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La toate sortimentele cea mai înaltă calitate!
O-.

DIN INDUSTRIE! Acționați ferm pen

tru realizarea integrală a producției 
fizice și nete, pentru ca toate produ
sele românești să se ridice la înălți
mea condițiilor de care dispune in
dustria noastră socialistă! Toate pro
dusele pe care le realizați să fie de 
cea mai bună calitate, să reprezinte 
cu cinste, atît în țară cît și în străină
tate, măiestria și capacitatea de crea
ție a muncitorului român!

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)

Ne mai despart doar cîteva săptă- 
mini de sfîrșitul acestui an, perioa
dă decisivă pentru realizarea pla
nului La toți indicatorii și la fiecare 
pn.dus în parte. Sînt zile de puter
nic avînt în muncă, de puternică 
mobilizare a întregului popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a întîmpina cu 
rezultate remarcabile evenimentele 
politice din acest sfîrșit de an — 
Conferința Națională a partidului, 
alegerile de deputați pentru consi
liile populare comunale, orășenești, 
municipale și ale sectoarelor muni
cipiului București, cea de-a 35-a a- 
niversare a proclamării Republicii, 
în spiritul înflăcăratelor îndemnuri 
formulate în Apelul pentru campa
nia electorală al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, una 
din sarcinile situate în primă ac
tualitate prin importanța deosebită 
pe care o are pentru dezvoltarea 
economiei naționale o constituie re
alizarea ritmică, integrală a planu
lui producției fizice la fiecare sor
timent, în fiecare întreprindere și 
ramură industrială.

Desigur, sînt de apreciat acțiunile 
întreprinse în acest sens într-un șir 
de întreprinderi, într-o serie de ju-

dețe ale țării, care, în perioada ce 
a trecut din acest an, au realizat și 
chiar depășit planul la producția 
fizică. Este vorba, în primul rînd, 
de întreprinderi din județele Alba. 
Cluj, Iași, Neamț, Olt, municipiul 
București și altele, care au obținut 
însemnate sporuri suplimentare la 
producția fizică și producția-marfă. 
Succesele obținute în aceste județe 
sînt rezultatul înfăptuirii consecven
te a unor temeinice programe de 
măsuri tehnice și organizatorice pri
vind mai buna folosire a capacită
ților de producție, organizarea judi
cioasă a producției și a muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei în mun
că. Ele constituie, totodată, dovada 
stăruinței și responsabilității cu care 
acționează colectivele de oameni ai 
muncii pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării.

Totodată, într-un șir de unități și 
chiar la nivelul unor județe și ra
muri industriale, rezultatele obținu
te în 10 luni ale anului nu se si
tuează însă la nivelul prevederilor 
planului, înregistrîndu-se restanțe 
la o serie de produse absolut ne
cesare economiei naționale : fontă.

Campania electorală pentru ale
gerile de la 21 noiembrie cunoaște 
un nou și important moment. A fost 
dat publicității Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
însuflețitor manifest politic adresat 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, tuturor cetățenilor României 
socialiste, document primii de în
tregul popor cu viu interes, cu 
hotărîrea energică de a răspunde 
prin fapte concrete mobilizatoarelor 
sale chemări.

în cuprinsul Apelului vibrează 
patosul acestor ani glorioși 
din istoria patriei, se regă
sește clocotul muncii creatoa
re, sinteza realizărilor re
marcabile obținute de po
porul nostru in perioada care 
a trecut de la Congresul al 
XII-lea al partidului. în li
tera fierbinte a acestui do
cument politic de înaltă 
semnificație se reflectă, 
practic, fapta, gindirea, con
tribuția creatoare ale fiecărui 
om al muncii, coautor și be
neficiar al înfăptuirilor pe
rioadei istorice mărețe inau
gurate de Congresul al IX- 
lea al partidului, perioadă 
indisolubil legată de acti
vitatea neobosită, de gin
direa cutezătoare a condu
cătorului partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Apelul reliefează 
principalele realizări- obținu
te în acești ani : continuarea 
politicii de industrializare, a 
țării, trecerea la o nouă re
voluție în domeniul agricul
turii, un însemnat program 
de investiții, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale între
gului popor, constanta dez
voltare a științei, învățămîn- 
tului și culturii, perfecțio
narea organizării și condu
cerii vieții economico-sociale, 
adîncirea democrației socia
liste. S-a desfășurat o am
plă activitate internațională, 
făcîndu-se cunoscută omeni
rii hotărîrea poporului român
contribui la salvgardarea păcii, de 
a se dezvolta multilateral colabora
rea pașnică dintre țări și popoare.

Chezășia politică a acestui impor
tant document, chezășia întregii 
campanii electorale, a alegerilor de 
la 21 noiembrie o constituie plat
forma politică, programul cu care 
candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste se prezintă In 
fata alegătorilor : Programul Parti
dului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre 
comunism, strategie neabătut urma
tă de întregul partid și popor, con
cret aplicată prin documentele Con- 

^gresului al XII-lea și prevederile

actualului plan cincinal. Identificîn- 
du-și platforma politică, programul 
său, cu politica partidului comunist, 
cu Programul partidului, Frontul 
Democrației și Unității Socialiste 
răspunde intereselor și aspirațiilor 
supreme ale patriei și ale tuturor 
fiilor ei, se înscrie cu energie și lu
ciditate pe o linie politică clară, 
științific fundamentată și confirma
tă de viață. în acest sens, Apelul se 
adresează tuturor categoriilor socia
le din patria noastră cu chemări 
concrete, puternic mobilizatoare.

Unității Socialiste în aplicarea Pro
gramului partidului, Apelul relie
fează, cu deosebită pregnanță, că 
țelul suprem al politicii partidului 
și statului nostru este edificarea li
nei societăți în centrul căreia se 
află omul, creșterea continuă a ni
velului de trai, de civilizație și cul
tură al întregului popor. Calea atin
gerii acestor luminoase perspective, 
calea înfrîngerii greutăților provo
cate de efectele crizei economice 
mondiale, calea progresului și pro
pășirii, pe care se angajează Fron

tul Democrației și Unității 
Socialiste, constă în partici
parea activă a tuturor oame
nilor muncii, atît la ela
borarea, cit și la înfăptuirea 
obiectivelor economice și so
ciale, la conducerea întregii 
societăți, ca deținători reali 
și unici ai puterii în stat, ca 
stăpîni ai propriilor destine.

Convingerea, împărtășită 
de întreaga noastră națiune 
socialistă, este că programul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. inspirat 
direct, pinâ la identitate — 
o firească identitate politică 
— din Programul partidului, 
se va transforma in fapte, 
ceea ce va duce la ac
celerarea progresului și 
creșterea bunăstării întregu
lui popor, la ridicarea Româ
niei pe o treaptă nouă, supe
rioară, de dezvoltare, la 
transformarea el într-o țară 
cu o economie mediu dez
voltată, consolidind statutul 
ei în lumea contemporană, 
de țară liberă, independentă 
și suverană, cu un loc demn 
în rîndul națiunilor lumii.

în spiritul acestei perioade 
de înaltă vibrație politică, 
patriotică, în spiritul demo
crației socialiste care carac
terizează, asemenea întregii 
vieți politice a țării, și cam
pania electorală. Organizația 
Democrației și - Unității So

cialiste, toate organizațiile ob
ștești care alcătuiesc Frontul 
Democrației și Unității Socialis
te, precum și toate organele și 
organizațiile de partid sînt chemate 
să popularizeze larg apelnl electo
ral. să asigure pătrunderea înflăcă
ratelor sale chemări în conștiința 
oamenilor, să-i mobilizeze la fapte, 
la acțiune. Neîndoielnic, conținutul 
și spiritul acestui important docu
ment se vor impune în centrul a- 
tenției întîlnirilor dintre candidați 
și alegători, care se desfășoară în 
această perioadă. Rezultatul tuturor 
acestor acțiuni politice și educative 
trebuie să asigure, în mod atotcu
prinzător, alți pași viguroși în mer
sul înainte al patriei noastre, pentru 
progresul și fericirea tuturor fiilor 
ei de azi și de mîine.

de a

(Continuare în pag. a III-a}

TOATE LUCRĂRILE DE TOAMNĂ DIN
AGRICULTURA - URGENT ÎNCHEIATE!

Conturînd pentru fiecare domeniu 
de activitate obiectivele aflate în 
centrul atenției, Apelul adresează 
mobilizatoare chemări, subliniind că 
îndeplinirea acestor obiective cere 
din partea fiecărui om al muncii o 
înaltă conștiință patriotică, revolu
ționară. într-adevăr, mersul ferm 
înainte al patriei, creșterea nivelu
lui de trai, asigurarea unei vieți 
mai bune și mai fericite pentru fie
care cetățean depind, în modul ceî 
mai direct, de abnegația și compe
tența cu care fiecare cetățean își 
face datoria, de spiritul de răspun
dere cu 
la locul 
cu care 
politica

Subliniind obiectivele însufleți- 
tbare ale Frontului Democrației și

care fiecare om acționează 
său de muncă, de hotărîrea 
se înfăptuiește în practică 
partidului.

CETĂȚENI! OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE!
ȚĂRANI MUNCITORI ! MUNCITORI

TEHNICIENI Șl INGINERI DIN AGRICUL

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)(Continuare in pag. a Il-a)
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PICĂTURA DE CERNEALĂ

de betoane 
alte detalii 

mina lui. 
fost nevoit

De pe această traiectorie 
a tinereții decupăm, în 
continuare, cîteva chipuri.

întreprinderea „Electroputere''-Craiova - laboratorul de 
înaltă tensiune

X. (Continuare în pag. a H-a)

TURA ■ Asigurați buna depozitare a 

recoltei acestui an, în așa fel îneît 
nimic din roadele muncii să nu se 
piardă! Acționați pentru încheierea 
livrărilor la fondul de stat, condiție 
hotărîtoare pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației de la 
orașe și sate!

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE) '

Timpul din această toamnă lun
gă și excepțional de frumoasă a 
fost deosebit de favorabil pentru 
executarea lucrărilor agricole. Dar 
în agricultură este încă mult de 
lucru : mai sînt de transportat și 
depozitat importante cantități de 
produse și, concomitent, trebuie 
intensificate livrările la fondul de 
stat; mai sînt de executat arături 
adinei pe întinse suprafețe ; mai 
sint de adunat, și pus la adăpost 
furaje grosiere. Rezultă de aici că 
sarcina cea mai importantă ce re
vine în aceste zile mecanizatorilor, 
cooperatorilor, tuturor oamenilor 
muncii de la sate este aceea de a 
acționa, în continuare, cu toate 
forțele și mijloacele, pentru efec
tuarea lucrărilor din cîmp, în sco
pul încheierii lor neîntîrziate.

De bună seamă, scăderea accen
tuată a temperaturii aerului și po
sibilitatea înrăutățirii vremii de la 
o zi la alta fac ca transportul și 
punerea la adăpost a produselor ce 
se mai află în cîmp să constituie 
urgentele acestei săptămini. în 
cîmp sînt încă multe produse. Din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii în seara zilei de 7 
noiembrie, rezultă pe cîmp

existau circa 177 006 tone de porumb 
și aproape 800 000 tone de • sfeclă 
de zahăr. Acuin, cînd timpul este 
încă frumos și pămîntul este us
cat, fiecare zi trebuie să fie folo
sită din plin la transportul și de
pozitarea întregii producții din 
cîmp. Cu atît mai mult este ne
voie să se acționeze grabnic, cu cit 
temperaturile scăzute pot provoca 
pierderi mari de recoltă la sfecla 
de zahăr, care este foarte sensibilă 
la timpul friguros.

Importante cantități de porumb 
se află pe cîmp tocmai în județele 
mari producătoare : Constanța — 
87 800 tone. Călărași — 25 600 tone, 
Ialomița — \17100 tone, Arad și 
Tulcea — cuJcîte 8 000 tone. Situa
ția, este-mult mai necorespunză
toare la sfecla de zahăr. Practic, 
în toate județele Cultivatoare, cu 
excepția județelor Sălaj, Hune
doara, Sibiu și a sectorului agricol 
Ilfov, se găsesc pe cîmp, în gră
mezi, mari cantități de sfeclă re
coltată. Transportarea și înmaga- 
zinarea în cel mai scurt timp a 
întregii recolte impun ca în fie
care unitate agricolă să se asigure
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„Orașul este ca o pasăre. Ca o pasăre care se înalță 
mereu în căutarea zărilor frumoase. Așa am gindit și 
gindim noi dezvoltarea așezării de pe malul Oltului". 
Cuvintele aparțin primarului municipiului Rimnicu 
Vilcea, Vasile Dumitrescu. Am fost tentați, la prima 
vedere, să le luăm drept o izbucnire lirică. Primarii sînt 
și ei oameni ca toți oamenii. Au și ei dreptul la poezie. 
Dar privind orașul prin imaginea propusă de primar, 
am descoperit, cu ușurință, că Rimnicu Vilcea s-a înăl
țat și se înalță, neașteptat de repede, spre zările frumo
sului. Centrul civic, prin arhitectura sa simplă, nesofis
ticată, care apelează in egală măsură atit la elemen
tele de tradiție, cit și la cele moderne, se anunță de pe 
aefum a fi unul din cele mai ..frumoase din țară. Iar 
cartierele laterale — privite și rezolvate arhitectonic

„ca aripi ale aceleiași păsări" — se apropie neașteptat 
de mult de centru. Nu printr-o simplă unire geogra
fică, ci prin unitatea stilului arhitectonic.

Intrebindu-l pe primar cum s-a reușit o rezolvare 
atit de fericită a dezvoltării arhitectonice a orașului, 
am primit un răspuns mai puțin obișnuit : „Intr-o zi 
am fost chemat la județ și mi s-a spus : urcă-te in 
tren, in mașină, in ce'crezi și mergi prin țară să vezi 
cum construiesc alții. Am mers, în timpul concediului 
meu, am văzut și am învățat multe".

Intr-un an a străbătut, cu mașina personală, întreaga 
Moldovă ; în al doilea — Maramureșul și Banatul ; in 
al treilea — Oltenia și Muntenia., Și a văzut tot ce-au 
făcut alții mai frumos. Și le-a povestit proiectanților 
și arhitecților locali. Care, la rîndul lor, n-au rezistat 
nici ei dorinței de a afla, de a vedea și de a învăța 
din experiența altora. Dar documentarea prin țară a 
fost prima „sarcină" a primarului. A doua a fost să 
invite în oraș arhitecți de renume din București și din 
alte părți. Spre a-i consulta, spre a obține de la, ei, 
cum se exprimă, o „bancă de idei". Iată o sumară 
explicație a faptului că orașul Rimnicu Vilcea se înalță 
mereu, ca pasărea, spre zările frumosului. Și poate 
un îndemn și pentru alții. De a-și privi orașul nu doar 
ca pe o entitate fizică, ci ca pe o părticică din inima lor. 
Și atunci tot mai multe orașe se vor înălța spre zările 
frumosului

O nouă instalație 
ia Combinatul petrochimic Pitești

ANI DE AFIRMARE A SPIRITULUI GOSPODĂRESC, ANI BOGAȚ1 ÎN REALIZĂRI

Pe marea platformă in
dustrială a Combinatului 
petrochimic Pitești a fost 
conectată în circuitul e- 
conomic. instalația de izo- 
merizare metaxileni și 
separare paraxileni. Con
struită după un proiect o- 
riginal. instalația are o 
capacitate anuală de 
27 000 tone paraxileni din 
care se obține dimetilte-

reftalatul. materie primă 
pentru industria de fibre 
sintetice. Realizatorii in
stalației au comunicat a- 
cest succes printr-o tele
gramă trimisă cu acest 
prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele. 
Republicii Socialiste Româ
nia.

n drum în Maramureș 
este o stare de spi
rit. Cu pădurile sale 

seculare, cu văi ascun
se- și izvoare repezi ca 
păstrăvul, Maramureșul 
rămîne un loc esențial al 
genezei și continuității po
porului nostru, de la stră
vechii daci liberi la adevă
rata libertate a zilelor 
noastre. Se derulează aici 
o întreagă' istorie.' Stau 
mărturie’: frunza doinei 
din balade și hore lungi ; 
„funia vieții" de pe vesti
ta poartă, amintind de co
loana infinită a lui Brân- 
cuși ; motivul bradului, 
trimițînd cu gîndul la Bu- 
ridava vîlceană. Și-n a- 
ceastă bogată, neasemuită 
istorie, în chiar mijlocul ei 
— capitală de suflet și de 
credință, martor și părtaș 
la închegarea acestei isto
rii : Sighetu Marmației. 
Atestat documentar în 
1326, orașul este mult mai 
vechi, numele său prove
nind de la dacicul ziget, 
care însemna palisadă, loc 
întărit. Dealtfel, alături, pe 
dealul Solovan, a fost des
coperită o așezare fortifi
cată a dacilor liberi. O 
altă cetate dacică a fost 
dezgropată la Nucești. De 
asemenea sînt atestate 
urme de sate românești 
din feudalismul timpuriu. 
Economic vorbind, progre
sul orașului l-a asigurat, 
pentru o lungă perioadă 
de timp, sarea ; pînă în 
marile cîmpii coborau plu
tele cu sare de la Ocna 
Șugatag, Coștlu, Rona.

