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în prezența conducerii de partid și de stat, 
a unui mare număr de oameni ai muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri. pe tovarășul Antonin 
Kapek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Praga 
al P.C. din Cehoslovacia, și' pe 
tovarășul Frantisek Stafa, primarul 
Orașului Praga, care fac o vizită in 
tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

A fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S. 
Cehoslovace la București.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace. împreună cu 
urări de noi succese poporului ro
mân in dezvoltarea multilaterală a 
patriei? .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Husak un salut, 
cordial și cele mai bune uirări, • iar 
poporului cehoslovac progres și 
prosperitate.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie dintre partidele, țările și 
popoarele noastre și a fost exprima
tă convingerea că acestea se vor dez
volta continuu pe baza înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
cel mai înalt nivel româno-ceho- 
slovac, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei generale a păcii și so
cialismului. în acest cadru s-au evi
dențiat rolul și contribuția pe care 
capitalele-celor două țări le pot avea 
in promovarea mai bunei cunoașteri 
reciproce. în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele noastre.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ministrul energiei și resurselor naturale al Republicii Elene

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A INAUGURAT IERI 
TIRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI -1982

® Amplu tablou al 
capacității și forței 
c^.iatoare a poporului 
nostru, ai dinamismu
lui industriei naționale, 
puternic angajată pe 
calea modernizării, a 
ridicării calității și 
competitivității produ
selor românești.

® Ilustrare elocven
tă a participării Româ
niei la diviziunea in
ternațională a muncii, 
la promovarea cola
borării și cooperării 
economice reciproc 
avantajoase cu toate 
statele, la întărirea 
păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, miercuri, 
6 octombrie, cea de-ă VIII-a ediție a Tirgului Internațional București, im
portantă manifestare ce ilustrează in mod elocvent rezultatele remarcabile 
ale politicii de industrializare in ritm susținut a țării, ridicarea nivelului 
tehnic și competitiv al producției în toate ramurile, cit și dorința nestră
mutată a poporului nostru de a extinde relațiile de cooperare economică 
și comercială cu toate popoarele, voința sa fermă de a participa tot mai 
acțiv la schimbul mondial de valori, la întărirea colaborării, ințelegerii și 
păcii in lume.

La festivitate au luat parte tovarâșa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, losif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincâ, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Hie Verdeț, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin Olteanu, Cornel Onescu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Gheorghe Stoica, precum și membri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții economice centrale.

Erau prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, directorii pavilioanelor naționale și repre
zentanții firmelor de peste hotare care participă la actuala ediție a tir
gului, ziariști români și străini.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați cu multă dra
goste și căldură, cu manifestații de 
puternic entuziasm. Miile de bucu- 
reșteni prezenți în incinta Comple
xului expozițional din Piața. Scin- 
teii scandau cu însuflețire și 
mindrie numele partidului. al 
secretarului său general, reafirmin- 
du-și și cu acest prilej sentimente
le de aleasă stimă și profund res- 
pe Lye care le nutresc, asemenea 
înti-J* ui popor, față de tova
rășul' nicolae Ceaușescu, încrederea 
nestrămutată in conducătorul înțe
lept și clarvăzător al partidului și 
statului nostru, de numele căruia suit 
indisolubil legate progresul și pros
peritatea patriei socialiste, bună
starea și fericirea națiunii noastre, 
creșterea prestigiului și rolului Româ
niei in lume.

Ceremonia deschiderii oficiale a 
T.I.B. ’82 a fost marcată de into
narea Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în cuvintul -de deschidere, tova
rășul Nicolae Constantin, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a spus :

„Mult iubite tovarășe -Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Onorată asistență,
Inaugurăm astăzi cea de-a VIII-a 

ediție a Tirgului Internațional Bucu
rești. eveniment de seamă al vieții 
economice și comerciale românești și, 
totodată, de larg ecou peste hotare, 
care își desfășoară activitatea in spi
ritul unor Imperative majore ala 
contemporaneității : comerț — coope
rare — dezvoltare.

,Vă rog să-mi permiteți să salut cu 
deosebit respect și profundă recu
noștință prezența la această festivi
tate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, prezență 
ce se constituie într-o expresie e- 
locventâ a interesului și grijii per
manente și deosebite pe care domnia 
sa le acordă propășirii țării noastre, 
întăririi colaborării României cu toa
te statele lumii, indiferent de siste
mul lor economic și social, dezvol
tării dinamice și neîngrădite a co
merțului și cooperării economice in
ternaționale.

îngăduiți-mi să adresez un respec
tuos omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei distinsă prezență onorează ma
nifestarea de astăzi și să salut cu 
deosebită căldură pe ceilalți membri 
ai conducerii de partid și de stat.

De asemenea, salut cu satisfacția 
prezența Ia deschiderea actualei edi
ții a Tirgului Internațional București 
a oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic, precum și 
a numeroșilor expozanți români și 
străini.

în concordanță cu orientările gene
rale ale politicii externe a partidului 
și statului nostru, Tirgul Internațio
nal București își propune, să contri
buie la mai buna cunoaștere între- 
națiuni, la stimularea și lărgirea 
schimburilor și cooperării economice 
intre state, să reprezinte o manifes
tare a prieteniei și colaborării intre 
popoare.

Această ediție, ca și cele preceden
te. se bucură de o numeroasă și pres
tigioasă participare, ilustrată de cele 
peste 1 100 de întreprinderi și firme 
din România și din alte 36 țări de 
pe toate continentele. Consemnăm cu 
mindrie că România se prezintă la 
T.I.B. cu o amplă și competitivă o- 
fertă de export, din care circa 80 la 

sută constă în produse noi șr reprc— 
iectate, capabile să răspundă celor 
mai ihălte exigențe.

Calitatea participării, ca și nivelul 
tehnic ridicat al exponatelor ne dau 
convingerea că există premise favo
rabile desfășurării unor activități co
merciale intense șl rodnice, de natură 
să contribuie la atingerea obiective
lor acestui tirg internațional.

In numele organizatorilor acestei 
importante manifestări, rog respec
tuos pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, să bine- 
vbiască a tăia panglica inaugurală".

în aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a tăiat panglica inaugurală, declarind 
deschisă cea de-a VIII-a ediție a Tir
gului Internațional București.

Imagine sintetică a nivelului atins 
de producția industrială și agricolă, 
a celorlalte se'ctoare, T.I.B. ’82 relevă 
în mod concludent faptul că Româ
nia este astăzi o țară cu o economie 
viguroasă, de 15 ori mai bogată decit 
în 1950, cu fonduri fixe modeme, al 
căror vOlum este de 9 ori mai mare 
decît in urmă cu 30 de ani, cu un 
potențial uman, științific, de cerce
tare și proiectare de un inalt nivel.

Auspiciile favorabile sub care se 
desfășoară această prestigioasă mani
festare sint rezultatul firesc al poli
ticii generale externe promovate de 
partidul și statul nostru, personal de 
președintele Nicolae Ceaușescu, care 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii și diversificării pe multiple pla
nuri a relațiilor economice cu toate 
țările lumii, indiferent de orinduirea 
socială, pe baza respectării ferme a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri după- 
amiază, pe Evangelos Kouloumbis, 
ministrul energiei și resurselor natu
rale al Republicii Elene, care face o 
vizită In țara noastră.

La primire a luat parte Alexandru 
Necula, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică și electro
nică.

A fost de față Elie Clls, Însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Republi
cii Elene la București.

Oaspetele a mulțumit pentru pri
mirea acordată și a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut 
și cordiale urări din partea primului 
ministru Andreas Papandreu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

PR[N MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ, FOLOSIND D//V 
PLIN FIECARE ORĂ DIN ZI Șl DIN NOAPTE

Insămînțarea griului
cît mai grabnic încheiată!

s-a subliniat la con- 
lucru de la C.C. al

După cum 
sfătuirea de 
P.C.R. din 19—20 august, un obiec
tiv de primă importanță ce revine 
oamenilor muncii din agricultură 
in anul 1983 ește realizarea unei 
producții de cereale păioase de 
10,5—11 milioane tone. Pregătirile 
temeinice ce s-au făcut pentru în- 
sămințările din toamna acestui an, 
vizînd folosirea de semințe numai 
de bună calitate, amplasarea mai 
judicioasă a ce
realelor păioase și 
pregătirea tere
nului cu un avans 
de cel putip 15 
zile; trebuie să fie 
însoțite acum în 
fiecare unitate a- 
gricolă de o pre
ocupare susținută 
pentru efectuarea 
semănatului în 
perioadele optime 
stabilite pentru 
fiecare zonă. 
Fiindcă, este știut, 
experiența anului 
trecut a . dovedit 
că acolo unde ce
realele păioase au 
fost însămintate 
pînă la 10 octom
brie s-au obținut 
producții din cele 
mai bune.

Analizind stadiul însămințărilor 
cerealelor păioase prin această 
prismă, se impun cîteva concluzii 
care trebuie să stea în atenția spe
cialiștilor, a cadrelor de conducere 
din unitățile agricole, a or
ganelor județene de partid și 
agricole. Din datele furnizate 
de Ministerul Agriculturii rezul
tă că, pînă în seara zilei de 
5 octombrie, orzul de toamnă a 
fost insămînțat pe 99 la sută din 
suprafețele prevăzute, orzoaica de 
toamnă pe 88 la sută, iar griul 
pe 43 la sută. Deși față de aceeași 
perioadă a anului trecut există un 
anumit avans, stadiul actual al 
însămințărilor nu poate fi soco
tit corespunzător ; aceasta cu atit 
mai mult cu cît, într-un timp foar
te scurt, mai trebuie să fie semă
nate cu grîu peste 1 315 000 hectare.

Se constată mari diferențe între 
o serie de județe vecine în ce. pri
vește suprafețele semănate cu grîu. 
Bunăoară, in județul Olt griul a 
fost semănat pe 25 la sută din pre- 

^vederi, in timp ce in județul Dolj 

primului ministru Andreas Papan
dreu salutări cordiale și cele mai 
bune urări, iar poporului elen prie
ten urări de prosperitate și progres.

In cursul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție tradiționalele 
relații de prietenie dintre România 
și Grecia, care s-au adîncit și diver
sificat continuu, corespunzător înțe
legerilor convenite cu prilejul con
vorbirilor româno-elene la nivel 
înalt. S-a subliniat că dezvoltarea 
colaborării pe multiple planuri între 
România și Grecia este în interesul 
celor două popoare, al cauzei promo
vării unui climat de tună vecinătate 
și conlucrare rodnică în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume. In a- 
cest context au fost discutate noi 
posibilități de cooperare româno- 
elene în domeniul surselor de ener

— numai pe 17 la sută, în Giurgiu
— pe 29 la sută, iar în Teleorman
— pe 19 la sută ; după cum. în ju- 

' dețtil Buzău griul a fost semănat 
. pe 61 Ia sută, în Brăila — pe 40 la

sută, in Ialomița — pe 40 la sulă, 
iar în Călărași — doar pe 29 la 
sută. Este vorba de județe aflate 
în zona I, diferentele existente do
vedind că nu peste tot mijloacele 
mecanice și' timpul bun de lucru 
sint utilizate cu maximă eficiență.

Au mai rămas de semănat cu grîu peste 
1 315 000 hectare.
Ploile din ultimele zile au creat condiții 
favorabile pentru intensificarea ritmului și 
executarea uhor lucrări de bună calitate.
Pentru realizarea și depășirea vitezelor 
zilnice stabilite la semănat - toate utilajele 
să fie folosite intens, din zori și pînă seara.
Amplă mobilizare de forțe pentru elibe
rarea terenurilor destinate însămînțării 
griului.

Diferente substanțiale în ce pri
vește stadiul însămînțării griului 
există și între unele județe din 
zona a IlI-a, de deal și colinară, 
unde, pe ansamblu, griul a fost pus 
sub brazdă numai pe 71 Ia sută din 
suprafața prevăzută.

Este cit se poate de evident că 
pentru încheierea grabnică a însă- 
mințării griului este nevoie ca, 
pretutindeni, să se lucreze cu toate 
forțele mecanice, din zori și. pînă 
în noapte, astfel ca in fiecare uni
tate agricolă vitezele zilnice stabi
lite la semănat să fie realizate și 
chiar depășite. Ploile din ultimele 
zile, care au cuprins cea mai mare 
parte a țării, ău asigurat condiții 
mai bune de lucru. Tocmai de 
aceea, nerealizarea vitezelor de se
mănat planificate nu mai poate fi 
justificată sub nici un motiv ! Este 
lăudabil faptul că, în ziua de 5 oc
tombrie. într-un număr de județe 
— Giurgiu. Ialomița. Tulcea. Arad, 
Bihor. Neamț, Harghita, Bistrița- 
Năsăud. Suceava — viteza la semă
nat a fost depășită cu 10 pînă la

gie, precum și' în sectorul construirii 
de obiective energetice.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus în evidență ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor 
popoarelor pentru oprirea cursei în
armărilor. a cursului spre încordare 
și conflict, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, destindere 
și respect al independenței popoare-, 
lor, pentru soluționarea pe calea 
tratativelor a conflictelor din diferi
te zone ale globului. A fost subli
niată atenția pe' care România și 
Grecia o acordă transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, edificării 
unui sistem real de securitate și pace 
în Europa.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

40 la sută. în același timp însă 
. există multe județe care au însă- 
mînțat foarte puțin.: Dolj — 4 la 
sută din suprafața zilnică planifi
cată. Gorj — 7 la. sută. Caraș-Se- 
verin — 30 la sută. Mehedinți — 
44 la sută. Călărași — 51 la sută, 
Timiș — 54 la sută. Hunedoara — 
58 la șută. Vaslui — 41 la sută etc. 
Toate acestea au făcut ca, în ziua 
de 5 octombrie, viteza stabilită la 
semănatul griului să fie realizată 

pe ansamblul țării 
in proporție de 
81 la sută.

De bună seamă, 
din analiza des- 
făștftăfii lucrări
lor rezultă și di
recțiile în care 
trebuie să se ac
ționeze pentru 
grăbirea lnsămîn- 
tărilor. întirzierile 
Ia recoltarea po
rumbului. soiei și 
a altor culturi de 
ne terenurile des
tinate griului con
stituie principala 
cauză care gene
rează realizarea 
de viteze scăzute 
la arat si semă- 

Iată de ce 
necesar ca

organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare și consiliile agroindustriale să 
acționeze hotărît pentru' mobiliza
rea unui număr mai mare de oa
meni la recoltare și Ia eliberarea 
de resturi vegetale a terenurilor, 
astfel incit mecanizatorii să poată 
intra imediat la pregătirea solului 
și la semănat

Fiecare oră este acum hotăritoare 
pentru încheierea in perioada opti
mă a însămînțării griului și, . de 
aceea, este nevoie să se muncească 
neîntrerupt, zi și noapte, cu cea 
mai mare grijă și răspundere pen
tru calitatea lucrărilor. Peste tot, 
în toate unitățile, specialiștii și me
canizatorii au datoria să urmăreas
că îndeaproape realizarea unui bun 
pat germinativ, ■ funcționarea per
fectă a semănătorilor, astfel incît 
pe fiecare solă să se asigure den
sitățile prevăzute — condiție hotă
ritoare pentru obținerea de recolte 
mari în anul care vine.

tn timpul vizitei la standuri românești din cadrul tirgului

TIMIȘ : Apartamentul

numărul 10 000 
d?n actualul cincinal
Constructorii de locuințe din 

județul Timiș, au predat, la cheie 
beneficiarilor cel de-al 3 800-lea 
apartament.construit în acest an 
— cifră superioară sarcinilor de 
plan la zi. în acest fel. numă- 

’rul apartamentelor construite și 
date in folosință în orașele, cen
trele muncitorești și viitoarele 
centre agroindustriale din jude
țul Timiș, de la începutul actua
lului cincinal și pînă în pre
zent. se ridică. la 10 000. în a- 
celași interval de timp. în â- 
propierea marilor' platforme in
dustriale au mai fost- construite 
cămine pentru nefamilisti însu- 
mînd peste 1 200 de locuri. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scîn- 
teii“).

REGHIN: In funcțiune —

o nouă capacitate 
de producție

Pe noua și moderna platfor
mă a întreprinderii metalurgice 
„Republica" din Reghin a intrat 
în funcțiune ultima linie de tur
nat piese din oțel pentru indus
tria de autovehicule, cu o capa
citate de 6 000 tone pe an. Cu 
aceasta, capacitatea totală de 
turnare a pieselor din oțel se 
ridică la 16 000 tone pe an. 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteiî").

■ii
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DE
TOAMNĂ

PENTRU A PUNE MAI REPEDE LA ADĂPOST ÎNTREAGA PRODUCȚIE^

CULESUL, TRANSPORTUL
SI DEPOZITAREA RECOLTEI

5

în ritm susținut, cu toate forțele!
STADIUL LUCRĂRILOR

în seara zilei
PORUMBUL a fost strîns de pe 1 377 600 

hectare, 65 la sută din suprafața cultivată
SFECLA DE ZAHĂR se recoltează potrivit 

graficelor, lucrarea fiind executată în pro
porție de 34 la sută

de 5 octombrie
SOIA a fost adunată de pe 63 la sută 

din suprafețe, dar în ziua de 5 octombrie 
viteza de lucru s-a realizat numai în pro
porție de 26 la sută

STRUGURII au fost culeși de pe jumăta
te din suprafața viilor pe rod

Cînd toți pun umărul, culesul avansează rapid

> •

Obiectiv zilnic pe agenda de muncă:

RECUPERAREA NElNTlRZIATA
A RESTANTELOR IA PRODUCȚIA FIZICA

Timp de o zi și o noapte ne-am 
aflat printre cooperatorii și mecani
zatorii din Pristol, județul Mehedinți. 
Recunoscuți pentru hărnicia lor. cei 
din Pristol muncesc atît ziua, cit și 
noaptea. Cum este și firesc, cea mai 
mare parte din forțe acționează la 
recoltarea și transportul producției.

La culesul porumbului, aici s-a a- 
plicat o inițiativă bună. S-a stabilit 
ca porumbul de pe o suprafață de 
450 hectare, din cele 491 hectare în 
cultură, să se strîngă manual. Cei 350 
de cooperatori care efectuează a- 
ceastă lucrare au fost repartizați pe 
ferme și sole, pentru fiecare în parte 
prevăzîndu-se ca normă zilnică de re
coltat o cantitate de știuleți ce echi
valează cu 800 kilograme porumb 
boabe. „Pînă azi, 5 octombrie — ne 
spunea Ilie Leca, președintele uni
tății — noi am strîns producția de 
pe mai bine de 468 hectare. Lucrind 
manual, am avut două avahtaje. în 
primul rînd, am înlăturat în totalita
te pierderile de producție. în al 
doilea rind, am folosit un număr mai 
mare de tractoare la pregătirea te
renului pe cele 650 hectare prevăzu
te a se însămînța cu orz și griu".

Rămînem 
solele fermei

pe parcursul zilei pe 
conduse de Alexandru

în această 
cînd lucrările 
aglomerate — .
este de strîns recolta de porumb de 
pe 25 000 hectare și de însămințat 
56 000 hectare — toate forțele satului 
trebuie să participe activ Ia executa
rea lor neîntîrziată. Bineînțeles, im
portant este ca în fiecare comună 
consiliul popular să mobilizeze pu
ternic forțele umane existente și să 
coordoneze bine toate acțiunile, să 
se simtă responsabilitatea cadrelor 
de conducere și a specialiștilor din 
unitățile agricole, a activiștilor de 
partid șl -de stat care-și desfășoară 
activita.teaJja.'^alSirjâ®?, prmărit „cum 
se îndeplinește- ■•’această’cerință in- 
tr-una'din comunele județului— Chi
selet.

La consiliul popular comunal exis
tă de aproape o săptămînă o hîrtiuță 
prin care oricine vine la sediu află 
unde se află primarul, vicepreședin
tele, casierul, contabilul... La cîmp, 
unde ar putea fi acum, în campanie? 
Sau la Oltenița, la bancă, după cum 
ne-a fost dat să citim pe listă ! în 
fiecare zi, aceeași listă ! în fiecare 
zi, aceleași preocupări ! Aveam să 
ne lămurim, intr-un tîrziu, cînd am 
găsit-o pe tovarășa Floarea Neagu, 
primarul comunei, că lista nu e bună. 
Uite, de exemplu, ea n-a fost în cîmp, 
la „Odaia" (sector de care răspunde), 
ci la ferma nr. 1 a cooperativei agri
cole, unde sînt necazuri cu arpagicul. 

^A venit ploaia, iar aproape trei ca-

campanie de toamnă, 
agricole sînt atît de 

în județul Călărași mai

in fermă a fost InStanciu. Munca 
așa fel organizată incit recoltarea, 
transportul producției șl eliberarea 
terenului se fac concomitent. Pe 
unele sole producția de porumb a de
pășit 14 000 kilograme știuleti la hec
tar. Lucrind cot la cot cu cooperato
rii, șeful de fermă urmărește ca în-

tregul volum de muncă prevăzut 
pentru ziua respectivă să se realizeze 
integral. Adică, după cum zice el, cu 
oamenii din fermă, producția rezulta
tă de pe cele 23 hectare, cît este 
viteza zilnică prevăzută în ferma res
pectivă. ajunge în spațiile de depozi
tare. Formația alcătuită din 26 de 
cooperatori taie și strînge cocenii 
care sînt transportați cu cele 22 ate
laje la bâza furajeră.

Cum s-a reușit aici să se pre
gătească în avans o mare suprafață 
de teren pentru semănat? Mecaniza
torii din schimbul de zi care-și încep

mioane cu arpagic pentru „Agrosem" 
sînt în cîmp. „Trebuia să-1 luăm de 
acolo, să-l punem la adăpost în 'ma
gazii" — ne asigură primărița.

Multe probleme ridică transportul 
porumbului din cîmp. Organiza
torul de partid, Vasile Tomașu, este 
îngrijorat pentru cele 1 600 tone po
rumb nedepănușat, cules și așezat pe 
coceni, dar neridicat. Aflăm că în-

La Chiselet — Călărași

tîrzlerea se datorește insuficientei 
mobilizări a forței de muncă din coo
perativă. Au lucrat la depănușat ele
vii și lucrătorii de la primărie, dar 
lipsesc de la muncă oamenii buni de 
lucru. Treaba se face mai mult cu 
oameni mai vîrstnici ai comunei și 
cu nepoții lor. In această situație se 
impunea o intervenție mai hotărîtă 
din partea consiliului popular comu
nal, care are obligația să ia măsuri 
ca, în perioadele de vîrf ale lucrări
lor agricole, toți, absolut toți locui
torii satului, să iasă la cîmp, să aplice 
prevederile legii împotriva celor care 
nu-și fac datoria.

Chiar și numai cîteva fapte sînt 
concludente în ce privește cerința în
tăririi ordinii și a răspunderii pentru

activitatea in cîmp de la primele ore 
și lucrează pînă la ora 23 reali
zează 6,8 hectare arătură pe tractor. 
Cei din schimbul II. de noapte, 
realizează și ei. la rîndul lor. pînă 
la 3,8 hectare arătură pe tractor. 
Avind front de lucru, semănătorile 
lucrează cu randament maxim. Doi 
dintre mecanizatori. Constantin Ioa 
nașcu și Ion Leca, au stabilit chiar 
un record: 21 hectare realizate zilnic 
de fiecare in parte cu semănătoarea 
cu care lucrează. „Cele 150 hectare 
cu orz — ține să precizeze Maria 
Cîrlig, inginera șefă a unității — le-am 
însămințat în mai puțin de 3 zile, 
în 3—4 zile bune de lucru vom în
cheia și semănatul griului pe cele 
500 hectare". Cit este ziua de mare, 
adică cit este programul de muncă 
în cîmp. inginera șefă a unității își 
concentrează atenția asupra respec
tării tehnologiei de lucru stabilite, 
astfel ca semănatul să se realizeze în 
condiții calitative ireproșabile.

