Ju4

, <*«*

ȘALA ££ Lă-TURA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂt

e

Ambasadorul Uniunii Sovietice
îi'

1

SR

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul LII Nr. 12 512

it Duminică 14 noiembrie 1982

6 PAGINI

cialiste România, a primit, simbătă.
pe V. I. Drozdenko, ambasadorul
Uniunii Sovietice la București, la ce
rerea acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului’ Comunist
Român, președintele Republicii7 So-

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-e
atmosferă tovărășească.

Ambasadorul Israelului
Președintele Republicii Socialis
te România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a primit, simbătă. pe Aba
Gefen, ambasadorul Israelului la

București. în ■ vizită de rămas bun.
în legătură cu încheierea misiunii
sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

50 BANI

Ani de afirmare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat ieri modul în care se îndeplinesc măsurile
privind reproiectarea mobilierului în vederea reducerii
consumurilor materiale și satisfacerii în condiții
tot mai bune a exigențelor beneficiarilor

a spiritului gospodăresc,
ani bogati in realizări
CLUJ-NAPOCA
CETĂȚENI

Municipiul
mereu tînăr,
mereu înnoit

SI CETĂȚENE!

Să fim convinși că depinde

de fiecare dintre noi, de

competența și abnegația cu
care ne facem datoria, de
spiritul de răspundere cu

care acționăm la locurile
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I
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noastre de muncă, de hotărîrea cu care înfăptuim în

practică politica partidului.

să asigurăm mersul ferm
înainte al patriei noastre,
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al tuturor celor ce muncesc,
o viață mai bună și mai

fericită pentru fiecare cetă
țean! Aceasta este singura.
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cale pe care putem făuri I
bunăstarea și prosperitatea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti bunătățirea calității au fost abordate,
de asemenea, o serie de probleme
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
privind producția materialelor de
România, a analizat, din nou, in cursul dimineții de simbâtâ, construcții și îndeosebi de prefabri
modul în care se îndeplinesc măsurile privind reproiectarea cate : micșorarea greutății produse
lor. îmbunătățirea radicală a finisa
mobilierului în vederea reducerii consumurilor de materii pri jului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
me și a corelării tuturor tipurilor de mobilă cu spațiile aparta a cerut conducerii ministerului, spe
cialiștilor, producătorilor să pună la '
mentelor care se construiesc în prezent la noi in țară.
punct de urgentă producția de preLa această întîlnire de lucru cu specialiști din unități de
fabricate gata finisate pentru con-'
proiectare, cercetare și producție, cu conducerea Ministerului
strucțiile de locuințe și cele indusIndustrializării Lemnului și Materialelor de Construcții au parti . triale, să se Înlăture...
operațiunile de
tencuire și finisare ce se desfășoară
cipat tovarășii Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Ana
Mureșan, Richard Winter, cadre din conducerea unor minis- ’ în prezent pe șantiere, care scumpesc
tere economice și instituții centrale.
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Noua Întîlnire a tovarășului Nicolae
Ceaușescu .cu specialiștii din această
ramură, desfășurată la Pavilionul din
Parcul Herăstrău, reflectă atenția
permanentă pe care conducerea
partidului și statului nostru, personal
secretarul general al partidului, o
acordă satisfacerii corespunzătoare a
cerințelor populației, în condițiile
valorificării superioare a tuturor re
surselor de materii prime, gospodări
rii chibzuite a acestora, reducerii
consumurilor și îmbunătățirii calită
ții tuturor bunurilor de larg consum,
și in acest cadru a mobilei.
Secretarul general al partidului a
fost informat de ministrul de resort,
loan Fiorea, despre modul cum au
fost îndeplinite indicațiile primite la
precedenta analiză, precum și cu pri
lejul vizitelor efectuate in întreprin
derile producătoare de mobilă pri
vind diminuarea consumurilor de
materiale, realizarea unui mobilier
care să corespundă cit mai bine
exigențelor justificate ale beneficia
rilor din țară și de peste hotare, asi
gurarea unei eficiente economice
sporite. S-a arătat că specialiști din
această ramură au elaborat norma
tive de dimensionare a mobilierului
și pieselor acestuia, noi soluții de
fabricație, precum și modele de mo
bilier multifuncțional tipizat și mo
dulat. Aplicarea in practică a acestor
măsuri ya asigura realizarea unei
mobile de bună calitate, cu funcțio
nalitate sporită, îmbunătățirea solu
țiilor de mobilare a apartamentelor
și utilizarea rațională a spațiilor de
locuit. în același timp, ele permit, la
producția de mobilă destinată fondului pieței pentru anul viitor, obținerea unei economii de circa 260 000
mc masă lemnoasă, comparativ cu
consumul din 1980. S-a menționat, de
asemenea, că au fost găsite căi pen
tru diminuarea importului de lemn
din specii exotice, prin extinderea '
utilizării celor autohtone, cum sint
salcimul, plopul, mesteacănul, cireșul
și altele.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu Si
sint prezentate in continuare diverse
modele noi de garnituri de camere
de zi și pentru tineret,, dormitoare,
bucătării, biblioteci și aite piese de
mobilier aflate în cadrul expoziției
din incinta pavilionului, multe amplasate in spații care reproduc con-

figurația șl dimensiunile apartamen
telor ce se construiesc in prezent.
Rețin atenția garniturile de mobilier
modulat, de concepție modernă, cu
posibilități de folosire multiple, ele
gante, ușoare și în același timp re
zistente, precum și mobilierul obiș
nuit, dar redimensionat după norme
le recent experimentate. >
Apreciind rezultatele obținute de
producătorii de mobilă, precum și
preocuparea lor in direcția însușirii
și transpunerii în practică a concep
ției moderne de fabricare a produ
selor, de valorificare cit mai înaltă
a materiilor prime, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că există încă re
zerve de diminuare a consumurilor.
In acest sens, secretarul gene
ral al partidului a cerut specia
liștilor ca la confecționarea anumitor
piese să folosească furnire și plăci
aglomerate și alte materiale cu gro
simi mai reduse, să utilizeze tehno
logii de fabricație și. soluții construc
tive mai eficiente, care să asigure c
diminuare mai substanțială a consu
mului de masă lemnoasă la produc
ția de mobilă destinată fondului pie
ței interne.
Exprimind aprecieri față de finisa
jul mat și îndeosebi față de finisa
jul natur, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a recomandat ca în continuare să se
extindă mult producția de ■ mobilă
astfel finisată, arătind că ea conferă
o notă de distincție interioarelor,
este mai • plăcută, mai ușor de între
ținut și permite obținerea unor eco
nomii de lacuri și vopsele, unele din
tre ele aduse din străinătate. în ace
lași timp, s-a indicat să fie larg uti
lizate in producția mobilei semifa
bricatele, care asigură o importantă
creștere a productivității muncii,. o
mai bună organizare a producției șl
a muncii și o mai rațională folosire
a materialului lemnos.
S-a cerut. • totodată, conducerii mi
nisterului de resort să definitiveze
în cel mai scurt timp normativele
tipizate pentru producția de binale,
și de produse pentru placaje — plăci
ceramice, gresii, faianță și altele.
Secretarul general al partidului •
precizat că aceste normative tipizate
trebuie respectate de toți producăto
rii de mobilă din țară.
Tn aceeași arie de preocupări vizind reducerea consumurilor și im

construcțiile șî în anumite perioade,
cum este anotimpul friguros, se efec
tuează în condiții grele și nu întot
deauna cu rezultatele dorite în pla
nul calității. în același timp, secre
tarul general al partidului a indicat
ca prefabricatele simple, estetice,
realizate pe baza soluțiilor perfectate,
să fie tipizate și folosite în Întreaga
tară.
Conducerea ministerului, specialiș
tii prezenți au asigurat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că vor depune
toate eforturile ca în cel mal scurt
timp să transpună in viață indicațiile,
toate sarcinile stabilite.

tuturor, înflorirea continuă

a României socialiste!
(DIN apelul frontului democrației
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)
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Se poate spune, fără
teama de a greși, că.
in fiecare lună, se
schimbă ceva in fizio
nomia urbei clujene :
intr-un loc apar noi
locuințe, intr-altul se
montează rețeaua de
canalizare, se taie noi
străzi și bulevarde, se
inaugurează școli, con
strucții
universitare,
social-culturale
sau
sanitare, se dau in fo
losință noi magazine
și unități de servire.
Este expresia materia
lizării politicii parti
dului. a hotăririlor
Congresului al XII-lea.
vizind crearea unor
condiții de muncă și
viață superioare tuturor fiilor țării.
Sint multe noile
puncte de reper ce-și
au geneza după anul
1965. cirid secretarul
general al partidului
a efectuat prima vizită de lucru în județul
Cluj ; urmate de al
tele. născute la date
ce ,se înscriu ca file
de
istorie
pentru
populația
clujeană.
S-au pus, Jn acele mo
mente, temeliile mari
lor obiective care au
imprimat noi dimen
siuni citadelei științei
și culturii, devenită azi
și o puternică cetate
industrială.
Ne vom opri Ia cele
care au apărut pe
harta
municipiului
Cluj-Napoca începind
din ultimul an al cin
cinalului precedent. Si
vom pătrunde dinspre
Turda spre noile șan
tiere clujene prin ar
tera sugestiv numită
..Bună ziua", ce leagă
poalele Feleacului cu
zona centrală, sau
dinspre Baia Mare, pe
șoseauă de centură
Făget-Izvor. care asi
gură devierea traficu
lui rutier greu, pentru
a proteja liniștea și
sănătatea celor peste
300 000 de locuitori ai
orașului. Dealtfel, in
același scop, in ca
drul zonelor de locuit
au fost, dezvoltate microperimetre
indus
triale nenocive, con-

cepute rațional, prin
alegerea judicioasă a
amplasamentelor ; este
vorba de Întreprinde
rea industrială de electronică și automati
zări. de dezvoltarea
întreprinderilor de in
dustrie ușoară „Flacăra“-confecții. „Some„Farșul“-tricotaje.
mec“-cosmetice și al
tele.
perimetre
Noile
poartă în mod vizibil
amprenta gindirii indrăznete a arhitectilor.
proiectantilor. edililor
și locuitorilor munici
piului. Siht perimetre
le in care, intre anii
1976—1980, S-au înăl
țat peste 25 000 de anartamente, iar în ul
timii doi ani alte 8 550.
Numai
in
această
scurtă perioadă, peste
100 000 de cetățeni
s-au mutat în case
noi, confortabile. Cele
trei cartiere mai re
cent create — Mânăștur. Zorilor și Aurel
Vlaicu — au aria unui
oraș.
Zestrea urbei s-a În
tregit pas cu pas
cu alte și alte obiectlve. care răspund
unor cerințe din cele
mai stringente ori care
fac mai confortabilă,
mai lesnicioasă viata
oamenilor. Am enu
mera. intre acestea. 78
săli de clasă pentru
viitorii constructori de
la Combinatul de uti
lai greu, de la ..Uni
rea". ..Tehnofrig" și
liceele industriale nr.
2 și 7 ; două cămine
de nefamilisti cu 384
de locuri ; două amfi
teatre cu 150 locuri la
clinicile medicale ..Clu
jeana" și spitalul de
recuperare ; trei săli
de gimnastică. Azi. lo
cuitorii Mănășturului
dispun de un cinema
tograf cu două săli de
spectacole și 650 de
locuri.
Lingă
șala
sporturilor s-au ame
najat două bazine de
înot. iar in preajma
stației feroviare cluje
ne a fost dată în ex(Continuare
în pag. a HI-a)

Din cartea
marilor
împliniri
socialiste
ale
poporului 4
condus
de partid

Azi, județul
GALAȚI
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Azi,

„De numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu se leagă
• realizările noastre
cele mai importante*

județul

Galați
PĂRTAȘI LA MĂREAȚA
OPERĂ
Paraschiv BENESCU
prim-secretar al Comitetului Județean Galați ai P.C.R,
Vatră de țară delimitată de trei mari cursuri de apă ale României
- Dunărea, Șiretul și Prutul - județul Galați se remarcă, în acești
ani ai revoluției și libertății noastre, prin trepidantele ritmuri ale
dezvoltări! economico-sociale, reflex firesc al politicii științifice a Parti
dului Comunist Român, al ideilor vizionare și revoluționare ale secreta
rului general, tovarășul • Nicolae Ceaușescu. Epopeea construcției socia'liste a aflat și aici o inestimabilă zestre de abnegație muncitorească.
Cine cunoaște aceste locuri, cine a fost părtaș la uriașa operă de
edificare pe temelii noi a industriei, agriculturii, culturii, știe cite
greutăți s-au biruit, cite eșaloane de comuniști și necomuniști s-au
călit odată cu toate împlinirile clădite cu miinile noastre.
Cum se înfățișează în ochii țării, la acest ceas de bilanț, județul
nostru, pentru înflorirea căruia numai in ultimul cincinal s-au investit
peste 38 miliarde lei ? Să pornim de la un fapt esențial : la pro
ducția industrială pe locuitor, Galațiul ocupă locul III pe țară, urmind
imediat după București și Brașov. Indicatorul de bază - producția in
dustrială - înregistrează creșteri in 1982 de "96 de ori față de 1938 și
de 12,4 ori fațățde 1965. Galațiul realizează azi 58 la sută din pro
ducția de cocs a țării, 60 la sută din producția de fontă, 49 la sută
din producția de oțel și peste 94 la sută din producția de tablă și
benzi de oțel. Numeroase premiere din cel mai puternic centru side' rurgic al țării — combinatul de la Galați - au fost onorate, de-a
lungul anilor, de prezența mereu dătătoare de energii proaspete a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Aici, la Dunăre, în acest cincinal al
calității, sînt promovate în toate întreprinderile noi ori reînnoite din
temelii în ani! socialismului tehnologii moderne, competitive în fabri
carea oțelurilor și laminatelor, în construcția navelor, a platformelor
de foraj marin, o. elementelor constructive pentru hidrocentrale, a con: i strutțlilor metalice pentru poduri etc.
Socotim gceșțe-.imppniri-jodslisțe-drept.-proba de foe a abnegației
l| ] muncitorești’'^ e(ar^
in&șplinirea întocmai a obiec
tivelor. Congresului' ai Xll-led al partidului, a orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Aceleași strădanii dimensionează și munca harnică
a zecilor de mii de oameni ai ogoarelor; aceștia, în răstimpul dintre
Congresul al IX-lea al partidului și prezent, mai bine înzestrați tehnic,
folosind din plin metodele științifice de lucrare a pămîntului, au sporit
rodnicia ogoarelor covurluiene de 2,5 ori. La consfătuirea de lucru
din vara acestui an, secretarul general al partidului a arătat însă
că trebuie să năzuim spre recolte mult mai mari, că noua revoluție
agrară presupune punerea în valoare a tuturor energiilor umane și
tehnice, obiectiv de care ne preocupăm cu stăruință în prezent.
Reflex firesc al acestui avînt fără precedent al creației materiale
este și înflorirea științei și culturii, îmbogățirea patrimoniului social-cul
tural. In ultimii ani, Galațiul a devenit unul din puternicele centre
universitare ale țării, cu instituții de cultură ce și-au cîștigat un loc
distinct in spiritualitatea românească. Noua zestre edilitară a județu
lui cuprinde peste 70 000 de apartamente - construite în toate așe
zările județului. La acestea se adaugă rețeaua mereu înnoită de școli,
spitale, lăcașuri de cultură etc. Toate aceste întemeieri socialiste sint
rodul epocii deschise de cel de-al IX-lea Congres al partidului, sint
rezultatul hărniciei, competenței și spiritului de angajare revoluționară
al tuturor oamenilor muncii din județ, mîndrl de opera zidită în
frunte cu comuniștii; încrezători în anii de și mai mari împliniri spre
care ne conduce Partidul Comunist Român.

„Cunosc organizația de partid din Galați din 1939, știu
că aici am avut o organizație puternică și in timpul
ilegalității, în anii luptei împotriva fascismului și a răz
boiului, pentru eliberarea patriei Iată de ce am deplina
încredere că organizația de partid, toți oamenii muncii
din Galați, strîns uniți cu comuniștii vor înfăptui neabătut
și în viitor hotărîrile Congresului al XH-lea al partidului
nostru"
~
NICOLAE CEAUȘESCU

combinatului ; acum muncim la
ultimul convertizor al oțelăriei nf.
3. Sub ochii noștri — și cu mii
nile noastre — s-au durat toate cite
există acum pe platforma combina
tului. Iată de ce. nu o dată am
sentimentul de mindrie că o parte
din viata noastră, a constructori
lor, am zidit-o în această uriașă
vatră de foc rțestins ,.și a rămas,
pentru veșnicie, aici.
Cîteva date privind amploarea acestei zidiri de care amintea sudo
rul Nicolae Ariton :

• Investițiile alocate județului au crescut de la un miliard in Cin
cinalul 1951-1955 la 38,6 miliarde în cincinalul trecut, o parte
însemnată din fonduri fiind destinată construirii combinatului si
derurgic.
• Se află azi in funcțiune pe platforma combinatului 7 baterii de
cocsificare, trei fabrici de aglomerare a minereului, 6 furnale cel mai tinăr, de 3 500 mc, numărindu-se printre primele 10
furnale din lume ca mărime și modernitate - 3 oțelării cu convertizoare, o oțelărie electrică, instalații de turnare continuă g
oțelului, diferite tipuri de laminoare etc.
— Tovarășe Vasile Păun, lucrați
ca turnător-formator într-una din
tre cele mai moderne unități : în
treprinderea navală de elice
INETOF-Galați. Cum a decurs întilnirea cu tehnica cea mai nouă î
— întreprinderea noastră împli
nește in curind patru ani de ac

tivitate. Muncim tntr-o întreprin
dere modernă cu utilaje de înaltă
tehnicitate. Am învățat să ne pu
nem in valoare gîndirea proprie,
căutind să fim mereu in pas cu exigențele mondiale în materie. Iar
eu zic ță. pină acum, facem față.
Iată și cum face față acest colec
tiv :

• In cei patru ani de activitate s-au turnat aici aproape 2 800 elice
navale, in 30 de tipuri - de ja cele care cintâresc 30 kg la
coloși de 60 tone I
• Printre cele mai impoitante repere realizate se numără ellcele
pentru petrolierele de 150 000 tdw și mineralierele de 55 000 tdw.
— Am 28 de ani, ne spune Ma
ria Vasiliu, filatoare la întreprin
derea „Textila" Galați. Practic me
seria de șase ani, am rezultate fru
moase. tovarășii mei de muncă mă
apreciază. într-un cuvînt. simt, că
■ trăiesc în demnitate. Demnitate

k

care vine de la statutul de om al
muncii.
Un statut care," se-nțelege, nu-i
numai al interlocutoarei noastre.
Pentru că, pe ansamblul județu
lui :

® Numărul mediu al personalului muncitor a crescut In 1982 de
4,2 ori față de anul 1950.
® In aceeași perioadă, numărul mediu al personalului muncitor
din industrie a sporit de 5,4 ori.

unor greutăți. La o
astfel de întîlnire cu
siderurgiștii s-a hotărit
dublarea
capacității
de producție a combi
natului, care trebuie
să atingă zece milioa
ne tone de oțel pe an.
Mulți
dintre
noi
ne-am întîlnit in repe
tate rînduri cu secre
tarul general al parti
dului, Eu socotesc că
am un motiv in plus
să afirm acest lucru
deoarece sint și vice
președinte al Consi
liului Național al Oa
menilor Muncii și, in
această calitate, am avut putința să văd că
tovarășul Nicolae
Ceaușescu e mereu
alături de noi, își de

dică întreaga muncă
și viață pentru mai bi
nele tuturor celor ce
muncesc, pentru mai
binele României socia
liste.
Sint acestea, și mul
te altele pe care le-aș
putea adăuga, tot atitea motive de stima
deosebită, de mândrie,
de recunoștință pen
tru omul ridicat dintre
noi, muncitorii,
la
cirma destinelor po
porului român liber și
stăpin pe soarta sa.

