOUTH 

DE VALORIFICARE
N-AC DEPĂȘIT FAZA BCNELOR INTENȚII

Locul plutelor să-l
Cu aproape o sută de ani in 

urmă, pe o serie de șosele din ju
dețul Argeș : Pitești — București. 
Pitești — Citnpulung. Pitești — 
Curtea de Argeș ș.a. au fost plan
tate sute de mii de plute româ
nești. In acest răstimp, multe din
tre ele au imbătrinlt. au făcut 
scorburi, altele s-au uscat. După 
ploi mai intense sau pe timp de 
furtună, unii dintre acești copaci se 
dezrădăcinează sau se rup parțial, 
provocind sau amenințind să pro
voace accidente rutiere. De unde 
să știe un conducător auto care 
circula pe șoseaua Pitești — Curtea 
de Argeș, de exemplu, că la kilo
metrul 144-600 se poate prăbuși 
peste el tip comăngc imens, rupt si 
rămas suspendat in pluta din mar
ginea drumului ? Despre aceste ob
stacole pe drumuri publice s-a mai 
discutat și s-a mai scris, dar nici 
direcția județeană de drumuri, 
nici alte organe locale nu au luat 
vreo măsură.

ia pomii fructiferi
Ar fi de mare interes economic- 

Si dendrologic ca aceste plute dg^z, 
pe marginea modernelor șosele 
asfaltate să fie înlocuite treptat cu 
pomi fructiferi, in special cu duzi, 
meri, pruni, nuci, cireși sau tei. 
Spun, și ca mine spun multi alți 
localnici, că ideea plantării de 
pomi este dc mare interes eco
nomic. . deoarece frunzele lor dese 
ar proteja chiar mai bine asfaltul 
împotriva razelor solare din timpul 
verii șl, totodată, ar umbri mai 
puțin suprafețele agricole din 
preajma șoselelor. Dacă specialiștii 
in materie au cumva îndoieli in 
această privință, le-aș sugera să 
se deplaseze pe teren, să calculeze 
și să măsoare la fața locului, să 
asculte și păreriie oamenilor din 
partea locului.i

Vasile NEGESCU
Pitești

„Secretul" unui loc fruntaș
Ion CrețU este un tinăr comunist, 

șef de echipă la atelierul mecanic 
al sectorului minier Berevoieștt- 
Arge.ș. Iată prezentate succint cite
va dintre rezultatele obținute in 
muncă de echipa pe care O condu
ce : in luna august a depășit sar
cinile de producție cu 12 la sută, a 
realizat economii de materiale și 
piese de schimb in valoare de cite
va zeci de mii lei in lunile care 
au trecut din acest an echipa ,a 
strins, in vederea revalorificării, 
peste 100 tone de fier. 1 000 kg de 
ejipru. alte cantități de materiale 
feroase și neferoase : in lupta pen
tru reducerea consumului de ener
gie electrică, mecanicul Ton Crețu 
a luat următoarele măsuri : a înlo
cuit unele electromotoare mai pu
ternice decit era necesar cu altele 
de puteri mâi mici, a pus în va
loare tirajul natural al aerului și

forța gravitațională a apei, Înlătu
rând In acest fel alte citeva agre
gate electrice. Rezultatul : lunar se 
economisesc in sector 10 000 ltWli. 
Toate aceste rezultate le-a obținut, 
firește, in strinsă legătură cu în
treaga echipă. „Să nu funcționeze 
în gol nici un aparat” și „Nici uh 
tir de șpan aruncat la gunoi” -p 
iată doar două dintre îndemnurile 
pe care le materializează lucrătorii 
acestei echipe. La aces.tea se adau
gă o bună Organizare a muncii și 
a timpului dc lucru. Ca- rezultat 
direct.'echipa condusă de el e frun
tașă in producție an de an, iar in 
1982 se menține in fruntea între
cerii socialiste.

Titi BEREVOIESCU 
maistru mecanic, 
comuna Berevoiești

® Hărnicie. Colectivul cooperativei de artă populară și meșteșuguri 
artistice „Hațegana” din orașul Hațeg și-a îndeplinit angajamentele asu
mate in acest an in producție. Astfel, planul cumulat de la începutul anu
lui a fost depășit cu peste 1 100000 lei la producția marfă, cu 1 200 000 lei 
la livrări către fondul pieței și cu 445 000 lei la prestări servicii. (Nîcu 
Sbuchea, orașul Hațeg, județul Hunedoara) ® Solicităm Direcției județene 
de drumuri și poduri Mehedinți să urgenteze refacerea podului de peste 
fiul HUșnifa din comuna Prunișor. Construit cu cițiva ârti in urmă, po1- 
du) s-a. surpat la un capăt din cauza rezistenței slabe a vechiului dig pe 
care nu fost sprijinite grinzile și plăcile de beton. Deși s-au dat asigurări 
repetate că podul va fi refăcut, lucrările întârzie în mod nejustificat. (Ion 
Florcscu. Comună Prunișor. județul Mehedinți) @ Nu este bine că la 
Termocentrala Ișalnița o serie de revizii tehnice și reparații curente ale 
blocurilor energetice, cuprinse in program, au tost aminate sau executate 
doar parțial, inlocuindu-se unele reparații curente cu simple revizii teh
nice. Un asemenea procedeu afectează buna funcționare a acestor agregn- 
te. (Nicolae Maroga, tehnician. Craiova) ® La Școala generală, cu clasele 
I—X din comuna Buriia Mare, județul Mehedinți, spațiul de șcOlariz.are 
a fost extins cu incâ 4 săli de clasă, amena.iindu-se, totodată. Cabinete 
pentru toate disciplinele de tnvățămint. (Nicolae Perianu, comuna Buriia 
Mare, județul Mehedinți)

„CONTUL? RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSiBILE 
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii"

- in tone combustibil convențional —

Unitatea en

A uitat să mai 

„dispară" |
Aflat prin Deva, A. Borza din . 

Petroșani s-a gindit. să facă un I 
popas la... popasul turistic de la • 
izvorul „Detebal". Cum localul , 
era închis lă ora aceea, i-a dat I 
de citeva ori roată și, nezărind ■ 
nici țipenie de om, s-a furișat . 
înăuntru. A încărcat la iuțeală o 
sacoșă cu ce a găsit mai la în- ’ 
demină și a dat să plece. Dar . 
cind să iasă i-â făcut Cu ochiul I 
o sticlă de tărie și n-a rezistat I 
ispitei, A tras o dttșcă, apoi 
dOuă și inert nouă... Pină cind | 
din compania lui Baclius • 
a „plonjat" in brațele lui Mor- 
teu. Acolo a fost găsit diminea- | 
fa. dormind buștean. A fost luat, • I 
cum se zice, ca din dală.

Rubrică realizată dă ’
Petre POPA .
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii"

Ca specialist ce-și desfășoară acti
vitatea iu instalația PVC II de ia 
Combinatul chimic Rimnicu Vilcca, 
inginerului Grigore Arnăuiu ii reve
nea sarcina de a veghea la obținerea 
unor produse de inaltă calitate. Dar 
in paralel cu această sarcină, ingine
rul Arnăutu era frâmintat și de găsi
rea unei soluții pe baza căreia căl
dura acumulată in condensul rezultat 
din aburul folosit la uscarea poli- 
clorui’ii de vinii să pdată ti recupe
rată. Pină la Urmă, propunerile sale 
au fost materializate intr-uii set de 
■documentații realizate în cadrul 
atelierului de proiectare și apoi, in 
mod practic, intr-Un original sistem 
de captare a Căldurii. Eficiența i De 
această calo se recuperează aproape 
300 tone CoiilbustiLiI convențional 
pc aii.

Și asefoenea preocupări notabile au 
numeroși âlți specialiști sau muncitori 
cu experiență de la Combinatul chi
mic Rimnicu Vîlcea. A«a se explică 
faptul că. din resursele energetice 
refolosibilc evaluate ia 88 848 tone 
combustibil conveaționAl pe an, care 
erau cșapate in aer ori se pierdeau 
in instalații. 63 167 tone sint la ora 
actuală recuperate și feutilizate.

Totuși, după cum se poate observa, 
mai sint încă import uite resurse ne
puse in valoare. Dintr-un inventar de 
probleme pe care ni-1 prezintă ing. 
Lucian Călin, șeful biroului mecano- 
energetic ai Centralei industriale 
de produse anorganice Rm. Viieea, 
reținem, intre altele. că cele 
aproape 25 700 tbne dc combustibil 
convențional inventariate, dar liere- 
cuperate, se regăsesc in hidrogenul

excedentar ■ din instalația de elec
troliză -- un valoros combustibil care 
este purjat in atmosferă de mai 
multi ani,, in căldura gazelor de 
ardere de la cuptoarele de cracare 
dicloretan din secția monomeri, ca și 
in căldura reținută in condensul 
impurifieat, din care nu se recupe
rează, deocamdată, decit 7 284 tone 
combustibil convențional.

Ancheta „Scînteii11 
în unități de pe 
platforma chimică 

Rîmnicu Vîlcea

— În cazul hidrogenului exceden
tar — precizează inginerul Lucian 
Călin ■- inițial s-a mers pc Ideea 
adoptării unor soluții și utilaje din 
import. între timp s-au propus alte 
Variante mai puțin costisitoare, rea
lizabile in țară și care, sperăm, vor 
avea același randament. Una dintre 
ele va fi experimentată chiar in 
această lună, după care. în funcție 
de rezultate, vom trece la aplicarea 
ei. Ar fi bine să reușim, pentru că 
numai pe âceasiă cale am asigura 
combustibilul necesar pentru func- 
țiohăfca pc timp de aproape 9 zile a 
întregului combinat.

Cit privește relelalte două resurse, 
stadiul investigațiilor n-a depășit

faza bunelor intenții și a... hirtiilor. 
Compartimentul de resort al combi
natului chimic a lansat o comandă 
către Institutul de inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru industria 
chimică București pentru elaborarea 
unei soluții de refolosire a gazelor 
de ardere de la cuptoarele secției 
monomer, după care și-a considerat 
misiunea incheiatâ. Cam la fel stau 
lucrurile și cu recuperarea căldurii 
clin condensul impurifieat, în legă
tură cu care s-a ehiis O comandă 
pentru studierea locurilor dc impuri- 
fleare și a posibilităților de utili
zare. Comanda . a rămas, cel puțin 
pină în prezent, l’âră ecou. Așa că, 
ni se spune, m acest trimestru vor 
fi elaborate și trimise alte hirtii : o 
notă de fundamentare și încă o notă 
de comandă,

tn cadrul investigațiilor întreprinse 
la Combinatul chimie Rimnicu Vil- 
cea âu fost depistate și alte resurse 
energetice refolosibilc. Este cazul, 
bunăoară, al suprapresiunii aburului 
tehnologic produs tn centrala ter
mică proprie, «nergie evaluată ia 
circa 5 000 tone combustibil conven
țional pe an. Pe motivul că nu se 
știe precis dacă se va renunța la 
serviciile acestei centrale in favoarea 
uzinei termoelectrice din vecinătate, 
propusă a fi trecută pe combustibil 
solid, nimeni nu mișcă un deget 
pentru valorificarea acestei resurse. 
Dar tot de aceeași problemă deoinde 
și utilizarea hidrogenului excedentar 
și a deșeurilor combustibile rezultate 
din procesul 'ehnolngic al instalației 
tie oxo-alcooli I. evaluate la 5 845 
tone combustibil convențional pe an.

1. întreprinderea de țevi 
„Republica" — Bucu
rești

2. Combinatul chimic 
Tirnâveni

3. Combinatul metalur
gic Tulcea

4. întreprinderea de alu
mina Tulcea

5. C.I.C. Turnu Măgurele
6. Combinatul chimic 

Rm. Vîlcea
7. C.P.S. Rm. Vîlcea

ilul resurselor 
itice refolosibile 
depistate

Echivalente cu 
consumul de energie 
al unității pe timp 

de :

38 000 110 zile

68 623 80 zile

75 000 75 zile

86 000 130 zile
78 900 30 zile

88 848 67 zile
59 894 54 zile

Totalul resurselor 
energetice 
recuperate

Resurse energetica 
de recuperat 
în continuare

15 000 23 000

40 800 27 823

A 75 000

15 100
37 900

70 900
41 000

63 167
24 159

25 681
35 735

Importante resurse energetice fc- 
folosibile au fost inventariate și la 
Combinatul do produse sodice Itim- 
nicu Vilfcea. Iată citeva dintre ele : 
căldura reținută in leșia finală de 
la instalația de dislilatie a sodei cal
cinate — 28 800 tcc/an ; căldura ga
zelor de ardere evacuate la coș de la 
calculatoarele uzinelor II și Iii — 
2 943 tcc/an ; căldura din condensul 
rezultat la calcinatorul cu abur — 
342 tcc/an ; căldura din bateriile de 
solidificare a sodei caustice amonia- 
cale' — 599 tcc/an. Adunînd. se 
ajunge la aproape 33 20(1 ier, cănli- 
(ăle suficientă întregului combinat 
pimiftl a funcționa mai bine de o 
lună de zile!

Ce eforturi s-au depus in vederea 
recuperării acestor resurse energe
tice ? Un prim pas a fost tăcut : 
pentru reținerea căldurii din leșia 
finală s-a montat un schimbător de 
căldură in vecinătatea secției de 
sodă calcinată I. Dar punerea 
acestuia in funcțiune este condițio

nală de instalate» unui denisipator, 
utilaj aflat abia in execuție Ia 
Întreprinderea d» utilaj chimic și 
forjă Rimnicu Vilcea.

— Dacă în anii trecuți Ministerul 
Industriei Chimice n-a fost receptiv 
la propunerile noastră privind recu
perarea resurselor energetice refolo
sibilc, obligindu-ne să efectuăm ase
menea lucrări pe fonduri de produc
ție, pentru acest ân ne-au fost apro
bate investiții și am trecut la pregă
tirea și realizarea acestora — ne 
spune ing. Sorin Radulescu, din ca
drul serviciului inecano-energetic. 
împreună cu i.C.S.i.T.E.E.M.R. Bucu
rești am finalizat deja studiul de 
oportunitate și proiectele pentru ca
zane. iar in ultimele zile am lansat 
comenzile pentru executarea utila
jelor necesare.

Din păcate insă, lucrurile au în
ceput să se împotmolească. Execu
tantul Utilajelor — întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă — aflat la 
citeva sute de metri de combinat,

afirmă că nu are capacitate pentru a 
Ie realiza imediat și, in consecință, 
a eșalonat termenele de predare pină 
in anul 1984. Neavînd incotro, com
binatul dc produse sodice și-a pre
văzut prin plan punerea in funcțiune 
a cazonelor și schimbătoarelor de 
Căldură abia pentru... trimestrul IV 
1984. Deci, in cei doi ani se vor mai 
irosi aproape 70 000 tone combustibil 
convențional — echivalentul energiei 
nerecuperate. Ceea ce nu poate fi 
admis sub nici un motiv 1 De aceea, 
considerăm necesar ca organele ju
dețene de resort. Împreună cu con
ducerile celor două unități, să sta
bilească măsurile necesare pentru 
fabricarea neintirzlată a utilajelor 
respective, aceasta fiind in interesul 
atit al gospodăririi mai bune a ener
gici pe plan local, cit și in interesul 
economiei naționale.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii*
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ISKKUL TVM - în perioada de vîrf a lucrărilor de toamnă 
Toate mijloacele mecanice, toate forțele umane de la sate - puternic concentrate 

pentru viteze maxime de lucru la recoltare și însămînțări!

SEMĂNATUL GRÎULUI
Situația, pe județe, în seara zilei de 4 octombrie

OTOMANI

SUCEAVA

neamț

VASLUI
BACAU

ARAD ALBA GALAȚI

SIBIU

HUNEDOARA

9 UZAU

TULCEA

CARAS'StnRIX

TELEORMAN

u/STRița 
NAȘĂ UDî

BIHOR

COVASNA
BRASOV

HARGHITAMURES

CAI ARAȘI CCNLTANTA

ZONA I
Peste media zonei : Buzău — 54 la sută ; Brăila — 

- 33 la sută ; Tulcea 33 la sută.
Sub media zonei : Teleorman — 14 la sută ; Dolj - 

17 la sută ; Olt, Giurgiu și Sectorul agricol Ilfov — 20 
la sută.

ZONA A II-A — media 41 la sută
Peste media zonei : Vaslui — 64 la sută ; Bacău - 

62 la sută ; Vîlcea — 58 la sută.
Sub media zonei : Caraș-Severin - 21 la sută, Me

hedinți — 23 la sută ; Bihor — 24 la sută.

ZONA A III-A — media 64 la sută
Peste media zonei : Covasna — sută la sută ; Bis- 

■ trița-Năsăud — 80 la sută ; Sibiu — 77 la sută.
Sub media zonei : Alba- — 47 la sută ; Mureș — 55 

la sută ; Sălaj — 56 la sută.

BACĂU:

Ritmul însămînțărilor 
a crescut, dar nu în toate 

unitățile
în ultima vreme. In ju

dețul Bacău ritmul Ia se
mănatul griului s-a inten
sificat mult. în consiliile 
unice Răcăciuni. Filipești, 
Parincea și Helegiu se 
seamănă zilnic suprafețe 
de două și chiar de trei 
ori mai mari decît in 
cursul săptăminii trecute. 
Ca urmare, pină în ' sea
ra zilei de 4 oc
tombrie. în județ au fost 
insâmințate cu griu 31 000 
hectare, adică 62 la sută 
din suprafața prevă
zută. Se lucrează in 
formații mari, complexe, 
conduse de specialiști, in 
schimburi prelungite, iar 
acolo unde este po
sibil — în două schim
buri. Pentru a se a- 
sigura forța de muncă 
necesară la arat și semă
nat au venit să lucreze pe 
tractoare incă 300 de me
canici din întreprinderi și 
centrele de reparații, elevi 
din școlile profesionale, 
cooperatori care știu să 
conducă tractorul. Ing. 
Gheorghe Antochi. direc
torul general al direcției 
agricole, aprecia că, în 
pofida condițiilor grele 
pricinuite de seceta pre
lungită din această toam
nă, se lucrează repede și 
bine și că există toate 
condițiile ca semănatul 
griului pe cele aproape 
50 000 hectare să se în
cheie pină la finele aces
tei săptămîni.

