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Delegația de partid și de stat 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

s-a întors în Capitală
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PARTICIPAT LA FUNERALIILE 

LUI LEONID ILICI BREJNEV
Duminică dimineața a plecat la 

Moscova delegația de pa-tid și de 
stat condusă de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicola» Ceausescu, 
pentru a lua parte Ia funeraliile lui 
Leonid Ilici Brejnev.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu au plecat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui^. și Stefan Andrei, membru su
ple, t al Comitetului Politic Execu
tiv LT C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
condus de tovarășa Elena Ceausescu, 
de membri și membri supleanti ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. de membri ai guvernului.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

La sosirea la Moscova, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, conducătorul delegației de 
partid și de stat, a fost întimpinaț 
de V. V. Grișin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. V. E. 
Dimsit. vicepreședinte ăl Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. G. A. Kise
liov. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României în U.R.S.S.

In după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, a făcut de gardă și 
a păstrat un moment de reculegere 
la catafalcul cu corpul neînsuflețit al 
lui Leonid ‘ Ilici Brejnev. aducînd 
astfel un ultim omagiu eminentului 
conducător al partidului și statului 
sovietic.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au făcut de gardă tovară
șii Constantin Dăscălescu și Ștefan 
Andrei.

Lingă catafalc se afla coroana de
pusă din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
în cursul dimineții de luni. 15 no

iembrie. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat la 
funeraliile lui -Leonid Ilici Brejnev, 
care au avut loc in Piața Roșie din 
Moscova.

în tribuna rezervată delegațiilor

străine participante la funeralii s-au 
aflat. împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășii Constantin Dăs
călescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. ăl P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului, și Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

După încheierea jnițingului de do
liu și a Ceremoniei înhumării, in 
cadrul unei solemnități care a avut 
Ioc Ia Kremlin. delegaUa de partid 
și de stat condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu. împreună cu cele
lalte de.ega,ii. străine, a prezentat 
condoleanțe tovarășului I. V. Andro
pov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. celorlalți conducători de 
partid și de stat sovietici,, pentru 
greaua pierdere suferită prin înce- 
tarea din viată a. lui L. I. Brejnev.

Conducătorii sovietici au exprimat 
profundă recunoștință, tuturor, șefi
lor delegațiilor străinei cârc' au "venit 
la Moscova pentru a lua parte la fu
neraliile lui L. I. Brejnev și a-i 
aduce un ultim omagiu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit cu președintele Hafez Al-Assad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, luni di- 
min' âța. o întîlnire cu Hâfez AI- 
A'.> î. secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene.

Au part;cipat tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. a^ P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Stefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Execut'v al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Din partea siriană a participat Ab
del Ha’im Khaddam. viceprim-minis- 
tru. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Siriene.

în cadrul convorbirii care a avut loc 
eu acest prilej s-a procedat la o tre
cere in revistă a stadiului actual al 
telațiilor dintre cele două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele asoecte ale situației internațio
nale. îndeosebi referitoare la situaț’a 
din Orientul Mijloc'u. S-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru realizarea pe calea tratative
lor a unei păci globale, trainice și 
juste in regiune, bazată pe retrage
rea trupelor israeliene din toate teri
toriile ocupate in urma războiului din 
1937. pe respectarea dreptului la auto
determinare al poporului palestinian, 
inclusiv Ia constituirea unui stat pa
lestinian independent. în acest con
text s-a relevat necesitatea organi

zării unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu participarea trț- 
turor părților interesate, inclusiv a

Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei ca reprezentant unic al poporu
lui palestinian.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie șl înțe
legere reciprocă.

* . . !

La 21 noiembrie — alegerile j 

de depufați în consiliile populare j 

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE! » 
------------------------- ;-----------—------------------------------------------------------------------ ț

j „Puternic uniți prin gînd și faptă în jurul partidului, al secretarului j
! său general, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul J

V Nicolae Ceaușescu, să acționăm ca un singur om, fără a precupeți nici j
un efort, cu întreaga putere de muncă, pentru realizarea hotărîrilor istorice J 

j ale Congresului al XlI-lea, pentru ridicarea patriei noastre scumpe pe noi j

j trepte de progres și civilizație, pentru ca România să înscrie cu litere de aur, j
i în eroica și îndelungata sa istorie, noi pagini de mărețe împliniri socialiste!" j 
j (DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE) j

Luni după-amiază s-a înapoiat in 
Capitală, venind de la Moscova, de
legația de partid și de stat condusă 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socia'iste România, țovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a participat 
la funeraliile tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis
tru al guvernului, și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intîmpinat, la sosire, oe aero
portul Otopeni. de tovarășa Elena 

‘ Ceaușescu. de tovarășii Iosif Banc 
Emil Bobu. Lina Ciobanu. Ion 
Coman, Nicolae Constantin Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas. Alexandrina 
Găinușe. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oorea, Dumitru Ponescu, 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Verdeț. 
Ștefan Voitec. Miu ■ Dobrescu. Petru 
Enache, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea. E'ena Nae, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu. Ion Ursu. 
Richard Winter, Gheorghe Stoica. 
Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. loan Totu, vice- 
prim-ministru al guvernului.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, de la re

ședință la ae o sort, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cei
lalți membri ai delegației au fost 
conduși de V. V. Grișm, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
V. E. Dimșiț, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. G. A. 
Kiseliov, ajunat de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

A fost p-e-.ent T-aian Dudas, am
basadorul României in U.R.S.S.