Sint un muncitor
care de 32 de ani face
numai vapoare. Anul
acesta am lucrat la do
cul uscat al Șantieru
lui naval din Galați, la
o navă de 55 000 tdw.
Ultima dată cind a fost
printre noi tovarășul
Nicolae Ceaușescu aveam în construcție
tot o astfel de navă,
pe care am și livrat-o
la export. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a
văzut atunci, gata,
platforma de foraj
marin „Orizont" care,
de asemenea, a fost
terminată și trimisă la
mare. Intre timp, la
indicația secretarului

general al partidului
se construiesc alte trei
platforme de foraj
marin, tablierele pen
tru podurile de peste
Dunăre, navele cap de
serie pentru transpor
tul
autoturismelor,
trailerelor și conteinerelor. S-ar putea ca
unora aceste perfor
manțe să nu le spună
mare lucru. Cei care
știu insă cum se naște
o navă cap de serie ori
o platformă de foraj
marin cunosc cită in
vestiție de efort și in
teligență tehnică se
cuprind în astfel de
realizări de care este
azi capabilă industria
noastră socialistă.

Cum se vede, 'după
fiecare
dialog
cu
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, aici, pe ca
lele de construcție, se
schițează noi progra
me de lucru pentru
noi, constructorii na
vali. Așa cum se întimplă pretutindeni, in
țară, pe care o străba
te necontenit, în lung
și tn lat. Țara simte
astfel necontenit lingă
umărul ei umărul omului aflat in frun
tea ei.

*

Jjt, ultimii .ani, am

luat .parțe.,.,la,-aproape
toate marile sfaturi ale
" " • .............
J f
țărănimii
cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Și
de fiecare dată m-a
impresionat
convin
gerea secretarului ge
neral al partidului că
putem obține recolte
mai mari, ca și puterea sa de a stimula
energiile puse in sluj
ba noii revoluții /ragrare.
Cu cîteva decenii în
urmă, pe aici, pe dea
lurile
Covurluiului,
s-a turnat filmul do
cumentar „Ultima ge
nerație de săraci". Era
descrisă viața de mari
lipsuri a țărănimii dtn
această parte a țării.
Filmul despre care am
amintit nu se mai po
trivește deloc cu viața
de azi a țărănimii din
județul nostru, din în
treaga țară. Noile ori-

Făuritorii de istorie nouă,
despre noile realități ale acestor ani
A vedea județul Galați prin gîndurile, munca și viața cîtorva din
tre locuitorii săi, iată ce vă pro
punem in. rîridurile care urmează.
L-am întrebat pe șudorul Nicolae
Ariton, de la întreprinderea de con
strucții,• montaje și reparații side
rurgice :
— Ce simte un om care a avut
șansa, unică în viață, de a fi păr
taș la construirea unui colos indus
trial de talia combinatului side
rurgic de aici î
— împreună cu' echipa mea am
executat lucrări la toate oțelăriile

Un _ maistru jurnalist
ca mine se pricepe
mal bine să pregăteas
că .șarjele de fontă
decit să potrivească
cuvintele. Dacă totuși
ar trebui să vorbesc
despre cel mai mare
combinat siderurgic al
țării, unde lucrez și
eu, aș zice înainte ăe
toate că dezvoltarea sa
este strins legată de
numele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
Secretarul general al
partidului a fost de ne
numărate ori in mij
locul nostru. Și cind
am dat drumul la pri
mul laminor, și la oțelării, și la furnale, In
momente ■ de bucurie,
dar și de înfruntare a

— Spuneți-ne, tovarășp Costel
partea vreunei nave pentru un re
Răsghin, dispecer coordonator la
morcher de manevră. Acum, la
întreprinderea de navigație fluvia
fiecare jumătate de oră din zi sau
lă; NAVROM Galați, cum „respiră"
din noapte putem avea pină la 4—5
economia tării prin porturile gălă- •. asemenea solicitări Evident, coor
țene ?
donăm manevrele prin radio-tele— Aș vrea să vă răspund prinfon. Azi. in cele trei porturi ale
tr-o amintire. îndeplinesc această
Gaiațiului se lucrează in .Joc con
funcție de douăzeci de ani. Atunci
tinuu", cum se zice,
era o minune dacă într-o tură de
O idee despre temperatura aces
noapte aveam o solicitare din
tui „foc continuu" :
© In comparație cu anul 1965, traficul portuar gălâțean a crescut
de peste 6 ori, iar capacitatea portuară de mai bine de 4 ori.
• Numărul navelor operate in cele trei porturi gălățene - mine
ralier, de călători și de mărfuri generale - a ajuns in prezent
la peste 3 500 pe an, adică de 2,6 ori mai mult decit acum
aproape două decenii.'

Adresăm arhitectului Lîviu Dur
bacă, de la Institutul județean de
proiectări Galați, întrebarea :
— Ce ne-ați putea spune despre
profesia de arhitect în acești ani ?
— Socotesc arhitectura o artă
făcută cu știință, un cîmp de afirmare a talentului, o sur-»
să de mindrie. între edificiile
mai recente pe care mi-am pus și
eu semnătura amintesc : cvartale

le de locuințe din zona Port și din
cartierăl Mazepa-2, sediul între
prinderii NAVLOMAR, noul spital
de copii afiat in construcție ș.a.
Am convingerea că epoca, noastră
are în arhitectură — inclusiv prin
edificiile de la Galați — o ilus
trare pe măsură.
e
Să vedem ce ne dezvăluie o pri
vire generală asupra epocii de con
strucții de la Galați:

9 In anii socialismului s-au construit ln~ județ peste 70 000 apar
tamente, 82 la sută dintre ele fiind realizate după anul 1965.
® Actualul cincinal prevede construirea a 26 500 apartamente, ală
turi de alte edificii social-culturale. 1
— Tovarășă dr. ing Viorica Con
stantin; sinteți prodecanul Facul
tății de mecanică a Universității
din Galați. Se spune că sinteți un
pasionat și exigent om al catedrei.
Ce anume vă îndeamnă la această
exigență ?
— Imperativul acestor ani. acela
de a pregăti temeinic promoțiile de

tineri. Pregătire cerută, evident, de
către viața însăși, de înaltele exi
gențe puse de către partid, de to
varășul Nicolae Ceaușescu personal
în fata școlii românești, a indus
triei și științei naționale.
Iată și cum se materializează aceste exigente la universitatea gălățeană :

• Numărul specialiștilor pregătiți la Galați, prin Invățămîntul su
perior, de la inființarea acestuia și pină in .prezent, se ridică la
peste 17 000 ingineri, subingineri, profesori.
• La Universitatea din Galați, ctitorită in 1974, studiază circa 6 000
de studenți, cursanți la postuniversitar, la perfecționare, doc
toranzi - aflați sub îndrumarea a 430 cadre didactice, in cele
trei facultăți - cu 7 profiluri si 21 de specializări, din care 9 unice in țară.

Cornel BOCA

maistru furnalist (a
Combinatul siderurgic
Galați, Erou al Muncii
Socialiste

Ion PETREA
șef de brigadă
la Șantierul naval din'
Galați

♦

entărî
------ tn politica a- nu ne mulțumim cu
-grară, ivite, ymaliă ales Stării dni fScuL și să nu
după Congresul-'-' dl .- uităm,' niciodată ' că
' IX-lea al .partidului,
.
mai lung e drumul —
au făcut ca și în jude de muncă! — aflat in
țul Galați producția a- fața noastră, decit cel
gricolă să sporească
lăsat in urmă. Și, mai
de 2,5 ori. Că țăranii ales, să nu uităm că
cooperatori duc azi un parcurgerea
acestui
trai civilizat, in case
drum, de progres con
trainice, in sate mereu tinuu al agriculturii
mai frumoase, asta o românești, va însemna,
văd zi de zi și la
totodată, un avint și
Schela, unde sint pre
mai mare al satelor
ședinte de cooperativă. noastre, noi pași de
Comuna noastră s-a
bunăstare in viața ță
dezvoltat mult in anii ranilor cooperatori și
ce au urmat coopera a țării. Cu aceste con
tivizării, rezultat fi
vingeri ferme mun
resc al obținerii unor cim, cu aceste con
recolte sporite la hec
vingeri năzuim *spre
tar. al dezvoltării pu
producții agricole și
ternice a sectorului zootehnice mai mari,
zootehnic, unde avem
ne croim propriul nos
tru destin.
producții
bune
—
4 200—4 500 litri lapte
Petrache
de la fiecare vacă fu
rajată. Am învățat BOTEZATU
președintele C.A.P.,
însă de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu să Schela, județul Galați

COMPARAȚI I
Investiții pentru dezvoltarea
economico-socială a județului

Premii
pentru bună
gospodărire
Tecuciul e un oraș frumos.
Prin oamenii săi. Prin munca
lor. Dar mai corect ar fi să
spunem că acest municipiu al
județului Galati a devenit fru
mos. îndeosebi in ultimele
două decenii. Cindva ajunsese
tipic pentru a ilustra „locurile
unde nu se intimpla nimic".
Azi contrazice cu tărie vechea
etichetă. Pentru că la Tecuci
se intimplă lucruri deosebite,
tn primul rind, desigur, se
muncește mereu mai bine. Pro
ducția industrială a municipiu
lui a crescut de zece ori din1965 pină in prezent, ajungind
azi la 2,5 miliarde lei. In acest răstimp au apărut patru
noi unități economice de rang
republican, care s-au alăturat
altor două mat vechi, ele in
sele extinse șl modernizate.
S-a schimbat și înfățișarea
urbanistică a orașului. In 1965
aici erau șase blocuri cu 119
apartamente ; acum sint 103
blocuri cu c.rca 5 500 aparta
mente și aproximativ 1500
locuri in căminele de nefamiliști. Au apărut și alte edificii
social-culturale, a crescut de
patru ori numărul unităților
comerciale și de peste cinci
ori volumul desfacerilor de
mărfuri. Locuitorii săi au pri
mit numeroase premii în între
cerea pe țară la înfrumusețare
și bună gospodărire : in ultimii
aproape 20 de ani localitatea a
cîștigat o dată locul I și de trei
ori locul II, precum și un loc
patru.
Ce arată toate aceste pre
mii ? Mai presus de orice ara
tă dragostea locuitorilor pen
tru orașul clădit cu miinile lor,
in care trăiesc cu demnitate,
muncesc cu dăruire și demni
tate in acest timp de mari îm
pliniri socialiste.

Pagină realizată de
DAN PLĂEȘU
și ILIE TĂNĂSACHE
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în fiecare întreprindere, în fiecare ramură

PRODUCȚIA FIZICA
realizată integral, la toate sortimentele !

Azi, in obiectivul anchetei
MOTOARELE ELECTRICE
Putem spune că nu există întreprindere industrială
nouă a cărei punere in funcțiune să nu fie condițio
nată de asigurarea motoarelor electrice. Toate mași
nile șl utilajele tehnologice pentru metalurgie, indus
tria chimică sau minieră sint acționate de motoare elec
trice. Totodată, datorită calității lor superioare, motoa
rele electrice românești sint solicitate și pe piața ex-

ternă. Iată, așadar, motivele pentru care în ancheta de
azi ne-am propus să vedem cum se acționează pen
tru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan ia
aceste importante preduse pentru economia națională,
adresind trei intrebâri unor cadre de conducere din
principalele întreprinderi producătoare de motoare elec
trice :

1. Care este stadiul realizării planului la producția fizică ?
2. Cum se acționează pentru recuperarea restanțelor ?
3. Ce probleme trebuie soluționate pentru impulsionarea ritmului de fabricație ?

„fl&w la sfirșitul anului vom recupera
1. întreprinderea noastră a realizat
și depășit planul pe 10 luni la pro
ducția fizică la multe sortimente care
fac parte din profilul nostru de fa
bricație. Astfel, la motoarele elec
trice sub 0.25 kW am realizat supli
mentar 7 458 bucăți. In schimb, Ia
sortimentul motoare electrice de 0,25
kW și peste s-a înregistrat o nerealizare de 23.6 MW, ceea ce echivalează
cu o restanță lă producția fizică de
37 000 bucăți. Principala cauză a nerealizării acestui sortiment a consti
tuit-o neacoperirea cu . comenzi și
contracte a planului de producție. Pe
de altă parte, unele tipodimensiuni
de motoare etebtrice de 0,25 kW și
peste nu au fost realizate din cauza
linsei unor materiale, cum ar fi, de
pildă, cablu siliconic de 0.75—4 mmp,
care a afectat fabricația a 4 000 bu
căți motoare ce trebuiau executate
. în condiții de climat tropical.

toate restanțele

Ing. DORIN GOȚÎA
directorul întreprinderii
„Electromotor" Timișoara

prima decadă din luna noiembrie,
la sortimentul motoare electrice de
0,25 kW și peste am realizat supli
mentar o producție care însumează
peste 2 000 kilowați.

2. Produsele la care planul pe 18
luni nu s-a realizat au fost introdu
se cu prioritate in programele de fa
bricație ale secțiilor pe ultimele
două luni ale anului. In același timp,
s-au făcut intervenții la -centrala
noastră industrială pentru obținerea
cablului siliconic necesar de la în
treprinderea de cabluri și materiale
electroizolante București. Ni s-au dat
asigurări că in luna noiembrie vom
primi acest material. In aceste con
diții. pină la finele anului întreprin
derea „Electromotor" va recupera
integral restanțele, onorindu-și toate
obligațiile contractuale. Dealtfel, în

3. Am solicitat și solicităm sprijin
in continuare pentru a ni se asigura.
Ia nivelul contractelor, conductorii de
cupru pentru bobinarea motoarelor
electrice prevăzute în programele de
fabricație pe aceste ultime două luni
ale anului, asigurarea cablului siliconic și a condensatorilor de la în
treprinderea de piese radio și semi
conductor! Băneasa. Asigurindu-se
baza materială necesară, colectivul
unității noastre dispune de suficiente
capacități de producție și forțe uma
ne și se angajează să realizeze inte
grai planul producției fizice pe acest
an Ia toate sortimentele.

întreprinderea de mașini electrice din Capitală. Aspect din secția a II-a montaj
teri mai mari. Oricum am privi insă
lucrurile, restanțele rămin restanțe.
De aceea, șintem hotărîți să acțio
năm cu și mai multă hotărire, așa
cum a subliniat in repetate rinduri
conducerea partidului, pentru recu
perarea răminerilor în urmă.
2. Cauzele restantelor se localizează
în primul rind in propria noastră ac
tivitate. Mă refer la unele probleme
de organizare internă a producției
și a muncii nerezolvate, la răminerea în urmă a reproiectării carcase
lor de oțel, în special pentru motoa-

ROMET" — București, Combinatul
siderurgic din Cimpia Turzii au incă
mari restanțe în livrarea unor materiale.
Ministerului _______
Industriei
3. Solicităm _________
Metalurgice să ia măsuri pentru a asigura fabricarea profilelor de cupru
pentru colectoare, produse care tre
buiau asimilate de întreprinderea
„LAROMET" — București încă din
trimestrul III. De asemenea,, este
necesar să se urgenteze livrarea întregii,,gantități de oțeluri.,.con.tțacțate
icu întreprinderea „Oțelui'-'roșuO: în
sfirșit, trebuie soluționată.. problema
comenzilor de motoare electrice, ast
fel incit capacitățile de producție ’să
fie încărcate la nivelul prevederilor
planului.

„Mai malt accent pe efortul propriu,//
L Rezultatele obținute în 10 luni
din acest an demonstrează mobilizarea, dorința colectivului din unita
tea noastră de a îndeplini în condi
ții cit mai bune sarcinile ce îi re
vin. Astfel, planul producției-marfă
a fost îndeplinit și depășit cu circa
7 milioane lei, iar planul de export

Ing. CONSTANTIN SEDERIAȘ
directorul întreprinderii de mașini
electrice București

eu 24,3 milioane Iei. O depășire de
110,5 MW avem și la producția de
motoare electrice. Am putea spune.

deci, că situația este bună. Totuși,
dacă ne referim la producția fizică,
la numărul de motoare electrice fa
bricate, avem o restan'i de 12 000
bucăți. Această diferență între nu
mărul și puterea totală a motoarelor
realizate provine din structura sor
timentelor fabricate, la export fiind
solicitate îndeosebi motoare de pu-

— In aceste condiții, ce măsuri a luat condu
Din semnalele primite la redacție rezultă că
principalele probleme cu care se confruntă uni
cerea centralei -pentru recuperarea restanțelor și
tățile producătoare de motoare electrice sint :
mai buna folosire a capacităților de prodilcție in
lipsa unor materii prime și, in unele cazuri,
toate unitățile din subordine ?
chiar de comenzi. Situație determinată.într-o a— Problema care se pune este ca materiile
numită măsură și de felul cum au foăt repar
prime de care dispunem, și îndeosebi cuprul, să
tizate sarcinile de plan pe unităti- Pentru că in
fie astfel folosite > incit să ne achităm de obli
timp ce întreprinderea de mașini electrice din
București, de exemplu, este suprasolicitată. în
gațiile contractuale pe care le avem față de
treprinderea „Electroprecizîa" din Săcele nu arc
suficiente comenzi. Pornind de la aceste ele
mente. am solicitat tovarășului Petre MATEESCU, director economic al Centralei indus
triale de motoare și materiale electrotehnice,
șă se refere Ia măsurile luate pentru eliminarea
neajunsurilor semnalate și recuperarea restan
iii!
...B»
țelor la. producția
- ■■■■ ’ffewCT
il .... A . •
f,
—-Necesarul de motoare electrice,’'-afjf la.be- . -beneficiarii Ihterrii și partenerii externi. în a‘ heficiarii interni, cit și pe piața externă, osci
cest sens, am hotărit să repartizăm cuprul in
lează in funcție de volumul șl orientarea inves
primul rînd unităților care au restanțe. Priori
tițiilor efectuate, ne-a spus interlocutorul. Or,
tate se acordă realizării motoarelor necesare
de la o vreme, să solicită îndeosebi motoare
pentru îndeplinirea programului minier și ener
electrice de construcție specială și serie mică.
getic. în ce privește programul energetic, pre
De aceea, întreprinderea de mașini electrice
cizez că nu avem nici o restanță, toate mo
București, care are acest profil de fabricație,
toarele electrice destinate termocentralelor Roprimește și multe comenzi. Dealtfel. planul pe
10 luni al centralei a fost îndeplinit și depășit vinari și Turceni fiind fabricate conform grafi
celor întocmite. Există, intr-adevăr, o serie de
cu 57 000 kW. Exista însă diferențe în realizarea
restanțe în realizarea motoarelor electrice pen
planului producției fizice la diferite tipuri de
tru programul minier, dar care au fost repromotoare electrice. Astfel, planul la motoarele
gramate in trimestrul IV și. deocamdată; livră
sub 0.25 kW a fost depășit cu 11 000 de bucăți ;
rile satisfac necesarul. Astfel, in luna octom
planul nu a fost realizat însă cu 82 000 bucăți
brie au fost programate 460 motoare antigrizula motoarele electrice de 0,25 kW și peste.