Ne-am convins de acest 
lucru și în raidul între
prins într-o serie de 
unități din consiliile agro
industriale Izvoru Berhe- 
ciulni și Traian. Pe tere
nurile cooperâtiv.ei agri
cole din Oncești. de 
exemplu., lucrau toate cele 
19 tractoare, din care cinci 
la semănat. Aflat- la fața 
locului, ing. Dan Fufezăn 
a ținut să precizeze : „Nu 
semănăm decît acolo unde 

. nămsntul este bine, pregă
tit. Pentru aceasta, trecem

mai întii cu tăvălugul să 
sfărâmăm bolovanii și apoi 
lucrăm terenul cu grapa 
cu discuri pină ce stratul 
germinativ devine așa 
cum îl dorim". Se lucrea
ză repede, fără a se face 
însă rabat la calitate, și în 
fermele I.A.S. Traian.

Trebuie spus însă că 
ritmul zilnic de lucru pla
nificat pe. județ la se
mănat nu a fost realizat 
încă. La Filipeni, bună
oară. comună din consiliul 
Izvoru Berheciului, s-a 
semănat de două ori mai 
puțin decît la Colonești. 
Și aceasta pentru că aici 
se lucrează zilnic numai 
cu 3 semănători din cele 
10 existente. „Nu avem 
teren pregătit" — moti
vează mecanizatorii. De 
această treabă însă nu se 
ocupă nimeni din condu
cerea unității. Este ade
vărat. pe o solă din apro
pierea sediului cooperati
vei agricole erau la pre
gătirea terenului 9 trac
toare. dar cit și cum lu
crau acestea nimeni nu 
știa pentru că. deși era 
ora amiezii, nu trecuse pe 
la ele nici un inginer și 
nici președintele unității. 
La Filipeni mai sînt de 
semănat aproape 1 000 de 
hectare cu griu. Lucrîn- 
du-se în ritmul de pină 
acum ar însemna ca lu
crarea să se încheie peste 
o lună de zile. Dealtmin- 
teri. în întreg consiliul 
Izvoru Berheciului mij
loacele mecanice existen
te nu se folosesc la în
treaga capacitate. Toc
mai de aceea este nevoie 
să se ia măsuri energice 
pentru ca și îh unitățile 
din consiliile agroindus
triale unde semănatul este 
rămas in urmă, ritmul de 
lucru să sporească la ma
ximum.

Gheorcțhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

BOTOȘANI:

...Așa scade 
decalajul dintre recoltare

și transport
Pină în seara zilei de 4 

octombrie, în județul Bo
toșani porumbul a fost 
recoltat de pe 66 340 hec
tare, ceea ce reprezintă 94 
la sută din suprafața cul
tivată. în majoritatea 
unităților porumbul se 
recoltează cu coceni cu tot 
și abia apoi se face de- 
pănușarea. Din această 
cauză, la fondul de stat 
s-au livrat numai 9 la 
sută din cantitățile prevă
zute. Iată de ce, în ju
deț se pune problema 
depânușării rapide a po
rumbului. Ce se face pen
tru grăbirea acestei lu
crări ?

Ne aflăm In comuna 
Durnești. Recolta de po
rumb este bună. .Mai 
bună, pare-se, ca-n ori
care din anii ultimului 
deceniu, deși rezultatele 
cooperatorilor de aici au 
strălucit mereu între 
cele ale întregului județ. 
Cu toate acestea, pri
marul comunei. Mihai 
Ungureanu, încearcă o 
undă de regret. „N-am 
putut depănușa pină a- 
cum decît citeva glugi 
de porumb. Și avem, pe 
total comună, peste 1 000 
hectare. Aur de porumb, 
nu altceva..." Și cite 
situații de acest fel exis
tă în județ !

Ne-am amintit de ase
menea necazuri intr-o 
altă comună botoșăneană 
— Santa Mare. Era spre 
căderea nopții, se părea 
că fiecare -sătean și-a 
încheiat conturile pe ziua 
respectivă. Dar primarul 
comunei. Petru Ojoc. ne 
spulberă părerea. între- 
bîndu-1 pe președintele 
cooperativei agricole. Va- 
sile Rotaru : „Cine mer
ge in astă-seară la șeză
toare ?“ „Cum cine 
merge ? — răspunde ce
lălalt. Toți. Adică eu. 
secretarul comitetului de 
partid-. vicepreședintele, 
șefii de fermă..." „A-

tunci eu am să plec la 
Rînghilești, intervine pri
marul. In seara asta și 
acolo se organizează cite 
o șezătoare, pe fiecare 
fermă".

Ce erau aceste șeză
tori despre care se vor
bea ? Ne-a explicat, pe 
drum, tovarășul Ojoc, 
ne-am convins, apoi Ia 
Rînghilești. Reluarea, cu 
inalt sentiment al parti
cipării. a unei străvechi 
tradiții de petrecere a 
nopților de toamnă prin 
partea locului. De pe
trecere atît plăcută, cit 
și utilă. Sătenii, după 
ce-și adăpostesc anima
lele de pe lingă casă, se 
adună într-un loc din 
cimp, dinainte stabilit. 
Se cintă, se spun glume, 
se face haz, dar se 
lucrează intens la depă- 
nușarea porumbului.

Nu-i locul, aici, să re
liefăm caracterul educa
tiv al „șezătorii" la care 
am participat. Deși ar 
merita-o, poate, cu pri
sosință. Vom evidenția, 
in schimb, efectul eco
nomic. Pină acum, in 
comuna Santa Mare mai 
bine de jumătate din pro
ducția de porumb a fost 
depănușată, știuleții fiind 
transportați în Între
gime la bazele de 
depozitare. Suprafața ce 
s-a aflat în cultură 
și producția obținută 
se apropie în acest 
an de cele ale coopera
torilor din Durnești. 
Ceva totuși îl diferenția
ză : o tradiție încă ne
pusă în valoare în ul
tima comună amintită. 
In interesul denozitării 
neîntîrziate a recoltei este 
bine să preia această tra
diția și cooperatorii din 
Durnești, ca și cei din 
alte localități.

Sîlvestri AILENE1
Corespondentul „Scinteii"

CULESUL PORUMBULUI
Situația, pe județe, în seara zilei de 4 octombrie
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ZONA I — media 65 la sută
Peste media zonei : Sectorul agricol Ilfov — 86 la 

sută ; Olt - 78 la sută ; Călărași 71 la sută.
Sub media zonei : Constanța — 51 la sută ; Tulcea 

— 56 la sută ; Teleorman — 61 la sută.

ZONA A II-A — media 63 la sută
Peste media zonei : lași - 95 la sută ; Botoșani - 

94 la sută ; Bacău — 78 la sută.
Sub media zonei : Caraș-Severin — 36 la sută ; Satu 

Mare — 44 la sută ; Vaslui — 49 la sută.

ZONA A III-A — media 39 la sută
Peste media zonei : Hunedoara — 83 la sută ; Su

ceava - 65 la sută ; Mureș - 44 la sută.
Sub media zonei : Harghita — 13 la sută ; Sibiu — 

30 la sută ; Cluj - 33 la sută.
(Pină la data menționată, în județele Brașov și Covasna nu a în

ceput culesul porumbului).

esențiala!, îmbunătățirea organizării
Cum se aplică indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea 
desfacerii și satisfacerea promptă a cerințelor de legume și fructe ale populației
Așa cum s-a arătat, în urma recentei vizite de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în piețe ale Capitalei, a analizei efectuate, și pe baza 
indicațiilor concrete ale secretarului general aț partidului, au fost stabi
lite măsuri complexe vizind mai buna organizare a activității piețelor și a 
rețelei de desfacere a produselor agroalimentare, gospodărirea corespun
zătoare a fondului de marfă. Pornind de la analiza situațiilor intilnite în 
Capitală, măsurile adoptate depășesc, firește, prin însemnătatea lor, aria 
Bucureștiului, privind toate localitățile țării incit, prin aplicarea lor gene
ralizată, condițiile favorabile ale acestei toamne să fie pe deplin valorifi
cate în interesul bunei aprovizionări a populației, al cerințelor economiei.

Cum s-a acționat in prima zi după vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ce probleme iși așteaptă încă rezolvarea ? lată, 
mai jos, constatările făcute luni, 4 octombrie, de redactori și corespon
denți județeni ai „Scinteii".

Constatările unui raid întreprins în Capitală 
și în alte orașe ale țării

BUCUREȘTI: mai 
multe spații 

de desfacere, mai 
mulți vînzători...

PIAȚA UNIRII. Atrași de calitatea 
legumelor și fructelor puse in vîn- 
zare, de aspectul lor îmbietor, mii de 
cetățeni iși fac cumpărăturile. „Lu
crurile s-au îmbunătățit simțitor prin 
aplicarea indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, date cu prilejul 
recentei vizite — ne spune Aurel 
Chiran, administratorul pieței. Deși 
ri-au trecut decît 24 de ore de la 
această vizită, s-au luat, după cum 
se vede, măsuri de îmbunătățire a 
desfacerii îndeosebi prin organizarea 
mai bună a fluxului mărfurilor și 
sortarea atentă a legumelor ofe
rite de unități. Fiecare vinzător are 
la dispoziție o cantitate de marfă 
cu 30 la sută mai mare decît ieri, 
ceea ce creează posibilitatea ser
virii mai bune : ani înființat incă 
18 puncte de vinzare, prin utili
zarea mai bună a spațiului existent 
și a mierohalei și prin reparti
zarea unui număr de lucrători din 
alte sectoare comerciale, mai puțin 
solicitate in această perioadă. în ce 
privește calitatea produselor puse in 
vinzare, pot spune că ceea ce am 
primit astăzi de la producători este 
de bună calitate, marfă sortată cu 
grijă : ceea ce aveam in propriile 
stocuri a fost sortat, cu aceeași aten
ție, de lucrătorii noștri".

Și cantitativ lucrurile stau bine. 
Punînd față în față intrările de 
luni, 27 septembrie, cu cele de luni, 
4 octombrie, constatăm că s-au pri
mit cu 8 tone mai mulți cartofi, cu 
10 tone mai mult ardei gras și capia. 
cu peste 7 tone mai multi gogoșari. 
cantități incomparabil mai mari de 
roșii și fructe.

SORTAREA LEGUMELOR — 
O PROBLEMĂ PRIORITARA
HALA OBOR. Citim actele de re

cepție din ajun : 60 tone de cartofi, 
10 tone de ceapă. 10 tone de roșii, 
15 tone de ardei gras și gogoșari. 
25 tone de varză. 2.5 tone de struguri, 
2.2 tone de mere etc. Marfă multă, 
suficientă. Cele mai multe produse 
iși păstrează aromele și prospețimea 
din grădini și livezi. Dar nu toate. In 
contrast cu tejghelele bogat încărcate, 
intr-un colț dăm peste citeva lăzi ur
gisite : vinete scofilcite. morcovi mi
cuți și uscați ca păstăile. ardei gras 
cu tendința de a deveni cocă... Citeva 
sute de kilograme. Toate scoase din 
rafturi după sortarea efectuată, in 
urma indicațiilor primite. între prin
cipalele sarcini ale lucrătorilor de aici 
se înscrie, deci, și in continuare, 
înlăturarea din vinzare a legumelor 
și fructelor degradate calitativ.

...Afară, pe platforma din fața halci 
— un adevărat munte de cartofi : 
30 de tone. Pe pavaj direct. Unii cit 
pumnul, alții cit aluna. Unii cu 
„răni" adinei, ascunse de pămintul 
negru, alții cu carnea încă albă, 
tăiați la recoltare — ceea ce arată 
clar că problema sortării produselor 
continuă să fie de acută actualitate. 
Cei doi vinzători — am aflat apoi că 
sint ospătari detașați să dea o mină 
de ajutor — încercau să sorteze cîte 
ceva. Dar e vorba dp 30 000 kilo
grame ! între timp, am fost însă 
informați despre măsurile luate pen
tru sortarea cartofilor atit cu for
țele lucrătorilor din hala Obor, cit si 
cu alte ajutoare primite. Dar la 
depozite să nu existe oare control de 
calitate ?

Activitate intensă și în PIAȚA ILIE 
PINTILIE. Avîrid marfă suficientă și 
de bună calitate, toate cele 13 punc
te de desfacere — 9 fixe și 4 vo
lante — au lucrat din plin. Roșii au 
fost insă cam puține — doar o 
tonă. în cursul dimineții a so
sit și o mașină cu sticle cu oțet, 
mult așteptate, pentru că în toată 
piața nu exista nici o sticlă, toc

mai acum, cînd e vremea murăturilor.
— In urma indicațiilor primite direct 

de la secretarul general al partidului 
— ne-a spus responsabilul unității 
I.L.F., Mihai Buru — s-a trecut de 
indată la sortarea tuturor cantităților 
de marfă de care dispunem, astfel 
incit azi. la prima oră, am , etalat 
produse alese, de bună calitate. S-a 
lărgit, practic, suprafața comercială 
pentru desfacerea mărfurilor, spațiul 
acoperit de stivele de ambalaje fiind 
eliberat.

Și, pe temeiul condițiilor concrete, 
o propunere in atenția DIRECȚIEI 
GENERALE COMERCIALE : progra
mul actual al unităților — (6—10 și 
16—20) — să fie adaptat zilelor mai 
scurte de toamnă și iarnă. Cu alte 
cuvinte, să se lucreze dimineața in
tre 7—11, iar după amiaza intre 15— 
19. Ar fi o măsură în interesul tu
turor cumpărătorilor, al reducerii 
aglomerației și intensificării vinză- 
rilor. (Kodiea Șerban, Laurcuțiu 
Dută).

VASLUI: Cadrele 
locale au fost 

repartizate 
pe zone 

legumicole
* Comitetul județean de partid Vas
lui a convocat luni, dis-de-diminea- 
ță, consiliul local al aprovizionării, 
vicepreședintele consiliului popular 
județean. Georgeta Tamaș, informin- 
du-ne asupra unor măsuri operative 
adoptate :

— Buna aprovizionare a oamenilor 
muncii eu legume și fructe depinde 
in primul rind de modul in care sint 
desfăcute pe piață produsele recol
tate. De aceea, am repartizat cadre 
cu munci de răspundere pe zone le
gumicole, pentru a impulsiona și mai 
mult acțiunea de recoltare și trans
port spre piețe, depozite ori fabrici 
prelucrătoare. Pentru operativitate, 
sortarea legumelor și cartofilor se va 
face încă din cimp, și pentru aceas
tă operațiune sporindu-se forța de 
muncă afectată. Recoltele din acest 
an ne permit să asigurăm o foarte 
bună aprovizionare a populației atit 
pentru consumul curent, cit și pen
tru iarnă. Numai în ultimele două 
zile, de pildă, au fost desfăcute peste 
170 tone de legume. 20 tone de fruc
te, 30 tone de cartofi, 50 tone de stru
guri și altele. Totodată, pină acum 
au fost insilozate pentru iarnă 2 900 
tone cartofi, din cele 4 000 tone pla
nificate. peste 650 tone mere, iar În
semnate cantități de legume și fructe 
au fost semiindustrializate. Și acțiu
nea continuă.

Pentru o mai bună organizare a 
servirii se vor construi piețe noi și 
spațioase in municipiile Vaslui și 
Birlad, iar in orașul Huși va fi mo-

. dernizată piața existentă. Grăbim 
întocmirea documentațiilor și trece
rea efectivă la lucru. Avem in vede
re și mărirea .celorlalte spații exis
tente. ca și a numărului punctelor 
de desfacere a legumelor și fructelor. 
Aprovizionarea magazinelor sc va 
face numai noaptea, imbunătățin- 
du-se și orarul de funcționare a pie
țelor. (Petru Necula).

PLOIEȘTI:
Din cimp 

direct pe piață, 
centre de desfacere 

flotante
Cantitățile de legume, cartofi și 

fructe trimise acum in piețele plo- 
ieștene și la magazine au însumat un 
total de 220 tone, cu 15 la sută mai 
mult decît se desfăcea in zilele săp- 
tăminii trecute. Pentru repartizarea 
mai bună a fondului de marfă pe 
raza municipiului, in cartierele nord, 
vest și sud s-au deschis centre de 
vinzare flotante, constituite ad-hoc 
pe platformele remorcilor autoca
mioanelor care aduc marfa. De ase
menea. s-a format și schimbul III, 

* de noapte, Ia descărcat și sortat le
gume.

S-a stabilit ca o bună parte din 
cooperativele agricole din jurul Plo- 
ieștiului (cele de la Gherghița. Bal
ta Doamnei, Drâgănești. Albești și 
altele), ce-și sortează marfa chiar la 
marginea tarlalei, imediat ce o recol
tează — să o trimită direct magazi
nelor, conform unui grafic stabilit. 
„Am dat dispoziții precise lucrători
lor noștri, recepționeri in cooperati
vele agricole — ne spune ing. Gheor
ghe Șulț. directorul I.J.L.F. — să nu 
mai admită sub nici o formă marfă 
nesortată. De asemenea, responsabilii

Afluență de cumpărători la standul de legume și fructe al județului Constanța din piața Obor

unităților nu vor primi, în magazi
ne sau la piață, marfă care nu înde
plinește normele de calitate și pros
pețime. Ca urmare a unor exigențe 
sporite, și la I.T.A. Prahova autoca
mioanele incarcă mai operativ și e- 
fectuează curse mult mai regulate — 
cite două transporturi pe zi pe dis
tanțe intre 20—25 km — puțind fi 
transportate astfel toate produsele 
recoltate".

Intr-adevăr, se poate constata că 
aprovizionarea centrelor de legume 
și fructe din Ploiești se face de la 
lăsarea întunericului și pină spre 
miezul nopții. Este de așteptat ca și 
în alte orașe — Boldești-Scăieni. Si
naia, Cimpina. Văleni de Munte — 
să se treacă la acest sistem. (Con
stantin Căpraru).

