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încetarea din viață a tovarășului

LEONID ILICI BREJNEV

în fiecare întreprindere, în fiecare ramură a economiei naționale

PLANUL LA EXPORT
- realizat integral, în condiții 
de înaltă calitate și eficiență!

în aceste zile de puternic avînt în 
muncă, întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează cu hotărîre 
pentru a întimpina alegerile de la 
21 noiembrie. Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 35-a aniversare 
a .proclamării Republicii cu noi și 
5 ‘{semnate succese in îndeplinirea 

șnului pe anul 1982 și a angaja- 
.„entelor asumate în întrecerea so
cialistă. Dintre sarcinile situate în 
plină actualitate se detașează — prin 
însemnătatea lor deosebită pentru 
dezvoltarea economiei naționale — 
producerea și livrarea ritmică, zi de 
zi, în condiții de calitate ireproșabilă, 
a fondului de marfă destinat în 
acest an exportului, realizarea în 
devans a unor contracte încheiate cu 
partenerii externi, astfel incit pre
vederile de plan din acest domeniu 
să fie îndeplinite exemplar pînă la 
sfîrșitul anului.

Este pozitiv faptul că un număr 
mare de colective de întreprinderi 
au obținut de la începutul anului și 
pînă acum rezultate bune în înde
plinirea planului de export. Aseme
nea rezultate sînt rodul aplicării 
perseverente a unor ample programe 
de măsuri tehnice și organizatorice, 
sint o dovadă a stăruințelor și răs
punderii cu care au acționat aceste 
colective pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului. Dar. așa cum bine 
se cunoaște di'n experiența anilor 
trecuți, de modul în care se mun
cește în aceste zile în întreprin
deri depinde, în măsură hotărâ
toare, realizarea integrală a planului 
de export pe ultimul trimesțru al 
anului și pe întregul an. Iată de ce 
este deosebit de important ca, în pe
rioada care a mai rămas din acest an, 
pretutindeni, în fiecare unitate eco
nomică, să se acționeze stăruitor 
pentru- soluționarea-’-operativă a tutu-v 
ror problemelor de care depinde 
realizarea integrală ' a planului de 
export — obiectiv căruia trebuie să 
i se acorde permanent, zi de zi, în
treaga atenție de către organele și 
organizațiile de partid, de ministere, 
centrale și întreprinderi.

export reprezintă, în actualele con
diții ale crizei economice mondiale, 
cea mai importantă problemă a eco
nomiei românești. De realizarea 
exemplară a contractelor încheiate la 
export în acest an depinde asigu
rarea resurselor valutare necesare. în 
primul rînd, pentru importurile de

realizeze produse de bună calitate, 
competitive pe piața externă, un ex
port mai dinamic și diversificat. 
Ceea ce se cere în prezent este ca 
toate aceste condiții să fie valorifi
cate din plin în fiecare întreprindere 
și ramură a economiei naționale, 
pentnu ca fondul de marfă destinat

Cu toată claritatea trebuie să se
înțeleagă, așa cum a reliefat adesea, 
în ultimul timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că exportul constituie o 
problemă esențială, fundamentală a
dezvoltării generale a tării, că înde
plinirea integrală a planului de
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MUNCITORI, TEHNICIENI!

INGINERI DIN INDUSTRIE!
•

I

Acționați cu toată energia, cu maximă 
răspundere muncitorească pentru înde
plinirea exemplară, fără nici o întîrziere, 
în condiții de calitate și eficiență ridicate, 
a producției pentru export, asigurînd ast
fel participarea tot mai activă a indus
triei românești la schimburile economice 
internaționale și, pe această cale, la satis
facerea în tot mai înalt grad a cerințelor 
dezvoltării economiei noastre, ale ridică
rii nivelului de bunăstare al tuturor !

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)
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materii prime de care economia na
țională are absolută nevoie și. tot
odată, a mijloacelor de plată pentru 
restituirea treptată a datoriei exter
ne. Cu cit vom exporta mai mult, cu 
atît mai mari vor fi și posibilitățile 
de satisfacere a cerințelor de materii 
prime ale unor ramuri ale economiei 
naționale, cu atit mai rapid va fi 
achitată datoria externă a tării.-

întreprinderile noastre dispun în 
prezent de o puternică bază tehnică 
și materială, de muncitori, tehnicieni 
și specialiști competenți, cu înaltă 
pregătire profesională. în măsură să

exportului in acest ultim trimestru 
al anului și pe întregul an să fie 
realizat integral, în condițiile de ca
litate prevăzute în contractele înche
iate cu partenerii externi. Ne mai 
despart doar cîteva săptămîni de 
sfîrșitul anului și tocmai de a- 
ceea, acum, mai mult ca oricînd, 
se impune ca realizarea producției 
destinate exportului să fie urmărită 
îndeaproape, cu înaltă răspundere, 
pe tot fluxul tehnologic, pentru ca 
loturile de produse destinate parte
nerilor externi să se constituie și să

fie livrate ritmic și in condiții de 
calitate ireproșabilă.

Criteriul suprem de apreciere a 
întregii activități de export trebuie 
să-1 constituie. în toate unitățile eco
nomice, eficiența. Nu exportăm de 
dragul de a exporta, ci cu scopul de 
a asigura resurse materiale si fi
nanciare pentru dezvoltarea și mo
dernizarea industriei, a celorlalte 
sectoare productive, pentru a asigura 
progresul multilateral al tării, ridi
carea nivelului general de viață al 
poporului. Aceasta impune că în fie
care unitate economică să se acorde 
o atenție cu totul deosebită, stărui
toare. creșterii gradului de valorifi
care a materiilor prime utilizate la 
fabricarea mărfurilor pentru export, 
spre a se realiza produse cu un 
aport valutar cit mai ridicat, precum 
și în vederea obținerii de preturi 
avantajoase la produsele livrate pe 
piața externă. în actualele condiții 
internaționale, problemele privind ca
litatea produselor, fiabilitatea și pa
rametrii lor tehnico-economici au de
venit elemente esențiale ale competi
tivității și creșterii eficientei expor
tului. într-o lume în care concurenta 
se manifestă cu putere, concurentă 
accentuată de adincirea crizei econo
mice și energetice mondiale, nu poți 
să pătrunzi și să te menții pe piața 
internațională decît cu produse com
petitive. de înaltă calitate, cu para
metri tehnici, funcționali și eco
nomici ridicați. De aceea, tot ceea 
ce se produce pentru export trebuie 
să țină pasul cu exigențele pieței 
externe, ale progresului tehnico-ști- 
ințific contemporan, să fie per
manent la nivelul produselor si
milare realizate pe plan mondial. 
Iar factorul hotărîtor: în realizarea 
produselor pentru export la un înalt 
nivel de competitivitate si eficientă 
îl constituie răspunderea cu care oa
menii muncii acționează pentru înde- 

..plinirea misiyjnii. deronoa^'e- se —le 
revine în calitate de făuritori di- 
recti. nemijlociți ai acestor produse. 
Calitatea muncii și răspunderea fiecă
rui muncitor, tehnician, inginer si 
specialist hotărăsc, în ultimă in
stanță, calitatea produselor pentru 
export.

Punctul forte al acțiunilor pentru 
realizarea si livrarea fondului de 
marfă destinat exportului în acest 
an. pentru creșterea gradului de 
competitivitate al produselor trebuie 
să se situeze, așadar. în interiorul 
fiecărei întreprinderi. Printr-o ju-
(Continuare în pag. a III-a)

MOSCOVA. La 10 noiembrie 1982 a încetat 
subit din Viață, în vîrstă de 76 de ani, Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele ' Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., de patru ori Erou al Uniunii Sovietice 
și Erou al Muncii Socialiste. Ne-a părăsit un 
remarcabil activist al partidului comunist și sta
tului sovietic, al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, un mare teoretician și ta
lentat organizator. întreaga sa viață măreață și 
luminoasă a fost permanent pusă în slujba 
măreței cauze a lui Octombrie, partidului lui 
Lehin, intereselor poporului muncitor, construirii 
comunismului.

Leonid Brejnev s-a născut la 19 decembrie 
1906 în orașul Dneprodzerjinsk, in familia unui 
muncitor metalurgist. La vîrsta de 15 ani el a 
intrat la uzina metalurgică, unde în cadrul unui 
mare și glorios colectiv de muncă s-a călit, ca 
muncitor. La vîrsta de 17 ani, Leonid Brejnev a 
intrat în Comsomol, iar in anul 1931 a devenit 
membru al partidului comunist.

După absolvirea școlii tehnice, Leonid Brejnev 
a lucrat ca specialist în îmbunătățiri funciare in 
gubernia Kursk, în Bielorusia și în Urali. Aici 
el a îndrăgit pămîntul, munca țăranilor — grea și 
foarte necesară oamenilor.

întor,cîndu-se în orașul natal, Leonid Brejnev 
a început să studieze la Institutul metalurgic, 
unde a îndeplinit concomitent sarcini de partid 
și obștești de răspundere — ca secretar al co
mitetului de partid pe facultate, președinte al 
comitetului sindical, iar apoi secretar al comite
tului de partid pe institut. După absolvirea in
stitutului a lucrat în uzină, a făcut stagiul mi
litar în regiunea transbaikală, a desfășurat acti
vități pe linie de stat și de partid.

Ales în anul 1939 secretar al Comitetului re
gional de partid din Dnepropetrovsk, Leonid 
Brejnev a desfășurat o amplă activitate pe linia 
organizării producției tehnicii militare.

Din primele zile ale Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, Leonid Brejnev s-a aflat in 
armata activă. El a străbătut drumurile grele 
ale frontului ca ostaș, comunist și activist poli
tic, de la Novorossiisk pină la Praga. Ca locții
tor al șefului direcției politice a- Frontului de 
sud, apoi ca șef al secției politice a Armatei a 
18-a, ca șef al direcției politice a Frontului IV 
ucrainean, el a participat la elaborarea și în
făptuirea unor mari operațiuni ale Armatei sovietice în 
Caucaz, în zona Mării Negre, în Crimeea, în Ucraina ; a 
luat parte la eliberarea popoarelor țărilor europene de sub 
cotropitorii fasciști. De numele comisarului Brejnev sint 
legate faptele de eroism inegalabile ale ostașilor sovietici 
pe Pămîntul Mic. La parada victoriei de la Moscova, in 
calitate de comisar al unui regiment mixt, Leonid Brejnev 
și-a încheiat drumul de front.

în anul 1946, Leonid Brejnev a fost ales în funcția de 
prim-secretar al Comitetului regional Zaporojie, iar 
apoi — al Comitetului regional Dnepropetrovsk ale Parti
dului Comunist din Ucraina. Sub conducerea sa nemijlo
cită au fost reconstruiți giganți ai industriei noastre, cum 
sint „Zaporojstal", hidrocentrala de pe Nipru, uzinele me
talurgice din Dnepropetrovsk și Nikopol, minele Krivoirog.

în perioada 1950—1952, Leonid Brejnev a fost prim-secre-

tar al C.C. al P.C. ‘al R.S.S. Moldovenești. El a făcut 
mult pentru dezvoltarea industriei, reconstrucția socialistă 
a agriculturii, pentru avintul culturii din această repu
blică unională — una din cele mai tinere în acea vreme.

în 1954, Leonid Brejnev a fost ales în funcția de al 
doilea secretar, iar în 1955 — ca prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Kazahstan. El s-a consacrat în 
primul rînd valorificării pămînturilor înțelenite, s-a aflat 
in primele rinduri ale luptătorilor măreței bătălii pentru 
o mare agricultură in Kazahstan. Iar faptul că această 
bătălie a fost cîștigată, că Kazahstanul a devenit unul din 
principalele grînare ale patriei este meritul nepieritor al 
lui Leonid Brejnev.
(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ

Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
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LA 2[ NOIEMBRIE' 

Z^ALEGERILE Dț DEPUȚAȚl 
IN CONSILIILE POPULARE

Craiova ’82
- oraș al înnoirilor socialiste
Ce alte argumente mai 

convingătoare decît realita
tea se pot aduce pentru a 
demonstra că anii socialis
mului, și în special peri
oada care a urmat după 
cel de-al IX-lea forum al 
comuniștilor români, sînt, 
de la o legislatură la alta, 
pentru toate localitățile ță
rii, perioada unor mutații 
fundamentale, de o eviden- 

, ță tulburătoare, ce pun in 
valoare, la dimensiuni fără 
precedent, forța creatoare, 
capacitatea de construcție 
a poporului, singur și ade
vărat stăpîn al destinelor 
sale, decis să-și croiască în 
istoria contemporană un 
drum drept, sigur, hotărît 
să-și ocupe locul pe care 
îl merită între popoarele 
lumii ?

Marcată de înnoiri esen- 
' țiale, de prefaceri nebănui

te cu puține decenii in 
. urmă. Craiova, vechea „ce

tate a banului și a opresi
unii" — cum o definea, in 
1946, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — orașul moșie
rilor cosmopoliți, dar și al 
cartierelor muncitorești in
salubre, a devenit un pu
ternic și înfloritor centru 
economico-social și cultu
ral-artistic, de prim rang, 
al României socialiste. 
Fosta urbe cu iz patriarhal 
s-a transformat văzînd cu 
ochii, grație politicii parti
dului, de dezvoltare multi
laterală a tuturor localită
ților și zonelor țării, mun
cii de fiecare zi a celor 
aproape 300 000 de locuitori 
ai orașului, în frunte cu 
deputății, adevărați gospo

dari între gospodari. Cra
iova este astăzi un oraș vi
guros, modem, în care in
dustria, știința și cultura 
pulsează la parametri din
tre cei mai înalți, la cotele 
exigențelor contemporane.

— Am putea spune, fără 
teama de a putea fi con
traziși — reținem de la to
varășul Adrian Cioboiu, 
prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al con
siliului popular municipal 
— că in 1982 pecetea incon- 
fundabilă a vechii cetăți a 
băniei o constituie noul. 
Craiova este astăzi, la ora 
bilanțului legislaturii care 
se încheie, orașul indus
triilor modeme, unde nu
mai pe una din platforme
le sale industriale se regă
sește în nomenclatorul de 
produse întreaga forță mo
trice a progresului : loco
motive diesel-electrice și 
electrice, tractoare de mare 
putere, avioane supersoni
ce, autoturisme. Și ce com
parații să facem cu trecu
tul, chiar și foarte apropiat, 
cind la „Electroputere", 
cunoscuta citadelă a elec
trotehnicii românești, se 
realizează acum, în numai 
o lună de zile, întreagă 
producție industrială a 
Craiovei de acum două de
cenii ! Sau cind Craiova, 
orașul care mai bine de un 
veac nu se putuse fuduli 
decît cu faptul că ilumina
tul public cu petrol fuse
se introdus din 1858, îna
intea Bucureștiului, Berli
nului sau Parisului, furni
zează astăzi milioane de 
kWh energie electrică, pro

duse chimice dintre cele 
mai diverse, utilaj greu, 
confecții, textile etc., etc. ! 
Craiova și craiovenii au 
cîștigat, prin munca lor, 
pentru orașul lor, un nume 
în lume.

...Efectele politicii de in
dustrializare, ale bunăstării 
întemeiate pe muncă mai 
multă și mai bună, pe spi
rit civic și inițiativă gospo
dărească, pentru care a mi
litat permanent secretarul 
general al partidului; ale 
principiilor pe care le-a 
promovat, consecvent, prin 
forța . exemplului personal, 
se regăsesc firesc și în plan 
edilitar-urbanistic. Cine nu 
a mai fost oaspetele Cra
iovei în ultimele două de
cenii, dar mai cu seamă în 
ultima legislatură, va avea, 
la o eventuală reîntîlnire 
cu aceste locuri, revelația 
unui oraș aproape necu
noscut. Craiova, orașul 
cartierelor mizere, construit 
pe apucate — din prea pli
nul unora, puțini la număr, 
și prea multa sărăcie a ce
lor mulți — oferă astăzi 
imaginea unei localități ce 
corespunde întru totul ti
parelor a ceea ce îndeobște 
numim modern, conforta
bil, civilizat. Intr-un cu- 
vînt, frumos.

Frumos la scară socială. 
Frumos la nivel edilitar. 
Locul periferiilor insalubre 
de altădată a fost luat de 
cartiere noi, dotate cu 
toate utilitățile și funcțio- 
nalitățile cerute de exi
gențele vieții moderne, ci
vilizației acestui deceniu. 
Brazda lui Novac, Craiovi- 
ța, Calea București, Dezro-

Insemnele acestor ani modelate in edificiile craiovene

viață a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, al 
poporului român și al meu personal, vă exprim dum
neavoastră, partidului și guvernului Uniunii Sovietice, 
comuniștilor, popoarelor U.R.S.S. cele mai profunde 
condoleanțe pentru greaua pierdere suferită prin înce
tarea din viață a tovarășului Leonid Ilici Brejnev.

în țara noastră sînt bine cunoscute personalitatea 
proeminentă a tovarășului L. I. Brejnev, bogata sa 
activitate revoluționară pusă în slujba edificării socia
lismului și comunismului în Uniunea Sovietică, rolul 
său deosebit în conducerea partidului și statului so
vietic intr-o perioadă istorică de aproape două dece
nii. în această epocă, Uniunea Sovietică a obținut suc
cese remarcabile în toate domeniile vieții economico- 
sociale, în ridicarea pe o treaptă mai înaltă a construc
ției socialismului și comunismului, în afirmarea sa ca 
puternic stat socialist, contribuind tot mai mult la 
creșterea forței și influenței socialismului în lume.

Ne sînt bine cunoscute contribuția adusă de tova
rășul L. I. Brejnev în promovarea unei politici externe 
de coexistență pașnică, destindere și colaborare, de 
securitate și pace în Europa și în întreaga lume, pre
ocuparea sa pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale .ale 
popoarelor de oprire a cursei înarmărilor și trecere la 
dezarmare, de împiedicare a . izbucnirii unui război 
termonuclear, rolul avut în elaborarea și înfăptuirea 
programului de pace adoptat de Congresul al XXIV- 
lea și dezvoltat de Congresele al XXV-lea și XXVI-lea 
ale P.C.U.S., la eforturile pentru asigurarea păcii în 
lume. Tovarășul L. I. Brejnev s-a afirmat, de-a lungul 
anilor, ca o remarcabilă personalitate a vieții politice 
internaționale, ca un militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești, al luptei mondiale împotriva 
imperialismului, pentru libertate și progres. Cel mai 
bun omagiu pe care îl putem aduce memoriei tovară
șului L. I. Brejnev este acela de a continua și duce mai 
departe eforturile pentru soluționarea problemelor 
complexe care confruntă omenirea, pentru reducerea 
încordării și reluarea destinderii, pentru instaurarea 
unui climat nou în relațiile dintre state, pe baza prin
cipiilor egalității, respectării independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și 
făuri viața așa cum dorește, într-un climat de secu-

tajoasă.
Comuniștii, poporul /român au apreciat în persoana 

tovarășului L. I. Brejnev un prieten apropiat al ță
rii noastre, dînd o înaltă prețuire contribuției sale la 
dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei ro- 
niâno-sovietice. în perioada în care tovarășul} L. I. 
Brejnev s-a aflat la conducerea partidului. și statului 
sovietic, relațiile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre au cunoscut o extindere continuă ; s-au lăr
git colaborarea și cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală, s-au amplificat schimburile pe li
nie de partid și de stat, s-a intensificat conlucrarea 
noastră în sfera relațiilor internaționale. Colaborarea 
și cooperarea româno-sovietică, bazate pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc, pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, ale solidarității 
internaționale, contribuie la accelerarea construcției 
noii orînduiri în cele două țări, slujesc cauza gene
rală a socialismului, progresului și păcii în lume.

O contribuție esențială la întărirea bunelor relații 
dintre partidele și statele noastre au adus raportu
rile personale, de prietenie sinceră, de încredere și 
stimă reciprocă, frecventele întîlniri, convorbiri și în
țelegeri pe care le-am avut cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev și care, de fiecare dată, s-au concretizat în 
măsuri și hotărîri importante, determinînd mersul con
tinuu înainte al colaborării multilaterale româno-so- 
vietice.

în numele Partidului Comunist Român și al Repu
blicii Socialiste România îmi exprim convingerea că 
relațiile de prietenie, înțelegere și colaborare stator
nicite între partidele și țările noastre în perioada în 
care tovarășul L. I. Brejnev s-a aflat la conducerea 
P.C U.S. și U.R.S.S. vor continua să se dezvolte', căpă- 
tînd o nouă și puternică extindere în toate domeniile 
vieții economico-sociale, ca și pe plan internațional.

Exprimînd, încă o dată, sentimentele de profundă 
compasiune, ale comuniștilor, ale poporului român, vă 
asigur, dragi tovarăși, că Partidul Comunist Român, 
România socialistă se află alături de popoarele Uniu
nii Sovietice, de comuniștii din U.R.S.S., în aceste mo
mente grele, și sîntem convinși că Uniunea Sovietică, 
sub conducerea marelui partid, făurit de Lenin, va 
obține noi și importante succese pe drumul construc
ției societății comuniste, va promova cu tot mai mul
tă forță politica de destindere și pace, de înțelegere, 
colaborare și egalitate între toate națiunile lumii. .

Vă rog să transmiteți sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

birii-Rovine. Valea Roșie, 
Lăpușului sînt doar cîteva 
dintre cartierele în care 
vechi nu mai este decît nu
mele. Nici un motiv de 
mirare, cită vreme în Cra
iova s-au construit nici 
mai mult, nici mai puțin, 
decit 55 000 apartamente — 
practic un nou oraș, în 
care locuiesc circa două 
treimi din populația de as
tăzi a municipiului.

Dar ceea ce oferă, dincolo

Foto : S. Cristian
de aceste cifre, un plus 
de personalitate — pentru 
că de construit s-a con
struit mult și frumos in 
toate localitățile țării — 
este noul său centru civic, 
început și realizat. în par
te, în actuala legislatură.

Nicolae PETOEESCU 
corespondentul : „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a întrunit 
în ședință în ziua dc., 11 .noiembrie, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central a! Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Executiv a păstrat un moment de re
culegere în semn de înalt omagiu adus tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev.

Ca semn al deosebitei prețuiri față de marele dispărut 
și in spiritul relațiilor de caldă prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Comitetul Po
litic Executiv a luat următoarele hotărîri :

La funeraliile tovarășului L. I. Brejnev să participe o 
delegație de partid și de stat condusă de secretarul ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru omagierea tovarășului L. I. Brejnev, mare con
ducător al Uniunii Sovietice, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale contemporane, prieten 
apropiat al poporului român, in zilele de 12-15 noiem
brie in România se declară doliu național. In ziua fune
raliilor tovarășului L. I. Brejnev se vor arbora drapele in 
bernă.

In Capitală va avea loc un miting de doliu, In cadrul 
căruia oamenii muncii iși vor exprima sentimentele de 
inaltă prețuire față de personalitatea tovarășului L I. 
Biejnev, precum și profunda durere pentru încetarea sa 
din viață.

Posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile ar
tistice vor prezenta in această perioadă programe 
adecvate.
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CALITATEA MUNCII POLITICO-EDUCATIVE
I

un obiectiv major, la înfăptuirea căruia comisiile de propagandiști 
și agitatori trebuie să aducă o contribuție sporită

Cu mai bine de o jumătate de an 
în urmă, pe lingă comitetele de 
partid din întreprinderi, instituții și 
unități agricole au fost create comisii 
ale propagandiștilor și agitatorilor. 
Alcătuite din membri ai comitetului 
de partid, ai organizațiilor de masă 
și obștești, din propagandiști și alți 
oameni ai muncii cu înalt nivel de 
pregătire politico-ideologică, aceste 
comisii au sarcina de a asigura coor
donarea unitară a activității de pro
pagandă și agitație, ■ antrenarea tutu
ror forțelor la realizarea unei siste
matice munci politico-educative. Răs
timpul scurs de la crearea lor a pus 
în evidență o seamă de experiențe 
valoroase și inițiative în munca aces
tor comisii ; popularizării acestor 
inițiative le-a fost consacrată o re
centă consfătuire organizată de Co
mitetul județean de partid Alba. 
Cîteva concluzii de la această con
sfătuire le prezentăm în însemnările 
de față. ■

La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA DIN AIUD, spunea tova
rășul loan Dancea, secretar adjunct 
al comitetului de partid, cele 11 co
misii ale propagandiștilor și agitato
rilor (una pe lîngă comitetul de 
partid al întreprinderii și zece pe 
lîngă comitetele de partid din secții) 
și-au fixat ca principal obiectiv 
al muncii creșterea calității activi
tății politico-educative desfășurate 
în rîndul miilor de muncitori ai în
treprinderii, ancorarea ei mai strînsă 
în problematica muncii de zi cu zi, 
sporirea contribuției acesteia la mo
bilizarea oamenilor muncii în vede
rea realizării sarcinilor de plan. în 
acest sens, o atenție deosebită a acor
dat comisia desfășurării eficiente a 
învățămintului de partid în cele 71 
de cursuri organizate în întreprinde
re. A fost realizată astfel o amplă 
acțiune de control al cărei obiectiv 
esențial l-a constituit cunoașterea 
modului în care se realizează legarea 
problemelor teoretice de. preocupări

Un nou ansamblu 
de locuințe 

in București
Șantierul de construcții de pe 

CALEA ȘERBAN VODĂ mar
chează începerea .lucrărilor de 
restructurare a acestei străvechi 
artere bucureștene. Calea Șer- 
ban Vodă de astăzi deține cîteva 
vestigii arhitecturale și impor
tante dotări, intre care Liceul 
„Gh. Șincai", două spitale, o po
liclinică de copii, întreprinderea 
textilă „Adesgo", Tehnic club 
etc. De asemenea, beneficiază de 
una din cele mai frumoase zone 
ale Capitalei, datorită valorosu
lui fond de parcuri din preajmă.

La sistematizarea perimetru
lui său, urbaniștii au luat în 
calcul toți acești factori, precum 
și legăturile pe care le stabilește 
Calea Șerban Vodă între cen
trul orășenesc și șoselele de pe
netrație Olteniței, Giurgiului, 
Viilor, îndeosebi prin tronsonul 
cuprins intre Piața Gh. Șincai 
și șoseaua Viilor. Tocmai acest 
tronson face obiectul unui prim 
detaliu de sistematizare, în curs 
de înfăptuire. Se vor păstra 
imobilele cu valoare arhitectu
rală și funcțională, realizin- 
du-se un ansamblu de clădiri 
adecvat pentru zona de acces in 
parcurile Libertății și Tineretu
lui. Viitorul ansamblu de lo
cuințe va cuprinde circa 1 800 de 
apartamente, din care în pre
zent se află în execuție două 
blocuri cu ISO' de apartamente 
și numeroase magazine la par
ter, amplasate între Parcul Li
bertății și strada Simion Ștefan.

Ansamblul de locuințe Gh. 
Șincai aflat, de asemenea, in 
curs de execuție, cuprinzind 
cinci blocuri de locuințe mai 
deosebite ca stil arhitectural, nu
meroase magazine, precum și o 
piață agroalimentară va fi ter
minat în anul viitor.

Gabriela BONDOC

Salbă 
de microhidrocentrale 

în județul Mureș
Preocupați de punerea în va

loare a tuturor resurselor ener
getice de care dispune județul, 
constructorii și energeticienii 
inureșeni raportează că, în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, în orașul Reghin 
a fost pusă în funcțiune o nouă 
microhidrocentrală, construită pe 
Canalul Morii. Noua microhidro
centrală, a cărei putere insta
lată este de 75,6 kW, a fost ra
cordată la sistemul energetic 
național. în stadiu final de exe
cuție se află, de asemenea, 
microhidrocentralele „Lăpușna 
11“ — pe riul Secuieu, „Ilieș I 
și 11“ — pe Valea Iuhod (lîngă 
Sovata). Puterea instalată a 
microhidrocentralelor ce ur
mează a fi construite în urmă
torii trei ani pe apele de munte 
ale județului Mureș va însuma 
5 440 kW. (Gh. Giurgiu, . cores
pondentul „Scînteii"). 

le prioritare ale fiecărui colectiv de 
muncă. Pe temelia concluziilor des
prinse cu acest prilej, programul in
struirii propagandiștilor a fost adec
vat problemelor majore pe care le 
ridică înfăptuirea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii. La o asemenea in
struire s-a stăruit cu precădere asu
pra a două probleme. Cea dinții — 
creșterea calității produselor. Cea 
de-a doua — scăderea consumurilor 
de metal (dat fiind că întreprinderea 
este cea mai mare consumatoare de 
metal din județ).

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ALBA

Recent, în aceeași Idee, a fost or
ganizat un schimb de experiență 
intre propagandiști, în cursul căruia 
doi dintre aceștia, Nicolae Groza și 
Cornel Răduțoiu, au explicat cum 
procedează în cercurile de învăță- 
mînt politico-ideologic pentru ca oa
menii să înțeleagă mai bine că în 
primul rînd de ei depind ridicarea 
productivității muncii, reducerea con
sumurilor de materii prime, materia
le și energie electrică, evidențiind 
prin calcule, prin exemple desprinse 
din activitatea productivă, cunoscute 
de oameni, căile concrete prin inter
mediul cărora se pot înfăptui aceste 
obiective.

Sub semnul aceleiași preocupări, 
de a ține trează atenția oamenilor 
asupra problemelor prioritare ale 
producției, comisiile de aici au orga
nizat studii privind eficiența propa
gandei vizuale, a vitrinelor calității, 
a gazetelor de perete și satirice. Așa 
cum au putut constata participanții 
la consfătuire, asemenea acțiuni au 
determinat ancorarea mai strînsă în 
viața întreprinderii a acestor pîrghii

lazurile Teleormanului 
pot produce mai mult pește

PORNIND DE LA 0 RECENTĂ ANALIZĂ FĂCUTĂ DE COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID
Adeseori, inclusiv în cuvîntâri rostite recent, secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat din nou necesi
tatea sporini producției în piscicultura, sector care trebuie să aducă 
o contribuție substanțială la aprovizionarea populației. Pină în anul 
1985, in fiecare județ va trebui să se realizeze o producție anuală de 
10 kg pește pe locuitor.

Intr-un amplu articol publicat in ziarul nostru pe tema rezervelor 
imense care există pentru dezvoltarea pisciculturii („Scînteia", nr. 
12 499), printre județele ale căror întreprinderi piscicole înregistrează 
rezultate sub așteptări, deși dispun de condiții naturale dintre cele 
mai favorabile, a fost citat și Teleormanul. Nu am primit nici un răs
puns de la factorii de resort. De aceea am solicitat corespondentu
lui nostru în acest județ să întreprindă o investigație mai amănunțită.

In județul Teleorman, patri
moniul piscicol însumează o supra
față de 4 560 hectare, din care 2 470 
hectare constituie proprietate de stat, 
iar 2 090 hectare aparțin cooperative
lor agricole de producție. Se înțelege, 
din simpla prezentare a acestor cifre, 
că există condiții pentru dezvoltarea 
pisciculturii și deci pentru sporirea 
producției de pește. Cum sînt valori
ficate aceste condiții?

La nivelul județului, planul pe 
acest an prevede obținerea a 3 450 
tone pește, din care 2 450 tone revin 
unității specializate — întreprinderea 
piscicolă Zimni- 
cea — care dis
pune de patru 
ferme de produc
ție. Dar — așa 
cum ne spune 
contabilul-șef al 
întreprinderii. E- 
mil Beșleagă — 
anul trecut planul 
nu s-a realizat de- 
cît în proporție de 60 la sută, iar în 
1982 este prevăzută o producție de 1 000 
kilograme pe un hectar. „Sigur, e 
puțin în comparație cu .-ceea ce se 
obține in crescătoriile din alte zone 
ale țării. Dar năvoadele ar fi mult 
mai pline și ar trage mai greu la 
cintar dacă am avea furaje în can
titățile necesare. Altminteri. în con
dițiile în care crapul este lăsat să-sl 
caute singur hrana, creșterea în 
greutate este mică".

Pentru a nu mai depinde Intr-o a- 
semenea măsură de furaje — care nu 
întotdeauna se găsesc în cantități 
suficiente — se preconizează extinde
rea populării cu soiuri de puieți acli
matizați în țara noastră (fitofagi și 
planctonofagi), care oferă avantajul 
că folosesc hrana naturală din bălti 
și lacuri. Nu-i mai puțin adevărat că 
și neasigurarea puietului la nivelul 
necesarului — furajele avînd din 
nou o contribuție importantă — in
fluențează negativ îndeplinirea pla
nului. Este o axiomă că dacă vrei 
să ai pește, trebuie, mai întâi, să 
dispui de puiet cu care să poți 
popula suprafețele amenajate. Or, 
realizările la acest capitol — doar 
60 la sută din prevederile de plan — 
nu pot să nu aibă corespondență cu 
indicele nesatisfăcător al producției 
totale. Pentru anul următor, la cele 
două pepiniere din Suhaia și Vită- 
nești s-au întreprins de pe acum o 
serie .de măsuri în vederea amelio
rării și asigurării reproducătorilor. 

«SciHteia

ale muncii politico-educative, spo
rind astfel promptitudinea eu care 
organizația de partid își exprimă ati
tudinea față de anumite fapte, men
talități și manifestări — pozitive sau 
negative. Este neîndoielnic că în 
realizarea principalilor indicatori ai 
planului (la sfîrșitul lunii octombrie 
aceștia se prezentau astfel : produc
ția netă — 100,9 la sută, producția 
marfă — 101,7 la sută, exportul — 
110 la sută, livrări la fondul pieței — 
118 la sută) sînt încorporate și con
tribuțiile muncii politico-educative, 

ale activității comisiilor propagan
diștilor și agitatorilor.

Relevînd cerința ca activitatea co
misiei de propagandiști și agitatori 
să pună în centrul muncii sale pro
blemele prioritare ale producției, ale 
formării omului nou, tovarășul Teo- 
fil Lanțoș, secretar' adjunct al comi
tetului de partid de la COMBINA
TUL DE PRODUSE SODICE DIN 
OCNA MUREȘ, sublinia că la un 
moment dat secția de sodă calcinată 
a avut de realizat pentru export un 
sortiment de produse cu parametri 
noi, calitativ superiori. Era necesară 
mobilizarea din mers a colectivului. 
Cu promptitudine, comisia a situat 
în centrul întregii munci obiectivul 
înfăptuirii acestei noi sarcini. La 
punctele fierbinți, hotărîtoare pentru 
calitatea producției, a fost reînnoită 
propaganda vizuală, fiind orientată 
spre explicarea însemnătății realiză
rii la timp și la un nivel calitativ 
superior a produselor solicitate de 
partenerii externi. La locurile de 
muncă unde materia primă intra în 
circuitul de fabricație agitatorii au 

între acestea se numără destufiza- 
rea heleșteelor, suprainălțarea digu
rilor, curățirea canalelor, redistribui
rea mai rațională a furajelor specia
le. Deci, premise pentru îmbunătă
țirea situației.

Pescuit se face în județul Teleor
man și în zonele limitrofe Dunării, 
unde condițiile naturale oferă posi
bilitatea unei activități piscicole bine 
organizate. Directorul întreprinderii 
piscicole, inginerul Dionisie Trifan, 
ne spunea în acest sens: „Pentru va
lorificarea resurselor piscicole ale 

urmele

apelor naturale, la cooperativele a- 
gricole de producție din Lunca 
Dunării s-au organizat echipe spe
ciale, care pescuiesc direct în fluviu 
ori în bălțile adiacente. Numai în 
această zonă activează 23 formații 
de>lucru din șapte cooperative agri
cole. Pentru ca aceste echipe să 
desfășoare o activitate cu eficiență 
ridicată (planul este de 70 tone pește 
în acest an), întreprinderea piscicolă 
le-a oferit ajutor în unelte pescărești. 
Echipele de pescari de la cooperati
vele agricole de producție din Islaz, 
Seaca și Zimnicea sînt cele mai acti
ve, spre deosebire de cele din Pie- 
troșani și Bujoru".

Și totuși — de ce nu se pescuiește 
mai mult în apele județului?

Am vizitat cîteva comune. La Iz
voarele. cooperativa agricolă de pro
ducție dispune de două iazuri cu o 
suprafață de 52 hectare. Președintele 
cooperativei, Florea Crăciun. își a- 
mintește cu nostalgie de vremea cind 
iazurile au fost populate ultima dată 
cu crap: acum... zece ani! In prezent, 
sînt folosite mai mult pentru Irigatul 
culturilor. Ce-i drept, pește se mai 
găsește. Dar este doar carasul mic, 
neproductiv. „Cred că popularea cu 
soiuri productive, curățirea și între
ținerea iazurilor ar asigura recolte 
de pește substanțiale. Dar de unde 
puiet, dacă întreprinderea piscicolă 
nu asigură nici pentru fermele pro
prii?" Așa că nimeni nu s-a mai 

organizat discuții cu oamenii spre a 
se evita orice risipă, orice pierdere 
de timp. S-au realizat dezbateri cu 
maiștrii, cu alți conducători ai pro
ceselor de producție pentru a se asi
gura aprovizionarea ritmică a fiecă
rui loc de muncă. Și sarcina amintită 
a fost îndeplinită. Experiențe bune 
s-au cristalizat și la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Blaj, și la în
treprinderea de accesorii pentru ma- 
șini-unelte Blaj, unde comisiile de 
propagandiști și agitatori au organi
zat dezbateri, întâlniri cu oameni ai 
muncii ale cadrelor de conducere, în 
vederea sporirii calității produselor.

Așa cum s-a subliniat însă și la 
consfătuire, ca, dealtfel, și în cadrul 
unei recente analize a secretariatu
lui comitetului județean de partid, 
in unele unități economice programul 
de lucru al comisiilor este încă sărac, 
nu cuprinde totalitatea formelor și 
mijloacelor de acțiune educativă 
aflate la îndemîna organelor și orga
nizațiilor de partid. După cum, in 
alte locuri, aceste comisii nu au des
fășurat practic nici o activitate, ase
menea neajunsuri vorbind de la sine 
despre modul necorespunzător în 
care unele organe de partid sprijină 
pregătirea și instruirea acestor co
misii. Considerăm, în acest context, 
că și consfătuirea la care am asistat 
ar fi avut numai de cîștigat dacă ar 
fi reliefat mai pe larg și neajunsu
rile din acest domeniu, dacă ar fi 
precizat clar locurile în care se ma
nifestă încă inerție, lipsă de iniția
tivă. După cum, ea ar fi fost de un 
și mai mare folos dacă, așa cum au 
subliniat unii participanți, ar fi adus 
în atenție modul în care lucrează 
efectiv asemenea comisii, modul în 
care sînt sprijinite de organele locale 
de partid.

Silviu ACHIM 
Stefan D1N1CĂ 
corespondentul „Scînteii*

ocupat nici de curățirea, nici de În
treținerea iazurilor. Și exemple ase
mănătoare sînt destule. La Bogdana, 
de pildă, suprafața celor șapte lacuri 
depășește 160' de hectare, dar produc
ția de pește este „simbolică". la fel 
ca și în comunele) Talpa, Cosmești, 
Gălăteni, unde această importantă 
sursă de autoaprovizionare este ne
fructificată.

Recapitulind. am putea să stabilim 
cîteva cauze principale ale slabei 
dezvoltări a pisciculturii: lipsa de 
interes a unor cooperative agricole 
posesoare de bălți și iazuri, deci 
implicit și a organelor locale din co
munele respective; insuficiența fu
rajelor concentrate pentru peștii din 
crescătorii; neasigurarea puietului la 
nivelul necesarului, la care se adaugă 
poluarea unor ape, braconajul.

Comitetul județean de partid a în
treprins recent o amplă analiză a 
neajunsurilor în acest domeniu, sta
bilind măsurile ce se impun pentru 
realizarea programului de dezvoltare 
a pisciculturii. Spicuim din aceste 
prevederi: • Vor fi amenajate iazu
rile Prunaru, Bujoreni, Valea Cireșu
lui și Fania, în suprafață de 68 hec
tare, lucrările începînd în această 

toamnă și finali- 
zîndu-se anul vii
tor, iar iazurile de 
pe văile Urlui, Na- 
nov și Izvoarele 
- 102 hectare — 
vor fi reamenaja- 
te și reprofilate ca 
pepiniere ; © în 

perioada 1982—1985, amenajările 
piscicole noi din județ vor ajunge la 
900 hectare; © în anul 1983 va 
intra în funcțiune, la întreprin
derea piscicolă, o stație de repro
ducere artificială a peștilor fito- 
planctonofagi, cu o capacitate de 40 
milioane alevini (puieți); ® la ferma 
Vitănești a întreprinderii piscicole 
Zimnicea se va organiza un centru 
de selecționare a crapului și repro
ducere dirijată; ® în cadrul consilii
lor unice agroindustriale care dețin 
suprafețe de peste 90 hectare se vor 
organiza ferme piscicole conduse de 
un cadru de specialitate; ele vor 
funcționa pe lîngă complexele zooteh
nice, avînd astfel posibilitatea de a 
fi mai operativ aprovizionate cu furaje 
și îngrășăminte naturale.

Obținerea unor cantități sporite de 
pește constituie o prevedere, impor
tantă a programului județean de au
toaprovizionare. pînă în’ 1985 fiind 
stabilită realizarea unei producții de 
7 450 tone. Pentru a se realiza mai 
mult decît dublul producției actuale, 
esențiale rămîn intensificarea pre
ocupărilor pe acest tărîm a tuturor 
organelor locale, urmărirea riguroasă 
a traducerii în viață a măsurilor sta
bilite.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

AlJIDilllBNȚA POJBILIICA A Scinteii [ |
z‘-----------------

CITITORII ÎNTREABĂ — ret/acf/a răspunde
Ce bunuri pot fi valorificate prin cooperația meșteșugărească?

Pentru a răspunde la această în
trebare, formulată de Ținea Pîrlea 
din București, strada Miron Constan- 
tinescu 21, sectorul 6, ne-am adre
sat tovarășului Petru Apolzan, șef de 
serviciu la UCECOM, care ne-a 
spus :

- Prin Regulamentul de organi
zare a activității de achiziții, recon
diționam și valorificare a bunurilor 
de folosință îndelungată și a obiec
telor de uz casnic și personal, s-a 
stabilit că unitățile cooperației meș
teșugărești pot prelua de la popu
lație v contra cost - în vederea re- 
condiționării sau dezmembrării și 
valorificării (sub formă de produse 
complete sau piese separate) o 
serie largă de bunuri, cum sînt : 
autoturisme, biciclete, motociclete, 
motorete, scutere ; aparate electro
nice ; instrumente muzicale, apa
rate electrocasnice ; aparate optice ; 
mobilă ; articole de îmbrăcăminte,

In ce mod se stabilește răspunderea disciplinară?
La întrebarea din titlul de mal 

sus, adresată de mai mulți cititori, 
răspunde, astăzi, tovarășa Emilia 
Gheorghe, procuror la Procuratura 
municipiului București.

Răspunderea disciplinară Intervi
ne în cazul încălcării cu vinovăție 
a obligațiilor de muncă sau norme
lor de comportare. In cazul co
miterii unei abateri disciplinare, le
gea prevede posibilitatea aplicării 
următoarelor sancțiuni : a) mustra-- 
re, adică notificarea scrisă prin care 
se atrage atenția persoanei înca
drate in muncă ce a săvîrșit aba
terea, pentru a-șl îndrepta condui
ta ; b) avertismentul, care- constă tot 
in atenționarea în scris a persoanei

————— PE SCURT
• Dreptul de folosință a suprafeței locative se 

pierde, dispunîndu-se evacuarea fără atribuirea 
altei locuințe, in situația în care locatarii principali 
și cei ce locuiesc împreună cu ei :

- pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clă- . 
dirii in care aceasta este situată, instalațiilor și 
accesoriilor acestora, precum și oricăror altor bu
nuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept 
părți ale acestora ;

- fac imposibilă, prin comportarea lor, convie
țuirea pentru alți locatari din același apartament 
sau clădite, ori împiedică folosirea normală a lo
cuinței de către alți locatari ; .

-■ ț.j •- ** 74 4.L .E',1

- au obținut locuința ca urmare a săvîrșirii in
fracțiunii de filodermă sau altor infracțiuni ' ,t;’"

- nu plătesc cu rea-credință timp de 3 luni con
secutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le 
revin potrivit dispozițiilor legale. (Am răspuns citi
torului Petre Gheorghiu din București).

• Sesizări. Persoanele care au adresat cu bună- 
credință sesizări verbale sau scrise organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat sau obștești nu pot 
fi trase, în nici un fel, la răspundere pentru aceas
ta. Orice act de persecuție față de persoanele care 
au făcut asemenea sesizări se sancționează potrivit 
legii. De asemenea, se sancționează, potrivit legii, 
calomnierea unei persoane prin scrisori și audiențe. 
(Codul penal prevede în acest sens pedeapsa în
chisorii de la 3 luni la 1 an sau amendă). (Răspuns 
Cititorilor Elisabeta Pîrvulescu din Ploiești, Nicolae 
Stanciu din Rm. Vîlcea și Vasile Popescu din Huși- 

' Vaslui). ■' *

CUM AU FOST SOLUȚIONATE SCRISORILE

ADRESATE REDACȚIEI

O case care contravine normelor legale
Axente Popa din municipiul Tul

cea a adresat redacției o sesizare in 
numele locatarilor blocului A 1 de 
pe strada Babadag nr. 2. El sem
nala, intre altele, că de aproa
pe trei ani tot solicită, fără suc
ces, forurilor locale de specialitate 
sprijin pentru înlăturarea unor de
fecțiuni la instalațiile din subsolul 
tehnic al blocului, care este me
reu inundat, ceea ce, totodată, di
minuează temperatura apei calde 
și afectează încălzirea apartamen
telor.

Redacția a trimis scrisoarea spre 
soluționare Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R. De ce am îndru
mat sesizarea acolo și nu în altă 
parte vom preciza mai jos. Să ve
dem însă mai intii cum a fost re
zolvată. Dintr-un referat întocmit 
de — să reținem ! — sectorul gos
podărie comunală și locativă Tul
cea — vizat, ce-i drept, și de un 
secretar al comitetului județean de 
partid — aflăm, pe lingă alte expli
cații, că remedierile au fost execu
tate și că „lucrarea a fost recepțio
nată de locatari".

• CONSILIUL POPULAR AL 
COMUNEI POIANA LACULUI, 
JUDEȚUL ARGEȘ : Intr-adevăr, 
intîmpinăm unele greutăți in ali
mentarea cu apă a satelor compo
nente ale localității. Comuna noas
tră face parte din platforma Cot- 
meana, cunoscută ca o zonă săracă 
in ape freatice și de suprafață: In 
perspectivă, se prevede rezolvarea 
acestor probleme in cadrul'acțiuni
lor ce se întreprind la nivel jude
țean pentru alimentarea cu apă a 
platformei Cotmeana. Pînă atunci 
se va folosi in continuare apa din 
conducta schelei petroliere din lo
calitate și din heleșteele amenajate,

Nedumeririle unor
Locuiesc de aproape 15 ani în 

cartierul „Policlinică", unul din cele 
mai frumoase din municipiul Giur
giu, la blocul B 2, scara C, ap. 57 
— ne relata corespondentul nostru 
voluntar Traian Barbălată, intr-o 
scrisoare primită pe adresa rubri
cii. Atît eu, cil și ceilalți locatari de 
pe scara noastră acordăm o deose
bită atenție întreținerii corespun
zătoare a apartamentelor, bunei 
gospodăriri a părților comune ale 
blocului. Numai că eforturile loca
tarilor nu sint sprijinite in măsura 
necesară și de Întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă (I.J.G.C.L.).

Din cauza fisurilor din. planșeele 
ultimului etaj, de multă vfeme, apa

încălțăminte ; alte bunuri de uz 
personal sau de folosință îndelun
gată.