Sighetu Marmației în
seamnă astăzi. în 
timpul socialist al 

patriei, un uriaș pas spre 
progres și civilizație. El se 
simte fie și într-o simplă 
plimbare prin ora? : de-a 
lungul unor străzi asfalta
te, străjuite de blocuri noi, 
moderne ; la margini, în 
tovărășia zonelor verzi și a 
turnurilor de fabrici. Secu-

Comparațiile însă propun 
să le facem într-un timp 
mai apropiat memoriei și 
activității noastre, să le 
urmărim în cei 17 ani- 
lumină, de cînd în fruntea 
partidului și a țării se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acești1 ani au 
însemnat și pentru noi o 
autentică ridicare la pu
tere— la puterea vîrstei și

derea de prelucrarea păru- 
lui „Părplast" — asigurind 
o îndeletnicire superior 
calificată pentru mii și; mii 
de oameni. Producția in
dustrială crește în 1970 
față de 1965 cu 150 milioa
ne lei, pentru ca zece ani 
nșai tîrziu acest spor să fie 
de aproape un miliard de 
lei. Urmare firească, ținu
ta edilitară a orașului s-a

laruî oraș trăiește, evident, 
o nouă, puternică tinerețe. 
Refac acest pas în istoria 
nouă a locului, în tinere
țea sa actuală, cu sprijinul 
tovarășului Gavril Bîlc, 
vicepreședinte al consi
liului municipal de con
trol muncitoresc al activi
tății economice și sociale. 
„Tonul l-a dat și aici — ne 
spune dînsul — ca peste 
tot în țară, industrializa
rea. în afară de sare și 
lemn — care nici măcar 
nu se prelucrau la noi in 
oraș — nu prea aveam cu
ce ieși în față. De aceea, 
cel dintîi mare obiectiv in
dustrial al nostru a fost 
combinatul de prelucrare 
a lemnului, în jurul căru
ia multă vreme a gravitat 
toată suflarea locului.

capacităților noastre crea
toare. a. inițiativelor secre
tarului general al parti
dului".

Să procedăm deci la 
comparație, luînd ca ter
men anul 1965. Exista, de
sigur, C.P.L.-ul, unitate 
nou înființată, cu numai 
cîteva secții însă. în aceas
tă- perioadă sînt puse în 
funcțiune 7 secții noi, de 
înaltă productivitate, lem
nul cunoscind astfel cele 
mai îndrăznețe întruchi
pări — în diferite garni
turi de mobilă și alte pro
duse menite să folosească 
materialul lemnos pînă la 
ultima așchie. Apar acum 
unități noi : întreprinde
rea mecanică, Uzina de 
piese de schimb auto „Ma
ramureșeană", întreprin-

structurat pe o linie arhi
tectonică nouă, modernă și 
confortabilă. Au fost înăl
țate, pînă anul trecut, 4 800 
de apartamente (alte 600 
vor fi date în folosință în 
acest an). 623 de garsonie
re, 1 252 de locuri în că
minele muncitorești de 
nefamiliști. în Sighetu 
Marmației trăiesc și mun
cesc laolaltă 46 000 de lo
cuitori, români, maghiari, 
ucraineni și de alte națio
nalități, vorbind limba uni
că a muncii și unității so
cialiste. Dintre aceștia, 
17 000 lucrează astăzi în 
industrie. Cea mai mare 
parte din această puternică 
forță muncitorească este 
tînără — ca orașul de azi 
întinerit, ca patria însăși.

Nu se poate vorbi de 
tinerețe în Sighetu 
Marmației fără a-1 

cunoaște pe tinărul Grigo- 
re Ștef. Să-1. urmărim pu
țin mai din vreme, cu 
aproximativ șase ani în 
urmă, cind se număra 
printre cei mai destoinici 
elevi ai Liceului „Dragoș 
Vodă" din localitate. La 
absolvire, profesorii îi 
prevedeau un frumos suc
ces la facultate. Grigore 
Ștef însă a spus nu : „Ră- 
mîn acasă, îmi place mun
ca, vreau să muncesc". 
Astăzi, după cel cițiva ani 
de muncă, susține același 
lucru : „M-a atras de mic 
mai ales munca in con
strucții, mă fermecau zida
rii care înălțau, după alte 
metode, marile blocuri". în 
construcții a intrat, după 
absolvirea liceului, mun
citor necalificat, la roabă 
și turnat fundații. A fost 
recomandat apoi să urme
ze un curs de calificare de 
un an la Baia Mare, de 
unde a revenit laborant, 
meserie pe care a urcat-o 
pînă la treapta de șef de 
laborator al unicului șan
tier de construcții din oraș. 
Toate rețetele 
— pe mărci și 
— treceau prin 
și nu o dată a
să refuze șarje care nu co
respundeau exigentelor.
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DIVERS.I al perfecționării întregii activități

Ritm mai intens la arăturile 
de toamnă!

Din presa județeană
I

I

Ca plinea caldă
S-a dus vestea despre price

perea brutarilor Laurențiu Tăl- 
măcel și Matei Percă din comu
na Săbăeani, județul Neamț. 
„Nu știu de unde au învățat cei 
doi brutari meserie, dar știu că 
pline mai bună ca la noi, la 
Săbăoani, n-am mai mîncat" — 
ne spunea un sătean in vîrstă, 
adăugind : „Plinea de la noi își 
păstrează aceeași prospețime și 
aromă cel puțin trei-patru zile. 
Adică rămine pufoasă și gus
toasă".

Spusele săteanului le-am re
găsit zilele acestea confirmate și 
în gazeta „Ceahlăul" a județului 
Neamț, care recomanda „recicla
rea la Săbăeani a brutarilor din 
județ". Și poate că nu numai din 
județ...

Printre picături
Deși are o meserie frumoasă, 

L Miltlade din Drobeta-Tumu 
Severin se ține și de blșnițărie. 
„Printre picături" — zice el. 
Dintre detaliile bișnițărlet sale 
inserate in gazeta mehedințeană 
„Viitorul" reținem faptul că in
tr-o duminică I. M. și-a insta
lat o tarabă (vorba ceea : „pră
vălie de oltean, fără ușă, fără 
geam”) in Piața Crlhala și a în
ceput strigarea :

— Ia blugii, neamule ! Are 
băiatul și țigări lux. Care mai 
vrei, care mai iei ? Vino-ncoace, 
puștlule. Dă-te aproape și plingi. 
Plingi, ca să-ți ia tăticu gumă 
de mestecat. Dezvoltă maxilare
le !...

Și, uite-așa, într-un timp scurt, 
?. M. a vîndut și a încasat bam 
pe mărfuri de proveniență du
bioasă in valoare de mii de let. 
„Restul", la... miliție.

Una, douâ, 
hai la proces!

Nu numai că D. M. și I. O. 
lucrează în aceeași unitate din 
Tlmăveni, dar sint șl vecini, iar 
cind și-au ridicat casele s-au a- 
jutat reciproc, prietenește. Ca și 
după aceea, dar numai pînă în 
ziua în care s-au luat la harță 
de la e găină care a sărit pît- 
leazul la unul din ei. Cum n-a 
fost chip si-i împace nimeni, au 
ajuns la tribunal. Timp de 5 
(cinci) ani s-au tot judecat din 
cauza găinii. Zile pierdute la 
procese, martori, expertize, ono
rarii la avocați. O luptă surdă 
și absurdă !

Dar pînă să le facă dreptate 
legea (aflăm din ziarul „Steaua 
Roșie" din Tirgu Mureș) s-au 
gindit să se răfuiască singuri — 
care pe care — levindu-se peste 
gard, apel in mijlocul drumu- 

. lui, și unul a ieșit cu o mină, 
ruptă. Bineînțeles, alt proces, 
Biți feeni cheltuiții altă distrac
ție...

Cineva « făcut un calcul că 
dacă cei doi nu și-ar fi irosit 
banii atit timp pentru o biată 
găină, ar fi cumpărat atîtea 
găini, cite n-at fi putut să mă- 
nince intr-un an întreg I

1

Nici df o caprâ
Ferma zootehnică a C.A.P. 

Ciugud se află foârte aproape 
de Alba Iulia. Ferma are tot 
ce-i trebuie : căi de acces beto
nate, grajduri spațioase._ iesle 
modernizate. Are și 26 de îngri
jitori, plus doi tehnicieni de me
serie. Are și vaci bune, dar va
cile nu prea sînt hrănite cum 
trebuie și nu prea dau lapte. In 
medie, în acest an, fiecare a dat 
sub trei litri pe zi. Nici măcar 
sit « capră ! .

Intr-un articol din cotidianul 
„Unirea" al județului Alba, in 
care se analizează justificările 
ou carul și laptele cu... pahaful, 
se face următorul calcul : din cei 
2 500 hectolitri de lapte care tre
buiau livrați la fondul de stat, 
in primele nouă luni nu s-au li
vrat decît 701 hectolitri, pentru 
care s-au încasat 196 280 lei. In 
aceeași perioadă, pentru cel 26 
de îngrijitori și doi tehnicieni 
s-au plătit retribuții în valoare 
de 333 450 lei. Trageți linie și 
socotiți singuri cît reprezintă 
ferența de... indiferență.

Tocmai el!
Pentru a transporta mai 

pede porumbul din cîmp, în 
sprijinul .celor de la Ferma, nr. 
1 a C.A.P. Băilești, județul Dolj, 
sosiseră deunăzi un număr spo- 

' rit de camioane și tractoare Cu 
remorci. Oamenii zoreau cu în
cărcatul,’ dar lipsea tocmai cel 
care trebuia să se afle în... frun-’ 
tea lor, adică șeful fermei, ingi
nerul Gheorghe Vîrban. Nici de
parte nu era. Adăpostit în „că
suța” fermei, inginerul se întîl- 
nise cu zăbava la o degustare de 
tulburel. Aflăm din ziarul jude
țean „înainte" că șeful fermei 
in cauză a mai fost sancționat Și 
că nu e prima dată cind a fă
cut ce-a făcut.

Șl, totuși, ce-i de făcut ?

Pe scurt
<t Aflăm din ziarul brașovean 

„Drum Nou” despre o frumoasă 
inițiativă s censtructerilor de la 
I.C.I.M., aceea de a repara șl 
restaura unul din monumentele 
istorice din Scheii Brașovului. 
Dar ritmul lent in care execută 
lucrările va intra și el in.„ is
torie.

© Deunăzi — scrie 
„Tribuna Sibiului" —

i

ziarul 
>(i _____  ______ nu mai
puțin de 40 (patruzeci) de auto
turisme parcate în perimetrul 
Pieței Ctbln din Sibiu au fost 
găsite de posesorii lor cu toate 
— dar absolut toate — cau
ciucurile dezumflate ! Cineva se 
distrase, probabil, cu vreun cui. 
Altă explicație nu-i.

© Două pastile semnate in 
„Cronica satmăreană" de Feli- 
cian Pop : 1). „Are obiceiul să 
facă tot ce zice. Numai că... 
tace mereu”. 2). „Cu toate că nu 
avea nici o calificare, a fost con
damnat pentru furt... calificat".

Petre POPA

I

i

I
I
I
I
I
I
I

I

— N-am mai fost controlați, așa, in amănunt, de multă vreme. Ne 
puneam chiar întrebarea dacă nu cumva ne-am abătut de la normele 
de muncă. Ne întrebam, de asemenea, dacă nu cumva, noi, membrii birou
lui și ai comitetului comunal de partid din Ivănești, ne-am obișnuit in- 
tr-atlt cu lipsurile incit nu le măi vedem singuri. De fapt, a fost un 
control care a venit la timp, un control absolut necesar, care ne-a pus 
in situația de a ne analiza exigent munca pelitico-organizatorică, în ge
neral întreaga activitate pe care am desfășurat-o. Au fost trecute in re
vistă atit laturile pozitive, cit și cele negative din munca noastră. Ajutorul 
acordat a fost binevenit, a reprezentat un mijloc de perfecționare s ac
tivității noastre.

Sînt cuvintele tovarășului Constan
tin Brumă, secretar al comitetului 
comunal de partid.

CRITICA CONSTRUCTIVA. In 
fața primăriei din Ivănești, primul 
gest al secretarului comitetului co
munal de partid a fost să se scuze 
că nu ne invită în sediu, pentru că 
e în reparație, și dacă totuși nu se 
lucrează din plin la eî aceasta se da
torează faptului că e vremea culesu
lui. Pe scurt : „Mai ihtii roadele ș( 
după aceea birourile, că . tot nu e 
vreme de stat in ele". Am transcris 
un gînd ce sugerează, de fapt, stilul 
de muncă al unui comunist __
se află în fruntea unei obști da 
6 000 de locuitori, 
pe aceste locuri - 
70 la sută reprezintă terenuri abrup
te, în pante de peste 30 de gra
de, dar care se cultivă acum, an de 
an — producțiile erau mici, foarte 
mici. Pe aceleași terenuri s-au obți
nut anul acesta producții mult spo
rite.

Evident, rezultatele bune obținute 
în acest an sînt și rodul unor bogate 
acțiuni desfășurate de organele și 
organizațiile de partid. Cadrul creat 
de adunările generale de partid a 
permis punerea în discuție și adop
tarea unor, hotărîri clare privind 
creșterea contribuției comuniștilor 'la 
acțiuni privind îndeplinirea sarcini
lor în domeniul autoaprovizionârii și 
autogospodăririi teritoriale, executa
rea la timp și de calitate a investi
țiilor, a lucrărilor agricole din timpul 
campaniilor

Colectivul 
partid care 
complex îți 
și aceste aspecte. Dar a mai reținut, 
și altele, controlul analizînd In adîn- 
clme activitatea comitetului de partid 
pe o perioadă de doi ani,

Analizînd preocuparea pentru creș
terea suprafeței arabile, colectivul da 
control a apreciat că organele și or
ganizațiile de partid, consiliul de con
ducere al cooperativei agricole de 
producție nu s-au ocupat îndeajuns 
de folosirea integrală a fondului fun
ciar, n-au asigurat furajele nece
sare, întrucît în perioada verifi
cată s-a înregistrat o scădere ne
justificată a suprafeței arabile, cu 
284 hectare pe total comună, ceea ce 
a afectat structura suprafețelor pla
nificate cu diferite culturi. Iar ase
menea situații au fost nemijlocit le
gate de modul cum au acționat într-o 
situație sau alta comitetul de partid, 
secretarul comitetului de partid, or
ganele locale, de modul în care ac
tivitatea organizatorică șl politico-e- 
ducativă a fost pusă în slujba prin
cipalei sarcini a comuniștilor, a lo
cuitorilor comunei — aceea de a par
ticipa activ la dezvoltarea economi
că a comunei, la obținerea unor pro
ducții agricole pe măsura posibilități
lor,. condițiilor existente.

Acțiunile întreprinse chiar în timpul 
controlului, planurile de măsuri sta
bilite atunci, că și măsurile practice 
care au urmat au demonstrat din plin 
necesitatea și utilitatea controlului.

care
Cînd a venit 
în care circa

agricole.
comitetului județean de 
a efectuat un control 

luna mai a.c. a reținut

Munca politică și organizatorică des
fășurată in perioada care a urmat 
controlului a determinat mobilizarea 
întregii populații apte de muncă din 
comună' la acțiuni energice. Acum, 
participarea membrilor cooperatori 
la muncă a ajuns să fie de sută la 
sută. Șl astfel se face că, în prezent, 
în comună s-au strîhs furaje care ă- 
jung pentru un an și jumătate.

Beneficiind și de experiența exis
tentă în județ, în sătul Ivănești au 
fost reamenajate deja, prin inițiativa 
comitetului comunal de. partid, 50 de 
hectare din terenurile alunecate, ac- 
ționindu-se cu mijloace mecanizate, 
dar Și cu. contribuția cetățenilor. Sîn» 
în curs de amenajare alte 12 hecta-

VIAȚA DE PARTID

în județul Vaslui

re In satul Chilia și alte 10 hectare 
în punctul numit Pruna.

Ar mai fi fost și alte probleme de 
reținut, care urmează să fie avute în 
vedere ? Discuția cu secretarul comi
tetului comunal de partid a adus in 
atenție o propunere mai veche : „Să 
se găsească soluțiile necesare pentru 
e se crește »i, aici ; terenurile noas
tre se pretează foarte bine la aceasta. 
Tot C.U.A.S.C. Ivănești e parcă făcut 
anume pentru a crește zeci și zeci de 
mii de oi. Carnea din planul între
gului județ ar putea fi asigurată de 
aici. Ar fi un lucru de mare folos".

O propunere care, nu ne îndoim, 
va fi analizată cu toată atenția.