1
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Și mentalitățile mai trebuie... sortate

Din ansamblul constatărilor rezultă că organele locale de 
partid și consiliile populare au trecut cu operativitate la apli
carea indicațiilor și măsurilor stabilite de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitei efectuate în piețe ale Capitalei. 
Desigur, este vorba de prime acțiuni, esențial fiind ca, în con
tinuare, să se acorde o atenție nesiăbită problemei aprovi
zionării populației in condiții cît mai bune, să se urmă
rească cu perseverență și tenacitate aplicarea a tot ceea ce 
s-a hotărît. in mod deosebit, este necesar să se acorde întrea
ga atenție bunei organizări a desfacerii, mărindu-se numă
rul punctelor de vinzare, livrării produselor în piețe și punc
tele de desfacere numai in cursul nopții, asigurindu-se o 
vinzare ritmică, mat operativă, îmbunătățirii transportului 
mărfurilor agroalimentare de la locul de producție spre cum
părători.

Pretutindeni, toți cei ce lucrează în sfera serviciilor comer- 
_ ciale să se considere mobilizați, zi și noapte, pentru tradu

cerea in viață a indicațiilor și măsurilor stabilite.

Un episod surprins 
simbâtă. 2 octombrie, 
după-amiază la ma
gazinul „Fortuna" din 
București, calea Do
robanților colt cu'Ște
fan cel Mare — u- 
nitate mare, modernă, 
menită sa înlesnească 

. aprovizionarea cu le
gume și fructe a 
populației din cartier.. 
Mărfuri in cantități 
suficiente : cartofi,
gogoșari, ardei, fructe 
și, mai cu 
roșii.

în contrast 
abundența 
lor, la un alt 
se Înregistra o accen
tuată penurie : la or
ganizarea muncii. Res
pectiv, vinzarea era 
mai mult decît defec
tuoasă : din cele 6 
puncte de desfacere 
amenajate in fața ma
gazinului nu func
ționau decit 3, iar la 
un moment dat 
s-au mai vîndut 
loc roșii deși - 
petăm — lădițele stă
teau stivă in văzul 
tuturor ; vînzătoarea 
plecase ...să mănince 
(!?!), lăsind cumpără

seamă,

însă cu 
produse- 

articol

nu 
de- 
re-

torii să aștepte. („Ce 
vreți, să mănînc in 
fața voastră ?“ — s-a 
„scuzat" ea).

Mai mulți cetățeni, 
indignați de modul in 
care personalul unității 
înțelege să-și facă da
toria, au mers la con
ducerea unității să 
eearâ condica de recla- 
mații. Le-a ieșit îna
inte un om nu prea 
inalt, subțirel, cu mus
tață. îmbrăcat într-un 
halat albastru, care 
luat in primire pe 
ton răstit :

— Ce vreți ?
— Dorim să recla

măm.
— Ce să reclamați ? 

N-aveți ce reclama, 
avem marfă berechet !

— Tocmai de aceea. 
Pe dumneavoastră nu 
vă interesează să vin- 
deți această marfă 7

— Nu 1 Nu mă inte
resează ! Cu marfa 
mea fac ce vreau.

Și a întors tuturor 
spatele.

Legumele respecti
vei unități de stat să 
fie oare marfa „lui", 
proprietatea sa per

sta- 
so-

i-a 
un

sonală, cu care face 
ce dorește ? E o În
trebare foarte impor
tantă, pentru că dacă 
magazinul și produsele 
respective nu sînt 
bunurile sale particu
lare, ci aparțin 
tului, comerțului
cialist, atunci un ase
menea individ nu are 
ce căuta, nici măcar 
ufi ceas, într-o astfel 
de unitate.

M. BABOIAN
P.S. Solicitat' de ce

tățeni să-și spună nu
mele, „responsabilul" 
respectiv a refuzat cu 
indignare, motivind : 
„Nu mă sperii eu de 
astea !“

Credem că pentru 
conducerea întreprin
derii „Fortuna" nu va 
fi prea greu să-I iden
tifice pe „netemăto
rul... responsabil" — 
și să-l elimine nein- 
tirziaî din comerțul 
nostru socialist. Ar 
constitui un exemplu. 
Mai ales că nu e pri
mul caz cînd in 
sau magazine se 
nifestă asemenea 
tudini I

piețe 
ma- 
ati-

f
*

ț

*
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o
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REPERTORIUL
oglinda fidelă

a marilor creații
românești și universale

Arunclnd o privire de ansamblu 
asupra repertoriului muzical al sta
giunii trecute, vom observa multe 
realizări indiscutabile. Iar in această 
privință ne referim atit la promo
varea muzicii clasice universale, cit 
și la aceea concepută de compozi
torii noștri de ieri și de azi. Desigur 
că au fost și unele lipsuri, iar in 
acest sens credem că este bine să ne 
gîndim foarte serios la felul cum 
alcătuim noua stagiune închinată 
Euterpei.

într-o conferință de presă de la 
Filarmonica de Stat „George Enescu", 
dirijorul Mihai Brediceanu spunea : 
„Repertoriul de concerte al noii sta
giuni trebuie să fie o oglindă fidelă 
a marilor creații universale și româ
nești. Lucrările românești programa
te trebuie să fie foarte judicios alese, 
îneît, in mare 
vorbind, trebuie 
să sc contureze o 
unitate în varie
tate, să se relie
feze vechimea ar
tei noastre sono
re, continuitatea 
ei șl mai ales an
corarea celor mai 
valoroase opere in 
spiritualitatea ro
mânească".

„Pornind de la 
aceste considerente, __  ____ ____
din dorință, apreciabilă, de a valorifi
ca primele audiții au fost neglijate 
mari epoci creatoare clin trecutul nos
tru muzical. De pildă, creațiile mari
lor anonimi și mai cu seamă ale ge
nerațiilor enesciene nu au fost puse 
suficient intr-un con de lumină. Ne 
gindim la repunerea în discuție, la un 
înalt grad de măiestrie, a compoziții
lor lui Musicescu, Dima, Mureșianu, 
Vidu, Kiriac, Cucu, lucrări destinate 
corului „a cappella", pline de origi
nalitate și prospețime, concepute cu 
un meșteșug creator stăpinit cu fer
mitate. Referitor la creația enescia- 
na. accentuăm că trebuie să găsim o 
nouă formulă de spectacol pentru 
opera Ocdip ; o nouă regie, un nou 
Oeilip — desigur că nu va fi ușor 
să găsim un interpret de expresivi
tatea lui David Ohanesian — o nouă 
scenografie și, mai ales, o nouă co
regrafie, toate acestea in concor
danță cu mesajul profund al lui 
George Enescu. Este de neconceput 
că baletele lui Mihail Jora nu se 
bucură de o interpretare demnă de 
valoarea lor indiscutabilă. în același 
context se cuvine a evidenția că 
două capodopere cum sint Năpasta 
de Sabin V. Drăgoi și Marin pescarul 

: de Marțian Negrea merită toată con
siderația scenelor 
neglijarea lor nu 
rată și, mai ales, 
convingătoare. Și,
generația enesciană. credem că a so
sit timpul să oferim marelui public 
lucrările lui Dimitrie Cuclin, Îndeo
sebi cele foarte puțin cunoscute. 
S-au montat atitea opere mediocre, 
iar opera Mereagridele, a acestui

Doru POPOVICI

vom constata că

noastre lirice, iar 
mai poate fi tole- 
tălmăcirea lor ne- 
fiindcă vorbim de

autentic creator de muzică româ
nească, continuă să fie necunoscută. 
Dintre simfoniile lui Mihail Andricu 
merită a fi prezentate mai ales Sim
fonia a V-a și a Vl-a, la care am 
adăuga Și profundul Concert pentru 
violiuă și orchestră. Nici Paul Con- 
stantinescu nu este înfățișat publi
cului așa cum se cuvine, iar sut> 
acest raport ne gindim la capodopera 
sa O noapte furtunoasă, care recla
mă o regie cu un profund spirit no
vator,. iar din acest punct de vedere 
ar fi bine să apelăm, că și in alte 
centre muzicale, la aportul substan
țial al unor regizori din lumea tea
trului propriu-zis. Este bine să pro
gramăm multe lucrări ale tinerilor 
compozitori, fapt care a devenit o 
realitate la Filarmonica de Stat 
..George Enescu". însă nu-i -mai pu
țin adevărat că am văzut și progra

marea in cadrul 
unor filarmonici 

eiirroctii prestigioase a unor
piese concepute 
fără meșteșug, co
pii palide ale unei 
avangarde obosi
te. Experiențele 
sint necesare. Ple
dăm pentru ino
vația înțeleaptă, 
așa cum au pro
movat-o creatori 
ca George Enescu, 

Mihail Jora. Anatol Viera. Tiberiu 
Olah, Pascal Bentoiu, Ștefan Nicu- 
lescu, Theodor Grigoriu, Dumitru Ca- 
poianu, Cornel Țăranu Sau mult re- 
gretații Liviu Glodeanu și Mihai Mol
dovan — și enumerarea ar putea 
continua.

în ceea ce privește muzica univer
sală din trecut, trebuie să recunoaș
tem că ea cere interpreților noștri o 
pregătire intensă pentru a tălmăci 
cu măiestrie muzica clasică. Se cîntâ 
marile creații ale titanilor : Bach, 
Mozart, Haydn, Wagner etc., piese ce 
solicită o înaltă profesionalitate.

Formațiile corale din cadrul filar
monicilor noastre sint mult ocupate 
cu pregătirea- concertelor vocal-sim- 
fonice. Cred că ar trebui găsite con
dițiile pentru a se putea susține 
măcar un concert pc an, de cor 
„a cappella", in care să fie inscrise 
prime audiții de madrigale și ample 
poeme de muzică românească con
temporană. Pornind de la splendi
dele interpretări ale „Madrigalului", 
ale corului Radioteleviziunii româ
ne. ale corurilor filarmonicilor din 
București. Cluj-Napoca. Timișoara. 
Iași sau Craiova. Avem un număr 
impresionant de asemenea opusuri, 
și interpretarea jor ar alcătui un 
„dialog cu timpul nostru". unde 
poezia și muzica se infrățesc in am
bianța unei autentice măiestrii com- 
porystice. care iși așteaptă interpret ii.

Sint semne că noua stagiune care 
a început 
uitate, de 
țională in 
dialogul 
public.

Perfecționarea pregătirii specialiștilor

In laboratorul de acționări electrice al Facultății de electrotehnică din Craiova ;
Foto : E. DiChiseanu

legată de cerințele producțieimai strîns

NOTE DE LECTURĂ

Vizionarul Eminescu *)

Drumurile spre film 
Și către elaborarea 
unui scenariu sint nu
meroase. Apariția „Fe
meii din Ursa Mare" 
este legată de una din 
căile, in principiu, 
cele mai rodnice. Re- 
petînd oarecum expe
riența cu „Ru^ și fla
cără". Adrian Pctrin- 
genaru s-a oprit asu
pra cărții unui debu
tant, timișoreanul Paul 
Eugen Banciu, scriere 
pe care a remarcat-o 
pentru virtuțile sale 
cinematografice, dar, 
mai ales, probabil, 
pentru consonanța cu 
preocupările sale.

„Femeia din Ursa 
Mare" face un pas a- 
păsat Intr-o zonă ce 
este pe harta (temati
că și problematică) a 
filmului nostru o 
..pată albă". Universul 
pe care și-l apropie și 
ni-1 apropie 
Petringenaru 
mele scenariului 
Paul 
este cel al constructo
rilor — deschizători 
de drumuri și mai 
ales cel al oamenilor 
unei vetre de arhaică 
civilizație româneas
că ; un spațiu geogra-

' fie și spiritual aparte, 
in care noul s-a in
filtrat mai greu și 
care (tocmai de aceea) 
trece acum prin pre
faceri substanțiale. 
Schimbările morale 
sint cele ce rețin 
pe cineaști. în atenția 
lor se află și fenome
ne 
ale celor din 
rural la valorile 
șului. dar. mai mult, 
modul in care va
lori tradiționale, răma
se nealterate in locuri 
mai izolate, se con
servă in noile con
diții.

Lentilele realismu
lui alternează in „Fe
meia din Ursa Mare" 
cu cele ale unei vi-

K___________________

Adrian 
pe ur- 

lui 
Eugen Banciu

de „deschidere" 
mediul 

ora-

aduce un plus de expresi- 
varictate și de forță emo- 
alcătuirea repertoriului, in 
dintre artist și marele

în repetate rînduri și în mod de
osebit in cuvintările rostite in ulti
ma vreme cu prilejul vizitelor de lu
cru in citeva județe ale țării și al 
deschiderii noului an școlar și uni
versitar, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a atras atenția asupra necesității 
perfecționării temeinice, permanente 
a cadrelor tehnico-inginerești din 
toate sectoarele de activitate. în acest 
sens, secretarul general al partidului 
sublinia că mijloacele moderne aflate 
in dotarea economiei necesită pretu
tindeni cadre, muncitori și specialiști 
de înaltă competență profesională, 
gata oricind să abordeze și să rezol
ve cu promptitudine, și curaj cele mai 
complexe probleme ale producției.

In practica noastră s-a încetățenit 
metoda de reciclare, de reîmprospă
tare periodică a cunoștințelor — pro
ces absolut normal pentru timpul de 
azi in care universul cunoașterii se 
dilată neincetat. Faptul că aducem 
in discuție problema reciclării se 
datorează unor situații nedorite, ge
nerate in primul rind de atitudinea 
pe care conducerile unor întreprin
deri o au față de perfecționarea pro
priilor cadre. De această dată ne 
vom referi la cursurile postuniversi
tare de tribologie (situația fiind va
labilă insă și pentru alte discipline), 
care ar fi trebuit să aibă loc in lunile 
februarie și august in diverse centre 
universitare din țară, dar care nu 
■s-au ținut, deoarece celor înscriși nu 
li s-a permis plecarea de la între
prinderile in care lucrează.

Tribologia este denumirea unei 
științe relativ noi — are doar cite
va decenii de existență — dar cu un 
obiect de studiu, cum se spune, 
„vechi de cind lumea". Este știința 
care se ocupă de frecarea, uzarea și 
lubrifierea mașinilor, agregatelor 
și instalațiilor industriale. Dacă

avem in vedere domeniile pe care 
le abordează această disciplină (in
trodusă și in programul de studii 
din invățămintul superior), ea este 
de o importanță deosebită pentru 
economia oricărei țâri. Un singur 
exemplu este edificator. Conform • 
statisticilor mondiale, pierderile pro
vocate în economiile naționale prin 
uzura prematură a mașinilor și uti
lajelor din necunoașterea și neres- 
pectarea celor mai adecvate sisteme 
de ungere și exploatare, cit și dato
rate timpului de staționare pentru 
reparații sint apreciate la zeci și 
sute ne miliarde de dolari ! Se con
sideră că uzura. împreună cu coro
ziunea — despre care se spune că 
un furnal din patru lucrează anual 
numai pentru înlocuirea metalului 
degradat — sint cele două mari „ra
cile" ale oricărei industrii.

Constatăm deci că studiul și cu
noașterea acestei discipline, forma
rea unor specialiști tribologi com
petent!, pentru fiecare întreprinde
re industrială, nu sint o chestiune 
de modă tehnologică', ci un impera
tiv. A cunoaște înseamnă a preveni, 
afirmă specialiștii. Este un adevăț 
a cărui valabilitate în cazul tribo- 
logiei este de netăgăduit. Nu ne pu
tem permite să risipim valori mate
riale. să ținem imobilizate timp înde
lungat mașini și instalații, să chel
tuim pentru reparații mai mult deeit 
costul întregului utilaj și aceasta clnd 
putem să avem la indemină remedii 
sigure, singurul efort fiind cel de a 
Ie studia și însuși.

Faptul că în țara noastră, îndeo
sebi in ultimii ani. se constată o ve
ritabilă mișcare in domeniul tribo- 
logiei se datorește unui colectiv de 
cadre universitare, inițiat și condus 
de prof. dr. docent ing. Dan Paveles- 
cu de la Institutul politehnic din

București, care este și președintele 
Comisiei naționale de tribologic. Exis
tă in momentul de față circa 20 de 
centre de tribologic care ființează 
pe lingă unele mari •întreprinderi 
industriale. Au fost formați prin 
cursuri postuniversitare organizate 
in București. Cluj-Napoca. Timișoa
ra, Brașov, Ploiești, Galați și. Con
stanța cîteva sute de specialiști in 
tribologic. Un proces care a început 
Dine, dar 
deoarece, 
cursurile 
acoperite 
și aceasta in ciuda unor 
evidente ce le ___... ______
La întreprinderea de fibre sintetice 
din Săvinești, de exemplu, s-a reu
șit reducerea cu 90 la sută a timpu
lui de stagnare a utilajelor, ca ur
inare a supravegherii pe calculator 
a celor circa il 000 de puncte de lu- 
brifiere. Același lucru se realizează 
în prezent la întreprinderea „Visco
lii" din București. într-un studiu 
realizat In cadrul cursurilor post
universitare de către ing. Ilie Ilinca 

întreprinderea 
carton ondulat 

reduce

s-ar fi putut si mai bine, 
după cum ni se spune, 
postuniversitare au avut 

abia 30 la sută din locuri 
rezultate 

dovedesc eficienta.

O noua carte des
pre Mihai Etnlnescu 
vine să îmbogățească 
patrimoniul critic al 
operei poetului națio
nal. Recenta contri
buție o datorăm lui 
Mihâi Drăgan, cunos
cut publicului cititor 
din lucrările anteri
oare dedicate unor 
mari personalități ale 
culturii tomâne, și În
deosebi din studiul 
sintetic B. P. Hasdeu, 
încununat cu premiul 
de critică și istorie li
terară al Uniunii scrii
torilor pe anul 1972.

Criticul ieșean a- 
bordează, in recentul 
său volum, perioada 
primară de creați» 
eminesciană, inclusiv 
anii de debut. Din 
Introducere aflăm că 
autorul iși va conti
nua investigația criti
că, supunind unor 
interpretări proprii 
intreagă operă a lui 
Mihai Eminescu, cu 
conștiința că o crea
ție adevărată este 
deschisă permanent 
reevaluărilor esteti
ce. Recunoscînd pere
nitatea studiilor ce 
l-au precedat, autorul 
afirmă dreptul fiecă
rei generații la o lec
tură nouă a operei 
celui „la care ne ra
portăm continuu, spre 
înțelegerea mai adin
ei a identității și in
tegralității noastre spi
rituale in acest spa
țiu geografic".