De asemenea, prin unitățile coo
perației meșteșugărești cetățenii pot 
valorifica întreaga gamă de piese și 
subansamble componente ale bunu
rilor de folosință îndelungată și ale 
obiectelor de uz casnic și personal 
pe care le au in dotare și care nu 
le mai fac trebuință.

Unitățile noastre achiziționea
ză orice fel de aparat, subansamblu 
sau piese de schimb cu două con
diții : 1) respectivul produs să
poată fi recondiționat — dacă este 
defect — de atelierul care-1 achi
ziționează ; 2) în raport cu cere
rea populației, să existe garan
ția valorificării produsului recon
diționat. Cei care stabilesc dacă sînt 
întrunite aceste condiții sînt șefii 
unităților de profil, respectivii me
seriași fiind cei care fac și pro
punerile privind prețul de achi

în cauză prin care i se pune în ve
dere că în situația unei noi aba
teri i se vor aplica sancțiuni mai 
severe ; c) retragerea uneia sau 
mai multor gradații sau trepte de 
retribuire pe o perioadă de 1-3 
luni sau, pentru persoanele înca
drate cu retribuția la nivelul de 
bază, diminuarea acesteia cu 5-10 
la sută pe aceeași perioadă ; d) re
ducerea retribuției și a indemniza
ției de conducere pe durata de 1-3 
luni, cu 5-10 la sută. Această sanc
țiune se. aplică doar personalului 
cu funcții de conducere, retribuit 
conform Legii nr. 57/1974 ; e) re
trogradarea în funcție sau în ca
tegorie in cadrul aceleiași profesii

Și totuși, contrar aparențelor, 
răspunsul este nesatisfăcător. Sesi
zarea a fost trimisă Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R. cu scopul 
ca acesta, pe lîngă stabilirea mă
surilor de rezolvare concretă a pro
blemelor semnalate de cetățeni, să 
facă și o analiză mai amplă a mo
dului in care unitatea de gospodă
rie comunală și locativă vizată, ca 
și alte instituții locale care lucrează 
direct cu publicul, se ocupă de so
luționarea, in spiritul legii, a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii. Cu 
atît mai mult cu cit, așa cum reiese 
din scrisoarea primită de „Scînteia", 
locatarii adresaseră, în luna iu
nie a.c., o sesizare în acest sens și 

Nu am fi stăruit asupra acestui caz, încheiat, după cum ni se comu
nică, prin rezolvarea solicitării cetățenilor, dacă nu am fi puși nu rareori 
în situații similare - respectiv de a constata că sesizarea critică este 
îndrumată, birocratic și cu totală lipsă de răspundere, chiar spre unitatea 
sau persoana criticată. Practică profund nejustă, dăunătoare, care trebuie 
cu desăvîrșire interzisă. O sesizare critică nu trebuie trimisă spre „apre
ciere" și „răspuns" însuși celui in culpă I

SPICUIRI DIN RĂSPUNSURI
prin tradiție, in gospodăriile săte
nilor.

Q COMITETUL MUNICIPAL DE 
PARTID TURNU MĂGURELE, JU
DEȚUL TELEORMAN : Analizin- 
du-se propunerile făcute în scrisoa
rea corespondentului voluntar Ale
xandru Rezea din Rm. Vîlcea s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului în comun către uzina 
de valorificare a cenușilor de piri
tă din Turnu Măgurele. S-a asigu
rat, intre altele, numărul de mașini 
necesar la ieșirea din schimburi, 
iar pentru persoanele care lucrează 
cu program redus s-au introdus 
curse la ora 13.

locatari și... supărarea unui director
provenită din ploi și topirea zăpe
zilor se infiltrează in locuințele de 
pe scara C. Pe de altă parte, în 
timpul iernii, burlanele pentru 
scurgerea apei, montate prin bal
coanele de la etajul al 4-lea, se blo
chează din cauza gheții, iar apa se 
scurge pe ‘pereți, degradindU-i. Ne
cazuri mai au, de. asemenea, loca
tarii și datorită apei reziduale care, 
din cauza unor defecțiuni la insta
lația de evacuare, stagnează in 
boxele de la subsolul blocului, fă- 
cindu-le inutilizabile.

Asemenea deficiențe s-au înre
gistrat și la scara A din blocul B 2. 
Dar acestea au fost remediate cu 
promptitudine. Ceea ce este foarte 
bine. Să se fi datorat insă această 

ziționare. La stabilirea prețului 
se au în vedere doi factori : 
a) gradul de uzură fizică și morală 
al produsului ; b) cheltuielile nece
sare pentru aducerea produsului in 
stare de folosință normală. în plus, 
se au în vedere haremurile maxi
male ale prețurilor de valorificare. 
Transportul bunului de la domici
liul cetățeanului pînă la unitatea 
cooperației se suportă de vinzător. 
Și încă o precizare : toate bunurile 
achiziționate de unitățile noastre și 
care se pun în vînzare după recon- 
diționare beneficiază de o perioadă 
de garanție de trei luni de Ia data 
cumpărării, perioadă in care even
tualele reparații se execută în mod 
gratuit.

Adresele unităților care valorifică 
diferitele bunuri pot fi obținute de 
la centrele de informare ale uniu
nilor județene ale cooperativelor 
meșteșugărești, iar în București — 
la centrul de informare de pe str. 
Gabroveni nr. 57, telefon : 13 58 84 
și 13 58 65. (Mihai IONESCU).

pe o durată de 1 pînă la 3 luni ; 
f) desfacerea disciplinară a con
tractului de muncă. O astfel de mă
sură se aplică pentru săvîrșirea unei 
singure abateri grave sau pentru' 
încălcarea repetată a obligațiilor d 
serviciu, inclusiv a normelor deu 
comportare în societate, cît și în 
cazul cînd persoana încadrată în 
muncă este condamnată definitiv 
pentru săvîrșirea unei infracțiuni.

Orice sancțiune disciplinară se a- 
plică, prin decizie scrisă, în cel 
mult 30 de zile de la data cind 
cel în drept să o stabilească a 
luat cunoștință de săvîrșirea aba
terii, dar nu mai tîrziu de 6 luni 
de la comiterea faptei.

direct comitetului județean de 
partid.

Dar, în locul unei asemenea a- 
nalize, așa cum prevăd dealtfel 
și hotărîrile de partid privind so
luționarea scrisorilor, s-a adoptat o 
altă cale — total contraindicată, I 
respectiv de a se trimite sesizarea, 
din treaptă în treaptă, pină la sec
torul de gospodărie comunală și 
locativă, adică... tocmai la unitatea 
vizată, criticată în scrisoare.

Iată de ce așteptăm un alt răs
puns, complet, care să cuprindă și 
măsuri privind întărirea răspunde
rii și creșterea solicitudinii în re
zolvarea scrisorilor oamenilor mun
cii.

• UNIUNEA JUDEȚEANĂ A 
COOPERATIVELOR DE PRODUC
ȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A 
MĂRFURILOR GORJ : in activita
tea gestionarilor de la magazinul 
din comuna Peștișani (C. Păsărilă) 
și de la bufetul din aceeași locali
tate (A. Blendea) s-au constatat 
unele nereguli privind ținerea evi
dențelor gestionare, realizarea sar
cinilor în sectorul contractări-a- 
chiziții, respectarea programului de 
funcționare a unităților, comporta
rea față de cumpărători etc. Pen
tru asemenea motive au fost puși 
in discuția colectivului in care lu
crează și sancționați disciplinar.

Gheorghe PÂRVAN

operativitate faptului că pe scara 
respectivă locuiește și directorul 
I.JrG.C.L.-Giurgiu, ing. Petre Bil- 
cu ? — se întreabă pe bună drepta
te locatarii de la scara C. După 
cum, ei se întreabă și dacă lipsa de 
receptivitate și de solicitudine ma
nifestate de I.J.G.C.L. in cazul lor 
poate fi pusă pe seama supărării 
directorului întreprinderii pentru 
nota critică publicată în ziarul ju
dețean la sesizarea făcută in legă
tură cu această situație.

Sperăm că nedumeririle locatari
lor vor fi lămurite de consiliul 
popular, iar critica va primi un alt
fel de răspuns ; cu atît mai mult cu 
cit este vorba de întreținerea fon
dului locativ al statului.
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Un obiectiv prioritar:

— Tovarășe inginer, In calitate de 
adjunct al ministrului petrolului 
coordonați și activitatea de întreți
nere șt reparație a sondelor. Din sem
nalările de pe teren ale reporterilor 
„Scinteii" rezultă că un număr mare 
ele sonde așteaptă efectuarea de lu
crări de intervenții sau reparații. 
Este aceasta doar o situație de mo
ment ?

— Pentru a realiza producția de ți
ței planificata în acest an dispunem 
de un fond de circa 12 mii sonde. 
Ca să producă la potențialul maxim, 
fiecare sondă este trecută prin 
diferite operații de întreținere care 
se execută după un program indivi
dualizat pe zăcăminte. Pentru a 
executa aceste lucrări, care vizează 
în special întreținerea utilajului de 
adîncime și de suprafață, este plani
ficată oprirea unei zecimi din fondul 
existent de sonde. Datele statistice 
evidențiază însă că în prezent sînt 
oprite pentru lucrări de intervenții și 
reparații 13 la sută din numărul son
delor. Această situație necorespun
zătoare determină o pierdere de pro
ducție, cu repercusiuni directe asupra 
îndeplinirii planului Ia extracția de 
țiței pe ansamblul ministerului.

— Care sînt cauzele acestei situa
ții necorespunzătoare ?

— Ele sint de natură tehnologică, 
datorită condițiilor de extracție din 
zf imintele vechi, dar mai ales de or- 
d organizatoric, incluzînd aici atît 
n junsurile din activitatea proprie a 
n Soliștilor, cit și aprovizionarea de
fectuoasă cu instalații și materiale 
necesare operațiilor de intervenție la 
sonde. în acest an au apărut mai 
frecvent decît în perioada anterioară, 
pe zăcămintele vechi aflate în ex
ploatare, afluxuri de apă sărată și ni
sip. Aceste condiții de lucru impun 
o calitate corespunzătoare a utilaje
lor care să reziste agresivității apei 
sărate, în special. Cu toate acestea, 
calitatea cămășilor și pistoanelor de 
la pompele de. fund a scăzut, în loc 
să se îmbunătățească. Durata de 
funcționare a pompelor a scăzut de 
la o medie de 45 de zile în 1981 la 
25 de zile în acest an, ceea ce a im
pus dublarea numărului intervenții
lor pentru schimbarea pompelor. La 
fel, calitatea necorespunzătoare a țe
vilor de extracție a dus la scăderea 
randamentelor pompelor și la opri

Pe agenda urgențelor în agricultură:
BUNA PREGĂTIRE PENTRU IARNĂ 

A FERMELOR ZOOTEHNICE

OLT

Multi gospodari vrednici dau exemplu
MARAMUREȘ

Pe șantiere - un ritm de lucru mai intens!

rea unor sonde. De aceea s-a mă
rit volumul operațiilor necesare peste 
capacitatea brigăzilor de intervenție. 
Datele statistice arată că în ultima 
perioadă zilnic așteaptă 150—200 son
de schimbarea pompelor, iar alte 200 
sonde reclamă diverse reparații la 
utilajul de adîncime și suprafață. 
Acest fond de sonde ar trebui să pro
ducă zilnic 250—300 tone țiței.

La aceste cauze se adaugă deficien
țele din activitatea noastră, legate în 

MAI MULT ȚIȚEI 
prin reducerea duratei 

intervențiilor și reparațiilor 
la sonde

La întrebările „Scinteii", răspunde astăzi ing. Victor MUREA, 
adjunct al ministrului petrolului

primul rînd de insuficienta preocupa
re pentru recrutarea și calificarea 
muncitorilor necesari sporirii numă
rului brigăzilor de intervenții și re
parații. De asemenea, organizarea 
încă defectuoasă a întreținerii și re
parării troiiilor și instalațiilor tip 
IC 5 — utilaje de bază în activitatea 
de intervenții la sonde — aprovizio
narea defectuoasă cu scule și mate
riale a brigăzilor, lipsa drumurilor 
de acces ce îngreunează mobilitatea 
în parcurile de sonde, indisciplina 
care mai există, calitatea slabă a 
unor lucrări determină încă un timp 
prea mare de oprire a sondelor.

— Cauzele se cunosc deci cu exac
titate. Ce măsuri se întreprind pen
tru eliminarea lor, astfel incit, in cel 
mai scurt timp, să se producă un re
viriment în acest sector de activitate, 

mărit numărul meseriașilor coopera
tori din echipele care se ocupă de 
pregătirea grajdurilor și saivanelor 
pentru iarnă. Sînt măsuri binevenite, 
dar aplicarea lor nu se face peste tot 
cu exigentă și spirit de răspundere. 
Am ajuns lâ cooperativa agricolă 
Gîrcov înaintea colectivului care ve
rifică pregătirea pentru iernarea ani
malelor. în depozitele de furaje erau 
multe locuri goale : 80 tone fin în loc 
de 536 tone necesare și abia 2 500 tone 
nutrețuri însilozate. față de 4 500 tone 
prevăzute. Era de așteptat ca mă
car acum, în pragul iernii, consiliul 
de conducere să ia măsuri pentru 
completarea stocurilor de nutrețuri. 
Dar în miezul zilei, la locul de însilo- 
zare nu era decît un singur mecani
zator, Florea Datcu, care întrerupsese 
presarea nutrețului cu .tractorul în 
silozuri pentru a așeza cocenii cu 
furca. Evident, un singur om nu poa
te ține loc la o întreagă echipă care 
ar trebui să lucreze permanent de Ia 
începerea însilozării furajelor și pînă 
la încheierea acesteia. Cu ce vor fi 
hrănite cele 650 vițele de prăsilă și 
bovine la îngrășat, la care sporul în 
greutate este de abia o sută de gra
me pe zi ? în această unitate nici 
pregătirea adăposturilor nu. e înche
iată; lipsesc o parte din geamuri la 
grajduri, iar instalația modernă de 
preparare a furajelor zace sub cerul 
liber.

Este absolut necesar ca și în alte uni
tăți agricole din județ să fie trase 
învățăminte din situațiile petrecute 
iarna trecută, să se asigure condiții 
normale de adăpostire și furajare a 
animalelor în perioada anotimpului 
friguros. în scopul creșterii producției 
de carne și lapte. Exemplul bunilor 
gospodari să fie urmat de toți.

C. BORDEIANU 

Cum se
Sînt cifre care te obligă la ex

plicații. De pildă, într-o unitate a- 
gricolă se obține o producție slabă 
de porumb, să zicem 2 000 kg la 
hectar. întrebarea este : de ce ? Și 
după „de ce“ urmează alți și alți „de 
ce“. în altă unitate se obțin 10 000— 
12 000 kg porumb la hectar. Cum ? 
Si urmează alte și alte întrebări.

La C.A.P. Salonta—Bihor am vă
zut însă culturi și produse, am a- 
flat cifre care oricît de mult a? 
repeta întrebarea : „cum**  ?, ar fi 
greu de răspuns. Pentru că nu se 
poate răspunde nici într-un articol 
și nici măcar într-un manual. Pen
tru că străduința, spiritul de inven
tivitate al acestor oameni, al pre
ședintelui cooperativei, marele 
cîmp de muncă și de experiență — 
experiență nu la figurat, ci la pro
priu — se constituie, într-un fel, 
în sute de manuale de agricultură 
scrise cu trudă și sudoare în în
tinsele și bogatele lanuri de grîu, 
porumb, sfeclă sau legume. Dar 
iată cifrele :

în fermele și complexele zooteh
nice din județul Olt pregătirile pentru 
iarnă au fost începute din timp, iar 
acum, odată cu trecerea animalelor 
în stabulație, există condiții pentru 
adăpostirea lor corespunzătoare. 
După cum ne spunea tovarășul Ro
mulus Nica, director al direcției a- 
gricole, în acest an s-a acordat prio
ritate spațiilor de adăpostire a ani
malelor tinere, amenajîndu-se 3 200 
locuri în maternități și creșe pentru 
viței. Acum continuă lucrările de mo
dernizare și sistematizare a fermelor 
zootehnice. în 80 de grajduri din cele 
90 prevăzute în planul de modernizări 
s-au introdus adăpători cu nivel con
stant. Bineînțeles, sînt pregătite pen
tru iarnă toate construcțiile zooteh
nice. Dealtfel, problemele referitoare 
la dezvoltarea zootehniei și sporirea 
producției de lapte, carne și lînă au 
fost amplu1 dezbătute într-o recentă 
plenară a comitetului județean de 
partid. Drept urmare, s-au format 
colective de activiști de partid, spe
cialiști și cadre de conducere care 
controlează modul în care au fost 
făcute pregătirile pentru iernarea 
animalelor, stabilesc măsuri pentru 
impulsionarea lucrărilor la grajduri 
și saivane, cît și pentru completarea 
stocurilor de furaje.

Biroul executiv al consiliului agro
industrial Corabia, împreună cu con
siliul popular al orașului au organizat 
echipe de constructori din unitățile 
de pe raza consiliului, care verifică 
funcționarea instalațiilor mecanice, 
modul cum se asigură menținerea 
căldurii in adăposturile de animale. 
La complexul de îngrășare a 5 500 ta
urine de la Celeiu, tovarășul Anatolie 
Fetov, directorul unității, și șeful de 
fermă Nistor Pădurean au organizat 
echipe pentru două acțiuni distincte : 
una pentru etanșeizarea construcțiilor 
și fixarea coamei acoperișurilor con
tra vîntului în grajdurile tip gospo
dăresc și alta pentru însilozarea co- 
țenilor în amestec cu tăiței de sfeclă 
și dovleci furajeri. Unitatea dispune 
de 730 tone de fin și 9 000 tone nu
trețuri suculente. în cadrul consi
liului s-au inițiat acțiuni de întraju
torare pentru completarea stocurilor 
de furaje, utilizîndu-se, între altele.
1 200 tone de dovleci produși la coo
perativa agricolă Corabia pe supra
față de numai șase hectare în cultură 
intercalată cu porumb. Dovlecii sînt 
utilizați direct în hrana porcilor de 
Ia complexul Gîrcov, iar o parte sînt 
însilozați în amestec cu coceni. Con
diții bune pentru iernarea animalelor 
s-au asigurat și în cooperativele a- 
gricole Mărunței, Unirea — Corabia, 
Ștefan cel Mare, Brîncovenl, Stoică- 
nești și Crăciunei.

în unele ferme zootehnice din ju
dețul Olt, pregătirile pentru iarnă sînt 
departe de a fi încheiate. Din anali
zele efectuate de organele județene 
de partid și agricole a rezultat că în 
30 de cooperative agricole nu există 
suficiente furaje, iar pregătirea adă
posturilor este necorespunzătoare. A- 
cestora li s-au repartizat cu prioritate 
tăiței de sfeclă ce se însilozează în 
amestec cu coceni și alte furaje. Tot
odată, în aceste unități și în altele s-a

reviriment absolut necesar pentru 
creșterea producției de țiței ?

— Recent s-a stabilit un program 
detaliat, la a cărui elaborare au parti
cipat specialiști din cadrul ministe
rului nostru și din sectorul construc
țiilor de mașini, al trusturilor > și 
schelelor, menit să asigure încadrarea 
opririi sondelor în limitele normale, 
între prevederile programului men
ționez măsurile care vizează îmbună
tățirea tehnologiilor de funcționare a 

sondelor prin utilizarea filtrelor anti- 
blocante și din materiale superioare în 
schelele Brăila și Cartojani; consoli
dări cu nisip și rășini tip Alorex și 
Dinox a viiturilor la schelele Ciurești, 
Țicleni, Videle; trecerea în exploatare 
cu gaz lift a sondelor pe structurile 
Craiova, Moșoaia, Timișoara. îmbună
tățirea radicală a activității de inter- 

■venții și reparații depinde nemijlocit 
de ridicarea calității utilajelor și 
echipamentelor sondelor și de ritmici
tatea livrării lor. De aceea, programul 
stabilește sarcinile ce revin furnizo
rilor de cămăși și pistoane pentru 
pompele de adîncime, tubing, tije, 
curele trapezoidale ș.a. Trebuie să re
marc faptul că întreprinderea meca
nică din Cîmpina a început să livre
ze cămăși din fontă centrifugată, 
care au durata de funcționare de

în această toamnă. în unitățile agri
cole din județul Maramureș trebuia 
să fie date în exploatare o serie de 
obiective zootehnice : îngrășătoria de 
tineret taurin de la Satulung, ferme
le de vaci pentru lapte de la Ardu- 
sat. Bușag, Seini. Cernești, Vima 
Mică, ferma de vitele de la Minău, 
la care se adaugă grajdurile de vaci 
de la Săpînța, Groși-Baia Mare și Să- 
liștea de Sus. Capacitatea acestor 
construcții zootehnice se apropie de 
10 000 capete. La acestea se adaugă 
ferma de ovine de la Călinești cu o 
capacitate de 5 000 locuri, complexul 
de porcine de la Seini, precum si cele 
două ferme de pui și găini ouătoare 
de la Recea.

Construcțiile respective urmează să 
adăpostească la iarnă animale pe 
care unitățile agricole și le-au procu
rat încă de la începutul verii. Cres
cute pe pășuni, vițelele și junincile 
se prezintă acum într-o stare fizio
logică foarte bună, așa cum trebuie 
să arate de fapt animalele pregătite 
pentru reproducție. Ce garanții ofe
ră însă constructorii că acestor ani
male li se vor asigura adăposturi co
respunzătoare ?

La îngrășătoria de tineret taurin de 
la Satulung, timp îndelungat, con
structorul — Grupul de șantiere 
din Horezu, aparținînd Trustului de 
construcții și montaje miniere Bucu
rești — s-a mărginit mai mult să si
muleze că lucrează. Slab organizat, 
lipsit deseori de efectivele necesare 
de muncitori, el a ținut să acționeze 
după propriile aprecieri, adică in 
totală discordantă cu normele care 
reglementează activitatea în dome
niul investițiilor. Chiar în ziua docu
mentării noastre, pe șantierul acestui 
complex zootehnic erau prezenți doar 
vreo cinci meseriași calificați. Deși 
a început popularea complexului, 
acum, în ceasul al doisprezecelea, o 
seamă de lucrări — drumul de acces 
și podul bascul — încă nu sînt exe
cutate.

scrie un manual de agricultură
220 tone sfeclă furajeră la hectar 

pe o suprafață cultivată de 12(1 
hectare. Am văzut însă aici parcele 
de pe care s-au adunat peste 250 
tone sfeclă la hectar. Producția de 
vinete la hectar va atinge cel pu
țin 70—80 tone, iar aceea de ardei 
gogoșari și kapia 40—60 tone. Nu 
știm precis dacă aceste niveluri de 
producție reprezintă recorduri ab
solute în agricultura noastră. Ceea 
ce se poate spune exact este că 
oamenii de aici au convingerea că 
aceste niveluri de producții, despre 
care pînă mai ieri nici cei mai opti
miști dintre ei nu credeau că vor 
putea fi atinse vreodată, constituie 
de acum puncte de referințe pentru 
recolte și mai mari.

Și totuși o explicație a acestor 
producții. spectaculoase ar exista. 
Ea nu poate fi Înțeleasă decît mer- 
gînd la Salonta și văzînd ce fac, 
cum fac și cum gîndesc oamenii de 
acolo.

Privind bogăția și curățenia la
nurilor, pasiunea cu care fiecare 

3 ori mai mare și în curînd va asi
gura o sporire a producției de cămăși 
din oțel cromat și nitrurate. Totoda
tă, Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Jilava produce în prezent cu
rele trapezoidale de foarte bună ca
litate. Solicităm in continuare un 
sprijin mai substanțial din partea 
unităților metalurgiei pentru ridi
carea calității tubingului și a filetări- 
lor, cît și în vederea introducerii în 
fabricație a prăjinilor cu diametre 
mici, necesare reparațiilor la sonde.
. — Ați amintit de neajunsurile 
existente în cadrul tmităților petro
lului în privința organizării activită
ții de întreținere. Este evident că a- 
plicarea măsurilor pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri poate avea un 
efect imediat in sporirea producției 
de țiței. Cum se acționează în acest 
sens ?