SPRIJINUL A FOST ACORDAT. 
DAR PUTEA FI ACORDAT MAI 
DIN TIMP. Și în comuna Todirești, 
din cadrul C.U.A.S.C. Negrești, con
trolul a debutat cu cercetarea situa
ției din teren, „Pentru început să lă
săm hirtlile deoparte. Să vedem 
mai întii culturile, zootehnia, și să 
ascultăm părerile oamenilor" — a 
fost de părere la vremea respectivă 
(sflrșitul lunii mai a.c.) secretara co
mitetului județean de partid, tova
rășa Georgeta Tamaș, care conducea 
colectivul de control. S-a mers în 
cîmp și s-a văzut starea nesattsfăcă- 
toare a culturilor neprășite, pline de 
ierburi. S-a mers în zootehnie și s-a 
văzut starea, de asemenea, nesatis
făcătoare a animalelor, cărora le lip- • 
seau furajele. S-a stat de vorbă cu 
membrii cooperatori și s-a constatat 
că neparticiparea lor Ia muncă se da
torează slabei organizări a muncii din 
cooperativa agricolă de producție șau 
abuzurilor făcute de unele cadre de 
conducere. Au fost dezvăluite favo
ritisme, încălcări ale legilor, reparti
zarea a 107 hectare terenuri în folo-, 
sință peste prevederi, acordarea de' 
produse (grîu) unor membri coope
ratori care n-au participat la muncă. 
Am enumerat doar cîteva din „seni-

control. S-a mers în

naleîe" de reveneau mereu în discu
țiile purtate cu membrii cooperatori.

Desigur, pentru lipsurile acestea 
o mare răspundere revenea organi
zației de partid din cadrul coopera
tivei agricole da producție, comite
tului comunal da partid. Neajunsu
rile acestea s-au perpetuat de mult 
timp și e de neadmis că factorii de 
răspundere, din comună, organizato
rul de partid al consiliului unic nu 
au intervenit măi operativ pentru 
curmarea lor. Ele s-au agravat pe 
parcurs tocmai pentru că față de si
tuațiile clare, evidente nu s-a inter
venit la timp, cu maximă fermitate 
(să amintim doar că nici măcar șe
fii de fermă nu cunoșteau — cum 
au dovedit-o situațiile constatate și 
discuțiile purtate cu colectivul de 
control — prevederile legii privind 

■ retribuția muncii în agricultură).
în aceste condiții, după trei zile de 

Constatări, din care releșeau abateri 
flagrante de la normele legale, cu o 
promptitudine în firească și necesâră 
concordanță cu exigențele și princi
piile muncii, secretariatul comitetu
lui județean de partid a hotărit des
tituirea luț loan Cioată din funcția 
de președinte al cooperativei agrico
le de producție și a lui Constantin 
Gălușcă din cea de coptabil șef. La 
scurt timp a avut loc și adunarea 
generală a celor 137 de împuterniciți 
din cooperativa agricolă. La lucrări 
au participat însă peste 300 de mem
bri cooperatori. „Sala devenise neîn
căpătoare. Pe Cei mai multi nu-i con
vocase nimeni. Veniseră ei stnguri, 
hechemați, pentru că fiecare avea 
ceva de spus" — ne declara recent 
secretara comitetului județean da 
partid.

în urma controlului, 10 cadre au 
fost înlăturate din funcțiile deținute 
și ău, foșt sancționate pe linie de 
partid : magazineri, economiști, șefi 
de fermă, ingineri.

Și din nou o spunem : era tiresc 
să se întîmple așa. încălcarea nor
melor de muncă, abuzul, indiferen
ța față de avutul obștesc sînt atitu
dini da netolerat, față de care tre
buie să se acționeze cu maximă in
transigență. Am adăuga doar că este 
tot atit de necesar ca, în folosul 
muncii, controlul de partid să inter
vină nu doar pentru a înlătura unele 
situații, de felul celor intilnite la 
Todirești, ci pentru a preintimpina 
la vreme ivirea unor asemenea si
tuații, O concluzie pe care au tras-o, 
dealtfel — și bine au făcut — și or
ganele județene de partid și de stat. 
O dovedesc și acțiunile întreprinse 
încă în timpul controlului, ca și după 
aceea. în comună au revenit periodic 
unele cadre de partid și de stat care 
participaseră la efectuarea controlu
lui amintit, pentru a vedea modul 
curii se aplică măsurile politico-orga- 
nizatorice și educative Stabilite, par-, 
ticipind nemijlocit lă elaborarea șl 
traducerea lor în viață, contribuind 
concret ia însănătoșirea climatului de 
muncă în cooperativa .agricolă de 
producție, la realizarea cu succes a 
sarcinilor prevăzute în planul de pro
ducție pe acest an. Toate acestea vă
dind faptul că optica privind exerci
tarea controlului, de partid este efici
entă, complexă ; eă nu limitează con
trolul doar la o acțiune pur adminis
trativă, nu are îh vedere doar con
statarea unor situații și fenomene, ci 
declanșează acțiuni concrete pentru 
generalizarea ,experienței bune, ca și 
pbntru înlăturarea neajunsurilor.

VirqH GHEOKGHIȚA 
Petra NECU1A

Pretutindeni să se lucreze susținut, pentru
încheierea lucrărilor pînă la 15 noiembrie

GIURGIU: Prin buna organizare a muncii, viteze sporite de lucru
Am urmărit, zilele acestea, cum 

se acționează în județul Giurgiu 
pentru urgentarea arăturilor., Co
mandamentul județean pentru agri
cultură ă stabilit ca 2 050 de trac
toare — 65 la șută din cite există 
în S.M.A. — să fie concentrate la 
executarea arăturilor. Pe 600 din a- 
cestea munca mecanizatorilor a fost 
organizată în două schimburi. Pen
tru a se crea front de lucru, la eli
berarea - de resturile. vegetale a te
renurilor sint folosite zilnic 700 de 
mijloace mecanice și. participă la 
lucru 65 000—70 000 de cooperatori, 
cărora li se adâțigă . circă 6.000 de 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale din județ. „Ca urmare a 
acestei'ample mobilizări de forțe, a 
organizării temelhice, a activității 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Nițu, directorul direcției agricole — 
în ultimele Zile viteza la executarea 
arăturilor a crescut de la 4 500 hec
tare la 6 000 hectare, în cursul zilei 
de ieri. 8 noiembrie". Pe ansamblul 
județului., arăturile au fost efectua
te pină ’ luni seara pe 104 300 hec
tare — 70 la sută din suprafața 
planificată.

Consiliul agroindustrial Frăteștf 
oferă o_ valoroasă experiență în ce 
privește organizarea și executarea 
în ritm intens a arăturilor. Aici, 
cele 140 de tractoare repartizate la 
arat au fost grupate în două for
mații mari. Prima, condusă de

Gheorghe Martinescu, președintele 
consiliului agroindustrial, are . 90 de 
tractoare. și execută arături lă coo-' 
peratiyele agricole Frățești, Da'ia, 
Cetate și Remuș, care au terenuri 
pe „terasă", iar a’ doua, condusă de 
Victor Cluceru, directorul S.M.A. 
Frățești, are 50 de tractoare și, Iu- 

retează pe ■ terenurile din „baltă", la 
cooperativele agricole Oinsțcu, Bra
niștea șl Gostinu. Originalitatea în 
ce privește organizarea activității 
constă în aceea că fiecare formație 
lucrează grupat la cite o cooperati
vă pînă ce termină de arat. „în fe
lul acesta, tractoarele sint folosite 
la Întreaga capacitate — ne spune 
Ilie Anculescu, președintele biroului 
executiv al consiliului agroindus
trial Frățești. De exemplu, formația 
de tractoare termină de arat tere
nurile eliberate de la C.A.P. Oinăcu, 
iar de luni se mută la C.A.P. Bra
niștea, unde avem eliberate 400 hec
tare. Realizăm astfel un ritm, înalt 
de, lucru, ce ne permite să încheiem 
arăturile pe întreg consiliul la 13—14 
noiembrie".

Și în alte unități, cum sînt cele 
din consiliile agroindustriale Bolln- 
tin Vale, Ciorogîrla și Ghimpați, ac
tivitatea este bine organizată ; drept 
rezultat, arăturii^ au fost efectuate 
pe 80—85 la sută, din suprafețe. îm
bucurător este faptul că odată cu 
intensificarea, arăturilor pretutin
deni se acordă maximă atenție exe-

cutării unor lucrări de cea mai bună 
calitate. *Inginerul-șef al C.A.P. 
Joița, tovarășul Florin Doană, se 
află în cimp, alături de formația de 
25 de tractoare repartizate la arat. 
„Urmărim respectarea CU strictețe 
a normelor de calitate stabilite la 
executarea arăturilor — ne spune 
acesta.' Iar prin calitate fiecare me
canizator înțelege să realizeze adîn- 
ciraea prevăzută și îngroparea sub 
brazdă a tuturor resturilor vegeta
le". Aici, ca și la cooperativele a- 
gricole din Călugăreni, Vinători și 
Boiintin Vale, calitatea lucrărilor 
este asigurată printr-un control per
manent din partea specialiștilor, 
prin răspunderea în muncă a meca
nizatorilor.
, întrucît în județul Giurgiu au mai 
rămas de executat arături adinei pe 
44 000 hectare — această lucrare 
fiind înttrziată în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Giur
giu, Băneasa și Vidra —'feste nece
sar ca organele județene .să acțio
neze energic ca în toate unitățile 
agricole tractoarele ..să fie folosite 
lă întreagă capacitate. Că acest lu
cru este cu putință o dovedește ex
periența consiliului agroindustrial 
Fiătești în organizarea muncii la 
executarea -arăturilor, experiență 
care trebuie. să fie generalizată in 
aceste zile și în alte consilii agro
industriale din județ.

Aurel PAPADTUC

IALOMIȚA • Activitatea mecanizatorilor
în județul Ialomița, încă sînt da 

executat arături adinei de toamnă 
pe 40 000 hectare. în multe unități 
din consiliile agroindustriale Fe
tești, Grlvița, Țăndărei. Horia, Ur- 
zicenl și Fierbinți au fost arate 
peste 90 la sută din suprafețe. Coo
perativele agricole din Valea Mâ- 
cțișului, Cegani, Țăndărei, Ograda, 
Maia, Movilita, Smirna, Miloșești. 
Grivița, Grindu și Bordușani . au 
terminat arăturile său le vot încheia 
in. următoarele 2—3 zile.

S? cuvine relevat că. în multe 
unități, la stringerea cocenilor, au 
fost mobilizate pe lingă mijloacele 
mecanice, și importante forțe uma
ne. Ne referim la cooperativele 
agricole din Munteni Buzău, 
Gh’eprghe Doja. Girbovi. Miloșești 

y^și Gheorghe Lazăr, unde consiliile

(Urmare din pag. f)

în doua schimburi
de conducere au avut grijă ca 
tractoarele repartizate la arat să 
aibă teren eliberat pentru cel pu
țin două zile. Nu aeelași lucru s-ar 
pbtea spune despre modul în care 
a fost organizată stringerea restu
rilor vegetale la cooperativele agri
cole din. Crășanl, Luciu, Cocora șl 
I.A.S. Bordușani, unde s-a aștep
tat da totul să fie făcut cu ajutorul 
mijloacelor mecanice, fără sa fie 
mobilizați cooperatorii la tăierea și 
transportul cocenilor. A'șa. se ex
plică de ce suprafața arătă în aces
te unități reprezintă doar 65 la sută 
din cea planificată.

Pentru intensificarea arăturilor, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit ca la elibera
rea de resturi .vegetale a terenuri
lor să se lucreze și pe timpul nop-

2 000 trac- 'J 
efectuarea J

ții, iar jumătate din cele '. 
toare repartizate la < 
ogoarelor de toamnă să lucreze în 
două schimburi, astfel incit în 24, 
de ore să se are cel puțin 7 000 bec- . 
tare. Din unitățile ce au încheiat 
arăturile de ■ toamnă, tractoarele au 
fost transferate imediat în coope
rativele agricole unde lucrările sînt 
intîrziate. Se consideră că, printr-o 
amplă mobilizare de forțe, prin re
alizarea vitezelor zilnice prevăzute 
irt programul întocmit, arăturile de 
toamnă vor fi încheiate pînă Ia 
sflrșitul acestei săptămîni. în con
diții calitative superioare față de 
anii treouți.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul ,;ScînteiI

Florile toamnei

Din nou despre peroane

realizării unor 
sau amena- 

simple, ne- 
, prin an- 
tinerilor la

Unități turistice atractive 
în județul Sibiu 
județul Sibiu, numeroase 
pitorești îmbie la popas. în 

anotimp, turiștii au la dispo- 
pe aceste meleaguri, atrăgă- 
unltăți de alimentație publi- 
cazare. Una dintre acestea 
cabana „Fîntînlța haiducului",

locuri 
orice 
zlție, 
toare 
că șl 
este ...
amplasată la circa 8 km de comuna 
Avrig și la numai 17 km de Sibiu, 
pe drumul național spre Brașov, 
intr-o poiană din pădurea Bradu
lui. Unitatea asigură locuri de ca
zare confortabilă, cu încălzire cen
trală, restaurant, braserie, bar de 
zi. Cabana este situată într-o zonă 
de mare interes turistic, la circa 30 
km de șoseaua transfăgărășeană.

în orașul Agnita, complexul tu
ristic „Daoia" oferă, de asemenea, 
•o bună găzduire. Cabana „Fîntînlța haiducului

„Bucuriile toamnei 
jstrinse pentru -.îoi 
printr-o inspirată idea 
și nenumărate stră
danii, care dorim 
să se permanentizeze. 
Mulțumim pentru a- 
ceastă duminică plă
cută". „Asemenea ex
poziții dorim să se re
pete cît mai des". Sint 
numai două notații din 
cartea de onoare a u- 
nei expoziții. Ce expo
ziție a creat vizitatori
lor o duminică atit 
de plăcută? Expoziția 
„Flori de toamnă", or
ganizată de Ministerul 
Agriculturii și Comisia 
națională de floricul- 
tură și dendrologie, pe 
care mii de bucureș- 
teni au vizionat-o în 
zilele de 5—7 noiem-

într-o scrisoare tri
misă redacției, citito
rul Ion Vlad din Mizil- 
Prahova ne relatează : 
„Ar fi necesar să se ia 
măsuri pentru a se a- 
menaja sau înălța pe
roanele in unele stații, 
deoarece călătorii na 
pot urca sau cobori din 
tren, intrucît prima 
treaptă a vagoanelor le 
ajunge câni in dreptul 
umerilor. Am văzut că
lători, unii oameni in 
vtrstă, venind la bară 
cu... scăunele". într-o 
altă scrisoare ni se 
semnalează că multi 
călători cu destinația 
Azuga preferă, din 
lipsa unui peron co
respunzător. să coboa-

folosirea 6u randament maxim a 
mijloacelor de transport, să fie 
mobilizate la această lucrare, toațe 
atelajele, atit cele ale unităților, 
agricole, cît și cele de la gospodă
riile populației, să fie orgâhizăte- 
baze volante pentru îrisilozarea 
sfeclei de zahăr și depozitarea po
rumbului. Nici un efort nu trebuie 
precupețit acum pentru a se asigura 
punerea heîntirziată la ădăpost a 
întregii recolte, Spre a se evita 
orice pierderi.

O acțiune de cea mai mare im
portanță economică, care trebuie 
să se desfășoare concomitent cu 
transportul și depozitarea recoltei, 
o constituie livrarea integrală a 
cantităților de' produse prevăzute 
la fondul de stat. Ințelegînd în
semnătatea acestei acțiuni de mare 
interes național, cooperativele a-

gricole din județele Dîmbovița, Si
biu si din sectorul agricol' Ilfov au 
încheiat livrările la porumb ; de; a- 
semenea, în județele Argeș, Gorj, 
Prahova, Tulcea, Vîlcea, Bistriță- 
Năsăud, Bacău, Buzău și Covasna, 
livrările se situează intre 80 șt 96 
îa sută din plan. Totuși, dacă averii - 
în vedere că recoltarea porumbu
lui este' practic încheiată, rezulta
tele înregistrate pînă în seara zilei 
de 7 noiembrie în ce privește li
vrarea cantităților de porumb la 
fondul de stat —> 63 la sută din 
prevederi, și în contul fabricilor 
de nutrețuri combinate — 53 lă 
sută din cantitățile , planificate, nu 
pot fi considerate mulțumitoare. 
Mari și nejustificate rămineri in 
urmă în ce privește livrarea po
rumbului la fondul de stat există 
în județele Bihor, Constanta, Dolj, 
Mehedinți, Mureș, Timiș, Botoșani 
și Cluj.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că livrarea integrală a 
Cantităților de produse prevăzute 
la fondul de stat constituie o obli
gație legală, fundamentală, o în
datorire de mare răspundere pen
tru fiecare unitate agricolă- în a- 
cest spirit, comitetele județene de 
partid, consiliile populare și orga
nele agricole județene au datoria 
să acționeze hotărît pentru ca fie-, 
care unitate agricolă, concomitent 
cu transportul și depozitarea op
timă a . recoltei, să-și onoreze în 
întregime sarcinile ce le revin pri
vind livrarea cantităților de pro
duse prevăzute la fondul de stat; 
Aceasta este o condiție hotăritoare, 
pentru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu produse 
agroalimentare, pentru satisfacerea 
altor .cerințe ale dezvoltării econo
mici naționale.

Tinerețea unui oraș secular
(Urmare din pag. I)

brie la parterul Insti
tutului de, arhitectură 
„Ion Mlncu" din Ca
pitală.