Cu intuiție critică 
sigură, dar și cu o in
formație istorico-li- 
terară temarcabilă, 
Mihai Drăgan exami
nează acele porti sem
nificative ale deveni
rii lui Eminescu de la 
Începuturi poetice la 
poemele publicate in 
..Convorbiri literare" 
in jurul anului 1370 
(Experiență și pro
funzime poetică). în 
cearta maeștrilor cu 
privire la „celula ori
ginară" (B. Croce),

ziuni poetice. Să ob
servăm, nu chiar in 
treacăt, faptul că 
alismul viziunii se 
plică cu părtinire 
lor de pe șantier, 
poezia este rezervată 
celor reprezeniînd 
rimetrul satului, 
mai observăm o 
partajare oarecum 
semănătoare in 
vința lipsurilor i

re- 
a- 

ce- 
iar.

pe- 
Sâ 

de- 
i a- 
pri- 
mo-

recunoaștem dincolo 
de interesul pe care 
..Femeia din Ursa Ma
re" il prezintă sub ra
portul informației, ca
litățile filmului in des
cifrarea unor relații 
umane mai apropiate 
de confruntările etice 
actuale, in prezenta
rea mai autentică a 
vieții. Filmul ar fi avut 
de ciștigat dacă, pe

legătura cu tradiția, 
cu familia și cu na
tura ; o lume a auten
ticității in care se fac 
simțite componentele 
și atributele 
străvechi 
întemeiate 
că. respect 
sine și celălalt. Sc re
creează un climat in 
care oamenii au o bo
gată viață sufletească.

unei 
civilizații, 
pe mun- 

față de

personajului 
principal — in mit. 
Mitul elementarității 
și monumentalității, 
al naturii primare ro
buste, al Ursei Mari 
ca spiritualitate ; mi
tul femeii ca înteme
ietoare și „stăpină" a 
casei, al femeii cu 
miraculoasă autoritate 
asupra bărbaților. al 
femeii — matcă a vie-

Iosuri autentice, ar fi 
putut sprijini mai bine 
filmul dacă ar fi in
trodus variațiuni care 
să nuanțeze dramatis
mul diferitelor sec
vențe.

Dificultățile este
tice ale stăpinirii ce
lor două ‘ registre și 
armonizării lor in
tr-un stil unitar, ca 
și pericolul 
rii

Universul
moral

al muncii
rale, deși lucrurile nu 
sint foarte tranșante 
(artificierul Nicolae 
Murgu este lăudăros, 
dar la nevoie el de
vine erou ; personajul 
interpretat de Ema- 
noil Petruț este un om 
inconsistent, lipsit de 
atitudine. insă are 
conștiința dramatică a 
slăbiciunii sale etc.). 
Sub semnul realismu
lui. filmul aduce in 
atenție și investighea
ză condiția, orizontul, 
frămintările unor oa
meni cu ’ îndeletniciri 
mai rar 
filmele 
turi de < 
baraje ■ 
tradiție 
nari, lucrători sezonieri 
Ja munte. Trebuie să

lău- 
s-ar 
mai 
por-

întilnite in 
noastre : alâ- 
const.ructori de 
— țărani prin 
lemnari, țapi-

alocuri, s-ar fi evitat 
atitudinile demonstra
tive (pedepsirea 
clărosului). dacă 
fi aprofundat 
bine unele dintre
tretele schițate ori din
tre tensiunile 
prinse — prin 
mediul unor i 
mai bogate în 
caracter izante, 
convingătoare, 
complexe sub 
cinematografic.

Adrian Petringena- 
ru este atras și pre
ocupat evident în „Fe
meia din Ursa Mare" 
in primul rind de re
flectarea unei lumi su
fletești aparte : lu
mea țărănească ce-și 
păstrează rădăcinile,

■ sur- 
inter- 

imagini 
detalii 

mai 
mai 

raport

puritate, cinste. omenie 
trăind in armonie cu 
natura. Numeroase 
scene și portrete con
tribuie la această di
mensiune. Argumentul 
principal : protagonis
ta — „Femeia din Ursa 
Mare" fiind pînâ la un 
punct un film-portret, 
eu valoare 
zatoare.

Sondarea 
tății merge 
meia din Ursa Mare" 
mină in mină cu si
tuarea individului in 
contextul unei menta
lități. unui etos (și 
epos) colectiv. Cel mai 
ambițios demers in 
acest sens este pro
iectarea întimplărilor 
și oamenilor, a ati
tudinilor eroilor, mai

generali-
interiori - 
in „Fe-

ții — este mai bine 
realizat. Să ne amin
tim de acea originală 
și îndrăzneață (estetic) 
scenă de dragoste in 
care imaginile sta
tuare ale eroilor și 
cele ale tumultului in- 
tilnirii lor sint contra- 
punctate cu imagini 
ale peisajului. in
tr-o metaforă ce a- 
propie natura uma
nă de cea vegetală, de 
cosmos. Mai puțin 
reușită este, in acest 
film, proiecția intr-un 
mit aparte, cam con
fuz, sâ-l numim al 
animalului fabulos. 
Muzica, semnată de 
Cornelia Tăutu. axată 
pe o temă excelentă, 
rafinată ca stil, inspi
rată din ritmuri și me-

Mureș ka Tirgu Mureș, inau
gurarea tradiționalei manifestări 
„Decada cărții românești" a ăvut 
ioc in foaierul Teatrului Național 
din localitate, unde a fost dpschis 
cel de-al 8-lea „Salon al cărții", 
organizat de biblioteca județeană 
și centrul de librării. Sint expuse 
principalele apariții editoriale din 
ultimii ani. la loc de frunte aflin- 
du-se operele tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. (Gheorghe Giurgiu).

Hunedoara. La Casa de cul' 
tură din Călan a avut loc un con
curs interjudețean al brigăzilor ar
tistice, la care.au participat repre

zentanți ai județelor Constanța, 
Caraș-Severin, Dolj și Hunedoara. 
Cea mal bună s-a dovedit brigada 
artistică a Combinatului siderurgic 
din Reșița. Tot aici, in încheierea 
Festivalului cultural-artistic „Sub 
arcuri de lumini" s-a desfășurat 
un concurs interjudețean de muzi
că populară la care au participat 
soliști din județele Bihor, Timiș, 
Constanța și Hunedoara. (Sabin 
Cerbii).

Buzău cadrul tradiționalei 
manifestări „Decada cărții româ
nești", la Casa culturii, științei și 
tehnicii pentru tineret din Buzău 
s-a desfășurat o interesantă dez

batere pe tema : „Prestigiul inter
național al științei și tehnicii româ
nești", la care au participat peste 
200 de ingineri, maiștri, tehnicieni 
și muncitori. A avut loc, totodată, 
lansarea cărții „Psihologia conso- 
nantistă" de Ștefan Odobleja, a -ă- 
rută recent la Editura științifică și 
enciclopedică. Conf. univ. Pante- 
limon Golu și editorul Aurel Dicu 
au subliniat importanța acestei lu
crări și au susținut un fructuos 
dialog cu numerosul public prezent 
la lansarea cărții. (Steiian Chiper).

Ialomița, în municipiul S1°-
bozia și-a reluat activitatea, după 
o binemeritată vacanță, cenaclul li-

lor 
unitar.

poetiză- 
sint surmontate 

in parte prin 
ale imaginii 
Segal) sau prin jocul 
merituos al actorilor. 
Căci filmul reține și 
prin contribuția aces
tora. Florina Cercel, 
interpreta Măriei, 
personalitate și 
mec. comunică 
sentiment de 
și solidaritate interi
oară, demnitate, căl
dură și gingășie. Și 
Dorel Vișan dă in 
..Femeia din Ursa 
Mare", încă o dovadă 
a resurselor de cave 
dispune (dezinvoltură, 

umor). O 
deosebită 

rol de 
întindere, 
expresiv 

Ioana Cră-

virtuți
(Doru

are 
far

uri 
calm

călqură. 
impresie 
lasă intr-un 
mai mică 
dar foarte 
conturat, 
ciunescu.

Să reținem „Femeia 
din Ursa Mare" pen
tru acea parte a sa 
ce evită înfrumuseța
rea artificiala a conți
nutului de viață, pen
tru deschiderile de 
ordin tematic pe care' 
le conține și nu in ul- 

itimul rind pentru ori
ginalitatea sa 
că : strădania 
pendula ifitre 
plâri și trăiri 
oare, adevăr și 
zic. dramatism 
rism. realitate și 
direcții ce se cer 
tinuate in filmul 
mănesc care arc 
voie de o mai 
diversitate a 
tăților cultivate.

esteli
de a 
întîm- 
interi- 

poe- 
și li
mit; 
con- 

ro- 
ne- 

mare 
modaii-

Natalla STANCU

terar-artistic „Arcadia", care fiin
țează pe lingă ziarul „Tribuna la- 
iomiței". în prima ședință a noii 
stagiuni au citit Codrin Șerban 
(poezie) ■ și Gheorghe Dobre (pro
ză). Cu această ocazie au fost su
puse dezbaterii și ultimele creații 
apărute în „Caietele Arcadiei". 
(Mihai Vișoiu).

Bihor RRlRiclPiuI de P® 
Crișul Repede, Oradea, a debutat

se demonstrează, ca
de hirtie cretată și 
din Ghimbav și-ar putea 
pierderile anuale de producție cu 
aproape 12 milioane lei acționind 
doar in sensul unei ungeri corespun
zătoare a mașinilor și utilajelor. Nu 
e greu de imaginat ce ar însemna 
acest lucru pentru, marile întreprin
deri și combinateindustriale din 
țară... ! Economii de peste 12 mi
lioane și circa 24 tone bronz 
au rezultat și ca urmare a'studiilor 
tribologice întreprinse de către spe
cialiști de la Institutul de cercetări 
si proiectări pentru autocamioane 
și tractoare din Brașov. Și acestea 
numai pentru un singur reper al fu- 
zetei autobasculantei de 16 tone, pre- 
lungindu-sc de peste 4 ori durata de 
funcționare a acestei piese.

Sint doar fcitevă din zecile de 
exemple, care demonstrează eficien
ța cursurilor postuniversitare din 
domeniul tribologiei. Pentru ce a- 
tunci nu sint ele frecventate și nu 
li se dă atenția pe care pe drept o 
merită ? De ce sistematic se plani
fică un număr de cursanți mult di
minuat față de locurile acordate, 
iar Întreprinderile nu permit parti
ciparea nici măcar a celor progra
mați ? întirzlind specializarea unor 
cadre pe motiv că acestea au de re
zolvat probleme „la zi", se ignoră 
cele „de miine", nu se ține cont că 
multe din deficiențele existente in 
folosirea mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor la întreaga capacitate ar 
putea fi evitate cu un plus de infor
mare și competență acumulate toc
mai prin aceste cursuri.

Stimați tovarăși conducători de în
treprinderi ! Probleme de moment au 
fost și vor fi întotdeauna. Aceasta nu 
trebuie insă să vă facă să uitați că 
un specialist de marcă este cea mai 
bună investiție a unei întreprinderi 1

•) Mihai Dragan, 
Mihai Eminescu — In
terpretări 1.

care să reflecte esen
ța viziunii poetice 
eminesciene, Mihai 
Drăgan vine cu argu
mente noi in spriji
nul celor ce au susți
nut preeminenta poS- 
mei MOrtua est 1 
(1 martie 1871).

Dar indiferent du 
opțiunile pentru o 
poezie sau alta, pre
cum Melancolie sau 
Floare albastră, Ve- 
nerâ și Madonă sau 
Epigonii, cititorul des
coperă in cartea lui 
M. Drăgan o idee 
fundamentală; vizio- 
narismul estetic de 
esență romantică a’l 
lui Eminescu din a- 
nii începuturilor este 
strips împletit cu vi* 
zionarismul său so- 
cio-istoric. Criticul 
țese in jurul cristali
zărilor poetice — care 
au deschis căi artisti
ce nebănuite pentru 
literatura română — 
pinza ideilor ce au 
revoluționat filozofia 
istoriei (Vico. Herder) 
și care il îndruma pe 
tinăr spre creația 
populară a maselor, 
spre mitologii?, spre 
substratul nostru tra» 
co-dacic. spre gloria 
voievodală a domnito
rilor români, Reținind 
o observație a poetu
lui. Mihai Drăgan în
cearcă descifrări de 
sensuri revelatoare ; 
„Ca și la Goethe, 
constatăm la Emines
cu o perfectă sim
bioză intre eul social, 
psihologic, moral si 
creator incit biogra
fia sa spirituală se 
confundă, pină la un 
punct, cu opera în
săși. deci cu studiul 
ei estetic. Prin -eul 
său reprezentativ- 
(T. Vianu), Eminescu 
se poate detașa de 
vremea sa. în ace
lași timp, in emoția 
și luciditatea procesu
lui creator, prin su
biectivarea și obiecti
varea stărilor poetice, 
autorul „Luceafărului" 
se atașează tuturor 
valorilor de profunzi

me ale spiritului na
țional".

Demersul critic ■ 
lui Mihai Drăgan 
individualizează, s 
seori, prin „ret i 
critice" față de sc ce
rile dinainte pe a- 
ceeași temă. Dlsot-erl 
tranșante operează au
torul — uneori intem
pestiv — fată de ceea 
ce el numește direcția 
„fals modernă, exhi- 
biționistă", care ar 
ăplica „mecanicist" 
concepte delimitate de 
Hugo Friedrich sau 
Jean-Pierre Richard* 
din studiul operei lui 
Nerval. Baudelaire, 
Rimbaud sau Mallăr- 
mâ: „Nu putem ac
cepta de dragul de a 
moderniza cu orice 
preț interpretarea 
poeziei lui Eminescu, 
folosirea fără spirit 
critic a unei lucidi
tăți măcar elementa
re, a unor scheme ce 
nu i se potrivesc, nu 
putem accepta ca mo
dalități de moderni
zare * analizei in’ 
prumutul de idei 
de concepte, de p 
poziții și de fraze 
autori străini m 
ca să spunem 
avem și noi mo* 
noștri".

Pa raf razi nil 
Călinescu. c.- 
istoria liter- 
„forma cea n 
de. critică", 
Drăgan inși 
fine, asupra 
tății studiilor i 
teză aplicate 
clasicilor noștri 
tea sa. Mihaî 
nescu — Inten 
apărută In < 
Eminesciana, a 
turii „Junimea 
Iași, este o ple. 
pentru actul 
organic înec 
dezvoltării nnast 
tarare ; lucrarea 
ticului literar ai 
trecutului . dev 
de 0 stringentă 
tUalităte, în efer 
canța spirituală a ; 
zentului socialist.

Stancu IJLIJ

„File din istoria militar 
a poporului român“ -

Vlalcu RADU

A apărut:

„Revista română

nr. 4-5/1982
Număr special : 

Centenarul nașterii 
lui Nicolae Titulescu

Din cuprins : Comunicările 
Reuniunii comemorative de Ia 
Ateneul Român (16 martie 
1982) ; Comunicările Simpozio
nului Asociației de Drept In
ternațional și Relații Interna
ționale organizat în „Casa 
Nicolae Titulescu"; Studii dedi
cate unor aspecte din viața și 
activitatea diplomatului român; 
Recenzii la lucrările apărute, 
in țară și peste hotare, cu pri
lejul centenarului. precum și 
rubrica' care reflectă acțiunile 
organizate Ja filialele ADIRI 
din țară in cinstea acestui eve
niment.

Revista are și o ediție in 
limbi străine : REVUE ROU- 
MAINE D’ETUDES INTERNA
TIONALES — cu 
limbile 
rusă.

în Editura militară a apărut sub 
coordonarea generalului-miiior tir. 
Ilie Ceaușeseu. cel de-al X-lea 
volum al seriei „File din istoria 
militară a poporului romnn", eve
niment editorial avind ample sem
nificații patriotice, educative.

întocmită și publicată sub egida 
Centrului de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară, lucrarea 
reprezintă una din realizările re
marcabile alo acostai prestigioase 
instituții. Ea răspunde cerințelor 
cu privite la investigarea istorică 
a trecutului poporului român și al 
oștirii sale, din cele mai vechi 
timpuri și pină în zilele noastre, 
cercetările fiind menite să contri
buie la cultivarea respectului față 
de trecutul glorios, față de pildele 
de eroism și vitejie care brăzdează 
istoria țării.

Conceput și realizat in lumina 
materialismului dialectic și istoric, 
a ideilor secretarului general, pre
ședintele republicii, comandantul 
suprem al forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, cel 
de-al X-lea volum — reunind 29 
de studii semnate de cadre univer
sitare, precum și de cadre su
perioare ale armatei, cercetători 
de prestigiu ai frontului isto
ric românesc — se constituie, prin 
conținutul său tematic, prin docu
mentare. analiză și interpretare, in
tr-o sinteză unitară și reprezenta
tivă a luptei necurmate pe care a 
purtat-o poporul român de-a lun
gul istorici sale, pentru unitate, 
independență și eliberare socială.

Din cuprinsul volumului se des
prinde ideea vitalității și forței re
marcabile de care a dat dovadă 
poporul român in momentele de 
grea cumpănă. Înțelegerea pro
fundă, la adevăratele dimensiuni, 
a marilor evenimente care jalo
nează istoria națională. Aceste ca
lități și luptele seculare purtate 
de poporul nostru și-au găsit ma
terializarea ih punerea bazelor sta
tului național modem, în 1859, și 
desâvirțirea acestuia, in 1918, in 
cucerirea independenței și a suve
ranității naționale in 1877.

Dorite mai mult ca orice și do- 
bindite la capătul unor înverșu
nate confruntări politice, diploma
tico și militare, unitatea și Inde
pendența. se arată ineft din pri

mele pagini ale luciării . ..eu 
mas pină astăzi, ceea ce au re 
zeatnt dealtminteri dlntotdea 
buhul cel nuii ele preț al 
lui".

Incadrind organic probi' 
istorie militară in context — 
riei țării, autorii au abordat 
lizat doctrina, Organizarea .
militară românească in cad> i n>t 
larg al istoriei europene și cu dec 
sebire sud-est sau est europeni , 
Această modalitate de tratare ar ’ 
importanță atit pentru cunoașteri ; 
trecutului poporului român, cit . ■ 1 
al altor popoare — cu deosebire . 
popoarelor vecine eu care am avi ‘ 
strînse legături in viața eco
nomică și in cea social-politics 
și cu care s-au produs intense ini 
terferențe de cultură și civilizație,

Reaiizind o analiză' cuprinză
toare, profundă a, fenomenului mi- , 
litar în țara noastră, analiză care > 
implică numeroase aspecte și la4 
turi cu privire iu concepția stra- I 
legică și tactică in etapa dată, teh
nica de luptă, evoluția instituțiilor 
militare, factorul uman, rolul unor 
personalități politice și militare, i 
autorii proiectează puternice lu
mini asupra gindirii și practicii 
militare românești și cu deosebire 
asupra războiului popular ca forma 
specifică de rezistență împotriva 
agresorilor.