O zi și o noapte pe" ogoarele pris- 
tolenilor ne-au convins că ei știu să 
se întreacă în hărnicie.

Virgiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii”

recoltă. Sîmbătă seara, primarul co
munei s-a înțeles cu directorul S.M.A. 
Mînăstirea să trimită la Chiselet pen
tru a încărca duminică și luni po
rumbul de pe sola „Odaia". Luni sea
ra aflăm că președintele cooperati
vei n-a cerut utilajul respectiv și, 
deci, directorul ~ •
trimis, neajuns ..... ________
popular. Dar de problemele tehnice 
răspund direct conducerea coopera
tivei, consiliul agroindustrial. întrucît 
asemenea răspunderi nu există, zilele 
trecute, în cîmp, toate cele 7 combi
ne erau defecte, iar trei tractoare 

■stăteau degeaba. Inginerul șef al 
: S.M.A., Valeriu Lazăr, se'chinuia .-să: 

■ repare una din comblhe, 'dăb^'rfi'eba'» 
nizatorul Tudor Buzea nu voia să 
pună mina să-l ajute. „Dacă tot nu 
vrei să repari combina, atunci du-te 
acasă, nu sta degeaba" — i-a spus 
inginerul. Tudor Buzea a plecat și 
l-a lăsat pe inginerul șef să termine 
treaba. Să mai vorbim despre orga
nizare, despre autoritate, despre a 
cui este vina că lucrările agricole se 
tărăgănează ?

Comitetul comunal de partid, con
siliul popular au datoria să ia măsuri 
ca toți factorii cu răspundere în ac
tuala campanie agricolă să-și înde
plinească sarcinile, să tragă la răs
pundere pe cei care nu-și fac da
toria.

S.M.A. nu l-a mai 
atribuit consiliului

Rodica SIM1ONESCU
corespondentul „Scînteii’
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transmise de corespondenții „Sainten"
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Operativitate Membrii C.A.P. Tîrgu Cărbunești, județul Gorj, 
recoltează porumbul intr-un fel deosebit. Ei taie, string și transportă 
cocenii cu știuleți cu tot la sediul unității. Aici se face depănușarea, 
lucrare la care participă numeroși elevi. Astfel se eliberează repede 
terenul și se trece imediat la arat și semănat. Procedeul a fost ge
neralizat de curind în tot consiliul agroindustrial Gilort. Bună mă
sură. (Dumitru Prună).

Ajutor binevenit iuc'etul Neamț, la chemarea comitetelor 
comunale de partid, mai mult de 250 țărani din comunele situate în 
zona de munte lucrează cu atelajele lor la transportul produselor in 
cooperativele agricole din zona de șes. Din Pipirig 20 de atelaje au 
sosit la C.A.P. Săbăoani, din Fărcașa, 12 atelaje lucrează la C.A.P. 
Dragomirești ș.a. O treabă bună care se organizează an de an. Dar 
se pune întrebarea : ce au făcut cei de la șes cu atelajele ? (C. Bla- 
govici).

Camioane blocate unitătile agricole din județul Tulcea 
se află pe cîmp și în grădini cantități mari de produse. „Nu-s 
mijloace de transport" — motivează cadrele din conducerea 
unor unități agricole. Unde sînt camioanele ? Iată cîteva. La între
prinderea de industrializare a legumelor și fructelor „Dunărea" din 
Tulcea, luni, 4 octombrie, 6 autocamioane care intraseră de dimi
neață pe poarta fabricii, pînă la ora 13 nu fuseseră descărcate. Alte 
30 de mijloace" de transport de dimineață și pînă la prînz s-au plim
bat, fără vreo încărcătură, prin curtea fabricii. La numai cîteva sute 
de metri, în curtea I.L.F., erau alte 5 autocamioane așteptînd de 4 
ore să fie descărcate. Și cite or mai fi în asemenea situație in tot ju
dețul ! Ar trebui mișcate urgent din loc. (Neculai Amihulesei).

Culegătorii harnici, Jumătate din ceie opt unități agricole 
din consiliul agroindustrial Timișoara au încheiat recoltarea porumbu
lui. Peste tot în acest consiliu agroindustrial porumbul a fost și este 
cules în cea mai mare parte manual, zilnic fiind prezenți în lanuri 
mii de cooperatori, lucrători din unitățile economice și instituțiile din 
comune, navetiști și elevi. în sprijinul lor au venit numeroși oameni 
ai muncii, elevi și studenți din municipiul Timișoara. Lucrîndu-se 
manual, au fost economisite cantități importante de combustibil și s-a 
realizat, totodată, un ritm sporit de lucru. Urmați-le exemplul. (Cezar 
Ioana).

Stop risipei ! Toarnn& bogată în județul Satu Mare, dar pe 
ei : Gheorghe Mihovicl, șofer 

31-SM-1040 pe care o conducea 
cu grămada. Uri alt coleg de

alocuri sînt și risipitori. Unul dintre 
la C.A.P. Cărășeu. Din autobasculanta 
curgeau pe șosea știuleți de porumb 
breaslă, tot gură-cască, de pe camionul 31-SM-l 463 a lăsat in urmă 
o dîră lungă de cartofi pe strada Baia Mare din... Satu Mare. Ri
sipă, nu glumă 1 Cine-i pune capăt ? (Octav Grumeza).

Zi și noopte. u^time^e zile, la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Suatu, județul Cluj, se află în cîmp la recoltatul 
porumbului și al sfeclei de zahăr peste 800 de cooperatori, organizați 
în 18 echipe. Au fost recoltate manual 150 de hectare din 680 hectare 
cu poruinb și 120 de hectare cu sfeclă de zahăr din 140 hectare. întregul 
volum de transport, în afară de cel în bazele de recepție, se face cu 
cele 60 de atelaje ale cooperativei și tot cu atitea ale cooperatorilor 
care lucrează ziua și noaptea, astfel că tractoarele sînt utilizate în 
exClpsiVitațe la arat, pregătirea terenului, semănatul griului și însilo- 

“zărea furajelor. (Alexandru Mureșan).
Un impuls folositor. De?i în baza de recePtIonare a sfeclei 

de zahăr din Negrești — Vaslui se adunaseră sîmbătă peste 2 400 tone 
de sfeclă, blocîndu-se aproape intrarea în stație, vagoane pentru încăr
care nu soseau, iar șeful acestei baze, Gheorghe Năsuiescu, nu era 
de găsit de două zile. La intervenția comitetului județean de partid, 
la Regionala C.F.R. Iași această situație a fost rezolvată, transportîn- 
du-se pînă luni seara aproape 2 000 tone de sfeclă. Numai cu impulsuri 
se poate ? (Petru Necula).

Spirit gospodăresc. Harnicii cooperatori din comuna Tudor 
Vladimirescu, județul Brăila, nu se dezmint nici în această toamnă 
plină de belșug. Ei au pornit la recoltarea porumbului manual și 
mecanic cu hotârîrea fermă de a nu risipi nici un bob. în urma fie
cărei combine merg cite doi oameni care recuperează știuleții căzuți 
și-i aruncă imediat în remorcă. Deci la 9 combine doar 18 oameni, în 
loc de 40—50 citi s-ar folosi dacă sola ar fi „curățată" de știuleții 
căzuți ulterior. Acțiune bună, care s-ar putea foarte bine generaliza. 
(Corneliu Ifrim).

Primul trimestru al acestui an a 
fost încheiat de colectivul de la în
treprinderea de lianți din Deva cu 
un minus de 94 500 tone ciment față 
de prevederi. Cauzele : greutățile în- 
tîmpinate în aprovizionarea cu com
bustibili și energie electrică și iarna 
foarte grea care a influențat buna 
funcționare a utilajelor și instalații
lor.

După cum ne spunea ing. Vasile 
Deac, directorul întreprinderii. în 
fața acestei situații colectivul de oa
meni ai muncii nu a dezarmat, ci, 
dimpotrivă, a hotărît să acționeze cu 
tenacitate, printr-o mai bună organi
zare a muncii, folosind mai bine ca
pacitatea utilajelor și instalațiilor 
pentru a redresa producția și recupe
ra răminerile in urmă. De aceea, nici 
în primele trei luni ale anului, cînd 
o parte dintre instalații și utilaje au 
fost oprite, nu s-a stat degeaba. 
Conducerea întreprinderii a organizat 
o amplă acțiune de revizii și repara
ții la liniile tehnologice și la cuptoa
re. Echipe formate din lăcătuși, elec
tricieni. sudori și din muncitori din 
atelierele respective au lucrat intens 
la înlocuirea înzidirii cuptoarelor, au 
verificat si repa
rat răcitoarele 
grătar, ventila
toarele și tot sis
temul de trans
port al făinii de 
ciment și al clin- 
cherului. Peste 
200 de ventilatoa
re de la toate in
stalațiile au fost 
verificate, iar piesele defecte au fost 
înlocuite. S-au revizuit toate reduc- 
toarele. lagărele și eclisele. practic 
s-a înlocuit tot ce a fost uzat. La 
fel s-a procedat cu motoarele de 
acționare a utilajelor.

Odată cu începutul lunii aprilie, 
cînd aprovizionarea cu combustibili 
și energie electrică s-a efectuat con
form graficului, instalațiile și utila
jele au lucrat la întreaga capacitate. 
Acțiunea de revizuire a tuturor capa
cităților de producție, măsurile luate 
pentru întărirea ordinii și a discipli
nei, pentru respectarea riguroasă a 
proceselor tehnologice au început 
să-și arate roadele. Ca atare, în tri
mestrul' II s-a realizat o producție 
record, cu 179 000 tone de ciment mai 
mare ca în trimestrul I. Astfel, s-au 
recuperat din restanță 40 500 tone ci
ment. în aceste condiții s-au obținut 
suplimentar 7’milioane Iei la produc- 
ția-marfă și 9 milioane lei la produc
ția netă. Corespunzător, și cîștigurile 
muncitorilor au crescut cu 15 la sută.

— Deși activitatea se desfășu
ra normal la aproape toate locurile 
de muncă, cadrele tehnice din între
prindere și muncitorii de la moara 
nr. 2 de ciment erau frămîntați de 
rezolvarea unei probleme de mare 
importanță pentru întreprindere — 
rie-a spus ing. Kovacs Fraricisc, di
rector tehnic al unității. La această 
moară, din cauza defecțiunilor de 
turnare. axul s-a fisurat încă din 
luna octombrie a anului trecut. Este 
vorba de o piesă foarte importantă, 
in greutate de 45 tone și care costă 
cîteva milioane de lei. După studii, 
analize și consultări cu mecanicii cu 
experiență, am ajuns la concluzia că 
o putem recondiționa cu propriile 
forțe. Specialiștii de la fabrica produ
cătoare nu erau de acord cu soluția 
propusă de noi, dar pînă la urmă 
conducerea centralei ne-a dat avizul 
să începem recondiționarea după teh
nologia noastră. Combinatul siderur
gic din Hunedoara ne-a ajutat cu 
aparatură specială de sudat cu arc- 
aer și sudură automată.

Doi dintre artizanii acestei lucrări, 
șeful formației de lăcătuși Petru

La întreprinderea 
de lianți din Deva

Ungur și Ing. Mircea Bușcă ne spu
neau că s-a lucrat în trei schimburi, 
fără întrerupere, și la 10 iulie utilajul 
a intrat în funcțiune. De atunci, 
moara funcționează la capacitate. Un 
calcul simplu ne arată că în cele 617 
ore de funcționare „cîștigate", moara 
a asigurat producerea a peste 50 000 
tone ciment.,

încrederea în forțele proprii, în ca
pacitatea de rezolvare a problemelor 
ce le ridică producția a . sporit după 
această împlinire. Așa incit, după un 
timp, s-a născut propunerea ca la 
ventilatoarele de la separatoarele 
morilor de ciment și desprăfuire ră- 
citor grătar să fie înlocuite rotoarele 
cu paleți demontabili, ceea ce a 
permis dublarea orelor de funcționare 
a ventilatoarelor. Mai mult decit 
atît, după cum ne-a relatat lăcătu
șul Nonio Florea, schimbarea unui 
rotor Însemna oprirea ventilatorului 
respectiv pe timp de 48 de ore. ceea 
ce ar fi echivalat cu pierderea unei 
producții de 3 000 tone clincher. în 
prezent, schimbarea paleților uzați sa 
face in numai 16 ore, de către 2 oa
meni. în loc de o echipă de 6 oameni 
care trebuiau să demonteze întregul 

ventilator cu a- 
jutorul unei ma
carale de 16 tone.

— Pînă nil de
mult aveam mari 
neajunsuri /^'ac
tivitatea de Expe
diție a cimentului 
— ne-a spus ri.;ai- 
strul Vasile Deac, 
de la atelierul ex

pediții. Aici se „gîtuia" fluxul pro
ducției. Cu toate că primeam ajutor și 
din afara întreprinderii, nu pridideam 
cu încărcarea cimentului și de multe 
ori nu mai aveam spațiu pentru depo
zitarea producției. Colectivul de teh
nicieni și muncitori specialiști care au 
studiat această problemă au venit cu 
cîteva propuneri utile, pe care le-am 
și aplicat. Astfel, la toate cele 10 
silozuri, cu cîte 4 guri fiecare, s-a 
executat reprofilarea diametrului de 
scurgere a materialului. Apoi, siste
mul de transport al cimentului cu 
scuturare mecanică a fost înlocuit cu 
un sistem automat de scuturare pne
umatică, care, pe lingă recuperarea 
unei importante cantități de ciment 
— 10 000 tone pe lună — a eliminat și 
poluarea locurilor de muncă. în 
același timp s-au montat și două 
benzi de încărcare direct în vagoane. 
La aceste măsuri tehnice s-au adău
gat cele organizatorice : lucrul a fost 
organizat in echipe de 12—15 oameni 
pe trei schimburi, în acord global. 
Ca urmare în 8 luni din acest an 
s-au însăcuit 160 229 tone ciment, față 
de 126 606 tone cit s-a ambalat în 
saci în întreg anul 1981.

Asigurîndu-se un mers constant, la 
întreaga capacitate, al instalațiilor, în 
acest trimestru producția a crescut cu 
încă 33 000 tone ciment, cu toate că 
forul de, resort r-v Centrala cimentu
lui — apreciind forța de mobilizare a- 
acestui colectiv, i-a majorat sarcinile 
de plan cu 35 000 tone ciment. Așa
dar, au mai rămas de „recuperat" 
21 000 tone ciment, restanță care va 
fi integral lichidată pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie.

De remarcat că sporul de produc
ție înregistrat în ultimele două tri
mestre s-a realizat în condițiile în 
care 95 la sută din producția fizică 
l-a reprezentat cimentul cu calități 
superioare, intens solicitat în țară și 
la export. Ca urmare, întreprinderea 
a depășit planul la export cu aproa
pe 4 milioane lei. întregul colectiv 
acționează ferm, cu răspundere, pen
tru a încheia acest an cu sarcinile la 
producția fizică nu numai îndeplinite, 
ci și depășite.

Sabin CERfcu 
corespondentul ..Scînteii”

IN ATENȚIA ECHIPELOR DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII:

APROVIZIONAREA
Așa cum este cunoscut, printre măsurile stabilite pentru înlăturarea 

neajunsurilor constatate cu prilejul vizitei de lucru efectuate de secretarul 
general al partidului in piețe din Capitală — deci pentru mai buna orga
nizare a activității, a modului de desfacere a produselor agroalimentare 
și gospodărirea corespunzătoare a fondului de. marfă - se află și inten
sificarea controlului in domeniul comercializării produselor agroalimentare. 
A controlului organelor obștești, al organizațiilor de sindicat, cit și al 
organelor de stat, care trebuie să acționeze in conformitate cu prevede
rile legale, cu atribuțiile și sarcinile ce le revin in acest important do
meniu de activitate.

Am însoțit Ieri două echipe de control al oamenilor muncii prin depo
zitele de legume și fructe din Capitală. Adică in puncte „fierbinți” aie 
circuitului produselor spre consumator.

POPULAȚIEI CU LEGUME ȘI FRUCTE

Măsuri eficiente... care

puteau fi mai prompte

Pe loc — soluții de în
lăturare a neajunsurilor. 
I.L.F. Berceni este principalul 
furnizor și comerciant de legume 
al Capitalei. Are 125 de unități, 
peste 600 de vînzători și o capacita
te de desfacere de peste 800 tone 
de marfă zilnic, asigurînd aprovi
zionarea sectoarelor 2, 3 și 4, unde 
sînt concentrate aproape două treimi 
din populația Bucureștiului. Iar ca
pacitatea de depozitare a unității 
este, în linii mari, corespunzătoare 
sarcinilor de aprovizionare pentru 
toamnă-iarnă.

Controlul a început într-unul din 
noile „birouri" ale directorului co
ordonator al întreprinderii, Con
stantin Marcu : mai exact, pe ram
pa depozitelor. 2, 3 și 4. Au însoțit 
echipa de control șl tovarășul Marin 
Militaru, director comercial, și in
ginera Maria Culău, de la C.T.C. 
Membrii echipei de control al oa
menilor muncii: Alexandru Rotaru, 
Sandu Anghelache, Ion Petre și 
Alexandru Voinic. Echipa a acționat ’ 
ca de obicei — meticulos, gospodă
rește, cu simț de răspundere.

...Curtea depozitelor, goală. Expli
cația? Peste 80 la sută din marfă 
se preia în tranzit, de la furnizor 
sau de pe rampele de descărcare 
C.F., fiind îndreptată direct spre 
piețe și celelalte unități de desfa
cere. în această situație, curtea a 
devenit o imensă platformă de 
uscare pentru ceapa livrată de unii 
furnizori în condiții necorespunză
toare. Pe rampele celor trei depo
zite din incinta întreprinderii, re
prezentanții unor mari consumatori 
colectivi — cantine, spitale, interna
te școlare etc. — preluau și își sor
tau direct varza și cartofii.

în depozite, stivuiți cu grijă, pe 
paleți. binecunoscut» saci de plasă 
— cu ardei, vinete, ceapă. Alături, 
lădițe cu roșii. Pe calități și sorti
mente.

Deci, se poate!
Totuși, ochiul exigent al membri

lor echipei a sesizat și unele ne
reguli. Nereguli pentru înlăturarea 
cărora s-au găsit, de comun acord, 
și soluțiile de rezolvare. Le-am 
consemnat așa. cum se regăsesc în 
măsurile menționate în loc de con
cluzii la sfirșitul procesului verbal 
de control:

• in fiecare depozit, in fiecare schimb să se asigure prezența repre
zentantului C.T.C., care să ateste și să răspundă de calitatea mărfurilor 
livrate pe piață; ® compartimentarea mărfurilor în depozite să se facă 
pe categorii: marfă intrată și nesprtată; marfă pentru piață, marfă pentru 
industrializare - astfel incit să se preintimpine orice eventuală „încurcătu
ră" la livrările pentru consum; • să se organizeze recepția mărfurilor la 
furnizor de către gestionarii principalelor unități de desfacere; • depozitele 
să fie deblocate de mărfurile necorespunzătoare calitativ, prin soluționa
rea litigiilor cu furnizorii, așa cum prevede legea, în 48 de ore de la 
livrare; ® livrările către marii consumatori colectivi să fie planificate, pe 
cît posibil, direct de pe rampele C.F., fără manipulări suplimentare.

Și o ultimă măsură, propusă de 
director: o zi pe săptămînă, tot per
sonalul TESA din întreprindere își 
va desfășura activitatea pe rampe, 
in depozite și în unitățile de des
facere.

Ceea ce nu s-a vrut sâ 
fie consemnat... Dep°21tuIde 
legume și fructe Militari. însoțim o 
echipă de control al oamenilor mun
cii de Ia uzina „Semănătoarea", 
compusă din Ion Stelian, Ion Opo- 
ran, Alexandru Nițulescu. Dintr-o 
„greșeală" de orientare, nimerim nu 
prin față, unde se află „direcțiu
nea", ci prin spate, astfel că. stră- 
bătînd mai întîi curtea, rampele, 
silozurile, atunci cînd am ajuns să 
ne aflăm față în față cu directorul 
Întreprinderii echipa avea un carnet 
Întreg de însemnări și impresii.

Iată și constatările:
în curtea depozitului — mari can

tități de produse, un mare număr 
de oameni lucrau, dar un număr 
tot atît de mare se plimbau, lăsînd 
o clară impresie de dezordine și 
dezorganizare. încă de la primii 
pași, am călcat cu grijă: în dreapta 
și-n stînga mormane de cartofi — 
în vrac sau în plase, multi dintre 
el stricați sau într-o stare avansată 
de depreciere. Grupuri de elevi, de 
oameni ai muncii lucrau la sorta
rea acestora, ca și a unor cantități 
de vinete, ardei și ceapă în stare 
nu tocmai bună. Aflăm, ulterior, că 
acești cartofi vin din județele Har
ghita și Botoșani, de la Roman, 
ardeii de Ia Zimnicea și Videle, 
ceapa de la Segarcea. în mijlocul 
acestei forfote îl intîlnim pe șeful 
depozitului. Ilie Munteanu. ușor 
..bine dispus", după cum îl trăda 
respirația. La toate întrebările adre
sate de membrii echipei, răspunsu
rile au fost răstite, iritate.

— Am văzut o mașină de sortat 
cartofi care nu merge. De ce ?

— Pentru că nu merge I
După citeva răspunsuri la fel de

I.L.F. Berceni. Legumele, sortate cu grijă și lăspundere, sînt pregătite spre a fi livrate unităților de desfacere 
Foto : Eugen Dichiseanu

„limpezi", șeful depozitului ne-a 
întors spatele.

Cercetăm boxele de la subsol, 
unde este în curs depozitarea car
tofilor pentru iarnă. O bună parte 
dintre ei sînt tare mărunți, dar. ni 
se explică, se mai face o triere, 
după mărime, cind vor fi trimiși 
spre vînzare. Ce bine-ar fi prins 
acum mașina de sortat 1 Ochiul cri
tic al unuia din membrii echipei se 
oprește și asupra unei țevi care 
curge, a unor unelte neridicate, a 
grămezilor de rogojină uzată și a 
altor obiecte ce nu au ce căuta in
tr-un spațiu unde trebuie să dom
nească o curățenie ireproșabilă. Așa 
cum se oprește și asupra lăzilor cu 
usturoi de la etaj. Usturoiul e bun, 
uscat. Dar nesortat și necurățat de 
pămînt. Tot sus au fost urcate, și 
bine stivuite într-un colț, zeci de 
lăzi cu mărar și pătrunjel depre
ciate, în așteptarea formelor de 
scăzămînt...

Luăm cunoștință și de avataru
rile unor produse devenite in de
pozit „mărfuri-problemă". Șoferul 
camionului nr. 31-TR-l 518. Petre 
Ghencea. de pildă — plecat cu go- 
goșari proaspeți de la C.A.P. Iz
voarele in dimineața zilei de 2 oc

tombrie și sosit Ia ora 8,30. în a- 
ceeași dimineață, la dispeceratul 
I.L.F, Militari — a fost trimis să li
vreze marfa la magazine, dar s-a 
reîntors cu o bună parte din ea în 
depozit, după o noapte petrecută 
inutil in fața unității nr. 13 din Pia
ța Dorobanți, al cărei responsabil a 
refuzat s-o primească. Să mai fie 
de mirare că. după atîta plimbare, 
gogoșarii arătau ca vai de ei ! Dar 
cine suportă paguba, adică valoa
rea mărfii depreciate, a benzinei 
etc ? — se interesează membrii e- 
chipei. întrebarea nu a primit însă 
un răspuns cit de dt limpede.