Punctul de vedere al centralei industriale
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Executarea arăturilor adinei pînă /a ultimul hectar
Intensificarea livrării porumbului la fondul de stat
livrări suplimentare
în ultimele zile, odată cu încheierea transportului întregii producții
de porumb din cîmp, o bună parte
din forțele umane și mecanice din
cooperativele agricole ialomițene sint
concentrate pentru livrarea grabnică
a cantităților prevăzute la fondul de
stat. Pînă în seara zilei de 12 noiem
brie au fost livrate la fondul de stat
173 000 tone porumb, ceea ce repre
zintă 70 la sută din prevederile din
contracte. Multe unități, cum sint
cele din consiliile agroindustriale Balaciu, Fierbinți, Girbovi, Cocora, Urziceni și Grivița, și-au onorat obli
gațiile contractuale și chiar au livrat
în plus la fondul de stat însemnate
cantități. Dealtfel, in momentul de
față, in județul Ialomița se acțio
nează energic pentru ca în cel mai
scurt timp toate cantitățile de po
rumb contractate să ajungă în bazele
de recepție.
întrucît multe unități agricole au
obținut recolte mari, membrii aces
tora au hotărit să livreze suplimentar
cantități importante de porumb. Coo
perativele agricole din consiliul agro
industrial Balaciu aveau de livrat în
acest an la fondul de stat 16 193 tone.
Datorită producțiilor bune obținute,

ei au transportat pină acum la baze
le de recepție 18 100 tone, cu aproape
2 000 tone mai mult. Cooperativa
agricolă de producție Sf. Gheorghe
a depășit cu 57 la sută cantitățile
contractate, Munteni Buzău — cu 27
la sută și Balaciu — cu 20 la sută.
Pentru cantitățile livrate peste pre
vederile contractuale, unitățile res
pective beneficiază de venituri su
plimentare.
Și. cooperativele agricole de pro
ducție din Ciocirlia, Smirna, Roșiori,
Drăgoiești, Movllița, Urziceni, Miloșești, Dridu și Fierbinți și-au depășit
cu 10—50 la sută cantitățile de po
rumb prevăzute a fi livrate la fondul
de stat. Este nevoie insă ca, în con
siliile agroindustriale Andrășești și
Movila, să fie intensificat transportul
la bazele de recepție a! porumbului
aflat în pătulele diferitelor unități.
Pentru impulsionarea livrărilor la
fondul de stat, comandamentul jude
țean pentru agricultură a luat mă
sura ca unitățile care mai au de
transportat porumb la bazele de re
cepție să fie ajutate cu mijloacele
necesare.

Mihai VIȘOIU
corespondentul

„Scinteii”

TELEORMAN: Cu deplină răspundere

față de cerințele economiei
După ce unitățile agricole din ju
dețul Teleorman au încheiat recolta
rea porumbului, importante forțe
umane și mecanice sint concen
trate acum pentru a pune grab
nic la adăpost întreaga producție.
Pînă vineri seara s-au livrat la fon
dul de stat 74 la sută din cantită
țile planificate. Mai mult de 50 de
cooperative agricole, printre care „30
Decembrie" Alexandria. Merișanl,
Beuca. Bălăci. Botoroaga. Necșești,
„Voința" Salcia, au livrat în între
gime cantitățile de porumb prevăzu^te la fondul de stat. Pentru incheie-

rea grabnică a acestei importante
acțiuni, organele județene de partid
și agricole au redistribuit sute de
autocamioane si tractoare cu remorci
in consiliile agroindustriale Furculești. Traian. Turnu Măgurele, Con
tești. Smirdioasa, Slobozia Mîndra,
Zimnicea.
Cooperatorii din comuna Puranl,
după ce și-au onorat in întregime
obligațiile contractuale, au livrat su
plimentar peste 700 tone de porumb
boabe. Așa au procedat și coopera
torii din Dobrotești. care au livrat la
fondul de stat, peste contractul ini-

țial, 130 tone porumb. Firește, unită
țile agricole care depășesc prevede
rile de plan vor beneficia de im
portante venituri suplimentare. O
producție foarte bună au obținut în
acest an si membrij cooperativei
agricole Dracea : peste 8 000 kg de
porumb boabe la hectar de pe o su
prafață de 1 000 hectare. în ziua do
cumentării noastre, zeci de autoca
mioane și remorci transportau po
rumbul strins în grămezi pe ctmp.
„Am livrat producția contractată —
ne spune președintele cooperativei.
Vasile Vișan. Continuăm să trans
portăm cantități suplimentare și spe
răm să mai ducem in bazele de re
cepție cel puțin 1 200 tone de po
rumb. Acesta este răspunsul nostru
la sprijinul pe care-1 primim din
partea statului în sporirea recoltelor.'
Beneficiem azi de irigații și îngră
șăminte chimice, de mașini și utila
je agricole moderne, de soiuri de se
mințe de mare productivitate. Este
deci firesc ca și noi. sporind produc
țiile, dovedind răspundere fată de ce
rințele generale ale economiei națio
nale, să livrăm cantități suplimen
tare de cereale la fondul de stat".
Dar așa cum s-a subliniat și in
tr-o recentă analiză a comandamen
tului județean pentru agricultură,
într-o serie de unităti agricole livra
rea porumbului la fondul de stat este
întirziată. In această situație se află
cooperativele agricole „Partizanul
Roșu" Zimnicea. Lita. Seaca. Segarcea Deal. Segareea Vale. Frumoasa
ș.a., unde există deficiențe in orga
nizarea transportului porumbului din
cîmp. Despre măsurile întreprinse
pentru recuperarea răminerilor în
urmă și încheierea acestei acțiuni in
cel mai scurt timp ne-a informat to
varășul Teodor Dragu. directorul
întreprinderii pentru valorificarea
cerealelor: „Pentru unitățile agricole
care mai au porumb strins in grămezi
pe cîmp au fost redistribuite mijloa
ce de transport. La Moșteni, Cringu, Putineiu, Lisa. Slobozia Mindra si in alte locuri s-au format co
loane de autocamioane ale întreprin
derii județene de transporturi auto.
Aici au fost dirijate și mijloace de
încărcare mecanică. în bazele de re
cepție se lucrează in trei schimburi.

Minelor și Ministerul Energiei Elec
trice am întocmit grafice de livrare
a motoarelor electrice, astfel incit să
nu creăm greutăți în înfăptuirea
programelor minier, energetic și de
extracție a petrolului.

X După cum am mai arătat. înde
plinirea planului producției fizice la
toate sortimentele depinde de efortul, de mobilizarea propriului nostru
colectiv, de felul cum intervenim
pentru depășirea greutăților ivite,
De aceea, consider că noi trebuie să
facem in primul rind mal mult.

folosindu-se toate, mijloacele de des
cărcare mecanizată. A crescut, tot
odată. numărul cooDeratovilor din
formațiile de incărcare-deșcărcare a
mijloacelor de transport în spații
închiriate la unitățile agricole au
fost preluate în custodie, de către
întreprinderea noastră, peste 30 000
tone de porumb. Ca urmare a aces
tor măsuri, in ultima perioadă ritmul

Stan ȘTEFAN
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BUZĂU: în schimbul doi -

mai multe tractoare
$i în unitățile agricole din județul
Buzău se află sub semnul urgentei
eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor și executarea arăturilor
adinei de toamnă. Ca urmare a mă
surilor luate de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, in fiecare
unitate agricolă au fost constituite
echipe de cooperatori și mecanizatori
care, din zori și pină noaptea tirtiu,
string cocenii de porumb și-i trans
portă la bazele furajere. La această
lucrare sint folosite peste 1 000 de
atelaje. 200 mașini de adunat și căpițat, 150 de remorci de mare capaci
tate și alte mijloace. Cu toate că
timpul este înaintat, volumul lucrări
lor care au mai rămas de executat
este foarte mare. Din datele furniza
te de direcția agricolă județeană re
zultă că mari suprafețe mai sint ocu
pate cu resturi vegetale, lucrările
fiind intirziate mai ales în consiliile
agroindustriale Stilpu. Ziduri, Rușețu,
Rm. Sărat și Pogoanele.
. în ce privește arăturile, acestea au
fost executate pină in seara zilei de
12 noiembrie pe 82 la sută din supra
fețele planificate. Viteza zilnică la
arat a crescut, în ultima perioadă, de
la 4 600 hectare la 5 500 hectare. Exis
tă condiții ca prin mărirea cu 200 a
numărului de tractoare care lucrează
în schimbul II să se atingă nivelul
planificat de 6 000 hectare arate pe
zi. Ne-am convins de aceasta cu pri
lejul unui raid organizat în citeva
unități agricole.
In consiliul agroindustrial Stilpu
lucrau la arat, in schimbul de noapte, 38 de tractoare. Ca urmare, in
majoritatea unităților din acest con-

siliu agroindustrial arăturile au fost
executate pe suprafețe mari. In alte
unități se invocă insă lipsa tracto
riștilor. Iată o rezolvare care poate
fi generalizată. Pe terenurile C.A.P.
Scutelnici. la volanul tractoarelor se
aflau cadrele de conducere a coope
rativei, primarul și vicepreședin
tele consiliului popular, iar ară
turile erau de bună calitate. La Bălăceanu.' Săgeata, Gălbinași. Ziduri și
Costești se lucra repede, dar arătu
rile executate în schimbul de noapte
nu erau de calitate corespunzătoare.
E adevărat, s-a lăsat gerul, terenul
este tare, dar asta nu înseamnă că
plugurile nu pot fi reglate corect.
Conducerile acestor unităti si ale sec
țiilor de mecanizare trebuie să su
pravegheze permanent cum se lu
crează în schimburile prelungite, și de
nOapte. nu numai in cele de zi.
Din notele de constatare ale celor
patru echipe de control ale coman
damentului județean pentru agricul
tură am reținut numeroase măsuri
care, in această săptămină. au deter
minat realizarea și depășirea viteze
lor zilnice de lucru. Cele 1 560 de
tractoare care lucrează in schimbul
I sint. grupate in formații mari, iar
tractoarele A 1800 au fost repartizate
in unitățile unde lucrările sint răma
se în urmă. De asemenea, s-a stabi
lit un program operativ de întraju
torare intre consiliile agroindustriale,
astfel incit pînă la 15 noiembrie ară
turile de toamnă să se încheie pe în
treaga suprafață, in condiții calitati
ve superioare fată de anii trecuti.

Stelian CHIPER

corespondentul

Grupaj realizat de Ion TEODOR, Cezar
IOANA și R. P1EȘA

(Urmare din pag. 1)

livrărilor a crescut zilnic Ia aproape
20 000. tone porumb, față de 12 000—
13 000 tone cit prevedeau graficele
Practic,
dispuinițiale de preluare.
______ ___
.— —
nem de toate condițiile pentru ca,- in
citeva zile bune de lucru, întreaga
recoltă de porumb să fie pusă la
adăpost".
corespondentul

toase și s-au livrat 486 bucăți, față de circa 100
bucăți, cit s-au realizat in medie in celelalte
luni. Fabricația motoarelor electrice pentru pro
gramul minier este urmărită săptăminal și la
nivelul conducerii ministerului. Datorită măsu
rilor luate avem certitudinea că motoarele elec
trice pentru programul minier vor fi realizate
în totalitate pină la sfîrșitul anului. în general,
pentru recuperarea restantelor s-au întreprins o
serie de acțiuni care vizează mai buna folosire
a forței de muncă și a capacităților de produc
ție. Așa, de pildă, dispecerii de profil și alți
specialiști din centrală s-au deplasat și acordă
sprijin, asistență tehnică direct in unitățile cu
restante.’ Totodată,1' ’am? ihțervenit'1 țierffru redis
tribuirea fabricației unor tipuri' de motoare in
tre întreprinderile diu cadrul centralei. Astfel,
producția anumitor tipuri de motoare a fost
transferată de Ia întreprinderea de mașini elec
trice București Ia „Electromotor" Timișoara
și „Electroprecizîa" Săcele. In felul acesta
vor fi mai bine folosite capacitățile de producție
șt se asigură condițiile necesare pentru realiza
rea motoarelor destinate exportului, precum și
programelor minier și energetic, principalele
noastre priorități pînă la încheierea anului.

Municipiul mereu tînăr,
mereu înnoit

URGENTE ALE ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ

IALOMIȚA: La producții sporite,

liștii noștri. Cu sprijinul centralei și
al ministerului am întocmit progra
me pentru asigurarea conductorilor
de bobinaj și a materialelor electroizolante pentru ultimul trimestru al
anului. împreună cu Întreprinderile
„23 August" și „Vulcan" din Capi
tală am stabilit grafice precise pen
tru livrarea pieselor turnate din oțel. Totodată, in propria noastră uni
tate am intensificat activitatea de
reproiectare a unor subansamble și
am extins . fabricația carcaselor din
construcție metalică. Pe de altă par
te, ■ de comun acord cu Ministerul

Prioritate programelor speciale și producției pentru export"

„Comenzile și contractele încheiate să fie la nivelai
I. Deși anul acesta a fost un an
Ing. GHEORGHE BUCERZAN
cu multe greutăți în asigurarea ba
directorul întreprinderii
zei tehnico-materiale, datorită măsu- '
„Electroprecizia" Săcele
rilor luate pentru mai buna organi
zare a muncii, planai pe 10 luni Ia
producția fizică de echipament elcc- •
trie a fost îndeplinit și chiar depă
2. In primul rînd, am luat măsura
șit cn 36,2 milioane lei. Precizez a- de a redistribui forța de muncă, ast
cest lucru pentru a arăta că. atunci fel incit să putem lucra mai intens
cind am avut suficiente comenzi, co la fabricarea acelor produse pentru
lectivul nostru s-a mobilizat și a re care am avut comenzi și contracte
alizat produsele necesare economiei Încheiate. In vederea Îmbunătățirii
naționale. în cazul motoarelor elec aprovizionării tehnico-materiale am
trice, ne-au lipsit însă tocmai comen hotărit ca, periodic, un , cadru din ,
zile și. de.taceea», cu toate
ara.--conducerea lntreprtnderii;-’’,naast'rfe băf
introdus în fabricație o: serie de pro-.••.-•fie? deplaseze la'>'prî'tiOip'Slil 'MfftiZdrf'’
duse noi, nu am putut realiza dbcit care
——
-- livrează -■!
—>- —
nu- ne
ritmic
materia
90 la sută din prevederile de plan. primă și materialele contractate. Cu
La motoarele de 0,25 kW și peste toate acestea, o serie de_unități, cum
avem o restanță de 52 000 bucăți.
?r fi „Oțelul roșu" din Reșița, „LA-

rele antigrizutoase. întimpinăm. in
tr-adevăr, unele greutăți și din cau
za calității necorespunzătoare a car
caselor turnate pentru motoarele antiexplozive. Considerăm insă că prin
cipala răspundere ne revine nouă,
producătorilor de motoare, și, de aceea, am - acționat direct pentru îm
bunătățirea calității unor subansam
ble realizate prin cooperare. Astfel,
am realizat și introdus la unii furni
zori o serie de instalații^ pentru con
trolul Ia presiune al carcaselor tur
nate pentru motoarele antigrizutoase
și unde recepția o facem cu specia-

Foto : E. Dichiseanu
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ploatare a doua autogară. ușurindu-se legăturile călătorilor cu Zalău,
Simleu Silvaniei, Valea lui Mihai.
Rețeaua comercială s-a îmbogățit cu
un complex de laboratoare pentru
alimentația publică, cu noi spații co
merciale totalizind peste 12 000 mo și
Diete de desfacere a produselor agroalimentare. Printre lucrările de ma
joră importantă edilitar-gospodărească se numără și dublarea con
ductei de aductiune a apei potabilo
din sursa Gilău. care asigură nece
sarul de consum pentru întreaga
populație a municipiului ; în ultimii
ani. această rețea s-a prelungit cu
42 km. iar cea de canalizare cu 30 km.
înfăptuirile ultimilor ani reflectă
într-o mare măsură receptivitatea
consiliului popular municipal fată de
propunerile făcute de oamenii mun
cii in adunările cetățenești și cu alte
prilejuri. Pentru punerea in aplica
re a acestor propuneri s-au consti
tuit colective de lucru pe circum
scripții electorale care, prin structu
ra. prin competenta si modul lor de
lucru, au asigurat condițiile necesa
re realizării lor. în cea mai mare
parte prin participarea largă a ce
tățenilor. în felul acesta au fost con
struite străzi și trotuare, amenajate
si întreținute întinse zone verzi și
de agrement; regularizate porțiuni ale
Someșului șl Canalului Morii. Multi
'cetățeni au efectuat, de asemenea,
lucrări în sprijinul constructorilor de
locuințe, contribuind la scurtarea ter
menelor de dare in folosință și la
îmbunătățirea calității acestora. Va
loarea totală a muncii patriotice des
fășurate în actuala legislatură se ri
dică la peste 460 milioane Ici.
în ultimii doi ani. consiliul popu
lar municipal a acordat o deosebi
tă atenție participării cetățenilor la
autoaprovfzionarea locală cu produse
agroalimentare. în acest scop au fost
extinse si dezvoltate gospodăr!ile-a-'
nexă pentru creșterea porcilor, iepu
rilor si păsărilor, iar din acest an
au Început să producă o scamă de
ciupercării, toate contribuind la îm
bunătățirea meniurilor în cantine Si
în. unitățile de alimentație publică.
Pentru a veni in sprijinul cetățeni
lor. au fost depistate și amenajate,
pentru cultivarea legumelor si fruc
telor. 28 ha in preajma blocurilor și
în cartiere care., Împreună cu alte
845 ha de grădini existente în raza
orașului, au acoperit necesitățile de

consum ale multor familii. în toate
aceste acțiuni și-au făcut simțită pre
zenta cei 71 de deputat!, rhembrii asoclatiilor de locatari, ai comitetelor
de cetățeni. întregul activ obștesc al
consiliului popular, care au acționat
ca o puternică forță de mobilizare a
cetățenilor. Ia realizarea obiectivelor
amintite, stimulind întrecerea pentru
„cea mai frumoasă stradă", „cea mai
bine gospodărită curte și grădină".
— Spre a satisface în tot mai mare
măsură nevoile cetățenilor orașului
nostru — ne-a spus tovarășul Iosif
Gavrea. prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului
popular al municipiului Cluj-Napoca
— sintem conștienți că măi sint , incă
multe de înfăptuit. Unele obiective
sint in curs de realizare, altele vor
fi finalizate in viitoarea legislatură.
La sfirșitul acesteia, clujenii vor be
neficia de noi locuințe — In medio
peste 3 000 de apartamente ne an —
in' cartierele Zorilor. Aurel Vlaicu,
Gheorghieni 4 : se va lărgi artera ru
tieră Observator — Mănăștur cu incă
două benzi de circulație, iar legătu
ra cartierului Mărăști cu zona indus
trială nord-est se va face printr-un
pasai sub calea ferată, scurtindu-se
ia jumătate drumul' muncitorilor de
acasă la locul de muncă ; se vor da
în folosință o nouă hală de produse
agroalimentare și o modernă bază <je
tratament la Băile. Someșeni. De asemenea. cu participarea populației,
în 1983 vor fi finalizate lucrările de
construcție a bazei municipale de
sport si agrement, care va dispune
de un bazin olimpic și de alte două
bazine pentru copii, precum și amena.iările celorlalte baze de acest fel
din Parcul Rozelor, cartierele Mănăstur 2 și Grigorescu,
Realizarea tuturor acestor obiective
impune cu necesitate folosirea cu
maximă eficientă a cadrului larg de
afirmate a democrației socialiste, a
potențialului tuturor organizațiilor de
masă si obștești reunite în cadrul
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. .concentrarea eforturilor oa
menilor muncii pentru. îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de dezvoltare
economico-socială si edilitar-gosppdă-'
rească în profil teritorial.