O parte importantă din lucrare ș 
este consacrată analizei rolului ar- . 
matei in viața social-politică și 
economică a țării, în opera de edi
ficare a socialismului. In volum âu 
fost incluse studii cu privire la 
valorificarea experienței istorițe. e' 
doctrina militară, unitatea îndes- 
tructibilă dintre armată și popijr,' j 
roiul acesteia în transformările re
voluționare din țara noastră.

Problematica de un interes deo
sebit, cuprinsă in paginile acestui 
nou volum din prestigioasa serie 
amintită, noutatea și profunzimea 
interpretării ce Însoțește faptele și 
problemele abordate, analiza la 
obiect, maniera clară și convingă
toare a redării istorice il impun și 
recomandă ca pe o carte de refe
rință atit istoricilor, cit și publicu
lui larg, legitim interesat de car
tea bună de istorie.

Prof. unîv. N. PETREANU

A apărut „Era socialistă" nr, 19/1982

articole în
franceză, engleză și

Revista publică articolele : ..Creș
terea rolului consiliilor populare în 
conducbrea vieții social-economice" 
de Teodor Coman ; ..Promovarea 
tehnicii noi și a eficienței superioare 
pe calea tipizării" de Ion Iiera 
Bucur ; „Biotehnologiile — perspec
tive și consecințe social-economice" 
de Steiian Beldescu ; „Orientări și 
priorități In economia zonelor sub
montane și montane" de Gr. Mihâes- 
cu ; „Claritatea mesajului in arta 
teatrală" de Emil Poenaru ; ..Care 
sint etapele procesului construcției 
socialiste in România ?“ de Gheor-

ghe Surpat : „Lupta dintre nou ți 
vechi. Contradicțiile in viața socială 
și căile depășirii lor" de Stana Buza- 
tu ; „Continuitate și originalitate" de 
Mircea D. Matei : „«Explozia infor
mației» într-o lume a inegalităților" 
de Romeo Nădâșan : „Orientări con
temporane tn etnologie" de C.I. Gu- 
lian. Este publicată, de asemenea, 
dezbaterea eu tema „Statul și siste
mul politic fn societatea noastră so
cialistă".

Revista mai conține rubricile: „Cărți, 
ți semnificații". „Revista revistelor" 
și „Cuvintul cititorilor".

„Săptămina orădeanft a muzicii", 
ediția a Il-a. Manifestarea progra
mează, pe parcursul acestei săptă- 
mini. in sala Teatrului de Stat din 
localitate, la Băile Felix și Muzeul 
Tării Crișurilor. concerte, specta
cole de operă și balet, susținute de 
formații și interpreți din țară 
și de peste hotare. Acțiunea se va 
finaliza cu un simpozion, care va 
supune dezbaterii aspecte actuale 
ale activității de culegere și valori
ficare a cintecului popular româ
nesc. (loan Laza).

Maramureș, Pr°8ramuI 
celei de-a X-a ediții a Festivalului

național de poezie „Laude-se omul 
și țara", ce se desfășoară In fie
care toamnă la Sighetu Marmației 
și la care participă scriitori din 
toată țara, au fost incluse o seamă 
de manifestări adresate publicului 
iubitor de poezie. Intre acestea — 
intiinirile participanților cu oa
meni ai muncii din întreprinderi, 
cu liceeni sigheteni și cu țărani, 
sub genericul „Serile de poezie de 
la Deseștl". (Gheorghe Susa).

Covasna. Muzeul județean 
din Sfintu Gheorghe și-a redeschis 
secția de etnografie. Noua secție

constituie o adevărată frescă in 
timp a vieții materiale și spiritua
le a județului Covasna. ilustrind 
prin exponatele sale deopotrivă in
geniozitatea creatorului popular șl 
frumusețea artei populare a locui
torilor acestor ținuturi — români 
și secui. Sint prezentate obiecte 
utilizate Ia pescuit, in agricultură, Ia 
vinat, interioare de case, țărănești, 
țesături, cusături, costume popu
lare, carul cu zestre, obiecte lega
te de obiceiuri și tradiții locale. O 
sală separată prezintă lucrări ale 
creatorilor populari din județ, pre
miate la Festivalul național „Cfn- 
tarea României". (Pdljânos Măria).

care.au
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To\ irășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak

BAGDAD

Am aflat cu profundă tristete despre încetarea din viată a fostului 
președinte al Republicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, personalitate de seamă 
a poporului irakian, care și-a adus o importantă contribuție la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie dintre țările și popoarele noastre.

Cu această dureroasă ocazie, din partea poporului român, a Consiliului 
de Stat și a mea, adresez poporului irakian, Consiliului Comandamentului 
Revoluției și dumneavoastră personal sincere condoleanțe, iar familiei în
doliate — sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

relatări ale reporterilor și corespondenților ,,Scînteii“

• In orașul Fălticeni ou fost date 
in funcțiune noi obiective economi
ce : fabrica de piine și fobrica de 
lapte praf. Ele contribuie la o mai 
buna aprovizionare a populației și 

i sint echipate cu utilaje care asigu- 
ji râ mecanizarea și automatizarea 
Icompletâ a proceselor tehnologice.

• In zona centrală o municipiu- 
țiji Focșani a început construcția 

I rj cartier de locuințe — „Vama 
II Denumire care va contras-
I1 evident, cu noua arhitectură a 

‘lîKamblului.
• 'i

’"© Pe un teren viran din strada 
pografilor, In plin centrul munl- 

ipiului Tirgu Mureș, s-a amenajat 
npuă piață pentru desfacerea 

,r.,.'oduselor agroalimentare. Bucuria 
ospodinelor I

© In municipiul Baia Mare ou 
;'^St .puse în funcțiune ceasuri elec
tee publice vizibile de la mare dis
tanță. In curînd, ora exactă va fi 

I .marcată și sonor, prlntr-un frag-
I ment din cunoscuta melodie „Citu-i
II Maramuteșu“.
rZ

® La întreprinderea de materia
le izolatoare din Vaslui a intrat în 

l' funcțiune, în premieră pe țoră, o 
țesătorie de pinză din fire de sticlă. 
'Jn material cu o deosebită rezis- 
\nță mecanică și o gamă foarte 

-ă de întrebuințări.

'ațeto de Io intersecția stră-
9 Mai și Karl Marx din

r

'Siv a căpătat o nouă și atracti- 
ă ihlățișale. Aici s-au dot în fo- 
și,nță un modern pasaj carosabil 
'■* fintină arteziană. De aseme- 

“ ju fost refăcute și zugrăvite 
, ... Je o peste 200 de clădiri a-

îndeosebi in zona istorică o 
t u. ;;jlui.

<:

î NOUTĂȚI LA MUZEUL TEHNICII POPULARE 
DIN DUMBRAVA - SIBIU

La cincisprezece ani de la Înfiin
țarea sa, Muzeul tehnicii populare 
din Dumbrăva-Sibiu apare vizita
torului pe deplin închegat, jude
cind fie și numai după faptul că 
el cuprinde acum 90 monumente cu 
peste 210 construcții șl peste 15 000 
de obiecte de inventar functional : 
o arhivă unică in țară cu planuri 
ăle monumentelor, o alta fotografi
că cu peste 50 000 de piese și o fil
motecă cu circa 30 de pelicule ști
ințifice. Si totuși, cel ce vizitează 
muzeul intilnește nu puține lucruri 
noi. rod al unei intense aetivitîjti 
de Investigare, achiziționare, resta
urare din ultima vreme. Despre ele. 
ca și despre perspectivele dezvol
tării muzeului ne-a relatat tovară
șul Cornel Bucur, șef de secție la 
Muzeul Brukenthal din Sibiu.

Achizițiile din ultima vreme sînt 
menite să completeze seriile tipolo- 

, ,'gice ale celor patru sectoare ale 
muzeului. In ceea ce privește sec
torul „industriei" alimentare, unde 
SC'află exponate ilustrind pescui
tul. albinăritul și legat de acesta 
boștinftritul (confecționarea lumi
nărilor). păstori tul, creșterea vite
lor mari, obținerea vinului șl a u- 
leiului, morărltul, a fost achizițio
nată o gospodărie păstorească din 
Cîmpu lui Neag (Hunedoara), re- 
prezentind tin tip distinct in evolu
ția arhitecturală a gospodăriilor 
pastorale — cel .specific zonelor de 
munte, cu așezări risipite. S-au 
transferat deja in muzeu și două in
stalații de morărit. una de la Rîu 
de Mori (Hunedoara), cu două ciu
turi, iar cealaltă de la Rognjel-Cluj, 
cu roată verticală șl cu transmisie 
în două trepte. Ele se adaugă bo
gatului sector de mori. în care vi
zitatorul poate întîlni O largă gamă 
de tipuri : mori de mină, mori de 
vînt, mori de apă. între acestea din 
urmă numărindu-se și ultimele 
două mori plutitoare ce au func
tional in țâra noastră la Lu- 
căcești de pe Someș și Ia Mun
teni pe Olt. A fost achiziționa
tă și este in curs de transportare

• In autogara din municipiul 
Turnu Măgurele, spiritul gospodă
resc e... călător. Peronul așteaptă 
jn zadar mătura, iar bufetul din a- 
propiere funcționează in oceeași 
notă. Cine-i pune „pe roate" pe lu
crătorii d'e aici ?

© A fost dotă în folosință, în 
municipiul Timișoara, una din cele 
mai mari și moderne stații PECO 
din țară, amplasată pe drumul in
ternațional la ieșirea spre Lugoj. 
Este de fapt un complex dș servi
re, care dispune și de o instalație 
de spălat autovehicule, un atelier 
de întreținere și un magazin cu 
piese auto.

-i.
• Cetățenii din comuna Ileana, 

județul Călărași, vor să aibă și ei 
o brutărie a lor. Primăria a găsit 
constructorii necesari, dar construc
torii n-au „găsit" încă timp să se 
apuce de lucru. Sint așteptați ca... 
pilnea caldă.

• Eveniment jubiliar la secția nr. 
1 de turnare continuă a oțelului din 
codrul Combinatului siderurgic Ga
lați : realizarea tonei de brame tur
nate continuu cu numărul 10 mili
oane. La mai multe I

• Două solicitări din partea ci
titorilor noștri pe adresa ÂGkOSEM 
București : plicurile cu semințe să 
poarte data cu termenul de vala
bilitate o produsului ; aproviziona
rea magazinelor de specialitate să 
se facă in funcție de cererile de Se
zon. Pentru că, acum, toamna, în 
magazinele bucureștene sînt Insufi
ciente cantitățile de semințe de ar
pagic, usturoi, salată, leușteon.

• Colectivul de ingineri și pro- 
iectanți - de la întreprinderea 
„IMATEX" din Tg. Mureș a realizat, 
în premieră pe țară, o mașină de 
țesut preșuri din resturi textile.

o gospodărie de oloieri din satul 
Livăda, comuna Tomești (Hunedoa
ra), avînd una dintre cele mai ar
haice instalații de tescuit.

Tn sectorul meșteșugurilor s-a 
transferat de la Cimpulung Moldo
venesc o gospodărie cu atelier 
specializat în confecționarea instru
mentelor muzicale (buciume, tiling!), 
care se adaugă gospodăriei de fiu- 
ierari de la HodaC-Mureș, comple-- 
tind astfel o nouă grupă tematică 
a muzeului. A fost, de asemenea, 
achiziționat un complex arhitecto
nic gorjean. de la Tirgu Cărbunești, 
care, adăugindu-se complexului ar
hitectonic dc la Stolojani. din apro
piere. ingăduie o mai bună înțele
gere a evoluției tehnicii construc
tive, a construcțiilor înseși în a- 
Ceasta zonă de referință pentru ar
hitectura populară românească.

Tn sectorul olăritului a fost deja 
adusă și finisată o gospodărie de 
olari din Horezu, care completează 
suita tipologică a atelierelor de 
producție ceramică aflate aici : de 
la Marginea (Suceava), Săcel (Ma
ramureș).. Oboga (Olt), Corund 
(Harghita). Șasea Română (Căraș- 
Severin). Saschiz (Mureș), Obirșia 
(Hunedoara) etc.

Să mai notăm că se află în curs 
de execuție un laborator zonal de 
conservare a lemnului : că pen
tru anul viitor se prevede realiza
rea unui pavilion pentru expune
rea sistematică a tipurilor de mij
loace de transport utilizate la noi 
de-a lungul vremurilor : că specia
liștii muzeului intenționează să rea
lizeze o expoziție cu piese ilu's- 
trînd istoria tehnicii populare 
în țâra noastră din timpuri imemo
rială și pînâ in vremea noastră, 
expoziție care va putea pune mal 
clar in relief rolul românilor în 
evoluția tehnicii europene, priori
tățile românești in creația tehnică 
universală, forța geniului construc
tiv ăl poporului nostru.

Silviu ACHIM

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
/ I

Adresez Excelentei Voastre călduroase mulțumiri pehtru amabila dum
neavoastră telegramă transmisă cu prilejul zilei independenței Ciprului. La 
rîndul meu, vă adresez aceleași bune urări, exprimîndu-mi, de asemenea, 
convingerea și dorința consolidării relațiilor de prietenie și cooperare din
tre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU

Cronica
Tovarășa Alexandrina Găinușe, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți, pe Leo Kaprio, direc
tor al Biroului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a Să
nătății. care efectuează o vizită în 
țara noastră la invitația Ministeru
lui Sănătății.

Cu acest prilej au fost discutată 
unele aspecte ale colaborării dintre 
țara noastră și O.M.S.. sublihiindu-se 
existența unor noi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea pe 
mai departe a acestei conlucrări in 
domeniul pregătirii de cadre medi
cale in România, valorificării in mai 
mare măsură a experienței specia
liștilor români la asigurarea asisten
tei medicale in diferite regiuni ale 
lumii, al livrării de aparatură medi
cală și medicamente românești în 
străinătate.

A participat Lidiă Orădeah, secre
tar de stat la Ministerul Sănătății.

★
Marți dimineață a părăsit Capita

la tovarășul Guy Daninthe, secretar 
genera! al Partidului Comunist din 
Guadelupa, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a efectuat o vizită de prie
tenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Mlu Dubrcscu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Sr
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a transmis o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Federale Germania, Hans-Die- 
trich Genscher, prin care îi adresea
ză felicitări cordiale, împreună cu 
cele mai bune urări de succes în ac
tivitate și fericire personală, cu prile
jul desemnării sale in această func
ție. In telegramă Se exprimă convin
gerea că se va conlucra in continua
re fructuos pentru dezvoltarea rela
țiilor șl cooperării pe multiple planuri 
intre țările noastre, in folosul Celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

♦
Sub egida Conciliului Culturii șl 

Educației Socialiste, marți seara a 
avut loc. in sala Teatrului de opere
tă din Capitală, un spectacol de gală

O nouă tragere 
Loto 2 "

Duminică 10 octombrie 1982 va 
avea loc prima tragere Loto 2 din 
această lună. Formula tehnică sim
plă și avantajoasă — respectiv trei 
extrageri a cile patru numere, in- 
sumind 12 numere din totalul de 
75 — oferă participanților multiple 
posibilități de ciștiguri in autotu
risme și importante sume de bani. 
Un bilet costă numai iO lei și poate 
(1 completat cu o variantă achitată 
sută la Sută sau cu patru variante 
achitate in cotă de 25 Ia sută ; in
diferent de cota jucată, flecare bi
let are drept de ciștig la toate ex
tragerile. Premiile maxime pe o 
variantă (un autoturism „Dacia 
1 300" sau 50 000 lei) se pot obține 
și pe biletele achitate in cotă de 25 
la sută, dacă Iu categoria respecti
vii nu se omologhează ciștiguri pe 
variante jucate sută Ia sută. Agen
țiile Loto-Pronosport continuă vin- 
zarca biletelor pină sîmbâtă .9 oc
tombrie 1982.

DE LA C.E.C.
Cu prilejul „Săptăminii eco

nomiei" — 25—31 octombrie, săr
bătoarea anuală a prietenilor 
economiei — Casa de Economii 
și Consemnațiutii informează că 
obligațiunile C.E.C. cu cîști- 
guri se pot procura la valoarea 
lor nominală, fără diferență de 
preț, in tot cursul lunii octom
brie â.c.

Obligațiunile C.E.C. cu cîști- 
guri se pot procura in numărul 
dorit, de la orice unitate C.E.C. 
sau unitate poștală din întreaga 
tară.

Pentru sumele economisite pe 
obligațiunile C.E.C. cu Ciștiguri, 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni va acorda la tragerea la 
sorți lunară din 36 octombrie 
a.c. in afara ciștigurilor obișnuite 
numeroase ciștiguri suplimen
tare.

Valoarea individuală a ciști- 
gurilor acordate va fi cuprinsă 
intre 50 000 de lei și 800 de lei.

Tragerile la sorți organizate de 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni sînt publice, toți cei inte
resați puțind participa la lucră
rile de efectuare a acestora.

Președintele Republicii Cipru

zilei
susținut de formația „Tineri artiști 
din R. P. Chineză", care a efectuat 
un turneu in tara noastră.

Au asistat Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe,-oameni 
de artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

Exponenții tinerei generații de ar
tiști chinezi, selecționați din mai mul
te ansambluri artistice ale țării, au 
prezentat un bogat program ce a cu
prins lucrări din patrimoniul muzt- 
cal-coregrafic național, clasic și con
temporan, creații cU un profund me
saj patriotic, inspirate din lupta po
porului chinez pentru o viață demnă, 
liberă și fericită, din mărețele înfăp
tuiri ale construirii societății noi, so
cialiste.