Paleta cromatică a 
sutelor de flori, explo
zia de culoare șl par
fum au avut darul să 
atragă, in aceste prime 
zile cu temperaturi 
scăzute, mii de locui
tori ai Capitalei. Ei au 
contemplat îndelung 
exponatele — flori de 
toate felurile — pre
zentate de unitățile 
din Arad, Codlea 
Popești-Leordeni, ale 
Trustului de sere, de 
laboratorul de flori
culture de la Băneasa, 
de direcțiile domeniu
lui public București și 
Cluj, de întreprinde-

rea horticolă vî Mai" 
din Capitală. Asupra 
căror flori și-au oprit 
mai îndelung privirile 
miile de vizitatori ? 
Asupra plantelor de 
apartament cu cele 
mai variate forme și 
culori, senzație făcînd 
și de această dată 
gama largă a orhidee
lor. Ca întotdeauna au 
fost admirate crizante
mele, atit cele cultiva
te in grădini și parcuri, 
ultimele care înfruntă 
pină tîrziu frigul 
toamnei, dar mai ales 
cele cultivate ca flori 
tăiate. Diversitatea a- 
cestora din urmă a „o- 
prit“ în dreptul lor 
minute în șir pe orice 
vizitator. (Ion Herțeg).

ln atenția eondueâtorilor auto 
profesioniști

Administrația Asigurărilor de 
Stat — ADAS — aduce la cuno
ștința conducătorilor auto profe
sioniști că au posibilitatea să con
tracteze asigurarea facultativă de 
răspundere civilă auto, la respon
sabilii cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la orice uni
tate ADAS,

Totodată, ADAS recomandă con
ducătorilor auto profesioniști care 
au contractată această asigurare, să 
posede asupra lor, permanent, con
tractul de asigurare Încheiat, pen
tru a putea fi prezentat,. în cazul 
intîmplărli unui eveniment asigu
rat nedorit, organelor de miliție 
care constată accidentele de cir
culație.

t e a t r

re într-o stație înve
cinată, luînd apoi un . 
autobuz spre a ajunge 
la destinație. în gara 
Buzău, o călătoare 
care nu a putut să 
sară, cu bagajele, de 
la înălțimea cît un 
stat de om, a rămas 
pur’ și simplu în tren. 
Scene penibile, pri
lejuite de femei sau 
persoane mai în vîrstă, 
care aleargă gîfîind 
d,e-a lungul trenului 
pentru găsirea unui 
loc mai accesibil sau 
care încearcă să se 
urce... cu genunchii, 
se repetă în numeroa
se stații.

Se invocă necesita
tea includerii lucrări-

lor de prelungire sau 
supraînălțare a unor 
peroane in planul de 
investiții. Ar fi însă 
da luat în considerare 
— ținlnd seama de 
largul interes al pro
blemei — și posibili
tatea 
lucrări 
jări mai 
costisitoare, 
trenarea I 
muncă patriotică, ce- 
rîndu-se in acest sens 
și sprijinul consiliilor 
populare. Și ar fi de 
așteptat ca inițiativele 
în această direcție să 
fie stimulate și de De
partamentul căilor fe
rate. (Maria Baboian),

. B Filarmonica „Georga Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian: Dan Atanastu — 19,30.
■ Radlotelevizlunea Română (14 68 08, 
Studioul 8): Concert susținut de cvin
tetul „Concordia" — 19,30.
88 Opera Români (13 18 57): Liliacul 
— 18.
■ Teatrul de Operetă (13 98 48): Sta
ge vienez — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureânu, 14 75 46): 
O zi de odihnă — 19; (sala Grădina 

namecn

MSgureânu,
icoanei, 12 44 16)); Cum sa 
cei patra Beatles 7 — 19.
K Teatrul „C.L Nottara" ,___ __ _
sala Magheru); Idibata — 19,30; (sala 
Studio : Inele, cercei, beteală 
B Teatrul Ciulești (sala 
14 72 34) : „.Eseu — 19,30.
B Teatrul satiric-muzlcal 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): 
Tănase — 19,30; (sala
60 58 65) : Funcționarul de la
— 19,30.
81 Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00): La izvor do der
— 19.
B Teatru) „Ion Vasllescu" 
Nu vă ascundeți după uși

(59 31 03,

19,
Majestic,

„C. Tăna- 
Vorba lui 

Victoria, 
Domenii

Remână"
51 etatea

(12 21 15) : 
— 19.

in cele aproximativ 
două miliarde de lei 
producție globală in

dustrială pe oraș, Combi
natul de prelucrarea lem
nului realizează aproape 
jumătate. Tot aici se rea
lizează mal mult de jumă
tate din valoarea produc
ției de export a orașului. 
C.P.L.-ul este, totodată, 
cea rriai veche — și, în- 
tr-un fel, cea mai nouă —

Din aceăstă cauză a avu? 
și conflicte, dar nu s-a dat 
bătut : in temelia tinerelor 
blocuri sighetene s-a tur
nat numai beton de 
țațe, vorbind de la 
implicit, de calitatea 
fesională și morală a 
rului constructor, 
atras astfel — prin iniția
tive și exemplu ■ personal . _____,_______
— prietenia colegilor, stl- citadelă muncitorească din 
ma colectivului, a concetă
țenilor. Fapt și pentru 
care, din acest an, ă fost 
învestit cu răspunderea de 
prim-secretar al comitetu
lui municipal U.T.C. în 
această nouă calitate îmi 
vorbește despre cele cîteva 
sute de colegi de muncă 
(nu poate să spună foștii 
îui colegi), 
tineri ai 
14 000 de 
muncesc și 
treprinderile industriale ale 
orașului. Mai ales despre 
tinerii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului.
De ce 7

call- 
sine, 
pro- 
tină- 
$i-a

despre ceilalți 
orașului (peste 
uteciștl), care 
visează in în-

Sighetul contemporan. Des
pre făuritorii de mobilă de 
aici — tîrhplari, finisori, 
ălți oameni legați direct 
de fibra lerrihoasă.' — s-a 
scris nu o dată. De'aceeai 
voi vorbi despre alte cate
gorii de oameni ai muncii, 
a căror contribuție Ia con
strucția mobilei — deși 
trăiesc în aceeași „lege" a 
lemnului — este, cel puțin 
aparent, una indirectă. Nu 
însă și lipsită de 
tariță. Dimpotrivă, 
noaștem, de pildă, 
maistrului Iosff 
Toți cei 14 oameni __ 
sînt bobinateri, o meserie 
mai mult electrotehnică 
decît... lemnoasă. Și to-

f'i."

impor- 
Să cu- 
. echipa 
Szigety 

ai lui

■ tuși... Iată ce-mi spune 
tînărul MlcAi Dirda : 
„Combinatul este în bună 
parte automatizat. Pentru 
aceasta acționează sute și 
sute de motoare electrice. 
Numai la fabrica de PAL 
— un exemplu — există 
700. Din cind în cind ele 
necesită reparații. De ee 
să le trimitem in altă par
te, la unități specializate? 
De ce să plătim în plus 7 
Repunerea lor în circuitul 
tehnologie ne revine nouă, 
bobinatorilor locali". îmi 
povestește astfel despre 
priceperea și pasiunea co
legilor săi — Ion Onlța. 
Gheorghe Covaci, Tiberlu 
Branteriuc, Anton Halasz. 
Vasile Boroș, despre mun
ca lor spornică în acord 
giobal, despre faptul că 
lună de lună își depășesc 
planul cu 15—20 de pro
cente. Colegii lui îtnl rela
tează apoi că Michi Dirda 
este cel mal bun dintre ei, 
că face parte dintr-o fa
milie cu toți membrii pre- 
zenți ia , muncă. în combi- ' 
nat : tată, mamă, frate.

în altă parte a combina
tului am cunoscut alt tinăr.

Se numește Dorin Dunca 
și este lăcătuș mecanici 
Contribuția lui, a tovarăși^; 
lor săi de muncă la lungul- 
drum al lemnului spre mo
bilă este realizarea prin 
autoutllare a unor utilaje 
necesare producției, greu 
de procurat din altă parte, 
precum : mașini de șlefuit, 
presă de balotat șpan, ma
șină de tăiat poliuretan în 
zig-zag, mașină de găurit 
cu capete multiple. Toți 
cei 30 de membri ai res
pectivei formații de lucru 
sint tineri — printre care 
loan Ignat, Vasile Grigor, 
Viorel Branic, Alexandru 
Libocar — majoritatea cu 
liceul la bază, trecuți prin 
cursuri de calificare și 
ridicare a calificării.

La nivelul întregului 
oraș, cei mai mulți tineri 
muncitori, marea lor ma
joritate, sint absolvenți de 
liceu — semn al noii cali
tăți umane, muncitorești. 
Ei sint aceia care, dimi
neață de dimineață, rfnd se 
îndreaptă cu pas grăbit 
spre locurile lor de mun
că. dau secularului oraș 
tinerețe și culoare.

/

B circul București (11 01 20): Zoo- 
circ — 19,30.
91 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Aventurile Ini Mum-Plum — 171
(sala Teatrului „Ion Vasllescu"): Șo
ricelul șl păpușa — 10. '
B Teatrul „Mlhail Emlnescu" — Bo
toșani (sala Teatrului Foarte Mic) : 
Timp ta doi — 20.

cinema
B Aurel Vlalcnt VICTORIA (16 28 79) 
—'9; 11,15; 13;30; 15,45; 18; 20,15.
M Matelaș Glscarul — 9; 10,45; 12,30? 
17; O scrisoare pierdută — 14,15;
18,45 : DOINA (16 35 38).
■ Femeia din Ursa Mare: STUDIO 
(59 53 15) — 18; 20, UNION (13 49 04) 
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
B Copie la indigo: STUDIO — 10; 121 
14; 16.
■ Zestrea domniței Ratai LIRA 
(317171) — 13,30; 18; 20.
B . ..................   - --------------
(49 
(14 
20.
K
CEA (60 30 85)
■ Concurs: MELODIA (12 06 831 — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN

, IO , zu.
Pădurea nebună: COTROCENI 

48 48) - 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA 
27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,46; 18;

Un saltimbanc la Polul Nord: PA- 
15.30; 17,30; 19,30.

(23 71 01) —
20,16.
B Prea tineri pentru riduri:
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20, TOMIS . (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; .15,45; 18; 20,15,
B Așteptlnd un tren: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
■ Cine iubește și lasă: PROGRESUL 
(23 94 10) — 18; 18; 20.
■ Șeriful din Tennessee: SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15
B Portreta! soției plctorutai: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Mică romanță. — 9; 11; 13,15; Gal
benul nu este numai culoarea soare
lui — 15,30; 17,45; 20: TIMPURI NOI 
(15 51 10).
M Cavalerii teutoni: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12,30; 15,45; 19,15, CUL
TURAL (83 60 13) — 9; 12,15; 16; 19,16. 
B Favorițil noștri răsfățațl ■ 
ZEȘTI (50 43 58) V,- . V.~~. ... ..
■ Comoara din lacul de argint:
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30 ;
15,45; 18; 20.
B Incendii șl tacuri pirjotlte: DRU
MUL ȘAHII (31 28 13) — 15.30; 18; 20. 
B Pirații secolului XX : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,3'0: 19,30.
■ Nimic nou pe frontul de Vest : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45;
17,15; 20, BUCUREȘTI (16 61 54) 
11,30; 14,15; '* ----- ----
(45 31 70) — ’

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

FLO-

BU-
15,30; 17,30; 19,30.

9î

14,30; 
— 9;

, 17; 19,45, FAVORIT,
9; 11,30; 14,15; 17; 19,46.

M Anna celor ® mie de zile: SCALA 
(11.03,72' — 9,16; 14,45; 18; 19,15.
B Paplltan: LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 9; 12,30; 16; 19,30.
B Cel 13 de la Barletta: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).
B Jandarmul ae însoară! FESTIVAL 
(15 63 B4) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
H Antonio și Cleopatra: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; " ’
a star: GRIVIȚA 
16; 19.
B Acel blestemat
RENTARI (80 49 85)
19,30.
B In opațlut GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20.
W Sphinx: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,16; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
B I se spunea „Buldozerul" : GLO- 

13,30; 15,45 ;

16; 19.
(17 08 58) — 9; 12;

tren blindați FE-
— 15,30; 17,30;

RxA (47 46 75) — 9; 11,13;
18; 20,15.
B Pledone africanul: 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14;
FLAMURA (85 77 12) — 9; 
19.
■ ' Colosul din RliOdos: 
(35 15 17) ■— 12; 18; 19.
B Safari Express: COSMOS (2? 54 95) 
— 9; ii; 13; 15; 17,15; 19,30.
M Gozlan: FtACARA (20 33 40) — 
16,SO; 17,30; 19,30.
B Cursa infernală: ARTA (213186) — 
9; 11-,15; 13,30; 16,45; 18; 20.

AURORA 
17; 19,30,

12,30; 15,45;

POPULAR

20.
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Primire h Marea
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nlcolae Giosan, a 
primit, luni, delegația Frontului Na
țional din Republica Democrată Ger
mană, condusă de tovarășul Werner 
Kirchhoff, vicepreședinte al Consi
liului Național, care ne vizitează țara 
la invitația F.D.U.S.

Cu acest prilej a fost subliniată 
satisfacția pentru evoluția mereu as
cendentă a relațiilor pe multiple pla
nuri statornicite între Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană, evidențiindu-se im-

Adunare Națională
portanța convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășii Nicblae Ceaușescu și' 
Erick Honecker pentru îritărirea și 
aprofundarea raporturilor de priete
nie, colaborare și Cooperare dintre 
cele două țări, în acest context s-a 
exprimat dorința comună de a indi
ca aceste raporturi, la un nivel supe
rior, de a contribui Ia amplificarea lor 
în continuare,„ în interesul ambelor 
țări, al cauzei păcii și socialismului.

A, fost prezent dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D.G. la București, 

(Agerptes)

.......

Ședință festivă consacrată împlinirii a 75 de ani 
de la apariția revistei „Viitorul social''

La Academia de științe, sociale și 
politice a avut Ioc, luni, o ședință 
festivă consacrată împlinirii- a 75 de 
ani de la apariția revistei „Viitorul 
social", la care au participat acade
micieni, alți oameni de știință și cul
tură, activiști de partid, ziariști.

în cuvîntul de deschidere, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale șl politice, a evocat 
unele' momente din activitatea revis
tei „Viitorul social", rolul pe care a- 
ceasta l-a avut în istoria mișcării 
noastre revoluționare, ; ,a partidului 
socialist, apoi comunist din Româ
nia. Vorbitorul, s-a referit, apoi la 
sarcinile ce stau în fața revistei în 
etapa actuală.

în cadrul ședinței au adus saluturi 
reprezentanți ai ziarului. „Scînteia", 
revistelor „Era socialistă", „Korurik", 
revistelor de științe istorice și filo
zofice.

în încheiere, participanții la adu
narea festivă au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
în aceste momente aniversare, care 
au Ioc în preajma Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a Republicii, permi- 
teți-ne să vă adresăm cele mai calde 
mulțumiri și profunda recunoștință 
pentru prodigioasa operă și neobosita

dumneavoastră activitate, desfășurată 
în fruntea partidului și statului. Grija 
statornică pe care o acordați dezvol
tării și afirmării gîndirii social- 
politice, spiritualității românești so
cialiste, științei și culturii umaniste, 
revoluționare — continuă telegrama 
— ne îndeamnă să ne obligăm la'o 
activitate de o înaltă calitate politico- 
ideologică și profesională. în acest 
moment aniversar, se subliniază în 
încheiere, ne angajăm că vom tra
duce în fapte indicația dumneavoas
tră de a face ca revista „Viitorul so
cial" să se distingă, alături • de cele
lalte publicații politico-educative și 
științifice românești, ca o tribună de 
dezbatere responsabilă, militantă, cu 
argumentele și forța' adevărului isto
rie, a celor mai importante și mai 
actuale probleme ale vieții noastre 
politice, sociale, științifice, culturale 
și să-și aducă o, contribuție sporită 
la dezvoltarea șl afirmarea valorilor 
gîndirii și creației social-politice, ști
ințifice și spirituale românești, Ia 
promovarea principiilor eticii și echi
tății socialiste, Sa realizarea mărețe
lor idealuri umaniste, revoluționare, 
ale poporului român care și-au găsit 
o strălucită realizare în România de 
astăzi, sub clarvăzătoarea și îtițeleap- 
ta dumneavoastră conducere.