■ Alexandra MUREȘAN
Costel ȘTEFĂNESCU
corespondentul „Scinteii*
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POLITICO IDEOLOGIC

DEZVOLTAREA ACCELERATA A FORJELOR DE PRODUCȚIE
condiție determinantă pentru înaintarea României spre progres și civilizație
„Putem afirma cu deplin temei, pe baza realităților,
că orînduirea socialista a creat condițiile pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pentru lichi
darea într-o perioadă scurtă a înapoierii moștenite de la
regimul burghezo-moșieresc, pentru ridicarea României
pe o treaptă superioară de progres și civilizație. Viața
demonstrează cu putere că numai dezvoltarea forțelor
Adevărul profund cl cuvintelor de mai sus, rostite de secretarul ge
neral al partidului nostru la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2
iunie a.e„ este pe deplin verificat de întreaga perioadă a construcției so
cialiste in patria noastră. Căci in acest răstimp, și cu deosebire după
Congresul al IX-lea al partidului, s-a criștolizat si pus în operă o vastă
strategie a dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a amplasării
lor judicioase pe întreg cuprinsul patriei. Despre importanța vi
tală a acestei opțiuni, despre multiplele și fertilele sale urmări, despre
ceea ce astăzi trebuie întreprins pentru punerea deplină in valoare a
uriașei baze tehnlco-materiole de care dispune societatea noastră, ne-am
propus să discutăm în cadrul dezbaterii de față, precizînd ca în mod
deliberat nu ne-am referit aici și la multiplele aspecte ale problematicii
forței de muncă, despre care vom vorbi cu olt prilej. Participă : conf. univ.
dr. Vasile BOZGA, Son DESMIREANU, director adjunct științific al Insti
tutului de planificare și prognoză, Sector univ. dr. Constantin POPESCU,
dr. Gheorghe SURPAT.
G. S. : începlnd mal ales cu mij
locul veacului trecut, economiști șl
oameni politici de seamă au răs
puns printr-un ,.da“ întrebării dacă
e posibil și necesar ca România
să devină o țară industrială >
Diopisie Pop Marțian atrăgea, ast
fel, atenția că „existența unui popor
sterp in industrie este precară", iar
Bogdan Petriceicu Hasdeu sublinia
că o „națiune agricolă1* este expusă
unui „singur bici de pietre. împle
tit din trei calamități solidare :
1. Mizerie agricolă. 2. Servitute in
ternă. 3. Robie externă". La rîndul
său, Mihail Kogălniceanu observa
că o țară care este numai agricolă
nu poate progresa în avuția sa, iar
A. D. Xenopol remarca faptul că
menținerea României în stadiul de
țară agricolă însemna că românii
„vor îndeplini in concertul po
poarelor europene munca manuală,
brută și grosolană, prost plătită și
puțin căutată, deoarece poate fi fă
cută de toată lumea, fi vor primi ca
răsplată a acestei munci grele și
încordate fărâmițările ce vor cădea
de la masa țărilor dezvoltate".
Asemenea opinii s-au conturat In
tr-o permanentă confruntare cu
idei care negau posibilitatea și ne-,
cesitatea industrializării țării, afirmînd chiar că poporului nostru îi
lipsește vocația industrială. O ast
fel de voce era bunăoară cea a con
sulului austro-ungar Bosicio, care,
denigrînd însușirile , și capacitatea
creatoare a Românilor, le recoman
da să-și valorifice energiile pentru
„producerea agricolă". El adăuga :
„românul n-are plăcere șî atragere
pentru alte industrii decît pentru
agricultură".
V. B. : Perioada Interbelică a
marcat o nouă fază atît în progre
sul ideii de dezvoltare a forțelor

i.

în perioada de după Unire indus
tria românească a făcut pași Însem
nați pe calea dezvoltării sale. In
anul 1938 industria contribuia cu
36,6 la sută la crearea produsului
social (față de 25 ia sută în anul
1913) și cu 28,4 la sută la crearea
venitului național (față de 19,6 la
sută în 1913). Nu este mai puțin
adevărat că dezvoltarea industrială
s-a caracterizat în perioada interbe
lică printr-o evoluție contradictorie;
existau astfel ramuri, subramurl și
întreprinderi cu un înalt grad de
modernitate, competitive cu realiză
rile similare pe plan european
în vreme ce In cele mai multe ramuri nivelul tehnic era dintre cele
mai scăzute. Amplasarea teritorială
era, de asemenea, deficitară ; pe lin
gă zone puternic industrializate, re
giuni întregi — mai ales din Mol
dova, Dobrogea, Oltenia — erau lip
site de o industrie modernă. Deși a
crescut intr-un ritm mai alert pro
ducția mijloacelor de producție față
de producția bunurilor de consum,
ponderea a continuat să fie în an
samblul producției industriale în
favoarea celor din urmă (54,5 la sută
față de 45,5 la sută). Concluzionînd,
se poate afirma că pentru depășirea
acestui stadiu, se cereau o altă con
cepție, alte mijloace, alte ritmuri,
imposibil de realizat în condițiile
Orinduirii capitaliste.
G. S. : Această concepție apar
ține Partidului Comunist Român,
un moment hotărîtor in afirmarea
ei constituindu-1 Conferința Națio-

nală a partidului din octombrie
1945, care a precizat că industria
națională reprezintă „pivotul iu
jurul căruia întreaga economie a
țării sc va dezvolta în condiții noi", că de forța industrială a țării depindea însăși independența țării. Trebuie mențio
nat că fundamentarea politicii parti
dului de dezvoltare industrială a ță
rii s-a desfășurat într-o permanen
tă confruntare cu ideile intens
vehiculate în acei ani de forțele
conservatoare care negau posibili
tatea industrializării țării, invocînd
inexistența resurselor, a tradițiilor
industriale și a forței de muncă
pregătită, puternica concurență a
țărilor dezvoltate. Odată cu cuce
rirea întregii puteri politice de că
tre clasa muncitoare, partidul a ini
țiat o vastă și complexă operă de
industrializare a țării. în această
amplă lucrare, un moment esențial
l-a reprezentat Congresul al IX-lea
al partidului, care a hotărit con
tinuarea în ritm susținut a dezvol
tării industriale a țării, amplasarea
judicioasă a forțelor do producție
Pe Întregul teritoriu al țării, dez
voltarea ou pași repezi a ramurilor
de vlrf, purtătoare ale progresului
tehnic, a acelor sectoare ce asigură
o maximă valorificare a resurselor
materiale și umane ale țării. Pe
această temelie s-a realizat o amplă
creștere a forțelor de producție, a
avuției naționale, România de astăzi
fiind de 15 ori mai bogată ca
România knului 1950.

rîndul țărilor cu o dezvoltare eco
C.P. Economiile dezvoltate ale
lumii și propria noastră experiență nomică medie.
constituie o strălucită confirmare a
C. P. Determinările benefice ale
acumulării ca funcție a progresului
acumulării înalte sînt multiple.
accelerat — teză formulată cu pes Practic, tot ce am realizat cu spor
te 100 de ani în urmă de Engels. în acești ani este condiționat nePentru România ultimului de mijlocit de efortul major de acuceniu și jumătate problema acu
mulare pe care l-a făcut națiunea.
mulării constituia problema vitală a Ca urmare a unei rate medii anuale
demarajului rapid al industrializării, a acumulării de 33 la sută cît. s-a
cheia deschiderii marilor transfor înregistrat in anii 1966—1980, a de
mări pe care le-a cunoscut în acești venit posibilă acumularea unor im
ani țara. Concepută și realizată in portante elemente tehnico-produccadrul unui orizont relativ îndelun iive ale avuției naționale, creșterea
gat de timp, strategia dezvoltării rapidă a puterii economice a tării.
econom lco-sociale a României, rod Comparînd cele două perioade ale
al gîndirii laborioase a tovarășului construcției socialiste, observăm că
Nicolae Ceaușescu, surprinde în- din efortul de investiții făcut de-a
tr-un sistem dinamic premisele o- lungul a trei decenii, ultimelor trei
biective ale progresului, motorul cincinale le revin 83 la sută. în
acestuia și finalitatea socială a e- timp ce investițiile medii anuale
fortului propriu depus.
realizate în perioada 1951—1965 au
"Că numai alocarea unei părți în fost de 24.1 miliarde lei. în ultimele
semnate din venitul național pentru trei cincinale s-a investit în medie
acumulare constituia pentru noi anual peste 120 miliarde lei. ceea
singura șansă de a ne înscrie prin ce înseamnă un efort investițional
tre țările dezvoltate ale lumii o de aproape 5 ori mai mare.
confirmă rezultatele obținute în
Rezultatul nemijlocit al unei aanii de după Congresul a! IX-lea semenea politici este creșterea aal partidului. Calculele demonstrea vuției naționale în bunuri materiale
ză că dacă în perioada 1971—1980 acumulate care în prezent se ridică
am fi destinat pentru acumulare la peste 3 400 miliarde lei. din care
numai 25 la sută din venitul na fondurile fixe reprezintă peste 2 100
țional în loc de circa 35 la sută, cît miliarde lei. Față de un spor al
s-a înregistrat efectiv, la sfîrșitul fondurilor fixe totale de 310 miacestui interval venitul național ar liarde lei, obținut in perioada
fi fost cu 114.8 miliarde lei mai 1951—1985. ' în următorii 15 ani
mic, iar fondul de consum cu 28.6
(1966—1980) sporul a fost de 1347
miliarde lei. în alternativa că rata miliarde lei; creșterea substanțială
acumulării ar fi fost doar 20 la a resurselor de investiții a asigurat
sută, venitul național ar fi fost cu deci în anii 1966—1980 lărgirea pro
154.5 miliarde lei mai mic. iar porțiilor dezvoltării eeonomico-sofondul de consum cu 40,6 miliar elale de aprpape 5 ori față de pe
de lei.
rioada anterioară. Pe o asemenea
I. D. Cit timp rata de acumulare bază trainică a fost posibilă crea
sporul venitului
a fost scăzută,
__ ___ _și _____
___
rea în această perioadă a peste 3
național, implicit ritmul mediu a- milioane noi locuri de muncă, cu
nual de creștere a fondului de aproape 900 mii mai multe ca în
consum au fost modeste. Saltul anii 1951—1965.
spectaculos
în anii,
,■ , _ _ se înregistrează
, - ,
I. D. Politica partidului nostru de
Phngresul al. K-lea.«nți.o.-,Acumulare și. folosire eficientă a
y?4?'? sporit de a Av- ■-resursglor'
dăstțriate .dezvoltării,
.își .
.
______
Ifi șută Ja,/3.8,8 la suta și; apoi. Ta,..•confiftmă
. ,„___
-.
.. . .. irrj.,,,.pe deplin justețea
’ jude- ■
peste 33 Ta sută. Dacă in cele trei cînd lucrurile și sub raportul evo
cincinale cuprinse între anii 1956— luției productivității muncii. Calcu
1970. unei rate de acumulare sub
dovedește că dacă în intervalul
30 la sută i-au corespuns creșteri lul
1966—1980 sporul absolut al pro
ale venitului național de 27—66
ductivității muncii s-ar fi menținut
miliarde lei, în anii 1971—1980. cînd la
celui înregistrat în anii
rata acumulării s-a ridicat în jur 1961nivelul
—1965, ar fi fost necesara, pe
de 34—36 la sută, sporul de venit
ansamblul
economiei, o forță de
național a atins 150 miliarde — 155
muncă suplimentară de peste 6 mi
miliarde lei.
lioane de persoane, adică 15,2 mi
Nu încape nici o îndoială că nu lioane. față de 9,2 milioane cît s-a
mai alocarea unei părți însemnate
din venitul național pentru dezvol
tare. conjugată cu preocuparea sus
ținută pentru folosirea judicioasă a
acesteia, au asigurat forța necesară
pentru înaintarea din ce în ce mai
rapidă, fapt dovedit deopotrivă de
evoluția ritmului mediu de crește
re a fondului de consum: de la 4.5
la sută în anii 1956—1960 și 5.3 la
sută în perioada 1961—1965. la 7 la
sută în cincinalul 1966—1970, la 7.5
Ia sută, respectiv. 8 la sută în cincinalele 1971—1975 și 1976—1980.
V. B. Toate ramurile economiei
Ca urmare a eforturilor făcute în
naționale, fără excepție, au înre
ultimul deceniu și jumătate, forțele gistrat în ultimul deceniu și jumă
de producție au atins un asemenea tate o dezvoltare extrem de rapidă.
nivel de dezvoltare incit în cinci
Este la îndemîna oricui să înțe
nalul actual cu o rată a acumulării
leagă că fără acest mare efort de
mai mică de 30 la sută se asigură
acumulare nu ne-am fi încumetat
resursele necesare înfăptuirii obiec
să începem și să ducem la bun
tivelor privind amplificarea și mo
sfîfșjt construcții pe cît de gran
dernizarea bazei tehnico-materiale
dioase. pe atit de utile economiei
șl creșterea in continuare a nive naționale, precum bogata salbă de
lului de trai. Viața a confirmat jus
hidrocentrale. Canalul Dunăre-Matețea orientărilor pentru care nu a rea Neagră, metroul bucureștean,
încetat nici o clipă să militeze platformele de foraj marin. N-am
. secretarul general al'partidului. pre fi avut atitea mari platforme indus
cum că alocarea unei părți însem
triale în toate județele tării, nici
nate din venitul național pentru
subramurl ale tehnicii de vîrf,
fondul de dezvoltare nu numai că
precum nici atîtea spații de învănu afectează consumul, ci, dimpo țămînt locuințe sau edificii de cul
trivă, asigură o trainică temelie tură cîte avem azi. Forța economiei
creșterii continue și din ce în ce mai noastre s-a evidențiat plenar deo
consistente a fondului de consum.
potrivă în momentele grave, de
Numai datorită faptului că s-a excepție prin care a trecut națiunea
mers neabătut pe această cale. în noastră în deceniul precedent.
pofida unor greutăți survenite
C. P. : Pe fondul aiocăril a circa
de-a lungul anilor, a fost posibilă
creșterea substanțială a venitului 30 la sută din venitul național —
național pe locuitor, care a soorlt nivel considerat optim pentru
de la .100 dolari — cît a fost in această perioadă — înfăptuirea cu
1950 — la aproape 1 600 dolari în succes a priorităților vitale ale dez
prezent, urmind să depășească voltării forțelor de producție în
2 500 dolari în 1985. Corespunzător noile condiții interne și internațio
acestui efort. România a depășit nale, ale afirmării cu putere a revo
Stadiul de tară slab dezvoltată. a luției știlnțifico-tehnice, ridică la
intrat în rîndul statelor cu o eco rangul de legitate obiectivă acțiu
nomie in curs de dezvoltare, a- nea factorilor intensivi, calitativi,
flîndu-se în prezent la limita su
perioară a. acestei grupări, pe care de eficiență și competitivitate în
o va depăși definitiv la sfîrșitul ceea ce privește utilizarea resurse
actualului cincinal, pentru a intra în lor. Această necesitate vitală pen-

Lumea Copiilor
«
Album duminical
Reportaj pe glob
Micul ecran pentru cel mici
Simfonia a IV-a de Bruckner,
(fragmente)
18.40 Călătorie prin țara mea. Pe ma
gistrala E 15 — Valea Prahovei
19,00. Telejurnal
19,25 Prin munca noastră clădim viito
rul ■ Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării
19.40 „Poema Română** de George Enescu. Producție a Studioului de film
TV
20,15 Film artistic : „Slberlada". Produc
ție a studiourilor sovietice. (Par
tea I)
21,50 Telejurnal
22,00 Concertul pentru pian și orches
tră de P.L Ceaikovskl
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8,00
8.30
9,00
9.30
10,00

Teleșcoală
Almanahul familiei
De strajă patriei
Muzică simfonică
Viața satului Q Prin munca noas
tră clădim viitorul. Apelul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — o vibrantă chemare că
tre toți fiii țării 0 La zi in agri
cultură Bl Investițiile, executate în
cele mai bune condiții șl la timpul
optim El Sfatul specialistului H
Activitățile industriale — sursă si
gură de venituri suplimentare în
cooperativele agricole a Ctmpul
ne oferă încă Importante resurse
furajere H Autoaprovlzionarea
BObiectlve stabilite de Congresul
al Xll-lea al partidului tn agricul
tură S Mecanizarea completa și
complexă a lucrărilor agricole ■
Dialogul faptelor. Reportaj

Luni, 15 noiembrie
PROGRAMELE 1 șl 2

In Jurai orei 9,30 — Transmisiune
directă'ăe la Moscova : Funeraliile
tovarășului Leonid Ulei Brejnev

înregistrat efectiv. Uri nivel practic
imposibil de atins in această pe
rioadă.
Dacă fn anii 1966—1980 ritmul me
diu de creștere nu ar fi fost 8,5 la
sută, cît s-a realizat in fapt, ci doar
7,5 la sută, necesarul de forță de
muncă în sfera producției materiale
ar fi trebuit să fie suplimentat cu
aproape 1,4 milioane persoane ; nu
mai în producția materială ar fi
fost necesară mai multă forță de
muncă decît s-a utilizat in aceasta
perioadă in economie.
x.,
plUuUtCreșterea mai rapidă .a productivității muncii s-a răsfrint deosebit
de favorabil asupra evoluției retri
buțiilor. In ipoteza că pe ansam
blul industriei, în perioada 1966—
. 1980, productivitatea muncii ar fi
fost cu 1 la sută mai mică decît
cea realizată, retribuția medie netă
lunară a personalului din acest
sector ar fi atins abia 2 000 lei. fată
de 2 307 lei cît s-a înregistrat efec
tiv la sfîrșitul anului 1980. Dacă
ritmul mediu anual de creștere a
productivității muncii ar fi fost
identic in perioada 1966—1980 cu cel
din anii 1951—1965, retribuția medie
netă lunară ar fi atins abia 1550
lei. cu aproape 800 lei mai puțin
față de nivelul realizat in fapt.
Există insă și alte unghiuri care
trebuie puse in lumină. Am in Ve
dere. de exemplu, faptul că prin
dezvoltarea industriei metalurgice
și a construcțiilor de mașini s-a
reușit să se așigure o parte tot mai
importantă din necesarul de mașini,
utilaje și instalații din țară. Astfel,
în volumul total al investițiilor
pentru datarea cu mașini și utilaje,
industria noastră și-a sporit contri
buția de la 66.8 la sută, în cinci
nalul 1966—1970, la 72,9 la sută in
cincinalul 1971—1975 și apoi la 77,9
la sută în anii 1976—1980, redueîndu-se în mod corespunzător efortul
valutar.
Capacitatea industriei noastre de
a acoperi nevoile economiei are ’
un spectriî extrem de larg. Agricul
tura noastră, de exemplu, nu a* fi
dispus de o asemenea largă bază
tehnico-materială fără construirea
unei puternice industrii de mașini
agricole și dezvoltarea Industriei
chimice. Aș aminti în acest sens
doar faptul că fariko industrie de ■ 1
jțngri^ămJiite chimice ar fi fost riecesar; la nivelul actualului consum
de îngrășăminte. să cheltuim
intr-un singur an peste 300
milioane dolari pentru a le asigura
din import. Nu mai punem în balan
ță efortul valutar extrem de costisi
tor pe care ar fi urmat să-l facem
în ce privește echiparea cu trac
toare. combine și alte utilaje agri
cole importate, pe care azi le pro
duce ,din. plin industria noastră
constructoare de mașini.

Valorificarea deplină a potențialului
imperativ
tehnic național
de mare actualitate

@ O

B
11.45
13,00
17,30
17.45
18,05

NICOLAE CEAUȘESCU

O cerință obiectivă: nivelul
înalt al acumulării

de producție, prin industrializare,
dît și pe planul înfăptuirilor prac
tice în acest domeniu. Și-au spus,
în acest sens, cuvîntul cîțiva factori
extrem de importanți. In primul
rind, elanul național determinat de
marea unire din 1918 a acționat ca
o veritabilă forță motrice, impulsionind eforturile poporului nostru,
potențînd vocația și capacitățile
sale creatoare. în al doilea rînd, re
sursele mult mai bogate și mai di
verse ale țării întregite au creat,
premise mai favorabile procesului
de industrializare. La rîndul lor, re
forma agrară, votul universal, alte
reforme
democratice au dus la
înlăturarea sau slăbirea consi
derabilă a forțelor ce se opu
neau industrializării. Marcanți oa
meni politici, sociologi și econo
miști s-au pronunțat pentru dez
voltarea industrială, a țării, argu
mentând că numai astfel se putea
valorifica cel mai bine efortul na
țional de muncă. Unul dintre aceș
tia scria astfel că „ceea ce com
parăm noi atunci cînd recomandăm
industrializarea nu este cantitatea
de muncă pe care o cheltuim noi
pentru a realiza anumite produse
cu cantitatea de muncă pe care o
cheltuiesc străinii. Ceea ce ne inte
resează pe noi — și ceea ce este in
tr-adevăr concludent cînd trebuie
să ne decidem pentru, sau împotriva
industrializării — <este sicorppar&rp. .
cantitatea de muncă' românească .pe .
care a'm cheltuit-o pentru d realiza
produsele naționale in țară cu can
titatea de muncă românească pe
care ar trebui s-o cheltuim pentru
a realiza produsele agricole cu care
am fi nevoiți să plătim — în lipsa
unei industrii — produsele indus
triale ale străinătății".