Unele explicații le-a conturat, 
pînă la urmă, directorul I.L.F. Mi
litari, Gheorghe Buzatu. Nu înain
te insă — supărat fiind că s-a în
ceput controlul fără a se trece prin 
biroul dumisale — de a face echi
pei un „instructaj" în acest sens. 
„Intră 100—150 de. mașini zilnic în 
depozit — a arătat el. Comisia de 
recepție este ea exigentă, dar tim
pul presează și, astfel, mai scapă 
și marfă livrată fără a fi sortată. 
Abia in unitățile din rețea, in con
tact cu cumpărătorul, se vede exact 
ce se află in lădițe sau saci. Și a-

tunci încep retururile, eforturile de 
stabilire a vinovăției. Toate acestea 
ar putea fi evitate dacă fiecare șef 
de fermă ar controla cu exigență 
ceea ce expediază". Dar — a între
bat pe bună dreptate echipa — unde 
este răspunderea lucrătorilor, a 
conducerii întreprinderii, căreia ii 
revine sarcina aprovizionării maga
zinelor ?

Concluzie pe care membrii echi
pei au vrut s-o consemneze,' în 
scris, alături de alte observații, și în 
procesul verbal, în registrul unic de 
control. Dar directorul avansează o 
propunere : „De ce să-1 scrieți in 
registrul mare, al întreprinderii, să 
știe toată lumea ? Mai bine in cel 
mic, al depozitului". Dorința i-a 
fost îndeplinită. Noi insă ne-am re
zervat dreptul de a consemna ceea 
ce am văzut în „registrul" nostru 
propriu — adică in paginile ..Scîn
teii". Desigur, cu speranța că și la 
I.L.F. Militari controlul echipei se 
va finaliza prin măsuri practice, 
imediate pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate. Așa cum cere 
legea 1

Rodica ȘERBAN 
Florin CIOBĂNESCU

Marți, 5 octombrie, Piața centra
lă a municipiului "Pitești era pli
nă de cumpărători încă de Ia prima 
oră a dimineții. La ora 6 am fost 
prezenți și noi. Cum erau pregăti
te unitățile să facă față solicitări-1 > 
lor ? Din punct de vedere al sq„/7; 
mentului cele mai căutate legume 
și fructe de sezon lipseau : la nici 
unul din cele 11 puncte de desfa
cere nu se găsea nici un kilogram 
de roșii (în timp ce în depozite 
erau mii de kilograme !), nici un 
kilogram de conopidă, gogonele, 
ceapă, fasole, dovlecei, gutui etc. 
Aveai impresia că la Pitești sezo
nul legumicol a trecut de mult.

Cît privește calitatea legumelor 
existente la vînzare — gogoșari, ar
dei. . vinete și cartofi — mărfurile 
erau nesortate. în bună parte de
preciate. Rezultatul ? Prețurile 
practicate în piață de producătorii 
individuali depășeau de 2—3 și 
chiar 5 ori nivelul maximal stabilit 
prin mercurial. în privința aprovi
zionării de noapte — nici vorbă. 
Mărfurile se aduceau în cursul zi
lei.

Sesizăm aceste aspecte șefului 
pieței. Ion Stroe.

— Eu sînt provizoriu pe funcția 
de administrator de piață — încear
că interlocutorul o..... scuză".

Sesizăm 
Ioan Rizu,
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal, cele constatate. 
Imediat, acesta se deplasează la 
fața locului, unde, după ce se con
vinge personal 
late, convoacă 
dere, 
celor 
se de 
ciate,
stabilește trecerea imediată la a- 
provizionarea de noapte.

într-adevăr, nimic de spus, reac
ție promptă și energică. Un singur 
aspect ram ine de neînțeles : de ce 
a fost nevoie de sesizarea telefoni
că pentru a se trece la măsuri indi
cate de conducerea partidului cu 
cel puțin două zile înainte ?

telefonic tovarășului 
prim-vicepreședinte al

de lipsurile semna- 
factorii de răspun- 
pe loc sancționarea 
Totodată, sint scoa-

stabilind
v inovați.
la vinzare mărfurile depre- 

în vederea sortării lor. Se

Mihai IONESCU
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a inaugurat Tîrgul Internațional București -1982
(Urmare din pag. I) 
terne și avantajului reciproc. Drept 
urmare. (ara noastră' întreține astăzi 
relații economice cu peste 150 de sta
te. ,fa{ă de numai 28 in anul 1950. 
Volumul comerțului exterior al țării 
noastre a sporit, de la an la an, pe 
calea exportului realizîndu-se in a- 
cest an 34 la sută din venitul na
țional.

Pornind de la adevărul incontesta
bil potrivit căruia dezvoltarea econo
miei naționale se află in strinsă le
gătură cu participarea largă lă di
viziunea internațională a muncii, 
țara noastră a hotărit, încă din anul 
1970, să organizeze un tirg interna
țional de anvergură, manifestare 
care și-a cucerit un real prestigiu, 
devenind locul de intilnire a specia
liștilor și oamenilor de afaceri de 
pe toațe continentele, interesați in 
dezvoltarea comerțului exterior eu 
România. Cu toate dificultățile crea
te' de condițiile nefavorabile pe piața 
mondială, generate de recesiunea e- 
conomică și financiară, și la actuala 
ediție a T.I.B. participă peste 1 100 
de. firme producătoare și exportatoa
re din. România și de peste hotare, 
în acest an, Pakistanul, Sri Lanka și 
Venezuela expun in premieră la 
București.

Din suprafața totală de expunere, 
de circa 71 100’ mp, 23 720 mp sînt 
afectați expozanților străini, cele 
nai mari spații — peste 1500 
np — fiind ocupate de pavilioanele 
I.R.S.S., R., F. Germania, R. D. Ger- 
nane, Cehoslovaciei și Poloniei.

650 întreprinderi de comerț exte- 
■nr. întreprinderi producătoare, cen- 

ile industriale, institute de proiec- 
și cercetare din țara noastră 

prezintă cele mai recente produse din 
ttoate ramurile cuprinse in profilul 
'Târgului, fiind • în măsură să se ali

nieze celor mai ridicate exigențe ale 
oărtenerilor externi.

Vizita tovarășului Nicolae 
Teaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat în
cepe în pavilionul central, unde sînt 
concentrate majoritatea exponatelor 
'•omânești. Prin varietatea produselor 
ale, oferta românească evidențiază 
■olul primordial pe care industria il 
ieține astăzi, ponderea sa reprezen- 
:ativă în cadrul exportului, ca și în 
formarea venitului național.

■Locul principal revine construcții
lor de mașini, ramură de bază a eco
nomiei românești.

Relevind cu deosebită satisfacție 
succesele înregistrate in ultima vre
me de industria de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică', în di
recția dezvoltării și diversificării, pro
ducției, a ridicării nivelului său cali
tativ și tehnic, a asimilării'de noi in
stalații, agregate și aparate și mo
dernizării celor existente, . ministrul 
de resort, Alexandru Necula, subli
niază că realizările de prestigiu' în
registrate in acest sector de virf. al 
economiei naționale sini rezultatul 
direct al orientărilor și indicațiilor 
date în mod permanent de secreta
rul general al partidului constructo
rilor de mașini, de a crea produse 
de înaltă tehnicitate, capabile să a- 
sigure extinderea progresului tehnic 
în toate celelalte ramuri, să permită 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale, economisirea energiei; -și 
combustibililor, realizarea unor pro
duse care să satisfacă intr-o tot măi 
mare ■ măsură cerințele . beneficiarilor, 
în centrul pavilionului sînt expuse, 
pentru prima oară, produse realiza
te de diferite unități românești de 
cercetare în domeniul industriei ro
boților. Astfel, Institutul de cerce
tări, studii și inginerie tehnologică 
din București prezintă’ in premieră o 
largă gamă de roboți industriali, cu 
acționare electrică sau hidraulică. 
Printre exponate figurează robotul 
„RIP-6,3", realizat de întreprinderea 
„Automatica" București, care poate 
fi programat pentru diferite activi
tăți : sudură, alimentarea mașinilor- 
unelte, asamblare-montaj, vopsire, 
șlefuire și altele, precum, și robotul 
realizat de colectivul, întreprinderii 
„Electromotor" Timișoara pentru de
servirea mașinilor-unelte.

în vecinătatea acestor „mașini in
teligente" se află o alta nu mai pu
țin importantă — centrul de prelu
crare cu ax orizontal, produs al 
I.M.U.A. București, agregat complex, 
de înaltă tehnicitate și productivita
te, care înglobează 55 de scule.

Un deosebit interes prezintă celu
lele flexibile, între care : celula pen
tru prelucrarea carcaselor mici, în 
componența căreia intră o mașină de 
găurit cu cap revolver și comandă 
numerică, precum și un robot in
dustrial, celula pentru prelucrarea 
carcaselor mijlocii, agregat compus 
.d intr-un centru de prelucrare cu îna
lț' jie de scule și freză, celula pen- 
t; prelucrarea pieselor disc, dotată 
cu două strunguri frontoane cu co
mandă numerică. și celula flexibilă 
pentru prelucrarea arborilor mici.

în afara acestor premiere, se evi
dențiază, de asemenea, o serie de 
exponate unanim apreciate de spe
cialiști, cum sînt : mașina de honuit, 
produs al întreprinderii I.M.U.A.S. 
Baia Mare,'mașina de rectificat fără 
centre — produs al întreprinderii 
F.M.R.E.H. din Cluj-Napoca. presa 
hidraulică cu batiu închis de 630 tone 
forță, realizată de întreprinderea 
mecanică de utilaje pentru presare și 
forjare' din Tg. Jiu, mașina de pre
lucrare prin electroeroziune cu elec
trod masiv, purtind marca I.M.U.A. 
București, strungul pentru prelu
crarea lemnului S.A.C.-900 și mașina 
de șlefuit lemn, furnizate de I. S. 
Arad, și alte produse ilustrând pre
ocuparea permanentă a muncitorilor 
și specialiștilor din acest important 
sector de a găsi noi soluții pentru au
tomatizarea producției, creșterea pro
ductivității muncii, a calității mașini
lor. sporirea eficienței economice. 
Răspunzînd cerințelor pe care le ridi
că economia națională pe linia crește
rii gradului de automatizare a utila
jelor și proceselor industriale, prin 
robotizarea și cibernetizarea acestora, 
au fost create linii de montaj auto
matizate, calculatoare pentru automa
tizări industriale de tip "ECAROM. 
aparatură de comenzi numerice 
NUMEROM, indicatoare de semnale 
și altele. De asemenea, necesitatea 
prelucrării automate a unui număr 
tot mai mare de informații în toate 
domeniile vieții economice și sociale, 
utilizarea pe scară largă a tehnicii de 
calcul și-au găsit rezolvare in bună 
măsură prin realizarea echipamente
lor Fellas, a calculatoarelor și mi
crocalculatoarelor . Felix, a calcula
toarelor de mare capacitate de tip 

. Coral, a unor sisteme de memorie, 
sisteme grafice interactive, echipa
mente de telecomunicații și automa
tizare, instalații de prelucrare cu ul
trasunete și altele. Toate aceste rea
lizări demonstrează că industria ro
mânească dispune de o importantă 
forță de concepție, nu numai in ca
drul institutelor și centrelor de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică, dar și in compartimentele de 
cercetare-dezvoltare uzinale, capa
bile să răspundă exigențelor înalte 

care se pun in fața electronicii și 
electrotehnicii noastre de a-și spori 
producția, in actualul cincinal intr-un 
ritm mediu anual de 20 la sută;

Au fost unanim apreciate motoa
rele electrice monofazate, lineare, ro
tative, precum și micromotoarele 
specializate fabricate pentru prima 
oară in țara noastră. De asemenea, 
au reținut atenția gama largă a bu
nurilor electrice de uz casnic, care 
evidențiază preocuparea industriei de 
a satisface intr-o tot mai mare mă
gură cerințele populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
cuvinte de apreciere la adresa reali
zărilor constructorilor de mașini- 
unelte, de aparatură electrotehnică 
și electronică și a indicat să fie dez
voltate capacitățile productive care 
realizează produse de virf, de înaltă 
tehnicitate, pentru a reduce cit mai 
mult' posibil importurile atit de cos
tisitoare in acest domeniu. Secretarul 
general al partidului a cerut, in acest 
context, să se extindă producția de 
micromotoare speciale și de mașini 
de sudură.

O altă prezență deosebit de semni
ficativă pentru nivelul actual al con
strucțiilor de mașini în țara noastră 
o constituie standul rezervat indus
triei navale,. în perimetrul căruia sînt 
expuse machetele navelor construite 
de șantierele de specialitate din 
Constanța, Mangalia, Galați, Tulcea, 
Brăila^ Drobeta Tr. Severin. Printre 
acestea se află cargouri cu deplasa
mente între 15—65 000 tdw, petro
liere de 150 000'tdw, precum și ma
cheta uhei platforme de foraj ma
rin, produse care prin performanțele 
lor tehnico-constructive s-au impus 
atenției specialiștilor de pretutindeni.

în sectorul rezervat metalurgiei, 
ministrul de resort, tovarășul Neculai 
Agachi, a Înfățișat preocupările spe
cialiștilor din acest domeniu. îndrep
tate în . direcția realizării de oțeluri 
speciale, înalt aliate, inoxidabile, a 
sporirii producției și calității noilor 
sortimente de profile, țevi, tablă, 
bare', folii, sîrmă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se realizeze Și 
să se ofere pentru export produse 
de cea mai ridicată valoare, care să 
asigure un înalt nivel de prelucrare 
a materiilor prime.

Vizita continuă in sectorul rezervat 
industrifei ușoare. Ministrul de resort, 
tovarășă Lina Ciobanu, arată că la 
actuala ediție a Tirgului Internațional 
București industria ușoară este pre
zentă cu peste 5 000 de produse, in 
marea lor majoritate noutăți. Țesătu
rile, confecțiile și tricotajele, bogat 
reprezentate, ca și la edițiile prece
dente, se fac. remarcate, fie prin de
senele inspirate sau prin culorile 
pastelate, fie prin greutatea redusă 
a țesăturilor și stofelor, ca urmare 
a tehnologiilor noi, asimilate în ul
tima vreme, ca și prin linia modernă 
a croielii în cazul confecțiilor și în
călțămintei.

Apretiind . preocupările oamenilor 
muncii din acest sector, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se ac
ționeze. pentru crearea unor ateliere 
și secții specializate, în cadrul cărora 
să se realizeze serii mici de țesături 
și confecții și unde producția să se 
poată adapta cu ușurință la cerin
țele modei. Și de această dată, secre
tarul general al partidului a insistat 
asupra, unor cerințe actuale care se 
pun iii fața acestui sector — redu
cerea greutății 'țesăturilor,' a consu
mului de coloranți din import și’fo
losirea1 celor' naturali, proveniți din 
plante, valorificarea mai deplină a 
materiilor prime indigene și materia
lelor recuperate. în cadrul discuțiilor 
cu specialiștii, tovarășa Elena 
Ceaușescu a recomandat ca industria 
ușoară să acorde mai multă atenție 
folosirii modelelor naționale româ
nești din principalele zone folclorice 
ale țării.

Oprindu-se la standurile rezervate . 
industriei de pielărie și încălțăminte, 
tovarășul Nicolae' Ceaușescu a apre
ciat diversitatea și calitatea produse
lor expuse și a cerut să fie dezvolta
tă producția unor articole vestimen
tare din piele și blănuri, atît pentru 
piața ' internă, cit și pentru export. 
S-a insistat, de asemenea, asupra ne
cesității valorificării superioare a 
pieilor de porc, a sporirii producției 
de încălțăminte confecționată din 
pinză și alți înlocuitori de piele.

Cu interes sînt vizitate standurile 
rezervate articolelor de uz casnic, 
unde se remarcă, de asemenea, 
ponderea mare a produselor noi. 
Si aici ies în evidență preocupă
rile pentru lărgirea gamei de resur
se prelucrate, pentru crearea unor 
produse calitativ superioare, Astfel, 
alături de tradiționalele materiale pe 
care le constituie metalul și sticla, 
unitățile centrale de profil au extins 
utilizarea porțelanului, materialelor 
plastice și a altor resurse. S-au a- 
preciat, aici, produsele de artă din 
porțelan și s-a indicat diversificarea 
acestor articole, mult căutate atît pe 
piața internă, cit și la export. S-a 
cerut, in acest sens, crearea unor 
secții speciale de ceramică, porțelan 
și sticlărie care să realizeze produse 
destinate exportului.

Interesul deosebit pe care colec
tivele unităților industriei ușoare il 
manifestă astăzi pentru sporirea și 
diversificarea producției, pentru un 
design de bună factură al articolelor 
pe care le realizează este ilustrat nu 
numai de volumul sporit al desfa
cerilor acestor mărfuri pe piața in
ternă. dar și de creșterea susținută a 
volumului exportului. S-a subliniat, 
astfel, că exportul reprezintă astăzi 
40 la sută din producția industriei 
ușoare, confecțiile, tricotajele, încăl
țămintea și articolele de uz casnic 
românești fiind achiziționate in peste 
100 de țări.

Vizita la sectorul destinat indus
trializării lemnului și materialelor de 
construcții începe intr-o frumoasă 
expoziție de mobilă, reprezentativă 
pentru oferta întreprinderii de co
merț exterior „Tehnoforestexport". 
Se remarcă o serie de garnituri de 
mobilă stil sculptată și cu intarsii de 
un deosebit rafinament artistic. Minis
trul de resort, tovarășul loan Florea, 
relevă efortul creatorilor de a asigura 
valorificarea superioară a materialu
lui lemnos, un grad înalt de pre
lucrare și, implicit, o valoare mai 
mare pieselor de mobilier. Se re
marcă. in același timp, utilizarea ca 
materie primă a unor specii mai 
puțin folosite pînă in prezent, cum 
sînt cireșul, sau unele rășinoase, pre
cum și crearea unor modele diferite 
în funcție de preferințele și tradiția 
din țările importatoare. Exponatele 
dovedesc înalta măiestrie a creatori
lor, adevărați artiști ai.’ lemnului.' 
mobila românească fiind apreciată in 
numeroase țări, cum sint R.F. Germa
nia, Franța, S.U.A., U.R.S.S., Anglia, 
Olanda. Italia și altele. O bună im
presie lasă și garniturile de mobilă 
modernă in care lemnul a fost în
locuit cu aluminiul.

O imagine clară a posibilităților de 
a realiza piese de mobilier elegante 
și moderne din material lemnos in
ferior sau deșeuri oferă mobila din 
elemente mulate obținute prin pre
sarea și modelarea unor plăci fibro- 
lemnoase. Pe lingă economiile mari 
de lemn, se remarcă formele și as

pectul foarte plăcut ale pieselor de 
mobilier . astfel obținute, precum și 
rezistența lor deosebită.

Valorificarea intr-o măsură cit mai 
marea masei lemnoase este pusă in 
evidență in continuare printr-o mare 
varietate 'de plăci și alte elemente 
din.așchii și fibre de lemn înnobila
te. precum și de numeroase sorti
mente de hirtie și produse din carton. 
Dintre noutățile cele mai valoroase 
se distinge hîr.tia antiaderentă folo
sită ca suport pentru fabricarea pielii 
artificiale.

La rindul său, domeniul materia
lelor de construcții își etalează cele 
mai interesante articole din oferta sa 
pentru piața externă, dintre care re
țin atenția camere de baie complete, 
diferite instalații sanitare, faianță, 
plăci ceramice, travertin și marmură 
de cea mai bună calitate: o gamă 
largă, de alte produse realizate din 
materii prime indigene — împislitură 
din fibre de sticlă, carton impregnat, 
plăci din vată minerală, tapet pe su
port de liîrtie.

Remarcind și aici diversitatea pro-, 
duselor, secretarul general al parti
dului a subliniat că se impune lărgi
rea în continuare a acestora, cerînd 
să se urgenteze fabricarea instalații
lor necesare producerii tuburilor de 
azbociment.

Ca și la edițiile precedente, uni
tățile cooperației de consum expun 
o gamă variată de produse. Pre
ședintele CENTROCOOP. tovarășul 
Paul Niculescu. informează despre 
preocupările colectivelor din acest 
sector de a valorifica pe scară tot 
mai largă multiplele resurse existen
te în țara noastră, sporind an de an 
obiectele de uz gospodăresc, de îm
pletituri, ca și gama . de produse 
agroalimentare realizate din. fructe 
de pădure și vinat, melci, ciuperci și 
alte resurse, pentru satisfacerea ce
rințelor pieței interne, ca și a soli
citărilor tot mai mari pe care între
prinderea de comerț exterior „Exim- 
coop" le primește de peste hotare.

Standuri deosebit de atractive, prin 
varietatea, calitatea și înfățișarea ex
ponatelor lor, prezintă întreprinde
rile „Prodexport" și „Fructexport".

, Tovarășul Ion Tești, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, pre
zintă gama, de produse agroalimen
tare, de fructe și băuturi care și-au 
ciștigat un bun renume pe piața in
ternațională, precum și realizările 
noi din acest domeniu, ceea ce ilus
trează preocuparea industriei noastre 
alimentare de a îmbogăți necontenit 
nomenclatorul de mărfuri.

Vizita continuă apoi pe platforme
le exterioare ale Complexului expo-, 
zițional. unde țara noastră expune o 
paletă largă din realizările industriei 
construcțiilor de mașini. Un prim po
pas are loc în sectorul rezervat auto
vehiculelor, unde ministrul de resort, 
tovarășul loan Avram, relevă princi
palele noutăți realizate de colectivele 
întreprinderilor de specialitate din a- 
cest domeniu. Sînt prezentate, astfel, 
ultimele variante din familia „Dacia": 
1310 Diesel, 1320 și 1420 berlină și 
break și 1310 sport — toate modele, 
ale anului 1983, viitorul autoturism 
„Oltcit", cu capacități de 650 și 1 130 
cmc, precum și autoturismul de teren 
ARO 320 și 322 Diesel. Pe această 
platformă sînt, de asemenea expuse 
autobasculante de 20, 27, 55 și 110 tone, 
autotrenul pentru transportul cărbu
nelui, avînd o capacitate de 100 tone, 
noul autobuz turistic și cele destina
te transportului urban și interurban 
cu parametri funcționali înalți și 
consumuri reduse de carburanți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu urcă in noile 
autobuze, examinind cu atenție dota
rea interioară a acestora. Secretarul 
general al partidului a exprimat a- 
precieri față de aceste noi realizări 
ale constructorilor de autovehicule 
și a cerut să fie devansate progra
mele de punere în producție a mo
toarelor cu puteri mari, precum și a 
utilajelor și autovehiculelor mari.

Examinind alte produse ale indus
triei constructoare de mașini, printre 
care motoare Diesel, turbosuflante, 

. mașini de spălat, . butelii, agregate 
pentru îmbutelierea laptelui, mașini 
de ambalat , zahăr, separatoare de 
ulei, instalații frigorifice,, secretarul 
general a arătat că se impune acce- 

• lerarea asimilării, în fabricație ă uti
lajelor pentru tehnologia frigului.

La actuala ediție a T.I.B. mai siht 
expuse, între altele, locomotivele die
sel electrice de l 500 CP și de 1 100 
CP. precum și vagoane de marfă, a- 
coperite sau’ descoperite, montate pe 
două sau mai multe osii, produse 
solicitate astăzi în zeci de țări.

Lansată cu mai bine de trei dece
nii in urmă, industria românească de 
tractoare, care ocupă astăzi locul al 
cincilea in lume, este o prezență no
tabilă la mai toate marile tirguri și 
expoziții internaționale. în întreprin
derile de la Brașov, Miercurea Ciuc, 
Craiova, Codlea, Timișoara, Oradea, 
Tg. Secuiesc, industria românească 
produce acum nu mai puțin de 76 
tipuri de tractoare în peste 450 de 
variante constructive.