Cu prilejul prezenței la Moscova

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE C
7

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 14 
noiembrie, pe Huang Hua, consilier 
de stat, ministrul afacerilor externe 
al R.P.Chineze.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
și Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor

externe. Au fost prezenți Traian 
Dudaș, ambasadorul României la 
Moscova, și Yang Shouzheng, amba
sadorul R.P. Chineze in Uniunea So
vietică.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, ministrul c.e ex
terne chinez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu u i salut cordial, 
tovărășesc din partea conducătorilor 
de partid și de stat ai R. P. Chineze.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, li rindul său, 
tovarășilor din conducerea de partid

și c’.e stat chineză un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte ale relațiilor romano- 
chineze, precum și preocupările ac
tuale ale celor două țări și partide.

De asemenea, în cadrul convorbirii 
s-a făcut un schimb «le păreri in le
gătură cu unele probleme ale vieții 
internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat întrro 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Sri Lanka

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. l-a primit, la 14 noiembrie, pe 
Sahqu) Hameed ministrul afacerilor 
externe a’ Republici: Sri Lanka

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al guvernului, și Ștefan Andrei,

ministrul afacerilor externe. Au fost 
prezenți, de asemenea, ambasadorii 
României și Republicii Sri Lanka in 
Uniunea Sovietică.

Au fost discutate probleme ale re
lațiilor bilaterale, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale, 
subliniindu-se în acest context ne

cesitatea unor acțiuni mai hotărite 
in vederea lichidării subdezvoltării și 
creșterii rolului țărilor in curs de 
dezvoltare și nealiniate in solu,iona- 
rea problemelor politice majore in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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f IA 21 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚI ÎN CONSILIILE POPULARE

S-a încheiat o importantă etapă a campaniei electorale 

iNTlLNIRILE INTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI - 
prilej de analiză gospodărească, de stabilire a acțiunilor pentru viitoarele înfăptuiri edilitare

In toate circumscripțiile electorale au avut loc, 
in această perioadă, întilniri ale candidaților 
Fron'ului Democrației și Unității Socialiste cu 
alegătorii. Inscriindu-se pe coordonatele tot mai 
strinsei conlucrări între consiliile populare și ma
sele largi de ce'ățeni, ale tot mai activei parti
cipări a oamenilor muncii la conducerea întregii 
vieți economico-sociale, desfășurate intr-un c'i- 
mat democratic, de profundă angajare civică, 
intilnirile au marcat o etapă importantă a cam
paniei electorale.

Pe baza dialogului de lucru care s-a desfă
șurat, concret, gospodăresc, cetățenii și viitorii 
deputați s-au putut cunoaște mai bine, au fă
cut împreună bilanțul realizărilor, s-a analizat 
modul cum a fost îndeplinit mandatul încredin
țat deputaților la alegerile trecute, dar, mai ales, 
au fost conturate obiectivele, acțiunile, perspec
tivele viitorului mandat. Dezbaterea modalităților 
de înfăptuire a sarcinilor economice și gospo- 
dăresc-edilitare in fiecare circumscripție a per
mis conturarea unor programe concrete de lucru. 
Practic, candidați și alegători și-au chibzuit gos

podărește resursele și posibilitățile, au propus so
luții, au jalonat acțiunile viitoare, angajindu-se 
să înfăptuiască, cu forțe unite, în cele moi bune 
condiții, ceea ce iși propun pentru înflorirea fie
cărei circumscripții, a fiecărei localități.

Numărul propunerilor formulate, al soluțiilor 
găsite cu prilejul intilnirilor prefigurează un man
dat viu, de strinsă conlucrare obștească, mandat 
prefigurat prin votui decis acordat duminică, 
21 noiembrie, candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

„A ști să unești forțele colectivului 
înseamnă a asigura bunul mers al muncii"

„Cind spunem «la noi 
fi

spunem de fapt
„Dacă cineva dorește să vadă rit

mul în ca-e se construiește in țara 
noastră, să treacă pe la noi ne-acasă, 
prin Colentină**. Am auzit această 
expresie — marcată in mod evident 
de „patriotism local" — la intilnirea 
candidaților F.D.U.S. Maria Marcu 
și Ștefania Tudorache cu alegătorii 
din circumscripția electorală nr. 25, 
a sectorului 2 al Capita’ei. Deși va
labilă pentru toate cartierele Bucu- 
reștiului, pentru toate localitățile 
țării, afirmația iși are,, în o-ice loc 
ar fi făcută, o notă aoarte. Cei din 
circumscripția amintită, spunînd „in 
Colentină, la noi acasă**, se gîndeau, 
desigur, la buleva-dul larg măr
ginit de mii de trandafiri, IsP co
voarele de «flori dintre blocuri, co
pacii și arbuștii, aleile parcului 
Plumbuita... Toate acestea și multe 
altele înglobînd și munca lor ne
mijlocită : 62 000 de ore numai în 
anul alegerilor.