Industria-pivotul în jurul căruia
se dezvoltă întreaga economie

de producție asigură condițiile necesare pentru ridi
carea nivelului de viață al poporului, pentru progresul
științei, învățămîntului, culturii, pentru un grad superior
de civilizație al întregii societăți, mimai pe această bază
se asigură întărirea forței materiale și spirituale a pa
triei, independența și suveranitatea ei“.

tru optimizarea dezvoltării econo
miei naționale iși găsește în acu
mulările tehnico-prpductive și în
noul mecanism economic premisele
pbiective pentru a deveni și posi
bilă. La nivelul acestui an, de
exemplu, dacă se asigură o creș
tere a indicelui de utilizare a fon
durilor fixe oroductive cu numai
1 la sută, se obține un spor de
venit național de 5 ori mai mare
decît cel pe care îl asigură utili
zarea unui singur procent din rata
acumulării. Deci. în actuala etapă,
prioritate trebuie să capete in dez
voltarea pe mai departe a forțelor
de producție, factorii neinvestiționali. Aceasta este in prezent condi
ția hotăritoare a accelerării dezvol
tării economico-sociale. în această
viziune nouă au fost abordate la
plenara din 1—2 iunie a.c., cit și la
consfătuirile de lucru desfășurate in
ultima vreme problemele dezvoltă
rii pe mal departe ale economiei
noastre. Orientarea tranșantă a eco
nomiei românești spre dezvoltarea
intensivă își găsește o puternică și
expresivă ilustrare in desfășurarea
vizitelor de lucru ale secretarului
general al partidului, al căror obiec
tiv esențial îi constituie tocmai va
lorificarea deplină a tuturor resur
selor — materiale, tehnice și uma
ne — de care dispun în prezent în
treprinderile noastre.

A
Premiul național al Spaniei
pentru traducerea in românește
a operei lui Gongora
Un juriu format din
profesori universitari,
academicieni și dele
gați ai Asociației pro
fesionale pentru tra
ducători și interpret!
din Șpania a conferit
Premiul național al
Spaniei pentru tradu
cerea scriitorilor spa
nioli in alte limbi
poetului Darie Novăceanu, remarcabil his
panist, care s-a distins
printr-o susținută ac
tivitate de traducător
și inspirat eseist, pro
motor al valorilor li
terare spaniole și latino-americane în țara
noastră.
Prestigiosul
premiu f-a .fost atri
buit poetului român
pentru lucrarea Luis
de Gongora y Argote
— Polifem șl Galatcea,
apărută' anul acesta, în
condiții grafice exce
lente, la editura bucureșteană
„Univers"
(director: Romul Mun
teanul. Valoarea dis
tincției acordate poe
tului nostru — eu
mari merite și in tra
ducerea și prezentarea
multor poeți și proza
tori români în Spania
și America Latină —
u

ii

reiese și din numărul
mare al candidatilor
din acest an : peste
450 de autori de tra
duceri din literatura
spaniolă s-au prezen
tat la un concurs aflat
la' a treia ediție sub
girul unui juriu con
stituit din personali
tăți prestigioase ale
vieții culturale spanio
le. Comentind cu binecunoscuta-i aplicație
și pătrundere opera
de tălmăcitor a poetu
lui nostru. Zoe Dumitrescu-Bușulenga scria
recent : „Munca -unui
om de cultură care se
încumetă a întreprin
de o astfel de tentati
vă, de a aduce înspre
noi, de a traduce și
explica și comenta pe
Gongora cu instru
mentele la zi depă
șește obișnuitul efort
al traducătorului care
se oprește asupra unui
text oricit de spinos.
Si ediția monumenta
lă Găngora, apărută
la „Univers", mărturi
sește din partea lui
Darie Novăceanu, au
torul ei, nu numai o
apetență culturală enormă, ci și o iubire cu

totul specială pentru
-cel mai dificil dintre
poeții lumii», cuțp în
suși îl denumește". Și
iată că această iubire
competentă și erudită,
căreia poetul șj exe
getul român i-a con
sacrat nouă ani de
studiu benedictin, de
o impi^sionantă rigoa
re științifică. parcurgind o imensă bi
bliografie și cercetind
arhivele spaniole, a
fost încununată de un
mare premiu, ce nu
face decît să confirme
rezultatele unei opere
menite să contribuie
substanțial la cunoaș
terea reciprocă a cul
turilor noastre prin
tălmăcirea vocilor ei
cele mai autorizate.
Izbinda pe care o sem
nifică traducerea în
românește a operei Iui
GAngora este confir
mată de acest presti
gios premiu, ce consa
cră activitatea plină
de respect pentru cul
tură a unui poet ro
mân. precum și valoa
rea școlii românești da
hispanistică.
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Inițiativă editorială utilă

Pornind de la consi
derente înalt educa
tive, Dumitru Almaș
a alcătuit o captivan
tă carte cu poves
tiri pentru șoimii pa
triei și pionieri. Lucra
rea se tipărește în trei
părți (primele două au
și apărut) :
prima
pînă la Mihai Viteazul,
a doua pînă la Unirea
cea mare din anul
1918, iar a treia înmă
nunchează fapte din
epoca socialistă a Isto
riei țării noastre.1
De la „Străbunul
străbunilor — Burebista", „Decebal, eroul
dacilor" la „Ștefan
cel Mare, biruitor in
luptă de la Vaslui", la
„Curajul și puterea
lui Ion Vodă" șl mai
aproape,
pe
firul
istoriei, pînă la per
sonalitatea
proemi
nentă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în
truchiparea cea mai
înaltă a dragostei de
tară, de popor, de

muncă șl luptă pentru
dreptate și indepen
dentă. pentru progres
și pace — în fața
ochilfir, a minților is
coditoare si avide de
cunoaștere ale celor
mici se deapănă fante
ce ilustrează dragostea
de tară a înaintașilor,
a contemporanilor.
Semnificațiile
in
structive și educative
ale textului sînt sub
liniate (lucru foarte
important pentru be
neficiarii acestor vo
lume — copii si șco
lari mici) de ilustra
țiile corespunzătoare
realizate de Valentin
Tănase : chipurile unor domnitori luminați
ca Neagoe Basarab
(împreună cu fiul său
Teodosțe), așa cum
apar ei în tabloul votiv din ctitoria de la
Curtea de Argeș, chi
purile voievozilor Ște
fan cel Mare sau Pe
tru Rares desprinse. în
primul caz. din mi
niatura realizată în

1473 de Nîcodim șl
păstrată
astăzi
Ia
Putna sau. în cel de-al
doilea caz, din fresca
ctitoriei sale de la
Humor, imaginea bă
tăliei de la Posada
inspirată de miniatura
din Cronicon Pictum
Vlndobonense sau fi
gura lui Mircea cel
Bătrin asa cum apare
ea in fresca de la
Curtea de Argeș, păs
trată la loc de cinste
în Muzeul de artă al
republicii.
Inițiativa
Editurii
didactice și pedagogi
ce de a tipări intr-un
set distinct cele mai
reprezentative planșe
din cuprinsul volu
melor este lăudabilă,
culegerea inscriindu-se
ca o contribuție reală
la opera educativă a
scolii, a familiei, de
formare a conștiinței
patriotice si cetățe
nești a copiilor.

Florica
DINULESCU

Un monument părăsit...
Conătrult în 1698, Pa
latul de la Potlogi
este, alături de Pala
tul de la Mogoșoaia,
utiul dintre puținele și
cele mai reprezentati
ve monumente de ar
hitectură civilă româ
nească. Purtătoare ale
caracterelor stilistice
specifice epocii brincovenești, ele „stau cu
cinste alături de crea
țiile artistice cele mai
valoroase ale întregii
arhitecturi românești"
— după cum afirmă
profesorul Grigore Ionescu în ampla sa „Is
torie a arhitecturii în
România" (București,
Editura
Academiei,
1965). Palatul de la
Potlogi, ni se spunea,

este „de curînd res
taurat" (p. 136).
Privitorului dornic
să cunoască mai în
deaproape acest mo
nument de arhitectură
feudală, de excepțio
nală valoare, i se ofe
ră insă imaginea unei
frumoase clădiri pără
site, ale cărei ferestre
(odinioară Împodobite
cu elegante ornamente
florale de stuc) sînt
astăzi aproape in în
tregime sparte, lăsînd
libere căi de acces
ploii și intemperiilor
de tot felul. Colțuri de
zidărie sfărîmată, un
adevărat tunel spart
In mijlocul parterului
sub loggia de la etaj
întregesc această ima
gine dezolantă...

Ce fac în aceste con
diții
edilii locali 7
Cum se manifestă gri
ja lor față de acest
monument reprezenta
tiv pentru trecutul
nostru istoric și artis
tic, față de această
construcție investită cu
harul talentului și in
ventivității ■ înaintași
lor 1 Sînt întrebări
care se pun cu atit mai
acut cu cit un monu
ment ca acela de la
Potlogi reprezintă in
primul rind un docu
ment pe care trebuie
să-1 păstrăm pentru a
putea învăța de la el,
pentru a-i înțelege în
treagă frumusețea, im
portanța și valoarea.

Marina PREUTU /

S

PROGRAMUL 1

15,00
15,05
17,40
20,00
20,20

Telex
Emisiune In limba maghiară
Muzică
Telejurnal
Prin munca noastră clădim viito
rul ■ Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii1 țării
20.30 Film artistic : ,.Slberlada1*. Partea
a Il-a. Producție a studiourilor so
vietice
22,00 Telejurnal
PROGRAMUL S

Telex
Muzică
Almanahul familiei
Treptele afirmării. Tineri Inter
pret!
17,00 Moștenire pentru viitor i Aurel
Vlaicu
17.30 Pagini beethovenlene. Cvintetul tn
Ml bemol major pentru pian, cla
rinet, fagot șl corn opus 16
15,00
15,05
16,00
16.30

Dezbatere organizată de

Ioan ERHAN
și Silviu ACH1M

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Sf. Gheorghe
Foto? S. Cristian

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 14
noiembrie, ora 20 — 17 noiembrie, ora
20. în țară i Vremea va fi în general
caldă, exceptînd regiunile de șes din
sudul și estul țării, unde va fi răco
roasă la începutul intervalului. CCrul
va ti variabil, cu lnnorări accentuate în
Banat, Crișana, Maramureș, nordul
Transilvaniei și al Moldovei, tn aceste
regiuni vor cădea ploi locale. Vîntul va
sufla slab pini la moderat cu Intensi
ficări din sectorul sud-vestlc, îndeo
sebi tn zona de munte. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 5
și plus 5 grade, mai eoborite in prime
le nopți in estul Transilvaniei, iar cele
maxime intre 9 și 19 grade, pe alocuri
mal coborite acolo unde ceața va per
sista. tn București : Vremea se va în
călzi treptat, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. Vintul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus
2 și plus 2 grade, iar maximele tntre 12
și 16 grade.

ȘTIRI SPORTIVE
IERI, IN DIVIZIA „A" LA FOTBAL
Rezultatele tehnice ale etapei a
15-a a diviziei A la fotbal :
Universitatea Craiova — Dinamo
București 1—I (1—0). Golurile au
fost înscrise de Geolgău (min. 22) și,
respectiv, Iordache (min. 62) ; Jiul
— Politehnica Timișoara 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : Dina (min. 50),
Varga (min. 56) ; F.C. Olt - F.C.
Bihor 2—0 (1—0). Au marcat Iamandi
(min. 39, din II m) și M. Popescu
(min. 73) ; Sportul studențesc —
Chimia Rm. Viicea 1—0 (1—0). lorgulescu a Înscris în minutul 44 ;
F.C. Constanța — Petrolul Ploiești
0—2 (0—2). Au marcat Simâciu
(min. 6) și N. Lazăr (min. 13) ;
Corvinul — Steaua București 1—3
(0—0). Pentru oaspeți au înscris Mu-

reșan (min. 49), Balint (min. 69) și
Ralea (min. 72), golul gazdelor fiind
realizat de Mateuț (min. 53) ; F.C.
Argeș — S.C. Bacău 3—0 (2—0). Radu
II (min. 21), Cîrstea (min. 39) și
Moiceanu (min. 82) sînt autorii golu
rilor ; F.C.M. Brasov — Politehnica
Iași 1—2 (1—0). Gazdele au deschis
scorul prin autogolul lui Gheorghiu
(min. 17), victoria oaspeților fiind
obținută în urma punctelor realizate
de Nemțeanu (min. 77 și 87) ; C.S.
Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 1—0
(1—0). Unicul gol al partidei- a fost
marcat de Agiu (min. 39).
în clasament, pe primul loc se află
!n continuare Dinamo — 22 puncte,
urmată de Sportul studențesc —
22 p., Steaua — 19 p., Universitatea
Craiova — 18 p., Corvinul Hunedoara
— 18 p.
Etapa următoare, penultima a tu

rului, se va desfășura
săptăminii viitoare.

la sfîrșitul

• Cu două runde înainte de Înche
ierea Olimpiadei de șah de la
Lucerna, in turneul feminin conduce
echina U.R.S.S.. cu 28 puncte, urmată
de România — 25 puncte. Polonia și
Ungaria — cîte 22.5 puncte. R.F. Ger
mania — 21,5 puncte. S.U.A. — 21
puncte etc.
In runda a 12-a. echipa României
a întrecut cu 2.5—0.5 puncte repre
zentativa Bulgariei, victorie care spo
rește șansele echipei noastre de a
ocâpa un loc pe podium.
în competiția masculină se menține
lideră selecționata U.R.S.S., cu 37.5
puncte, urmată de S.U.A. — 30.5
?uncte. Cehoslovacia — 30 puncte (1).
n runda a 12-a s-au înregistrai;
următoarele rezultate : U.R.S.S.—
Rnmânla 3.5—0.5 ; S.U.A.—Ungaria
2.51—1.5 ; Suedia—Polonia 3—1 ; El
veția—Iugoslavia 2—2 ; Bulgaria—
R.F.' Germania 2,5—1,5.
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încheierea vizitei oficiale in Republica Socialistă România Cronica zilei
a ministrului afacerilor externe și cooperării
al Republicii • Djibouti
La Invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe și cooperării al
Republicii Djibouti, Moumin Bahdon
Farah, a efectuat o vizită oficială în
România, în perioada 11—13 noiem
brie 1982.
Cei doi miniștri de externe au
avut convorbiri oficiale, desfășurate
intr-o atmosferă de încredere și în
țelegere reciprocă referitoare la dez
voltarea relațiilor româno-djiboutiene și Ia principalele probleme inter
naționale.
în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe și cooperării al Repu
blicii Djibouti a avut, de asemenea,
convorbiri la conducerile Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Minis
terului Industriei Construcțiilor de
Mașini, Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare și Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate. ■
în domeniul raporturilor bilaterale,
cei doi miniștri au subliniat necesi
tatea convenirii și realizării unor ac
țiuni reciproc avantajoase de coope
rare economică, menționîndu-se do
meniile explorărilor geologice, con
strucțiilor. irigațiilor, horticulturii și
zootehniei.
în cadrul schimbului de păreri cu
privire la principalele probleme exis
tente în lume, miniștrit au reliefat
importanta acțiunii în direcția opri
rii deteriorării situației internațio
nale. reluării și consolidării cursului
sore pace, destindere și respectul indepe îiîhței naționale, promovării
coo ejrii bazate pe egalitate intre

toate țările, opririi cursei înarmărilor
și trecerii la măsuri concrete și efec
tive de dezarmare, in primul rind de
dezarmare nucleară.
Miniștrii au reafirmat atașamentul
țărilor lor la principiu! soluționării
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive a diferendelor dintre state exis
tente în Orientul Mijlociu. Cornul
Africii și alte regiuni ale globului.
Ei s-au pronunțat pentru asigura
rea neîntîrziată a independenței, Na
mibiei, reiterind solidaritatea si 'spri
jinul popoarelor lor pentru lupta de
eliberare a poporului namibian, sub
conducerea unicului său reprezen
tant legitim — S.W.A.P.O.
Miniștrii de externe ai României
și Republicii Djibouti s-au pronun
țat pentru măsuri concrete vizînd li
chidarea marilor decalaje dintre ță
rile sărace și cele bogate, a stării de
subdezvoltare economică și socială
în care se află o mare parte a ome
nirii și instaurarea unei noi ordini
economice internaționale.
Cei doi miniștri de externe au ex
primat dorința și hotărîrea celor
două țări de a intensifica conlucra
rea în cadrul O.N.U. și altor orga
nizații internaționale, al ..Grupului
celor 77“ și al mișcării de nealiniere.

★

încheindu-și vizita în țara noastră,
ministrul afacerilor externe și coope
rării al Republicii Djibouti. Moumin
Bahdon Farah, a părăsit, sîmbătă
dimineața. Capitala.
Pe aeroportul Otoneni. oaspetele
a fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale,
(Agerpres)

Convorbiri româno — vest-germane
în perioada 11—13 noiembrie 1982.
Berndt von Staden. secretar de stat
la Ministerul Afacerilor Externe al
Republicii Federale Germania, a
efectuat o vizită în țara noastră.
Oaspetele a avut convorbiri cu to
varășul Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe. în cadrul convorbirilor a
fost evidențiată cu satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor dintre Româ
nia și Republica Federală Germania,
dorința celor două părți de a da noi
dimensiuni schimburilor și cooperă
rii pe multiple planuri. în acest sens
au fost examinate o serie de măsuri
vizînd creșterea volumului schimbu
rilor comerciale, stimularea coo
perării economice și tehnico-științifice, a colaborării culturale în
scopul unei mai bune cunoașteri
reciproce, al promovării păcii și în
țelegerii in Europa și în lume. Tot
odată. s-a efectuat un schimb de
vederi cu privire la unele aspecte
ale situației internaționale actuale,
subliniindu-se necesitatea intensifi-

cării eforturilor pentru oprirea dete
riorării relațiilor internaționale si
reluarea cursului destinderii, pe baza
respectării independentei si suvera
nității fiecărui stat, a neamestecului în
afacerile interne și a avantajului re
ciproc. S-a subliniat necesitatea ca
problemele care confruntă omenirea,
conflictele și diferendele dintre state
să fie soluționate numai pe cale
pașnică, prin tratative. în acest
cadru, a fost evidențiată dorința ce
lor două țări ca lucrările reuniunii
de la Madri'd să se încheie cu rezul
tate pozitive, de substanță, care să
permită convocarea unei conferințe
de încredere și dezarmare în Europa,
să asigure continuarea procesului
multilateral început de Conferința
pentru securitate și cooperare in
Europa, să impulsioneze aplicarea
Actului final de la Helsinki, conceput
ca un tot unitar. Oaspetele a vizitat
obiective culturale din București.
La convorbire a luat parte Michael
Jovy. ambasadorul R.F. Germania la
București.

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii11
W In comuna Fărău, județul
Alba, a fost dat în folosință un nou
bloc de locuințe la parterul căruia
funcționează un atelier de croitorie,
unul pentru reparații radio TV, o
sifonărie. Blocuri cu spații comer
ciale la parter se vor da în curind
|n folosință și în comunele Avram
lancu și Roșia Montană.
H Specialiștii de la ferma Letea
a Stațiunii de cercetări și producție
legumicolă Bacău au introdus in
. 15 ;t an, pentru prima dată în cul
tiva, un hibrid de tomate realizat
prin încrucișarea a două soiuri de
mare productivitate și rezistente la
condițiile pedoclimatice din această
zonă. Rezultatul : s-a obținut o
producție de peste 60 000 kilogra
me roșii la hectar, adică de douătrel ori mai mare decît producțiile
obl șnuite.
B Cooperativa „Radio-Progres"
din București a organizat un nou
serviciu solicitat de cetățeni : înlo
cuirea benzii uzate de la casetele
muzicale. 8 Două noi magazine
auto-moto-velo-sport s-au deschis în
București : unul pe șoseaua Ștefan
cel Mare, bloc 26, și altul pe Calea
Moșilor, bloc 17. In curînd, noi mal gazine cu acest profil se vor des

chide in București, Giurgiu, ClujNapoca. Fină la sfîrșitul anului, re
țeaua de unități auto-moto-velosport va ajunge Io 65.
O In cartierul Tătărani din lași a
Intrat in funcțiune o nouă centrală
telefonică automată cu o capacita
te de 8 000 linii.
B Ia cunoscuta întreprindere de
rulmenți din municipiul Birlad a in
trat în funcțiune, cu peste două
luni înainte de termen, o nouă capocitate de producție. Aici se vor
realiza incă 100 000 rulmenți anual.
Noua capacitate a fost amplasată
in spații deja existente, iar toate
utilajele au fost construite prin autoutilare.
B O unitate a cooperativei de
producție, achiziții și desfacere din
comuna Cornu, județul Prahova, s-a
mutat la parterul unui bloc . nou.
„Spațiul ocupat mai înainte — ne
scrie Ion Lupulescu - a rămas ne
folosit. Și asta, de luni de zile.
Pînă cînd?"
B Țăranii cooperatori din lazu
rile, județul Tulcea, au organizat, într-un vechi grajd, devenit impropriu
pentru creșterea animalelor, o ciupercărie. Primele cantități de ciu
perci au și apărut in piețele Tulcei.