Industria aeronautică, domeniu 
care prin grija permanentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a cunos
cut. în ultimii ani. o puternică dez
voltare, este prezentă prin elicopte
re, planoare și motoplanoare. Dez
voltarea acestei ramuri" se reflectă in 
însuși faptul că România exportă 
astăzi diverse tipuri de planoare in 
țări cu o veche tradiție în industria 
aeronautică, cum sint S.U.A., Anglia, 
Franța, R.F. Germania Și altele.

Ca și la edițiile precedente, plat
formele exterioare sint dominate de 
exponatele de mari dimensiuni ale 
industriei constructoare de utilaj pe
trolier, de rafinării, de instalații chi
mice și petrochimice, de utilaj mi
nier, energetic, utilaj terasier, dome
nii in care țara noastră a acumulat 
o bogată experiență.

' La rindul lor, exponatele Centra
lei de mașini textile atestă eforturile 
depuse in ultimii ani in vederea 
construirii in țara noastră a unor 
tipuri perfecționate, cu un grad înalt 
de mecanizare și automatizare a ope
rațiilor, ce asigură, concomitent cu 
sporirea productivității muncii în sec
toarele de țesătorie, tricotaje, con
fecții. și un nivel calitativ superior. 
Din numărul mare de exponate, rea- 
lizate în premieră sau prin moder
nizarea celor existente, se disting 

. noile mașini de răsucit ață, lami- 
noarele de fibre, mașinile de țesut și 
tricotat, cele de scămoșat și filat. 
Conducătorul partidului și statului 
nostru a examinat țesăturile obținu
te. a apreciat calitatea lor deosebită 
și a cerut factorilor de răspundere 
să grăbească înfăptuirea programelor 
de asimilare a modernelor mașini ne
cesare acestui sector al industriei 
ușoare.

La actuala ediție a T.I.B.. chimia 
noastră își pune.sugestiv in evidentă 
potențialul productiv și de export, 
a cărui dinamică dezvoltare a a- 
sigurat solicitarea produselor chi
mice românești, prin intermediul în
treprinderilor de comerț exterior 
„Chimimportexport", „Danubiana" și 
„Petrolexportimport", în peste 110 
țări. Un alt argument îl con

stituie faptul că,. în ultimii 15 ani, 
exportul românesc de produse chimi
ce a crescut de 13 ori. Prima secțiu
ne a pavilionului chimiei . este re
zervată cercetării științifice ș.i ingi
neriei tehnologice. Desfășurată sub 
îndrumarea de .înaltă competență a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, activitatea de crea
ție științifică s-a dovedit ho'tăritoare 
pentru dezvoltarea in ritm înalt, a 
acestei ramuri industriale de virf. 
Semnificativ in acest senă este faptul 
că peste 95 la șută din cele 570 de 
capacități de producție puse în func
țiune in cincinalul precedent au la 
bază tehnologii elaborate in unitățile 
Institutului Central de Chimie. Expo
natele ilustrează orientarea cercetări
lor'spre crearea .de noi..tehnologii și 
modernizarea celor. utilizate in pre
zent, care să permită; valorificarea 
superioară a materiilpr ..prime din 
țară, diminuarea consumurilor, obți
nerea unor, produse de înaltă, calitate.

Imaginile din timpul uridr vizite 
de lucru’ efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in unități 
ale industriei ’chimice. .semnifică grăi
tor preocuparea- conducerii partidu
lui: și statului pentru dezvoltarea 
continuă a âcestei importante ramuri 
a economiei naționale.

în cadrul standului destinat' chi
miei anorganice — unde sint expuse 
numeroase produse sodice și cloro- 
sodice, silicați, sulfați de aluminiu, 
oxizi și săruri de magneziu și bariu, 
bine apreciate pe piața externă — mi
nistrul industriei chimice,, tovarășul 
Gheorghe Caranfil. subliniază cele 
mai noi realizări in direcția înnoirii 
și modernizării sortimentale. Bine re
prezentată este și petrochimia, în ale 
cărei standuri este evidentă sporirea 
gradului de prelucrare a țițeiului și 
gazului metan, Sță mărturie in acest 
sens gama diversificată de benzine, 
motorine, parafine, uleiuri, plasti- 
fianți, produse macromoleculare. di
ferite sortimente de cauciuc sintetic 
CAROM. Rețin atenția anvelopele ' 
gigant pentru utilaje terasiere și ‘au
tobasculante de mare tonaj, prezen
tate în „premieră", diferite . alte 
tipuri de anvelope, și articole . de 
cauciuc și mase plastice destinate au
tovehiculelor de construcție româ
nească. Toate acestea ilustrează di
namismul producției de cauciuc sin
tetic și mase plastice, care urmează 
să se .dubleze in actualul ; cincinal, 
înnoirea masivă a fabricației este 
demonstrată și de standurile cu pro
duse pentru chimizarea agriculturii, 
materiale fotosensibile purtind mar
ca „Azomureș", precum și cele re
zervate fibrelor și firelor sintetice.

O secțiune specială prezintă, reali
zările și disponibilitățile pentru ex
port ale industriei, românești de me
dicamente, a cărei producție se va 
tripla în acest cincinal. Alături de 
medicamentele originale românești, 
binecunoscute de acum pe plan mon
dial — Gerovital, Aslavital, Trofopar, 
Boicil, Ulcosilvanil — sint expuse 
alte noutăți de mare valoare tera
peutică.

Pavilionul industriei chimice cu
prinde, totodată, o suită de articole 
cosmetice și de parfumerie, unele 
realizate în cooperare cu prestigioase 
firme din străinătate. întreaga expo
ziție a chimiei a pus în lumină pro
gresele evidente înregistrate ..în țara 
noastră in planul diversificării și mo- ’ 
dernizării produselor chimice, spo
ririi calității lor, lutru atestat și de 
cele peste 50 de medalii de aur ob
ținute în ultimii ani la prestigioase 
manifestări economice, internațio
nale.

Pe parcursul vizitării pavilionului 
industriei chimice, secretarul general 
al partidului a examinat cu atenție 
produsele expuse, le-a apreciat în 
mod deosebit caracteristicile șt ni
velul calitativ și a indicat să .se ia 
toate măsurile necesare dezvoltării 
în ritmurile prevăzute a sectoarelor 
de medicamente, cosmetice, ' deter- 
genți, chimizarea gazelor, pentru va
lorificarea superioară a materiilor 
prime.

în conținu,are. tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși- din conducerea parti
dului și statului au vizitat pavilioa
nele naționale și standurile firmelor 
din țările reprezentate la cea de-a 
VIII-a ediție a T.I.B. — Anglia, Aus
tria, Bulgaria, Canada. Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Danemarca. Egipt, Elveția, 
Franța,. R. D. Germană, R. ,F.Germa
nia. Grecia, India,. Iordania,. Israel, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Jamahi- 
ria Arabă Libiană Populară'Socialis
tă, Liechtenstein. Olanda, Pakistan, 
Polonia, Portugalia, Sri Lanka, Sue
dia. S.U.A., Turcia, Ungaria,: U.R.S.S. 
și Venezuela.. A fost, vizitat, de ■ ase
menea, standul aparținind Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. Se 
remarcă și la actuala ediție, prezența 
unui mare număr de firme de peste 
hotare, ceea ce ilustrează. . interesul 
de care se bucură- industria româ
nească și manifestarea expozițională 
de la București, condițiile create 
pentru mai buna cunoaștere a ofer
telor participanților. pentru schim
buri de opinii și informații și. efec
tuarea unor importante - tranzacții 
comerciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a'fost 
salutat cu deosebită cordialitate de 
șefii misiunilor diplomatice, de di
rectorii pavilioanelor și reprezentanți 
ai firmelor străine expozante, care 
și-au exprimat satisfacția;- de ■ a par
ticipa la importanta manifestare găz
duită de capitala României. ■

Pe întreg parcursul vizitării pavi
lioanelor străine. au fost ■ puse în evi
dență bunele relații existente între 
țara noastră și statele reprezentate 
in cadrul Tirgului Internațional de 
la București, faptul că . economia 
românească, prin Remarcabilele sale 
progrese înregistrate' în ultimii, ani, 
a devenit din ce in ce mai cunoscută 
și apreciată, iar produsele sale tot 
mai mult solicitate pe piața mondia
lă. în același timp, vizita a prilejuit 
relevarea dorinței României și a ță
rilor participante de a-și întări și-di
versifica în continuare legăturile 
economice, de a amplifica schimburi
le de mărfuri și de a extinde coope
rarea reciproc avantajoasă in inte
resul comun, al progresului și păcii 
în lume.

Șeful statului român a urat parți- 
cipanților străini mult succes la cea 
de-a VIII-a ediție a Tirgului 'Inter
național de la București.

La plecare, miile de . b’ucureșteni 
aflați in incinta Complexului expo- 
zițional au salutat din nOu, cu multă 
însuflețire și deosebită căldură, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, dind ex
presie, și cu acest prilej, sentimen
telor de dragoste și prețuire fată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, recunoștinței fierbinți .pentru 
neobosita sa activitate pusă in slujba 
dezvoltării multilaterale in ritm ac
celerat a țării, sporirii necontenite 
a nivelului de trai material și spiri
tual al intregului popor, creșterii 
prestigiului României socialiste in 
lume. (Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt intîmplhați cu dragoste și căldură de numeroși bucureșteni
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| încă un record
Am mai scris In rubrica noas- 

Itră despre diferite recorduri ale 
acestei toamne. Cind am con
semnat obținerea in grădina u- 

Inui cetățean a unor roșii in 
greutate de un kilogram și trei 
sute cincizeci de grame, nu bă
nuiam că acest record va fi atît 
de repede doborit. Corespon
dentul nostru voluntar Profir 
Dascălu ne aduce la cunoștință 
că „țăranul cooperator Tudor 
Adetu din comuna Tudor Vladi- 
mirescu, județul Brăila, a cules 
roșii și mai și! După ani de zile 
de cercetări — da, da, scrieți 
așa, pentru că acest țăran coo
perator a făcut o , pasionantă 
muncă de cercetător — prin se
lecționarea repetată a unor se
mințe și îngrijirea plantelor ca 
la carte, a obținut numai roșii 
de peste un kilogram fieca
re, foarte cărnoase' și gustoase. 
Una dintre ele le-a întrecut pe 
toate, cintărind fix 1,750 kg — 
un kilogram și șapte sute cinci
zeci de grame. Este un record?" 

Este !

Șoferița 
de pe 13-B-2H8

Ziua in amiaza mare, pe Bule
vardul Muncii, colt cu Bulevar
dul Leontin Sălăjan din Capita
lă, unei trecătoare i s-a făcut 
rău și a căzut pe trotuar. Pre
zent la fata locului, R. Dimitrie, 
care ne semnalează intîmplarea, 
a incercat, împreună cu alți tre
cători, să oprească o mașină din 
cele care treceau, cu zecile, in
tr-un sens și altul. „Toate stră
duințele noastre — ne scrie el — 
au fost zadarnice. Cei de la vo
lan se uitau la noi ca la cine 
știe ce arătări,' apăsau pe acce
lerator și plecau mai departe. 
Pină la urmă a oprit o mașini, 
la volanul căreia se afla o fe
meie. Cea de pe trotuar, care 
nu-și revenise incă in .fire, își 
fracturase, in cădere, un braț. 
Imediat a urcat-o in mașină și 
a pornit cu ea spre cel mai a- 
propiat spital. Nu știu cum o 
cheamă pe suferindă, nici pe 
șoferifă. Am reținut doar nu
mărul mașinii: 13-B-2118".

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Intr-o scrisoare adresată condu
cerii partidului se relata că la în
treprinderea de garnituri de frînă 
și etanșare Rimnicu Sărat mai 
multe utilaje in valoare de peste 
16 milioane lei nu funcționează de 
mai mult timp, personalul nu este 
folosit corespunzător, înregistrîn- 
du-se pierderi de materiale — 
toate acestea fiind legate de unele 
aspecte necorespunzătoare din ac
tivitatea conducerii unității.

Ca urmare a verificărilor efec
tuate la fața locului de către Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, a rezultat că sesizarea este 
Întemeiată. La data controlului s-au 
găsit 41 de utilaje, unele din im
port, care nu funcționau din cauza 
insuficientei preocupări a condu
cerii întreprinderii pentru adop
tarea unor soluții de reparare cu 
piese și echipamente ce se execută 
în tară. S-a constatat, totodată, că 
In unitate există circa 1 500 tone 
resturi de plăci din marsit, rezul
tate din confecționarea diferitelor 
garnituri. Această situație se dato
rează faptului că nu a fost prevă
zută și tehnologia de refolosire a 
acestor resturi, precum și preocu
pării scăzute a conducerii unității 
și a compartimentelor de speciali
tate de a găsi soluții tehnice pen-

tru a se diminua nivelul pierde
rilor.

In ce privește folosirea persona
lului, în raportul de cercetare se 
arată că, intr-adevăr, directorul 
întreprinderii. Ion Stanciu, a înca
drat personal peste nivelul prevă
zut. fără să țină seama de indica
țiile date de centrală, folosind une
le cadre în alte compartimente de- 
cît funcțiile de bază, fără aprobarea 
organului de conducere colectivă.

Pentru eliminarea neajunsurilor 
constatate au fost stabilite măsuri 
de îmbunătățire a tehnologiilor de 
execuție prin care să se asigure 
reducerea consumurilor și utiliza
rea în proporție sporită a materia
lelor refolosibile, punerea în func
țiune a utilajelor care staționau, 
creșterea eficientei muncii în uni
tate. S-a dispus, de asemenea, tre
cerea pe posturile pe care sînt în
cadrate a persoanelor care lucrau 
în alte compartimente ; cele două 
autovehicule repartizate pentru 
încercări vor fi utilizate numai pe 
bază de fișe de urmărire și pro
grame concrete aprobate de cen
trală.

De > comun acord cu organul ju
dețean de partid și conducerea 
centralei, au fost aplicate sancțiuni 
directorului, inginerului-șef și al
tor vinovat! de lipsurile constatate.

guli, se manifestă neglijență In 
planificarea, organizarea și contro
lul muncii, în utilizarea și gospodă
rirea utilajelor și a altor bunuri» ale 
unității. Consecințele unei astfel de 
situații se reflectă în producțiile 
slabe obținute de cooperativă, atît 
în sectorul vegetal, cît și în cel zoo
tehnic.

In referatul privind soluționarea 
acestei scrisori, întocmit de Comi
tetul județean Botoșani al F.C.R., 
se arată că, intr-adevăr, producțiile 
realizate în anul trecut de C.A.P. 
Vorona au fost sub posibilitățile 
reale, ca urmare a neparticipării la 
muncă a unora dintre membrii 
cooperatori, a neexecutării la timp 
a unor lucrări, nefertilizării între
gii suprafețe planificate, executării 
necorespunzătoare a lucrărilor de 
întreținere a culturilor și de recol
tare. De asemenea, nu s-au luat 
cele mai potrivite măsuri pentru a- 
sigurarea furajelor necesare, buna 
gospodărire a acestora, precum și 
pentru întărirea disciplinei în sec-, 
torul zootehnic, unde s-au înregis-

trat producții mici și multe morta
lități în rîndul animalelor.

Pe baza constatărilor făcute, pen
tru înlăturarea neajunsurilor și 
creșterea producțiilor agricole s-au 
luat o serie de măsuri privind mai 
buna organizare a muncii, folosirea 
mai eficientă a terenului agricol și 
executarea unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare. Totodată, au fost 
adoptate și măsuri organizatorice de 
natură să ducă la creșterea răspun
derii consiliului de conducere al 
cooperativei și a altor cadre din u- 
nitate. Astfel, au fost înlocuiti, ca 
necorespunzători, din funcție vice
președintele cooperativei. Mihai 
Frunză, inginerul-șef, Constantin 
Murgocl, și șefa fermei zootehnice, 
Maria Străchinaru ; s-au imputat 
celor vinovați pagubele înregistrate 
în sectorul zootehnic ; a fost pus în 
discuția plenarei comitetului comu
nal de partid și sancționat cu „vot 
de blam“ președintele C.A.P., Mir
cea Isache. Plenara a stabilit, de a- 
semenea, înlocuirea din funcție a 
contabilei șefe a cooperativei.

S-aasigurat îmbunătățirea

tontlițiilor de muncă

Dumitru Bejenaru din satul Chis- 
covata, comuna Vorona, județul 
Botoșani, a adresat conducerii par-

Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale a cercetat o scri
soare adresată secretarului gene
ral al partidului, în legătură cu 
unele neajunsuri privind condițiile 
de muncă și organizarea activității' 
de producție la întreprinderea de 
unelte și scule Brașov.

Din controlul efectuat a reieșit 
că în secția de prelucrări mecanice 
este un mediu poluat, datorită în
deosebi mașinilor de polizat-șlefuit. 
Deoarece instalațiile de absorbție a 
noxelor nu au dat rezultate satis
făcătoare, a fost luată măsura de 
schimbare a tehnologiilor actuale, 
urmînd ca toate mașinile de poli

zat și șlefuit să fie amplasate tn- 
tr-un spațiu amenajat corespunză
tor.

Se mai precizează că pentru 
creșterea productivității muncii au 
fost realizate, prin autodotare, une
le utilaje specializate, 
serie de îmbunătățiri 
la mașinile existente, 
dind rezultate bune 
Totodată, au fost stabilite 
cu termene de realizarei precise, 
care să conducă la eliminarea nea
junsurilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

precum și o 
constructive 
majoritatea 

tn producție, 
măsuri
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Gheorghc Dumitrache din lo
calitatea Vulcana-Pandele, 
dețul Dîmbovița, ne aduce 
laudă din pa-rtea a^iji 'i'oașțipîă 
de omenie care mi-au salvat so
ția și fetița în virstă de 12 ani".

Ce se intimplase 7 In dreptul 
localității respective, apele lalo- 
miței crescuseră cu mare repe
ziciune și împresuraseră, în mij
locul lor pe mamă cu fetița ei. 
Pericol de înec. Strigătele lor 
disperate i-au făcut pe doi din
tre cei aflați în preajmă »ă 
sară in apă, așa îmbrăcat! cum 
erau. Cu mari eforturi, ei au 
reușit să le scoată la mal. Cei 
doi se numesc Nicu Ioniță, mun
citor la termocentrala Doicești, 
și Constantin Olaru, student in 
București, cărora semnatarul 
scrisorii ține să le aducă, și pe 
această cale, cele mai călduroase 
mulțumiri.

Merită I

Ciobanul 
din Idicel

Are cuvîntul procurorul Mir
cea Pașca din Tg. Mureș : „loan 
Pop era cioban in satul Idicel- 
Mureș. Surprins de pădurarul 
Aurel Cadar cu turma pe un te
ren nepermis, ciobanul n-a vrut 
să dea ascultare sfatului acestu
ia de a-și mina oile puțin 
mai la vale. Și nu numai că n-a 
înțeles de vorba omului, dar tot 
el, ciobanul, a început să-l ia la 
rost pe pădurar și apoi la bătaie. 
Din cauza loviturilor, păduraru
lui i-au trebuit cîteva zile de 
spitalizare să se vindece. In 
schimb, ciobanul s-a ales cu un 
an și trei luni închisoare". Tot 
pentru vindecare!

Un apel
Cititoarea noastră Elena Ivan 

ne aduce la cunoștință un caz 
mai puțin obișnuit. în urma u- 
nui accident, tatăl său și-a pier
dut viafa. Lucra împreună cu el, 
la „Frigotehnica" din București. 
Fără ca ea să știe, tatăl său l-a 
girat pe un coleg de muncă, Ilie 
Leuștean, cind acesta a făcut 
un împrumut de 12 000 lei. 
„Cum Ilie Leuștean, de fel din

iu- I 
. a la ' cunoștință-„o faptă vrednici de,...
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____  _ lei. 
„Cum Ilie Leuștean, de fel din 
Vaslui, după ce a incasat banii a 
părăsit întreprinderea și a ple
cat fără adresă, acum mi se impu
tă mie, ca fiică a girantului, să • 
achit suma respectivă. Am auzit 
că ar lucra pe un șantier de con
strucții prin Moldova. liȚog din 
suflet pe cititorii rubricii ^Fap
tul divers» să mă ajute să-i 
aflu adresa, anunțind fie direct 
la întreprinderea «Frigotehnica» 
din București, fie primul organ 
de miliție. Mulțumesc frumos !“. 

De necrezut!
Corespondentul nostru volun

tar loan Rotărescu, muncitor lă
cătuș, ne istorisește cazul unuia 
din lucrătorii de la stația auto- 
service din localitatea sa. Bocșa. 
„Tinichigiul loan Badiu s-a ur
cat la . volanul autoturismului 
l-CS-660, care fusese adus, de 
posesorul acestuia, pentru repa
rații, și a pornit la plimbare 
prin oraș sub influența alcoolu
lui și, colac peste pupăză, nu 
avea nici permis de conducere. 
In aceste condiții, el a lovit o 
bară de fier intr-o curbă peri
culoasă, apoi un autoturism. 
Mașina s-a făcut zob, iar el și-a 
pierdut viața. Un act nesăbuit, 
mult prea scump plătit".

Intr-adevăr !
Rubrică realizată de 
Petre POPA
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■ 11,00 Telex
11,05 Film serial : „Lumini șl umbra’ 

Episodul 23
12,05 Colocvii pedagogice
... învățătorul șl educați* capiilor 

yj|2,30 Pași dejvișț* liîngȘ''- . .
13,00 închiderea programului
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală 

Școala satului 
„Note la... stringerea

16.25 Reportaj pe glob 
Republica Democrată 
Popasuri pe litoralul 
Documentar

16,40 Studioul tineretului
17,30 Handbal masculin : Steaua—Di

namo (repriza a n-a) 
Transmisiune directă de la sala 
Floreasca

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economic»
20,45 Lume bogată, lume sărac»

școală pentru saț 
recoltei"
Germani 
baltic
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CRONICĂ TEATRALĂ

PE SCENA TEATRULUI „BULANDRA

Piese de la începuturile 
dramaturgiei românești

După suita Moliere — Bulgakov, 
la „Bulandra" un nou spectacol 
care propune atenției, prin inter
mediul unui colaj cu semnificații 
vii și interesante, două texte româ
nești vechi. Cel dintîi : „Occisio 
Gregorii in Moldavia vode trage- 
diae expresia". Autorul ei, disputat 
încă : după unii — episcopul Sa
muil Vulcan, după o opinie diferită 
— membrii seminarului din Ora
dea, iar după o alta — mediul Bla
jului.
mare 
nean 
chiar 
care 
spectacolelor 
motiv de largă circulație folclorică 
în epocă. Acest motiv evoca sfîrși- 
tul lui Grigore III Ghica, ce a dom- 

, nit în Moldova pînă în 1777, cînd a 
’ fost sugrumat și decapitat la Iași, 
din porunca sultanului. Cel de-al 
doilea text, cu paternitate certă, 
„Hârbul Văcărescul, vinzătorul 
țării", aparține lui Iordache Goles- 
cu. Dacă în „Occisio..." este trădat 
domnul, în „Barbul Văcărescul, 
vinzătorul țării" (acțiunea se pe
trece cincizeci de ani mai tlrziu 
în Țara Românească) este .tră
dată țara. In centrul satirei 
se află boierimea devenită din ra
pace vinzătoare. „Barbul Văcăres
cul" este un pamflet dramatic in 
care marii boieri „patrihoți" șl-au 
aliat domnitorul slab și versatil și 
„au pus tara in mijlocul lor ca un 
stîrv, ca un leș, ca o vită moartă, 
și au început fieșcare să tragă ctt 
putea cu dinții dintr-însa, să rupă 
ca clinii pă seama lor". Piesa de
nunța cu vigoare atît cabala vînză- 
torilor, cît și metodele lor, evocînd 
(în contrapunct dramatic) senti
mentele populare de speranță, apoi 
dezamăgire, ura, revolta. Golescu 
dramaturgul o face cu concizie 
și o modernitate a stilului (ce 
amintește de Shakespeare și. avant 
la lettre, de expresioniști), cu in
cisivitate ascuțită, forță a genera
lizării șl mai ales cu un simț comic 
Ieșit din:. comun. Mai important de- 
cît situațiile este în „Barbul Vă- 
cărescul" limbajul plastic, virtutea 
compunerii unor blesteme, și im- . 
precații ce prevestesc arta arghe
ziană.