— Aceste măsuri le avem perma
nent în atenție și trebuie să remarc 
faptul că întărirea ordinii și disci
plinei in activitatea brigăzilor de in
tervenții la schelele Videle, Timișoa
ra, Cartojani a avut un efect ime
diat in depășirea prevederilor de 
plan în aceste unități. în ultima 
perioadă, atenția acordată recrutării 
și școlarizării personalului, acțiune 
sprijinită de comitetele județene de 
partid care au pe teritoriul respectiv 
unități petroliere, permite înființarea, 
pînă Ia sfirșitul anului, a 22 noi bri
găzi. în ultimele luni, pentru îmbună
tățirea dotării echipelor de interven
ție cu materiale și scule s-a trecut la 
recondiționarea și refolosirea pistoa
nelor și lainerelor în unitățile noas
tre, iar pentru recondiționarea tubin
gului au fost înființate în 12 schele 
ateliere specializate care, lunar, re
condiționează 45 000—50 000 metri 
tubing.

Programul de lucrări făcut pentru 
fiecare sondă și sector în parte tre
buie să determine, prin aplicarea mă
surilor stabilite, reducerea completă 
pînă la sfirșitul anului a numărului 
de sonde care așteaptă intervenții sau 
reparații, scurtarea timpului de opri
re a sondelor și creșterea calității lu
crărilor, astfel încit. opririle acciden
tale să nu mai diminueze producția 
zilnică de țiței.

Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

Situația nu e deloc corespunzătoare 
nici la alte construcții. Bunăoară, fer
ma de vaci din Seini incă n-a putut 
fi populată cu animale, deși sintem 
în noiembrie, pentru că aproape pa
tru luni de zile aici nu s-a lucrat mai 
nimic ; de asemenea, la ferma din 
Cernești au lipsit o vreme instalațiile 
de muls, precum și cele de evacuare 
a dejecțiilor, ceea ce a întîrziat pu
nerea înj funcțiune, iar la ferma de 
vaci de la Bușag, predată beneficia
rului, nu este terminată centrala ter
mică și instalațiile de muls și cele 
de evacuare funcționează defectuos. 
Din 'motivul că utilajele n-au fost li
vrate la termen, nu va putea fi popu
lată în această toamnă nici ferma de 
vițele de la Mînău. Destul de tîrziu 
a început popularea cu animale și a 
fermei de la Vima Mică, din cauza 
unui mare volum de lucrări rămase 
de executat în al doilea semestru al 
anului.

Acesta este stadiul de execuție a 
fermelor zootehnice amintite, acum 
cind. în mod normal, gospodarii tre
buiau să pună la punct toate utilită
țile în vederea iernării corespunză
toare a animalelor. De bună seamă, 
orice explicații s-ar aduce pentru jus
tificarea acestor întîrzieri. ele nu pot 
ține loc de adăpost pentru animale. 
Iată de ce supunem atenției tonurilor 
de resort ale unităților de construcții 
angajate în realizarea acestor obiec
tive, precum și titularului de in
vestiții stările de lucruri cu totul 
inadmisibile care s-au creat în legă
tură cu executarea acestor construc
ții, fiind încredințați că pe baza unei 
analize serioase, la fața locului, vor 
fi luate măsuri energice și operative 
pentru curmarea neajunsurilor, astfel 
îneît constructorii să asigure imediat 
concentrarea de forțe sporite pe 
aceste șantiere.

Gheorcjhe SUSA
corespondentul „Scinteii"

cooperator, aparținînd uneia sau 
alteia din cele 800 de microechipe 
constituite in această unitate, mun
cește vrînd parcă să smulgă pă
mîntului tot ce poate da acesta, 
ai impresia că la lucru vezi nu un 
țăran, ci un pătimaș al naturii. Te
renurile cooperativei agricole din 
Salonta sînt acum deosebit de fer
tile și netede ca o masă de biliard. 
Dar această fertilitate și modelare 
a pămîntului s-au realizat cu pre
țul unor mari eforturi. Pe acest 
front ai bătăliei pentru fertilitate, 
cele mai grele au fost desecarea și 
înlăturarea săraturilor. înnobilarea 
pămîntului s-a făcut cu substanțe 
calcaroase și chimice, dar mai ales 
cu îngrășăminte naturale : Cite 80 
tone bălegar, în amestec egal cu 
dejecțiile de păsări. Circa 70 000— 
80 000 tone de asemenea îngrășă
minte se dau, în fiecare an la 
C.A.P. Salonta, pentru sporirea 
fertilității pămîntului. Acesta este 
unul din marile secrete ale expe
rienței înaintate de la Salonta. Cele

A
Cu o lună de zile mai devreme, 

la întreprinderea „1 Mai“ din Plo
iești a intrat în funcțiune, cu mai 
mult de jumătate din capacitatea 
sa, noua oțelărie de 10 000 tone 
piese turnate anual — obiectiv 
major al investiției da moder
nizare și dezvoltare a unității 
respective. Peste cîteva zile, in 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului se va da în avans pro-

CA SĂ ȘTII CÎT ECONOMISEȘTI
TREBUIE SĂ ȘTII CONSUMI

A devenit aproape un gest reflex 
ca una din primele acțiuni ale cetă
țeanului care se mută în casă nouă 
să fie cea a montării contorului de 
energie electrică. O măsură îzvorită 
din necesități de prevedere și chib
zuință. Din aceleași rațiuni nu lip- 
sesp nici contoarele de gaze peste 
tot unde se folosește acest combusti
bil. Și în ceea ce privește apa rece 

, — debitmetrele, sau „ceasurile* * 1 de 
apă cum se mai numesc — chiar 
dacă nu încă în suficientă măsură 
răspindite — dau dimensiunea exac
tă a consumului în locuințe sau cvar
tale de locuințe.

Nu același lucru putem spune des
pre energia termică, care reprezintă 
astăzi una dintre, cele mai utilizate 
forme de consum energetic. Numai în 
centralele electrice de termoficare se 
ard anual, pentru a produce apă cal
dă și abur termic, circa 12 milioane 
tone combustibil 
convențional. Iar 
dacă la acestea 
mai adăugăm alte 
cantități. mult 
mai greu de 
..contabilizat*',  u- 
tilizate în nume
roase centrale 
termice ce de-

“ servesc micile și'
■ marile cvartale de locuințe, Întreprin

deri industriale, agricole sau zooteh
nice, constatăm că energia termică 
este o mare avuție națională ce tre
buie gospodărită cu maximă chibzu
ință. folosită cu măsură. Pentru 
aceasta o condiție elementară este 
măsurarea ei, operație ce se poate 
efectua cu ajutorul unor țontoare 
speciale de căldură.

— Asemenea aparate, sublinia ing. 
Ovidiu Țuțuianu, din cadrul di
recției tehnice a Ministerului Ener
giei Electrice, sînt absolut necesare 
nu numai Ia producătorul de ener
gie termică, ci și la consumator. La 
producător, de exemplu, măsurarea 
cu precizie a cantităților produse 
oferă posibilitatea efectuării unor 
bilanțuri energetice exacte și a in
troducerii unei normări precise a 
consumului de combustibil în cen
trale. In același timp, ele asigură 
condiții pentru efectuarea unui con
trol operativ și depistarea din vreme 
a oricăror abateri de la regimul op
tim de funcționare al instalațiilor de 
producere a energiei termice. La 
consumator, contoarele de energie 
permit înregistrarea continuă și pre
cisă a cantităților de căldură consu
mate și, de aici, o decontare corectă 
a plății, eliminind sistemul paușai 
care de regulă duce la încărcarea 
unor consumatori în detrimentul al
tora și nu stimulează măsurile de 
raționalizare și economie. în acest 
sens, este semnificativ faptul că o 
serie de studii efectuate în străinăta
te au demonstrat că prin introduce
rea contorizării apei calde în locuin
țe s-a redus consumul de energie 
termică cu 30—50 la sută. La consu
matorii industriali efectele ar fi, evi
dent. similare.

Avantaje incontestabil majore care 
au determinat includerea în Legea 
nr. 140/1973 a unui articol (29) spe
cial, care prevede următoarele obli
gații : „în scopul exercitării unui 
control riguros asupra consumului de 
energie termică, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini va asimila și 
pune în fabricație, pînă la data de 31 
decembrie 1978, contoare de apă cal
dă și debitmetre de abur. Consuma
torii de energie termică sub formă 
de apă caldă și abur vor introduce 
eșalonat, pînă Ia 31 decembrie 1979, 
contorizarea energiei termice pe sec
ții, ateliere, linii tehnologice șj uti
laje mari, asigurînd, în scopul ur- 

lalte tin de munca oamenilor, de 
modul de a gîndi și conduce al ce
lor ce răspund de destinele acestei 
cooperative. Dar mai ales de pre
țuirea de care se bucură aici pă- 
mintul. Cu modestia și ințelepciu- 
,nea care-1 caracterizează, inginerul 
Czege Alexandru ne-a făcut c de
monstrație practică a posibilităților 
imense pe care le oferă pămîntul 
atunci cind este folosit așa cum 
trebuie. „Da ce să cultiv eu 100 
hectare cu legume — ne întreba 
inginerul Czege — cind cu ceea ce 
produc aici, pe numai 40 hectare, 
a, rovizionez din belșug toată Sa
lonta și îmi mai rămine încă pe a- 
tîtea legume pentru a le trimite 
pe piețele Oradei" ? Iată o între
bare care îndeamnă la reflecție, o 
întrebare al cărei sens trebuie des- 

. cifrat dincolo de acele practici de 
planificare în neconcordanță cu 
realitățile agriculturii noastre.

Iosiî POP

intrat în funcțiune
ducției și restul de capacitate, unde 
la ora actuală se fac intense și exi
gente probe tehnologice la utilaje și 
cuptoare. Noua oțelărie ploieșteană, 
a cărei concepție și documentație o 
semnează Institutul de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică 
pentru sectoarele calde și Institu
tul de proiectări pentru construcții 
de mașini ambele din București, a 
fost realizată de harnicii construc-

măririi consumurilor, măsurarea se
parată a consumurilor tehnologice și 
a celor pentru încălzire și apă caldă**.

Care este deci situația astăzi — 
după nouă ani de la apariția acestui 
act legislativ în această importantă 
acțiune care viza contorizarea ener
giei termice pe întreaga economie 
națională î După o tărăgănare inad
misibil de lungă, care a dus nu nu
mai la depășirea cu patru ani (deo
camdată!) a termenului de asimilare, 
dar și a celui de introducere si gene- 

x ralizare in exploatare, stadiul fabrică
rii contoarelor de căldură este departe 
de a fi satisfăcător. Dintr-un necesar 
de peste 66 00(1 de contoare — apre
ciat ca minim pentru acest cincinal 
și care ar rezolva in parte doar ne
voile consumatorilor industriali, nu 
insă și cele care vizează (prin De
cretul 240 din 29 iunie 1982) obligati
vitatea măsurării consumului de

Cum se aplică măsurile stabilite 
privind evidența consumului de energie termică 

in unitățile economice

energie termică și Ia blocurile de lo
cuințe — în momentul de fată sînt 
asigurate doar... cîteva zeci de con
toare.

Cauza ? Din cele două Întreprin
deri care au fost desepinale să fabri
ce asemenea aparate ue măsură (in 
20 de tipodimensiuni) numai una 
singură produce în prezent : „Preci
zia** — București (unitate a M.I.C.M.), 
unde s-au omologat două tipuri de 
contoare termomecanice de apă cal
dă, urmînd ca tot în acest an să se 
mai asimileze unul. Cererea de ase
menea contoare este de peste 32 000 
în acest cincinal, iar întreprinderea 
ar putea să producă — după cum ne 
spunea directorul ei. Lucian Banu. 
chiar 10 000 pe an. Totul depinde de 
modul cum întreprinderea de meca
nică fină din București livrează ,.in- 
tegratoa.rele“ — componente esenția
le ale contoarelor.

Subliniem acest lucru deoarece res
pectiva întreprindere nu a putut asi
gura pînă in prezent decît maximum 
150 de integratoare pe lună. Or, în 
asemenea ritm, evident, întreg nece
sarul de contoare s-ar asigura în... 
18 ani.

Cît privește întreprinderea de tra- 
ductoare și regulatoare din Pașcani 
(aparținînd de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte, E- 
lectronicii și Electrotehnicii), cea de-a 
doua unitate industrială cu obligația 
de a produce contoare, situația este 
și mai incertă. Din cele 14 tipodi
mensiuni de contoare electromagne
tice, pină acum nu a fost omologat 
nici unul.

Iată, așadar, că după nouă ani. în 
momentul de față sint condiții pen
tru producerea doar a trei tipuri de 
contoare de apă caldă, cele de la 
..Precizia**,  dar și acestea cu o... pre
cizie a măsurătorilor destul de a- 
proximativă. Pentru celelalte aparate 
— 14 tipodimensiuni de contoare e- 
lectromagnetice ce revin în sarcina 
I.T.R.D.-Pașcani și altele 3 constind 
din contoare electronice ce urmează 
să le producă „Precizia**  din Bucu
rești — situația este incertă, multe 
dintre pozițiile care figurează in no
menclatorul de asimilare neavînd fi
xată, deocamdată, nici o dată limită.

Consecințele nu sint greu de între
văzut. Inexistența aparatelor de mă
sură atît Ia producători, cît și la con
sumatori face imposibilă normarea 
consumurilor, lipsește întreprinderile

VASLUI:

Producție fizică5 
peste prevederi

Răspunzînd vibrantelor che
mări ale Apelului F.D.U.S. de a 
întîmpina alegerile de la 21 no
iembrie cu noi fapte de muncă, 
colectivele vasluiene din între
prinderile industriei ușoare ob
țin imp'ortante succese în acti
vitatea de producție. în perioa
da care a trecut din acest an, 
oamenii muncii de la întreprin
derile de confecții din Vaslui și 
Bîrlad și de la întreprinderea 
de tricotaje Huși au realizat 
peste prevederile planului o 
producție fizică în valoare de 
34,2 milioane lei. Acest remar
cabil succes se datorește, în pri
mul rind, unei foarte bune or
ganizări a activității și sporirii 
substanțiale a productivității 
muncii (Petru Necula). 

tori și montori de la I.C.I.M. Bra
șov. Ea se înscrie printre cele mai 
moderne unități de profil din țară, 
avind linii mecanizate de formare și 
turnare, cuptoare electrice de mare 
capacitate realizate pentru prima 
dată la „Electroputere**  Craiova, 
stație proprie de regenerat nisipu
rile, alte utilaje de înaltă tehnici
tate (Constantin Căpraru).

industriale, marii consumatori, de 
acea pirghie eficientă 'de cointeresa
re directă in vederea economisirii 
combustibililor și energiei termice. 
„Nu de puține ori ni se trasează 
sarcina de a reduce cu 10 sau 20 la 
sută consumul de abur sau apă caldă, 
ne spuneau. într-o discuție pe această 
temă, energetioienii-șefi de la în
treprinderea „23 August**  și I.M.U.A.B. 
Cum să știm dacă ne-am încadrat in 
aceste limite dacă nu avem posibili
tatea de a efectua măsurători ? Noi 
nu avem controlul asupra propriilor 
consumuri.**

în situații similare se găsesc, de
altfel. miile de întreprinderi din țară, 
în locul determinărilor exacte efec
tuate cu ajutorul aparatelor de mă
sură se reourge la sistemul „paușai**.  
Or. in aceste condiții, ne relatau toți 
cei cu care am discutat. întreprinderile 
nu au posibilitatea de a-și reduce 

cheltuielile de 
producție acțio- 
nînd și pe calea 
diminuării con
sumurilor de e- 
nergie termică. 
De regulă, cind 
reducerea consu
mului Aste reală, 
efectivă, ea nu se

, . „f*  contabilizează în
beneficiul Întreprinderii, ci în al... 
Grupului de întreprinderi pentru gos
podărie comunală — G.I.G.C. — in
termediarul aflat între producători și 
consumatori. De aceea nu ne-a mirat 
deloc auzind că sînt situații cind 
G.I.G.C.-urile livrează mai multă 
cantitate de căldură decît a fost... 
produsă și, uneori, la prețuri care nu 
se justifică.' Dealtfel, din investigația 
lăcută am consemnat aici o obser
vație demnă de semnalat. Aceste în
treprinderi au o atitudine de totală 
pasivitate, ba chiar de obstrucțio- 
nare față de acțiunea de contorizare 
a energiei termice. Chiar dacă unele 
unități industriale și-au montat con
toare procurate din import, ele avind 
și viza de calitate a Institutului Na
țional de Metrologie, nu sînt accep
tate de G.I.G.C., decontul energiei 
termice făcîndu-sa tot în sistem 
paușai.

în condițiile actualei situații, gene
ralizarea, pe întreaga economie, a 
contorizării energiei termice se im
pune cu necesitate. Pentru aceasta 
este de datoria Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini-Unelte, 
Electronicii și Electrotehnicii și a 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini de a lua măsuri hotărite 
pentru grăbirea asimilării în fabrica
ție în cel mai scurt timp a tuturor 
tipurilor de contoare de apă caldă. Și 
abur prevăzute în plan ; inclusiv a 
celor destinate activității edilitare, 
unde necesarul este de sute de mii 
de bucăți. Este și aceasta. în mod 
cert, una din căile directe și eficien
te de a contribui la economisirea 
substanțială a combustibililor și 
energiei termice.

Radu VLAICU

Planul la export
(Urmare din pag. I)

dicioasă organizare a producției și a 
muncii, prin sprijinul nemijlocit, la 
fața locului, din partea ministerelor 
și centralelor industriale, a organelor 
de partid, concretizat în rezolvarea 
operativă a tuturor problemelor, 
printr-o intensă activitate politico- 
edUcativă desfășurată de organiza
țiile de partid, este posibil și nece
sar ca, în perioada care a rămas 
pină Ia sfirșitul anului, în toate uni
tățile economice să se lucreze Ia 
nivelul maxim a! posibilităților, pen
tru ca planul de export să fie înde
plinit zi de zi, decadă cu decadă și 
pe ansamblul acestui an, în condițiile 
creșterii continue a eficientei eco
nomice.

Âcționînd în spiritul Indicațiilor și 
orientărilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în am
pla cuvîntare rostită la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., răspunzînd prin rezultate cit 
mai bune în producție Apelului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, fiecare colectiv de între
prindere să-și facă un titlu de înaltă 
răspundere din a-și onora integral 
sarcinile de export ne anul 1982, 
asigurînd totodată o temeinică pre
gătire a producției destinate expor
tului în cel de-al treilea an al cinci
nalului. Sînt cerințe care se circum
scriu interesului general al societății 
noastre, a căror înfăptuire va asigura 
înaintarea neabătută a tării pe dru
mul progresului și civilizației so
cialiste.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru atentul mesaj de felicitare pe 
care l-ați trimis cu ocazia sărbătoririi independenței noastre.

Vă reînnoiesc sentimentele mele de înaltă considerație.
RICARDO de la ESPRIELLA

Președintele Republicii Panama

Tovarășa acatarao taw inginer 
Elena Ceausescu a primit

pe președintele Academiei din Atena
VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
SI COOPERĂRII AL REPUBLICII DJIBOUTI

>

Joi au început la București convor
birile între ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Andrei, și ministrul aface
rilor externe și cooperării al Republi
cii Djibouti, Moumin Bahdon Farah, 
aflat în vizită oficială în țara noas
tră.

Cei doi miniștri au procedat Ia o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor celor două țări in domeniul 
dezvoltării economice și sociale, re- 
liefîndu-se dorința comună de a pune 
bazele unei colaborări pe plan politic, 
economic, cultural, științific și în alte 
sfere de activitate între România și 
Djibouti, în folosul ambelor țări și 
popoare.

Cronica
în perioada 6—11 noiembrie, o de

legație de oameni’ de afaceri și fer
mieri din Canada au făcut o vizită 
în țara noastră.

Tovarășul Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
avut convorbiri cu membrii delega
ției cu privire la posibilitățile de ex
tindere a colaborării în domeniul 
ameliorării genetice în producția ve
getală și în zootehnie.

în timpul șederii în România, oas
peții au vizitat unități de cercetare și 
producție.

Noi volume de documente
• Sub egida Institutului de stu

dii istorice si social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. a apărut, 
la Editura politică, un masiv 
volum de „Documente din isto
ria mișcării revoluționare și de
mocratice de tineret din România" 
(vol. I. 1821—1922). Volumul, pre
gătit pentru tipar de un colectiv 
format din Constantin Petculescu 
(coordonator). Ghcorghe Bodea, Si- 
mion Cutișteanu, Florea Dragne si 
Olimpiu Matichescu, însumează 297 
de documente ce se referă la un 
secol de istorie a tării si, impli
cit, a mișcării de tineret.

Documentele ar putea fi împăr
țite. didactic vorbind. în două mari 
grupe. Mai întîi. cele care stau măr
turie că marile idealuri sociale si 
naționale ale poporului nostru au 
aflat mereu în tînăra generație un 
ardent susținător, că tineretul a 
îmbrățișat cu căldură aceste aspi
rații. dăruindu-se, cu generozitatea 
si elanul caracteristic vîrstei, h’nl.ei 
pentru împlinirea lor. ..Așa a fost 
la 1821 și 1848. asa a fost la 1859 
si 1877. asa a fost în vremea' ma
rii acțiuni memorandiste si a războ
iului pentru reîntregirea neamului.

A doua grupă de documente pri
vește eforturile de organizare si 
lupta revoluționară a tineretului 
muncitoresc, zecile de mărturii de 
acest gen relevînd bogăția tradiții
lor revoluționare pe temelia căro
ra s-a clădit. în primăvara lui 1922, 
organizația comunistă de tineret. 
Dar. asa cum s-a întîmplat și în 
viată, cele două categorii de do
cumente nu pot fi separate, ele se 
întrepătrund strîns. reflectînd în 
fond participarea activă a mișcă
rii muncitorești si socialiste de ti
neret la soluționarea tuturor pro
blemelor unui veac ce rămîne în 
istorie ca un timp al afirmării e- 
nergice a poporului român pe are
na politică a lumii.

© Cu al treilea volum de „Do
cumente privitoare la istoria ora
șului București (1634—1800)“, tipă
rit la Editura Academiei, harnicul 
cercetător al arhivelor trecutului 
care este George Potra adaugă su
telor de mărturii documentare, pe 
care le-a integrat circuitului știin
țific de-a lungul unei vieți întregi, 
un mănunchi de alte 391 documen
te. Prin acest nou volum. George 
Potra se asază cu justificat temei 
în galeria marilor editori de do
cumente bucureștene. a acelora 
care cu răbdare si mare dragoste 
au scos la iveală prețioase izvoa
re istorice pentru ceea ce au în
semnat Bucureștii de altădată. A- 
cest volum este însemnat prin lu

Arta populară românească
Eveniment edito

rial marcant, cartea 
lui Paul Petrescu și 
a Georgetei Stoica, 
„Arta populară româ- 
nească“, apărută re
cent în Editura Meri
diane, suscită intere
sul nostru in cel mai 
înalt grăd. Bazindu-se 
pe o bibliografie im
presionantă și. deopo
trivă, pe o intensă și 
neîntreruptă activitate 
de cercetare persona
lă, directă, de teren, 
desfășurată de-a lun
gul a două-trei dece
nii, Paul Petrescu și 
Georgeta Stoica fac 
încă o dată dovada 
unei aprofundate cu
noașteri a artei noas
tre populare, fapt 
care asigură autorilor 
evitarea oricăror re
miniscențe romantie- 
nostalgice și impu
nerea unei atitudini 
lucid științifice. în 
virtutea acesteia, arta 
populară, considerată 
în sfera mai largă a 
culturii populare, nu 
desemnează un patri
moniu aparținînd doar 
trecutului istoric. Ea 
se constituie ca o ca
tegorie mereu necesa
ră. schimbindu-și con
ținutul și formele, dar 
pâstrîndu-și un sens 
propriu și o sferă de 
aplicare proprie. O a- 
semenea interpretare 
impune opțiune^ pen

tru revalorificarea și 
reintroducerea artei 
populare, a culturii 
populare în genere, in 
circuitul vieții, nu de 
dragul vreunei restau
rări folclorizante, ci 
datorită proiectării u- 
nei armonioase și e- 
chilibrate evoluții a 
vieții sociale. Astfei, 
pe parcursul întregu
lui volum, aprecieri 
sau concluzii privi
toare la un domeniu 
sau altul vor rezulta 
din conjugarea unui 
complex de referiri, 
de la vestigii arheo
logice și muzeistice la 
producția actuală de 
artă populară și meș
teșuguri artistice a 
cooperației meșteșu
gărești sau aceea sti
mulată, de pildă, de 
așezămintele cultura
le, de la studii și cer
cetări autohtone la u- 
nele dintre cele mai 
importanțe studii con
temporane pe plan in
ternațional. Subliniem 
această idee, cu atît 
mai mult, cu cit, sus
ținută de o argumen
tare riguroasă, pune 
în dreaptă lumină va
lorificarea și dezvolta
rea. în spirit contem
poran și în concordan
tă cu cerințele vieții 
moderne, a tradițiilor 
bogate ale artei noas
tre populare, ca o 
contribuție importan

în cadrul schimbului de păreri in 
probleme ale actualității internațio
nale a ■ fost exprimată hotărîrea de a 
intensifica conlucrarea pe plan ex
tern între cele două țări pentru a-și 
aduce contribuția, in cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, la instalarea 
în lume a unui climat de destindere 
și securitate, de încredere și coopera
re care să asigure respectarea drep
tului fiecărui popor la pace și inde
pendență națională.