în timpul turneului efectuat în țara 
noastră, formația „Tinerii artiști din
R. P. Chineză" a prezentat spectacole 
în orașele Galați, Bacău, Brăila, Bu
zău, Piatra Neamț, Roman, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

*

Centenarul, nașterii scriitorului Ion 
Agârbiceanu a fost marcat de Acade
mia Republicii Socialiste România 
printr-o ședință publică de comuni
cări organizată, marți, în colaborare 
cu Facultatea de filologie a Univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Na- 
poca și Comisia națională română 
pentru UNESCO.

Au participat membri ai acade
miei, cadre didactice universitare, 
scriitori, cercetători în domeniul filo
logiei.

Centenarul nașterii lui Vasile 
Pârvan — proeminentă personalitate 
a științei istorice și culturii româ
nești — a fost omagiat, marți, in Ca
pitală, printr-un simpozion organizat 
de Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)
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SIMBATÂ $1 DUMINICĂ! LA DEVA

România — Anglia (gimnastică feminină)
în Sa)a sporturilor din Deva se va 

desfășura la sfirșitul acestei sftptă- 
mini intllnirea internațională amica
lă de gimnastică dintre reprezentati
vele feminine ale României și An
gliei. în vederea acestui meci, federa
ția noastră a selecționat, printre alCampionatul mondial de volei

' în mai multe orașe argentinicne 
s-au disputat ultimele meciuri din 
grupele preliminare ale campionatu
lui mondial masculin de volei. Echi
pa României a învins cu 3—1 (15—13. 
15—9. 15—17, 15—9) formația Vene- 
zuelei. Iată celelalte rezultate înre
gistrate : U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ;

în cîteva
• Turneul feminin de scrimă de 

la Ruse s-a încheiat tu succesul re
prezentantelor României, care au 
ciștigat atit proba individuală, cit și 
cea pe echipe. La individual, primul 
loc a fost obținut de floretista Ro
zalia Oros. învingătoare in finală cu 
8—4 tn față polonezei Rusakowska. 
întrecerile pe echipe au fost, de ase
menea. dominate de scrimerele din 
tara noastră, selecționata României 
ciștigind toate meciurile disputate, 
lâ același scor : 9—5. cu formațiile 
Bulgariei (A). Bulgariei (B). Poloniei, 
precum și cu reprezentativa secundă 
a României.

Echipa țării noastre a fost alcă
tuită din Csila RUparcsics. Rozalia 
Gros, Monica Veber, Georgeta Beka 
și Reca LâZăr.

© Pe terenurile din Pateul sportiv 
„Progresul" din Capitală a început, 
marți, turneul international de tenis 
..Cupa Politehnica". Iată rezultatele 
înregistrate : Maria Românov — 
Georgeta Onel 6—0. 6—1: Astrid 
Șunde (Norvegia) — Codruța Ange- 
lescu 6—0, 6—0 ; Dana Beleuță — 
Nadia Becherescu 6—4, 6—4 : Cos- 
mina PopescU — Felicia Radu
lescu 6—2, 6—2 ; Bebe Almă-

De la Regionala 
de căi ferate București
Regionala de căi ferate București 

comunică : datorită timpului nefavo
rabil. incepind de la 6 octombrie a.c. 
șe anulează trenurile de sezon 7 281) 
7 282, care circulau simbăta și dumi
nica între București-Nord și Snagov- 
plajă.

CRONICA
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Marin Enache se eliberează din func
ția de președinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

Tovarășul Ilie Verdeț se numește 
in funcția de președinte al Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale.

IANCA - BRĂILA :

Fabrica de zahăr 
a început să producă 
La noua fabrică de zahăr din 

lanca — Brăila a început pre
lucrarea producției de sfeclă de 
zahăr din actuala campanie 
agricolă. Fabrica propriu-zisă a 
avut ca proiectant general In
stitutul de studii și proiectări 
în construcții pentru agricul
tură și industria alimentară 
București, iar centrala termică 
— Institutul de studii și proiec
tări energetice București și In
stitutul de proiectări pentru 
construcții' de mașini București. 
La construcția obiectivului au 
participat 15 unități de profil, 
din care un rol deosebit l-a 
avut Trustul de construcții in
dustriale Brăila. Fabrica este o 
realizare la nivelul tehnicii ac
tuale și are o capacitate de pre
lucrare zilnică de circa 4 000 de 
tone dc sfeclă de zahăr. (Cor- 
nțliu ItTim).

t V
Programul 1
16,00 Telex
u>,Oo Școala contemporană. Succesul la 

învățătură — succes în viitoarea 
profesiune. Reportaj

16.30 Lotca cie aur. Aspecte de la Fes
tivalul lnterjudetean de muzică u- 
șoară de la Brăila

17,00 Viata culturală © Partid, inima 
țării. Antologie de versuri © O 
amplă manifestare tn cadrul Fes
tivalului național „Cihtărea Româ
niei" : Decada cărții românești, e- 
dițla a x-s o Cronica literară 
• Jurnalul galeriilor

17,<0 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
26.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economicii
20,33 Dialogul faptelor. Emisiune reali

zată in întimplnarea alegerilor de 
deputati tn consiliile populare

21,00 Film artistic : „Banchet pentru 
Ahlle". Premieră TV. Producție a 
studiourilor din R.D.G.

22.20 Telejurnal
23.30 închiderea programului
ProgTamul 2
20,00 Telejurnal
20.20 Scena șl ecranul
21,00 Buletinul rutier al capitalei
21,15 Pe magistrala E 15. Bărăganul
21.40 Jaz de pretutindeni
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului»

tele. pe Lavinia Agache, Ecatcrina 
Szabo, Mlhaela Stănuleț, Cristina 
Grigoraș, Dorina Ungureanu, Came
lia și Simona Reneiu.

Simbătă dupâ-amiază se vor dispu
ta exercițiile impuse, iar duminică 
de la ora 17 exercițiile alese.

Polonia — Cuba 3—1 : Mexic — Tu
nisia 3—2 ; Italia — Australia 3—0 ; 
Franța — Finlanda 3—2 ; Cehoslova
cia — Brazilia 3—1 ; Irak — Libia 
3—2 ; S.U.A. — Chile 3—0 ; Japonia 
— Argentina 3—1 : Canada — R.D. 
Germană 3—0 ; R.P. Chineză — Co
reea de Sud 3—0.

rînduri
jan — Ionuț. Șesu 7—5, 6—4 ; Con
stantin Popovici — Paul Bozdog 6—l,
6— 3 ; Jorg Manrehcinecke (R. F. Ger
mania) — Dan Cgragață 7—5. 4—6.
7— 5. în fiecare zi, meciurile incep ia 
ora 6.30.

© Cu o rundă înainte de încheie
rea turneului interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi, in clasament con
duce Margareta Mureșan (România) 
cu 8.5 puncte si o pârtidă Întreruptă, 
urmată de Levitina (U.R.S.S.) 8
puncte (1). Garcia (Spania). Ahmî- 
lovskaia (U.R.S.S.), Liu Shilan (R. P. 
Chineză) cite 8 puncte, Titorenko 
(U.R.S.S.) 7.5 puncte (1).

în runda a 14-a Garcia a ciștigat 
la Nikolin. Gurieli a invins-o pe Gu- 
gensberger, iar Liu Shilan a obținut 
victoria în partida cu Kadilkar. A 
fost, consemnată remiza in partidele 
Minoghina — Pihailici și Ahmilov- 
skaia — Vefoczi. Mureșan a între
rupt partida cu Titorenko.

Astăzi se desfășoară partidele în
trerupte.

© Astăzi, la Salonic, începe Bal
caniada de box pehtru juniori, gala 
finală fiind programată duminică. 10 
octombrie. Din țara noastră partici
pă nouă pugiliști printre care Marian 
Rotaru (Semimuscă) și Marian Fină- 
taiî (muscă).

© Intr-un meci contind pentru 
„Cupa Davis", la Budapesta echipa de 
tenis a Danemarcei a învins cu 3—2 
pe cea a Ungariei. în partida decisi
vă, Mortensen l-a întrecut cu 6—2, 
3—6, 10—8, 11—9 pe Machan.

La Barcelona in cadrul aceleiași 
competiții, echipa Angliei a dispus cu 
3—2 de formația Spaniei. Buster 
Mottram a ciștigat cu 8—6, 8—6, 6—2 
partida cu Fernando Luna.

Domnului HELMUT KOHL
Cancelar federal al Republicii Federale Germania

BONN

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de cancelar federal al Repu
blicii Federale Germania vă adresez,, in numele guvernului român și al mou 
personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări.

îmi exprim speranța că, acționind Împreună, relațiile de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Federală Germania se vor dezvolta 
și adinei in continuare, spre binele celor două țări și popoare, In interesul 
păcii și cooperării in Europa și in lume.

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Pfim-ministrU al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Romania, a primit, 
succesiv, in cursul zilei de marți, in 
vizită protocolară de prezentare, pe 
ambasadorii Regatului Suediei — Per 
Bertil Northman Kollberg, și Repu

R. P. POLONA

PREOCUPĂRI. WPIi Dl MUNCA 
III PERIMEIRUl IH0USIR1AI Al VĂMII

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

La Varșovia a fost primită cu in
teres vestea că se pregătește des
chiderea lucrărilor pe șantierul 
metroului. Proiectul magistralei 
subterane este opera unul colectiv 
de specialiști condus de inginerul 
Tadeusz Romanowski. Materiale și 
utilaje complexe sint concentrate in 
diferite puncte de-a lungul liniei ce 
străbate orașul din cartierul mărgi
naș Rabat pină in centru. Acest 
prim segment va Înlesni circulația 
intr-una din zonele cele mai aglo
merate. Urmind să înceapă in pri
mele zile ale anului viitor, lucrările 
vor continua, pe traseul următor, 
pină la oțelăria din Varșovia, prima 
linie traversind astfel orașul de la 
o extremitate la alta. Numeroase u- 
zine din diferite regiuni ale țării 
produc de-acum pentru necesitățile 
viitorului șantier. Iar constructorii, 
pregătiți la cursuri speciale, pro
vin. de asemenea, din întreaga țară.

Construcția metroului varșovian 
reinvie frumoasa tradiție a oame
nilor muncii polonezi de a con
tribui, fiecare, intr-o formă sau 
alta, la înzestrarea capitalei, in 
care văd pe bună 
dreptate un sim
bol al dăinuirii și 
unității. De a- 
ceastă tradiție re
amintește o inscripție dăltuită in 
piatră in centrul Varșoviei, la 
întretăierea bulevardelor Nowy 
Swiat și Jerozolimskie : „întrea
ga. națiune participă la recon
struirea capitalei sale". Finali
zarea acestei participări colective 
este însăși Varșovia contemporană, 
care, distrusă aproape in întregi
me in timpul războiului, a devenit 
unul dintre cele mai moderne orașe 
din Europa. Vechea Varșovia a fost 
clădită timp de șapte secole ; zes
trea el fusese rodul muncii multor 
generații. Generația actuală are 
motive să se mindrească nu numai 
pentru Că a ridicat orașul din ruine, 
ci și deoarece l-a făcut mai frumos, 
mai adaptat Cerințelor zilelor noas
tre. Mârindu-și suprafața de circa 
trei ori, refăcindu-și parcurile și 
podurile, amenajlnd și construind 
altele noi. inzestrindu-se cu monu
mentale edificii științifice, culturale 
și sociale, cinstind, prin numeroase 
monumente, Istoria veche și nouă a 
națiunii, oameni, fapte și eveni
mente, orașul înglobează, ca una 
din principalele sale avuții, peste o 
sută de cartiere și complexe de lo
cuințe noi. Intre 1 primul cartier, 
Mariensztat, dat in folosință in 19)9, 
și zona Ursynow, încă in construc
ție (pentru 160 de mii de locui
tori). orașul înfățișează o uriașă 
operă constructivă. înfăptuită, sub 
conducerea partidului, in folosul 
celor ce muncesc. Iar fabricile și 
uzinele Varșoviei, in Întregime clă
dite in anii socialismului și dotate 
cu Utilaje de inalt randament, nu 
numai că asigură de lucru pentru 
sute de mii de oameni, dar sînt o 
sursă de creștere continuă a avu
ției naționale și a nivelului de trai.

Este un adevăr tot mal bine in- 
țeleS și in rindul colectivului de 14 
mii de oameni al uzinei de trac
toare „Ursus". O vizită la această 
întreprindere oferă elemente edifi- 
catoare in ce privește afirmarea 
crescindă a tendinței de abordare 
cu spirit de răspundere a sarcini
lor ce revin colectivului in ansam
blul ramurii respective a economiei 
naționale. Singura întreprindere 
constructoare de tractoare din Po
lonia, „Ursus" cooperează cu 300 
de alte fabrici și uzine din țară, fi- 
nalizînd de fapt producția acestora. 
Și, incepind cu acel moment de 
neuitat pentru mulți din muncitorii 
uzinei cind, la 1 mai 1947, s-a pro-

vremea
Timpul probabil pentru 6 octombrie, 

ora 26 — 9 octombrie ora 2#, !n (ară : 
Vremea se va încălzi treptat in toate 
regiunile târli. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros în vestul și sudul țării, unde 
vor cădea ploi locale și burnițe. Iar în 
rest ploi izolate. Vlntul va sufla slăb 
pînâ la moderat, cu intensificări locale 

blicii Populare Ungare — Barlty 
Miklos.

Convorbirile care au avut Joc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

dus aici primul tractor pentru agri
cultură, „Ursus" s-a înscris mereu 
printre uzinele fruntașe ale Polo
niei. In acest răstimp, pe porțile În
treprinderii au ieșit aproape un 
milion de tractoare pentru ogoare
le țării și pentru export., inmagazi- 
nind efortul și spiritul de inițiativă 
a zeci de mii de oameni ai muncii.

în lumina acestei tradiții este de 
înțeles amărăciunea cu care inter
locutorii ne vorbesc de faptul că, 
la un moment . dat, elemente ires
ponsabile, aventuriere au perturbat 
unitatea colectivului, tn încercarea 
de a-l abate de la misiunea impor
tantă ce-i revine in viața econo
mică și socială a Poloniei socialiste.. 
Cu deplină satisfacție ni s-a rele
vat însă întărirea simțitoare, in 
ultimul timp, a disciplinei, refuzul 
majorității covlrșltoare a oamenilor 
muncii de a urma îndemnurile in
stigatoare care urmăresc scopuri 
opuse intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare.

Rezultatele acestei creșteri a 
conștiinței muncitorești nu au în- 

tirzlat Să se vadă. 
După 18 luni de 
perturbări, in ia
nuarie anul aces
ta a fost din nou 

îndeplinit planul de producție. 
Iar de atunci, cbntlnuindu-și bu
nele sale tradiții, colectivul a 
imprimat activității sale un ritm 
constant, reallzind aproape lună de 
lună și chiar depășindu*șl sarcinile 
programate. In primele 8 luni ale 
anului au fost construite aici 34 947 
tractoare, cu 377 mai mult decit se 
prevăzuse inițial. Muncitorii și spe
cialiștii au primit cu satisfacție 
vestea că, drept urmare a seriozi
tății cu care au muncit, agriculturii 
i-au fost furnizate anul acesta cu 
2 300 de tractoare mai mult decit 
anul trecut. Acestor realizări li se 
adaugă îndeplinirea aproape in în
tregime a sarcinilor suplimentare 
privind furnizarea Uiiei mari Canti
tăți de piese de schimb necesare 
parcului de tractoare existent.

La „Ursus" este evidentă, in ace
lași timp., preocuparea pentru per
fecționarea in continuare a tehnolo
giilor de producție. Lâ diferite reu
niuni care au loc in secții, munci
torii fac propuneri de reducere | a 
consumului de materiale, a chel
tuielilor de producție. Dar. după 
cum ni s-a relevat, cel mai impor
tant factor pozitiv il constituie ri
dicarea conștiinței muncitorești, a 
spiritului de răspundere față de 
mersul Întreprinderii, a respectului 
muncitorilor față de interesele ge
nerale ale societății, împărtășin- 
du-și. in ziarul uzinei, gînduriie ce-1 
preocupă după decenii de activitate 
in întreprindere, mecanicul Feliks 
Jan Urbanski scotea in evidență 
una din trăsăturile fundamentale 
ale eticii muncitorești : „Mindria 
muncitonilui iși are sursa in mun
că — arăta el. Ce înseamnă să ai 
sentimentul de respect fată de tine 
insuft? înseamnă să nu te lași abă
tut de la muncă, să persevereri și 
să răîbați pentru a te autodepăsi 
mereu prin asemenea fapte care au 
făurit Polonia socialistă și de care 
depinde progresul ei de azi și de 
mi ine".

Materializarea acestei cerințe este 
considerată un imperativ, ca și 
in anii do incepht al edificării Po
loniei populare. Mai ales că. peste 
citeva luni, colectivul se va afla în 
fața unui nou început, și anume, al 
producerii unui tip de tractor cu 
caracteristici superioare, care va 
spori șl mai mult ponderea uzinei 
in economia națională.

Al. CĂMPEANU

predominind din sectorul sudic, tem
peraturile minime fiind cuprinse între 
5 și 15 grade, mal coborite tn estul 
Transilvaniei, iar cele maxime intre 12 
și 52 grade. Dimineața și seara pe a- 
locuri se va produce ceață, tn Bucu
rești : Vremea se va Încălzi ușor. Ce
rul Va fi temporăr noros, favorabil 
ploii. Vintul va suflă slab pină la mo
derat, Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 șl 16 grâde. iar cele ma
xime între 17 și 20 de grade. Dimineața 
condiții de ceață. (Liana Cazaciov, 
meteorolog de serviciu).

• TRATAMENT AN- 
TICOROZIV. Cercetători de 
la Institutul politehnic din Riga 
au pus la punct o metodă de a- 
coperire cu un strat de polimeri 
a țevilor din oțel pentru rețelele 
de alimentări cu apă, mărind la 
36 de ani durata de exploatare a 
âcestora. Ei âu construit în ă- 
cest scop o instalație Care „îm
bracă" tăvile do otel in exterior 
și interior cu polietilenă — un 
anticoroziv durabil. Aceasta a- 
deră la metal la cald fără a fi 
nevoie de un liant. Tehnologia, 
care dublează durata de folosire 
a conductelor de apă, va putea 
fi utilizată nu numai pentru 
realizarea rețelelor de alimen
tare cu apă, ci și la protejarea

infrastructurilor din metal împo
triva acțiunii corozive a apei.