In spectacolul de la „Bulandra", 
textul „Occisio"... este introdus la 
mijloc între „perdeaua" a patra și 
a cincea ale piesei „Barbul". In- 
sertul „Occisio..." are funcția unui 
moment de teatru popular în tea
tru (demers legitim, căci povestea 
sacrificării domnitorului din Iași a 
intrat în tradiția folclorică), ca și 
cea a unui intermezzo (în inten
ție comic).

Podiumul sălii de la „Grădina 
Icoanei" sugerează chirpiciul bor
deielor, pămîntul aspru și plin de 
pietre pe care stă talpa țării, pă
mîntul pe care e bătută „ora" spe
ranței și amarului. în fundal 
(scenografia — inventivă în sobrie
tate : Dan Jitianu ; costume — 
Anca Pîslaru) : un plan înclinat 
(sugestie și a ierarhiei sociale și a 
grandorii șl decăderii mai marilor 
vremii). Unic mobilier și element 
decorativ : maldărul de perne, lea
găn al lenei și voluptăților, specific 
epocii fanariote.

Mai mult decît cadrul scenogra
fic, ceea ce are însemnătate pentru 
Alexandru Tocilescu (autorul re
giei), este ambianța sonoră. O ase
menea ambiantă (rafinată ca mu
zicalitate, expresivă dramatic) ne 
introduce admirabil în spectacol, 
creează atmosferă (o stare de tris- 

^tețe și așteptare utopică pentru

Este oricum vorba, cu mai 
certitudine, de un transilvă- 

(Ion Istrate îl propune 
pe Ion Budai Deleanu) 

fructifică, poate pentru uzul 
unui carnaval, un

unii, plină de scepticism pentru 
alții) ' . ..........................
tării.

In această ambiantă de culoare, 
mișcare, muzică, felurite sonorități 
— dialogul izbucnește impetuos, 
vulcanic, hora prinde a se învîrti 
frenetic, cuvintele-cheie capătă re 
zonanță. Actorii scriu cu trupurill 
lor intr-o mișcare dinamică imagiri , r 
ce traduc, odată cu conținutul re-'- ț 
plicilor, relații, tensiuni, teroi ’ i" 
patimi disimulate. Ei schimbă (l. 
vedere, odată cu mici detalii de* j

și dă linia stilistică a mon-

vedere, odată cu mici detalii de’ I 
costumație), felurite roluri. Fiecare 
servește cu un spirit de echipă 1 
exemplar numeroase replici oare
care și fiecare deține momente so
listice definitorii. Să reținem mai 
ales pentru ultimele, dar și pentru 
integrarea în opera colectivă pe : 
Ion Lemnaru, C. Florescu, Gelu 
Coiceag, Mircea Diaconu, C. Drăgă- 
nescu, Zoe Muscan, Mjrela Gorea, 
Petre Lupu, Gheorghc Oprina, 
Adrian Georgescu. Replicile se aud 
limpede (cu cîteva excepții unde 
intensitatea sonoră le acoperă), au 
pregnanță și forță, sînt rostite cu 
patos și credință. Gaguri teatrale 
neașteptate exprimă, de asemenea, 
realități morale, duplicități, mași- 
națiuni (de pildă, soluția sce
nică a aprecierii că anaforeaua lui 
Belu era „oarbă" !). Imagini de 
certă spectaculozitate luate cu 
curaj din străvechea recuzită a tea
trului (mîinile înmuiate în singe) 
introduc un element de culoare (la 
propriu) și de plasticitate, în scene 
ai căror dialog este excesiv și 
monoton. Așadar, o inspirată 
descifrare a valorilor ideatice, poli
tice, o ingenioasă transfigurare tea
trală a facturii stilistice a piesei.

Tratamentul aplicat, citirea Iui 
„Occisio..." sînt mai discutabile. 
Dacă piesa lui Iordache Golescu 
era animată Intr-o originală (și 
modernă) modalitate de teatru 
popular — „Occisio" (text, recu
noaștem, mai indecis ca stil și ton, 
dar și cu semnificații tragice) este 
descifrat exclusiv în cheia corner 
di ei ' burlești,' o comedie cqvrea 
să-și tragă seva din parodierea in
voluntară (de către niște oameni 
simpli; care joacă teatru în teatru) 
a genului operei. Contrastul nece
sar estetic între „Barbul..." și 
„Occisio..." nu se mai produce. Di
mensiuni grave se pierd. Invenția 
nu e atît de abundentă incit să nu 
ai uneori sentimentul de lungire, 
în plus, finalul cu bocetul Doamnei 
Ghica se rupe de rest, pare a fi 
(din concepție regizorală) singurul 
moment al unui profesionist în
tr-o echipă de amatori.

Dincolo de atari observații, mon
tarea confirmă din plin aprecierea 
că Al. Tocilescu este unul din ta- 
lentații și înteligentii regizori ti
neri, cu o înclinație specială spre 
fantezie și comedie (aceasta uneori 
excesivă). EI se afirmă pe calea cea 
mai importantă pentru un regizor : 
în dialog, împreună cu un grup de 
dotați actori tineri, cu care încear
că investigarea cît mai organică a 
unor modalități de expresie mai 
noi sau mai 
nostru.

Opțiunea 
reamintește 
românesc s-a făcut 
teatrului politic, al angajării pa
triotice. De asemenea: că in volu
me dintre cele mai accesibile și tn 
biblioteci există încă texte de va
loare literară și dramatică ce aș
teaptă să fie redescoperite și să-și 
dobîndească adevărata lor viață 
scenică.

Natalia STANCU^
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programului

Ne cula î ROSCA

România-film prezintă

Pădurea nebună

Producție ■ etudîourllor englez* 
Documentar. Partea a in-a 

81,03 Invitați In studiourile noastre
Marin Constantin și corul „Madri
gal-

81,23 Serial științific s Corpul uman 
Episodul 4

81,50 Telejurnal 
22,00 Meridianele clnteculul șl dansului 
22,30 închiderea
Programul 5

'? ■ W
M,OT Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei, simfonice șl a 

corului Kadlotelevlzlunll 
Capodopere ale muzicii șl literatu
rii universale
Transmisiune directă din Studioul 
de concerte
Dirijori : Ioslf Conta șl Aurel Grl- 
goraș
Soliști : Valentin Gheorghiu. Adina 
Iurașcu, Sanda Șandru 
In pauză :
Săptămîna ta pagini de cronică 
muzicală

81.30 Telejurnal
22,00 Vatră folclorică

Ctntecul cu noduri din Maramu
reș

82.30 închiderea programului

0 NOUĂ TRAGERE LOTO 2
Duminică, 10 octombrie 1982, va 

avea Ioc prima tragere Loto 2 din 
această lună. Formula tehnică sim
plă și avantajoasă — respectiv trei 
extrageri a cite patru numere, în- 
sumînd 12 numere din totalul de 
75 — oferă participanților multiple 
posibilități de cîștiguri în autotu
risme și importante sume de bani. 
Un bilet costă numai 10 lei si poa
te fi completat cu o variantă achi
tată sută la sută sau cu patru va
riante achitate in cotă de 25 la sută;

indiferent de cota jucată, fiecare 
bilet are drept de ciștig la toate 
extragerile. Premiile maxime pe o 
variantă (un autoturism „Dacia 
1 300“ sau 50 000 lei) se pot obține 
și pe biletele achitate în cotă de 
25 la sută, dacă la categoria res
pectivă nu se omologhează cîștiguri 
pe variante jucate sută la sută. A- 
gentiile Loto-Pronosport continuă 
vînzarea biletelor pină sîmbătă, 3 
octombrie 1982.

puțin uzitate în teatrul

j 
I

I

Ați avut vreodată ocazia 
să vizitați un cămin stu
dențesc 7 Dacă nu, merită 
să vă opriți cîteva clipe în 
Grozăvești, la căminele U- 
niversitătii. sau în bulevar
dul Regiei, într-un autentic 
orășel al tineretului studios. 
Este o plăcere să privești 
blocurile moderne, caniere- 
le funcționale, mobilate cu 
gust, sălile de lectură, to
tul Există aici, ca in mai 
toate căminele studențești 
și școlare din tară, condiții 
civilizate de odihnă, igienă 
și studiu de care tinăra ge
nerație are nevoie pe par
cursul formării sale profe
sionale.

Ce se intimplă însă cu a- 
cești tineri după absolvirea 
facultății, a liceului, a șco
lii profesionale 7 Ucenicul 
devine muncitor, studentul 
— inginer sau profesor, 
sau medic etc. Dar. ajuns 
în producție, părăsind așa
dar căminul facultății sau 
al grupului școlar, unde va 
locui tînărul 7 Dacă între
prinderea sau instituția 
are cămin de nefamiliști, 
deseori este aleasă această 
alternativă. Mai sînt, desi
gur, 
stea 
pot 
plus 
rieze

Dar nu despre aceștia ne 
propunem să virhim în 
rîndurile ce urmează. Vom 
vorbi doar despre acea ca
tegorie de tineri care, din- 
tr-o serie de motive, asupra 
cărora ne vom opri intr-o 
anchetă viitoare, cad pra
dă unor speculanți. Cum 
ajung la aceștia 7 De multe 
ori îi atrage

unii care nu vor să 
la cămin și care își 
permite, pentru un 
de confort, să închi- 
o cameră.

o etichetă li-

pită pe ziduri, pe 
' ușile cabinelor

ce ț „închiriez cameră mo
bilată..."

Ne-am oprit, din curio
zitate, la o astfel de adre
să. Ne-a călăuzit următorul 
anunț (e drept, fără pre
tenții de gramatică) : „în
chiriez cameră la 2 Băieți 
stația Sf. Vinerea Tef. 
21 4105". O scurtă discuție 
telefonică, aflăm adresa 
(str. Călărași nr. 9) și. după 
cinci minute, ne aflăm față 
în fată cu Paula Negescu, 
virtuala... gazdă.

Pătrundem în casă sub 
pretext că vrem să inchi- 
riem camera pentru un 
frate, elev. Pe întreg par
cursul vizitei nu ni s-a ce
rut nici un act de identita
te. Prețul camerei — ile
gal ! — 600 de leL O că
măruță mobilată sumar, 
fără baie, fără pretenții de 
igienă. Ne interesăm dacă 
există condiții pentru a face 
viză de flotant chiriașilor. 
Viză 7 Nici pomeneală 1 
Dar n-o să aibă probleme 
cu militia 7

— Nu, nu sînt probleme, 
eu am avut băieți in gazdă 
care, fără să aibă viză, în 
10 ani n-au plătit nici 25 
lei amendă.

Cartea de imobil este™ 
„în familie", ne mai spune, 
să fim liniștiți. Mai are in 
gazdă încă doi băieți, în 
camera alăturată. Au 18 
ani. Banii să-i dăm înain
te. Totdeauna înainte : la 
începutul lunii.

Maria Rarinca și Nela 
Gulap sînt verișoare. co
lege de serviciu și prietene, 
împreună au făcut școala 
profesională. împreună s-au

stilpi, 
telefoni-pe

) după romanul cu același titlu de Zaharia Stancu

O producție a Casei de filme trei
Scenariul ; Ion Cantacuzino, Virgll Puicea, Nicolae Corjos : decorurile : 
arh. Adriana Păun ; costumele : Florentina Ileana Mirea ; montajul : Elena 
Pantazică ; sunetul : ing, Mihai Orășanu ; muzica : Florin Bogardo ; ima
ginea : Vivi Drăgan Vasile ; regia : Nicolae Corjos. Cu : Florin Zamfi- 
rescu, Horațiu Mălăele, Valeria Sitaru, Catrinel Dumitrescu, Gabriela Cuc, 
Sebastian Papaiani, Ion Besoiu, Mihai Mereuță, Vistrian Roman, Petre 
Lupu, Cornel Girbea, Gheorghe Șimonca, Nicolae Praida, Eugenia Bosin- 
ceanu. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

ANCHETĂ SOCIALĂ ...

teatrului „Bulandra" 
că începutul teatrului 

sub semnul

angajat la Filatura de lină 
pieptănată din București. 
Din căminul școlii profesio
nale au nimerit, după mai 
multe peripeții, la o gazdă, 
la familia Hîj Octavian — 
soț, soție și doi copii de 
școală. Adresa : str. Bo- 
dești nr. 2, sector 2, bloc 
29 B.

— In prima lună ne-a 
luat 350 lei de persoană și 
a promis că ne face viză de

știm de ce și-au mai cum
părat apartament cu 4 ca
mere ! Fetița, v-am zis, o 
duc la cămin...

Florența Iordăchescu, de 
la aceeași întreprindere, era 
necăjită că nu lucrează în 
schimbul III, la fel ca ve- 
rișoara ei, Mariana Coșu- 
leanu, cu care stă în gazdă.

— Săptămîna asta dorm 
pe unde pot. Verișoara mea 
e schimbul III și mi-e fri-

Ce cuvinte ar putea ca
racteriza comportarea fa
miliei care, după ce a cum
părat apartament cu patru 
camere, cu plata în rate, 
prin întreprindere, se res- 
trînge între patru pereți ai 
unei camere, Își trimite co
pilul la cămin săptămînal 
și încasează lunar, fără 
probleme, 2 250 lei. adică 
echivalentul unei retribuții 
medii 1 Ce' cuvinte ar ca-

Iocotenent-colonelul Cor- 
neliu Dragnea, de la Ser
viciul evidența populației.

— Desigur, fenomenul nu 
e general. Cele mai multe 
gazde pretind numai chiria 
legală, respectînd legea po
trivit căreia, după cel mult 
5 zile, trebuie anunțată mi
liția și întreprinse formali
tățile pentru stabilirea re
ședinței. Cei mai multi iau 
in gazdă persoane care

CE SE ASCUNDE, UNEORI, DINCOLO DE ANUNȚUL;
A

„închiriez cameră mobilată"
flotant, ni se confesează 
Maria. în a doua lună a 
pretins 500 lei de persoană, 
deci 1 000 lei camera. Și am 
plecat Acum stăm, din iu
lie, Ia o colegă mai în 
virstă de-aici, din fabrică, 
la Tudora Cioată. E căsă
torită și are o fetită pe 
care o duce la cămin săp
tămînal. La început ne-am 
înțeles să-i dăm 400 de per
soană. dar in august ne-a 
cerut 450 lei. Viză a zis că 
ne face, i-am dus și adeve- 

■ rință de la fabrică, apoi s-a 
răzgindit Acum se plînge 
că e scumpă întreținerea și 
e puțin 450 lei chiria...

— Cite fete stați In gaz
dă la familia Cioată 7

— Cinci. Cite două în 
cameră și una în sufrage
rie. Familia s-a restrîns 
într-o cameră. De fapt, nu

că să dorm „acasă" la gazda 
noastră. Știți, noi am avut 
inițial o altă gazdă, un om 
în virstă, pe Aleea Vergului 
nr. 3. Ne-a luat pentru ca
meră 600 lei în două săptă- 
mîni. Apoi, într-o seară, 
ne-a spus ; „Fetelor, cu data 
de mîine vă dau altă ca
meră". Voia să spună că și 
altă gazdă, bineînțeles. Și 
ne-a „plasat", în același 
bloc, la apartamentul 46. în 
locuința unui bărbat. sin
gur. despărțit de soție, că
zut în patima băuturii. Bă- 
trînului i s-a întors din 
vacantă vechiul chiriaș, 
student. E de ia țară, plă
tește 1 000 de lei pentru 
cameră și ii aduce de toate. 
Acum stăm aici pînă o să 
ne găsim altă gazdă. Dacă 
Întreprinderea ar avea că
min...

racteriza practica celui care 
plasează două fete de 18 
ani în apartamentul unui 
bărbat de 26, care 
singur, și căruia-i 
bea 1

Grigore Cristea, 
la întreprinderea „Acumu
latorul" — București, ne-a 
povestit cum, înainte de a 
primi cameră în 
de familiști ........ .. 
derii; a încercat să găseas
că, pentru el și soție, locu
ință :

— Sînt gazde care nu-țl 
permit accesul la bucătărie, 
care te șicanează. Am stat, 
în urmă cu doi ani. la o 
astfel de gazdă, în comuna 
Pantelimon. îmi ajunge !

Discutăm, pe marginea a- 
cestor cazuri, la Miliția mu
nicipiului București, cu

locuiește 
place să

muncitor

căminul 
al întreprin-

prezintă garanții: au o 
ocupație stabilă, eventual 
sînt recomandați de cineva 
care îi cunoaște și-l cu
noaște și pe găzduitor.

— Ce părere aveți despre 
ceilalți, despre cei care își 
deschid ușa în fața necu
noscutului, în speranța u- 
nui cîștig ilicit ?

— Uneori reușesc să oco
lească legea. Dar. pină la 
urmă, tot la noi ajung. Și, 
potrivit Legii 5 din 1973, 
se sancționează cu amendă 
de la 400 la 1 500 lei atît lo
catarul fără viză de reșe
dință, cît și găzduitorul. A- 
cesta este un aspect al pro
blemei. Mai rămîne insă 
riscul pe care și-1 asumă 
deopotrivă cel care oferă 
cameră, cit și solicitan
tul. Dacă unul din ei 
e certat cu legea ? Dacă, în

Ioc să caute cameră, pre
tinsul solicitant 
„recunoaștere", 
pune la cale 
Dacă unul îl 
celălalt 7 Sînt 
în față, ei și 
conștiință. Si __  . _ .
chiar dacă cei doi se ac
ceptă reciproc, fără a pre
tinde să se cunoască bine 
unul pe celălalt, dacă chi
riașul este . urmărit de or
ganele de miliție pentru 
vreo infracțiune, proprieta
rul îi devine, într-un fel, 
complice, ingreunîndu-ne 
nouă munca. Pînă îl găsim, 
el poate săvîrși alte infrac
țiuni.

Am rugat-o pe tovarășa 
Maria Marițescu, secretar 
al Consiliului popular al 
sectorului 6, să ne facă, pe 
scurt, cîteva precizări pri
vind cadrul legal al închi
rierilor.

— Potrivit articolului .17 
din Legea 5 pe 1973, locâ- 
tarul principal poate să în
chirieze o parte din supra
fața locativă a locuinței 
dacă aceasta nu constituie 
suprafață excedentară re- 
partizabilă, compusă din 
una sau mai multe camere 
separate. Subinchirierea se 
face numai pe bază de 
contract înregistrat la cir
cumscripția financiară. în 
contract este stabilită su
prafața închiriată, precum 
și chiria 
Locatarul 
raport cu 
primește, 
pozit la circumscripția fi
nanciară.

— Care sînt sancțiunile 
prevăzute pentru încălcarea 
legii 7

vine In 
pentru a 

o spargere 7 
jefuiește pe 
singuri, fată 

propria lor 
încă ceva :

corespunzătoare. 
principal, în ra- 
chiria pe care o 
plătește un im-

— încălcarea acestor dis
poziții se sancționează cu 
amendă de la 1 000 la 3 000 
lei. Subinchirierea fără 
contract scris, în scopul vă
dit de sustragere de la pla
ta impozitului, de la obli
gațiile legii, se pedepsește 
cu închisoare de la o lună 
la un an sau cu amendă.

— Cei ce au încălcat a- 
ceastă lege pot fi sancțio
nați retroactiv 7

— Da, este suficientă de
clarația foștilor chiriași. Pe 
această bază, sînt supuși 
la plata retroactivă a im
pozitului și suportă sanc
țiunile prevăzute de lege. 
Cind identificăm astfel de 
cazuri în afara legii, pe lin
gă aplicarea sancțiunilor la 
care ne-am referit sesizăm 
și organele de miliție. încă 
o precizare : orice persoa
nă găzduită fără contract, 
fără a fi trecută în cartea 
de imobil și fără viză de 
reședință rămîne totuși o 
persoană. Care consumă 
apă, energie electrică, com
bustibil, iar toate acestea 
încarcă nota de plată ce 
revine celorlalți locatari 
pentru întreținerea locuin
ței. Ceea ce înseamnă că o 
atitudine de nepăsare din 
partea unor cetățeni față 
de această categorie de 
speculanți nu este deloc 
justificată. Fiindcă nu este 
speculat numai chiriașul, ci 
și societatea, noi toți.

De ce apelează mulți ti
neri, chiar in aceste condi
ții de speculă și nesiguran
ță, la astfel de „binevoi
toare gazde" — într-o an
chetă viitoare.

Anica FLORESCU J
l
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Excdențeî Sale
Domnului FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru
LIMA

Ci prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am dtosebita plăcere de a vă adresa călduroase felicitări și cele mai bune 
urări ie fericire și sănătate.

Dcresc să folosesc această ocazie pentru a-mf exprima Încrederea că 
relațiile prietenești existente între cele două țări ale noastre se vor dez
volta tot mai mult, în interesul ambelor noastre națiuni, al cauzei păcii și 
progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumindu-vă pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a XIII-a 
aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie, țin să exprim, în numele 
meu și al poporului din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, satis
facția pentru alesele dumneavoastră sentimente și vă doresc multă sănătate 
și fericire, iar poporului dumneavoastră progres și bunăstare.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții 

de la 1 Septembrie

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Ricardo 
Cabrisas Ruiz, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Cuba, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare economică 
statornicite între România și Cuba, 
relevindu-se evoluția continuu ascen
dentă pe care o cunosc aceste rela
ții, în conformitate cu hotărîrile și 
înțelegerile convenite în cadrul în-' 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro.

Au fost evidențiate, totodată, largi

le posibilități pe care le oferă econo
miile celor două țări pentru lărgirea 
și diversificarea, în continuare, a 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice, pe multiple planuri, dintre 
cele două țări prietene, extinderea 
cooperării în producție și a schim
burilor comerciale, în interesul' am
belor țări și popoare, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

La întrevedere a participat tovară
șul Nicolae Constantin, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

A fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

(Agerpres)

Marea sărbătoare națională a poporului 
prieten a! Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși, Ne exprimăm satisfacția pentru colaborarea rodnică din-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările pe care le-ați trimis cu 
prilejul sărbătorii noastre naționale. ,

Reinnoindu-vă asigurarea celei mai distinse considerații din partea mea, 
adresez urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și de bunăstare 
pentru națiunea română prietenă.
• M
■ p
—4—

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Plenara Consiliului 
a Cooperativelor

Miercuri, a avut loc In Capitală 
Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, și Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

In cadrul plenarei au fost prezen
tate. în lumina orientărilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sarcinile ce revin 
oamenilor muncii din cooperația 
meșteșugărească în direcția dezvol-

Uniunii Centrale 
Meșteșugărești 
tării și diversificării producției bu
nurilor de consum, a prestărilor de 
servicii pentru populație șl a extin
derii cooperării cu întreprinderile de 
stat. în vederea sporirii contribuției 
acestui sector la înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului, la ridicarea necon
tenită a bunăstării poporului.

Plenara a hotărît eliberarea din 
funcția de președinte al UCECOM a 
tovarășului Gheorghe Blaj, care ur
mează să primească alte însărcinări.

Plenara a ales în unanimitate pe 
tovarășul Petre Dănică președinte 
a! Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești.

Știri sportive
[ ȘAH ! Margareta Mureșan - In 
j. turneul candidatelor la titlul mondial

Turneul interzonal feminin de șah 
î‘ de la Tbilisi a continuat miercuri cu 
; disputarea partidelor întrerupte din 
ț penultima rundă. Marea maestră ro- 
î mancă Margareta Mureșan și-a va- 
; lorificat cu precizie avantajul obți- 
f nind victoria în partida cu Tit'orenko 

(U.R.S.S.), victorie deosebit de pre-
> țioasă în urma căreia a acumulat 9,5 
[ puncte, rezultat ce îi asigură califi-
> cârea în turneul candidatelor , la ti- 
1 tlul mondial, indiferent de ce se va

înregistra în ultima rundă.
Margareta Mureșan — originară din 

Cluj-Napoca, actualmente compo
nentă a clubului Medicina Timișoara 
— realizează un succes de mare pres
tigiu pentru șahul feminin românesc, 
fiind prima jucătoare din tara noas
tră care se califică în acest turneu.