La convorbiri participă Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

zilei
Ambasadorul Israelului la Bucu

rești, Aba Gefen. a oferit, joi, o re
cepție cu ocazia încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

minile noi ce le revarsă asupra 
vieții cotidiene a orașului in vre
mea ultimelor mari domnii pămîn- 
tene (Matei Basarab. Șerban Can- 
tacuzino. Constantin Brîncoveanu), 
ca si pentru cunoașterea veacului 
al XVIII-lea. mai ales a ultimei 
lui jumătăți. în marea lor majo
ritate. documentele acestui volum 
privesc viata economică, comercia
lă si meșteșugărească a orașului ; 
multe altele aduc dovezi ale efor
turilor de organizare a învătămin- 
tului in limba națională, eforturi ce 
vor pregăti triumful de mai tîrziu 
al acestuia. (Silviu Achim).

9 Altă lucrare valoroasă este vo
lumul IV al Catalogului documen
telor Țării Românești, 1633—1639,
editat de către Direcția generală a 
Arhivelor Statului. Autorii lui sînt 
Marcel-Dumitru Ciucă. Doina Duca 
Tinculescu și Silvia Vătafu-Căitan, 
la întocmirea lucrării colaborînd si 
Natalia Trandafirescu (pentru ac
tele grecești) si Ion Vitan. Sînt cu
prinse aici documente emise în 
anii de început ai domniei lui Ma
tei Basarab (cu excepția lui 1632), 
conservate la Arhivele Statului din 
București, Cluj-Napoca, Dolj, Ilfov, 
Prahova, Olt și Vîlcea. Numărul re- 
gestelor ce cbmpun Catalogul este 
impresionant : 1 587 rezultate —/
cum notează autorii — în urma 
contopirii unui .număr de 2 960 de 
forme sub care acestea s-au păs
trat : originale, copii, traduceri, re
zumate, mențiuni. Majoritatea ac
telor sînt originale (1 180), 262 s-au 
păstrat în copii, 26 în traduceri, iar 
celelalte în rezumate și mențiuni.

Sînt surprinse fapte si fenomene 
istorice importante, informații di
ferite ca natură (economice, socia
le. politice, militare, fiscale, admi
nistrative. culturale),. Astfel, docu
mentele ne vorbesc despre princi
palele ocupații ale locuitorilor mun
teni : agricultura, meșteșugurile, 
negoțul ; despre grelele obligații 
ale țăranilor, sporite si prin mă
suri fiscale deosebit de aspre lua
te de domnul tării ; despre fră- 
mîntările sociale din acea vreme, 
manifestate divers ; despre legătu
rile Țării Românești cu Transilva
nia si Moldova ; despre activitatea 
tipografică . etc. ,

Catalogul facilitează, de aseme
nea — si nu în ultimul rînd — 
aflarea unor date prețioase din do
menii altele decit cele strict isto
rice. si anume sigilografice, genea
logice s.a.

Dr. Alexandru LIGOR
Muzeul de istorie

al Republicii Socialiste România 

tă la programul gene
ral de construcție so
cială, pe plan cultu
ral și, deopotrivă, pe 
plan economic.

Autorii au tot tim
pul în vedere feno
menele globale, dar a- 
bordarea lor sistema
tică a impus structu
rarea volumului pe 
capitole afectate unor 
domenii diverse și cu 
problematică de natu
ră diferită : locuința, 
organizarea interioru
lui, formele sculptu
rale în lemn, scoarțe
le și țesăturile de in
terior, figurinele de 
ceramică, pictura pe 
sticlă șl xilogravura, 
arta fierului bătut, 
împletiturile, măștile, 
costumul, ornamenti- 
Ca etc. — capitole 
care nu urmează, deșt 
nici nu contrazic, ti
purile tradiționale de 
diviziuni și impun, 
astfel, o notă origina
lă în modul de abor
dare a domeniilor 
meșteșugurilor și ar
tei populare. între ca
pitole, de o importan
ță deosebită sînt, după 
părerea noastră, cele 
consacrate locuinței șl 
organizării interioru
lui. Studiul asupra lo
cuinței îi permite Iul 
Paul Petrescu un 
excurs vast, de la 
tipul mediteranean de 
locuință la cel nordic

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a primit, joi dimineața, 
pe acad. prof. Pericles Theoharis, 
președintele Academiei din Atena, 
care face o vizită in țara noastră.

La primire a participat prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Cu acest prilej, prof. Pericles 
Theoharis a rugat să se transmită 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut călduros 
din partea membrilor Academiei din 
Atena, a tuturor oamenilor de știință 
din Grecia, a poporului elen, îm
preună cu urări de viață îndelungată 
și putere de muncă, spre binele po
porului român, al întăririi prieteniei 
tradiționale româno-elene. Președin
tele Academiei din Atena a subliniat 
înalta stimă și considerație manifes
tate în Grecia față de. personalitatea 
șefului statului român, față de acti
vitatea sa neobosită consacrată înflo
ririi continue a României și fericirii 
poporului român, triumfului cauzei 
păcii, destinderii, dezarmării. înțele
gerii și cooperării între națiuni.

în același timp, prof. Pericles 
Theoharis a arătat că îi face o deo
sebită plăcere să adreseze tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald salut din 
partea conducerii Academiei din 
Atena — a cărei membru este — a 
tuturor oamenilor de știință din Gre

NOTE DE LECTURĂ

european, prin com
parații reliefîndu-se 
originalitatea locuinței 
la români. Totodată, 
și cu argumente ști
ințifice, autorul resti
tuie pietrei locul bi
nemeritat în arhitec
tura noastră popu
lară, cîtă vreme, în li
teratura de specialita
te s-a acordat preemi
nență, în genere, 
lemnului. în legătură 
directă cu locuința, 
Georgeta Stoica tra
tează cu aceeași com
petență organizarea 
interiorului, sistem de 
interrelații între o- 
biecte, definitoriu pen
tru o concepție de o 
viață, și un stil de 
viață — de la planul 
și funcțiile încăperi
lor pînă la desemna
rea interiorului casei 
ca loc al valorilor 
simbolice ale unui po
por. în capitolul in

titulat Formele sculp
turale în lemn", Paul 
Petrescu realizează un 
eseu, în care arta 
populară este prezen
tată într-un mod cu 
totul original. Desem- 
nînd marile valori ar
tistice ale producției 
țărănești, autorul de
pășește limitele con
ceptului de artă de
corativă și stabilește 
analogii și asociații, 
pe de o parte cu 
sculptura noastră me
dievală, pe de alta cu 
sculptura modernă, de 
la Constantin Brâncuși 
la George Apostu. Im
plicit se aduc argu
mente noi pentru două 
idei fundamentale care 
polarizează, deopotri
vă, procesele de ana
liză a fenomenelor și 
concluziilor de sinteză 
ale întregului volum : 
unitatea și continuita
tea poporului român. 
Deosebit de importan

Publicistică
Petre Pandrea (1904—1968) este, 

cu siguranță, una dintre personali
tățile prestigioase din deceniile in
terbelice. Strălucit gazetar, sociolog 
cu întinse cunoștințe filozofice și 
jurist eminent, autor al unor spe
cializate lucrări de filozofie juridi
că (vezi lucrările sale Filozofia so
cială a lui Bărnuțiu, Psihanaliza ju
diciară, Doctrina modernă a pe
depsei. Criminologie dialectică), 
avocat cu răsunătoare succese, co
mentator al fenomenului literar- 
artistic. Petre Pandrea a adus in 
toate domeniile în care s-a mani
festat cultură solidă și vocație plu
rivalentă. Acest spirit de renaștere 
s-a demonstrat a fi un democrat 
cu adinei convingeri. După un 
scurt episod de rătăcire juvenilă, 
cînd a și semnat în 1928, împreună 
cu alți doi colegi de generație, un 
mult controversat „Manifest al 
Crinului alb". Petre Pandrea se 
regăsește, situîndu-se neabătut pe 
liniile de forță ale radicalismului 
democratic de stingă. La . această 
opțiune definitivă a contribuit ho- 
tărîtor — cum avea să mărturiseas
că în 1946 — cunoașterea fenome
nului hitlerist, cercetat la fața lo
cului în perioada 1928—1932. cind 
și-a pregătit doctoratul în Germa
nia. Din 1931—1932 semnătura sa e 
frecvent întîlnită în paginile publi
cațiilor democrate : Viitorul social, 
Stînga, Adevărul, Dimineața, Drep
tatea, Adevărul literar și artistic, 
Cuvîntul liber, Viața românească. 
Iar substanța articolului și eseu
lui semnate de Petre Pandrea rele
vă convingerile sale.

Volumul recent apărut în Editura 
Minerva, datorită strădaniilor lui 
Gh. Epure, intitulat sugestiv Atitu
dini șî controverse, adună pentru 
prima oară această memorabilă pu
blicistică militantă. După volumul 
Eseuri, apărut în 1971 la aceeași 
editură, această nouă restituire în
tregește pentru generațiile mai noi 
cu încă o dimensiune imaginea ne
uitatului Petre Pandrea. împărțit 
în trei mari secțiuni, acest volum 
masiv de peste 600 de pagini, e cu 
adevărat reprezentativ pentru pu
blicistica redutabilului gazetar. Cea 
dinții secțiune („Atitudini") co
mentează fenomenul politic intern, 
cea de-a doua („Germania hitleris- 
tă. Seria II-a“) reia teme și moti
ve ale vestitei sale cărți, cu același 
nume, din 1933, iar ultima („Eseuri 
culturale și de critică literară") 
dezvăluie o uitată preocupare a au
torului pentru^ analiza fenomenului 
cultural-literar?

Eseul și articolul lui Pandrea au 
nerv, forță și substanță, sînt în
cărcate cu umor, dezvoltă o incan
descență care își extrage sevele din 
combustia convingerilor apropiate 
de materialismul istoric, polemizea
ză necruțător, fără a depăși limi
tele urbanității, apără principii și 
nu conjuncturi, denunță fanatismul, 
apărînd toleranța. < Concis și evi- 
tînd digresiunea. îngăduită numai 
în eseistica sa, articolul lui Pandrea 
— un model al genului — se în- 

; dreaptă direct spre țintă, comuni- 
cind repede și decis ceea ce are de 
spus. Și o demonstrează lectura, 
întotdeauna are de comunicat ob
servații drepte și esențiale despre 
faptul politic cotidian. Acest justi
țiar democrat a fost — cum se știe 

cia, a poporului elen. El a exprimat 
profunda satisfacție de a se reîntilni 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial, arătînd că acti
vitatea sa laborioasă pusă în slujba 
progresului științei românești și uni
versale se bucură de p mare prețuire 
în rindul membrilor Academiei din 
Atena, al tuturor oamenilor de știință 
eleni, precum și pe pian interna
țional.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
membrilor Academiei din Atena, tu
turor oamenilor de știință din Grecia, 
poporului elen un cald mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii a avut Ioc un 
schimb de păreri cu privire Ia as
pecte esențiale ale dezvoltării, ac
tuale și în perspectivă, a colaborării 
științifice româno-elene. A fost afir
mată dorința de a se aprofunda, în 
continuare, această conlucrare, in in
teresul amplificării relațiilor tradi
ționale dintre România și Grecia, al 
întăririi prieteniei dintre popoarele 
noastre.

S-a relevat, de asemenea, impor
tanța extinderii colaborării între oa
menii de știință din țările balcanice, 
ceea ce va contribui la progresul și 
prosperitatea popoarelor din această 
regiune, la mai buna cunoaștere și 
mai strînsa apropiere între ele, la 
instaurarea unui climat de pace, În
țelegere, prietenie și largă cooperare 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

tă ni se pare desem
narea cu rigurozita
te a varietății de for
me sub care această 
unitate se manifestă, 
ilustrată elocvent de 
harta zonelor etno
grafice bine delimita
te, in ciuda interpene
trațiilor reciproce de 
fenomene, hartă care 
devine un util instru
ment de sistematizare 
pentru cercetător. Vom 
încheia subliniind con
cepția dinamică a a- 
cestui studiu consa
crat artei populare, in 
virtutea căreia vechile 
tradiții sînt asociate 
firesc țelurilor contem
porane printr-o viziu
ne integratoare, auto
rii proiectînd faptele 
de artă și cultură 
populară în cîmpul e- 
levat al filozofiei cul
turii.

Olga HORȘIA

militantă*)

*) Petre Pandrea — Atitudini și 
controverse.

— un neîmpăcat adversar al fascis
mului. Cunoscindu-i hidoșenia în 
chiar locul originar (vezi amintita 
sa carte, Germania hitleristă, ree
ditată în volumul Eseuri), Pandrea 
nu a ostenit să scrie despre perni
ciosul fenomen nazist. Memorabi
lele sale portrete despre căpeteniile 
hitlerismului dezvăluie, cu o forță 
rară, substratul social al nazismu
lui și chipul grotesc ale unor per
sonaje detestabile. Articolele sau 
eseurile din cea de-a doua secțiune 
a volumului pe care îl comentăm 
întregesc lămuritor un tablou ale 
cărui linii esențiale, le surprinsese 
în ,vestita sa carte (lin 1933. Nu e 
inutil să reamintim că această car
te s-a bucurat de un succes extra
ordinar, fiind, după știința noastră, 
printre cele dinții radiografii — pe 
plan european — ale nazismului 
hitlerist.

Cunoscător atît de profund al 
hitlerismului originar, lui Pandrea 
nu i-a fost greu să detecteze ipos
tazele fenomenului importat în 
țara noastră de orientări politice de 
extremă dreaptă (legionarismul și 
cuzismul). Ani de-a rindul, Pandrea 
a dezvăluit, in articole răsunătoa
re, esența reală a acelor doctrine 
împrumutate și asezonate pentru 
uz local, subliniind caracterul lor 
profund reacționar, străin caracte
rului și aspirațiilor poporului ro
mân. Politicieni veroși, tineri înci- 
tind la crimă, doctrinari puși pe 
căpătuială, dezorientați ai crizei 
economice, ratați din vocație, inși 
ce-și făcuseră din raționalism un 
fel de gdversar personal,' mistici 
picați în transă, meșteri ai diversi
unii interesate sînt surprinși de 
portretist într-un panopticum de 
tristă faimă, alcătuit din piese me
morabile ale oricărei antologii a 
publicisticii militante antifasciste 
din țara noastră. Alteori lua apăra
rea celor mulți și oprimați, scriind 
despre condiția îngrozitoare a mi
nerilor („Petroșanii sau viermii 
pămintului"). despre tragedia lup
tei ceferiștilor („Revendicările mun
citorilor de la C.F.R."), despre fe
rocitatea fiscalității care apăsa ță
rănimea („Toba, evaziunea și inchi
ziția"). despre ravagiile crizei 
(„Scumpete, impozite, scăderi de 
salarii", „Scumpetea și cruciada 
copiilor"). în sfîrșit. nu o dată a 
pledat pentru necesitatea creării 
unui front popular potrivnic fas
cismului („Frontul popular". „Duș
manul e la dreapta", „Frontul 
popular"), a elogiat activismul stu- 
dențimii democrate („Frontul stu
dențesc democratic". „Rindurile 
unei generații de adevărată primă
vară") și a deplîns soarta deținuți- 
lor politici („Celula H“). Pe scurt 
spus, verbul său, dens și clocotitor, 
a știut să vitupereze anomalia po
litică, să omagieze fapte lăudabile 
de omenie, să apere soarta celor 
dezmoșteniți și prigoniți.

Atitudini și controverse de Petre 
Pandrea este o restituire de multă 
vreme așteptată. Să sperăm că nu 
va fi cea din urmă. Pentru că 
moștenirea sa (inclusiv lucrările 
rămase în manuscris) e bogată, în 
întindere și semnificații. Reeditarea 
ei — inclusiv operele de specialita
te sociologică și filozofie juridică 
— ni se pare o necesitate de ordi
nul evidenței.

Z. ORNEA

LA 21 NOIEMBRIE -
ALEGERILE DE DEPUTAJI
IN CONSILIILE POPULARE

Prin larga participare obștească — 
remarcabile realizări edilitar-gospodărești

MUREȘ:

Construcții cu specific 
arhitectonic

Prin asigurarea unui ritm bun de 
lucru, spațiul locativ al orașelor ju
dețului Mureș a sporit in acest an 
cu 2 523 de apartamente. în cursul 
lunii octombrie, față de planul de 
187 apartamente, constructorii mu
reșeni au predat la. cheie 222 apar
tamente. înălțate după proiecte 
care pun în valoare tradițiile arhi
tectonice locale, cele mai multe 
blocuri au fost construite în loca
litățile Tîrgu Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Tirnăveni, Luduș și Sovata. 
în prezent, mobilizați de vibrantele 
chemări ale Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, lu
crătorii Trustului de construcții- 
montaj Mureș depun eforturi sus
ținute pentru realizarea ultimelor 
843 apartamente din planul pe a- 
cest an, din care 190 de apartamen
te se află în stadiul de edificare a. 
structurii, iar 653 — în stadiul de 
finisaj. (Gh. Giurgiu, coresponden
tul „Scînteii").

TELEORMAN :

Spații noi 
pentru învățămînt

La Alexandria. în perimetrul 
noilor cartiere „Libertății". „Parti
zani" și „Dunării" au fost recep
ționate încă 110 apartamente, care

(Urmare din pag. I)
Fosta stradă a Unirii, a arhicunoscu
tului „Minerva" — hotelul și restau
rantul de faimă al trecutului — 
din uliță a prăvălioarelor înghe
suite ca mărgelele pe ață a de
venit un perimetru urbanistic a- 
parte, la proiectarea căruia arhitecții 
de la institutul județean de profil 
n-au drămuit inspirația și fantezia, 
îmbinind fericit elementele de arhi
tectură tradițională cu elementele de 
modernitate ale prezentului. Și con
structorii, și cetățenii care au parti
cipat la realizarea acestui obiectiv au 
fost la înălțimea exigențelor proiec
tului, transpus, cu fidelitate, de pe 
planșetă în realitate, la scara unu pe 
unu. Scara unu pe unu a răspunderii 
civice, a spiritului gospodăresc, a 
dragostei, pentru orașul în care tră
iesc și muncesc.

— Ceea ce s-a construit în Craiova 
— ne relata, deunăzi. Eroul Muncii 
Socialiste, I-’gul Dinu, tehnician la 
întreprinderea „Electroputere" și ce
tățean de frunte al orașului — s-a 
construit pentru cetățeni, și. firesc, 
cu ajutorul și participarea directă a 
cetățenilor. De la o legislatură la 
alta, prin munca noastră, a cetățeni
lor, în frunte cu deputății pe care 
i-am ales, Craiova a devenit mai fru
moasă, mai bine gospodărită. De la 
o legislatură la alta s-au mai dat in 
folosință mii și mii de apartamente, 
s-a mai construit un bulevard sau o 
autostradă, s-au mai dat în folosință 
un nou spital, edificii de cultură și 
artă. Ca cetățean, ca participant

Orarul de iarnă al unităților 
comerciale bucureștene

După cum am fost informați la 
Direcția generală comercială a muni
cipiului București, ieri a intrat in 
vigoare programul de iarnă al uni
tăților comerciale din Capitală. Orele 
de funcționare sint astfel stabilite in
cit să răspundă cit mai b,ine cerințe
lor publicului și, totodată, să asigure 
folosirea in cit mai mare măsură a 
luminii naturale.

In sectorul alimentar, magazinele 
generale, băcăniile, unitățile de pro
duse zaharoase, de legume-fructe, 
precum și magazinele de pîine, me- 
zeluri-brinzeturi, lapte, produse lac
tate — care lucrează cu două 
schimburi de lucrători — vor fi des
chise zilnic între orele 6—19. iar du
minica între orele 7—12. Magazinele 
alimentare generale, băcăniile, cele 
de mezeluri-brînzeturi, de produse 
zaharoase, de ape minerale, pescă
riile — care lucrează cu un schimb 
de lucrători — vor fi închise în 
cursul zilei de luni, în celelalte zile 
ale săptămînii vor lucra între orele 
10—18, iar duminica între orele 
7—12 : unitățile de umplut sifoane 
vor avea același program. Magazi
nele de carne, lapte și produse lac
tate, piine, cele de legume și fructe, 
cu un singur schimb de lucrători, vor 
fi închise lunea, iar in celelalte zile 
ale săptăminii vor lucra între oreie 
6—10 și 15—19, iar duminica intre 
orele 7—12.

In sectorul nealimentar. Magazine
le universale, cele nealimentare cu 
două schimburi de lucrători (exclu
siv tutungeriile și unitățile de desfa
cere a presei) vor funcționa in tot 
cursul săptămînii de la 7—20, iar 
duminica între orele 7—13. Tutunge
riile și unitățile de desfacere a pre
sei, cu două schimburi de lucrători, 
vor fi deschise zilnic între orele 
6—19. iar duminica între orele 7—13. 
Magazinele nealimentare cu program 
prelungit vor fi deschise în tot cursul 
săptăminii între orele 9—19 (cele cu 
program de 10 ore) și 8—19 (cele cu 
program de 12 ore) ; duminica vor 
fi închise. Magazinele nealimentare 
cu un schimb de lucrători (exclusiv 
tutungeriile și unitățile de desfacere 
a presei) vor lucra zilnic intre 10—18, 
iar duminica vor fi închise. Tutun
geriile și unitățile de desfacere a 
presei cu un singur schimb de lu
crători vor fi deschise in tot cursul 
săptămînii între 6—10 și 14—18. fiind 
Închise duminica.

Magazinele de mobilă vor fi des
chise de luni pină vineri inclusiv în

se adaugă , celor 550 locuințe puse 
la dispoziția oamenilor muncii din 
municipiu în perioada ce a trecut 
din acest an. De la ultimele ale
geri de deputați și pînă în prezent, 
în reședința județului Teleorman 
s-au construit 2 500 de apartamente, 
s-au dat în folosință un liceu cu 
16 săli de clasă, un grup de ate
liere școlare, noi locuri în cămine 
si cantine pentru elevi, în creșe și 
grădinițe, precum și spații comer
ciale cu o suprafață de peste 4 800 
metri pătrați. Totodată, s-au extins 
rețelele de aducțiune a apei pota
bile. de canalizare și terrooficare, 
s-a construit o nouă stație de epu
rare a apei, efectuîndu-se' alte im
portante lucrări edilitar-gospodă- 
resti. care au condus la ridicarea 
standardului de viață al locuitori
lor acestei localități, urbe veche, 
dar tînăr oraș. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii".