I in întreaga țară continuă 
întîlnirile dintre candidați

și alegători
în toate circumscripțiile electorale delimitate pentru 

. alegerile de la 21 noiembrie continuă întîlnirile între 
alegători și candidații la mandatele de deputați în 
consiliile populare comunale, orășenești, municipale și 
de sector. Dialoguri vii, deschise și responsabile, in 
spiritul autenticei democrații, socialiste, muncitorești, 
aceste întilnirl prilejuiesc conturarea unor noi obiec-

organelor 
hărniciei

intîlniri,

fit D GERMANĂ

Printre constructorii de nove 
din Stralsund

• sfDe noi depinde frumusețea
cartierului nostru™

care vor fi 
șl conlucrării

reporterii ți 
din care am

frămîntafe 
nevoie de 
de partici

Cloni Ca
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii, So
vietice la București, V.I. Drozdenko, 
a rostit, duminică, o cuvîntare Ia 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 65 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
luni a avut Ioc Ia întreprinderea 
„Tehnoutilaj" din Odorheiu-Secuiesc, 
județul Harghita, o adunare festivă, 
la care au luat parte muncitori,'ingi
neri șl tehnicieni, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Despre importanța istorică a . victo
riei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie au vorbit. Molnos Zoltan, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, și R. I. Issev, adjunct al re
prezentantului comercial al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București. Ei 
âu relevat realizările obținute de po
poarele sovietice și poporul român în 
opera de edificare a socialismului și 
comunismului, au evidențiat relațiile 
de strînsă prietenie și . colaborare 
multilaterală dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
subliniind rolul hotărîtor pe care îl 
au întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Leonid 
Ilici Brejnev în amplificarea și diver
sificarea conlucrării rodnice dintre 
bele două partide, țări și popoare.★

Ambasadorul Norvegiei Ia Bucu
rești, Per Borgeri, a oferit, luni sea-

« g ®xi Ier
ra, o recepție cu ocazia încheierii 
misiunii sale în țâra noastră.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, al al
tor ministere și instituții, centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au. participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai eorptilui 
diplomatic. ♦

S-a încheiat o nouă serie ă 
cursurilor postuniversitare interna
ționale în specialitatea rafinarea1 pe
trolului și industria petrochimică, 
organizate de Comisia națională 
română pentru UNESCO, Ministe
rul Educației și învățămîntului. și 
Institutul ’de petrol și gaze din 
Ploiești. Această acțiune, care face 
parte dintr-uh program mai larg de 
cursuri postuniversitare elaborat de 
UNESCO pentru perfecționarea ti
nerelor cadre didactice și cercetători
lor din unele țări membre ale orga
nizației, a reunit particip'anți din 
Bangladesh, Egipt, Grecia, Maroc, 
Mexic, .Spania și Sudan., .. .... ...

A.-.Iuat sfîrșit, de asemenea, noua 
serie a cursului postuniversitar in
ternațional de' informatică și mate
matici aplicata pentru cercetare, des
fășurat sub auspiciile UNESCO — 
îi Universitatea din București, la 
care au Mat parte cursanți din 
Bulgaria, Columbia, Nepal, Peru și 
Thailanda.

(Agerpres)

Circumscripția .’electorală mu
nicipală nr. 18 Vaslui cuprinde o 
zonă complet nouă, cu străzi largi 
și blocuri moderne. în culori calde 
și pastelate, amplasate in jurul 
întreprinderii de confecții. Ele re
prezintă creația edilitară a ultimi
lor „ani. ilustrînd, convingător jus
tețea politicii partidului nostru de 
dezvoltare și înflorire a tuturor 
localităților batriei. Cu sublinierea 
acestor realizări, a faptelor de 
vrednicie ale vasluienilor, a și de
butat îritîlnirea dintre alegători și 
cele 3 candidate ale F.D.U.S. : 
Florica Năforniță, Elena Lupu șl 
Elena Grlgore, destoinice munci
toare la întreprinderea menționată.

Imprimînd un accentuat caracter 
de lucru deschis ; acestei intîlniri, 
alegătorii Vasile Moraru. Ghebr- 
ghe Bbsînceanu. Maria,. Zavate și 
alții au făcut propuneri concrete, 
vizind în special întreținerea fon
dului .locativ, .mal: buna pregătire a 
centralelor .termice pentru peri
oada de iarnă, mai judicioasa dis
tribuire . în circumscripție a unită
ților comerciale, eliminarea apei 
din subsolul, unct blocuri, crearea 
de noi spații de joacă pentru copii.

— Fac. propunerea t — spunea

alegătorul Ion Alexa — ca noua 
deputată, care va întruni cel mai 
mare număr de voturi, să. dove
dească și mai multă receptivitate 
la propunerile cetățenilor, să fie 
mai des în mijlocul nostru, șă ne 
informeze și să ne arate ce acțiuni 
se pregătesc. Noi vom-" răspunde 
prompt la chemările sale, vom 
participa în număr sporit la ^făp
tuirea acestora. De noi depinde să 
locuim în cel mai frumos cartier 
din municipiu.

— Așa , cum numai în perioada. 
15—31 octombrie, cu sprijinul can
didatelor noastre; am participat la 
realizarea în municipiu a unor lu
crări (la obiectivele de investiții, 
reparații de străzi șl trotuare, 
colectarea materialelor refolosibile) 
Îîl valoare de peste fl - milioane lei, 
— adăuga o altă participantă la 
întîlnire, Aurelia Rusu — vom 
răspunde și în continuare la orice 
chemări, astfel îneît circumscripția 
noastră să fie model pe municipiu 
în îngrijirea și.înfrumusețarea car
tierului, în îndeplinirea îndatoriri
lor civice.

Peîrui MECU1LÂ 
corespondentul. „Sctntell”

tlve gospodărești pe agenda 
alese, adevărate platforme ale 
întregii obști.

Prezehți la multe din aceste
corespondenții „Scinteii" transmit relatări, 
selecționat următoarele : *

că, aflîndu-se în plină 
înnoitoare, cartierul are 
și mai multă inițiativă, 
părea tuturor.

Adresîndu-se critic anumitor în- - 
treprinderi. mutate de curînd în 
zonă, care nesocotesc munca de' 
înfrumusețare a străzilor, sau a 
I.C.A.B.-.iUui, care abia după luni 
de. întîrziere ...stopează" . .apa din 
conducte sparte, sau., unor z cetă
țeni ' nou' veniți în circumscripție', 
cu purtări care lasă de . dorit. în 
cuvîntul „participanților a,răzbătut 
dorință. de a vedea bătrînul cartier 
tot .maj bine gospodărit, mai. fru
mos. Mult discutate ău fost 
blemela 
servicii. 
Ciulești 
strțiirea 
trebuie 
chibzuință.( spațiile existente.el 
propunea da, în locul unei arhive 
care ocupă două foste magazine, 
să se înființeze o unitate de 
legume-fructe și o sifonărie. Ni
colae Mitu, din str. Alizeului 25, 
GJieorghe Borcan, din str. Nicolae. 
Filimon 28. s-âii referit concret la 

funcționarea. 
din piață 

se aștepte 
general, al 

pentru a se 
a se ' lua 

mod justifi-

_  __________ . . pro- „ 
legate .de comerț, de 

Iile. Barbu, din . Calea 
13, arăta că, pînă la con- 

noilor unități comerciale, 
folosite, cu mai multă 

spațiile existente t el

Sfat gospodăresc Intre buni gospodari
La întîlnirea celor două can

didate ale F-DtUS. — Angela Core 
nelia Gheocghe, cercetător științific 
Ia Institutul de cercetări, metalur
gice. și Tatiana Toth, economist la 
„Nufărul" — cu cetățenii din cir
cumscripția 61, sectorul 6, am notat 
mai îhtîi câteva secvențe de „at
mosferă". La intrarea în '; sală 
participanții .își dădeau mina, ca 
vecini- de-p viață cei sînt, munci* 
teri i său foști muncitori, colegi Ia 

. marile unități . Industriale, , din zonă, 
îricît puteai crede că și-au .spus 
pîhăi'atunci rtotul și nu vor mai 
avea . nimic de zis. Dar a-a fost 
deloc așa. Discuțiile au fost 
chiar pasionante, în ele oglindin- 
du-se. .transformările prin căra 
trece această veche parte a Bdcu- 
reștiului-. Cei care au luat cuvîntul 
au făcut- aprecieri, și observații 
judicioase, chibzuite, criticile fiind 
sedimentate în propuneri. însoțite, 
în .cea mai mare, parte, de angaja
mentul de a sprijini .Înfăptuirea

vii;
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Cum jefa și firesc, cetățenii s-au 
referit cu mîndrie la ceea ce s-a 
realizat de la ultimele alegeri pînă 
în prezent : străzi asfaltate și mo
dernizate. bâze sportive complexe ; 
B»aU. cultivat eu legume terenurile 
virane, s-a colectat și predat fier 
vechi, hîrtie. alte materiale refolo- 
sibile. Mîndria cea mare este noul 
pod Grant, Un „picior" al acestuia 
fiind înfipt chiar în teritoriul cir
cumscripției. Această grandioasa 
construcție, o adevărată podoabă a 
orașului, a făcut să dispară unele 
maghernițe ale bătrânului. cartier, 
fapt de nimeni regretat. „Nici 
nu-ți vine să crezi ceea .ce vezi cu 
ochii, spunea Constantin Boicu, din 
strada Bronzului, 4. S-a lărgit ori
zontul și în cartierul, nostru. Nu 
ți se mai oprește privirea pe ca
sele pipernicite ce se înșiruiau la 
capătul vechiului pod. Iar acesta 
este doar un început".

Așa au gîndit și . au vorbit toți 
cei. care, au luat cuvîntul la aceas
tă întîlnire, pornind ds Ia faptul

anumite carențe în 
unităților comerciale 
Crîngăși.. „Ețe ce. să 
vizite ale secretarului 
partidului în piețe, 
descoperi lipsurile șl 
măsuri? — întrebă, în
cat, unul dintre cetățeni. Organele • 
de control, inclusiv inspecția corner* • 
cială, miliția, ar trebui să-și facă, 
datoria mai conștiincios". Nu au 
lipsit nici replicile adresate unora 
dintre cetățenii care in Ioc să 
strîngă frunzele uscate și să le dea 
foc, se. plîng-eau . eă.„' nu vine . 
‘nimeni să le ridice. ' •

Întîlnirea alegătorilor cu candi
datele F.D.U.S, din circumscripția 
61 a avut un caracter concret, apli
cat. „Sîntem hotăriți să -punem 
umărul, câ și pînă- acum. Ia toate 
acțiunile ce. șe vor organiza; pen
tru buna gospodărire șl înfrumuse
țare a cartierului. Am dări, șpu- 1 
nea. Constantin Buf, . din Strada 
Crișaa ÎȘ. ca acei pe care-i vom . 
alege să rștie ca'se pat bizui pe 
noi. dar. toto'ddfa. să simtă ce Mare 
răspundere îe revine, In calitate de 
deputați". ' >

A fost o ffttîînire rodh'Țc&, o dis
cuție gospodărească între adeVărați 
gospodari.

Fiecare regiune a R.D. Germanfe 
prezintă- vizitatorului o identitate 
proprie, în funcție de'âmbiaHța geo
grafică, de arhitectonica, orașelor, ;de 
fetei de a fi ăl; oamenilor. Regiunea 
■Rostock —. cel mai nordic țihut al 
R.D.G: — poartă aMprenta mării. O- ■ 
dinioară oraș hanseatic (cu o largă . 
autonpniie în deșiășlirarea comerțu
lui).1 și veche-1 cetate umvOrsitâră', 
Rbsțockul a devenit, în anii, socia
lismului, un important, centru econo
mic și cultural al țării.

. Și aici hărnicia constructorilor a 
■ înlătorat urmările tragice ale răz
boiului, rdfăcînd fondul arhitectonic 
istoric al . urbei : Prifnăria în cără
midă aparentă, în; stil gotic, ridicată 
în secolele 13—14, clădirile Walldie* 
ifer. și Ketkhof, datînd din prima ju
mătate a șe<x 16, casele vechi de pe 
strada.1 Kropelin.-, Universitatea din 
Rostcck este una din primele din- 
Europa. Fondată în 1419, ea. ă pregă
tit numeroase, generații de specialiști, . 
tradițiile sale dobîndind o nouă înflo
rire după crearea R.D.G. Dincolo de 
fațada impună* 
toare’a renumitu
lui lăcaș de cul
tură, descoperi 
săli moderne, am- 
fiteatre și lă|>ora- 
toare dotate Cu aparate și instalații 
moderne pentru însușirea cuceririlor 
celor mai noi ale .științei și. teknicii.
: La est de Rostock se află orașul 
Stralsund, cel da-al treilea mare 
port șl R.D.G.. Faima sa este de da
tă relativ recentă și.sâ datorește șan
tierelor navale „Volkawerft", centru 
important al. construcțiilor de nave. 
Dealtfel, întreprinderile industriale, 
care conturează astăzi profilul econo
mic al regiunii Rostock, au fost crea
te în cea mai. mare parte după ter
minarea războiului. Pe șantierele na
vale dih Rostock, Wismar, Stralsund 
și Wolgast se. făuresc nave cu depla
samente care întrec 20 000 tone.

Dacă la Rostock, unde s-a con~ 
. struit primul vapor cu., elice, există 

o veche. tradiție a. haValiștilor. la 
Stralsund totul a pornit- de la .zero. 
Peste tot erau ruine, se resimțea 
lipsa de experiență Și. de- spe
cialiști. Bar la ,, chemarea P.S.U.G., 
muncitorii au pus în valoare întrea
ga lor destoinicie și dîrzenie, ău -în
vins greutățile: inerente, începiitultri 
și au început producția de nave. Din 
1950 a fost aplicată'o Metoda mo
dernă de lucru, la „bandit rulantă", 
ceea ce însemna, startul, șpte produc
ția industrială de serie rnare.

De la aceste începuturi modeste au 
trecut ceva mai mult de trei decenii, 
o perioadă relativ scurtă în viața u- 
nui popor, dar bogată în împliniri 
pentru constructorii de Ia Stralsund 
— epopeea lor, de. muncă reprodu- 
cînd. ta scară locală, avîntul întregii 
țări în anii de ta constituirea ■ R. D. 
Germane.

întreprinderea de stat „Volksw'erft" 
a lansat la apă din șantierele sale 
peste 1 000 de vase de pescuit, preo
cupată mereu să introducă metode 
tehnologice tot mai avansate. Așa au 
luat naștere cîteva generații de nave 
—. „Premtteu", ,,7'repik", „Atlantik", 
„Mlantik-Superiraibler", în curînd
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va'ințra în fabricație de serie un.hou 
trauler frigorific. .

într-o. zi. însorită de august, după 
un popas pe țărmul Mării Baltice, 
unde prin eforturile partidului și 
statului s-au ridicat pitorești stațiuni 

• de odihnă, am vizitat șantierele na- 
. vale de la Stralsund. Sîntem conduși 

la locul . unde prinde contur un „țț»- 
tiantik-Superțrawler".' Echipa de con
structori pregătește montarea prihei- 
palului motor diesel al navei. Se lu- 

, crează sub liniă d® plutire. îh spa
țiul redus și întunecat, muncitorii e- 
xectftă cu îridemînare la lumina lăm
pilor, operații de fixare â uriașului 
motor de 105 tone. Operațiunile 
<je precizia de implantare a „ini
mii de oțel" durează cîteva zile. Fără 
nici un rabat la calitate, montorii fac 
eforturi, spre a reduce acest termen, 
în' echipă domnește o mare discipli
nă. Lipsa sau întîrzierea unui singur 
om poate afecta, efortul tuturor. Prin
tre acești muncitori pot fi întîlniți 
specialiști, de mare clasă, mereu. • 
preocupați de perfecționarea lucrului 

de de- 
perfor- 
a tinse, 
mași-însemnări de călătorie

executat, 
pâsireâ 
mantelor 
Mecanicul 
nist Gerhard Ur
ban face parte 

din această categorie. Ziarele îl popu
larizează și îi fac cunoscută expe
riența. Sub ochii lui s-a ridicat șan
tierul și s-au născut, navele. Pentru 
G. Urban și colegii Săi, motorul prin
cipal al navei trebuie montat și pus 
în funcțiune cu o înaltă prbciăie. Nu 
întîmplător, acești muncitori de1 înal
tă calificare și conștiinciozitate au 
căpătat, printre constructorii de nave, 
denumirea de ceasornicari". Montă
rii trebuie să țină seama la instalarea 
acestor coloși de oțel de nenumărați 
factori, incluzînd 'pînă și. starea vre
mii, anotimpul, fluctuațiile de tem
peratură.

Aici, ca si în, altfe uzine ale R.D.G,, 
se dezvoltă cu ȚezUltate tot mai bune 
conlucrarea între muncitorii cu ex
periență și; cadrele inginerești, în 
căutarea unor variante . cu eficiență 
sporită. Căutările și strădaniile con
structorilor navali de la Stralsund 
răspund, asemenea altor colective din 
întreaga țară,, strategiei economice e- 
lăbotate de P.S.U.G. pentru, dezvol
ta rea, economiei naționale în deceniul 
’80. în acest eontext de preocupări, 
fiecare inginer, cercetător, tehnolog 
este chemat, să contribuie la ridicarea 
calității produselor, la reducerea 
cheltuielilor de producție, a consu
murilor de materii prime și energie. 
O susținută întrecere se desfășoară 
în întreprinderile din sectorul meta
lurgic spre a se obține din fiecare 
kilogram de materie primă un pro
dus cti o valoare nouă sporită.

în această campanie. de importanță 
naț&nală, constructorii din Stralsund 
își onorează cu tășpundere angaja
mentele asumate, dind dovadă de o 
perfectă stăpînire a Meseriei, de <s 
deplină înțelegere a importanței o- 
rientărilor P.S.U.G. pentru continua 
dezvoltare a producției industriale și 
agrare, în condițiile revoluției teh- 
siico-știintLfice a anilor ’80.

Petre STĂMIESCT

DE LA
în scopul de a satisface cît mai 

deplin interesele și dorințele popu
lației, Casa de Economii și Consem- 
națiuni a diversificat instrumentele 
de economisire, cetățenii de la ora
șe & sate avînd permanent Ia dis
poziție o gamă variată de librete.de 
economii, obligațiuni C.E.C. cu cîști
guri și conturi curente personale.