• ZĂCĂMÎNT DE... 
BENZINĂ, Iri g01ful Caltf°r- 
niei — S.U.A. ă fost descoperit 
un zăcămînt natura! de benzină. 
Prețiosul combustibil se for
mează aici in straturile petro
liere subacvatice, deoarece mag
ma de’sub scoarța terestră, re
lativ subțire in această zonă, se 
ridică și. datorită temperaturii 
înalte pc care o provoacă, se 
produce cracarea naturală a ți
țeiului.

• CEL MAI MARE RA- 
DIOTELESCOP DIN LU
ME a intrat recent în funcțiu

ne în. localitatea japoneză No- 
beiama. El este capabil Să înre
gistreze undele milimetrice și 
este bine adaptat pentru inves
tigarea proceselor formării ste- 
lfeltft și planetelor din giganticii 
nori de praf Și gaze aflăti in 
spațiul cosmic. Cp ajutorul lui 
au și fost făcute citeva descope
riri interesante.

® AVION TELE
COMANDAT PENTRU 
STROPIREA VIILOR. Jean 
Lespinasse, un pensionar din 
PcrigueUx — Franța, pasionat de 
electronică și mecanică, lucrează 
la realizarea unui avion ultra- 
ușor fără pilot, telecomandat, cu

anvergura de 10 metri. A- 
vionul Va zbură cu viteza de 
25-30 km pe Oră la 5-6 m înăl
țime și ar putea fi utilizat pen
tru stropitul viilor. Cel care di
rijează de lă distantă avionul ar 
trebui să s<2 afle însă la o înăl- 
țifne suficient de mare pentru a 
putea urmări evoluția acestuia.

• LĂMPILE CU SO
DIU - SURSĂ DE ECO
NOMISIRE A ENERGIEI. 
Economii echivalente cu pro

ducția unui grup energetic de 
200 MW va aduce in anul 1985 
in Cehoslovacia acțiunea de în
locuire a surselor clasice de i- 
luminat cu lămpi cu sodiu de 
înaltă presiune, care se fabrică 
la întreprinderea „Tesla" din 
Holesovice. tn acest an au fost 
introduse in fabricație de serie 
lămpile de tip SHC de 70 W, 
menite să înlocuiască în primul 
rînd lămpile cu mercur de 125 
W folosite pentru iluminatul 
public. Luminozitatea lămpilor 
cu sodiu atinge 100 lumeni la un 
watt de energie electrică.

• CALCULATORUL... 
NAVIGANT. Mineralierul ja
ponez „Kinokawa Maru" e.ste 
singurul vas din lume condus 
cu ajutorul vocii omului, scrie 
ziarul austriac ..Die Presse". Co
menzile date de căpitan la mi
crofon intră intr-un calculator, 
care le transformă in semnale 
pentru sala mașinilor. „Kino
kawa Maru", cu un deplasament 
de 20 400 tdw, poate fi condus 
cu ajutorul a 11 comenzi. Ele 
pot fi date in limba japoneză 
sau engleză.

• ÎMPIETRIT! ÎN CLI
PA CIND S-ĂU NĂS

CUT. Pustiul Gobi este cel

mai mare cimitir de dinozauri 
cunoscut pină in prezent pe glob. 
Fotografia înfățișează o pietrifi
care extrem de rară descoperită 
în această regiune : doi pui de 
dinozaur care și-au găsit moar
tea Chiar în clipa cind au ieșit 
din coaja ouălor. ,

• RADIOTELEFON 
ULTRAMODERN. Radiote- 
lefonul portativ nu mai consti
tuie de multă vreme o noutate. 
El are insă și un inconvenient, 
care censtă, in principal, in raza 
de acțiune foarte scurtă. Pentru 
eliminarea acestui handicap, 
firmă londoneză „Motorola" a 
pus la punct un radiotelefon ul
tramodern, cu care sc poate e- 
fectua o convorbire clară între 
Edinburg (Scoția) și... Ilong- 
Kong. Deși pină la folosirea lui 
pe scară largă mai sint încă de 
rezolvat o serie de probleme, 
specialiștii firmei sint optimiști 
în privința viitorului pe care îl 
va avea aparatul lor.



Dezbaterile generale de la O.N.U. evidențiază:

Națiunile Unite trebuie să aibă 
un rol mai mare în asigurarea păcii 

și securității popoarelor
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Vorbind In continuarea dezbateri
lor de politică generală ale actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe ai R. P. 
Chineze, Huang Hua, a subliniat că 
„scena internațională a devenit mai 
încordată în ultimul an :■ în timp ce 
problemele vechi, nerezolvate, s-au 
complicat, la orizont au apărut al
tele noi". El și-a exprimat speranța 
că Națiunile Unite se vor situa de 
partea justiției, vor juca un rol mai 
mare în menținerea păcii mondiale 
și securității internaționale, precum 
și în promovarea creșterii economice 
mondiale. Vorbitorul a subliniat că 
„pacea și securitatea mondială pot fi 
menținute numai dacă drepturile la 
independență și existență ale-națiu
nilor sînt ferm garantate".

Condamnînd masacrele de la Beirut, 
Huang Hua a cerut să se pună canat 
agresiunii israeliene in Liban. El a 
arătat că. pentru realizarea păcii în 
Orientul Mijlociu. Israelul trebuie să 
evacueze teritoriile arabe ne care 
le-a ocupat in 1967. inclusiv Ierusali
mul, poporul palestinian trebuie să-și 
redobîndească drepturile naționale, 
inclusiv dreptul la stabilirea propriu
lui său stat, iar drepturile la inde
pendență și existență ale tuturor ță
rilor din zonă trebuie să fie respec
tate.

t. Vorbitorul a reafirmat sprijinul 
pentru propunerile R.P.D. Coreene de 
reunificare independentă și pașnică a 
patriei și a relevat importanta pro
punerii președintelui Kim Ir Sen pri
vind crearea Republicii Confederale 
Democrate Koryo. De asemenea, el a 
subliniat că este necesar ca Namibia 
să-și realizeze imediat independența 
adevărată. în conformitate cu rezolu
țiile pertinente ale O.N.U.

Pentru înlăturarea pericolului războiului nuclear 
și garantarea dezvoltării în condiții de securitate 

a energeticii nucleare
Scrisoarea adresată secretarului qeneral al O.N.U. 

de ministrul de externe al U.R.S.S.
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Printr-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, ministrul de exter
ne al., Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko, a cerut înscrierea^ pe agen
da actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale ca problemă importantă și 
urgentă a punctului intitulat „Să se 
multiplice eforturile pentru înlătu
rarea pericolului războiului nuclear 
și garantarea dezvoltării în condiții 
de securitate a energeticii nucleare", 
în scrisoare se menționează că, po
trivit calculelor specialiștilor, dis
trugerea unei centrale atomoelectrice 
cu o putere de un milion kilowați 
ar produce o infestare a mediului cu 
substanțe radioactive echivalentă cu 
cea provocată de explozia unei bom
be atomice de o megatonă, pe ter
men scurt, iar într-un răstimp de un 
an sau mai mult ar avea efecte de 
zece ori mai mari.

Din această cauză — se arată în 
document — necesitatea asigurării

Ministrul chinez și-a exprimat spe
ranța că actuala sesiune va depăși 
obstacolele și va face progrese reale 
pe calea lansării negocierilor globale 
in vederea unei noi ordini economice 
internaționale.

în alocuțiunea sa, ministrul de ex
terne al Bulgariei, Petăr Mladenov, 
s-a oprit pe larg asupra stării de în
cordare și a pericolelor existente în 
viața internațională, declarind că. în 
etapa actuală, amenințarea unei ca
tastrofe nucleare devine tot mai 
reală. „Se intensifică cursa înarmă- 
rilpr. Sint blocate negocierile într-o 
serie de probleme vitale pentru pacea 
și securitatea mondială. Focarele de 
încordare existente nu numai că nu 
sint lichidate, ci dobindesc proporții 
și mai periculoase", a spus el. După 
ce a expus poziția țării sale în legă
tură cu căile de rezolvare a conflic
telor din Orientul Mijlociu, din 
Africa australă și din alte zone ale 
lumii, vorbitorul a arătat că „pacea 
mondială poate fi salvgardată și răz
boiul nu este inevitabil, deoarece pe 
Pămînt există forțe care pot con
tracara politica de agresiune".

Ministrul turc al afacerilor externe, 
liter Turkmen, s-a declarat „încurajat" 
de desfășurarea negocierilor interco- 
munitare asupra problemei cipriote. 
„Evoluția încurajatoare a acestor 
convorbiri purtate sub auspiciile Na
țiunilor Unite a întărit convingerea 
guvernului turc că ele constituie 
singura cale ce poate conduce la o 
soluție", a subliniat el.

Evocind situația din Liban, șeful 
diplomației turce a chemat Israelul 
să răspundă pozitiv propunerilor de 
reglementare a conflictului adoptate 
Ia reuniunea arabă la nivel înalt de 
la Fes, afirmînd că ele reflectă o 
dorință reală de a se ajunge la o 
soluție „echilibrată și realistă".

dezvoltării în condiții de securitate a 
energeticii nucleare este legată orga
nic de sarcina de a nu se permite 
declanșarea unui război nuclear, iar 
aceasta, la rîndul ei. reclamă și mai 
insistent multiplicarea eforturilor 
pentru eliminarea posibilităților 
izbucnirii lui. cu alte cuvinte — 
pentru reducerea și. în final, lichi
darea armelor nucleare.

Concomitent, U.R.S.S. a difuzat 
oficial lin proiect de rezoluție in 
această problemă care. în paralel cu 
chemarea adresată tuturor statelor 
de a-și spori eforturile pentru eli
minarea pericolului de război nuclear 
și pentru asigurarea dezvoltării în 
condiții de securitate a energeticii 
nucleare, preconizează ca Adunarea 
Generală să proclame că distrugerea 
deliberată a unor obiective nucleare 
pașnice — cu folosirea armelor nu
cleare ori convenționale — reprezin
tă cea mai gravă crimă împotriva 
umanității.

NEW-YORK

întilnire între ministrul de externe al României
si secretarul de. J

NEW YORK 5 (Agerpres) — Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, s-a întilnit, la 
New York, cu secretarul de stat al
S.U.Ă.. George Shultz.

în cadrul convorbirii au fost abor
date chestiuni bilaterale și interna
ționale de interes reciproc. în legătu
ră cu problemele internaționale, s-a 
exprimat de ambele părți dorința de 
a se acționa. în direcția stingerii stă
rilor de război și conflictuale din 
diferite zone ale lumii, pe cale poli
tică. prin tratative.

Ministrul de externe român a pre
zentat modul in care România și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciază actuala situație 
internațională, precum și căile de 
depășire a confruntării dintre state, 
de reluare a politicii de destindere, 
cooperare, pace și respect al inde
pendenței naționale a tuturor po
poarelor.

George Shultz a apreciat inițiati
vele României, menite să contribuie 
Ia rezolvarea litigiilor pe cale paș
nică, prin folosirea intensă a tratati
velor.

Ambii miniștri au exprimat dorin
ța dezvoltării relațiilor româno-ame-

„Țările nealiniate trebuie să-și sporească contribuția 
la promovarea păcii și dezvoltarea independentă" 

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor participante la mișcarea de 
nealiniere — relatează agenția 
Taniug. Principalele probleme de pe 
ordinea de zi se referă la stabilirea 
datei celei de-a Vil-a conferințe la 
nivel inalt a mișcării de nealiniere, 
care urmează să se desfășoare la 
Delhi, realizarea unui schimb de ve
deri in legătură cu pregătirea acestei 
reuniuni și colaborarea dintre țările 
nealiniate la actuala sesiune a Adu
nării Generale.

La, începutul reuniunii, ministrul 
de externe al Indiei. Narasimha Rao, 
a propus, din partea țării-gâzdă, ca 
viitoarea conferință a țărilor neali
niate la nivel de șefi de stat și de 
guvern să aibă loc in perioada 7—11 
martie 1983. Conferința la nivel inalt 
va fi precedată de o reuniune mi
nisterială a țărilor nealiniate.

în cuvintul său. secretarul federal 
pentru afacerile externe al R.S.F.I., 
Lazar Moisov, a apreciat că, în acest 
„moment dramatic" al relațiilor in
ternaționale, țările nealiniate au de

Conflictul iraniano-irakian analizat 
în Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a reunit luni seara pentru a ana
liza conflictul iraniano-irakian, re
levă agențiile internaționale de 
presă.

în cursul ședinței, membrii consi
liului au adoptat in unanimitate o 
rezoluție în care Iranului și Irakului 
li se cere să înceteze imediat focul și 
să pună capăt operațiunilor militare.

In rezoluția Consiliului de Secu

stat al S.U.A.
ricane pe baza documentelor semnate 
la nivel inalt și au evidențiat exis
tența unui larg cimp de dezvoltare 
a raporturilor dintre cele două state 
și popoare.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă deschisă și cordială.

La întilnire au asistat Lawrence 
Eagleburger, subsecretar de stat pen
tru probleme politice. Richard Burt, 
asistentul pentru Europa al secreta
rului de stat. A participat Mircea 
Malița, ambasadorul României la 
Washington.

Ministrul român al afacerilor exter
ne a avut, de asemenea, o întreve
dere la Casa Albă, la Washington, cu 
judecătorul William Clark, consilie
rul președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

Convorbirea s-a referit la stadiul 
actual și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor româno-americane. Au 
fost, totodată, abordate unele proble
me internaționale și a avut loc un 
schimb de păreri privind căile de di
minuare a tensiunii și neîncrederii 
dintre state, de soluționare pașnică a 
stărilor de confruntare și război.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
notă de șinceritate și înțelegere.

jucat un rol deosebit de important, 
avînd, intre altele, misiunea de a 
acționa ca viitoarea reuniune la 
nivel înalt de la Delhi să reprezinte 
un deplin succes politic, să asigure 
unitatea mișcării și să sporească con
tribuția ei in promovarea păcii, secu
rității și dezvoltării independente a 
tuturor țărilor.

în continuare, reprezentantul Re
publicii Cuba — tară care asigură in 
prezent președinția mișcării de neali
niere — a prezentat un raport asu
pra activității Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate de la pre
cedenta reuniune la nivel ministerial 
a biroului, care a avut loc în iunie 
a.c.. la Havana. Vorbitorul a arătat 
că în etapa actuală situația mondială 
s-a complicat, in special ca urmare 
a politicii de forță și a multiplicării 
focarelor de tensiune și conflict, a 
acțiunilor agresive ale forțelor im
perialiste. El s-a referit, în continua
re. la conflictele existente în Orien
tul Mijlociu. în Africa și America 
Latină, apreciind că se impune o in
tensificare a eforturilor pentru regle
mentarea lor pe cale politică.

ritate se cere, între altele, retragerea 
forțelor celor două, țări în interiorul 
frontierelor recunoscute pe plan in
ternațional și se recomandă trimite
rea de observatori ai O.N.U. pentru 
a controla respectarea încetării focu
lui. Consiliul se pronunță, de aseme
nea, pentru continuarea acțiunii de 
mediere întreprinsă de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar.

Conferința regională a F.A.O. pentru Europa
Intervenția șefului delegației române

SOFIA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul dezbaterilor ge
nerale ale celei de-a XIII-a Confe
rințe regionale a F.A.O. pentru Eu
ropa, șeful delegației române. Marin 
Constantin, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare, a 
prezentat concepția partidului și sta
tului nostru cu privire la problema
tica agriculturii și industriei alimen
tare, a instaurării noii ordini eco
nomice și politice internaționale. So
luționarea problemelor agficole și a- 
limentare. a arătat vorbitorul, nu 
poate fi asigurată decit în condițiile 
intensificării eforturilor in direcția 
instaurării noii ordini economice și 
politice internaționale, caracterizate 
prin relații de dreptate și echitate,

Primire la C.C. al P.G. Chinez
BEIJING 5 (Agerpres). — Deng 

Liqun, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Secției pro
pagandă a C.C. al P.C.C.. a primit pe 
Alexandru Szabo, membru al Comi
siei Centrale de Revizie, adjunct al 
șefului Secției propagandă a C.C. al 
P.C.R., și Marin Popescu, șef de ca
tedră la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", care. în calitate de propagan
diști ai C.C. al P.C.R.. se află în vi
zită în R.P. Chineză. în cadrul con

Conferința anuală a Partidului
Conservator din Marea Britanie

LONDRA 5 (Agerpres). — La 
Erighton au început marți lucrările 
celei de-a 99-a Conferințe anuale a 
Partidului Conservator, de guvernă- 
mint. din Marea Britanie. în dis
cursul de deschidere, președintele a- 
cestei formațiuni politice, Cecil 
Parkinson, a lansat un apel în. fa
voarea realegerii unei majorități con
servatoare în Camera Comunelor, a- 
dăugind că pențru inversarea decli
nului partidului, pe care l-a recu
noscut direct, următoarea perioadă vă 
fi crucială. Vorbitorul — relatează a- 
genția France Presse — a rezervat 
o mare parte a discursului său pro
blemei șomajului, care a atins 14 la

Vizita cancelarului vest-german, Helmut Kohl, Ia Paris
PARIS 5 (Agerpres). — Noul 

cancelar al Republicii Federale Ger
mania’, Helmut Kohl, a efectuat luni 
o vizită oficială la Paris.

Oaspetele vest-german a fost primit 
la Palatul Elysee de președintele 
Franței, Franțois Mitterrand. Au 
avut loc convorbiri în cursul că
rora interlocutorii, au pus accentul pe 
continuitatea relațiilor de prietenie 
franco—vest-germane și întărirea 
cooperării dintre cele două țări. De

IN PERSPECTIVA ALEGERILOR GENERALE DIN R.F.G.