SATU MARE :

Date ce merită a fi știute
Sub egida secției de propagandă 

a Comitetului județean de partid 
Satu Mare, a consiliului județean 
al F.D.U.S. și a Direcției județene 
de statistică, a apărut documenta
rul „Județul Satu Mare in cifre și 
fapte". în filele lui sînt reunite 
date și aspecte semnificative pri
vind realizările obținute în dezvol
tarea economico-socială a tării și 
județului în perioada 1975—1981, ca 
și perspectivele luminoase ale con
tinuei înfloriri a meleagurilor săt

Craiova '82
direct Ia devenirea Craiovei, pot să vă 
spun că, întotdeauna, în fruntea ini
țiativelor și realizărilor tuturor obiec
tivelor edilitar-gospodărești s-au 
aflat deputății noștri. Mereu prezenți 
în prim-planul acțiunilor de bună 
gospodărire, in permanență plini de 
energie, animați de răspundere pen
tru îndeplinirea mandatului încredin
țat de obște, deputății au contribuit, 
cu toate forțele, la transformarea 
Craiovei în orașul cu care ne min- 
drim noi astăzi.

...înnoirea Craiovei, evidentă pe 
plan economic și urbanistic, este ca
racteristică și pentru ceea ce se chea
mă viața spirituală, cultural-științiîică 
a orașului.

— Din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu 16 ani în urmă, s-a înființat Uni
versitatea craioveană — ne spune 
rectorul acestei instituții, profesor 
universitar dr. ing. Silviu Pușcașu — 
ceea ce practic a constituit realizarea 
unui vechi ideal cultural, năzuit încă 
de pașoptiști. Pașoptiștii ceruseră în
ființarea unei universități la Craiova, 
dar visul lor avea să-1 împlinească, 
așa cum am spus, abia în zilele noas
tre, ca pe o datorie sacră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Acesta este 
poate darul cel mai de preț făcut 
craiovenilor, din rindul cărora s-au 
ridicat atîtea și atîtea personalități 
ale vieții culturale și spirituale româ
nești, ca o recunoaștere poate a locu
lui spiritualității doljene in spiritua
litatea națională, a aspirațiilor spre 

tre orele 10—18, iar simbă.ta între 
10—17 ; depozitele de combustibil vor 
fi deschise în tot cursul săptăminii 
intre 7—15 ; depozitele de materiale 
de construcții vor funcționa luni, 
miercuri, vineri între 10—18, iar 
marți, joi și sîmbătă între 7,30—15,30; 
toate aceste trei categorii de unități 
comerciale vor fi inchise duminica.

Piețele agroalimentare și unitățile 
comerciale din perimetrul acestora. 
Magazinele din sectorul alimentar și 
de legume-fructe cu un singur 
schimb de lucrători vor fi deschise 
de marți pină vineri inclusiv intre 
6—10 și 15—19, iar simbăta între 
6—10 și 14—19 ; duminica programul 
lor este 6—12 ; magazinele din sec
torul nealimentar cu un schimb de 
lucrători vor lucra de marți pină vi
neri inclusiv între 7—11 și 15—19, 
simbăta intre 7—11 și 14—19, iar du
minica între 7—12. Ambele aceste 
categorii de magazine vor fi închi
se lunea. Magazinele alimentare și 
nealimentare din piețe și din peri
metrul acestora, care lucrează cu 
două schimburi de lucrători, vor 
funcționa după programul stabilit 
pentru aceste categorii de unități.

în sectorul de alimentație publică. 
Unitățile „Gospodina" au program 
zilnic 7—19, iar duminica 7—12. Uni
tățile de categorie specială și catego
ria I cu remiză funcționează de luni 
pînă vineri inclusiv între orele 11—23, 
iar simbăta și duminica între 11—24. 
Unitățile de categoria I sint deschise 
zilnic între 10—23, cele de categoria 
a Il-a între 8—22, cele de categoria 
a IlI-a între 9—22, iar cele din pie
țele agroalimentare și alte locuri 
aglomerate între 6.30—20. Unitățile 
Ministerului Turismului, barurile și 
alte restaurante de interes turistic 
au un program diferențiat.

Cofetăriile care servesc micul de
jun sint deschise zilnic intre 7—21. 
cele care nu servesc micul dejun, 
intre 8—20. iar patiseriile intre 
6.30—19. Unitățile de comerț stradal 
vor funcționa zilnic în intervalul 
8—18.

Bufetele din incinta întreprinderi
lor și instituțiilor își pot adapta ora
rul de funcționare după programul 
întreprinderilor.

Unitățile prestatoare de servicii 
din Capitală vor practica un program 
de funcționare care se încadrează 
între orele 7—20, cele cu un schimb 
de lucrători începîndu-și activitatea 
cel mai devreme la orele 8 dimi
neața. (M.B.). 

mărene. cu detalii privind dezvol
tarea economico-socială a județului 
pînă în anul 1985. Difuzată în 4 000 
de exemplare — în limbile română 
și maghiară — lucrarea stîrnește 
interes în activitatea politieo-edu- 
cativă desfășurată în actuala cam
panie electorală. (Octav Grumeza, 
corespondentul „Scînteii").

TURDA :

Importante construcții 
social-culturale

De la alegerile precedente pînă 
în prezent, municipiul Turda s-a 
îmbogățit cu noi și importante con
strucții social-culturale și edilitar- 
gospodărești : 1381 apartamente,
un magazin BIG, cu o suprafață 
comercială de 3 220 mp. în cartie
rul muncitoresc „Oprișani" s-a ri
dicat un modem cinematograf cu 
două săli de spectacole. Se află în 
stadiu de finisare noul spital mur, 
nicipal și o policlinică teritorială'. 
Au fost modernizate 127 străzi ci 
o suprafață de 153 000 mp.

Prin contribuția bănească și par
ticiparea directă a locuitorilor, s-au 
construit trotuare de beton pe 8 
străzi și alte 30 străzi au fost pie
truite. iar rețeaua de apă potabilă 
a fost extinsă cu alte 4 artere.

în cele zece luni ale acestui an, 
munca patriotică prestată de cetă
țenii Turdei reprezintă o valoare 
de 75 milioane lei, depășind cu 2 
milioane angajamentul inițial. (Cos
te! Ștefănescu, corespondentul 
„Scînteii"). .

cultură și cunoaștere ale locuitorilor 
acestor meleaguri. Si nu numai atît. 
Cu o grijă aparte pentru dezvoltarea 
invățămîntului superior în munici
piul nostru, partidul, conducerea sa 
ne-au acordat tot sprijinul pentru a 
construi noi spații, pentru a le utila 
cu instalații dintre cele mai moderne. 
Astfel, cu o legislatură înainte a fost 
dat în folosință noul local al Facul
tății de electrotehnică, iar în legisla
tura care s-a încheiat — modernul 
lăcaș al Facultății de medicină. La 
amîndouă aceste noi cetăți ale știin
ței și culturii — ne mîndrim cu acest 
fapt — panglica inaugurală a fost 
tăiată de președintele republicii noas
tre. Așa se face că, la ora actuală, 
dispunem de 8 facultăți ce pregătesc 
cadre în 23 de specialități. Peste 
10 000 de studenți dispun de condiții 
dintre cele mai bune pentru a se 
forma ca ingineri, economiști, profe
sori, medici de cea mai înaltă califi
care, care vor contribui la/continua 
înflorire a Craiovei, la ridicarea stan
dardului de viață și civilizație, la 
bunăstarea materială și spirituală a 
întregului popor.

...Acum, în preajma noilor alegeri 
de deputați, Craiova, craiovenii în- 
timpină acest eveniment din calenda
rul social-politic al tării cu mîndria 
că. prin eforturile lor, au transformat 
străvechea cetate a banilor olteni în
tr-un oraș în care viața se înscrie in 
coordonatele înalte ale civilizației 
contemporane și deopotrivă cu con
știința înaltelor responsabilități ce le 
revin pentru a da noi valențe și noi; 
dimensiuni realizărilor de pină acum.

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
.15,05 Profiluri școlare. Laboratorul de 

chimie — stație-pilot pentru însu
șirea meseriei.

15.30 Emisiune în limba germană. în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român © 
Prin munca noastră clădim viito
rul. Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — o vibrantă 
chemare către toți fiii țării. Co
mentariu 0 Oameni și fapte ai 
prezentului nostru socialist Q Car
net electoral 0 Versuri închinate 
patriei 0 Mic recital de orgă © 
Aripi românești. Aurel Vlaicu, pio
nier al aviației mondiale ® As
pecte culturale © Muzică precla
sică

17.25 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17.40 Occident ’82. Obscurantismul mis
tic

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ® Actualitatea econo

mică
20,20 Prin munca noastră clădim viito

rul — Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării

20.30 Muzică instrumentală
20.40 Cadran mondial
21,00 Teatru TV
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Muzică patriotică șl revoluționară
15.25 Muzică de Ludwig van Beethoven 
16,05 Viața economică
16,35 Muzică simfonică
17.40 Dialogul faptelor
18,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 12 

noiembrie, ora 20 — 15 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi relativ caldă, 
îndeosebi în zonele de deal și de munte. 
Cerul va fi variabil cu înnorări persis
tente în primele zile, cînd vor cădea 
ploi slabe, locale. Vîntul va sufla mo
derat. Dimineața și seara, local, se va 
produce ceață. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, mai coborîte în estul Transil
vaniei, iar cele maxime între 8 și 18 
grade. în București : Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 5 șl minus 1 grad, iar cele ma
xime între 13 și 17 grade. Condiții de 
producere a ceții, îndeosebi în primele 
ore ale dimineții. (Corneliu Pop, meteo
rolog de serviciu).
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Vizita oficială de prietenie a președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Willi Stoph

încheierea convorbirilor oficiale
La 11] noiembrie s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre tovarășii 
Constantin Dăscăiescu, primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane.

în cadrul convorbirilor, care au 
avut loc într-o atmosferă caldă, prie
tenească, de înțelegere și stimă re
ciprocă, cei doi prim-miniștri au dat 
o deosebită apreciere rezultatelor vi
zitei, relevînd cu satisfacție că ea re
prezintă un moment important în 
extinderea și adîncirea pe mai de
parte a bunelor relații, pe multiple 
planuri, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, în spiritul documentelor 
semnate și al înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

Convorbirile au prilejuit examina
rea unor noi posibilități de dezvol
tare și aprofundare a colaborării și 
cooperării economice dintre țările 
noastre, pe care le oferă potențialul

Vizita la întreprinderea „Electronica"
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Democrate Ger
mane, tovarășul Willi Stoph, a vizi
tat, joi dimineața, împreună cu pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscăiescu, întreprin
derea „Electronica" din Capitală.

La sosire erau prezenți Alexandru 
Necu’ ministrul industriei de ma- 
șini’^, elte, electrotehnică și electro
nică'. ^Nicolae Iordache, vicepre
ședinte al Consiliului popular al Ca
pitalei, Nicolae Badea, prim-sebre- 
tar al Comitetului de partid al secto
rului 2 al Capitalei, reprezentanți ai 
centralei de resort și ai conducerii 
unității.

Au participat persoanele oficiale 
care l-au însoțit pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane în vizita în țara 
noastră.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Berlin și ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești.

COMUNICAT

Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, tovarășul Willi Stoph
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscăiescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, a efectuat o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioa
da 9—11 noiembrie 1982.

Tovarășul Nicolae" Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a, primit pe 
tovarășul Willi Stoph. A avut loc 
o convorbire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă. prietenească. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu salutări cordiale și cele 
mai bune urări din partea tovarășu
lui Erich Honecker, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Erich Honecker un salut 
călduros, împreună cu cele mai bune 
urări.

In timpul convorbirii s-a efectuat 
,lrî schimb de păreri cu privire la 
.Ăzvoltarea și aprofundarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană, precum și 
cu privire la unele probleme inter
naționale.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Willi Stoph, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism. înaltul 
oaspete și persoanele care l-au înso
țit au vizitat întreprinderea „Elec
tronica" din București, unde au fost 
întîmpinați cu sentimente de caldă 
ospitalitate și deosebită stimă.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscăiescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, tovarășul 
Willi Stoph, au avut convorbiri care 
s-au desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, de încredere și înțelegere 
reciprocă.

Cei doi prim-miniștri s-au informat 
reciproc despre realizările, sarcinile 
principale actuale și experiența în 
construcția socialistă în ambele țări, 
precum și despre eforturile oamenilor 
muncii în înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și celui de,-al 
X-lea Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania. Ei au examinat 
stadiul și posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a colaborării bilaterale 
și au făcut un schimb de păreri asu
pra unor probleme internaționale ac
tuale.

Ambele părți au subliniat cu satis- 
' facție că relațiile de strînsă priete
nie și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană se dezvoltă cu succes 
pe baza principiilor și prevederilor 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, ale declarațiilor 
comune din 1977 și 1980.

Cei doi prim-miniștri au eviden
țiat rolul hotăritor al relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, al întîl
nirilor dintre conducătorii celor două 
partide și state, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, 
și al hotărîrilor adoptate cu aceste 
prilejuri pentru adîncirea prieteniei 
și dezvoltarea în continuare a cola
borării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, spre binele ambelor po
poare, în interesul păcii și socialis
mului.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că hotărîrile și înțelege
rile convenite la nivel înalt se înde
plinesc cu succes. Au loc întîlniri de 
lucru, pentru schimb de experiență, 
și consultări între reprezentanți ai 

economic sporit existent în România 
și Republica Democrată Germană. 
Au fost identificate, totodată, căile 
de lărgire a conlucrării dintre cele 
două țări pe plan tehnico-științific 
și cultural, în sfera învățămîntului, 
cit și în alte domenii de activitate 
de interes comun.

A . fost subliniată hotărîrea guver
nelor Republicii Socialiste România 
și Republicii Democrate Germane de 
a materializa cit mai curînd acțiunile 
convenite, de a asigura toate condi
țiile pentru transpunerea lor în via
ță. în interesul reciproc al celor două 
popoare, al dezvoltării continue a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țările noastre.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
șefi de guverne au semnat un pro
tocol cu privire la rezultatele con
vorbirilor purtate la București și au 
adoptat Comunicatul privind vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul Willi 
Stoph.

Cei ce lucrează în această mo
dernă unitate industrială au făcut 
celor doi prim-miniștri o primire 
călduroasă, le-au oferit flori.

Directorul întreprinderii, Octa
vian Juncu, a prezentat evoluția 
producției acestei unități, preocupă
rile actuale și de prespectivă ale 
harnicului colectiv pe linia moder
nizării și perfecționării continue a 
produselor pe care le realizează. Oas
peților le-au fost apoi prezentate o 
serie de produse — unele dintre ele 
făcînd obiectul cooperării cu fabrici 
cu profil asemănător din R.D. Ger
mană, ce urmează să intre anul vii
tor în fabricație, între care și proto
tipurile televizoarelor color.

Din explicațiile date de gazde 
rezultă că produsele fabricii șînt 
deosebit de apreciate atît în țară, cit 
și peste hotare, 45 la sută din pro
ducția din acest an, de exemplu, se 
exportă. Dezvoltarea actuală a în
treprinderii, informează gazdele, se 
datorează sprijinului permanent de 
care aceasta se bucură din partea 

conducerilor celor două partide co
muniste, ai parlamentelor, guverne
lor, organizațiilor de masă și obștești. 
S-a exprimat dorința reciprocă de a 
intensifica în continuare această co
laborare.

în cadrul convorbirilor s-a efectuat 
o amplă analiză a stadiului și . posibi
lităților de dezvoltare, și diversificare 
continuă a colaborării economice și 
tehnico-științifice, a schimburilor co
merciale, a cooperării și specializării 
în producție. S-a constatat cu satis
facție că aceste relații au cunoscut o 
dezvoltare continuă, ca urmare a ac
tivității desfășurate de ambele părți 
pentru traducerea in viață a hotărî
rilor adoptate la nivel înalt.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
că Programul pe termen lung privind 
direcțiile principale ale dezvoltării 
colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice, cooperării și specializării între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, pină în 
1990, semnat anul trecut, asigură dez
voltarea colaborării economice pe 
baze stabile și de lungă durată și o 
orientează, înainte de toate, spre do
menii importante cum sînt construc
țiile de mașini, electrotehnica, elec
tronica, industria chimică, metalur
gia și agricultura.

Ambele părți au relevat că dezvol
tarea dinamică a relațiilor economice 
dintre cele două țări își găsește re
flectarea și in lărgirea livrărilor re
ciproce prevăzute în Acordul comer
cial de lungă durată pe perioada 1981 
—1985. A fost subliniată însemnătatea 
acestui acord pentru aprovizionarea 
ambelor economii naționale cu ma
terii prime și materiale de, bază, pro
duse ale industriei de prelucrare a 
metalelor, industriei chimice, indus
triei ușoare, agriculturii și industriei 
alimentare. S-a convenit să se iden
tifice noi posibilități pentru lărgirea 
în continuare a schimburilor recipro
ce de mărfuri. S-a stabilit să se in
tensifice realizarea schimbului de 
mărfuri prevăzut pentru 1982. să se 
încheie cit mai curînd posibil Proto
colul comercial și să se accelereze 
contractarea mărfurilor pentru anul 
1983.

Părțile au relevat, totodată, că po
tențialul economic și tehnico-științi
fic al celor două țări, experiența și 
rezultatele colaborării bilaterale de 
pină acum oferă posibilități pentru 
lărgirea colaborării economice și în 
viitor. A fost subliniată necesitatea 
intensificării cooperării și specializă
rii în producție ca factor dinamic al 
relațiilor economice bilaterale, pre
cum și al legării tot mai strînse a 
colaborării tehnico-științifice de ac
țiunile de cooperare și specializare 
în producție. în acest sens, s-a con
venit să se accelereze realizarea ac
țiunilor prevăzute de cooperare și 
specializare în producție și încheie
rea de înțelegeri pentru alte acțiuni 
în domenii prioritare ale economiilor 
naționale ale celor două țări.

Ambele părți au conveniț să încea
pă, în prima parte a anului 1983, 
consultările dintre organele centrale 
de planificare privind coordonarea 
planurilor economiilor naționale ale 
celor două țări pe perioada 1986— 
1990.

S-a stabilit să fie continuate efor
turile comune ale ambelor părți pen
tru a găsi posibilități de intensifica
re a colaborării pe terțe piețe.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
pozitiv activitatea desfășurată de Co
misia mixtă guvernamentală de cola
borare economică, organele centrale 
de planificare și ministerele de re
sort pentru dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane ' au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
acționa în continuare pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale în ca
drul C.A.E.R., pentru îndeplinirea 
Programului complex și a programe
lor speciale de colaborare pe termen 
lung, în interesul ambelor economii 
naționale.

Cei doi prim-miniștri au evidențiat 

conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Oaspeții au fost invitați apoi să 
viziteze principalele secții de fabri
cație și asamblare a pieselor și sub- 
ansamblelor de radio și televizoare 
ale acestei Întreprinderi reprezen
tative pentru nivelul înalt de dez
voltare atins astăzi de electronica 
românească.

Impresiile deosebit de bune pro
duse de vizita la „Electronica" au 
fost consemnate de președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane in cartea de 
onoare a întreprinderii. (Agerpres)

Plecarea 
din Capitală

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Ger
mane, Willi Stoph. care, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscăiescu, a făcut 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră, a părăsit, joi, la amiază, 
Bucureștiul.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Willi Stoph, ceilalți oaspeți 
din R.D. Germană au fost salutați 
de tovarășul Constantin Dăscăiescu, 
prim-ministru al guvernului, de 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru 
al guvernului, Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Petre Preoteasa, mi
nistru secretai’ de stat, prim vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Lucian Drăguț, secre
tar al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

Erau de față Gheorghe Tache, am
basadorul României la Berlin, și 
dr. Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor, două țări.

că relațiile culturale și științifice, 
precum și în alte domenii se adîn- 
cesc continuu, contribuind la întări
rea prieteniei și mai buna cunoaștere 
reciprocă a celor două popoare. Am
bele părți au exprimat hotărîrea de a 
acționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării în aceste domenii.

în timpul intîlnirii, cei doi șefi de 
guverne au semnat un Protocol cu 
privire la rezultatele 1 convorbirilor 
avute.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională ac
tuală, cei doi prim-miniștri au ex
primat îngrijorarea țărilor lor în le
gătură cu agravarea continuă a si
tuației internaționale ca urmare a 
creșterii acțiunilor periculoase ale 
cercurilor imperialiste și îndeosebi 
ale imperialismului american, a poli
ticii lor de forță, amenințare și dic
tat, de consolidare și reîmpărțire a 
sferelor de influență,, de amestec în 
treburile interne ale statelor inde
pendente, de intensificare a cursei 
înarmărilor. Ei au subliniat voința 
fermă a statelor lor de a acționa îm
preună cu celelalte state participante 
la Tratatul de la Varșovia, cu cele
lalte țări socialiste, cu toate statele 
iubitoare de pace, cu forțele demo
crate și progresiste din întreaga 
lume pentru împiedicarea unei ca
tastrofe nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare, pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, pentru întărirea păcii 
și a colaborării pe baza egalității în 
drepturi între state.

Examinînd situația din Europa, 
ambele părți și-au exprimat în
grijorarea in legătură cu hotărîrea 
N.A.T.O. de a amplasa în unele sta
te vest-europene noi arme racheto- 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
precum și în legătură cu acumularea 
altor arme de distrugere in masă, 
care amenință viața și existența po
poarelor europene. Ele se pronunța 
pentru limitarea și reducerea armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, pentru o Europă fără 
nici un fel de arme nucleare.

Ambele părți acordă reuniunii de 
la Madrid o mare însemnătate și con
sideră necesar ca aceasta să se în
cheie cit mai curînd posibil cu re
zultate pozitive.

S-a subliniat că adoptarea Ia reu
niunea de la Madrid a unei hotărîri 
privind convocarea unei conferințe 
pentru măsuri de întărire a încrede
rii și dezarmare în Europa, în cadrul 
procesului general european, are o 
importantă deosebită.

De asemenea, ambele părți au evi
dențiat că documentul final al reu
niunii de la Madrid trebuie să in
cludă prevederi referitoare la asigu
rarea continuității procesului început 
la Helsinki, să stabilească data și lo
cul următoarei reuniuni a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa. în acest context, Re
publica Democrată Germană a rea
firmat sprijinul său pentru propune
rea Republicii Socialiste România ca 
aceasta să aibă loc la București.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscăiescu. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, to
varășul Willi Stoph, și-au exnrimat 
satisfacția în legătură cu rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor avute și 
au evidențiat că acestea vor contri
bui la aprofundarea in continuare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Willi Stoph. a invitat pe 
primul ministru al Guvernului Re-, 
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscăiescu. să efec
tueze o vizită oficială de prietenie în 
Republica Democrată Germană. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.
București, 11 noiembrie 1982

(Urmare din pag. I)
La cel de-al XIX-lea Congres, la 

congresele următoare ale partidului, 
Leonid Brejnev a fost ales membru 
al C.C. al P.C.U.S. A fost membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S. 
(1956—1957), membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. (1957—1966), iar din 
1966 membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. în anii 1958—1966 a 
fost membru al Biroului, vicepre
ședinte și președinte al Biroului C.C. 
al P. C. al R.S.F.S.R. Leonid 
Brejnev a fost deputat al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al legislaturilor 
3—10, deputat al Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. al legislaturilor 5—10, 
deputat al Sovietului Suprem al 
R.S.S. Moldovenești al celei de-a 
treia legislaturi și al Sovietului Su
prem al R.S.S. Kazahe al celei de-a 
patra legislaturi. A fost membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. (1965—1977), ■ președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. (1960—1964) și din 1977.