O Astăzi, în sala Floreasca se va 
desfășura tradiționalul derbi dintre 
echipele bucureștene de handbal 
Steaua și Dinamo. Partida va înce
pe la ora 16,45. Ieri, la Brașov : H.C.

Minaur Baia Mare — Dinamo Bra
șov 27—24 (13—10).

• în orașul iugoslav Celje va a- 
vea loc în zilele de 8, 9 și 10 oc
tombrie finala „Cupei campionilor 
europeni" la popice, competiție care 
reunește 10 echipe masculine și opt 
feminine. Din țara noastră vor parti
cipa la feminin Voința Tg. Mureș 
(de două ori deținătoare a trofeu
lui. în 1977 și 1980, anul trecut vic
toria revenind unei alte formații ro
mânești, Voința Galați), iar la mas
culin — Electromureș Tg. Mureș.

® La Bratislava, în meci contînd 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal (grupa a 5-a, din 
care face parte și România), selecțio
natele Cehoslovaciei și Suediei au 
terminat la egalitate : 2—2 (0—0).

Gazdele au condus cu 2—0 in urma 
golurilor marcate de Janecka (min. 
48 și min. 53), dar într-un final dra
matic suedezii au reușit mai întîi să 
reducă scorul în minul 88 prin Jingb- 
lad, iar în ultimele secunde ale jocu
lui să egaleze datorită golului înscris 
de Eriksson.

Cronica
Miercuri după-atniază, tovarășul 

Ion Pățan, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
interguvemamentală româno-cubane- 
ză de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, a avut o întrevedere 
cu Ricardo Cabrisas Ruiz, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Cuba.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
analizat, în lumina obiectivelor și în
țelegerilor convenite în cadrul con
vorbirilor Ia nivel înalt româno-cu- 
baneze, stadiul relațiilor economice 
bilaterale și modul cum se acționea
ză pentru îndeplinirea hotăririlor 
stabilite la ultima sesiune a comisiei 
mixte.

A fost prezent Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

★
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări 

a întemeierii Republicii Democrate 
Germane, președintele Marii Adu
nări. Naționale , și ministrul afacerilor 
externe al . Republicii Socialiste 
România au adresat telegrame de fe
licitare omologilor , lor din această 
țară.

Cu același prilej, au mai transmis 
telegrame de felicitare, organizațiilor 
similare din R.D. Germană, Consi
liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie, Comitetul foștilor 
luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului, alte organizații 
de masă și obștești și instituții cen
trale.

★
Tovarășul Gheorghe Petrescu, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, industrială și tehnică ro- 
mâno-elenă, a primit, miercuri după- 
amiazâ, pe Evangelos Kouloum- 
bis, ministrul energiei- șl resurselor 
naturale al Republicii Elene, care e- 
fectuează o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, au fost evidenți
ate cu satisfacție relațiile tradiționa
le de prietenie și colaborare dintre 
România și Grecia, relații care, în 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
convenite la nivel înalt, cunosc O'a-' 
voluție continuu ascendentă. Totoda
tă, au fost abordate probleme ale 
extinderii șl diversificării cooperării 
economice și tehnice, în interesul 
ambelor țări șl popoare, al cauzei 
Înțelegerii și progresului în Balcani, 
în Europa șl în lume. In acest ca
dru, au fost analizate noi căi și mo
dalități de dezvoltare a colaborării 
reciproc avantajoase In domeniile 
minelor, geologiei, petrolului, con
strucției de mașini, electronicii și în 
alte sfere de activitate!

Au participat Alexandru Necula, 
ministrul Industriei de mașini-unel-

zilei
te, electrotehnică și electronică, pre
cum și Elie Clis, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Elene 
la București.

Ministrul energiei și resurselor na
turale din Grecia a avut, de aseme
nea, întrevederi la conducerea unor 
ministere economice.

★
Cu ocazia celei de-a 37-a aniver

sări a creării Partidului Muncii din 
Coreea, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, Sin In Ha, a organizat 
miercuri seara, la sediul ambasadei, 
o gală de filme, urmată de un 
cocteil.

Au participat tovarășii Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P;C.R„ 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.. Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Centrului național pentru promovarea 
prieteniei și colaborării cu alte po
poare, Stan Soare, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
altor instituții și organizații centrale, 
generali și ofițeri, ziariști.

*
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

ale Republicii Arabe Egipt, atașatul 
militar, aero și'naval al acestei țări 
la București, colonel Samir Abdelaziz 
Mansour, a oferit, miercuri, o 
recepție.

Au participat general-cOlonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului apă
rării naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

marcării împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Vasile Pârvan, Insti
tutul de arheologie din Capitală a 
organizat, miercuri, o sesiune știin
țifică omagială. Comunicările prezen
tate au scos în evidență contribuția 
ilustrului istoric și arheolog la cer
cetarea și cunoașterea etnogenezei 
poporului român, a trecutului înde
părtat al patriei noastre, la progresul 
științei istorice românești. Au- fost, 
de asemenea, relevate meritele sale 
în domeniul investigației arheologi
ce, al întemeierii și dezvoltării unei 
prestigioase școli naționale de ar
heologie.

Cu același prilej, Ia Institutul de 
arheologie s-a deschis o expoziție do
cumentară privind viața și activita
tea științifică a lui V. Pârvan, pre
cum și o expoziție ilustrind cele mai 
noi cercetări și descoperiri făcute de 
colectivul institutului în domeniile 
ce au constituit obiectul preocupări
lor marelui cărturar român.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a întemeierii Re
publicii Democrate Germane, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii 
Democrate Germane cele mai sincere felicitări și un cald 
salut tovărășesc.

Oamenii muncii din România socialistă se bucură sin
cer și dau o înaltă apreciere realizărilor remarcabile ob
ținute de poporul Republicii Democrate Germane, sub 
conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în 
opera de făurire a societății socialiste dezvoltate, în în
făptuirea hotăririlor Congresului al X-lea al partidului 
privind dezvoltarea multilaterală a patriei, creșterea ni
velului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul prieten al Republicii 
Democrate Germane sărbătorește 
astăzi, 7 octombrie, împlinirea' a 33 
de ani de la crearea primului stat 
socialist al muncitorilor și țăranilor 
pe pâmînt german, act istoric care 
a deschis calea unor prefaceri re
voluționare in toate domeniile vie
ții sociale din această țară, mar- 
cînd, totodată, un moment impor
tant în istoria postbelică a Europei.

în anii puterii muncitorești-țără- 
nești, poporul Republicii Democra
te Germane a Înfăptuit, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, profunde transformări 
înnoitoare. înlăturind distrugerile 
războiului, reclădind orașe și sate, 
construind noi cartiere de dimensiuni 
impresionante în vechile așezări șl 
edificînd din temelii noi localități, 
poporul R.D.G., eliberat de exploa
tare, a pus în valoare resursele na
ționale, spre binele și bunăstarea 
sa proprie, a creat o industrie pu
ternică, dotată cu tehnica cea mai 
avansată. Succese importante au 
fost înregistrate în agricultura so
cialistă, care și-a sporit an de an 
producțiile vegetale și animale. Pu
ternica bază materială creată a asi
gurat sporirea continuă a venitului 
național, care numai In ultimul 
cincinal a crescut cu 172 miliarde 
mărci, față de cincinalul precedent
O, înflorire continuă au cunoscut 
tnvățămîntul, știința, cultura.

în prezent, oamenii muncii din 
R.D.G. sînt angajați plenar în 
marea acțiune de realizare a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea al
P. S.U.G., în toate domeniile vieții

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 7 

octombrie, ora 20 — 10 octombrie, ora 
20. In țară : vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
burnițe și ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice, îndeosebi în regiunile din 
vestul țării și în zonele1 de deal șl de

munte. Vlntul va sufla slab pină la 
moderat, prezentînd intensificări locale 
din sectorul sudic. Temperaturile mini
me vor oscila între 5 și 15 grade, izo
lat mai coborîte, iar cele maxime în
tre 14 și 24 de grade. Dimineața, local, 
se va produce ceață. în București l 
vreme schimbătoare, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată, Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 9 grade, Iar maximele între 17 
și 20 grade. (Liana Cazacioc, .meteo
rolog de serviciu).

Prezentare de condoleanțe
în legătură cu încetarea din viață 

a fostului președinte al Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, la 
ambasada acestei țări la București a 
avut loc miercuri prezentarea de con
doleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au transmis condoleanțe 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte

la ambasada Republicii Irak
al Consiliului de Stat, Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

tre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, în folosul popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului șl păcii. Sîntem convinși că, 
acționînd împreună pentru îndeplinirea hotăririlor șl înțe
legerilor pe care le-am adoptat cu prilejul lntîlnirilor 
noastre, relațiile de prietenie și solidaritate, conlucrarea 
dintre partidele șl statele noastre se vor amplifica șl apro
funda tot mai mult atît pe plan bilateral, cît șl interna
țional, in lupta pentru o politică de pace șl respect al in
dependenței popoarelor, pentru destindere și dezarmare, 
în primul rlnd nucleară, pentru securitate, colaborare 
egală intre: popoare șl progres în. Europa și în lume.

De ziua sărbătorii naționale dorim poporului Republi
cii Democrate Germane noi succese în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, pace și prosperitate, iar dumnea
voastră vă adresăm cele mai bune urări de sănătate șl 
fericire.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

sociale. Zi de zi, colectivele din 
orașe și sate raportează noi succese 
în creșterea avuției naționale, în 
primul rînd prin sporirea producti
vității, a eficienței și calității.

Animați de profunde sentimente 
de prietenie și prețuire față de 
toate popoarele angajate în opera 
de făurire a noii orînduiri, comu
niștii, oamenii muncii din România 
urmăresc cu viu interes și simna- 
tie eforturile constructive ale cla
sei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității din R.D. Germană și se 
bucură din inimă de succesele de 
seamă pe are Ie obțin în edificarea 
noii societăți.

Spre satisfacția ambelor noastre 
popoare, între România și R.D. Ger
mană s-au stabilit și se dezvoltă 
relații strînse de colaborare, care 
preiau și ridică pe o treaptă supe
rioară vechi și îndelungate tradiții 
de solidaritate militantă, interna- 
ționalistă dintre proletariatul ro
mân și cel german, dintre forțele 
înaintate, democratice din cele două 
țări, în lupta pentru înfăptuirea 
idealurilor de progres și libertate.

Factorul hotărîtor al intensificării 
raporturilor noastre îl constituie 
legăturile de solidaritate și conlu
crare dintre P.C.R. și P.S.U.G., ln- 
tîlnirile și convorbirile dintre con
ducătorii de partid și de stat al 
celor două țări. In acest cadru de 
o excepțională însemnătate s-au 
dovedit convorbirile, de la Bucu
rești și Berlin, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker, care, prin documentele în
cheiate și hotărîrile adoptate, au

deschis ample șl fertile perspective 
de dezvoltare a conlucrării priete
nești între cele două țări și po
poare.

Semnificativ pentru evoluția as
cendentă a relațiilor dintre țările 
noastre este dinamica legăturilor 
economice. In actualul cincinal, vo
lumul schimburilor de bunuri ma
teriale urmează a fi mai mare decît 
cel realizat în ultimii- zece ani. Se 
intensifică șl se diversifică, de ase
menea, colaborarea tehnico-științi
fică, în domeniile culturii și Invă- 
țămîntului.

Partidele și statele noastre conlu
crează activ pe arena internaționa
lă, unde, împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu forțele înaintate de 
pretutindeni, participă la lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru realizarea 
securității și cooperării in Europa, 
pentru triumful cauzei generale a 
socialismului, independenței și pă
cii în lume. ,

La marea sărbătoare a poporului 
prieten al Republicii Democrate 
Germane, comuniștii, toți oamenii 
muncii din patria noastră li urează 
realizări tot mai mari in Înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al X-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania de făurire a societății socia
liste dezvoltate, exprimîndu-șl con
vingerea că bunele relații dintre 
țările noastre vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare, in interesul reci
proc, al cauzei socialismului șl 
păcii.

i 

Pulsul unor realizări marcante

Timiș "Campania do toamnă 
’82“ -r se intitulează foaia volantă 
ed?v 1 de biroul executiv al con- 
silit unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Sacoșu Turcesc, cu 
sprijinul unor redactori de Ia zia
rele locale și Studioul teritorial de 
radio și televiziune Timișoara. Din 
sumarul acestei prime ediții reți
nem titlul cîtorva rubrici : „Insă- 
mințarea griului — urgenta urgen
țelor”, „Toată suflarea satelor la 
încheierea recoltării porumbului”, 
„Panoul de onoare” și altele. Cele 
două pagini sînt, de asemenea, bo
gat ilustrate cu fotografii, grafice, 
caricaturi. (Cezar Ioana).

Teleorman. La 0353 de cul' 
tură a sindicatelor din Alexandria 
a fost vernisată expoziția „Cărți 
pentru toți”. Sînt reunite volume 
din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, literatură social-politică 
și tehnico-științifică, cărți din lite
ratura română și universală, lucrări 
ale scriitorilor teleormăneni. • în. 
comuna Drăgănești-Vlașca a avut 
loc un schimb de experiență cu 
tema „Rolul consiliilor unice agro
industriale în realizarea unei agri
culturi moderne, intensive și de 
înalt randament”. (Stan Ștefan).

CARNET CULTURAL

Hunedoara. In cadrul festl* 
valului „Sub arcuri de lumini”, ce 
se desfășoară în orașul Călan, au 
loc numeroase acțiuni politico-ideo- 
logice și cultural-educative. Printre 
acestea, de o bună apreciere din 
partea numeroșilor participanțl 
s-au bucurat consfătuirile, expune
rile, dezbaterile și schimburile de 
experiență ce au avut loc în com
binatul siderurgic și în alte unități 
din oraș, spectacolele în aer liber 
de muzică ușoară și populară, ex
pozițiile de artă plastică, fotogra
fică si de carte. (Sabin Cerbu).

Sibiu Pe 1'nga Teatrul Popu
lar din Mediaș a luat ființă un 
teatru-atelier care-șl propune să 
valorifice cele mai izbutite piese 
create de autori locali. Noul tea
tru-atelier medieșean a debutat 
zilele acestea cu piesa „Aprovizio
narea cu dragoste” de Constantin 
Iorgulescu. (N. Brujan).

Suceava. Teatrul Natlonal

din București a prezentat în pre
mieră pe țară la Casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava spectacolul 
cu piesa „Inocentul" de Cristian 
Munteanu, în regia artistică a auto
rului. (Sava Bejinariu).

Mureș Sub egida Mu
reș a Uniunii artiștilor plastici. In 
sălile de expoziții de la Palatul 
culturii din Tg. Mureș a fost ver
nisată o expoziție de pictură, grafi
că, sculptură și artă decorativă, în 
care cei 60 de artiști profesioniști 
sînt prezenți cu lucrări cu o largă 
arie tematică, predominînd portre
tul, peisajul și compoziția (Gh. 
Giurgiu).

Harghita. Ansamblul folclo
ric „Mureșul” din Tirgu Mureș, care 
a sărbătorit de curînd un sfert de 
eecoi de existență, a întreprins in 
aceste zile un turneu in mai multe 
localități ale județului Harghita. în 
program — o bogată suită de cîn- 
tece și dansuri românești și maghia
re, care exprimă bucuria de a trăi 
și munci împreună. (I.D. Kiss).

Botoșani. Teatrul de stat ”M1' 
hai Eminescu” și-a inaugurat noua 
stagiune cu două premiere: „Timp 
în doi” de D.R. Popescu și „Titanic- 
Vals” de Tudor Mușatescu. Ambele 
spectacole, în regia Ancăi Ovanez- 
Doroșenco. • La Botoșani, s-au 
desfășurat lucrările primului co
locviu interjudețean de chirurgie. 
Specialiști de prestigiu din marea 
majoritate a centrelor țării au pre
zentat referate și comunicări știin
țifice. • în cadrul unui amplu 
ciclu de manifestări politico-ideolo- 
gice și cultural-educative inițiate 
de biblioteca județeană „Mihai 
Eminescu”,' s-a desfășurat „Săptă- 
mîna cărții pentru tineretul șco
lar”. (Silvestri Ailenei).

Satu Mare. La Muzeul oră’ 
șenesc din Cărei, în aceste zile sînt 
deschise două interesante expozi
ții : una de fotografii, intitulată 
„Reportaj ’82“ — în cadrul celei 
de-a IlI-a bienale de artă fotogra
fică, organizată de Comitetul oră
șenesc de cultură și educație socia
listă, Casa orășenească de cultură, 
filiaia Transilvania a asociației ar
tiștilor fotografi și fotoclubul „Mi
raj” din localitate; alta — de pic
tură, în care sînt expuse lucrări ale 
Laurel Mandy (Ion Dumitriu).

Pulsul unei țări se simte 
fn frecvența și dimensiu
nea prefacerilor și înnoiri
lor, dezvăluite vizitatorului 
în peisajul cunoscut din că
lătorii succesive. , Traseul 
știut spre Berlin, de la ae
roportul Schonefeld, a de
venit într-un interval re
lativ scurt, o modernă ar
teră de circulație, jalonată 
de noi clădiri și edificii. In 
„Zentrum”, cum scrie pe 
indicatoarele orientative, 
vestita alee cu tei „Unter 
den Linden” și-a redobîn- 
dit nu numai strălucirea de 
odinioară prin refacerea clă
dirilor ei monumentale, dar 
și-a adăugat însemnele 
distincte ale prezentului so
cialist. La Potsdam sau la 
Rostock, la Leipzig, Dresda 
sau Halle, pretutindeni, 
fondul de locuințe vechi, 
care dădeau specificul așe
zărilor, este pus în valoa
re paralel cu vasta activi
tate de construcții.

...Am revăzut orașul Leip
zig după mulți ani. Metro
polă comercială, care găz
duiește de două ori pe an 
tîrgul internațional, oraș al 
științei cu 7 instituții de 
învățămînt superior. Leip- 
zigul a parcurs o impe
tuoasă dezvoltare. Istoria 
orașului, atestat ca urbe în 
1165, e prezentă și păs
trată cu venerație : „Altes 
Rathaus” (Primăria veche), 
construită în 1556, adăpos
tește astăzi Muzeul de is
torie al orașulut Monu
mente memorabile prezintă 
o întreagă galerie de per
sonalități care s-au numă
rat printre locuitorii ora
șului : Johann Sebastian 
Bach, cantor al bisericii Sf. 
Thomas, Johann Wolfgang 
Goethe, student intre anii 
1765—1768, lideri ai mișcă
rii muncitorești — August 
Bebel, Wilhelm Liebknecht, 
Lenin care a tipărit aici în 
1900 primul număr al zia
rului „Iskra”, Gheorghi Di
mitrov. Ernst Thălmann. 
„Alte Waage" (cîntarul ve
chi), înălțată în 1555. și dis
trusă complet în 1943, a fost 
reconstruită în 1963—1964. 
Centrul orașului e dominat 
acum de replica prezentu
lui. în „Karl Marx-Platz”, 
pe locul fostei universități, 
studenții dispun acum de

un modern complex de clă
diri, cu blocul central ri
dicat pe verticala celor 34 
de etaje. în vecinătate — 
proaspătul edificiu al cele
brei orchestre „Gewand- 
haus".

Orașul Halle nu e departe 
de Leipzig, iar distanța 
pare mai mică atunci cînd 
circuli cu mașina pe mo
derna autostradă ce leagă 
cele două localitățL întîl- 
nim și aici vechi edificii 
trecute prin infernul răz
boiului și refăcute prin 
munca oamenilor liberi : 
„Roter Turm” (Turnul 
Roșu), restaurat în 1976, 
își etalează din nou ve
chea splendoare. „Markts- 
chlosschen" (Micul palat)

an, 3 000 de hectare de te
renuri cultivate sau împă
durite sînt descopertate 
pentru a deschide „front de 
lucru” uriașelor excavatoare 
care extrag cărbunele. în 
drum spre Gera, aceste 
șantiere uriașe, deschise 
pentru zăcămintele situate 
la sud de Leipzig, Iși anun
ță prezența de ia distanță 
prin utilajele lor specifice : 
cariere cu uriașe poduri 
rulante, giganticele excava
toare, liniile de transport și 
numeroasele mașini care a- 
jută munca încordată a mi
nerilor. încărcate în vagoa
ne, cantitățile de cărbune 
extrase anual In R.D.G. — 
270 milioane de tone — ar 
forma un tren ce ar putea

Însemnări de călătorie

restaurat în 1975; jalonea
ză Piața orașului, împreună 
cu statuia lui Roland și mo
numentul lui Hăndel. Pa
ralel cu reconstrucția ora
șului, P.S.U.G. și guvernul 
R.D.G. au hotărît înființa
rea unui oraș nou — Halle 
Neustadt, care oferă mun
citorilor de la combinatele 
chimice „Buna” și „Leuna” 
condiții adecvate de viață.

Halle și Leipzig sînt 
înainte de toate două im
portante centre industriale 
— primul realizînd 40 la 
sută din întreaga producție 
chimică a țării, iar cel de-al 
doilea reprezentat de mari 
unități din industriile car
boniferă și energetică, con
structoare de mașini și din 
alte domenii, cu un ’aport 
esențial la dezvoltarea ge
nerală a economiei R.D.G.

Cele două regiuni cu a- 
celași nume, împreună cu 
Cottbus, concentrează și o 
mare bogăție naturală a 
R.D.G. — cărbunele brun, 
din care în 1981 s-au ex
tras 267 milioane tone, adică 
aproape 30 la sută din pro
ducția mondială. Exploa
tarea lignitului, care aco
peră în R.D.G. două treimi 
din necesarul de energie 
primară a țării, se desfă
șoară potrivit unui program 
adoptat acum 25 de ani de 
guvernul țăriL în fiecare

Înconjura de trei ori glo
bul pămintesc pe la Ecua
tor.

în politica sa energetică 
pentru anii următori, 
R.D.G. prevede ca produc
ția de cărbune să sporeas
că pînă în anul 1990 la 300 
milioane de tone. Conco
mitent se desfășoară o sus
ținută campanie pentru fo
losirea cu maximă eficiență 
a materiilor prime și re
ducerea constantă a con
sumurilor.

— Exploatarea apărea 
parcă în stingă autostrăzii. 
Acum șantierul se vede de
parte In dreapta.

— E adevărat, răspunde 
Însoțitorul nostru, așa se 
contura peisajul acum clți- 
va ani. Unde minerii și ma
șinile lor „devoratoare” au 
lichidat stratul de cărbune, 
cîmpia sau pădurea reintră 
treptat în drepturile sale. 
„Cărbunarii” au obligații, 
prin lege, să „recreeze" 
peisajul și să redea agri
culturii terenurile desco
pertate.