Dt ț cum este cunoscut, indife
rent de instrumentul de economisi
re utilizat. Casa de Economii și Con- 
semnațiunl asigură tuturor depună
torilor, conform legii, multiple a- 
vantaje și drepturi :

— garanția statului asupra sume
lor păstrate la C.E.C. ;

— păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și ale titula
rilor, operațiile efectuate și sumele 
economisite de aceștia ;

— dobînzi și cîștiguri In banii 
obiecte și excursii în străinătate ;

— scutirea de impozite și de taxe 
a tuturor operațiilor și serviciilor 
efectuate de unitățile C.E.C. ;

— dreptul de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele păs
trate la C.E.C. pe timpul vieții titu
larului. Aceasta se realizează prin 
introducerea „clauzei de împuterni
cire" ;

— dreptul de a lăsa sumele depu
se la C.E.C. moștenitorilor priniin- 
troducerea „dispoziției testamen
tare" ; . <

— dreptul de a condiționa resti
tuirea sumelor depuse ;

— imprescriptibilitatea depuneri
lor. a dobînzilor și a cîștigurilbr. a- 
cestea putînd fi ridicate oricind.

Datorită avantajelor oferite, li
bretul de economii cu dobîndă și 
șîștiguri cunoaște, ia fel ca șl alte

C.E.C.
instrumente de economisire, o largă 
solicitare din partea cetățenilor.

Pentru .sumele păstrate pe aceste 
librete, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă titularilor o do
bîndă de 3,5 la sută pe an, din care 
3 la sută se acordă sub formă de 
dobîndă în numerar prin înscriere 
in. libret, iar 0,5 Ia sută se .acordă 
prin trageri lâ sorți trimestriale sub 
formă de cîștiguri în obiecte, a că
ror, valoare este cuprinsă între 
50 000 și 500 de'lei.

La tragerile la sorți . participă 
toate libretele de econoniii cu do
bândă și cîștiguri care nu au fost 
lichidate pînă la sfîrșitul trimestru
lui.

Cîștigurile se acordă libretelor 
ieșite la sorți care au avut în tri
mestrul pentru -care s-a făcut tra
gerea un sold Mediu trimestrial'de 
cel puțin 50 de lei.

Cîștigurile individuale Ia depu
nerile pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri se stabilesc1 în 
funcție de soldul mediu trimestrial 
al fiecărui libret cîștigător și de va
loarea dștigului ieșit la tragerile la 
sorți.

în cazul în care soldul mediu tri
mestrial al libretului este mai,'mic 
de. o zecime din valoarea cîștigului 
ieșit la sorți, cîștigul acordat li
bretului respectiv este egal cu de 
10 ori valoarea soldului mediu tri
mestrial al acestuia.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii pe li
bretele de economii cu dobîndă și 
cîștiguri că tragerea la sorți pentru 
trimestrul IV a.c. va avea loc în 
Capitală Ia data de 31 decembrie 
1982.

Fotbal îft
înteucît etapa a W-a din , divizia 

„A“ la fotbal a fosț programată în 
două zile (sîmbătă — unele partide, 
duminică altele), publicăm azi toate' 
rezultatele ei : lidera clasamentului, 
Dinanio București, a întrecut pe te
ren propriu, Cu scorul de 3—0 (0—0), 
pe C.S. Tîrgoviște, iar Universitatea 
Craioya a învins cu un scor net : 
4—0 (3—0). lâ Craiova pe ăiuî Pe
troșani. La Rm. Vîlcea, Chimia a 
terîriinat la egalitate: 0—0 cu Corvi- 
nul Hunedoara.

Celelalte rezultate — anunțate șl în 
ziarul nostru de duminică — au fost: 
Poli Timișoara — F.C.M. Brașov 1—2 
(0^-1) ; Steaua — F.C. Constanța 
2—2 (1—8) ; S. C. Bacău — 1 Petrolul 
Ploiești 2—0 (1—0), F.C. Bihor — 
F.C. Argeș 3—2 (1—î) ; * Politehnica 
Iași — F.C. OR 2—1 (1—0) ; A.SX, 
Tg. Mureș' — Spârtul. studențesc 0—0.

în clasament continuă să conducă, ■ j ■■■

în cî'teva

“ și ,3“
Dinamo, cu 21 puncte, urmată de 
Sportul studențesc — 20 puncte, Cor- 
vihul Hunedoara — 18 puncte, Uni
versitatea Craiova — 17 puncte etc. 
Pe ultimele 'locuri : CJS. Tîrgoviște — 
9 p ; 'Poli Timișoara — 8 p ; F.C. 
Constanța — 7 p.

® -Rezultate din divizia B la, fot
bal : seria. I : Gloria Bistrița — Du
nărea Galați. 2—N; C.S. Botoșani — 
Gloria , Buzău — 3—0 ; Viitorul
Gheorgheni — Dunărea Călărași 0—2; 
Seria a II-a : Dinamo Victoria Bucu
rești — Precizia Săcele 5—0 ; Pan
durii Tg. Jiu — Automatica Bucu
rești 1—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Rapid București 2—1 ; Șoimii Sibiu — 
Progresul. — Vulcan București 2—1 ; 
seria a IlI-a ! Șomeșul Satu Mare — 
U.T. Arad 1—0 ; F.C. Bata Mare 
Rapid Arad 5—0 ; Aurul Brad — 
Universitatea Ctej-Napbca 0—0.

Timp»! probabil pentra Intervalul 9 
noiembrie, ora 20 — 12 noiembrie, ora 
20. în țară s Vremea va fi în general 
frumoasă. Cerul va fl variabil, cu .înse
ninări persistente în sudul . țării. Ploi1 
Izolate vor cădea în vestul șl . nordul 
țării. în București > Vremea ya îl fru
moasă, cu cerul variabil, mal Mult se- ; 
nin. Vîhtul va sufla slab. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și zero grade, ma
ximele între 11 și 15 grade. Dlmlnenta; 
condiții de ceată slabă. (Cdraellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

i?HOG BAMtlî» t

11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinatulul. Școala 

petroliștilor
11,20 Prin munca noastră ctădirft vlH®-

1 rul
J.l;40 Roman foileton s becherii". Epi- 82,00 Telejurnal 

, ■' sbdul .2 «
12,10 Tezaur folcloric
12,40 Călătorie prin țara mea. !Pu rția- 

glstrala E 15 A : Dinspre Argeș 
. .. înspre Olt
ÎS,00 închiderea programului 
16,00 Telex 
16,05 Viața școlii

,'J6(3O(£:iuți!ul tineretului
17,13 Cabinet, profesional

17,53 tool de (seri
închiderea programului

20,00 Telejurnal
2OJ5 Prin munca noastră clădim viito

rul
20,23 Actualitatea economică
20,36 Trei melodii, trei interpret
20;45 Occident *82. Obscurantismul mis

tic. Sectele — agenți ai alienării 
sociale și morale

£1,00 Teatru TV :, „Ziua de duminică a 
lui Damian Stegaru*4 de 'Mircea 
Enescu.

PROGRAMUl, 2

20,0® Telejurnal
20,15 Prin munca noastrS clădim viito

rul
20,25 Salonul TV al artelor plastice. Sa

lonul republican. de grafică
21,00 Mic dicționar de epferă șl balet 
22,oo Telejurnal

<8 în etapa a 9-a a campionatului 
republican de rugbi : R. C. Sportul 
studențesc — Politehnica Iași 14—7 ; 
Dinamo București •— Știința Gernifi ■ 
Baia Mare 15——0 ; Universitatea Ti*' 
mișoara — Steaua București 9—42 ; 
Rulmentul Bîrlad — Rapid Bucu
rești 8—8 ; C.S.M. Sibiu — Politeh
nica ' Cluj-Napcca 22—0 ; Farul Con
stanța — R.C. Grivița Roșie 16—0.

Pe primul loc în clasament se află 
Farul și Steaua — cu cîte 24- puncte, 
urmate de Dinamo — 22 puncte.

Etapa a 9-a (miercuri, 10 noiem
brie) programează și derbiul Steaua 
— Dinamo.

pe locul 4 în clasamentul general cu 
21 puncte. Pe primele locuri se află 
U.R.S.S. — 22,5 puncte, urmată de 
S.U.A. și Anglia cu cîte 21,5 puncte.

în turneul feminin conduce U.R.S.S.
— 18,5 puncte, urmata de România — 
18,5 puncte, Ungaria și Polonia cu cîte 
16 puncte, R.P. Chineză — 15,5 punc
te, R.F. Germania, Suedia, Olanda — 
15 puncte etc.

în runda a 8-a echipa României a 
pierdut cu 1—2 întîlnirea cu repre
zentativa Poloniei.

• în runda a 8-a a turneului mas
culin din cadrul Olimpiadei de șah 
de la Lucerna, echipa României a 
reușit să întreacă la un scor mai pu
țin așteptat 3,5—0,5 puncte redutabila 
selecționată, a Bulgariei, rezultat In 
urma căruia formația română a urcat

DIRECȚIA GENERALĂ 
A POȘTELOR 

ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Anunță că a început contrac
tarea abonamentelor pentru 
anul 2983 la presa internă și la 
cea externă din țările socialiste.

Pentru îndeplinirea exemplară a pl 
narea- unui riguros spirit de ordine 
și disciplină, pentru asigurarea 
tuturor, condițiilor de funcționare 
normală, la nivelul parametrilor 
proiectați;, ă -mașinilor și utilajelor 
din dotare-, prevederile planului pot • 
fi nu numai îndeplinite, ci și de
pășire. Esențial este - da experiența 
bună acumulată în asemenea uni
tăți, exemplele de bună organizare 
a producției și â muncii să fie 
operativ extinse și generalizate în 
toate unitățile pentru a se recupera 
rămînerite în urmă și realiza inte
gral prevederile planului.

De bună seamă, cu aceeași t con
secvență și răspundere e nevoie să 
se acționeze pentru recuperarea 
restanțelor —. în unitățile unde 
acestea au ăjiănjt — pentru înde
plinirea integrală a planului ia pro
ducția firidă și; in celelalte ramuri 
ale industriei : metalurgia, con
strucțiile de mașini, chimia, indus
tria materialelor de construcții,' in
dustria ușoară. Economia națională 
contează, pe flecare din produsele 
prevăzute în plan. Fiecare colectiv 
trebuie . să înțeleagă că toate pro- , 
dusele au un rol și un Ioc bine pre
cizate în mecanismul dezvoltării 
economiei naționale, în realizarea 
comenzilor Contractate .la export, în 
aprovizionarea populației și, ca a* 
tare,, ele trebuie fabricate ritmic, 
la nivelul, cantitativ și calitativ pre-

(Urmâre din pag. I)
laminate, propilenă, autoturisme, 
motoare, anvelope, îngrășăminte 
chimice, încălțăminte ș.a. Toate 
acestea sînt produse de mare... im
portanță pentru economia naționa
lă și, tocmai de aceea, este necesar 
să fie mobilizate .toate forțele teh
nice'și umane pentru ca, în perioa
da care a rămas pînă la Sfîrșitul 
acestui an, restanțele să fie recupe
rate și planul să fie realizat in
tegral.

în prim-planul preocupărilor tre
buie să se situeze acțiunile ce tre
buie întreprinse în unitățile' din in
dustria extractivă și energetică pen
tru realizarea prevederilor la pro
ducția de cărbune, petrol, gaze na» 
turale, minereuri și energie electri
că — produse de bază, fără de care 
nu poate fi concepută buna funcție-, 
nare a mecanismului producției în 
celelalte ramuri ale economiei na
ționale. Toate unitățile din aceste 
sectoare dispun de o bază tehnică și 
materială puternică, de tot ceea ce 
este necesar pentru îndeplinirea in
tegrală a șarcinilor de plan. Dealt
fel, experiența unor întreprinderi 
fruntașe — schelele de extracție Vi
dele și Tîrgoviște, Combinatul mi
nier Ploiești, carierele Gîrta, Tss- 
mana II și altele — dovedește că 
acționîndu-se ferm pentru intro-

văzut, cu cheltuieli material® cît 
mai reduse.

Cu promptitudine și exigență tre
buie 'săi se acționeze în fiecare 
întreprindere și la nivelul ramuri
lor industriale pentru respectarea 
întocmai a programelor de coopera
re interuzinală, a planurilor,de apro
vizionară tehnico-materială. Subli
niem acest lucru întrucît,. îndeosebi 
în întreprinderile constructoare de 
mașini, una din cauzele principale 
ale restanțelor la producția, fizică o 
constituie tocmai neajunsurile gene
rate de nelivrarea la timp a piese
lor și subansamblelor de către dife
rite unități colaboratoare, a unor 
materii prime și materiale de bază.

în fiecare întreprindere, perioada 
care a rămas pînă la sfîrșitul- anului 
trebuie să fie transformată intr-o 
perioadă a rezultatelor maxime In 
realizarea planului la producția 
fizică, ia toți indicatori! cantitativ! 
și calitativi. Răspunzînd înflăcăra- 
telor chemări din, Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
muncitorii,' inginerii, tehnicienii din 
unitățile industriale au datoria să 
acționeze cu toată energia și răs
punderea pentru buna folosire ă po
tențialului tehnic șl material, pen
tru organizarea exemplară a între
gii activități, în scopul îndepliniri! 
integrale a planului la producția fi
zică pe acest an.

® „RADIOGRAFIE- 
REA" PROTEINELOR. 
Construit de o echipă a Institu
tului de cristalografie al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., di- 
fractometrul „Dark" permite de
terminarea structurilor atomice 
ale proteinelor. Precizarea coor
donatelor atomilor carp compun 
celulele este o problemă pe cit 
de importantă, pe atît de com
plexă : un asemenea examen 
lua altădată cîteva luni. Acum, 
cu ajutorul „Dark“-ului sînt su
ficiente două sau trei zile. Pen
tru automatizarea explorării s-a 
recurs la un ordinator. Proteina 
cristalizată este plasată în zona 
de bombardament cu raze X ; ta 
fiecare 20 de .secunde, ordinato
rul face să pivoteze ținta si efec

tuează calculele respective. Sînt 
necesare sute de mii de „radio
grafii" pentru a obține un por
tret în relief al unei proteine. 
Noul difractometru va ajuta pe 
biologi și medici pentru a cu
noaște mai bine mecanismul de 
funcționare al moleculelor.

și-au amintit eavanții francezi 
în condițiile actualei crize de 
combustibili, este conținutul ri
dicat (pînă la 18 la sută) de 
glucide. La o recoltă medie de 
50 de tone de tuberculi la hec
tar, se poate obține o cantitate 
de 42—49 hectolitri de-alcool eti
lic de fiecare hectar cultivat.

n BHfffOTwoHNii

« PLANTA ENERGE
TICĂ. Topinamburul („para de 
pămînt") este o plantă car® sea
mănă, ca aspect exterior, cu 
floarea-soarelui, dar formează 
tuberculi pe rădăcini asemenea 
cartofului. Ea ara o seamă de 
proprietăți, printre c^ire aceea că 
nu este atacată de viruși, cum' 
se întîmplă cu cartofii. Dar cea 
mai importantă calitate, do caro

Combustibilul necesar pentru ob
ținerea etanolului este furnizat 
de tulpinile plantei, Iar produsul 
secundar obținut după extrage
rea glucidelor este un excelent 
furaj pentru animale.

® ÎN PREGĂTIREA 
NOII MISIUNI A NAVE
TEI SPAȚIALE. teza de,a 
Cape Canaveral a început duml-

nică numărătoarea inversă ă vii
toarei misiuni a navetei spațiale 
„Columbia", care va fl lansată 
joi, s-a anunțat la N.A.S.A. 
Principalul obiectiv al acestei a 
cincea misiuni este lansarea do 
la bordul navei a doi sateliți de 
telecomunicații, unul american 
șl celălalt canadian, care vor fi 
amplasați pe. orbitele stabilite 
prin rachete proprii. Spre deose
bire de zborurile precedente, la 
bordul navetei spațiale se va afla 
acum un echipaj format din pa
tru astronauți, dintre care do! 
vor ieși în spațiu pentru scurt 
timp In jurul Columbiei.

« ȘOMAJUL Șl TO
XICOMANIA. în vreme ce 
numărul consumatorilor de co
caină — considerată a fi „drogul 
bogătașilor", din cauza prețului 
ei exorbitant — se ridică, în Ma
rea Brltanie, ta. 20 000, numărul 
persoanelor care se droghează 
cu heroină, stupefiant ceva mai 
ieftin, amenință să ia proporții 
de masă, apreciază săpțămînalul 
„Labour Weekly". Publicația a- 
preciază că. răspîndirea 'consu
mului de droguri trebuie privit 
în contextul gravelor probleme 
economice și sociale cu care 
este confruntată Marea Britanic,

în special a amplificării fără 
precedent a șomajului.