în 1964, la Plenara din octombrie a 
C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev a 
fost ales prim-secretar, iar în 1966 
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 
De activitatea sa teoretică, politică și 
organizatorică neobosită sînt indiso
lubil legate dezvoltarea și consolida
rea în continuare a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Urmînd cu 
fermitate învățătura și poruncile lui 
Lenin, el s-a preocupat neobosit pen
tru ca partidul să înfăptuiască tot 
mai complet rolul forței conducătoare 
și diriguitoare a societății sovietice, 
rolul de organizator și inspirator al 
activității creatoare a maselor de mi
lioane, avangardă politică a poporu
lui sovietic.

Lui Leonid Brejnev îl revine meri
tul inestimabil în restabilirea, conso
lidarea și dezvoltarea normelor leni
niste ale vieții de partid.și a princi
piilor conducerii, consolidării legătu
rilor partidului cu masele. în calitate 
de secretar general al C.C., el a asi
gurat activitatea colectivă, strîns uni
tă a Comitetului Central, a Biroului 
său Politic. Leonid Brejnev a acordat 
multă atenție perfecționării activității 
organizațiilor de partid, republicane, 
de ținut, regionale, orășenești, raio
nale și de bază ale partidului.

Leonid Brejnev a adus o contribu
ție uriașă la transpunerea în viață a 
planurilor construcției comuniste în 
țara noastră. La baza politicii econo
mice și sociale a partidului au fost 
puse prevederile principiale ale Con
greselor 23—26 ale P.C.U.S. cu privire 
la construirea socialismului dezvoltat 
și trecerea la comunism. Problemele 
dezvoltării industriei socialiste, ale 
politicii agrare — a cărei verigă im
portantă este programul alimen
tar — ale creșterii eficienței produc
ției, intensificării ei. perfecționării 
relațiilor sociale, educației comuniste 
a oamenilor muncii — toate aceste 
probleme au fost elaborate în mod 
creator de partid, de Comitetul său 
Central în frunte cu Leonid Brejnev.

Leonid Brejnev a fost președintele 
Comisiei Constituționale și. pe baza 
raportului său, Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat în 1977, după dis
cutarea și aprobarea de către întregul 
popor, noua Constituție a U.R.S.S., 
care a dat un nou impuls puternic 
dezvoltării democrației socialiste. Ac
tivitatea'lui Leonid Brejnev în func
ția de șef al statului sovietic a fost 
multilaterală și rodnică. Ea a contri
buit la creșterea prestigiului organe
lor puterii populare, la perfecționa
rea activității lor.

Prin munca eroică a poporului a 
fost creată o puternică bază tehnico- 
materială a socialismului dezvoltat, 
îmbinarea realizărilor revoluției teh
nico-științifice cu superioritatea so
cialismului permite asigurarea pro
gresului în toate ramurile economiei. 
Partidul și statul se preocupă zi de zi 
de bunăstarea poporului, de creșterea 
nivelului său material și cultural. 
Leonid Brejnev ' a acordat o mare 
atenție problemelor progresului teh- 
nico-științific, creșterii productivității 
muncii. îmbunătățirii calității muncii, 
dezvoltării forțelor de producție ale 
Siberiei și Orientului îndepărtat, cu
ceririi Cosmosului.

Leonid Brejnev a manifestat o 
mare grijă față de dezvoltarea de că
tre partid a învățăturii marxist-leni- 
niste, față de aplicarea ei creatoare. 
Marxist-Ieninist ferm, el a adus o 
contribuție importantă la teoria co
munismului științific, la elaborarea 
învățăturii despre socialismul matur, 
despre căile dezvoltării și perfecțio
nării lui în continuare.

Timp de mulți ani, Leonid Brejnev 
a condus Consiliul Apărării, s-a pre
ocupat zi de zi de forțele armate so
vietice, care păzesc cu nădejde mun
ca pașnică a poporului sovietic, sînt 
bastionul păcii generale pe pămint. 
I-a fost atribuit gradul militar su
prem- — acela de mareșal al Uniunii 
Sovietice.

Bazîndu-se pe moștenirea leninistă, 
Leonid Brejnev a analizat profund 
situația internațională, raportul de 
forțe pe arena mondială, căile con

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE,

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

De la comisia pentru 
organizarea funeraliilor

Comisia pentru organizarea fune
raliilor anunță că sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Leonid Ilici Brej
nev va fi depus. în sala coloanelor a 
Casei sindicatelor la 12 noiem
brie 1982. 

crete de preîntîmpinare a unui război 
mondial termonuclear. Operele lui 
Leonid Brejnev în problemele războ
iului și păcii au o însemnătate fun
damentală pentru politica externă 
sovietică.

Mare patriot, Leonid Brejnev a fost 
un internaționalist în sensul cel mai 
profund, leninist al cuvintului. Legat 
prin mii de fire de poporul său, el 
a înțeles întotdeauna și a considerat 
apropiate inimii sale destinele și nă
zuințele altor popoare. El a făcut 
mult pentru ca posibilitățile și forța 
primei țări a socialismului să slu
jească la maximum cauzei păcii, cau
zei înțelegerii reciproce și prieteniei 
între popoare, colaborării rodnice și 
reciproc avantajoase.

Atașamentul față de ideile interna
ționalismului și-a găsit o strălucită 
întruchipare în eforturile și grija 
neslăbite ale lui Leonid Brejnev pen
tru întărirea prieteniei frățești, a co
laborării cu țările comunității mon
diale socialiste, pentru alianța de 
luptă a partidelor marxist-leniniste 
din țările socialiste pe baza egalită
ții în drepturi, respectului reciproc șl 
ajutorului reciproc.

Leonid Brejnev a acționat neobosit 
pentru întărirea Și dezvpltarea le
găturilor rodnice, multilaterale cu 
țările eliberate de sub jugul colonial 
și care au pornit pe calea unei orien
tări socialiste, pe calea luptei pen
tru socialism, a legăturilor cu toate 
popoarele care luptă pentru Indepen
dență politică și economică.

De numele lui Leonid Brejnev sînt 
legate adîncirea și perfecționarea 
relațiilor cu partidele comuniste fră
țești din întreaga lume în etapa nouă, 
de răspundere și complexă, a evo
luției mișcării comuniste mondiale. El 
a dat o înaltă apreciere abnegației 
fraților de clasă, fidelității lor față 
de ideile comunismului.

Leonid Brejnev va rămîne în is
torie ca un mare luptător pentru 
pace. El a ințeles în toată profunzi
mea pericolul catastrofal al războiu
lui în secolul nostru nuclear. Lui îi 
aparține ideea însuflețitoare șl mo
bilizatoare, care a cuprins întreaga 
omenire — aceea că primul drept al 
omului este dreptul la viață.

Sub conducerea lui Leonid Brejnev, 
partidul nostru a elaborat și a apro
bat, la Congresul al XXIV-lea, pro
gramul de pace, dezvoltat la Congre
sele al 25-lea și al 26-lea ale P.C.U.S., 
a lansat multe inițiative de pace de 
cea mai mare importanță. Aceasta 
contribuie la menținerea permanentă 
în relațiile internaționale a unei at
mosfere de destindere și colaborare, 
la desfășurarea în mod activ a luptei 
pentru coexistență pașnică, împotri
va forțelor agresiunii. și imperialis
mului. Pacea și socialismul au pă
truns și mai puternic în conștiința 
milioanelor de oameni ca un tot 
unitar.

Pe Leonid Brejnev l-au caracterizat 
înaltul spirit de partid, principialita
tea bolșevică, modestia și omenia. El 
a fost apropiat și drag tuturor oa
menilor sovietici.

Pentru merite de seamă fată de 
P.C.U.S. și statul sovietic în con
strucția comunistă, pentru marea 
contribuție personală la victoria po
porului sovietic asupra cotropitorilor 
germano-fasciști în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, pentru acti
vitate intensă și rodnică de Întărire 
a puterii economice și de apărare a 
Uniunii Sovietice și pentru activita
tea sa neobosită în lupta pentru pace 
și securitatea popoarelor, Leonid 
Brejnev a fost distins de patru ori 
cu titlul de Erou al Uniunii Sovieti
ce și cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste.

EI a fost decorat cu Ordinul „Vic
toriei", cu opt ordine „Lenin", două 
Ordine ale Revoluției din Octombrie, 
două ordine „Steagul Roșu", cu ordi
nele „Bogdan Hmelnițki", „Războiul 
pentru Apărarea Patriei", „Steaua 
Roșie", cu „Arma de onoare" și me
dalii ale U.R.S.S. I-a fost decernată 
Medalia de aur „Karl Marx", i-a fost 
atribuit titlul de laureat al Premiului 
Lenin.

Pentru merite față de mișcarea co
munistă, muncitorească și de elibe
rare națională. în lupta pentru pace, 
Leonid Brejnev a fost distins de trei 
ori cu titlurile de Erou al Bulgariei, 
de trei ori — de Erou al R.D.G., 
Erou al R. P. Mongole și Erou al 
Muncii al acestei țări, de trei ori 
Erou al R. S. Cehoslovace. Erou al 
Cubei, Vietnamului, a fost decorat cu 
cele mai înalte distincții ale R. P. Po
lone, R. P. Ungare. României, R.S.F. 
Iugoslavia. R.P.D. Coreene. Laosului 
și ale multor altor state. A fost 
laureat al Premiului international 
Lenin. al Premiului Dimitrov, a fost 
distins cu Medalia de aur a păcii 
„Frederique Joliot Curie".

Comuniștii, oamenii sovietici, prie
tenii noștri de peste hotare, toți cei 
cărora le este scumpă cauza păcii pe 
pămînt își înclină capul, aducînd 
prinos de profund respect fată de 
memoria eminentului conducător al 
P.C.U.S. și al ștatului sovietic, a celui 
mai mare om politic al timpurilor 
noastre.

Accesul oamenilor muncii în sala 
coloanelor, pentru a-și lua rămas bun 
de la Leonid Ilici Brejnev, va fi per
mis în zilele de 12, 13 și 14 no
iembrie.

APELUL
C.C. al P.C.U.S., al Prezidiului Sovietului

Suprem al U.R.S.S. și al Consiliului 
de Miniștri al UJR.S.S. către partidul

comunist, către
Partidul Comunist al Uniunii So

vietice, întregul popor sovietic au 
suferit o grea pierdere — se subli
niază în apelul transmis de agen
ția T.A.S.S. întreaga activitate 
multilaterală, destinul personal al 
lui L. I. Brejnev sînt indisolubil 
legate de cele' mai importan
te etape din istoria țării soviete
lor. Colectivizarea și industrializa
rea, Marele Război pentru Apărarea 
Patriei și Renașterea postbelică, va
lorificarea pămînturilor desțelenite și 
organizarea explorării Cosmosului 
sînt și jaloane ale biografiei glorio
sului fiu al clasei muncitoare, Leo
nid Ilici Brejnev. Pretutindeni unde 
l-a trimis partidul, Leonid Ilici, cu 
energia și perseverenta, cu curajul 
și principialitatea care l-au caracte
rizat, a luptat pentru marile sale 
idealuri. El a condus cu înțelepciune 
activitatea statului major leninist al 
partidului — a Comitetului său Cen
tral, a Biroului Politic al C.C., dînd 
un exemplu de organizare cu price
pere a unei strînse munci colective. 
Lui îi revine un rol de seamă în ela
borarea și înfăptuirea strategiei eco
nomice și social-politice a partidului 
în etapa socialismului dezvoltat, în 
definirea și înfăptuirea orientării 
spre avîntul bunăstării poporului, in 
întărirea continuă a puterii econo
mice și de apărare a țării noastre. 
Nepieritoare sînt meritele lui Leonid 
Ilici Brejnev în conceperea și pro
movarea politicii partidului nostru 
pe arena internațională.

Pierderea pe care am suferit-o este 
grea, durerea noastră este profunda. 
In acest moment dureros, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Uniunea So
vietică se unesc tot mai strîns în ju
rul Comitetului Central leninist al 
P.C.U.S., în jurul nucleului său con
ducător, care s-a format sub influen
ta binefăcătoare a lui Leonid Ilici 
Brejnev. Poporul crede în partid. în 
puternica sa gîndire și voință colec
tivă, sprijină din toată inima politica 
sa internă șl externă.

Partidul și poporul sînt înarmate 
cu mărețul program al edificării co
muniste, elaborat de Congresele 
XXIII—XXVI ale P.C.U.S. Acest 
program este transpus neabătut în 
viață. Partidul va face și pe viitor 
totul pentru ridicarea bunăstării po
porului pe baza intensificării produc
ției, a sporirii eficienței ei și a cali
tății muncii, a îndeplinirii programu
lui alimentar al U.R.S.S.

Partidul, va manifesta și pe viitor o 
preocupare deplină față de întărirea 
alianței clasei muncitoare, țărănimii 
colhoznice și intelectualității popu-

Hotărîri ale C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au ho- 
tărit :

Se constituie o comisie pentru or
ganizarea funeraliilor lui Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., avind 
următoarea componență : I.V. An
dropov (președinte), M.S. Gorbaciov, 
V.V. Grișin, A.A. Gromiko, A.I. Pel- 
șe, N.A. Tihonov, D.F. Ustinov, K.U. 
Cernenko, V.V. Kuznețov, B.N. Po- 
nomariov, I.V. Kapitonov, M.V. Zi- 
mianin, A.P. Aleksandrov, S.A. Șa- 
laev, B.N. Pastuhov, N.N. Blohin, 
G.M. Markov. T.N. Hrennikov, N.A. 
Ponomariov. S.F. Bondarciuk. V.V. 
Tereșkova, G.T. Beregovoi, A.F. Gor- 
dienko, V.A. Smirnov, V.N. Golubio- 
va. A.V. Ghitalov.

L.I. Brejnev să fie înhumat în 
Piața Roșie.

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al

Buletin medical
In buletinul medical cu privire la 

boala și cauza încetării din viață a 
lui Leonid Ilici Brejnev se arată că 
Leonid Ilici Brejnev, născut in anul 
1906. suferea de ateroscleroza aortei 
cu dezvoltarea unui anevrism al fe
ței ei ventrale, de stenoză prin a- 
teroscleroză a arterelor coronariene,

poporul sovietic
lare, față de consolidarea unității so- 
ciai-politice și ideologice a societății 
sovietice, a prieteniei frățești dintre 
popoarele U.R.S.S., față de călirea 
ideologică a oamenilor muncii in spi- 

- ritul marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, socialist. 
Voința de pace a poporului sovietic 
este neabătută. Nu pregătirile pen
tru război, care condamnă popoarele 
la irosirea nesăbuită a bogățiilor lor 
materiale și spirituale, " ci întărirea 
păcii — iată firul călăuzitor spre ziua 
de mîine. Această idee generoasă ca
racterizează programul de pace pen
tru anii '80, întreaga activitate de 
politică externă a partidului și sta
tului sovietic.

Bizuindu-se pe puterea sa, dînd 
dovadă de cea mai mare vigilentă și 
reținere, menținând fidelitatea neabă
tută față de principiile păcii și față 
de obiectivele politicii sale externe, 
Uniunea Sovietică va lupta ferm 
pentru a feri omenirea de primejdia 
unui război nuclear, pentru destinde
re, pentru dezarmare.

Poporul sovietic vede în partid pe 
conducătorul său colectiv, încercat în
drumător și organizatorul său înțe
lept. Slujirea clasei muncitoare, a po
porului muncitor constituie obiectivul 
suprem și sensul întregii activități a 
partidului. Unitatea de nezdruncinat 
dintre partid și popor a fost și ră
mîne izvorul forței invincibile a so
cietății sovietice. P.C.U.S. prețuiește 
cu sfințenie încrederea oamenilor 
muncii, își întărește permanent le
găturile cu masele. Poporul s-a con
vins în practică că partidul nostru 
— la orice cotitură a evenimente
lor, în orice încercări — rămîne la 
înălțimea misiunii sale istorice. Po
litica internă și externă a P.C.U.S., 
elaborată sub conducerea lui Leonid 
Ilici..Brejnev, va fi și pe viitor des
fășurată în. mod consecvent șl con
form țelurilor stabilite.

Viața și activitatea lui L. I. Brejnev 
vor fi întotdeauna un exemplu inspi
rator de slujire cu credință a parti
dului '(Comunist și poporului sovietic.

Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. — 
se arată în încheierea apelului — își 
exprimă convingerea că comuniștii, 
toți oamenii sovietici vor da dovadă 
de o înaltă conștiință și de spirit de 
organizare, că prin munca lor crea
toare plină de abnegație, sub condu
cerea partidului leninist, vor asigura 
îndeplinirea planurilor construcției 
comuniste, înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

U.R.S.S., să se declare în țară doliu 
în zilele de 12, 13, 14 și 15 noiem
brie 1982.

In ziua funeraliilor să nu se des
fășoare cursuri în școlile primare, de 
opt clase și medii.

în momentul înhumării corpului 
lui Leonid Ilici Brejnev să se tragă 
salve de artilerie la Moscova, în ca
pitalele republicilor unionale, în ora- 
șele-erou Leningrad, Volgograd, Odes
sa, Sevastopol, Novorossiisk, Kerci, 
Tula, în Cetatea-Erou' Brest, precum 
și in orașele Kaliningrad, Lvov, Ros
tov pe Don, Kuibîșev, Sverdlovsk, 
Novosibirsk, Cita, Habarovsk, Vladi
vostok, Severomorsk, Dneprope
trovsk, Zaporojie și Dneprodzerjinsk.

în același timp să înceteze pentru 
cinci minute activitatea tuturor în
treprinderilor și organizațiilor de pe 
întregul teritoriu al Uniunii Sovie
tice, cu excepția întreprinderilor cu 
proces de producție continuu ; să se 
dea .vreme de trei minute salutul 
prin sirenele fabricilor, uzinelor, căi
lor ferate, navelor din flota mariti
mă și fluvială.

de cardiopatie ischemică cu aritmie 
cardiacă, de cicatrici ale miocardu
lui după infarcturile anterioare.

In ziua de 10 noiembrie 1982, în
tre orele 8 și 9, a intervenit oprirea 
bruscă a inimii.

La analiza anatomo-patologică diag
nosticul s-a confirmat pe deplin.
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înfăptuirea dezarmării — singura cale

realistă a securității și păcii

„Măsurile protecționiste nu reprezintă 
o soluție la recesiunea economică" 
Conferința prim-miniștrilor din țările Beneluxulul

ORIENTUL MIJLOCIU

Alfonso Garda Robles, laureat 
al premiului Nobel, se pronunță 

pentru eliminarea pericolului nuclear
CIUDAD DE MEXICO. Alfonso

Garcia Robles, laureat al premiului 
Nobel pentru pace pe 1982 - a 
condamnat, intr-o declarație făcută 
la Ciudad de Mexico, ideea unui 
„război nuclear limitat". Intr-o con
ferință de presă el a arătat că sar
cina cea mai urgentă a momentului 
este eliminarea amenințării cu un 
război nuclear. In acest sens Al
fonso Garcia Robles a relevat că 
arsenalul nuclear acumulat ar pu
tea ucide o populație de 240 mi
liarde de locuitori, adică de 60 de 
ori mai mult decît actuala popu
lație a Terrei.

Alfonso Gaicia Robles, care este 
președintele Comitetului pentru 
dezarmare al O.N.U., a arătat că 
deși „amenințarea nucleară este o 
realitate" totuși „există o posibili
tate de a se pune capăt perico-

Revistă consacrata 
acțiunilor pentru pace 

din S.U.A.
WASHINGTON. La New York a 

apărut primul număr al revistei 
lunare „Nuclear Times", care are 
drept obiectiv' informarea opiniei 
publice asupra mjșcării de protest 
din S.U.A. împotriva politicii de 
Înarmare nucleară șl pericolului 
unei catastrofe nucleare, informea
ză din New York agenția A.D.N.

NU staționării de arme 
în Norvegia I

OSLO. Partidul Comunist din 
Norvegia a cerut, intr-o scrisoare 
adresată guvernului țării, oprirea 
imediată a staționării de arme 
americane grele pe teritoriul nor
vegian și reexaminarea acestei 
probleme in parlament. Scrisoarea 
subliniază că depozitarea unor ase
menea arme americane în Norvegia 
măreție tensiunea în nordul Eu
ropei.

lului unui război mondial nuclear". 
El a citat, în acest sens, eforturile 
care se fac în Balcani, Europa de 
nord, Africa, America Latină și în 
alte regiuni ale lumii în direcția 
denuclearizării acestor zone.

Laureatul premiului Nobel pentru 
pace a precizat că a sosit momen
tul să se treacă la înfăptuirea 
dezarmării generale și complete sub 
control internațional.

„DA“ pentru dezarmarea 
generală !

— au spus peste 75 la sută 
din participant» la referen

dumul din Canada
OTTAWA. Din inițiativa organiza

ției pacifiste „Scopul nostru - dezar
marea", în Canada s-a desfășurat 
un referendum popular. După cum 
au declarat organizatorii referendu
mului, în medie 75,8 la sută din ale
gători au răspuns prin „da" la în
trebarea dacă sprijină propunerea 
privind dezarmarea generală.

HAGA 11 (Agerpres). — La Haga 
s-a desfășurat o reuniune a prim-mi- 
nistrilor din țările membre ale Bene- 
luxului (Belgia, Olanda și Luxem
burg) consacrată examinării posibi
lităților de intensificare a conlucrării 
lor economice. In comunicatul comun 
dat publicității la șfîrșitul reuniunii, 
informează agențiile United Press 
International și Reuter, se exprimă 
îngrijorarea celor trei țări în legă
tură cu tendințele protecționiste care 
amenință comerțul mondial. în con
text, s-a relevat că cele trei țări vor

ridica această problemă, atît in ca
drul reuniunilor Pieței comune și 
Organizației .pentru Cooperare Ec6- 
nomică și. Dezvoltare, cit și la vii
toarea conferință ministerială a 
G.A.T.T., programată să se desfășoa
re la Geneva în perioada 24—27 no
iembrie. Luind cuvîntul la o confe
rință de presă ținută imediat după 
întîlnirea de la Haga, șeful guvernu
lui luxemburghez, Pierre Werner, a 
relevat că „revenirea la protectio
nism nu reprezintă o soluție la rece
siunea economică actuală".

REUNIUNEA CONSILIULUI DE COOPERARE 
A STATELOR DIN ZONA GOLFULUI

® Grupul țărilor islamice la O.N.U. condamnă implantarea de 
colonii israeliene în teritoriile arabe ocupate • Autoritățile 
israeliene continuă acțiunile de lichidare a instituțiilor pălești-, 

niene de învățămînt superior din Cisiordania

40 000 demonstranți la Stockholm

După cum s-a relatat, cu prilejul „Săptămînii mondiale pentru dezarmare", 
la Stockholm a avut loc o acțiune de protest împotriva cursei înarmărilor. 
Pe o distanță de cîțiva kilometri, mii de tineri suedezi și-au exprimat 

voința de a se bara calea unui război pustiitor

„Columbia nu va participa niciodată 
ia cursa înarmărilor"

BOGOTA. Intr-o declarație făcută la Bogota, președintele Columbiei, 
Belisario Betancour, a condamnat „cursa nebunească a înarmărilor" prac
ticată de unele state ale lumii — transmite agenția E.F.E. El a arătat că 
țara sa nu va participa niciodată la această cursă a înarmărilor și 
o va combate cu fermitate, deoarece o consideră irațională și dăună
toare omenirii. Tocmai de aceea, a spus Belisario Betancour, Columbia 
dorește să facă parte efectiv dzn mișcarea de nealiniere.

Pentru soluționarea prin negocieri a problemelor 

internaționale litigioase
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — In cadrul unei conferințe 
de presă, președintele Republicii Pa
nama, Ricardo de la Espriella; care 
efectuează o vizită oficială în' Me
xic — transmite agenția de’ presă 
E.F.E., s-a pronunțat împotriva pre
zenței bazelor militare străine în re
giune, precizînd că Panama nu este 
de acord cu prezența în Honduras a 
personalului și bazelor militare 
nord-americane. El a arătat, in ace
lași timp, că situația din Salvador 
trebuie să fie soluționată prin nego
cieri directe între părțile aflate in 
conflict și că în scopul unei regle
mentări globale a situației din Ame
rica Centrală există deja o inițiativă 
de pace mexicano-venezueleană care 
ar trebui să fie' serios luată în con
siderare.