Un accent deosebit se 
pune și în acest sector im
portant a! economiei pe 
creșterea eficacității prin 
introducerea tehnologiei 
moderne. După cum s-a 
anuntat la cea de-a, 4-a 
plenară a C.C. al P.S.U.G., 
în prezent tn economia na

țională a R.D.G. s-au In
trodus peste 15 000 de ro
boți. Recent, organizația 
P.S.U.G. din regiunea Leip
zig a elaborat un program 
de utilizare efectivă a ro
boților industriali existenți 
și extinderea lor în diferite 
sectoare economice, printre 
care în industria de căr
bune. După practica șl ex
periența acumulate pe 
scară internațională, chel
tuielile pentru introducerea 
roboților industriali se a- 
mortizează în 2—3 ant

O preocupare de impor
tanță majoră, dacă ținem 
seama de ponderea dobîn- 
dită de cărbunele brun in 
economia R.D.G. De ex- 

1 emplu, capacitatea instalată 
a tuturor centralelor ter
mice, existente în R.D.G.. 
este în prezent de 20 000 
megawați, din care 80 la 
sută sînt produși pe bază 
de ligniți. Cărbunele brun 
este transformat, în pro
porție de 40 la sută, în pro
duse cu valoare ridicată. 
S-au înregistrat de pe acum 
rezultate remarcabile în do
meniul rafinării cărbunelui. 
La ora actuală se fabrică 
anual aproape 50 milioane 
tone brichete, transformate 
apoi în cocs, în gudron, pre
cum și in gaz.

Și tn acest domeniu, mi
nerii, asemenea tuturor oa
menilor muncii din R.D.G., 
răspund chemării P.S.U.G. 
de a obține în fiecare zi un 
bilanț mai bun în muncă, 
de a gîndi și elabora va
riante optime pentru rea
lizarea strategiei economice, 
aprobate de Congresul al 
X-lea, pentru asigurarea 
dezvoltării stabile și di
namice a economiei națio
nale.

Intr-o discuție cu mun
citori fruntași din Leipzig și 
Halle, la întrebarea : ce stă 
la baza succeselor lor, am 
primit următorul răspuns : 
„încrederea în politica 
P.S.U.G. Din experiența 
noastră zilnică, am căpătat 
convingerea că P.S.U.G. 
dispune de experiența și 
capacitatea de a duce la 
bun sfîrșit, împreună cu 
întreaga populație a țării, 
sarcinile prezente și ale a- 
nilor viitori."

Petre STANCESCU

• CiMPUL MAGNE
TIC AL PĂMÎNTULUI Șl 
EVOLUȚIA CLIMEI. Sa’ 
vanți din cadrul universității 
din Paris au ajuns la concluzia 
că este posibil ca in următorul 
deceniu Pămîntul să sufere o 
încălzire generală. Schimbările 
polului geomagnetic, intervenite 
în anul 1970, vor avea Influență 
asupra circulației atmosferice și 
vor duce la urcarea temperatu
rii. Cercetările au arătat că 
există o anumită legătură între 
temperatura de la suprafața Pă- 
mintului și schimbările vitezei 
de rotație a globului. Cauza care 
provoacă astfel de efecte o con
stituie modificarea poziției nu
cleului terestru, care acționează 
asupra atmosferei. întrucit in 
1970 s-a redus viteza de rotație

a planetei noastre, cercetătorii 
francezi consideră că creșterea 
temperaturii medii globale va 
începe din anul 1990.

• APARAT DE COM
BATERE A MAREEI NE
GRE. Specialiști ai concernului 
austriac VOEST-Alpine au pre
zentat recent o instalație mobi
lă de transformare a mareei 
negre (provocată de deversa
rea petrolului) intr-o pulbere 
fină, care poate fi depozitată 
fără pericol de poluare a me
diului ambiant sau folosită ca 
material de fundație pentru 
construcțiile rutiere, prototipul 
acestui „devorator de petrol" 
prelucrează intr-o oră 8—30 me
tri cubi de păcură. Aparatura 
necesită o suprafață de instala

re de 20X15 metri și poate fi 
transportată pe platforma unui 
autocamion, cu trenul, cu va
porul sau cu avionul pînă la lo
cul unde urmează să intre în 
funcțiune.

• „REÎNTOARCERE" 
LA AVIOANE CU ELICE. 
Deși avioanele cu reacție pen
tru pasageri au devenit, de 
multă vreme, obișnuite, este 
probabil că prin anul 1990 vor 
ti eliminate aproape in întregi
me de către o nouă generație 
de avioane cu elice (vezi foto
grafia) de tipul celor proiecta
te de specialiști americani. Eli- 
cele avind palete de o formă 
specială, vor imprima acestor 
avioane viteze comparabile cu 
cele ale turboreactoarelor actu
ale. Utilizarea lor nu va scădea

nivelul de confort pentru pa
sageri, se va reduce in schimb 
nivelul zgomotului și. ceea ce 
este esențial, punerea lor în ex
ploatare promite o scădere a 
consumului de combustibil de 
15—20 la sută.

• APĂ CURATIVĂ. Lo
cuitorii satului Saratice, așezat 
nu departe de Brno, s-au obiș
nuit cu sosirea frecventă a unor 
cisterne speciale care colectează 
apa adunată în cele trei sute 
de fîntini cu pereți din cera
mică.' Este vorba de o apă cău
tată pentru tratarea rinichilor, 
a ficatului, a unor boli de piele, 
o apă nu de izvor, cir apă de 
ploaie care ajunsă în fîntînă 
absoarbe din terenul respectiv 
sărurile care-i dau proprietăți 
de apă minerală. După aceea 
este necesar doar ca cele trei 
cisterne uriașe să pompeze apa

acumulată în fîntîni. Prima cis
ternă conține apa „crudă”, în 
cea de-a doua aceasta se fil
trează, iar în cea de-a treia se 
limpezește și se tratează cu 
lămpi de cuarț pentru a distru
ge bacteriile existente. De aici, 
pe calea conductelor, ajunge în 
uzină unde anual se îmbutelia- 
ză 2.5 milioane sticle.

• PIESE DE ȘPAN. La 
uzinele „Instrument" din Le
ningrad a fost organizată pro
ducția de scule de așchiere din 
șpan măcinat. Prima serie de 
cuțite a fost realizată prin uti
lizarea tehnologiei pulberilor. 
In prezent se execută lucrări 
de reconstrucție a întreprinde
rii. spre a se aplica cu precă
dere tehnologia nouă. Pînă în 
1985, secțiile de producție care

folosesc tehnologia pulberilor 
își vor înzeci capacitatea.

• BACILUL KOCH IN 
ATENȚIA SPECIALIȘTI
LOR. In cadrul unui congres 
de specialitate, profesorul K. 
Stylo din Amsterdam a sublini
at că tuberculoza este o boală 
foarte răspîndită în țările lumii 
a treia, cu toate că ea a fost re
dusă Ia minimum în Europa. 
Potrivit datelor prezentate, in 
țările în curs de dezvoltare din 
Asia sînt înregistrați aproxima
tiv 2,6 milioane de bolnavi afec
tați de bacilul Koch, în Africa 
numărul lor se ridică la 700 000, 
în America Latină — la 270 000. 
După opinia specialistului olan
dez, In aceste țări sărace nu 
este încă posibilă folosirea unor

medicamente moderne, de înal
tă eficacitate, din cauza costu
rilor ridicate. Pe de altă parte, 
țările „bogate" oferă un ajutor 
extrem de redus pentru a deter
mina o îmbunătățire a situației 
în acest domeniu.

• PELICULĂ CU CA
LITĂȚI ÎMBUNĂTĂȚITE. 
Cercetătorii firmei „Eastman 
Kodak" au pus la punct un film 
în culori care permite realiza
rea unor fotografii de înaltă ca
litate în orice condiții de lumi
nozitate, fără folosirea blitz
ului. Noul film, de 35 mm, care 
reprezintă o revoluție în teh
nologia fabricării peliculei foto
grafice din ultimii 50 de ani, 
poate fi developat prin metode
le existente șl va fi pus in vin- 
zare anul viitor.



*
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Continuarea dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Apelul la edificarea unor re

lații interstatale. bazate pe respectarea, egalității, independenței și . suve
ranității naționale â legalității internaționale și prevederilor Cartei O.N.U. 
recomandarea de a se reglementa toate diferendele mondiale 
toace exclusiv pașnice, pe . calea negocierilor au reprezentat 
lele elemente comune ale majorității discursurilor rostite in 
Generală, in continuarea dezbaterilor de politică generală.

Ministrul de externe al Bahreinu- 
lui. Mohamed Bin Mubarak Ai-Klîa- 
lifa, și-â exprimat speranța că Adu
narea Generală va. cere Consiliului 
de Securitate să adopte „măsurile 
necesare, potrivit principiilor Cartei, 
pentru a obliga Israelul să înceteze 
agresiunea in Liban și să pună ca
păt ocupării' Libanului $i ‘teritoriilor 
arabe".

La rindul său. ministrul de exter
ne marocan. M'Hamed Boucetta. s-a 
pronunțat pentru „retragerea’ imedia
tă și necondiționată a Isrăeliîlui din 
teritoriul libanez".

Cei doi miniștri au arătat, pe '. de 
altă parte, că recesiunea economică 
din țările occidentale este resimțită 
profund 'de către statele in curs de 
dezvoltare și au subliniat necesitatea 
unor măsuri care șă ducă la înfăp
tuirea noii ordini economice Interna
tionale.

„Recunoașterea drepturilor poporu
lui palestinian de a avea propriul 
său stat independent" . ■ reprezintă 
problema fundamentală a unei solu
ționări definitive, a situației din 
Orientul Mijlociu, a declarat minis
trul zâmbian de externe, Lameck 
Gomo; El a arătat că invazia israe- 
liană in Liban „a pricinuit mari

'pierderi, de vieți omenești

•>
prin mij- 
principa- 
Adunarea

■pierderi, de vieți omenești și daune 
materiale". Pe de. altă parte; vorbi
torul s-a pronunțat pentru accelera
rea procesului. de. înfăptuire a noii 
ordini economice internaționale.

„Țara mea se pronunță în favoarea 
normalizării relațiilor dintre Cuba și 
S.U.A.", a declarat vicepreședintele 
Republicii Panama, Jorge Illueca. El 
a arătat', pe de altă parte, că țara sa 
se pronunță pentru convocarea unei 
reuniuni a statelor latino-americane, 
în afara cadrului Organizației State
lor Americane (O.S.A.), destinată 
impulsionării cooperării în domeniile 
politic și economic și promovării in
tereselor comune ale statelor din re
giune.

*
1 Președintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate, ambasadorul 
’iordanian Hazem Nuseibeh, a cerut 
‘regimului rasist sud-african să co
mute ’ sentința ‘ cu moartea pronunța
tă împotriva a trei militanți ai Con
gresului. ' Național African (A.N.C.). 
După ce a exprimat „profunda în
grijorare" a membrilor consiliului în 
legătură cu această sentință, el a 
arătat că prin comutarea ei „se va 
■evita agravarea în continuare a si
tuației din Africa de Sud".

Vizita delegației de partid și de stat vietnameze
Cuvintările rostite de Leonid Brejnev și Truong Chinh

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul la dineul oferit in onoarea 
delegației de partid și de stat viet
nameze, care a vizitat U.R.S.S., 

1 Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.,. președintele Prezi
diului Sovietului- Suprem al U.R.S.S., 
a arătat. că „pripțre . marile țeme 
abordate cu delegația vietnameză a 
fost, firește, și problema relațiilor 
cu Republica Populară Chineză, re
latează agenția T.A.S.S. Și în aceas
tă problemă, a arătat, vorbitorul, 
punctele de vedere sint comune, ne 
pronunțăm pentru relații, normale, 
de bună vecinătate cu China, pentru 
prietenia cu poporul chinez. Acest 
lucru nu este ușor, avind in vedere 
povara trecutului. Dar, după cum 
considerăm noi, el este realizabil, 
dacă îl abordăm cu calm, fără păreri

' preconcepute și pe baza unei reci
procități reale, sincere. în ce ne pri
vește, ne pronunțăm pentru aceasta" 
— a spus Leonid Brejnev.

In ’cuvîntul său, conducătorul de
legației, vietnameze de; partid , și de 
stat, Truohg Cliinh, membru, al Bi
roului politic al C.C. al P.C.V., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.S. 
Vietnam, a arătat: . „Ne pronunțăm 
pentru restabilirea de relații normale 
între R.S. Vietnam și R.P. Chineză, 
pe baza principiilor respectării reci
proce a independenței, suveranității 
și integrității teritoriale ale celor 
două țări, pentru peamestec în afa
cerile interne; respectarea interese
lor legitime reciproce, egalitate și 
avantaj reciproci și,-în același timp, 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase prin tratative pașnice".

„Pentru pace, împotriva pericolului nuclear11
TOKIO 6 (Agerpres). — .Sub devi-. 

za „Pentru pace, împotriva perico
lului nuclear", la Tokio a avut loc 
un mare miting al reprezentanților 
opiniei publice. Participanții - in
formează ziarul „Akahata" - au 
denunțat, concepția cu. privire la 
posibilitatea „unui conflict nuclear 
limitat", evidențiind iriadmisibilita- 
tea repetării tragediei celui de-al 
doilea război mondial. In rezoluția 
adoptată de participanți, opinia pu
blică din capitala niponă este che
mată să participe activ ia mișcarea 
pentru transformarea orașului Tokio 
intr-o zonă liberă de arme nu
cleare.

BONN 6 (Agerpres). — Hotărirea 
N.A.T.O. cu privire la amplasarea 
de armament racheto-nuclear ame-

rican în R.F.G. blochează calea 
realizării dezarmării reale in Eu
ropa — a declarat Alfred Mechter- 
cheimer, cunoscut militant pe tărim 
social și om de știință vest-german, 
in cuvintarea rostită ,la manifesta
rea organizată in cadrul „Săptămâ
nii Păcii", de către organizațiile 
sindicale și de . tineret din orașul 
Amberg din Bavaria.

La rindul său, organizația . din 
landul Hessen a Uniunii Sindica
telor din R.F.G. a dat publicității 
un apel in care cheamă la de jucă
rea planurilor privind concentra
rea de unități și baze militare la 
frontiera cu Republica Democrată 
Germană. Documentul evidențiază 
hotărirea sindicatelor vest-germane 
de a-și intensifica lupta pentru li
chidarea' arsenalelor militare de pe 
teritoriul ' Germaniei occidentale.

Candidatul coaliției 
de centru-stînga 

a fost ales 
președinte al țării

LA PAZ 6 (Agerpres). — în cadrul 
procesului de revenire, la un regim 
constituțional in Bolivia, Hernan Si- 
les Zuazo, candidatul Unității Demo
cratice și - Populare (U.D.P.), coaliție 
de centru-stînga din care face parte 

..și..partidul, comunist,, a- fost ales- pre
ședinte al republicii de către Con
gresul Național, reunit în sesiune 
specială, informează agențiile inter
naționale de presă.* în- urma .scruti
nului din Parlament, Herhan Siles 
Zuazo, lider al Mișcării Naționaliste 
Revoluționare de Stingă (M.N.R.I.), 
a fost proclamat oficial președinte’al 
Boliviei, pentru .un mandat de cinci 
ani, întrunind in favoarea sa 113 vo
turi, respectiv. 77,4-la sută din sufra
gii, față de 29 de voturi (19,8-la stltă), 
cit a obținut generalul Hugo Banzer 
Suarez, reprezentantul Acțiunii De
mocratice Naționale (A.D.N.), coali
ție a forțelor de dreapta. •

în cadrul aceluiași scrutin, Jaime 
Zamora, : candidat tot din partea 
U.D,P., membru al conducerii Mișcă
rii Naționaliste Revoluționare de 
Stingă (M.N.R.I.), a fost desemnat o- 
ficial vicepreședinte al republicii, ob- 
ținind în favoarea sa 118 voturi, res
pectiv 80,27 la sută din sufragii.

Siles Ziiazo urmează să revină, vi
neri, în patrie din exilul petrecut la 
Lima, ‘pentru ca duminică, în cadrul 
unei ceremonii oficiale.1 să fie insta
lat în funcția executivă supremă, 
marcind prin aceasta revenirea Boli
viei la un guvern civil.

• Acțiuni de protest ale populației palestiniene din teritoriile 
ocupate de Israel • O declarație a ministrului egiptean 

1 al afacerilor externe' 1
BEIRUT . 6 (Agerprep) — . Pre

ședintele Libanului,’ Amin Gemayel, 
a trecut miercuri în revistă, îm
preună cu comandantul armatei li
baneze, Victor Khoury; situația pe 
planul asigurării securității .la ..Bei
rut și in suburbiile de sud ale capi
talei. a anunțat postul de radio na
țional, potrivit agenției MEN. Tot
odată, postul de radio a adăugat că 
forțele armate libaneze au efectuat 
inspecții ,și percheziții, in căutarea 
de arme, in partea de sud a orașu
lui. Pe de altă parte, se mențio
nează că avioane militare israeliene 
au survolat capitala Libanului.

BAGDAD — Președintele Iraku
lui, Saddam Hussein, l-a primit 
miercuri pe Yasser Arafat, președin
tele- Comitetului Executiv- al- Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, aflat îritr-o vizită la Bagdad. în 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
o- serie- de- probleme arabe -și- inter
naționale, în lumina ultimelor evo
luții din zonă.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — în •teri
toriile arabe ocupate de Israel conti
nuă acțiunile populației palestiniene 
împotriva autorităților de ocupație. 
Agenția .United Press International 
semnalează că o demonstrație împo
triva ocupației israeliene s-a desfă
șurat în tabăra de refugiați palesti
nieni Balata, de lingă Nablus (Cisior
dania). Forțele armate israeliene au 
instituit interdicții de circulație’ in 
urma acestei acțiuni.

Pe de altă parte, agenția Reuter in
formează că Israelul a hotărît să-l

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

expujzeze pe Abdul Rahman Shaheen, 
vicepreședintele Universității pales
tiniene Al-Najah din Cisiordania. 
Motivul pentru care a fost luată 
această măsură represivă este refu
zul vicepreședintelui. Universității Al- 
Najah de a semna un document prin 
care se angaja să‘nu sprijine Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei.

★
Primul ministru, israelian Menahem 

Begin a conferit cu negociatorul 
american în Orientul.Apropiat.-Morris 
Draper, informează agențiile A.P. și 
Reuter. Se precizează-că au fost exa
minate cu prioritate probleme pri
vind retragerea din Liban a trupelor 
israeliene.' ‘ '

CĂIRO 6 (Agerpres). — Vicepre- 
’ mierul și ministrul egiptean al aface

rilor’ externe, Kamal Hassan Aii, a 
declarat că agresiunea israeliană îm
potriva popoarelor palestinian și li
banez a adus grave prejudicii efor
turilor de pace depuse de-Egipt- în 
.cursul ultimilor ani, relatează agen
ția M;E.N.

într-un discurs pronunțat în fața 
delegației oamenilor de afaceri ame
ricani, care.se află in prezent într-o 

■ vizită la Cairo, Kam'al Hassân Aii a 
adăugat că pacea trebuie să cuprindă 
toate țările și popoarele din regiune, 
deoarece, a subliniat el, „pacea par
țială duce la extinderea conflictelor 
și a confruntărilor". Acedsi£j pace 
trebuie să realizeze dre^țt,,41e legi
time ale. poporului palestinian, îndeo
sebi dreptul său .Ia -autodeterminare.

ierea plenarei a luaț. cuvintul^ ’ 

•Georges Marchais, secretar general „ 
al P.C.F.

NEW YORK 6 (Agerpres). — To
varășul Ștefan Andrei, ministrul ro
man al afacerilor externe, a avut o 
întrevedere cu secretarul general al 
O.N.U., Javier .Perez de Cuellar. Evo
ci nd vizita pe care a efectuat-o 
în .acest an in România, și convor
birile avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
O.N.U. a rugat să se transmită șefu
lui statului român un călduros salut 
și cele mai. bune urări, precum și 
înalta sa apreciere pentru, interesul 
pe care îl acordă activităților Națiu
nilor' Unite, creșterii rolului organi
zației' în viața internațională.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri. asupra princi
palelor probleme internaționale afla
te’ pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
subliniindu-se necesitatea folosirii tu
turor posibilităților de care dispune . 
organizația pentru... îmbunătățirea cli
matului politic interhațional. pentru 
renunțarea la folosirea forței și So
luționarea pș’ calea- politică,’’țirin’ne
gocieri, in mteresiîl. tuturor popoare
lor, a oricăror probleme. internațio
nale. în spiritul convorbirilor avute 
la București cu președintele Româ
niei. secretarul general al O.N.U. a 
.fost informat asupra inițiativelor ta
tii noastre la actuala sesiune a Adu
nării Generale' vizind angajarea mai 
puternică a organizației în înfăptui
rea dezarmării. si respectarea, prin
cipiilor drentului international, in tre
cerea la edificarea noii ordini eco- 
norhice Internationale. în mod deose
bit a fost subliniată însemnătatea 
inițiativei ■ tării noastre. .privind spo
rirea rolului O.Df.U.' in reglementarea 
pașnică> a diferendelor dintre-state,

Ministrul român ăl afacerilor ex
terne s-a întîlhit, de asemenea, cu 
Tmrâ Holțai. președintele sesiunii în 
curs a Adunării Generale.

Ministrul • afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, s-a intilnit cu miniștrii de 
externe ai Algeriei, Argentinei, 
R. P„ Chineze, R. F. Germania, In- 

. diei, Ișlandei, Israelului, Marocului, 
Siriei și Turciei cu prilejul prezenței 
sâl'e la lucrările actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

întilnirile au fost folosite pentru 
examinarea unor probleme ținind de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. în
deosebi impulsionarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
dintre România și țările respective.

în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată soluționării 
tuturor conflictelor existente între 
state pe cale politică, prin tratative, 
pentru prevenirea apariției oricăror 
noi conflicte și confruntări militare, 
în acest context, a fost" subliniată ne
cesitatea intensificării eforturilor po- 
litico-diplomatice. pornind de la pro
punerile formulate in ultimul timp, 
pentru • realizărea unei reglementări 
globale, juste și durabile in Orijantul 
Mijlociu.

In discuțiile cu miniștrii de externe 
din. țările europene, un accent deose
bit a fost pus pe necesitatea ca, la 
reluare, .lucrările reuniunii de la 
Madrid să se desfășoare rodnic și 
constructiv, să convină convocarea 
unei, conferințe pentru încredere și 
dezarmare în Europa, să asigure con
tinuitatea procesului început la Hel
sinki.

S-a convenit ca. pe parcursul sesiu
nii Adunării Generale, delegația tării 
noastre și cele ale statelor respec
tive să. se consulte și să colaboreze 

. pentru ca actuala sesiune să aducă o 
contribuție efectivă la identificarea 
unor soluții acceptabile problemelor 
internaționale majore, la eliminarea 
factorilor generatori de confruntare, 
la promovarea înțelegerii si colabo
rării între popoare.

Evoluția conflictului iraniano-irakian
TEHERAN 6 (Agerpres). — Un co

municat militar iranian difuzat, 
marți, de agenția IRNA afirmă că 
forțele iraniene dețin controlul pe 
fronturile de luptă și că in 
nele sectoare se inregistrează cioc
niri violente, 
zează că pe 
luptele au continuat

u-
Comunicatul preci- 
fronturile de vest 

_ ,___ _ la Salman 
Koshtech, Miyam Tang, Kohneh Rig 
și Gassikeh, forțele iraniene reșpin- 
gind toate contraofensivele și rezis
tența irakiană. în regiunile Mehran 
și Meimak din provincia lalm s-a 
înregistrat un puternic schimb de 
focuri, in timp ce unități iraniene au 
pătruns in unele poziții irakiene din 
zonă. Pe fronturile de sud, forțele 
iraniene au supus unui bombarda
ment pozițiile irakiene. în zona Sal
man Koshtech, trei-tancuri și- trei 
bunkere irakiene au fost distruse. 
Alte două tancuri au ’fost capturate, 
iar un depozit djș Țrufliiții ”irak|$n a 
fost bombardat. 'Comunicatul aîinnâ 
că numărul prizonierilor • irakieni 
transferați in spatele liniilor iraniene 
este de 251.

*
Iranul a respins ultima rezoluție a 

Consiliului de Securitate al .p.N.U. 
în care se cere încetarea focului și

retragerea forțelor Iraniene și iraki
ene in. limita frontierelor internațio
nal recunoscute, informează agenția 
France Pr.esșe.