• IPOTEZA ȘTIINȚI
FICA. Astronomul francez 
Michel A. Combes, specialist în 
studiul asieroizildr șl al micilor 
planete, a scris o carte în .care 
se referă la diferitele aspecte ale 
coliziunii.. corpurilor cerești cu 
Tdrfa. Folosind multiple surse, 
de ta vechile mitologii și texte 
sacre, care pienționează căderea 
pe Pămînt a unor aștri distrugă
tori de civilizații; pînă la foto
grafii realizate din satelit, care 
au pus în evidentă urmele unor 
impacturi de meteoriți gigant, 
autorul cărții elaborează, o nouă 
teorie. E] susține că fenomenul 
ciocnirii unor corpuri cerești cu 
Pămîntul constituie unul din 
factorii determinant! >ai evoluție!

vieții, favorizînd modificarea 
radicală a cantității de raze cos
mice care ajung pînă la sal și 
a radioactivității mediului — e- 
lemente avînd drept corolar a- 
pariția uher mutații genetice la 
speciile de plante și animale.

® STATUIA LIBERTĂ
ȚII ÎN „REPARAȚII CAPI
TALE". Serviciile de resort a- 
mericane au anunțat că, înee- 
pînd din toamna anului viitor, 
Statuia Libertății din New York 
vă fi supusă unor lucrări de în
treținere și restaurare timp de 
aproximativ doi ani, accesul tu
riștilor urmînd însă să fie oprit 
circa un an,, probabil în 1984. 
Statuia, care în 1986 va împlini 
un secol de existență, prezintă 
părți cu un grad avansat de uzu

ră, restaurarea ei urmărind toc
mai evitarea în viitor a unui 
eventual pericol.

® O CURSĂ NUMAI 
CU ÎNVINGĂTORI.
startul celebrei curse automobi
listice Londra-Brighton, destina
tă modelelor vechi, au luat par
te,, duminică, peste 360’de auto
vehicule din perioada „bunicului 
automobil", toate fabricate — 
potrivit regulilor concursului — 
înainte -de 1905. Primul care ă 
luat startul a „fost și Cel mâi 
„în vîrstă" dintre concurențl, un 
Benz din 1892. Cursa nu are 

-drept scop obținerea unui timp 
record, oricare dintre partici- 
panți fiind considerat un „per- 
formeur", dacă reușește să con
ducă cu bine automobilul res
pectiv la punctul de sosire.

librete.de


!M Mlle al C. C. ii P. C. Bulgar 
a tt i aii apare naftMr vizitei 
iffcHi i lovirăialuî tata teaseao, 
spăl s Wfsw Efes CBuam

in l P. Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția B.T.A., Biroul Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar a ascul
tat informarea cu privire la vizita 
oficială de prietenie în Bulgaria efec
tuată între 12 și 14 octombrie 1982. 
sie -tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
(Sat ® înaltă apreciere rezultatelor vi
zitei, apreciind că ele vor conduce la 
dezvoltarea în continuare a priete
niei și colaborării rodnice dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, dintre Bulgaria și 
România, dintre popoarele bulgar și 
român, in interesul ambelor țări și 
popoare, ai cauzei păcii și socialis
mului. Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
a subliniat însemnătatea acordurilor 
de colaborare economică convenite și 
a subliniat că măsurile adoptate cu 
privire la extinderea specializării și 
cooperării în producție, asigurarea 
unei creșteri stabile a schimburilor

La reluarea lucrărilor reuniunii
de la Madrid

Sint necesare eforturi susținute pentru finalizarea cu succes 
© forumului general-european

La Palatul Congreselor din Ma
drid urmează să fie reluate astăzi, 
după o întrerupere de aproape nouă 
luni, lucrările reuniunii general-e- 
uropene, eveniment important al 
actualității internaționale, spre care 
este îndreptată atenția opiniei pu
blice, a popoarelor continentului.

începută la 11 noiembrie 1980, re
uniunea urma să se încheie în mar
tie anul trecut. Din păcate, datorită 
lipsei ‘de voință politică a unora 
din statele participante, negocierile 
din capitala Spaniei n-au putut fi 
finalizate. Este adevărat că împre
jurările internaționale nu au fost 
din cele mai prielnice. Lucrările 
reuniunii au fost în permanență in
fluențate de creșterea încordării, de 
ascuțirea contradicțiilor dintre state 
și grupări de state, de recrudescen
ța politicii de forță și apariția a noi 
focare de conflict în diferite părți 
ale lumii și nu în ultimul rînd de 
intensificarea cursei înarmărilor. 
Așa se explică faptul că în decursul 
diferitelor etape s-a manifestat ten
dința de a folosi reuniunea în sco
puri străine și chiar contrare spiri
tului Actului final de la Helsinki.

Chiar în aceste condiții însă, da
torită eforturilor stăruitoare depuse 
de un mare număr de țări, la Ma
drid au fost obținute o serie 
de progrese însemnate in pro
cesul de redactare a documen
tului final. La sfîrșitul anului 
trecut, grupul țărilor neutre și 
nealiniate a elaborat un proiect de 
document, alcătuit în cea mai mare 
parte din prevederile convenite în 
mod preliminar prin consens m or
ganele de lucru ale reuniunii. La 
întreruperea lucrărilor, în luna mar
tie, s-a convenit ca la reluarea reu
niunii să se treacă ia negocieri con
crete pe baza proiectului amintit 
pentru a se ajunge într-un timp cit 
mai scurt la finalizarea negocierilor.

HKIiSU HBMWIIE - KW M SMBE fi îfl«M M DEZtfflLTflTE (im

DOBÎNZILE ÎNALTE: profituri uriașe pentru marele capital,

grele poveri pentru „lumea a treia"
La un credit în valoare de 100 mi

lioane dolari, contractat pe cinci ani, 
cu o rată a dobînzii de 8 la sută, su
mele ce revin de plătit în total în 
contul dobînzilor se ridică la 26 mi
lioane dolari ; sarcina financiară cJe 
rambursare, ce cuprinde amortis- 
jnentele (cotele din creditul propriu- 
zis) și dobînzile aferente, se cifrea
ză deci la 126 milioane dolari, res
pectiv cite 25 milioane dolari în fie
care din cei 5 ani. Dacă însă rata 
dobînzii sporește la 16 la sută, con
tractantul se vede obligat să plăteas
că, pentru același credit, 53 milioane 
dolari dobînzi ; sarcina anuală de 
rambursare crește, astfel, la 31 mi
lioane dolari, devenind apăsătoare. 
Dacă solicitatorului i se acordă ace
lași credit (100 milioane dolari), cu 
aceeași rată a dobînzii (16 la sută), 
dar pe 3 ani, sumele ce urmează a 
fi achitate in total în contul dobînzi
lor ecad la 34 milioane dolari ; în 
schimb, datorită scurtării termenului 
de plată, sarcina anuală de rambur
sare sporește la 45 milioane dolari, 
ajungînd împovărătoare, la numai 
un an de la primire trebuind resti
tuite sume echivalînd cu aproape ju
mătate din creditul inițial !

...Toate acestea nu sint simple 
exemple sau ipoteze de calcul pentru 
cuantificarea consecințelor împovă
rătoare ale impunerii unor condiții 
înăsprite de creditare, prin majora
rea dobînzilor și scurtarea termene
lor de rambursare. Ele alcătuiesc un 
scenariu real : sint practicile inechi
tabile, din domeniul financiar, pe 
care autoritățile statale și băncile 
din țările occidentale, capitalul fi
nanciar din aceste țări ale „Nordu
lui" bogat le-au folosit în ultimii 
ani, in cadrul vastei operațiuni de 
spoliere neocolonialistă, declanșată 
ps toate planurile, pentru transfera
rea efectelor crizei economice mon
diale pa seama altor țări, îndeosebi 
a țărilor în curs de dezvoltare, apar- 
ținînd „Sudului" sărac. Și pentru 
că, în materie de finanțe, cuvintele 
nu pot înlocui și nici nu pot fi tot 

comerciale, dezvoltarea colaborării și 
a schimbului de experiență în dome
niul agriculturii vor avea ca efect o 
satisfacere mai deplină a cerințelor 
economiilor celor două țări.

Biroul Politic a relevat cu satis
facție hotărîrea ferm exprimată a 
celor două țări de a depune eforturi, 
împreună cu alte țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia, cu toate 
statele iubitoare de pace și forțele 
progresiste și democratice din în
treaga lume, pentru preîntîmpinarea 
unui război nuclear, menținerea pă
cii și consolidarea destinderii.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
hotărîrii Bulgariei și României, 
reafirmată de tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu, de a contribui 
activ la dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare între 
țările balcanice, la transformarea 
Balcanilor într-o zonă liberă de arma 
nucleară, fapt care corespunde in
tereselor popoarelor din această re
giune, destinderii și păcii în Europa.

După cum este bine cunoscut. 
România, care a acordat și acordă 
în permanență o importanță deose
bită obiectivului întăririi securității 
și dezvoltării cooperării pe conti
nent — orientare statornică a în
tregii sale politici externe — a 
participat activ la reuniunea de 
la Madrid, militînd constant pen
tru încheierea acesteia cu rezul
tate pozitive, corespunzător aștep
tărilor tuturor popoarelor europene.

Este, de aceea, o cerință de cea 
mai mare importanță ca acum, la 
reluarea reuniunii, lucrările aces
teia să se desfășoare într-o atmos
feră constructivă, punîndu-se mai 
presus de orice interesele de pace 
și securitate ale tuturor popoarelor 
continentului.

O importanță deosebită ar avea in 
această privință realizarea unui 
acord m legătură cu convocarea 
unei conferințe pentru măsuri de 
încredere și dezarmare în Europa.

Reuniunea este chemată, totodată, 
să reafirme în mod clar principiile 
înscrise în Actul final de la Hel
sinki. în sfîrșit, unul din obiecti
vele de prim ordin ale forumului 
general-european este acela de a 
asigura continuitatea procesului în
ceput' la Helsinki, prin organizarea 
periodică de reuniuni ale reprezen
tanților statelor participante.

Mesajul pe care România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îl adre
sează la reluarea lucrărilor reuniu
nii de la Madrid este acela ca 
aceasta să se concentreze oe proble
mele esențiale ale securității și co
operării pe continent, să se facă to
tul pentru încheierea sa cît mai 
curînd posibil și cu rezultate poziti
ve, care să corespundă pe deplin 
cerințelor destinderii și securității, 
ale salvgardâdii păcii pe continent 
și în lume.

Hâda BOGDAN

atît de sugestive precum cifrele, să 
le lăsăm pe acestea din urmă să 
vorbească.

în decurs de numai cinci ani, do
bînzile practicate pe piețele occiden
tale au fost sporite cu 8—10 procen
te, grosul majorării avînd loc după 
1980. Sursele acestor date ? înseși 
statisticile occidentale și cele inter
naționale ale instituțiilor de profil 
din sistemul Națiunilor Unite. Re
centul raport al Băncii Mondiale 
(„World Development Report", 1982) 
apreciază că rata medie a dobînzii 
pe ansamblul piețelor occidentale 
este de 16 la sută. Cu alte cuvinte, 
actuala rată a dobînzii este, în me
die, cu aproximativ 7—8 puncte pro
centuale mai mare decît rata infla
ționistă. Sînt date de natură să se 
constituie în argumente categorice 
de respingere a încercărilor cercu
rilor financiare occidentale de a jus
tifica politica dobînzilor excesive 
prin existența unor rate ridicate ale 
inflației pe piețele apusene.

La astfel de niveluri ale dobînzi
lor sint părăsite, de fapt, orice gra
nițe ale. raționalității economice, 
aproape neexistînd activitate pro
ductivă în cadrul căreia să se reali
zeze rate de rentabilitate atît de 
înalte incit măcar să compenseze 
asemenea rate ale dobînzilor. Ten
dințele de stagnare a producției din 
multe țări ale lumii, recesiunea din 
economia mondială sînt strîns legate 
de scumpirea fără precedent a cre
ditului, ca urmare a practicilor pro
movate de țările capitaliste dezvol
tate, în primul rînd de S.U.A., ase
menea practici lovind direct inves
tițiile, frînind creșterea economică. 
Dobinzile excesive au devenit, ast
fel, unul din principalii factori ai 
perpetuării și adîncirii crizei econo- 
mico-financiare mondiale.

Poverile pe care le impun sînt re
simțite de toate țările, dar pentru 
cele in curs de dezvoltare sînt de-a 
dreptul dramatice, avînd în vedere 
gradul de dezvoltare mai scăzut al 
acestor țări, dificultățile lor de plăți,

MOSCOVA

Aniversarea Marii Hevoluții Socialiste 
din Octombrie

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : La 7 No
iembrie, cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în Piața Roșie din 
Moscova au avut loc tradiționala 
paradă militară și demonstrația oa
menilor muncii din capitala Uniunii 
Sovietice.

în tribuna oficială a Mausoleului 
„V. I. Lenin" se^flau Leonid Ilici 
Brejnev, secretar "eneral. al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., alți con
ducători de partid și de stat sovietici, 
precum și veterani ai P.C.U.S., frun
tași în producție, oameni de știință 
și cultură, generali.

Dmitri Ustinov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul apărării al U.R.S.S., a rostit 
o cuvîntare.

După parada militară, la care au

TURCIA

Referendumul asupra noii Constifufii
ANKARA 8 (Agerpres). —■ După 

deschiderea a 90 la sută din voturile 
depuse în cadrul referendumului de 
duminică din Turcia. 91,5 la sută 
dintre alegători s-au pronunțat în 
favoarea noii Constituții supuse su
fragiului popular, în condițiile unei 
participări aproape fără precedent — 
aproximativ 90 la sută — a electo
ratului. Prin aprobarea noii Consti

Principalele prevederi ale noii 
Constituții, comparativ cu vechea 
constituție, sint :

• Introducerea unui sistem par
lamentar unicameral (Adunarea 
Națională), deputății fiind aleși pe 
o perioadă de cinci ani. (Alegerile 
generale ar urma să aibă loc în 
toamna anului viitor sau cel mai 
tirziu in primăvara anului 1984). 
După alegeri, membrii Consiliului 
Securității Naționale, aflat în pre
zent la putere (și compus din co-

^Agențiile de presa transmit
ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

DIN MADAGASCAR. Cei aproxi
mativ 4 700 000 de cetățeni cu drept 
de vot din Madagascar au fost che
mați la urne să-și exprime opțiu
nea pentru unul dintre cei doi 
candidați la magistratura supremă 
a statului — actualul președinte al 
republicii. Didier Ratsiraka. secre
tar general al Partidului Avangarda 
Revoluției Malgașe (AREMA), și 
Joana Monja, liderul Mișcării Na
ționale pentru „Independența Ma
dagascarului (MONIMA), partid de 
opoziție. Potrivit primelor rezultate, 
actualul-șef al statului a ieșit în
vingător în alegeri.

ȘEDINȚĂ C.A.E.R. La Debrețin 
(R. P. Ungară) a avut loc ședința 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru 'colaborare în . domeniul 
energiei electrice. Comisia a exa
minat probleme legate de realizarea 
hotărîrilor adoptate la cea de-a 
36-a ședință a Sesiunii C.A.E.R. și 
la ședințele Comitetului Executiv 
al consiliului, inclusiv problema 
colaborării pentru asigurarea mai 
deplină a necesarului țărilor mem- 

poziția lor de contractanți de Împru
muturi pe piețele internaționale. 
Prin transferurile masive de bogăție 
pe care le antrenează, dobînzile exa
gerate constituie, astăzi, unul din 
cele mai importante mecanisme de 
agravare a situației economice a 
țărilor în curs de dezvoltare, de spo
liere a lor de către capitalul finan
ciar, de accentuare a decalajelor ce

® Condiții cămătărești de acordare a creditului: 
în numai un an și jumătate sarcinile de rambursare 
echivalează cu aproape jumătate din sumele primite

® în ultimul deceniu, plățile în contul dobînzilor 
au sporit de peste 25 de ori

• în prezent, dobînzile pe care le plătesc țările 
„lumii a treia" întrec de două ori totalul asistenței 
financiare internaționale

© Ca urmare, datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare a atins proporții uriașe : 600—800 mi
liarde dolari

le despart de țările puternic industrializate.
Caracterul profund spoliatoriu al 

acestui transfer apare cu atît mai 
flagrant cu cît sumele încasate de 
la țările în curs de dezvoltare, sub 
formă de dobînzi, de către sistemul 
bancar occidental , au reprezentat 
plăți în contul unor credite acordate 
nu atît de resurse proprii, cît mai 
ales din cele atrase —, prin interme
diul petrodolarilor — de la țările 
exportatoare de petrol.

Dar nu numai atît. Restrîngînd 
asistența financiară către țările in 
curs de dezvoltare, precum și credi
tele acordate acestora din fonduri 
guvernamentale, capitalul financiar 
occidental, în primul rînd american, 
a obligat, de fapt, țările respective 

participat reprezentanții diferitelor 
arme, ai academiilor și școlilor mi
litare, în Piața Roșie a avut loc de
monstrația oamenilor muncii. Prin 
fața tribunei oficiale au trecut co
loanele colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi industriale, 
unități economice, instituții științifice, 
de cultură și învățămînt din capitala 
sovietică, care au raportat succesele 
importante obținute în cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a creării U.R.S.S.

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări 
a Marii Revoluții din Octombrie, gu
vernul sovietic a oferit o recepție la 
care au participat conducători de 
partid și de stat sovietici, deputați, 
oameni ai muncii, comandanți mili
tari, șefi ai misiunilor diplomatice, 
ziariști.