Helmut Schmidt desemnat candidat al P.S.D. 
pentru postul de cancelar

Conducerea Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania l-a de
semnat pe Helmut Schmidt candidat 
al partidului pentru postul de cance
lar la viitoarele alegeri generale care 
ar urma să aibă loc in martie anul 
viitor — a anunțat purtătorul de cu- 

care să permită o dezvoltare econo
mică accelerată a tuturor statelor 
și in primul rind a țărilor in curs 
de dezvoltare. Premisa fundamen-' 
tală a eliminării pentru totdeauna a 
flagelului -foametei, a asigurării secu
rității alimentare mondiale o consti
tuie creșterea substanțială a produc
ției agricole, rezolvarea acestui o- 
biectiv reclamind eforturi susținute 
din partea fiecărei țări în curs de 
dezvoltare și, în același timp, un 
amplu efort colectiv. în cadrul căruia 
statele dezvoltate sînt chemate să 
acorde un sprijin substanțial. Șeful 
delegației române a prezentat pro
puneri concrete de cooperare la nivel 
regional și internațional in domeniul 
agricol.

vorbirii care a avut loc cu acest pri
lej au fost evocate bunele relații e- 
xistente între România și China, sub- 
liniindu-se utilitatea schimbului de 
experiență dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez 
în domeniul construcției socialiste, 
dorința comună ca aceste schimburi 
să cunoască o continuă dezvoltare, 
in scopul aprofundării cunoașterii re
ciproce.

sută din populația activă, totalul șo
merilor depășind 3,34 milioane. El 
a respins orice responsabilitate a gu
vernului conservator în ce privește 
creșterea nivelului șomajului, adău
gind doar că va fi nevoie de foarte 
mult timp pentru soluționarea pro
blemei. Apreciind că actualul congres 
se desfășoară într-o atmosferă pre
electorală (se consideră, dealtfel, că 
aceasta ar putea fi ultima conferință 
anuală înaintea alegerilor generale), 
Cecil Parkinson a atacat citeva punc
te .din programul laburiștilor — res
pectiv retragerea din C.E.E., elimi
narea arsenalului nuclear, naționali
zările.

asemenea, au fost examinate relațiile 
din Piață comună..

La sfirșitul convorbirilor, președin
tele Mitterrand a declarat că acest 
prim contact cu noul cancelar al 

■ R.F.G. a permis „abordarea marilor 
linii ale politicii celor două țări, la 
nivel european".

Următoarea întilnire dintre cei doi 
oameni de stat va avea loc la Bonn 
în zilele de 21 și 22 octombrie, a 
precizat președintele francez.

vînt al partidului, potrivit agenției 
U.P.I. Această hotărîre a fost adop
tată de conducerea partidului în ca
drul unei reuniuni desfășurate, luni, 
sub Conducerea lui Willy Brandt, 
președintele P.S.D.

Programul de guvernămint 
al președintelui ales 

al Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, președintele ales 
al Mexicului, Miguel de la Madtid 
Hurtado, a arătat că obiectivul prin
cipal al programului său de guvernă- 
mînt, în domeniul politicii externe, 
este promovarea fermă a acțiunilor 
în favoarea păcii pe planeta noastră 
și a relațiilor de prietenie cu toate 
țările lumii — transmite agenția 
E.F.E.

în domeniul politicii interne. Mi
guel de la Madrid Hurtado a men
ționat hotărîrea guvernului său de a 
lua măsuri pentru depășirea dificul
tăților economice'și financiare cu care 
este confruntată in prezent economia 
națională, pentru reducerea inflației, 
crearea de noi locuri de muncă, a- 
sigurarea- necesarului de produse și 
materii prime pe piața internă, so
luționarea problemei datoriilor ex
terne ale țării.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 5 (Agerpres). »— Pre

ședintele Libanului, Amin Gemafyel, 
a conferit cu ambasadorul american 
la Beirut, Robert Dillon, și cu Morris 
Draper, adjunctul trimisului special 
ai președintelui S.U.A. în OrientyJ 
Mijlociu, în legătură cu aproplimfe 
vizită pe care șeful statului libanezi 
o va face în Statele Unite — reia- • 
tează agenția France Presse.

Dillon l-a informat pe Amin Ge- 
mayel despre rezultatele vizitei Ia 
Damasc a trimisului special al S.U.A. 
în Orientul Mijlociu. Philip Habib, 
și despre conținutul convorbirilor 
acestuia cu conducătorii sirieni — 
precizează agenția.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Shafte 
Al-Wazzan, premierul desemnat al 
Libanului, a respins „orice tratat de 
pace unilateral intre Liban și- Israel", 
apreciind că această pace este de 
conceput numai „în cadrul unei re
glementări globale a situației din 
Orientul Mijlociu" — relatează agen
ția France Presse. într-un interviu 
acordat săptăminalului parizian de 
limbă arabă „Kol Al Arab", Wazzan 
a precizat că „semnarea unui tratat' 
de pace cu Israelul fn condițiile 
ocupației actuale nu poate decit să 
aducă prejudicii Libanului pe plan 
local și arab,..“.

în cursul ciocnirilor care au avut 
loc duminică și luni Intre grupurile 
rivale din orașul Tripoli, din nordul 
Libanului. 24 de persoane și-au pier
dut viața și alte 50 au fost rănite 
— relatează agenția France Presse. 
Luni seara, forței? de jandarmerie 
libaneze au Intervenit pentru oprirea 
acestor incidente — adaugă Aceleași 
surse.

Forțele Israeliene au procedat la 
percheziții in tabăra de refugiati pa
lestinieni Ain Ei Helwe. situată într-o 
suburbie a orașului Saida, din sudul 
Libanului, scrie presa libaneză citată 
de agenția France Presse. Aceleași 
surse arată că trupele israeliene au 
oprit accesul în tabără.

AGENȚIILE-1

Pe toate meridianele DE PRESĂ
TRANSMIT:

ITALIA

„Dezarmarea și pacea
Deși majoritatea ziarelor italiene 

sint intr-o continuă căutare de 
senzații (una din trăsăturile speci
fice ale presei din peninsulă este 
aceea că o mare parte din cuprins 
este consacrată așa-numitei „cro
nici negre"), ele se fac totodată 
ecoul neliniștii generate în rîndul 
opiniei publice din țară de conti
nuarea cursei înarmărilor, al cere
rilor tot mai insistente de a se re
nunța la instalarea pe teritoriul 
Europei a noi rachete cu rază me
die de acțiune.

Este de remarcat, în acest sens, 
interesul crescind al unui impor
tant număr de oameni de știință și 
politologi pentru evidențierea imen
selor pericole pe care cursa înar
mărilor le reprezintă nu numai pen
tru Italia, ci pentru întregul conti
nent european: în librăriile italiene 
au apărut, astfel, chiar în aceste 
zile, două cărți de mare succes, con
sacrate acestei problematici. Prima, 
„înarmările și securitatea euro
peană" (editura „De Donato"), 
coordonată de cunoscutul specialist 
în relații internaționale Romano 
Ledda, reprezintă o convingătoare 
pledoarie în favoarea renunțării la 
așa-numitul „echilibru al terorii" 
bazat pe continua acumulare de 
arme, pentru crearea unei lumi a 
păcii și înțelegerii între toate po
poarele. Cea de-a doua carte, 
„Moarte nucleară în Italia", de 
Adriano Buzzatti Traverso, apăru
tă în editura „Laterza", dezvăluie 
consecințele pe care le-ar avea fo
losirea armelor nucleare intr-un 
eventual război.

Deosebit de semnificative pentru 
starea de spirit existentă în rindul 
cercurilor largi ale opiniei publice 
sint și dezbaterile care au avut loc 
în ultimul timp, prilejuite de tra
diționalele festivaluri ale principa
lelor formații politice din țară, care 
se organizează de regulă in cursul 
lunii septembrie. Masa rotundă cu 
sugestivul titlu : „înarmările duc la 
război : se trage asupra noastră", 
organizată la Tirrenia, în cadrul 
festivalului național al ziarului 
„L’Unitâ". a dat astfel naștere unor 
aprinse dezbateri la care au luat 

n
— sarcini primordiale'" 

parte oameni politici, cdi’cetătorl, 
oameni de cele mai diferite con-

. vingeri.
„Experiența demonstrează — arăta 

FRANCESCO DE MARTINO, mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian — că atunci cind se in
tensifică ' cursa înarmărilor nu se 
face altceva decit să se pregătească 
războiul. Larga mișcare a tuturor 
acelora ce cred in valoarea păcii 
trebuie să proclame în mod solemn 
că armele nucleare, prin simpla lor 
existență, contravin normelor drep
tului internațional, constituie o pie
dică in calea progresului fiecărei 
națiuni".

Profesorul GIOVANNI . BATTIS
TELLI, de la Universitatea din 
Roma, autor și el al unei interesan
te lucrări intitulate : „Armele — 
nou model de dezvoltare? Industria 
militară în Italia" în curs de apa
riție la editura „Einaudi", a prezen
tat cu lux de amănunte evoluția 
actuală a cursei înarmărilor, com
petiția acerbă care impinge tot mai 
sus această cursă, cu riscuri incal
culabile pentru intreaga umanitate. 
O mărturie emoționantă a fost cea 
a unui tînăr reprezentant al „Ligii 
celor care luptă contra înarmări
lor", venit din Sicilia, de la Co- 
miso, unde, după cum se știe, se 
construiește baza N.A.T.O. in care 
urmează să fie instalate 112 rachete 
„Cruise". „Lucrările propriu-zise 
de construcție — a declarat acest 
tinăr — au început deja. De la 
data de 2 septembrie intră pe șan
tier aproape zilnic peste 100 de ca
mioane. După cum se vede, cele 
peste un milion de semnături ve
nite din Sicilia și care cereau opri
rea construirii bazei n-au fost de 
ajuns ca să determine schimbarea 
de atitudine din partea autorități
lor. Tocmai de aceea este necesar 
să intensificăm formele de luptă, să 
atragem forțe din cele mai diferite, 
pentru că, așa cum bine știm, atunci 
cind bazele se construiesc, nu se 
renunță la ele".

„înainte de orice — pacea", „Sal
varea Pămintului de distrugere este 
sarcina noastră primordială", „Tre

buie să exportăm în lume pacea, nu 
războiul". Rostite de un muncitor 
din Pisa, de un medic din Florența 
sau de un agricultor din Umbria, 
aceste cuvinte capătă o rezonanță 
deosebită in sala de dezbateri, plină 
pină la refuz, de la Tirrenia. 
„Cursei fără de opreliști spre pa
ritate — arăta senatorul PAOLO 
BUFALINI, membru al Direcțiunii 
P.C.I. — noi, comuniștii italieni, ii 
opunem prioritatea negocierilor 
pentru reducerea, de o parte și de 
alta, a armamentelor și in primul 
rind a celor atomice. Este bine știut 
că orice pas pe calea dezarmării 
este de natîiră să însănătoșească 
atmosfera internațională. Situația 
actuală nu este simplă. Dar stă in 
putința noastră, a tuturor forțelor 
politice, democratice din țară, a

R. F. GERMANIA : „Mai multe rachete nu aduc

mai multă
Sub lozinca „Femeile pentru pace 

și emancipare", s-a desfășurat la 
Dusseldorf. în R.F. Germania, o 
amplă acțiune organizată de „Ini
țiativa democratică a femeilor". Cele 
3 000 de participante, sosite de pe 
întreg teritoriul țării, s-au pronun
țat cu hotărîre împotriva deciziei 
N.A.T.O. de staționare a rachetelor 
nucleare, precum și pentru transpu-

OLANDA: împotriva amplasării rachetelor 

nucleare
Peste 10 000 de olandezi au de

monstrat, zilele trecute. In localita
tea Harde, împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare pe teritoriul 
țării, precum și pentru dezarmare 
nucleară. Demonstrația s-a trans-

AUSTRIA: Cuvintul foștilor luptători 

din Rezistență
Foști luptători din rezistența 

antifascistă și victime ale nazismu
lui din numeroase țări ale Europei 

popoarelor de pretutindeni să pre
vină și să înlăture pericolul unui 
nou război nuclear".

...Nu departe de sala dezbaterilor, 
o sugestivă expoziție în aer liber 
prezintă imagini și cifre de la ma
rile demonstrații pentru dezarmare 
și pace care au avut loc în ultimul 
an pe cele mai diferite meridiane 
ale lumii. Printre acestea se află 
imagini de la impresionantele de
monstrații de la București, expresie 
a hotăririi poporului nostru de a 
acționa cu toată energia, alături 
de alte popoare, pentru a înlătura 
pericolul holocaustului atomic, 
pentru a asigura viitorul pașnic al 
omenirii.

Radu BOGDAN

securitate"
nerea în fapt a dreptului la muncă. 
„Noi, femeile, fcintem in mod deo
sebit afectate de șomaj — a spus o 
purtătoare de cuvînt a mișcării. Nu 
vom admite ca alocațiile sociale să 
fie tot mai mult reduse, cu justifi
carea că avem nevoie, pentru secu
ritatea noastră, de rachete cu rază 
medie de acțiune".

format Intr-un marș al păcii, ma
nifestație tradițională In această 
regiune, unde se află amplasat ar
mament nuclear american. Marșul, 
ajuns in acest an Ia a 10-a ediție, a 
constituit punctul culminant al 
„Săptămînii păcii'* 1'' din Olanda.

„Solidarite Humainc] 
litj-i'U 
/' 

CONTACTE SOVIETO-AMERI- * 
CANE. La New York a avut loc a 
doua convorbire între Andrei Gro- | 
mîko, membru al Biroului Politic al I 
C.C. al P.C.U.S., ministrul de ex
terne al U.R.S.S.. și George Shultz, I 
secretarul de stat al S.U.A. — in
formează agenția T.A.S.S. Cei doi 1 
miniștri au examinat un cerc larg < 
de probleme bilaterale și interna
ționale, decurgînd din prima con- I 
vorbire desfășurată in cursul săp- 
tămînii trecute. Miniștrii au fost de I 
acord că pentru cele două părți | 
este important să continue schim
bul de păreri — subliniază agenția i
T.A.S.S.

FOSTUL PREȘEDINTE AL IRA
KULUI, Ahmed Hassan Al-Bakr, a 
încetat din viață — anunță un co
municat al Președinției republicii, 
citat de agenția irakiană de infor
mații, I.N.A. Funeraliile fostului 
președinte al' Irakului au avut loc 
marți. După cum se menționează, 
a fost decretat doliu național pe o 
perioadă de o săptămină.

AMPLE OPERAȚIUNI MILITA- I 
I RE ÎN SALVADOR. Aproape cinci 

mii de soldați aparținînd armatei 
salvadoriene. întărite cu efectivele i 

• batalioanelor Ramon Belloso" si 
I „Atonal", special antrenate pentru I 
I lupta împotriva insurgenților, par
ticipă, incepind de marțea trecută, j 
la ample operațiuni militare în de-

I partamentele Usulutan. Union și 
San Miguel, din estul Salvadorului. I

29 MILIOANE DE ANALFABEȚI 
există în prezent in Brazilia, 
reprezentind aproximativ 25 la sută 
din populația țării — se relevă in
tr-un raport prezentat in cadrul 
unei reuniuni naționale privind în- 
vățămintul. Documentul menționea
ză, de asemenea, că circa șapte mi
lioane de copii intre 7 și 14 ani nu 
urmează cursurile vreunei:școli, iar 
43 milioane de tineri, între 15 și 28 
de ani, sînt semianalfabeți.

s-au adunat Ia fostul lagăr1 de con
centrare de la Mauthausen din 
Austria. De la acest loc memorial ei

Manifestație la londra împotriva amplasării noilor tipuri de arme nucleare

au lansat un apel către opinia pu
blică internațională, de a se opune 
cu toate forțele aberantei curse a 
înarmărilor. In numele milioanelor 
de victime din lagărele fasciste și 
ale celui de-al doilea război mon
dial, cei 2 000 de participanți au 
chemat guvernele să nu precupe

CANADA : Pentru negocieri constructive vizind 

„înghețarea" și apoi lichidarea armamentelor 
nucleare

Mișcarea militanților pentru pace 
din Canada cîștigă noi aderenți. 
„Congresul canadian pentru pace" 
a lansat un Ape! in favoarea ini
țierii de negocieri constructive intre 
S.U.A. șl Uniunea Sovietică privind 
„înghețarea" și apoi lichidarea ar
melor nucleare. Apelul cere, tot
odată, reducerea arsenalelor nu
cleare, el fiind semnat, în scurt 
timp, de 150 000 de cetățeni. Unele 
adeziuni au fost exprimate de co
lective profesionale sau organizații 
politice, astfel incit Inițiatorii aces
tei acțiuni, desfășurată sub lozinca 
„Pacea este o cauză a fiecăruia din
tre noi !“, evaluează la peste un 
milion numărul canadienilor care 
s-au pronunțat In sprijinul unor 
măsuri efective de pace și dezar
mare.

Participă la succesul acestei ini
țiative peste 60 de organizații 
obștești, printre care „Comitetul 
pentru pace al sindicatelor", „Adu

țească nici un efort pentru în
cheierea cu succes a tratativelor 
privind reducerea armamentelor 
nucleare în Europa. în unanimitate, 
a fost adoptată o declarație prin 
care se cere statelor să sprijine 
orice inițiativă privind dezarmarea 
generală.

narea populară pentru o nouă 
politică externă", „Uniunea națio
nală a studenților", „Congresul ca
nadian al femeilor". Diferitele gru
puri locale sau regionale își coor
donează acțiunile sub auspiciile 
„Campaniei canadiene pentru dezar
mare". Ziarul „Toronto Star" notea
ză că 137 de deputați din toate par
tidele reprezentate In Parlamentul 
canadian s-au pronunțat în favoarea 
apelului pentru un referendum in 
problemele dezarmării.

Concomitent, întrunește o tot mai 
largă audiență deviza militanților 
pentru pace „Pentru o Canadă lip
sită de arme nucleare". Autoritățile 
din peste o sută de orașe canadie
ne, printre care și cele din Toronto, 
cu 2,8 milioane locuitori, au hotărit 
să includă în campania electorală 
pentru alegerile comunale din luna 
noiembrie inițiativa organizării unui 
referendum desfășurat în sprijinul 
dezarmării nucleare.

ACȚIUNI CONSACRATE PRIETE-
1 NIEI ROMANO-FRANCEZE. Cu pri-1
I lejul aniversării a cinci ani de Io 

înființarea sa, Asociația culturală 
„România - Normandia “Ion Crean- | 

| să»", condusă de Antoneta Nina!
Notheaux, a organizat o serie de 
manifestări culturale, dedicate prie- 

l teniei româno-franceze, in localita- 
| tea Piseux (Verneuil-sur-Avre), la 

care au participat și reprezentanți 
!ai Asociației

par Ies Arti", în frunte cu preșeyîi 
tele Guy de Langson.
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