BAGDAD 6 (Agerpres). — Forțele 
irakiene au nimicit întreaga forță 
iraniană invadatoare care a Încercat, 
de miercuri dimineața, să treacă 
frontiera Irakului • pe tot sectorul 
frontului Mandali — • informează un 
comunicat militar irakian difuzat de 
agenția națională I.N.A.

Comunicatul arată că, în cursul' 
unei tentative iraniene de a trece 
frontiera irakiană in regiunea Man
dali, in sectorul central al frontului, 
desfășurată in ultim'ele patru zile, 
forțele irakiene au scos din luptă 
2 540 militari iranieni. Totodată, un 
mare număr de militari iranieni au 
fost răniți sau au Tost făcuți prizo-

• nieri. Comunicatul afirmă, de aseme
nea; .pă in ultimele patru zile, pier
derile materiale iraniene se ridică la

• 12 tancuri. 20 vehicule, 11 tunuri, 7 
blindate și 10 depozite de muniții.

Pe de altă parte, se arată că avioa
ne și elicoptere militare irakiene au 

. efectuat raiduri asupra pozițiilor și 

. unităților iraniene in sectorul central 
al frontului.

APEL LA UNITATE PENTRU APĂRAREA INDEPENDENTEI STATELOR
DIN AMERICA CENTRALĂ Șl ZONA CARAIBIANÂ. Intr-un discurs pro-

Inunțat la încheierea lucrărilor reuniunii latino-americane de solidaritate 
cu poporul nicaraguan, comandantul Victor Tirado Lopez, membru al Di
recțiunii Naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
a chemat popoarele din regiune la unitate pentru apărarea democrației, 

| libertății de opțiune, suveranității și independenței naționale a statelor 
din America Centrală și . zona caraibiană - transmite agenția Prensa La- 

Itina. El s-a pronunțat pentru realizarea unei unități de acțiune a po
poarelor din regiune, împotriva alianțelor cu caracter agresiv militar pe

' care le propovăduiesc S.U.A, in zonă — precizează agenția.

PRODUCȚIA MONDIALĂ DE CE
REALE ar putea atinge, in 1982, un 
nivel record— relevă ultimele esti
mări ale Organizației Noțiunilor U- 
nite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). Recolta de grîu este- 
apreciată la 464 milioane tone (față 
de 460 milioane tone în 1981), iar 
cea de porumb — la circa 650 mi-...
lioane tone (comparativ cu 595 mi
lioane tone).

z

CONVORBIRI INTRE DELEGA
ȚIILE U.C.I. ȘI P.C. DIN BELGIA, 
conduse de Mitia Ribicici, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., și 
Louis Van Geyt, președintele P.C.B., 
au avut loc la Belgrad. S-a proce
dat la un schimb de opinii privind 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor dintre cele două partide, pre
cum și asupra unor probleme actua
le ale situației pe plan mondial și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, internaționale: S-a subliniat că 
pentru consolidarea cooperării și 
solidarității tuturor partidelor și 
mișcărilor progresiste are o semni
ficație prioritară respectarea con
secventă a principiilor independen
ței, neamestecului, egalității, auto
nomiei și răspunderii fiecărui par
tid față de propria clasă muncitoa
re și propriul popor.

niștri la Ottawa. „Miniștrii de ex
terne au exprimat hotărirea guvern . 
nelor lor de a depune eforturi pen
tru îmbunătățirea raporturilor din- 
tr.e cele două țări" — afirmă co
municatul.

UNUL DIN ASASINII PREZUM
TIVI AI GENERALULUI DALLA 
CHIESA, fostul prefect al poliției 
din Palermo, ucis la 3 septembrie, 
a fost arestat la Reggio de Cala
bria. Generalul Dalia Chiesa a ob
ținut rezultate deosebite în lupta 
împotrivă Mafiei. Dealtfel, arîche- . 
tatorii acestui atentat au ajuns la 
concluzia că grupul de asasini a 
acționat în contul Mafiei.

SPANIA Reuniunea Consiliului Suprem al Armatei

MADRID 6 
Jiul Suprem i 
din care fac i 
jor ai celor 
generali din 
re ale Spaniei 
tru a examina situația din cadrul ar
matei după recenta arestare a trei 
colonei suspectați de complot impo-

(Agerpres). — Consi- 
al Armatei spaniole — 
parte șefii de stat-ma- 
trei armate și căpitanii 
diverse regiuni. milita- 

: s-a întrunit pen-

triva statului, informează agenția 
France Presse. Ministrul apărării, Al
berto Oliart. a prezentat un raport 
asupra stadiului actual’ al anchetei in 
legătură cu acest caz. S-a subliniat 
că .participanții lă complot nu. repre- 

- zint'ă decit o infimă minoritate-din 
cadrul armatei

EFORTURI PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA RAPORTURILOR DIN
TRE GRECIA ȘI TURCIA. Miniș
trii afacerilor externe ai Greciei și 
Turciei se vor întîlni în decem
brie, la Bruxelles, pentru a conti
nua dialogul vizind eliminarea di
vergențelor- dintre "Cele " două țări. 
Uh comunicat in acest sens a fost 

■ publicat la. Atena și Ankara, după 
convorbirile purtate de cei doi.mi-

ADUNARE GENERALĂ A IN
TERPOL.
Torremolinos

■ lucrările Adunării generale a Orga
nizației internaționale de poliție 
criminală, cunoscută in general sub 
numele de Interpol. La reuniune 
participă circa 500 de reprezentanți 
ai organelor de poliție din 133 de 
țări. Pe ordinea de zi a reuniunii 
figurează, între altele, traficul ilicit 
de droguri, falsificarea de banc
note. violenta, resursele financiare 
de proveniență criminală și trafi
cul internațional cu obiecte furate.

cursul acțiunilor declanșate de for-

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE cu privire la limitarea și 
reducerea armamentelor strategice 
mi fost reluate la 6 octombrie, la 
Geneva.

O PLENARĂ A C.C. AL P.C.
FRANCEZ, care a examinat activi
tatea partidului în direcția dezvol
tării economiei naționale, a pro
gresului social și extinderii drep
turilor oamenilor muncii si unele 
aspecte ale situației internaționale 
și sarcinile ce decurg din aceasta, 
s-a desfășurat la Paris. în inche-

LUPTELE DIN SALVADOR. In _____ ...
țele salvadoriene insurgente în ultimele zile, cinci departamente ale Sal
vadorului au rămas fără energie electrică. Forțele armate trimise împo
triva detașamentelor Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națio
nală au fost nevoite să se retragă din fața barajului de foc declanșat 
de insurgenți, insă, in retragere, trupele regimului au ucis, fără discri-, 
minare,. femei,... bătrini ..și copii din regiunea., de est .a Salvadorului, sub 
pretextul că aceștia ar simpatiza cu insurgenții. Numărul civililor uciși 
este estimat la peste 500.

în localitatea spaniolă 
au fost inaugurata

I.
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-O sursă de mari profituri pentru statele bogate

„F U RT U L CO M P ET E N T E LO R

O practică profund nocivă pentru țările în curs de dezvoltare

lIn interval d'e'citeva 
internaționale' ale' căror

< ocupări'majore a țărilor in curs de' dezvoltare : „furtul creierelor" sau, 
' cum i se mal spun'e, „răpirea viitorului": ' ■

■In cadrul primei reuniuni,'.cu participarea unui grup interguverna- 
mentăl de experți, s-au. examinat problemele racolării forței de muncă, 
in special a celei cu înaltă calificare, din țările in curs de dezvoltare, de 
către statele dezvoltate industrial din Occident. Grupul a fost constituit 

■ din inițiativa Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).
Cea de-a. doua reuniune — desfășurată tot sub auspiciile UNCTAD 

— s-a referit la problema adoptării unui cod internațional care să gu
verneze transferul de tehnologie. 'Acest cod .este conceput să acorde țărilor 
în curs de dezvoltare' un acces mai irigre, la tehnologia , din țările indus
trializate. Reuniunea ‘finală, ccire urina să se pronunțe in această ches
tiune, a fost însă aminată. sirie die. Țările industrializate au refuzat cate
goric să se .angajeze la un. transfer de tehnologie care să permită statelor 
rămase iri urmă accesul.nestinjenit la cuceririle științei și tehnologiei. 

. Cu ce scop ?. .

săptămâni, la Geneva au avut loc două reuniuni 
teme;- deși aparent diferite, răspund unei pre-

Nouă formă de spoliere
în condițiile în care tot mai. multe 

popoare, de pe’-glob care și-au cucerit 
independența politică: și se străduiesc 
să-și realizeze ■ independența-econo
mică preiau sub control propriu re
sursele, naționale ale solului și sub
solului. ingrădind posibilitățile de 
sustragere a bogățiilor și a muncii 
lor de către ' companiile' multinațio
nale, atragerea specialiștilor, a rftuii- 
citorilor calificați. din . multe țări . a 
devenit pentru unele state capitaliste 
dezvoltate una din principalele căi 
de continuare a' exploatării și de 
menținere in înapoiere a „lumii a 
treia".

„Țările imperialiste și puterea e- 
conomică a imperialismului ,— sub
linia Jack Woddis în lucrarea «CA- 
LEA AFRICII^ — au silit, de .regu
lă. țările lumii a treia să ș'e mulțu
mească cu rolul de anexe producă
toare de1 materii prime pentru in-, 
.dust.ria' occidentală și consumul _ de 
alimente al Occidentului. Prețioase 
bogății ’• minerale — aur, . diamante, 
cupru, minereu de fier, mangan, 
bauxită, cobalt, 'uraniu, cositor,, ar
gint. țiței și altele, Ia fel ca. și pro
dusele alimentare și materiile prime 
agricole (cacao, cafea, zahăr, ulei de 
palmier, cauciuc, arahide, banane, 
tutun, cuișoare. bumbac etc.) — auTuat 
calea Occidentului spre ă fi comer
cializată sau. prelucrate de industria 
occidentală. In țările producătoare,

industria a fost dezvoltată doar tn 
mică măsură. Numai prelucrarea pri
mară a materiilor prime s-a făcut, 
de regulă, la fața locului, în timp 
ce finisarea produselor a fost rezer
vată'metropolelor. Țările lumii a tre
ia au fost frinate in mod deliberat 
de statele imperialiste, astfel incit 
să nu le poată face concurentă, fi
ind menținute ca o. sursă de supra- 
profituri pentru marile monopoluri 
occidentale".

.Aces.ta este mobilul nemărturisit al 
marilor monopoluri occidentale în 
goana după „aur cenușiu", ca și al 
refuzului lor categoric de a consimți 
la transferul de tehnologie către ță
rile slab dezvoltate., de a permite ac
cesul acestora la realizări ale științei 
la care au contribuit și cadrele ra
colate din „lumea a treia". „Și, după 
toate acestea — scrie ziarul algerian 
«EL MOUDJAHID» — ele. procedea
ză ca cel ce se dă drept medic și 
care, după ce iți taie venele, iți spu
ne : mergi.!".'

Braconaj de proporții
Geograful arab Ibn Batuta- a vizitat Africa de vest in anul 1328, 

deci înainte de a începe „misiunea 
civilizatoare" a colonialiștilor și a 
constatat că zonele respective „au 
cunoscut o înaltă prosperitate : între 
anii 1100 și 1300". Pătrunderea colo
nialismului pe „continentul negru" a 
îheeput in 1415, iar după 1660 s-a de-

clânșăt cel mâi rușinos , comerț din 
istoria omenirii : comerțul cu sclavi.

în amplul său studiu intitulat 
„AFRICA", Walter Fitzgerald scrie : 
„Triunghiul comercial ăl.' sclavilor 
aveâ un’ unghi la . Bristol sau Li
verpool (de unde navele porneau în
cărcate cu bibelouri ’ ieftine și alte o- 
biecte pentru atragerea negrilor), al
tul la depozitele-de sclavi Bonny și 
Calabar, ’pe coasta de vest a Afri
cii, iar al treilea unglii undeva pe 
continentul american. De acolo na
vele, se întorceau in Anglia cu-bum
bac. zahăr, melasă și rom, - tutun și 
fructe tropicale. Acest comerț ruși
nos cu sclavi a pus temelii prospe
rității Occidentului. Pină după 1800, 
numărul sclavilor' exportați anual 
din Africa s-a cifrat la 100 000“.

Ciudată coincidență ! In perioada 
1950—1970 (adică pină înainte de iz
bucnirea recesiunii economice din 
anii ’70), din țările africane au fost 
racolați anual tot căni 100 000 de 
„sclavi mdderni" ’ —’ specialiști și 
muncitori atrași grație unei, campanii 
propagandistice foarte abil .dirijate. 
Ieri — erau atrași cu oglinzi sclipi
toare sau prin forța armelor ; azi — 
sint. atrași prin promisiunea unei 
„vieți mai ușoare".

Numai că astăzi; numărul evadați
lor din propria țară, porniți să slu
gărească pe meleaguri străine „CA 
NIȘTE SCLAVI" — cum se intitu
lează foarte sugestiv. un studiu a- 
părut Ia Paris — este mult mai mare 
decit in trecut. Braconajul . a luat 
proporții necunoscute în secolele tre
cute.'La un moment .dat, numărul i- 
migranților se ridica la 15 milioane 
in Europa occidentală ; alte citeva- 
milioane s-au Îndreptat spre .Statele 
Unite.

„Cum ar putea fi lichidate sără
cia și mizeria atlt timp cit persistă 
racolarea, specialiștilor de care ță
rile in curs de dezvoltare duc o lipsă 
cronică ?" — se întrebau autorii u- 
nui studiu întocmit de U.N.C.T.A.D. 
Iar revista „JEUNE AFRIQUE" subli
nia -.„Prin furtul de inteligență, ță
rile sărace au fost și mai mult să
răcite, iar cele bogate 
tot mai multă bogăție, 
țările lumii a treia se 
stadiu de dezvoltare cu 
ani in urmă față de

găsit dacă ar fi beneficiat de toate 
cadrele de specialiști și muncitori 
formate de ele. Pierderea este ire
parabilă: chiar dacă acum gr înceta 
total «exodul creierelor», anii de îna
poiere nu .vor putea fi recuperați 
nici' intr-un secol".

La un pol — profituri, 
la celălalt — pierderi 

ireparabile
Pterre Jalee în „JEFUIREA LU- 

'MIl A TREIA", Franyois Perroux in 
„ECONOMIA TINERELOR NA
ȚIUNI" și Carlo Gidglio in „COLO
NIZAREA SI DECOLONIZAREA." 
ajung la. aceleași concluzii ca și Ma
rianne Corhevin în „ISTORIA AFRI
CII CONTEMPORANE" : „Dacă se 
are 'in vedere formidabila creștere a 
datoriei externe, multe din noile 
țari independente sln!t in prezent mai 
puțin independente decit in momen
tul accesului lâ independență.. S-a 
dovedit că exploatarea bogățiilor lor 
a permis' doar inibogățirea altora, 
iar ele sint acum chiar mai sărace și 
popoarele lor mai înfometate decit 
înainte".

au acumulat 
Este cert că 
află intr-un 
foarte multi 
unde s-ar fi

Explicația acestei involuții — in
tr-un moment cind, deși ne aflăm 
în cel de-al'treilea „Deceniu al dez
voltării", o importantă parte a ome
nirii continuă să se afle in stare de 
subdezvoltare, iar decalajele ce se
pară ’ statele industrializate de cele 
în curs de dezvoltare, in loc să se 
diminueze, se adincesc — o dau doi 
auțor.i : Albert Memmi in7 „PORTRE
TE ALE COLONIZATORILOR $1 
ALE CELOR COLONIZAT!" și 
G. Freyre in „STAPINI SI SCLA
VI". Ambii subliniază că in trecut. 
In perioada colonială, metropolele 
sustrăgeau, fără nici o plată, din ță
rile. pe care le stăpineau, bogățiile și 
munca . popoarelor respective ; in zi
lele noastre se perpetuează exploa
tarea țărilor lumii a treia, tot fără 
nici o plată, prin atragerea cadre
lor de specialitate și a muncitorilor 
calificați.

Elocvente sint cifrele publicate de 
Comisia, O.N.U. pentru America La
tină : intr-un. singur deceniu, mo-

nopolurile din Statele Unite au. ob
ținut pentru fiecare dolar investit in 
America, Latină cite .3,17 dolari, sco- 
țind din continentul latino-american 
profituri de peste 5,5 miliarde do
lari. th aceeași perioadă, fără să facă 
ni.ci un fel de investiții, Statele Ur
nite au' obținut peste 8 miliarde do
lari . prjn folosirea cadrelor califica
te, a miinii'de lucru 'venite din A- 
merica Latină. Iar .țările Europei 
occidentale au realizat prin munca i- 
migranților profituri de peste 20 mi
liarde dolari.

Pe bună dreptate, ziarul american 
..INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" aprecia că „exportul de in
teligență aduce profituri", și că mina 
de lucru străină a devenit „o marfă 
la fel de prețioasă ca petrolul și ce
realele". Datele și- faptele arată că 
această marfă devine pe zi ce trece 
tot mai prețioasă pentru acaparatori.

în ultimul deceniu, Statele Unite, 
Canada, R.F.G., Marea Britanie și 
Franța au economisit ..aproape trei 
miliarde dolari pe an, cit le-ar fi cos
tat pregătirea și calificarea oameni
lor de știință, inginerilor și medicilor 
racolați din țările lumii a treia. Suma 
respectivă a fost, suportată, bineîn
țeles, de țările în curs de dezvoltare, 
care au pregătit și -calificat cadrele 
respective. Dar pierderile sint cu mult 
mai. mari. O evaluare a acestor ..pier
deri. o face U.N.C.T.A.D. care, într-o 
statistică referitoare Ia perioada 
1961—1972, arată că prin emigrarea 
miinii de lucru calificate țările in 
curs de dezvoltare au pierdut 50 mi
liarde dolari. *

Privind aceste țări de o parte im
portantă a forței de lucru calificate
— element determinant al creșterii 
economice — pentru a cărei pregătire 
aceste țări au făcut mari eforturi, 
exodul de competență se manifestă 
ca un factor de frînare a dezvoltării 
economice și sociale, contribuind
— după cum vom evidenția intr-un 
articol viitor — la adîncirea continuă 
a decalajelor dintre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare, la o per
petuare și o accentuare a dificultăți
lor și dezechilibrelor din economia ță-, 
rilor lumii a treia, cu grave implica
ții economice și sociale.

După legile
„Mama Beli" se mărită... Știrea .a 

făcut senzație. Cu' atit mai mult du 
cit partenerul ales este „Philips", 
binecunoscutul olandeze, zburător 
pe calea undelor herțiene. Deocam
dată, sub forma unui solemn comu
nicat de presă, s-a anunțat logodna, 
urmind ca in perioada ce vine să 
se discute condițiile acestei „căsă
torii", care „riscă să bulverseze pu- 

. ternic echilibrul ansamblului filierei 
electronice și să'ducă la o nouă re
distribuire a cărților", cum scrie 'co
tidianul parizian „Le Monde".

,;Mdma - Bell", cum ii spun ame
ricanii celebrei companii American 
Telephone and Telegraph ■ (A.T.T.), 
este cea mai mare firmă din lume 
in genul său, cu o cifră de afaceri 
de 58 miliarde de dolari. Ea, exploa
tează 80 la sută din rețeaua telefo
nică nord-amerl'cană Si are mono
polul comunicațiilor la mare dis- . 
tan'ță. Filiala sa. Western Electric, 
este principalul fabricant de centra
le și materiale telefonice, iar „Beli 
Laboratories" constituie, cel mai 
mare și mai modern centru de cer
cetare in electronică din lume. De
cenii de-a rindul A.T.T. n-a putut 
depăși limitele continentului ame
rican, răminind cantonată -in piața 
locală. Și aceasta nu pentru că n-ar 
fi putut. Dimpotrivă. Adevărul este 
că prin anii ’20 „Mama. Beli" înche
iase uri „gentleman agreement" cu 
sora sa mai mare, nu mai puțin 
faimoasă: International Telephone 
and Telegraph (I.T.T.), prin care 
împărțiseră piața : „Mama Beli" ră
mânea acasă, in S.U.A., iar I.T.T. 
avea la dispoziție restul lumii.

Desigur, nu-i greu de ghicit că 
frumosul Philips este colosul olan
dez de la Eindhoven, care a impînzit 
globul cu radioreceptoare, . radio- 
casetofo'ane, televizoare, aparate vi
deo, electrocasnice etc. De pil
dă. numai prin sistemul, „video 
2000", lansat în 1980 cu concursul 
grupului vest-german Grundig, Phi
lips deține astăzi 30 la sută din pia
ța 'olandeză, 26 la sută din cea 
vest-germană, 15 la sută din cea 
franceză, precum și însemnate cote 
pe piețele Austriei, Braziliei, Itali
ei, Danemarcei ș.a.

Ce a dus la această fuziune 7 
A.T.T. consideră caduc acordul 

încheiat cu șase decenii in urmă 
cu I.T.T. și dorește „să. iasă din 
S.U.A.", diversificindu-și, totodată, 
activitatea spre alte domenii ale 
electronicii (informatică, telemati- 
că etc.). La rindul său, Philips aspi-

concurenței
ră de multă, vreme să Se consolideze 
in sectorul telecomunicațiilor, unde, 
practic, nu figurează printre actorii 
de prim rang, de'și'împreună cu' so
cietatea suedeză Ericsson a obținut 
ceea ce a fost denumit „contractul 
secolului ini telefonie" cu,nș^fibia 
Saudită. Dar Philips nu an ba
nii, nici mijloacele tehnolț e ne»' 
cesare pentru producerea- «.e cen» 
trâle din generația viitoare. fre~ . 
buie, deci, o parteneră cu „zestre".

Totul bine și. frumos — cum se,., 
zice. Dar,, oprindu-ne aici, lucrurile . 
nu ar fi spuse decit pe jumătate. 
Acțiunea se .inscrie de fapt in jocul 
măi complex al confruntărilor din
tre monopolurile americane și vest- 
eyropene, pe de o parte, și cele ja
poneze, pe de altă parte, pentru . su-. 
pramatie in sectorul electronicii. Ca 
și in alte domenii.

. Legendă sau adevăr, tactica „uită
rii" in avioane,-trenuri, aeroporturi 
sau holurile hotelurilor a produse» 
lor. electronice nipone pentru recla
mă a fost abandonată. Astăzi, 80 la 
sută din pidța vest-europeană de 
magnetoscoape este dominată'de ja
ponezi, .iar in vitrinele marilor ma
gazine de pe Fifth Avenue sau dri- 
care altă arteră comercială din ma
rile metropole nord-americane pro-: 
dusele electronice din'Țara Soarelui- 
Răsare se lăfăiesc in voie,- .

In limbajul sintetic ăl balanțelor 
comerciale, pe total import-export, 
ofensiva producătorilor niponi în
seamnă; dacă ne-am referi nufnai 
la .anul .trecut, un. excedent al Ja
poniei față de C.E.E. de 14 miliarde 
de dolari și altul de 12 miliarde față . 
de S.U.A. Adîncirea crizei ecOno- 

. mice,. ingustind piețele, ascute la 
maximum confruntările.

In aceste condiții, alianța dintrt. 
A.T.T. și Philips, ce reunește ‘ mij
loace ■ financiare, țehnologice și de 
producție', combinate pe o .mare 
rază de acțiune (avind in vedere. 
filialele firmei olandeze răspindit-c 
pe cele mai'diferite meridiane ale 
lumii) înseamnă o încercare de a 
impune un fel de „echilibru al te
rorii", în această acerbă confrunta
re. Cu toate consecințele ce decurg., 
din aceasta. Adică bulversind actua-■ 
Iul ansamblu al filierei electronice 
mondiale, redistribuind cărțile-, ab
sorbind in virtejul care se creează 
pretendenții ■ de mina a doua sau 
a treia.

Nicolae PLOPEANU
Valentin PĂUNESCU
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