în numele conducerii de partid și 
de stat, L. î. Brejnev a rostit un 
toast.

tuții, care prevede o revenire trep
tată la viața parlamentară, actualul 
șef de stat al Turciei, generalul Ke
nan Evren, devine în mod automat 
președinte al țării cu un mandat de 
7 ani. iar membrii Consiliului Na
țional al Securității urmează să fie 
cooptați în Consiliul Prezidențial 
care va funcționa alături de șeful 
statului.

mandanții celor trei armate și jan
darmeriei, alături de generalul Ke
nan Evren), vor forma un consi
liu prezidențial pe o perioadă de 
șase ani.
• Garantarea libertăților funda

mentale, cu posibilitatea de a fi în
grădite pentru „salvarea integrității 
statului și a ordinii publice".

® Activitatea partidelor politice 
(in prezent interzisă) va fi regle
mentată printr-o lege specială, care 
va fi elaborată ulterior.

n
bre ale C.A.E.R. cu energie elec
trică.

OMAGIU LUI CARAGIALE. In 
Berlinul occidental, la una din ca
sele unde a locuit marele scriitor 
român Ion Luca Caragiale, a fost 
dezvelită o placă comemorativă, cu 
ocazia împlinirii a 70 de ani de la 
moartea dramaturgului.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN IS
TORIA SIJEDIEI, un deputat co
munist a devenit membru al Comi
siei pentru afacerile externe a 
parlamentului. Este vorba de. un 
reprezentant al Partidului' de Stin
gă — comuniștii din Suedia, for
mațiune care dispune de 20 de 
mandate în forul legislativ suprem 
suedez și care sprijină în parla
ment actualul guvern social-demo
crat, condus de Olof Palme.

INCIDENTE LA BEIRUT. Patru 
persoane au fost ucise luni la Kfar 
Nabrakh (regiunea muntoasă Chouf, 
din estul Beirutului), în cursul pil- | 
ternicelor incidente care au avut 
loc între milițiile rivale.

să recurgă în proporție sporită la 
băncile particulare, în măsură a fo
losi mai lesne și mai brutal practici 
oneroase și inechitabile. Potrivit 
datelor Băncii Mondiale, și F.M.I., 
dacă fluxurile financiare publice 
participau acum un deceniu și ju
mătate în proporție de peste două 
treimi la finanțarea țărilor în curs 
de dezvoltare, în 1981, ponderea 

respectivă scăzuse sub două cincimi, 
grosul (peste 60 la sută) fiind „lă
sat" la dispoziția capitalului parti
cular. în același an, din totalul cre
ditelor acordate țărilor în curs de 
dezvoltare, 70 la sută au fost împru
muturi private. Astfel, față de o trei
me în urmă cu un deceniu, datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare a ajuns, în prezent, a fi con
tractată în proporție de aproape 
două treimi !a bănci particulare. 
Și, avînd în vedere tocmai condițiile 
aspre în care acestea dau împrumu
turi, plățile către ele reprezintă o 
cotă procentuală mult superioară 
(nu 2/3, ci 3/4) din sumele totale pe 
care țările respective sînt nevoite să 
le achite, anual în contul datoriilor 
lor externe.

Plenara C.C. 
al P.C. din Spania 

Gerardo Iglesias 
ales secretar generai 

al partidului
MADRID 8 (Agerpres). — La Ma

drid s-a desfășurat, duminică, ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania, care a exa
minat și aprobat cererea de demisie 
a lui Santiago . Carrillo din funcția 
de secretar general al partidului. 
Santiago Carrillo și-a motivat demi
sia prin necesitatea „unei schimbări 
în partid". Plenara l-a ales pe Ge
rardo Iglesias în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania. Totodată, plenara a hotărît 
convocarea, pentru 17 decembrie, a 
unei conferințe naționale a partidu
lui, consacrată reconsiderării tacticii 
și liniei de acțiune în vederea reîn
noirii și consolidării Partidului Co
munist din Spania.

Gerardo Iglesias a ‘ fost, pînă în 
prezent, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.S. și secretar ge
neral al P.C. din Asturia. De pro
fesie miner, Iglesias are 37 de ani 
și a devenit membru al partidului la 
vîrsta de 15 ani. în perioada fran- 
chistă, el a fost întemnițat de două 
ori pentru activitatea sa politică.

Gerardo Iglesias a declarat că în 
noua sa funcție se va strădui să con
tribuie la consolidarea procesului de
mocratic în Spania.

Lovitură de stat 
în Volta Superioară

OUAGADOUGOU (Agerpres). — 
în Volta Superioară a avut loc în 
noaptea de sîmbătă spre duminică o 
lovitură de stat, anunță agenția 
France Presse, citind postul de radio 
Ouagadougou. într-o proclamație ros
tită la postul de radio, autorii lovitu
rii de stat, membri ai Mișcării de 
Salvare a Poporului, au anunțat di
zolvarea Comitetului militar de re
dresare pentru progres național, con
dus de colonelul Saye Zerbo, și înlo
cuirea lui cu. un Consiliu provizoriu 
de salvare națională format dintr-un 
grup de militari.

Menționăm că precedentul guvern 
a venit la putere la 25 noiembrie 1980 
tot printr-o lovitură de stat.

Noile autorități au anunțat intro
ducerea restricțiilor de circulație pe 
timpul nopții și au cerut populației 
să-și reia activitățile. Pe de altă 
parte, surse diplomatice au arătat că 
pe străzile capitalei s-au semnalat 
lupte. Legăturile rutiere și aeriene, 
comunicațiile prin . telefon și telex 
cu străinătatea sint întrerupte.

. Situată în regiunea de vest a 
Africii, Republica Volta Superi
oară are o suprafață de 274 200 
kmp și o populație de 6 550 000 
locuitori. 'Econoniia națională 
este slab dezvoltată, circa i/$ din 
populație ocupîndu-se cu creș
terea animalelor. Acțiunile de 
prospectare întreprinse in ulti
mii ani au dus la descoperirea 
unor zăcăminte de cupru, man- 
gan, aur, fosfați, bauxită. Volta 
Superioară se numără printre 
(urile lumii, cu .cel' mai scăzut 
venit pe locuitor.

Ca urmare, datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare a sporit 
considerabil (de peste șase ori în
tr-un deceniu), ridieîndu-se, potrivit 
Băncii Mondiale, la 600 miliarde 
dolari, iar în conformitate cu alte 
cstiniații, chiar la 800 miliarde do
lari, dacă sînt, avute în vedere nu 
numai creditele pe termen lung și 
mediu, ci și cele pe termen scurt 
(sub' un an). Mai importantă insă 
este creșterea fabuloasă a sarcinii 
anuale de rambursare — de aproxi
mativ 13 ori ! Ea este estimată pen
tru acest an la 119 .miliarde dolari, 
dublul nivelului din urmă cu nu-, 
mai trei ani. Consecințele dobînzilor 
excesive șl ale impunerii unor con
diții de creditare pe termen scurt 
sînt evidente. în totalul' sarcinii de 
rambursare, plățile în contul dobîn
zilor au sporit de peste 25 de ori în 
ultimii zece ani, de la 2,2 la 56 mi
liarde dolari în 1982, ele ajungînd să 
reprezinte din total aproape jumă
tate, față doar de o treime în 1979. 
„Ratele înalte ale dobînzilor reale — 
apreciază raportul Băncii Mondiale 
— deplasează o pondere crescindă a 
serviciului datoriei externe în con
tul plăților pentru dobînzi. Aceasta 
înseamnă că povara ratelor înalte 
ale dobînzilor reprezintă, in fond, o 
accejerare a plății amortismentelor, 
în plus, datorită faptului că Ia cre
ditele din surse particulare — a că
ror pondere în total a crescut sub
stanțial — operează dobînzile varia
bile, ratele înalte ale dobînzilor n-au 
afectat numai noile împrumuturi, ci 
și pe cele anterioare. în 1980—1981, 
transferurile de venituri de la cei ce 
dau cu împrumut către cei ce iau cu 
împrumut a fost înlocuit cu un 
transfer invers".

Ce poate fi mai semnificativ pen
tru această concluzie, răspicat și 
fără echivoc formulată de raportul 
Băncii Mondiale, decît faptul că, in 
acest an. sumele ce trebuie plătite 
de țările în curs de dezvoltare iu 
contul dobînzilor sint de două ori 
mai mari decît cele pe care le pri- 
meso din partea țărilor occidentale

Înfăptuirea dezarmării - singura cale
realistă a securității

Program de acțiuni contra instalării de noi rachete nucleare 
occidentalaîn Europa

HAGA (Agerpres). — Rezoluția 
adoptată la încheierea lucrărilor reu
niunii reprezentanților partidelor so
cialiste și social-democrate din țările 
Beneluxului, Danemarca si Norve
gia, care s-a desfășurat la Amster
dam, prevede acțiuni comune împo
triva amplasării de noi rachete nu
cleare americane în țările din vestul 
Europei. în ea se exprimă hotărîrea 
deputaților din partea acestor partide

DEMONSTRAȚII ÎN FRANȚA

Peste 5 000 de persoane au demonstrat in orașul froncer Toulouse imfiotriva 
cursei înarmărilor, pentru . pace și dezarmare

GRECIA i Anularea unor manevre ale N.A.T.O.
Guvernul Greciei a hotărît anu

larea manevrelor unor forțe militare 
ale N.A.T.O. ce urmau să se desfă
șoare intre 10 noiembrie și 5 de
cembrie, sub denumirea codificată 
„Apejt Express-82'' în nordul terito
riului grec.

Din Washington, agenția U.P.I. 
informează că un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat a ex
primat regretul Statelor Unite in 
legătură cu anularea manevrelor 
prevăzute a avea loc pe teritoriul 
Greciei. „Regretăm că Grecia a ho

Fostul președinte Richard Mixon se pronunță pentru 
reducerea cheltuielilor militare ale S. U. A.

WASHINGTON 8 (Agerpres) în
tr-un interviu acordat unei rețele 
americane de televiziune, fostul pre
ședinte al Statelor Unite, Richard 
Nixon, a afirmat că actuala Admi
nistrație trebuie să-și reducă chel
tuielile militare, care — în această 
conjunctură economică — reprezintă 
o uriașă irosire de resurse, rela
tează agențiile Associated Press și 
United Press International. Președin
tele Reagan ar trebui să ■ înțeleagă 
că Pentagonul, mai ales grupul șe
filor de state majore, dorește mereu 
tot mai multe fonduri, a spus Nixon.

★
Mai multe sute de persoane au 

luat parte la o demonstrație de pro
test în fața șantierelor navale de la 

dezvoltate sub formă de asistență fi
nanciară. Ajutorul pe care aceste din 
urmă țări pretind că-1 acordă pentru 
dezvoltare reprezintă doar ceea ce 
capitalul financiar dă cu o mină ; 
dobînzile — ceea ce el ia cu amîn- 
două. Și aceasta numai prin siste
mul dobînzilor, fără a lua în con
siderare celelalte practici de însușire 
inechitabilă < a resurselor țărilor in 
curs de dezvoltare.

A plăti sub formă de dobînzi 
aproximativ 120 miliarde dolari în
tr-un singur an la o datorie de 600 
miliarde dolari înseamnă a impune 
țărilor în curs de dezvoltare eforturi 
de rambursare de-a dreptul drama
tice — echivalînd cu peste 20 la sută 
din valoarea totală a exporturilor 
lor. Este o realitate ce pune in lu
mină cu pregnanță practicile de 
spoliere la oare a recurs și recurge 
tot mai intens în ultimul timp, ca
pitalul financiar occidental, în con
dițiile crizei economice, în încer
carea de ieșire din criză pe seama 
țărilor în curs de dezvoltare.

Asemenea practici nu fac însă 
decît să prelungească și să accen
tueze criza. O ieșire autentică din 
aceasta nu poate avea loc, ținînd 
cont de interdependențele economi
ce crescînde, decît la nivelul de an
samblu, printr-o distribuire echita
bilă a eforturilor și nu prin arun
carea efectelor crizei asupra unei 
anumite categorii de țări — și anu
me tocmai cele mai puțin dezvoltate, 
în esență, criza economică mondială 
poate fi depășită nu prin practici și 
mijloace țintind Ia înrăutățirea si
tuației acestor țări, ci printr-o stra
tegie de îmbunătățire a situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare — care să permită o lărgire 
a pieței mondiale — aceasta fiind de 
natură a avea consecințe pozitive 
inclusiv asupra țărilor capitaliste dezvoltate.

Este' o poziție în sprijinul căreia 
România socialistă s-a pronunțat și 
se pronunță cu cea mai mare con
secvență, chemind în mod hotărit la 
unirea eforturilor întregii comunități 
mondiale pentru așezarea relațiilor 
economice internaționale pe baze 
echitabile, reciproc avantajoase, prin 
măsuri care să deschidă cale unei 
noi ordini economice, mai drepte și 
mai raționale. Printre asemenea 
măsuri statornicirea unor niveluri 
rezonabile ale ratei dobînzilor se în
scrie la loc de frunte. Fără îndoială, 
promovarea echității in relațiile eco- 
nomico-financiare internaționale se 
impune nu numai în numele ' unor 
criterii și valori morale, ci și în baza 
interesului comun și beneficiului 
mutual.

Dr. Ilîe ȘERBĂNESCU 

de a organiza în parlamentele națio
nale manifestări de protest împotriva 
acestor planuri.

în cursul reuniunii, care a durat 
două zile, s-au exprimat vii proteste 
în- legătură cu aceste planuri. Astfel, 
deputatul olandez Blaas G. de Frees 
a subliniat că securitatea nu poate 
fi asigurată prin continuarea cursei 
înarmărilor, ci prin înfăptuirea unei 
dezarmări reale.

tărît să se sustragă de la aceste 
exerciții" - a subliniat el.

Se pare că argumentele S.U.A. nu 
s-au dovedit convingătoare pentru 
guvernul grec, care'de mai mulți ani 
manifestă rezerve fața de activitățile 
N.A.T.O. Coincidența face ca agen
țiile de presă să anunțe in același 
buletin de știri că S.U.A. vor efec
tua la sfîrșitul acestei luni manevre 
milităre într-o altă regiune a glo
bului : pe teritoriul a două țări ri
verane Oceanului Indian - Somalia 
și Oman.

Groton, din sțatul Connecticut, unde 
a fost lansat la apă submarinul 
„Georgia", cel de-al patrulea avînd 
la bord rachete de tip „Trident" 
purtătoare de încărcături nucleare. 
Participanții purtau o uriașă . pan
cartă pe care era înscris de peste 
2 000 de ori cuvîntul Hiroshima. | Po
liția a intervenit pentru a-i disper
sa pe manifestanți, arestînd 19 din
tre ei.

„Pacea se află 
în pericol46

AVERTISMENT AL UNOR 
OAMENI DE CULTURA 

ITALIENI
ROMA 8 (Agerpres). — Sub titlul 

„Pacea se află in pericol, este ']ece- 
sar ca ea să fie apărată", un. îgrup 
de reputați oameni de cultură] ita
lieni au adresat opiniei publice in
ternaționale un apel in care cheamă 
la apărarea păcii și securități! ''.iter- 
naționale, la înfăptuirea d&„ mării 
generale și totale. Evenimentele din 
ultimele luni — se arată în docu
mentul publicat la Roma — scot în 
evidență, în prezent, dramatismul la 
c-are a ajuns situația internațională, 
cit de mult a crescut pericolul unui 
conflict nuclear. Echilibrul, bazat pe 
teamă, nu oferă garanția păcii.

CAPRICIILE VREMII
Furtuni fără precedent, scrie 

agenția France Presse, s-au abă
tut în ultimele 48 de ore asupra 
sudului Franței, Spaniei și Por
tugaliei, provocînd puternice 
inundații, moartea a cel puțin 
zece persoane, avarierea liniilor 
telefonice, perturbarea circula
ției rutiere, feroviare și aeriene.

in Franța, previziunile meteo
rologice rămin pesimiste. Se aș- 

■ teaptă.ca noi furtuni violente și 
ploi' torențiale să lovească regiu
nile mediteraneene și valea 
Rhonului. Furtunile, care deja 
au atins vestul. Franței și parțial 
regiunea . pariziană, se îndreaptă 
spre estul țării, In sud. vîntul 
care a înregistrat peste 170 km 
Pe oră, â provocat un spectacol 
dezolant; acoperișuri de case 
smulșe, drumuri desfundate, ar
bori prăbușiți, în afara acciden
telor mortale.

în Peninsula Iberică e situație 
similară ; drumuri impracticabi
le, firele telefonice rupte, inun
dații, alunecări de teren, morți 
și răniți.

Vîntul caracteristic acestui 
sezon în Elveția, „Foehn"-ul, 
a. provocat cele mai mari 
pagube materiale din ultimii 
20 de ani, valoarea acestora 
ridicindu-se la sute de mii de 
franci elvețieni, relatează agen
ția Reuter. Furtuna a fost atît 
de puternică incit un doc pluti
tor de pe lacul Zilrich, pe care 
se Amenajase o expoziție de vi
nuri, a fost răsturnat. Se sem
nalează, pe de altă parte, faptul 
că in unele localități intensita
tea vîntului a fost așa de mare 
incit a smuls acoperișurile de 
pe diferite clădiri.
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