Președintele panamez a deolarat 
că guvernul său va continua să spri

jine revenirea Cubei în O.S.A., dacă 
guvernul cubanez va dori aceasta.

CIUDAD DE GUATEMALA 11 (A- 
gerpres). — Miniștrii relațiilor ex
terne ai Guatemalei șl Costa Ricăi, 
Eduardo Castillo și, respectiv, Fer
nando Volio, s-au prbnunțat, în con
vorbirile pe care le-au avut la Ciu
dad de Guatemala. în favoarea în
tăririi cooperării între statele din re
giune. în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei mi
nistrului costarican, se evidențiază 
că cele două părți au subliniat nece
sitatea depășirii negociate a obsta
colelor care stau în calea extinderii 
colaborării dintre statele latino-ame- 
ricane. Se arată, pe de altă parte, că 
Guatemala și Costa Rica condamnă 
cursa fără precedent a înarmărilor și 
se pronunță în favoarea respectării 
principiului autodeterminării po
poarelor.

Convorbiri 
cehoslovaco-iugosiave

PRAG A 11 (Agerpres). — Gustav 
* Husak, secretar general al C.C. al 

P.C.C., președintele R.S. Cehoslova
ce, a avut convorbiri, la Praga, cu 
Milka Planinț, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, care efectuează o vizită în 
Cehoslovacia. Au fost examinate, po
trivit agenției C.T.K., relațiile din
tre cele două țări, posibilitățile ex
tinderii colaborării bilaterale. De 
asemenea, s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra unor probleme, in
ternaționale actuale, exprimîndu-se 
hotărîrea celor două state de a ac
ționa pentru încetarea cursei înar
mărilor și adoptarea unor măsuri 
efective în vederea reducerii încor
dării internaționale, întăririi încre
derii între țări și popoare. S-a sub
liniat dorința celor două părți ca 
reuniunea de la Madrid să se încheie 
cu succes, în interesul păcii, secu
rității și colaborării în Europa și în 
lume.

O relație de la cauza la efect

IN TIMP CE CHELTUIELILE 
MILITARE SPORESC 

CONTINUU.

KBB

MANAMA 11 (Agerpres). — La 
Manama (Bahrein) s-au încheiat lu
crările celei de-a III-a reuniuni la 
nivel înalt a Consiliului de Coopera
re a statelor din zona Golfului, la 
care au participat șefii de stat ai 
Arabiei Saudite. Bahrainului. Emira
telor Arabe Unite, Kuweitului, Oma
nului și Qatarului. Timp de trei zile, 
participants au examinat modalități 
și mijloace de dezvoltare a conlucră
rii. țărilor, respective în diferite do
menii de activitate. Au fost discu
tate, de asemenea, aspecte ale situa
ției internaționale. îndeosebi din 
Liban și Orientul Mijlociu. în gene
ral, precum și conflictul dintre Irak 
și Iran.

Declarația finală a reuniunii re
afirmă că o pace dreaptă și durabilă 
în Orientul Mijlociu nu va putea fi

instaurată decît prin retragerea com
pletă a Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate, inclusiv ierusalimul, 
prin desființarea implantărilor israe- 
liene din aceste teritorii și prin în
ființarea unui stat palestinian inde
pendent, sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — sin
gurul reprezentant legitim al poporu
lui palestinian. Documentul subli
niază sprijinul membrilor consiliului 
față de independența și integritatea 
teritorială. a Libanului și cere retra
gerea imediată a Israelului din te
ritoriul libanez. Participanții și-au 
exprimat, totodată. îngrijorarea față 
de continuarea conflictului dintre 
Irak și Iran, chemînd cele două 
părți să pună capăt cît mai urgent 
acțiunilor militare.

Programe de colaborare economică 
între țările Americii Latine

BOGOTA. — Secretarul executiv 
permanent al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), Carlos 
Alzamora, efectuează o vizită oficială 
în Columbia, consacrată lansării 
unor noi programe de dezvoltare a 
cooperării inter'-latino-americane. 
Este prima vizită a secretarului exe-

cutiv permanent al S.E.L.A. la Bo
gota. după declarația președintelui 
Columbiei, Belisario Betancour, po
trivit căruia pentru a sprijini dez
voltarea statelor din regiune se im
pune o intensificare și diversificare 
mai amplă a relațiilor lor de coope
rare economică și tehnico-științifică.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Grupul țărilor Islamice la O.N.U. 
a adresat Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care denunță sfidarea 
de către Israel a rezoluțiilor O.N.U. 
care condamnă implantarea de colo
nii israeliene in teritoriile arabe 
ocupate. Referindu-se la recenta .ho
tărâre a guvernului israelian de a ri
dica noi așezări israeliene in Cisior
dania ocupată, țările islamice cer 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsuri prompte și energice față de 
această nouă sfidare a hotărîrilor 
forumului mondial.

DAMASC 11 (Agerpres). — Autori
tățile de ocupație israeliene din zona 
Cisiordania își continuă acțiunile de 
lichidare a instituțiilor palestiniene 
de învățămînt superior — informea
ză agenția W.A.F.A. După deporta
rea celor 28 de cadre didactice de la 
Universitatea palestiniană „Al-Na- 
jah“, din orașul Nablus, autoritățile 
militare israeliene au convocat la 
cartierul lor general din orașul Ra
mallah 11 profesori de la Universi
tatea Bir Zeit pentru a le cere să 
semneze un angajament precum că 
nu vor sprijini Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. în caz contrar
— li s-a atras atenția — vor fi ex
pulzați din Cisiordania — arată a- 
genția palestiniană de presă. Mo
hammad Rashid, unul dintre pro
fesorii de la Universitatea din Bir 
Zeit, care a refuzat să semneze un 
astfel de angajament, a și fost obli
gat să părăsească această localitate.

Aproximativ 70 de cadre didactice 
din Bir Zeit sînt amenințate în orice 
moment cu deportarea din cauza re
fuzului lor de a semna angajamen
tul. în cursul unei recente întîlniri, 
profesorii au hotărît să respingă or!- 
ce document împotriva O.E.P. Stu
denții din Bir Zeit au hotărît să-i 
sprijine pe profesori în acțiunea lor, 
precizează agenția W.A.F.A.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Mudar Badran, 
a efectuat o scurtă vizită la Bagdad, 
unde a fost primit de președintele 
Irakului, Saddam Hussein. Cu acest 
prilej, premierul iordanian a trans

mis șefului statului irakian un me
saj din partea regelui Hussein al 
Iordapiei, transmite agenția U.P.I.

NAȚIUNILE-UNITE 11 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a deschis, în , confor
mitate cu o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U., o expoziție inti
tulată „Masacru brutal la Beirut, 
Liban, 16—18 septembrie 1982", în 
care sînt prezentate imagini înfăți- 
șind atrocitățile comise împotriva re- 
fugiaților palestinieni din taberele 
Sabra și Shatila, din vestul capitalei 
libaneze.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Zehdi Labib Terzi, observatorul 
permanent al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei la O.N.U., a de
clarat că în textul explicativ al ex
poziției ar fi trebuit să se arate 
mult mai clar că masacrul s-a comis 
în timp ce zona respectivă se afla 
sub controlul Israelului și că res
ponsabilitatea revine „în întregime 
Israelului", menționează agenția 
Reuter.,

OTTAWA 11 (Agerpres). — în Co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale la Ottawa 
a _ vicepremierului și ministrului 
egiptean al afacerilor externe, Ka
mal Hassan Aii, se arată că Egip
tul și Canada au reafirmat necesita- 
tea_ retragerii imediate a trupelor 
străine din Liban, exprimîndu-și 
sprijinul pentru suveranitatea și 
unitatea teritorială a acesN'' țări, 
informează agenția M.E.N. £ gira
tă că orice reglementare ir ' con
flictului din Orientul Mijlociu tre
buie să cuprindă recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, îndeosebi a dreptului său 
la stabilirea unei patrii. In acest con
text, cele două părți au considerat 
imperativă garantarea securității tu
turor țărilor din regiune, inclusiv a 
Israelului, în cadrul' granițelor sigure 
și recunoscute conform rezoluției 242 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Este exprimată neliniștea față de 
continuarea acțiunii de constituire a 
noi așezări israeliene în teritoriile 
ocupate, adaugă agenția M.E.N.

Sistemul Economic Latino-Ame- 
rican (S.E.L.A.), organism de coope
rare ce grupează in exclusivitate 
țări din America de Sud și bazinul 
Caraibilor, a fost creat in 1975. 
Urmărește promovarea procesului 
de dezvoltare economică a celor 25 
de state membre, crearea unor me
canisme de cooperare la nivelul în
tregului continent (inclusiv crearea 
unor întreprinderi cu capital co
mun în zonă) elaborarea unei poli-

tici proprii și adoptarea unor mă
suri menite să contribuie la rezol
varea problemelor ce confruntă azi 
continentul : asigurarea controlului 
asupra comercializării materiilor 
prime in beneficiul propriilor po
poare, accelerarea procesului de in
dustrializare, elaborarea unei stra
tegii globale de dezvoltare econo
mică, adoptarea unei poziții comu
ne în vederea stabilirii unor ra
porturi juste cu țările dezvoltate.

Evoluția situației 
din Volta Superioară după 

lovitura de stat militară

Președintele Italiei a refuzat să accepte 
demisia cabinetului

ROMA 11 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, a re
fuzat să accepte demisia cabinetului 
de coaliție condus de premierul Gio
vanni Spadolini, informează un co
municat al Președinției republicii, ci
tat de agențiile United Press Inter
national și France Presse. Președin
tele a cerut primului ministru să pre
zinte situația în parlament, pentru ca 
forul legislativ să ia o decizie pri
vind ..condiția instituțională si poli
tica guvernului", precizează comuni
catul.

O parte dintre observatorii politici 
din Roma, ale căror opinii sint re
luate de agenția U.P.I.. apreciază că 
situația va rămîne în continuare con
fuză. deoarece nu se întrevede nici 
o posibilitate de aplanare a diver
gentelor dintre democrat-creștini și 
socialiști, care au generat actuala cri
ză. O altă categorie de observatori 
politici estimează că există posibili
tatea organizării de alegeri anticipa
te. Opinia unanimă este însă că toa
te aceste distorsiuni politice, determi-

nînd incapacitatea guvernului de a 
acționa eficient, nu vor face decît să 
agraveze dificultățile economice ale 
Italiei, dintre care se detașează o 
inflație a cărei rată a ajuns la 17 
la sută si creșterea datoriei publice 
oină ia 70 mii de miliarde de lire 
în acest an.

OUAGADOUGOU 11 (Agerpres). 
Postul de radio național din Ouaga
dougou, capitala Republicii Volta 
Superioară, a anunțat noi măsuri 
destinate să contribuie Ia normaliza
rea situației din țară după lovitura 
de stat militară, în urma căreia a 
fost instalat la putere Consiliul pro
vizoriu de salvare națională prezidat 
de Jean-Baptiste Ouedraogo, infor
mează agenția Reuter. Astfel, au fost 
redeschise frontierele internaționale 
și aeroporturile din țară. închise du
minică, 7 noiembrie. Au fost, de ase
menea, restabilite legăturile telefo
nice și telex cu exteriorul.

Rămîn însă in vigoare interdicții
le de circulație impuse între orele 
19.00 și 5.00, ora locală, pe întreg te
ritoriul țării.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
VII-a sesiuni a Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria. Deputății au adoptat 
o serie de legi, între care legea pri
vind structura tribunalelor și legea 
electorală, și au examinat activitatea 
desfășurată în domeniul ocrotirii 
sănătății — informează agenția B.T.A.

SE AMPLIFICA „UNDA DE ȘOC" /

A

Prima misiune comercială a navetei spațiale 
„Columbia"

CAPE CANAVERAL II (Ager
pres). — Joi la ora 12,19 GMT, la 
Cape Canaveral a fost lansată în 
prima misiune comercială naveta 
spațială americană „Columbia", 
care anterior a efectuat patru zbo
ruri orbitale experimentale. Lansa
rea a decurs conform programului, 
naveta plasîndu-se inițial pe o orbi
tă circulară, la aproximativ 293— 
296 kilometri altitudine, după care 
s-a înscris pe orbita eliptică stabi
lită, avind la apogeu 296 kilometri 
altitudine, iar la perigeu — 94 ki
lometri. '

Pentru prima dată, echipajul 
„Columbiei" este format din 4 as- 
tronauți, față de 2 la zborurile an
terioare. Naveta este pilotată de as-

tronauțil Vance Brand și Robert 
Overmyer, iar astronaufii William 
Lenoir și Joseph Allen sînt specia
lizați în lansarea sateliților artifi
ciali de la bordul acestui vehicul. 
Ei urmează, totodată, să efectueze 
o ieșire în spațiu pentru a testa dis
pozitivele și uneltele pentru repa
rarea pe orbită a sateliților de
fectați.

Prima zi de zbor a inclus în pro
gram o serie de operațiuni de ve
rificare a sistemelor de la bordul 
navetei și pregătiri in vederea lan
sării unuia din cei doi sateliți ar
tificiali transportați de „Columbia".

Misiunea orbitală a „Columbiei" 
se va încheia marți.

Comunicat comun 
pakistanezo-malayezian 
KUALA LUMPUR 11 (Agerpres).

— Malayezia și Pakistanul și-au 
reafirmat hotărîrea de a acționa îri 
direcția întăririi mișcării de neali
niere. se subliniază în comunicatul 
comun dat publicității în capitala 
malayeziană. la încheierea convorbi
rilor dintre președintele pakistanez. 
Mohammad Zia-ul Haq, și premierul 
malayezian, Mahathir Mohamad — 
transmite agenția malayeziană de 
presă Bernama. Cele două părți și-au 
exprimat îngrijorarea față de conti
nuarea ocupației militare a unor te
ritorii din sudul Asiei, reafirmîn- 
du-și sprijinul 
suveranității și 
tora.

fată de restabilirea 
independentei aces-

11 (Agerpres).SINGAPORE
..Pakistanul respectă drepturile suve
rane ale națiunilor independente fdtjț 
a-si decide singure politica si orii, ’ 
duirea socială, fără presiuni și iri„’„ r 
midări din afară", a declarat șeful 
statului pakistanez. Mohammad 
Zia-ul Haq. în cadrul convorbirilor 
cu președintele Republicii Singapore. 
Devan Nair. Zia-ul Haq . a condam
nat agresiunea israeliană în Liban și 
actele de violentă comise împotriva 
re.fugiatilor palestinieni, adăugind că 
se impune restabilirea drepturilor po
porului palestinian și retragerea to
tală a forțelor israeliene din terito
riile ocupate — arată agenția A.P.

r

Graficul de mai sus, care a apărut in săptăminalul ame
rican „Time", arată cît reprezintă cheltuielile militare din 
ansamblul produsului național brut al principalelor țări ale 
lumii capitaliste. Sustragerea din circuitul productiv a unor 
sume totalizînd sute de miliarde de dolari are ca rezul
tat accentuarea fenomenelor negative ce afectează eco
nomia țărilor respective și, indirect, întreaga economie a 
lumii. Relatarea alăturată este semnificativă în acest sens, 
ea fiind valabilă, într-o formă sau alta, nu numai în ce 
privește o anumită țară, ci ansamblul statelor capitaliste 
dezvoltate.

A FALIMENTELOR Șl ȘOMAJULUI
mare semn de între- 
plahează asupra a 
ce apărea multora 
una din paginile de 
ale istoriei postbeli- 
nota într-un comen- 
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drept 
succes 
ce" — 
tariu cotidianul „ 
GARO", referindu-se la e- 
copomia vest-germană. în- 
tr-adevăr, arăta ziarul, 
„semnele proastei con
juncturi se înmulțesc, în- 
cepînd cu cohortele de șo
meri de toate vîrstele și 
categoriile de profesii și 
pînă la valul de falimente 
care, tocmai în acest an, a 
atins un nivel de-a dreptul 
alarmant". Un eveniment • 
care a avut pur și simplu 
efectul unei unde de șoc, 
o adevărată „dramă națio
nală" — cum o numește 
„Le Figaro" — prin impli
cațiile profunde și semni
ficațiile ei, poate fi consi
derat falimentul marelui 
concern A.E.G., la puține 
zile după ce Ministerul fe
deral al Muncii anunța cel 
mai înalt nivel al șomaju
lui pentru luna respectivă, 
(iulie) din 1950 încoace. 
Miilor de firme insolva
bile din prima jumătate a 
anului li se adaugă acum 
A.E.G., „fală și simbol al 
prosperității economice a 
acestei țări".

Stăruind asupra acestui 
aspect, revista vest-germa
nă „DER SPIEGEL" subli
nia că A.E.G. este mai 
mult decît o întreprindere, 
A.E.G. este o „instituție, 
adine înrădăcinată in con
științe, precum școala că-

reia Iți incredințezi copiii". 
„Odată cu destrămarea 
A.E.G.-uIui — aprecia a- 
ceea.și revistă — se insta
lează cea mai severă rece
siune economică postbelică 
pe care a cunoscut-o Ger
mania Federală".

„A.E.G. — continua «Der 
Spiegel» — este doar unul 
din cei mulți, căci valul fa
limentelor atinge fără ale
gere și scrupule pe cei 
«mari», cît și pe cei «mici» 
— întreprinderea metalur- 
gică Liibeck, dar și cunos
cuta producătoare de arti
cole de birou «Pelikan», 
întreprinderea de aparate 
fotografice «Rollei», firma 
«Bremshey» din Solingen 
(«decedată» la vîrsta de 
120 de ani) și întreprinde
rea «Bauknecht» producă
toare de frigidere".

„Nicicînd in istoria de 33 
de ani a Republicii Fede
rale Germania nu s-a înre
gistrat un asemenea colaps 
în serie — relevă publica
ția vest-germană. In total 
11 653 de falimente au fost ' 
înregistrate oficial în anul 
1981, cu 25 la sută mai mul
te decît în anul precedent, 
record absolut pînă la acea 
dată. Dar și acesta va fi 
«bătut» de cifrele acestui 
an, căci s-a calculat că 
dacă tendințele și ritmul 
primei jumătăți de an vor 
continua, șfîrșitul lui ’82 
va consemne 16 000 de fali
mente. Acestui trist feno
men nu i se întrevede prea 
curînd un sfîrșit. «Poten
țialul insolvențelor este 
atît de enorm, incit este de

necrezut ce firme solide pot 
ajunge la atari dificultăți», 
aprecia F. W. Christians, ae 
la G. Deutsche Bank".

Una din urmările directe, 
deosebit de grave ale fa
limentelor este pierderea 
unui mare număr de locuri 
de muncă și deci creșterea 
șomajului. Potrivit datelor 
furnizate de către „Der 
Spiegel", anul trecut, peste 
300 000 de oameni ai muncii 
vest-germani au rămas 
fără lucru din pricină că 
întreprinderea la care lu
crau a dat faliment.

Viitorul economic se pro
filează sumbru, aceasta este 
opinia unanimă a specialiș
tilor. Institutul Ifo din 
Miinchen consideră că 
R.F.G. se află în cea mai 
îndărătnică depresiune e- 
conomică de la război în
coace. Iată ce scrie revista 
despre problema dobînzilor, 
considerată drept una din
tre cele mai spinoase de 
către economiștii acestei 
țări : „Nici la acest capi
tol nu se poate ameliora 
nimic, căci atîta vreme cit 
giganticul buget militar a- 
merican este finanțat cu 
noi și noi credite, banii a- 
mericani, și deci și vest- 
europeni, vor costa foarte 
scump". La toate acestea, 
relevă în continuare revis
ta, se adaugă „războiul co
mercial pe care S.U.A. îl 
concep ca parte insepara
bilă a cruciadei lor antico
muniste" și care amenință 
să deterioreze și legăturile 
de afaceri dintre Occident 
și S.U.A. y
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AMINAREA SESIUNII SOVIE
TULUI SUPREM AL U.R.S.S. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a anunțat că deschiderea celei de-a 
VII-a sesiuni a celei de-a X-a le
gislaturi a Sovietului Suprem se va 
amina pentru 23 noiembrie 1982.

LA GENEVA 'a avut loc o ședință 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. participante la negocierile 
privind limitarea șl reducerea ar
mamentelor strategice.

<,
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CONGRESUL SINDICATELOR 
IUGOSLAVE. La Belgrad au în
ceput, joi, lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia — relatează agenția 
Taniug. în prima zi a lucrărilor, 
Bogoliub Nedelkovici, președintele 
Consiliului Uniunii Sindicatelor, a 
prezentat un raport în fața celor 
peste 1 600 de delegați participant! 
la congres. La congres participă și 
o delegație a sindicatelor din țara 
noastră, condusă de Ștefan Pavel, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R,

GUVERNUL GREC A NAȚIO
NALIZAT FIRMA DE ARMAMENT 
„PYRKAL", transmite agenția 
France Presse. După cum a decla
rat ministrul economiei naționale, 
firma „Pyrkal" a fost socializată, 
acțiunile sale fiind achiziționate de 
Banca Greciei, care le va remite 

insărcinate să|__ instituției naționale

o administreze și al cărei consiliu 
de administrație va fi numit în cu- 
rînd de către guvern. „Pyrkal" este 
prima marc întreprindere elenă na
ționalizată, adaugă A.F.P.

LA TUNIS s-au deschis joi lu
crările celei de-a III-a Adunări Ge
nerale a „pool“-ului agențiilor de 
presă din țările participante la miș
carea de nealiniere. Adunarea Ge
nerală; la care participă peste 60 
de delegații ale agențiilor de pre
să membre ale „pool“-ului. repre
zentanți ai O.N.U., precum și ai 
UNESCO, ai altor organisme inter
naționale și regionale cu preocupări 
în domeniul presei și informațiilor, 
dezbate raportul de activitate a 
..pool“-ului de la reuniunea prece
dentă și pînă în prezent, proiectul 
de statut și un program de acțiuni 
de cooperare în perioada următo
rilor trei ani. La lucrările adună
rii participă o delegație a agenției 
române de presă „Agerpres", con
dusă de Ion Cumpănașu, director 
general al agenției. în cadrul șe
dinței inaugurale, primul 
al Tunisiei. Mohamed 
rostit un cuvînt de salut.

SEARA MUZICALĂ _____
NEASCA. La Biblioteca română din 
New York a avut loc o seară mu
zicală românească. Au fost prezen
tate momente semnificative din 
istoria muzicii românești și au fost 
interpretate melodii și arii de mare 
succes.

LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIO
NALA DE ARTA GRAFICA — 
Leipzig 1982, o serie de volume apă
rute in editura „Ion Creangă" au 
fost distinse cu medalii și diplome. 
Intre acestea, volumul „Povești cu 
zine“, de Charles •Perault, a primit 
Medalia de argint, iar „Aventurile 
Șahului" de Mihail Sadoveanu, și 
volumul de proverbe „Fintina ade
vărată nu îngheață niciodată" — 
Medalia de bronz. La expoziția spe
cială — Frumoasa carte pentru co
pii, din cadrul aceleiași manifestări, 
volumul „Aventurile extraordinare 
ale lui Tartarin din Tarascon", de 
Alphonse Daudet, a primit Medalia 
de bronz, iar volumele „Caii albi 
din orașul București", de Fănuș 
Neagu și „Poeme pentru toată săp
tămâna", de Victor Tulbure — Di
ploma de onoare.

ministru
Mzali, a

ROMA-

RAVAGIILE CICLONULUI ÎN | 
INDIA. Ciclonul care s-a abătut 
în noaptea de luni spre marți asu
pra coastelor occidentale ale In- | 
diei. in special asupra teritoriului 
statului Gujarat, a provocat moar- i 
tea a 280 de persoane, relevă un 
bilanț oficial. Potrivit ministrului ' 
de interne din Gujarat, peste 50 000 
de locuințe au fost distruse sau 
grav avariate, rețeaua rutieră a I 
suferit imense distrugeri și mii de 
animale au pierit. Primul ministru I 
indian, Indira Gandhi, a lansat un I 
apel întregului popor să acorde 
ajutor sinistraților.
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