O delegație a Uniunii asociațiilor
de luptători din războiul de eliberare
națională a Iugoslaviei (SUBNOR),
condusă de general-colonel Vlado
Șcekici, președintele Prezidiului Co
mitetului Federal al SUBNOR, a
efectuat o vizită în țara noastră pen
tru schimb de experiență. Delegația
iugoslavă a avut convorbiri cu dele
gația Comitetului foștiloî luptători și
veteranilor de război împotriva fas
cismului, condusă de general-locotenent (r) Neagu Andrei, președintele
comitetului, a depus o coroană de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și a vizitat di
ferite obiective din Capitală, de pe
Valea Prahovei și din municipiul
Brașov.
Oaspeții au fost primiți de tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C;C. al P.C.R.
Cu ocazia vizitei, ambasadorul
R.S.F. Iugoslavia, Miloș Melovski, a
oferit un cocteil în cinstea delegației
SUBNOR.

LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
i
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A TOVARĂȘULUI L. I. BREJNEV
La Ambasada U.R.S.S. din București

feri au avut loc

Condoleanțe prezentate
de delegații ale oamenilor muncii,
ale unor organizații și instituții

in numeroase localități din țară

*

La invitația Academiei Republicii
Socialiste România, acau. prof. Pericles
Theoharls. președintele Academiei
din Atena, a eiectuat o vizita in țara
noastră in perioada 9—13 noiembrie.
Oaspetele a vizitat institutele cen
trale de chimie, de fizică, cel națio
nal pentru creație științifică și tennică, de cercetări și proiectări tennoiogice in transporturi și institutul
politennic București.
Cu acest prilej acad. prof. Pericles
Theoharis a apreciat rezultatele obți
nute ae către oamenii ae știința și
cercetătorii romani, remarcinu in mod
deoseoit realizările Institutului central
de chimie, a cărui activitate se des
fășoară sub directa indrumare a to
varășei academician doctor inginer
Eiena Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a științei mondiale.
De asemenea, profesorul elen a
avut întrevederi la Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie și
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, in cadrul cărora a fost apreciată
pozitiv colaborarea existentă intre
oamenii de știință din cele două țări
și s-au abordat posibilități de dezvoitare in viitor a cooperării in noi
domenii de interes reciproc ale știin
ței și tehnicii.

★

Simbătă a fost semnat la Bucu
rești Protocolul privind schimburile
pe anul 1983 de bunuri de consum
intre ministerele de comerț interior
din Republica Socialistă România Și
Republica Populară Bulgaria, care
prevede creșterea importantă a vo
lumului schimburilor și diversifica
rea acestora.
Protocolul a fost semnat din partea
română de tovarășa Ana Mureșan,
ministrul comerțului interior, iar din
partea bulgară de tovarășul Gheorghi
Karamanev. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministrul comer
țului interior și al serviciilor.
A fost de față Todor Stoicev. am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★

Sîmbătă dimineața îa sediul Consi
liului central al Asociației juriștilor
a avut loc un simpozion organizat de
asociație, cu tema „Concepția Parti
dului Comunist Român, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
realizarea dezarmării, destinderii și
păcii in lume“. Au fost prezentate
comunicări privind imperativii! oprijrii cursei. înarmărilor și ■ înfăptuirii,
^dezarmării, propunerile României
privind încetarea cursei înarmărilor
și declanșarea unui proces real de
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară. întărirea rolului
O.N.U. în negocierea unor măsuri
substanțiale de dezarmare, creșterea
rolului popoarelor, al opiniei publice
mondiale, al oamenilor de știință in
infăptuirea dezarmării.
Comunicările au pus cu pregnanță
în evidență concepția profund uma
nistă a partidului nostru, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la
necesitatea imperioasă a abolirii for
ței și amenințării cu forța in rapor
turile dintre state, a utilizării resur
selor materiale și umane de care
dispun popoarele in scopul dezvol
tării economico-sociale, a reducerii
bugetfelor militare și trecerii la
dezarmare.
Au participat membri al asocia
ției. cadre didactice, cercetători și
studenți, precum și funcționari supe
riori din Ministerul Justiției și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

★

în perioada 7—13 noiembrie, o
delegație a Mișcării pentru pace din
Elveția a făcut o vizită in România
la invitația Comitetului Național
pentru Apărarea Păcii. Delegația a
fost formată din dr. Franz Keller și
Hilde Sernatinger. membri ai Mișcă
rii elvețiene pentru pace.
în timpul șederii in tara noastră,
dd’evaria a fost primită la Comitetul
Național pentru Apărarea Păcii. Cen
trul național pentru promovarea prie
teniei și colaborării cu alte popoare,
Consiliul Național al Femeilor. Co
mitetul județean Argeș al F.D.U.S.
și a vizitat obiective industriale, agri
cole și social-culturale din București
și județul Argeș.
(Agerpres)

-------------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------------------- •

Mii de bucureșteni au continuat să
vină, in cursul zilei de simbătă. la
sediul Ambasadei Uniunii Sovietice
din București pentru a prezenta
condoleanțe in legătură cu încetarea
din viață a tovarășului Leonid Ilici
Brejnev, conducător încercat al parti
dului și statului sovietic, militant de
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, prieten apro
piat al României socialiste.
Manifestindu-și Întreaga lor compa
siune în aceste momente de grea
încercare prin care trtt popoarele
Uniunii Sovietice, s-au perindat prin
fața portretului cernit al tovarășului
Leonid Ilici Brejnev, aducîndu-i un
ultim omagiu, numeroase delegații
reprezentînd organizații de masă si
obștești, ministere. întreprinderi, in
stitute de cercetare și proiectare. In
stituții de învățămint.
în numele comuniștilor și al colec
tivelor de muncă pe care le-au re
prezentat. delegațiile au exprimat
ambasadorului V. I. Drozdenko, ce
lorlalți membri ai ambasadei profun
de condoleanțe, sentimentele lor de
prietenie și solidaritate .pe. care
tregul nostru ponor le nutrește fată
de'popoarele sovietice.
Au prezentat condoleanțe delegații
ale Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.. Consiliului Național
al Femeilor. Ministerului Apărării
Naționale. Comitetului de Stat al
Planificării. Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe.
Consiliului Național pentru Știință
și Tehnologie. Procuraturii Generale.
Ministerului Turismului, Consiliului
Național al Apelor. Ministerului Agriculturrî și Industriei Alimentare.
Ministerului Justiției, Ministerului

Sănătății, întreprinderii de mașini
grele, de mecanică de utilaj chimic.
,.Adesgo“. de încălțăminte „Pionie
rul", „Steaua roșie", „Energoreparații", de încălțăminte „Dîmbovița",
„Apollo", de anvelope „Danubiana",
„Vulcan", „Electromagnetica". „Auto
buzul". de ventilatoare, „Tinăra gar
dă", „Tricotajul roșu", „Metroul", po
ligrafică „Tiparul", de produse zaha
roase. „Țesătoriile reunite". „Metali
ca". Monetăria statului. Combinatului
de articole tehnice din cauciuc Jilava.
Institutului de proiectări și cercetări
pentru construcții de mașini. In
stitutului de .cercetări și proiectări
electrotehnice, din partea liceelor
„Gheorghe Șlncai". industrial „Dîm
bovița". „Gheorghe Lazăr". industrial
„Autobuzul", Grupului școlar „Vul
can", din partea școlilor generale nr.
190. nr. 150 și nr. 146.

★

Numeros! oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile constănțene au continuat simbătă să vină la se
diul Consulatului general al U.R.S.S.
Ta Constanta pentru a aduce lui
Leonjț!:.Țlfci Brejnev un ultim..qțna-,
■giu. 'pehtf'.U a-șl. manifesta ..profunda
Prețuire, 'stlniă și respectul' fată de
memoria ilustrului conducător al
partidului și popoarelor Uniunii So
vietice.
în numele comuniștilor și al colec
tivelor ne care le-au reprezentat, ei
au semnat in cartea de condoleanțe,
exprimind. totodată, consulului gene
ral al U.R.S.S.. V. P. Bagaev, senti
mentele de prietenie și solidaritate
pe care întregul nostru ponor le nu
trește față de popoarele Uniunii So
vietice.
Prin fața portretului îndoliat al ma
relui dispărut au trecut, de asemenea,
delegații ale comitetelor județene de
partid și ale consiliilor populare ju
dețene din Brăila, Galați și Tulcea.

Depunerea unor coroane de flori
Sîmbătă, la Ambasada Uniunii So
vietice din București, sub portretul
îndoliat al tovarășului Leonid Ilici
Brejnev au mai fost depuse coroane
de flori din partea Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni-

tății Socialiste. Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România. Consiliului Național al Fe
meilor, Consiliului General:A.R.L.U.S„
din partea unor ministere, instituții
și întreprinderi din Capitală.

X

Adunări de doliu
în întreaga țară au avut Ioc. sim
bătă. adunări de doliu in legătură cu
încetarea din viață a tovarășului
Leonid Ilici Brejne^. în mari între
prinderi industriale, centre universi
tare. cooperative agricole de produc
ție și întreprinderi agricole de stat,
în localități rurale, participanții —
activiști de partid și de stat, munci
tori, ingineri și tehnicieni, oameni d<f
știință, cadre didactice, studenți și
elevi. locuitori ai satelor — au adus
un ult'm omagiu eminentului condu
cător al partidului și statului sovietic.
Cei care au luat cuvintul în cadrul
adunărilor au evocat îndelungata și
bogata activitate revoluționară a lui
Leonid Ilici Brejnev. consacrată par
tidului, făuririi socialismului și co
munismului in țară vecină și priete
nă. rolul său important în promova
rea unei politici externe de pace și
tolaborare in Europa și în întreaga
lume. în afirmarea nobilelor idealuri
ale umanității, de oprire a cursei
Înarmărilor și trecere la dezarmare,
de împiedicare a izbucnirii unei ca
tastrofe termonucleare. în lupta îm
potriva imperialismului, pentru liber
tate și progres social.
Vorbitorii au subliniat, totodată,
contribuția tovarășului Leonid Ilici
Brejnev la amplif’carea continuă a
colaborării și prieteniei dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. îm
părtășind din adîncul inimilor dure
rea pe care o încearcă popoarele
Uniunii Sovietice prin pierderea re
marcabilului conducător de partid și
de stat, ei au dat glas sentimentelor
lor de compasiune și solidaritate fră
țească cu popoarele Uniunii Sovie
tice. au exprimat convingerea că. sub
conducerea încercată a marelui par-

tid făurit de Lenin, popoarele sovie
tice vor obține noi și tot mai mari
succese pe drumul luminos al comu
nismului. că raporturile de prietenie
și înțelegere dintre poporul român și
popoarele Uniunii Sovietice vor cu
noaște o nouă și puternică afirma
re pe toate planurile, în interesul și
avantajul reciproc, al cauzei păcii și
progresului, al destinderii internațio
nale.
Asemenea adunări au avut loc la
întreprinderile bucureștene „23 Au- ,
gust", de mașini grele si de utilaj
chimic „Grivița roșie", la întreprin
derile „Porțelanul" din Alba Iulia,
de vagoane din Arad, de autoturis
me Pitești, de autocamioane Brasov,
de oțeluri speciale Tîrgoviște, „Elec.troputere" Craiova, metalurgică de
metale neferoase Baia Mare, de fire
sintetice Săvinești, „Unio" Satu
Mare. „Independența" Sibiu, mecani
că Timișoara, la combinatele siderur
gice Reșița și Hunedoara, petrochi
mice Bo-zești si Brazi, chimic Tîrgu
Mureș, de celuloză și hirtie Suceava,
la laminorul de tablă din cadrul Com
binatului siderurgic Galați, la Șan
tierele navale Drobeta-Tumu Severin,
în centrele universitare Cluj-Napoca
și Iași. în cooperativele agricole de
producție Călacea-Bihor. Smeeni-Buzău. Dor Mărunt — Că'ărași, Cobadin — Constanța. Braniștea — Giur
giu, Smirna — Ialomița, Cczieni —
Olt. Horoatu Crasnei — Sălai, Purani — Teleorman. Costești — Vaslui,
în intreprinderile agricole de stat Urleasca — Brăila. Niculițel — Tulcea,
în comunele Teaca — Bistrița-Năsăud, Bucecea — Botoșani, Ozun —
Covasna. Băltești — Gorj. Sincrăien!
— Harghita. Mihăești — Vîlcea.
Tîmboiesti — Vrancea.

Telegrame de condoleanțe
în legătură cu încetarea din viațăa tovarășului Leonid Ilici Brejnev,
comitetele județene de partid si con
siliile populare, precum și munici
piile și orașele care întrețin legături
directe cu diferite regiuni din Uniu
nea Sovietică au adresat telegrame
de condoleanțe organizațiilor similare
și conducătorilor acestora.
Au adresat, de asemenea, telegra
me de condoleanțe instituțiilor și or
ganizațiilor. șim.iȚarq.din U.R.S.S., .Co-,
mfietiil de Sțaț pentru Energig, ffti-,
cleară. Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Producție, Achiziții și Des
facere a Mărfurilor, Uniunea Centra
lă a Cooperativelor Meșteșugărești,
Consiliul Național al Organizației
Pionierilor și Șoimilor Patriei. Comi
tetul foștilor luptători și veteranilor
de război împotriva fascismului. Co
mitetul Național pentru Apărarea
Păcii. Consiliul Național al Societă
ții de Cruce Roșie. Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport,
alte instituții centrale, organizații de
masă și obștești.
Un număr de întreprinderi și insti
tuții din Capitală și din țară au
transmis telegrame de condoleanțe
Ambasadei U.R.S.S. la București.
în telegrame se arată că oamenii
muncii. întregul nostru popor se află,
în aceste momente, alături de po
poarele sovietice în greaua pierdere
suferită prin încetarea din viață a
lui Leonid Ilici Brejnev, personali-

tate remarcabilă a lumii contempo
rane. militant strălucit al mișcării
comuniste si muncitorești internațio
nale, a luptei mondiale pentru liber
tate, democrație și progres. Sint re
levate contribuția deosebită a condu
cătorului partidului si statului sovie
tic. preocuparea sa statornică pentru
înfăptuirea aspirațiilor vitale ale po
poarelor — pacea în întreaga lume.
Subliniind cursul ascendent al colabOÎ’ăriițfțîtȚlfiTâteraie româno-sovietice. bazată pe deplină egalitate, sti
mă șl respect reciproc, pe principiile
independenței și suveranității națio
nale, ale solidarității internaționale,
este evidențiată contribuția esențială
a frecventelor întîlniri. convorbiri și
înțelegeri dintre tovarășii Nicolae
Ceausescu și Leonid Ilici Brejnev la
întărirea bunelor relații dintre parti
dele, statele și popoarele noastre, la
accelerarea construcției noii orinduiri
în cele două țări, la cauza generală
a socialismului, progresului si păcii
In lume.
Dînd glas sentimentelor de pro
fundă compasiune fată de popoarele
sovietice, in telegrame se exprimă
încrederea că relațiile dintre P.C.R.
și P.C.U.S., dintre România si Uniu
nea Sovietică se vor dezvolta și di
versifica pe mai departe, in intere
sul popoarelor și țărilor noastre, â!
cauzei păcii si socialismului.
/
i
(Agerpres)

ÎN ACESTE ZILE DE DOLIU

Oamenii sovietici aduc un ultim omagiu celui
care a fost conducătorul partidului și statului

VĂ INFORMĂM OESPIR.E:
Dezvoltarea rețelei
care asigură efectuarea
operațiilor C.E.C.
Asigurarea servirii în cele mai
bune condiții a populației consti
tuie obiectivul principal al activi
tății întregului personal al Casei de
Economii și Consemnațiuni.
Casa de Economii și Cont>emnațiuni, instituție bancară specializată
in relațiile cu populația — adevă
rată bancă a acesteia — și-a dez
voltat necontenit rețeaua de uni
tăți pentru a se apropia de public,
care deține astăzi aproape 20 mili
oane de librete. în prezent, rețeaua
operativă C.E.C. numără circa
10 500 unități amplasate in muni
cipii. orașe, sate, comune, între
prinderi, șantiere, platforme indus
triale. C.A.P., instituții, școli etc.,
astăzi o unitate C.E.C. deservind
în medie circa 21 000 locuitori.
în ultimii ani s-a acordat c aten
ție sporită înființării de unități. în
deosebi în noile cartiere ale orașe
lor. acolo unde există o densitate
sporită a populației. De asemenea,
in ultima perioadă, direcția în care
au acționat unitățile C.E.C. a fost
aceea de a economisi timpul liber
al populației. înființînd numeroase
puncte de servire C.E.C. la locul de
muncă al personalului. Consecința
firească a acestei dezvoltări a dus
la creșterea volumului operațiilor
fără numerar. îndeosebi a depune
rilor pe bază de consimțămint prin
virament.
într-o primă etapă s-a acționat
pentru înființarea de puncte de

servire C.E.C., în toate unitățile
socialiste încadrate cu peste 500 de
oameni ai muncii, după care s-a
trecut la extinderea rețelei și in
celelalte unități încadrate cu mai
puțin de 500 de oameni ai muncii.
Prin dezvoltarea rețelei de ser
vire. organizarea în bune condiții a
activității de ghișeu, un program
de funcționare adecvat, precum și
o exigentă pregătire politico-profesională a personalului de ghișeu
Se asigură reducerea permanentă a
timpului de așteptare a populației
la ghișeu, o servire plină de soli
citudine și în final sporirea sume
lor depuse la C.E.C., care după
cum se știe satisfac atît interesele
personale ale depunătorilor, cit și
pe cele generale.

Plățile efectuate de C.E.C.
pentru titularii de conturi
curente personale
în dorința de a satisface cît mai
deplin cerințele populației în le
gătură cu efectuarea de către uni
tățile C.E.C. a unor plăți pentru
achitarea serviciilor prestate de
unitățile socialiste populației, Casa
de Economii și Consemnațiuni pune
Ia dispoziția cetățenilor un instru
ment de economisire care îndepli
nește aceste condiții — Contul cu
rent personal.
Conturile curente personale se pot
deschide la oricare sucursală sau
filială C.E.C. de către persoanele
majore pe baza unei depuneri mini
me de 100 de lei. în conturile cu
rente se pot efectua depuneri în nu

merar de către titularii de conturi
sau altg persoane, la oricare unitate
C.E.C. din țară și prin virament, din
drepturile bănești (totale sau par
țiale) provenite din retribuții, pensii
și alte drepturi.
Plățile în numerar se pot efectua
pe bază de cecuri semnate de titu
lari sau de persoanele împuterni
cite de acesta (cel mult două per
soane). Plata în numerar a cecuri
lor obișnuite se poate efectua de
către sucursala sau filiala C.E.C. la
care s-a deschis contul, precum și
de altă unitate C.E.C. — stabilită de
titular — iar plata în numerar a
cecurilor din carnetul de cecuri cu
sumă limitată se face de oricare
sucursală, filială sau agenție C.E.C.
din țară.
Din aceste conturi, titularii pot
solicita unităților C.E.C. să le efec
tueze diferite decontări ca de exem
plu plata abonamentelor telefonice,
de radio și televizor, consumul de
energie electrică și de gaze, plata
chiriilor, a impozitelor și primelor
de asigurare și altele. Toate aceste
plăți sint efectuate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni în limita
disponibilului din cont in mod gra
tuit, acordînd și o dobîndă de -2 la
sută pe an pentru sumele econo
misite.
Trebuie reținut deci că avantajul
deosebit al aces.tui instrument de
economisire il constituie faptul că
asigură titularilor păstrarea econo
miilor și efectuarea de plăți perio
dice și ocazionale din sumele depuse
in cont, fără ca aceștia să fie nevoiți să se deplaseze personal la ca
sieriile întreprinderilor sau institu
țiilor prestatoare de servicii.

Încetarea din viață a lui Leo
nid Ilici Brejnev, care, timp de aproape două decenii, s-a aflat in
fruntea partidului comunist și a
statului sovietic, continuă să indolieze inimile milioanelor de oameni
sovietici. Capitala U.R.S.S., intreaga țară trăiesc zile de profundă
tristeie.
Prin Sala coloanelor a Casei sin
dicatelor, cernită, in acordurile
marșurilor funebre, trec, pentru a
aduse un ultim omagiu celui dis
părut, lungi, nesfirșite coloane de
muncitori și țărani, intelectuali și
militari din capitală și din regiu
nea Moscovei, din alte orașe ale Uniunii Sovietice. Sint prezenți lu
crători ai sovhozurilor de pe întin
sele păminturi desțelenite ale Kazahsta nului.
Simbătă dimineață, primii care au
trecut prin fața catafalcului cu cor
pul neinsuflețit al conducătorului
partidului și statului au fost repre
zentanții oamenilor muncii din ra
ionul Sverdlov al Moscovei. Ei au
fost urmați de reprezentanții mul
tor națiuni și naționalități din Uni
unea Republicilor Sovietice Socia
liste, de militari, studenți și elevi
Chipuri pe care și-a pus pecetea
mihnirea produsă de încetarea din
viața a lui Leonid Brejnev. Dar ele
exprimă și hotărirea fermă de a
continua, sub conducerea partidului
comuniștilor, opera de construire a
comunismului in Uniunea Sovieti ■
că.
Garda de onoare la catafalc se
schimbă din trei In trei minute ;
preiau, fiecare schimb, conducători
de partid și de stat, fruntași in pro
ducție, oameni de știință și artă,
militari.

Clipă de clipă, prin fața catafat
eului, înconjurat de nenumărate
cordoane de flori, în acordurile so
lemne ale marșurilor funebre, trec
alte mii și mii de oameni sovietici.
Trec reprezentanții forțelor armate,
veniți să-și ia rămas bun de la cel
care a fost președintele Consiliului
Apărării al U.R.S.S. Printre ei —
veteranii Armatei a 18-a se înclină
în fața catafalcului, cinstind și în
acest fel memoria tovarășului lor
de arme, a celui care i-a însuflețit
la fapte de vitejie in timpul Mare
lui Război pentru Apărarea Patri
ei. Vin apoi piloți cosmonauți și
constructorii de nave cosmice, care
tșl aduc prinosul recunoștinței lor
pentru eforturile depuse în activi
tatea de explorare a spațiului ex
traterestru și de creare a tehnicii
cosmice moderne. Trec In tăcere
oameni de diferite virste, veterani
de război și de pe frontul muncii,
tineri muncitori și specialiști, stu*
denți, comsomoliști și pionieri.
In coloana celor care au venit
să-și ia rămas bun de la cel ce a
fost secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., au
trecut, sîmbătă, și șefii reprezep.tan'elor diplomaVce ale unui nu
măr de 112 țări, acreditați la Mos
cova. Printre ei, a adus ultimul
omagiu celui dispărut și ambasado
rul țării noastre in Uniunea Sovie
tică, Traian Dudaș.

+

Pe întreg cuprinsul Uniunii So
vietice fionttnuă să fie organizate
adunări și mitinguri- de doliu pri
lejuite de încetarea din viață a lui
Leonid Ulei Brejnev. In hale de
producție, pe marile șantiere sibe

riene, in laboratoare și spitale, in
unități de producție cu foc conti
nuu, in școli și institute de invățămint superior, in colhozuri și sov
hozuri, oameni al muncii sovietici
de toate virstele și profesiile oma
giază, în cuvinte alese, pornite din
inimă, pe marele om politic, fiu cre
dincios al partidului și al clasei
muncitoare, dind expresie sentimen
telor de înaltă prețuire a vieții și
activității șale desfășurate timp de
peste cinci decenii in rîndurile
partidului comunist.
De la asemenea mitinguri și adunări, presa sovietică a continuat
să publice telegrame de condolean
țe adresate Comitetului Central al
partidului, Prezidiului Sovietului
Suprem, Consiliului de Miniștri de

mari colective de oameni ai mun
cii din întreaga țară, de oameni
simpli din cele mai îndepărtate așezări ale imensei țări a socialis
mului. Sint, de asemenea, insera-te
telegrame și mesaje de la conducă
torii unor țări cu prilejul încetării
din viață a lui Leonid Ilici Brejnev.
Posturile de radio și televiziune
continuă să prezinte, 'in buletinele
lor de știri, desfășurarea mitingu
rilor de doliu care au loc in în
treaga Uniune Sovietică si in ca
drul cărora participanții iși iau an
gajamentul de a face totul pentru
a continua opera de construcție co
munistă. căreia și-a consacrat în
treaga viață Leonid Ilici Brejnev.
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rienței îndelungate 'în proiecta
rea și producerea de instalații
electrice, uzina „Electroputere" a
căpătat un renume internațional.
Acum, peste 30 la sută din produc
ția acestui gigant industrial se ex
de căldură al termocentralelor, ceea
portă în peste 30 de țări. Locomo
ce conduce la insemnate economii
tivele diesel sint dintre produsele
de energie, la reducerea investiții
principale ale uzinei, care se poate
lor, contribuind, de asemenea, la
număra printre cele mai moderne
scăderea substanțială a factorilor uzine din Europa. Ea își are in
de poluare a mediului înconjură
stalațiile sale de cercetare și dez
tor" — încheie articolul din „Ziarul
voltare. Institutul de cercetare a
Ponorului".
tehnologiei electromecanice și cen
Prestigioasa revistă „OST-XVEST trul de tehnologie al uzinei ..Elec
COMMERZ", editată la Hamburg, a troputere" au foarte multe labora
dedicat un număr special perspec toare bine echipate, capabile să
tivelor economiei naționale româ
întreprindă un mare număr
de
nești. Pe lingă o prezentare gene studii și să producă. Centrul întreți
rală a obiectivelor economiei țării ne relații directe de colaborare și de
noastre în perioada 1981—1985, ar
schimb <je informații cu multe in
ticolele relatează despre succesele
stitute și organisme care lucrează
obținute in diverse domenii : con
în același domeniu în România și
strucțiile de mașini, industria ușoa
în străinătate".
ră, industria electrotehnică, extin
Ziarul grec „EXPRESS", sub titlul
derea bazei energetice. De aseme
„România : țară producătoare și
nea. ambasadorul român la Bonn, • exportatoare de rulmenți" scrie la
Ion Râmbu. semnează un amplu
rîndul său : „Producția de rulmenți,
articol cu privire la stadiul actual
începe în România în 1949 cu 6 000
și perspectivele colaborării econo
de bucăți, producție care este îmbu
mice româno—vest-germane.
nătățită în continuare grație măsu
O cuorinzătosfre expunere asupra
rilor luate de stat în cadrul in
dezvoltării economiei românești se
dustrializării socialiste a țării".
„Fabricarea de rulmenți, con
stituind o nouă ramură industria
lă. beneficiază de tehnologia ac
și. de cunoștințele noi știin
Comentarii ale presei tuală
țifice, in timp ce fabricile sint în
zestrate cu echipament și tehnolo
gie modernă", continuă „Express",♦.
internaționale
adăugind : „Industria românească
de rulmenți poate să răspundă ce
lor mai înalte exigențe. Exportul
de
rulmenți românești este asigu
face într-un articol ap'mut în publi
exterior
cația lunară italiană „MESSAGGE- rat de firma de comerț
RO OROBICO". „România — se a- „Tehnoimportexport", o firmă care
rată in articol — dispune azi de o și-a ciștigat un renume printre
cele care au o importantă mondială
amplă și solidă bază industrială,
deosebită. Tehnoimportexport are
de un înalt nivel tehnologic". Re
colaboratori în 73 de țări".
feritor Ia raporturile economice ale
României cu alte țări ale lumii se
Sub titlul „Un fantastic fluviu
apreciază că „politica de industria
al Europei care stimulează simțu
lizare a permis crearea unor struc
rile turiștilor — Delta Dunării", zia
turi economice care au favorizat
participarea tot mai activă a aces rul grec „VRADYNI" descrie fru
musețile acestei zone a țării.
tei țări din Europa la diviziunea
Ziarul belgian „LLOYD ANVERinternațională a muncii". In acest
sens, se evidențiază că numărul SOIS" a publicat, în prima pagină,
statelor cu care România întreține articolul intitulat „Principala poar
portul
relații economice a crescut de la tă maritimă a României,
Constanța, iși dezvoltă capacitatea,
29 in 1950 la 150 în prezent. O
parte importantă a articolului este ajungînd la peste 300 milioane tone
rezervată prezentării raporturilor pe an înainte de sfîrșitul secolu
economice dintre România și Ita lui. Canalul Dunăre-Marea Neagră,
geniu al ingineriei civile româ
lia, menționîndu-se modificările
care au intervenit atît în ceea ce nești". Prezentind dezvoltarea cu
privește structura. produselor, cit și noscută de portul Constanta in
în formele de cooperare.
perioada de după cel de-al doilea
în
Publicațiile italiene „CANICATTI război mondial și. mai ales,
ultimii ani, ziarul belgian subli
NUrtVA" și „IL TRATTO D’UNIOniază
îndeosebi
integrarea
dez

NE“ consacră ample articole pro
blemei ocrotirii sănătății în țara voltării portului în contextul rea
lizării și diversificării unei econo
noastră, relevindu-se că „dezvolta
rea bazei materiale a ocrotirii să mii românești moderne, capabilă să
dezvolte legături cu lumea întrea
nătății. perfecționarea profesională
a lucrătorilor din acest sector și gă. In continuare, articolul eviden
înalta calitate a serviciilor sanitare țiază originalitatea și importanța
au dus la o schimbare radicală in
economică națională și europeană
ce privește starea sănătății popu a canalului Dunăre-Marea Neagră.
lației României. Orientarea acțiuni
Același ziar, sub titlul „Flota
lor sanitare din acești ultimi ani comercială românească — un insint o dovadă a eforturilor pentru strument al dezvoltării econoprevenirea bolilor, a menținerii să
mice a țării", evidențiază efortul
nătății și vigorii organismului uRomâniei de a-și constitui o flotă
man la toate vîrstele".
Articole dedicate centenarului comercială modernă proprie și
nașterii lui Nicolae Titulescu. pre subliniază importanta economiilor
de devize libere pe care o
cum și a istoricului Vasile Pârvan
sint publicate in ziarele italiene astfel de flotă comercială le asi
„NUOVA IMPRONTA" și „IL DO- gură României. De asemenea, se
MANI".
subliniază importanta economică a
„Locomotivele diesel românești — activității de navlosire a vaselor,
între cele «mai bune din lume ; re
bine organizată de către Navlomar.
alizările uzinei ElectroDUtere", este
Ziarul costarican „LA NACION"
titlul sub care „ACROPOLIS", din
de largă circulație, a publicat un
Grecia, arată că „uzina „Electropuamplu articol despre viața și opera
tere" — Craiova este cel mai mare
producător de instalații electrice
marelui sculptor român. Constantin
din România.- Ca rezultat al e'xpeBrâncuși.
(Agerpres)

Presa de peste hotare continuă să consacre spații Importante marilor
realizări ale poporului român în opera de dezvoltare multilaterală a țării,
consecventei politici externe a României socialiste, de pace și conlucrare
egala *in drepturi cu toate statele lumii.
Ziarul bulgar „OTECESTVEN
FRONT" publică o amplă corespondență dedicată dezvoltării energeticii românești, relevînd existența unui larg program de reorga
nizare a structurii bazei energetice
și de materii prime a țării, care
prevede că. din cantitățile crescinde țle energie electrică, doar o
foarte mică parte să fie obținută
din petrol și gaze naturale. iar
restul să fie asigurat din alte re
surse. inclusiv din centrale atomice.
„Despre importanța ce se acordă
acestui program vorbește faptul că.
în momentul de- față. 20 la sută din
investițiile capitale in România sint
orientate spre dezvoltarea ramurilor
legate de planurile privind creș
terea rapidă ' a capacităților care
asigură resurse energetice si de
materii prime".
După ce subliniază sarcina trasa
tă de Congresul al XII-lea al P.C.R.
privind realizarea independenței
energetice a României, ziarul scrie:
„în perioada care a trecut de la
începutul cincinalului, au fost de
puse eforturi considerabile în aceas
tă direcție. Astfel, în acest an.
capacitatea centralelor electrice ro
mânești se ridică deja Ia 17 mii
MW, iar extracția de cărbune — la
circa 40 milioane de tone". „în
momentul de față însă, aceste pla
nuri frumoase sint deja conside
rate ca fiind insuficiente. Planul pe
1983 prevede ca peste 90 la sută din
necesarul de combustibil și energie
să fie asigurat din resurse interne.
Concomitent, se prevede ca. în
1983, prin recondiționarea și refolosirea pieselor de mașini etc., să fie
.asigurat între 5 și 8 la sută din
necesarul de materii prime și materiale și limitarea. în acest sens,
a importului".

i

„ZIARUL POPORULUI", organ
de presă al P.C. Chinez, prezintă
succesele obținute de tara noastră
în dezvoltarea producției de legume
în sere. Arătînd că „suprafața
amenajată cu sere pentru produce
rea de legume si flori a crescut
vertiginos în ultimii 15 ani — de la
numai 48 ha. în 1965. la 2 000 ha,
în 1980“ — se relevă că in Româ
nia există în prezent peste 120 de
întreprinderi care activează în acest
domeniu, pe baza experienței bo
gate obținute pină acum, „s-a trecut
la amenaiarea unor sere speciali
zate de tip industrial".
Evidențiind factorii care au con
dus la o dezvoltare atît de rapidă
a cultivării legumelor și florilor, se
arată -că „principalul factor dinami
zator a fost grija deosebită a parti
dului și guvernului, care.' promovînd dezvoltarea cu prioritate a
sectorului de stat, au sprijinit . și
stimulat, concomitent, formele co
lective șl individuale pentru cul
tura in sere". Au fost folosite pe
larg rezultatele cercetării știin
țifice. în care scop a fost înființat
un institut de cercetări în cultura
legumelor, care „a contribuit la
crearea celor mai potrivite semințe
și soiuri pentru sere, ca și a
personalului tehnic corespunzător".
„Totodată, a fost folosit din plin
surplusul de căldură de la unitățile industriale, motiv pentru
care numeroase sere sînt ame
najate in imediata apropiere a
centralelor termoelectrice sau a ma
rilor uzine. Peste 50 la sută
'Jin serele existente în întrea
ga țară utilizează astăzi surplusul

y

Intervenția reprezentantului României în legătură cu raportul
secretarului general al O.N.U. privind consecințele economice și
sociale ale cursei înarmărilor
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Dezbaterile din cadrul actualei
sesiuni a Adunării. Generale a O.N.U.
au pus in evidență mai mult ca oricind îngrijorarea profundă a state
lor față de influența pe care cursa
înarmărilor o are asupra situației economice mondiale, asupra păcii și
securității internaționale.
Luind cuvîntul în comitetul pen
tru probleme politice și de securita
te, in legătură cu raportul secreta
rului general al O.N.U. privind
„Consecințele economice și sociale
ale cursei înarmărilor și efectele ei
profund dăunătoare asupra păcii și
securității în lume", reprezentantul
tării noastre, ambasadorul Teodor
Marinescu, a subliniat valoarea prac
tică a concluziilor raportului, care
converg spre susținerea imperativu
lui acțiunii imediate pentru stăvili
rea cursei înarmărilor și a cheltuie
lilor militare, pentru începerea de
negocieri urgente de dezarmare, in
primul rînd de dezarmare nucleară.
Trecerea neîntîrziată la acțiune este
susținută atît de constatările
pe
care raportul le face examinînd in
mod global situația actuală a cursei
înarmărilor și cheltuielilor militare,
dar mai ales de sesizarea tendințe
lor de viitor ale acestui fenomen.
Argumentele și datele utilizate in ra
port arată cu claritate că fără o
intervenție energică de oprire
a
cursei înarmărilor, perspectivele de
viitor ale omenirii sint din cele mai
sumbre. Dezvoltările calitative
în
domeniul militar, în special perfec
ționarea și crearea de noi arme de
distrugere in masă — aspect anali
zat pe larg in raport — reprezintă

ÎN

CONSILIUL

DE

■ factorul cel mai activ al cursei înar
mărilor, generator de instabilitate,
care tinde să scoată cursa înarmă
rilor de sub orice control.
Au fost evidențiate in mod deo
sebit părțile raportului care de
monstrează legătura directă dintre
dezarmare și dezvoltare, subliniindu-se faptul că irosirea imenselor
resurse umane și materiale pentru
acumularea de arme are
efecte
profund dăunătoare nu numai asu
pra țărilor slab dezvoltate, dar
și
asupra vieții economice a statelor
mari, puternic industrializate. Ra
portul infirmă teoriile potrivit că
rora sporirea bugetelor militare și
intensificarea cercetării în scopuri
militare ar stimula creșterea econo
mică și ar putea constitui o cale de
ieșire din criza actuală.
Delegația română a pregătit
prezentat — împreună cu alte
state — un proiect de rezoluție
marginea acestui raport. între altele,
proiectul recomandă guvernelor să
pună in aplicare concluziile raportu
lui și cere secretarului genebal să-1
facă larg cunoscut ca publicație a
Națiunilor Unite.
Evidențiind necesitatea informării
opiniei publice asupra situației exis
tente pe planul înarmărilor și
al
cheltuielilor militare, proiectul de
rezoluție conține prevederi menite să
pună in valoare analiza documenta
tă. datele și cifrele conținute in ra
port in legătură cu fenomenul înar
mărilor si,consecințele sale, in cadrul
campaniei mondiale de dezarmare
care urmărește conștientizarea și mo
bilizarea opiniei publice, a maselor
largi populare la acțiune concretă
pentru pace și dezarmare.

Ziua națională a Regatului Belgiei îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și
cele mai bune urări de prosperitate și progres poporului belgian prieten, de
sănătate și fericire dumneavoastră.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale dintre România șt Belgia
vor cunoaște o dezvoltare și mai largă^ spre binele popoarelor noastre, al
destinderii, colaborării și securității în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Dacă prin dimensiunile sale geografice
Belgia este o țară
mică, vocația con
structivă și hărnicia
poporului ei i-au asigu.rat un loc important in comunitatea
națiunilor
_______
europene.
într-un spațiu relativ
redus, cu o mare den
sitate a populației, a
înflorit o civilizație
distinctă, în care fie
care epocă și-a trimis
solia peste veacuri,
vestigii romane și mo
numente gotice coexistînd cu modernele clă
diri din aluminiu și
beton. Definitorie pen
tru istoria contem
porană este, indiscuta
bil, dezvoltarea in
dustrială, cu toate că
tara nu dispune, in afară de cărbune, de
resurse naturale abun
dente. Așezarea sa la
confluenta principale
lor căi de comunica
ție. terestre și navale,
a stimulat extinderea
unor industrii speci
fice și a schimburilor
comerciale.

SECURITATE

Dezbatere în problema politicii de creare de noi
colonii israeliene în teritoriile arabe ocupate
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
s-a reunit^ vineri, la ora 21.30 GMT,
pentru a examina, la cererea țărilor
arabe, persistența politicii Israelului
de creare de noi colonii israeliene in
teritoriile arabe ocupate.
Luind cuvintul in cadrul acestei
prime ședințe, reprezentantul Ma
rocului a cerut consiliului să con
damne Israelul pentru încălcarea tu
turor rezoluțiilor, O.N.U. in- care se
cere să fie sistate acțiunile de creare!
a așezărilor israeliene in teritoriile
arabe. El a denunțat „trecerea for
țată a pămînturilor arabe în proprie
tate publică și privată israeliană".
arătînd, că „nici zonele în care sint
lăcășilri de cult nu au fost cruțate".
Reprezentantul Iordaniei a relevat
că. potrivit informațiilor de care dis
pune guvernul său. Israelul a acapa-

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La
Budapesta a avut loc' Plenara C.C.
al P.M.S.U.. care a examinat si aorobat informarea prezentată de P. Varkonyi, secretar al C.C. al P.M.S.U.,
privind problemele actuale ale situa
ției internaționale și informarea pre
zentată de M. Korom, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.M.S.U., privind perfectionarea sis
temului electoral, relatează agenția
M.T.I.

budapesta.

RACOLAREA DE CADRE CALIFICATE
un business extrem de profitabil pentru societățile multinaționale,
w detrimentul țărilor in curs de dezvoltare

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La
Budapesta s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 8-a conferințe regionale a
Asociațiilor pentru Națiunile Unite
din Europa. Din țara noastră a
participat o delegație a Asociației
pentru Națiunile Unite din Republica
Socialistă România (ANUROM), con
dusă de președintele acesteia, prof,
dr. Alexandru Bălăci. A fost adoptat
un apel către reuniunea de la Ma
drid. in care se subliniază că
procesul C.S.C.E. este de o impor
tanță vitală și că statele care nego
ciază in prezent la Madrid ar trebui
să avanseze rapid către o conferință

Campania de instigare a specialiști
lor pentru a-și părăsi propriile țări,
ademenirea lor cu promisiuni con
stituie acte profund blamabile, lovi
turi pe Ia spate date, țărilor in curs
de dezvoltare. Sint subminate în mod
deliberat eforturile pe care le fac
aceste state pentru a se smulge din
starea de Înapoiere, prin- privarea
lor de cadre calificate, al căror nu
măr este și așa destul de redus în
comparație cu nevoile lor. cu marile
obiective ce le au de înfăptuit.
Se știe că pentru lichidarea deca
lajelor, pentru accelerarea dezvoltă
rii economice, un rol important ii au
promovarea unor largi relații de
cooperare științifică, transferul de
tehnologie, asigurarea accesului liber
al tuturor statelor la cuceririle tehnico-stiintifice. Or, despre ce coope-

Se știe că racolarea de specialiști
este un fenomen mai vechi, apărut
în goana acerbă după preponderență
pe plan economic și tehnico-științific a marilor monopoluri, care nu
s-au dat in lături să acționeze pen
tru racolarea de inteligentă chiar
din tari „aliate", cu un grad ridicat
de dezvoltare. Dar cu atit mai re
probabil este acest furt de inteligen
tă — pentru că. în ultimă instanță,
de un furt este vorba ! — atunci
cind el se practică în țări care au
mai fost jefuite timp de decenii și
chiar secole de toate bogățiile lor. de
rezultatele trudei popoarelor lor afla
te în robie, fiind astăzi împiedicate
să-si făurească o economie indepen
dentă. o viată liberă și prosperă.

• Un jaf la scară mondială : unii formează specialiști, alții beneficiază © De la dezide
ratul cooperării la „transferul tehnologic în sens invers" © Profituri imense din exploata
rea „creierelor" de import ® O cerință siringentă a vieții internaționale : încetarea
acțiunilor de sustragere a cadrelor de specialiști din alte țări
rare poate fi vorba atunci cind ță
rilor in curs de dezvoltare nu numai
că nu li se permite nici un fel de
acces Ia realizările științei contem
porane. tinute strict „sub cheie", dar
li se fură și propriii specialiști ? 1
Transferul de tehnologie 7 Este vor
ba'. de fapt, de un „transfer tehno
logic în sens invers", cum se recu
noaște în presa occidentală. Si aceas-

STATISTICILE ACUZÂ...
Potrivit statisticilor existente, ca urmare a „exodului de creiere"
in S.U.A., numai in decursul unui singur an, țările latino-americane au
fost private de 958 de ingineri, 410 licențiați în științe naturale, 151
absolvenți ai facultăților de științe sociale și 683 de specialiști în
medicină. Valoarea muncii prestate in aceeași perioadă de un singur
an de inginerii și cercetătorii științifici stabiliți în S.U.A. din alte țări
se ridică la 3,7 miliarde dolari.

foametea, care face zeci și sute de
mii de victime, neștiința de carte,
epidemiile devastatoare — sint pri
vate de savanti, ingineri, cercetători,
medici pentru a spori profiturile ma
rilor monopoluri din țări dintre cele
mai dezvoltate.
Cit de cinic sună cuvintul „ajutor",
atunci cind se compară pierderile
uriașe pe care Ie suferă țările in
curs de dezvoltare (și trebuie avută
in vedere nu numai valoarea muncii
prestate de specialiștii emigranți. ci
si consecințele incalculabile pe plan
economico-social ale frustrării țări
lor respective de aportul acestor
specialiști) și profiturile încasate de
beneficiarii acestui „exod al creierelor" ! Iată citeva cifre grăitoare in
acest sens : tot în perioada 1960—
1970. la care ne-am referit, exploa
tarea oamenilor de știință, ingineri
lor si tehnicienilor din țări in curs
de dezvoltare a adus profituri de 30
miliarde de dolari pentru S.U.A., 10
miliarde pentru Canada, 3,5 miliarde
pentru Marea Britanie.

Mai mult, este vorba de un jaf du
blu. tinind seama de făptui că țările
in curs de dezvoltare au făcut și fac
reale sacrificii pentru pregătirea acestor cadre, practic, ele iși „rup de
la gură" . din puținul pe care-1 au
pentru formarea de cadre potrivit
necesităților proprii. Or, de fppt.
prin practicile amintite, 'ele se văd

reduse In situația paradoxală de a
finanța școlarizarea de specialiști
pentru țările dezvoltate ! Cum pot fi
compatibile cu etica asemenea prac
tici. cind se iau — și încă gratis 1 —
soecialiști gata formați de alții, cu
alte cuvinte cind unii formează și
alții beneficiază ?!
Realitățile arată că deși — ca ur
mare a afirmării irezistibile a mișcă
rii de eliberare, a luptei victorioase
a popoarelor împotriva rînduielilor
coloniale — cercurile imperialiste,
monopoliste au fost nevoite să cede
ze pirghiile controlului politic in
tr-un mare număr de țări, ele nu au
renunțat la politica de jaf și exploa
tare, de spoliere a avuțiilor naționale
ale acestora. Mentalitățile de tip co
lonialist, care mai persistă, in ciuda
prăbușirii imperiilor coloniale. își
găsesc in furtul cadrelor calificate
una din formele cele mai brutale de
manifestare. Ce înseamnă pentru ti
nerele state independente acest furt 1
Iată un singur exemplu din multitu
dinea de fapte pe care le furnizează
presa internațională : 30 la sută din
medicii atașați la spitalele nord-americane intr-un singur an Droveneau
din alte țări. Prin aceste procedee'
țările Americii Latine sînt literal
mente linsite de personalul calificat.
Astfel. 73 din 200 medici dominicani
diplogjați in 1962 au imigrat în Sta
tele Unite. în timp ce jumătate din
copiii născuți în Republica Domini
cană mor Înainte de a implini virsta
de cinci ani.

Or, contravenind profund drepturilor reale ale omului, dezră
dăcinarea unor cetățeni din țara in care s-au născut, din rîndul po
porului care i-a crescut este profund neumană, lovește în demnitatea
omului, iar pe plan mâi larg, afectează grav interesele unui șir de
popoare, asemenea practici, contribuind la menținerea decalajelor eco
nomice, fenomen a cărui agravare reprezintă o amenințare la adresa
păcii și securității internaționale. Totodată, practicile cercurilor im
perialiste de ademenire a specialiștilor constituie o gravă încălcare
a principiilor legalității și eticii internaționale, reprezentînd un
amestec flagrant în treburile interne ale altor state. O cerință de
stringentă actualitate ce se exprimă cu tot mai multă putere pe plan
internațional este de a se lua măsuri hotărîte pentru a se împiedica
furtul specialiștilor, pentru a se lichida pentru totdeauna practicile
de amestec în treburile interne ale altor state.

pentru măsuri de Încredere si dezar
mare in Europa, către încheierea unul
acord privind înghețarea cercetării,
producerii, experimentării și desfă
șurării de noi arme nucleare pină se
va ajunge la acorduri de dezarmare
generală și echilibrată ; reluarea ne
gocierilor pentru incheierea tratatului
de interzicere totală a experiențelor
nucleare ; declararea de către statele
posesoare de arme nucleare că nu
vor folosi primele asemenea arme :
crearea de zone denuclearizate ■ în
Europa ; reluarea convorbirilor pen
tru încheierea cu succes a tratatului
privind producerea, folosirea, stoca
rea și distrugerea armelor chimice.

Situația din Liban
• Bilanțul victimelor atentatului împotriva cartierului generat
al armatei israeliene din Tyr • Doua explozii în sudul
Beirutului
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Bilan
țul victimelor atentatului împotriva
cartierului general al armatei israeliene din orașul Es Sour (Tyr), din
sudul Libanului, este tot mai mare
pe măsură ce înaintează operațiunile
de curățire a dărimăturilor, infor
mează agenția Associated Press. Pur
tătorul de cuvînt al armatei israeliene arăta că numărul mortilor se ri
dică la 62, iar alți 27 se află sub dărîmături. Unele surse arată că în
momentul exploziei încărcăturii care
a provocat dărimarea clădirii, acolo
se aflau aproximativ 130 de persoa
ne, adaugă agenția.
Armata isșaeliarjă a impus inter
dicții de circulație în oraș și a pro
cedat la curățirea zonei. Căile de
acces ale întregului sector au fost

întrerupte circulației,
agenția France Presse.

menționează

BEIRUT 13 (Agerpres). — Două ex
plozii s-au produs astăzi în sudul
Beirutului, soldate cu victime ome
nești. au anunțat surse ale poliției
libaneze, reluate de agențiile inter
naționale de presă. Prima dintre ele
a avut loc în localitatea Shoueifat.
aflată sub ocupația israeliană. unde
explozia a fost provocată de’* jj,’wj~
tomcbil-bombă. Cinci perso
au
fost ucise, iar alte 15 au fd„„ iănite.
Cea de-a doua a fost înregistrată la
o unitate industrială textilă din tabăra de refugiâti palestinieni din
Bourj El Barajneh, unde o persoană
a fost ucisă și alte patru, rănife.
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ta în condițiile în care revoluția tehnico-științifică reprezintă azi o pirghie fundamentală în eforturile de
dezvoltare. Numai în perioada 1960—
1972. potrivit unui raport al O.N.U.,
au fost racolați de marile monopo
luri peste 300 000 de oameni de știin
ță, ingineri si medici din țările in
curs de dezvoltare. Cea mai mare
narte dintre ei s-au stabilit in S.U.A.,
Canada. R.F.G.. Marea Britanie.
Franța. într-un singur an, 1970, In
dia. de pildă, a contribuit la venitul
national al S.U.A. cu 875 milioane de
dolari. America Latină, luată in an
samblu, cu 387 milioane, iar Africa
cu 374 milioane dolari. Incredibilă
realitate ! Țări confruntate cu atît
de multe și de grave probleme —

Conferința'regională a Asociațiilor pentru
Națiunile Unite din Europa
5

rat jumătate din suprafața totală de
păminț a Cisiordaniei ocupate. De
asemenea, oină în august a.c. in acest
teritoriu au fost implantate 139 așe
zări și alte 20 sint în curs de con
strucție.
Ambasadorul Nigerului, vorbind in
numele Conferinței țărilor islamic^,
a cerut retragerea completă a Israe
lului din toate teritoriile arabe și
palestiniene ocupate, inclusiv din
partea arabă a Ierusalimului, reafirmind dreptul poporului palestinian
la stabilirea propriului stat indepen
dent în Palestina, sub conducerea
reprezentantului său legitim — Or
ganizația pentru 'Eliberarea Palesti
nei., Ambasadorul Senegalului. Massamba Sarre. președintele Comitetu
lui O.N.U. pentru exercitarea dreptu
rilor inalienabile .ale poporului pa
lestinian. a subliniat că anul acesta
politica expansionistă a Israelului a
ajuns la apogeu, citind in acest sens
„tragicele rezultate ale invaziei israeliene în Liban".
Reprezentantul Organizației pentru
Eliberarea Palestinei a declarat :
„Consiliul este chemat să pună capăt
îndelungatei ocupații, «astfel incit
poporul palestinian să-și poată exer
cita dreptul la autodeterminare cel
puțin intr-o parte a patriei sale".
Consiliul și-a întrerupt dezbaterile
pentru cîteva zile la cererea Statelor
Unite, care, înainte de a-și defini
poziția, vor să se consulte cu primul
ministru israelian. Menahem Begin,
sosit joi în S.U.A. — transmite agen
ția- France Presse.
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Una din cele mai revoltătoare afaceri ole secolului — astfel poate fl
apreciată racolarea, în ultimele decenii, prin mijloace imunde, a sute și
sute de mii de oameni de știință, ingineri, medici, tehnicieni, din țările
în curs de dezvoltare. Această campanie, organizată la scară internațio
nală de monopolurile imperialiste, este cu atit mai nocivă cu cit sint jefuite
tocmai acele țări care au cea mai mare nevoie de cadre calificate. Țări
care, în cea mai mare parte, ca urmare a îndelungatei asupriri coloniale,
Imperialiste, au moștenit o gravă și apăsătoare răminere în urmă, avind
azi de depășit o uriașă prăpastie ce le separă de țările dezvoltate.
iTocmai pentru a se pune capăt acestei situații de netolerat, zilele
trecute, din inițiativa României, „Grupul celor 77", reunind, practic, tota
litatea țărilor în curs de dezvoltare ale lumii, a prezentat la O.N.U. un
proiect de rezoluție, in care, subliniindu-se însemnătatea deosebită g ca
drelor calificate pentru dezvoltarea economică și socială a acestor țări,
se recomandă adoptarea neîntîrziată a măsurilor necesare pentru înce
tarea fenomenului profund negativ al scurgerii de asemenea cadre spre
statele dezvoltate.

Peisajul belgian este 1980 au consemnat un
presărat cu giganți ai secol de existentă ofi
metalurgiei, cu com cială. au înregistrat o
binate
petrochimice, notabilă dezvoltare și
alternate cu așezări a- . diversificare. Ele au
grare. Industria side
fost puternic stimulate
rurgică, cu o veche
de contactele și con
tradiție, s-a extins
vorbirile la nivel înalt,
mult in perioada postun rol esențial avînd
belică, producția de
vizita oficială din 1972
oțel pe locuitor pla- a tovarășului Nicolae
sind Belgia printre Ceaușescu, împreună
primele țări din lume. cu Tovarășa Elena
Ceaușescu, in Belgia,
Concomitent.
s-au
extins și activitățile precum și vizita de
specifice agriculturii, răspuns pe care regele
unde este ocupată o Baudouin și regina
Făbiola au întreprins-o
parte restrinsă din
populația activă, dar în țara noastră in 1976.
care asigură, datorită Documentele semnate
unui randament ridi- și înțelegerile la care
cat, 80 la sută din ne- s-a ajuns asigură largi
posibilități de;' 'oltă
cesitățile țării.
Plasihdu-se la un rii relațiilor V .erale, in domenii <oșir de produse — oțel,
litic, economic^ ști
chimicale — printre
SH-
marii exportatori ai
ințific, tehnic șl cul
tural, conlucrării pen
lumii. Belgia este, fi
resc. interesată intr-o tru edificarea unul
sistem trainic de se
largă colaborare cu
curitate și cooperare
toate națiunile.
pe continent, în folo
Impulsionate de bo sul ambelor popoare,
gate și îndelungate in deplină concor
tradiții, relațiile de dantă cu interesele
prietenie româno-bel- păcii și colaborării In
giene. care in anul
întreaga lume.

- jpe scurt
DEMISIA GUVERNULUI ITALIAN. Președintele Italiei, Alessandro
Pertini, a acceptat demisia cabinetului de coaliție, prezentată simbătă de
premierul Giovanni Spadolini, anunță un comunicat al președinției repu
blicii. Decizia președintelui pune capăt existenței celui de-al 41-lea ca
binet al Italiei din perioada postbelică. Principala cauză a actualei crize
guvernamentale din Italia — apreciază agențiile de presă — rezidă în
incapacitatea partenerilor de coaliție de a ajunge la un consens privind
aplicarea unui program de redresare economică.
LA FRAGA s-au încheiat con
vorbirile dintre Lubomir Strougal,
președintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, și Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal
al R.S.F. Iugoslavia, care a efectuat
o vizjtă oficială în Cehoslovacia. In
comunicatul comun dat publicității
se relevă că cele două părți au
condamnat escaladarea încordării
internaționale și cursa înarmărilor,
pronunțindu-se pentru dezarmare
și însănătoșirea climatului interna
țional. O atenție deosebită in cadrul
convorbirilor a fost acordată evolu
ției situației din Europa.
EMIRUL KUWEITULUI, șeicul
Jaber Al-Ahtaad Al-Jaber Al-Sabah l-a primit pe Claude Cheysson,
ministrul francez al afacerilor ex
terne, sosit intr-o vizită in această
tară. Oaspetele francez a fost, de
asemenea, primit de primul moște
nitor și primul ministru kuweitian,
șeicul Saad Al Abdullah Al-Sabah,
și a conferit cu ministrul afacerilor
externe, șeicul Sabah Al Ahmad Al
Sabah.

CONGRESUL UNIUNII SINDI
CATELOR DIN IUGOSLAVIA s-a
incheiat la Belgrad. In funcția de

președinte al Consiliului Uniunii
Sindicatelor a fost reales Bogoliub
Nedelkovici.
BRASILIA, Luni au loc in Bra
zilia alegeri generale. Participă
candidații a cinci partide politice
— Partidul Democrație Social —
guvernamental — Partidul Mișca
rea Democratică Braziliană, Parti
dul Muncii, Partidul Democrat
Muncitoresc și Partidul Oamenilor
Muncii. Urmează să fie desemnați
22 din cei 23 de guvernatori de
state, noua componență a Camerei
Deputaților a Congresului federal,
o treime din numărul senatorilor,
deputății tuturor adunărilor legis
lative ale statelor, primarii și con
silierii municipali din 4 000 de lo
calități.

TEST NUCLEAR. Ministerul Energiei al S.U.A. a anunțat că in
deșertul Nevada a fost efectuat vi
neri un nou test nuclear subteran,
puterea dispozitivului detonat fiind
mai mică de echivalentul a 20 kilotone exploziv conventional — re
latează agenția France Presse. S-a
precizat că este vorba despre al
18-lea test de acest fel efectuat in
anul curent în S.U.A.

ASTRONAUȚII AMERICANI au procedat Ia lansarea, de la bordul
navetei spațiale „Columbia" a celui de-al doilea satelit, de telecomunicații. Operațiunea s-a desfășurat potrivit programului, satelitul — „ANIK
C-3" aparținînd unei firme canadiene. — fiind plasat pe o orbită eliptică
înaltă, după care va fi comandat pentru a se înscrie pe orbita geostaItionară. La Centrul spațial de la Houston s-a anuntat că unul dintre
cei 4 astronaut), aflați la bordul „Columbiei" continuă să aibă simptome
ale „bolii spațiale". Medicul Centrului șpatial a declarat că acest fapt nu
este îngrijorător, starea Sănătății astronautilor. fiind din punct de ve| dere medical, conform așteptărilor.
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