— Dar cînd gospodarul adevă-at 
soune „acasă", el are în vedere nu 
atit .cele împlinite, cit cele ce mai 
Sînt de făcut — preciza unul d'n 
vorbitori, electricianul Nicolae Sa
vin. Iar de făcut, intr-un cartier ca 
al nostru, măi sînt multe. De exem
plu — locul fostului obor de vite, 
de Ia caoătul podului peste Colenti- 
na, a rămas viran de cițiva ani. Pe 
el se poate amenaja, cu cheltuieli 
materiale minime, o mică oiață. Cea 
mai mare parte a lucrărilor poate 
fi efectuată de noi, de cetățeni.

Privirea de gospodar a mai con
statat că, odată cu creșterea masi
vă a populației in această zonă, de
vin actuale o serie de completări 
edilitar-gospodărești, ca de pildă un 
nou cinematograf pe șoseaua Co- 
lentina. „Dacă locuim in blocuri la 
Tel ca-n centru,, avem de toate ca-n 
centru, de ce să ne ducem tocmai 
în centru pentru un film spunea’ ‘ 
Ia adunare......................~ “
țiuga.

Probleme 
competența
ridicate deschis de obștea cartieru
lui, formindu-se și propuneri pentru 
rezolvarea lor. Ca, de exemplu, cea 
privind lupta contra poluării apelor. 
„Nu putem admite ca unii concetă
țeni să-și spele covoarele sau mași
nile in apa lacului Colentină. ame
najat ca o podoabă a cartierului 
nostru, pentru plimbări cu barca 
sau pentru creșterea peștilor. Comi
tetul de cetățeni este împuternicit 
să vegheze și să propună organelor 
de ordine măsuri împotriva tuturor 
celor care nesocotesc acest bun al 
nostru, al tuturor** (Aurel Stratu- 
lat, desenator). Sau mult discuta
tul transport în comun, uneori po
luat de indivizi cu mentalități de

în cartier», 
«la noi acasă»1 ‘
„fostă Colentină" : „Trebuie să re
cunoaștem că și pasivitatea noastră 
le dă apă la moară unor inși cer
tați cu simțul civic, puși pe harță 
in mijloacele de transport. Așa cum 
blocurile noi au înlăturat pentru 
totdeauna maghernițele, nu văd de 
ce noi n-am putea înlătura vechile 

’ moravuri ale acestor inși. Căci doăr 
ne urcăm și coborîm împreună cu ei 
in aceeași stație1* (Nicolae Ștefan, 
reglor).

Lucrul neterminat sau nepăsarea 
unora, lipsa de respect pentru bu
nurile comune au fost puse în dis
cuție cu aceeași responsabilitate ce
tățenească : să se ceară sprijin or
ganelor de ordine pentru menține
rea curățeniei in parcul Plumbuita, 
îngrijit și amenajat cu participarea 
cetățenilor ; să fie pus in funcțiune 
frumosul ceas electronic din fața 
aceluiași pate, la a cărui instalare 
au contribuit și cetățenii ; organele 
comerciale să 
aprovizionarea 
tar din blocul 
lalte magazine

Problemele ridicate cu simț de 
responsabilitate, fiecare însoțită de 
măsuri concrete pentru soluționare, 
cu participarea nemijlocită a obștii. 
Probleme care reflectă, prin ele in
sele, noua calitate a vieții cetățeni
lor care se simt direct implicați in 
întreaga viață a cartierului, pe 
care-1 numesc cu mindrie „la noi 
acasă**.

Exigența -
întilnirea pe care au 

avut-o alegătorii din 
circumscripția electo
rală nr. 32, corespun
zătoare cartierului 
Nico'ae Bălcescu, din 
municipiul Buzău, cu 
candidatele F.D.U.S. 
Georgeta Pîslaru și 
Florica Aderaș, cadre 
didactice, a constituit 
un prilej de revedere 
responsabilă, printr-un 
dialog deschis, de lu
cru, a obligațiilor re
ciproce, a posibilități
lor încă nefructifica-

semn al spiritului civic
imbunătăți-te privind

rea activității edilitar- 
gospodărești. a servi
ciilor și utilităților pu
blice. în acest spirit, 
participanții s-au refe
rit. spre exemplu, la 
necesitatea păstrării 
sau extinderii unor 
utilități sociale, a locu
rilor de joacă pentru 
copii, spațiilor și zone
lor verzi, formulînd 
observații critice la 
adresa unor îngrădiri 
abuzive,

Orașul și

„parcelări"

tinerii

din proprie 
de unii con-

executate 
inițiativă 
ducători in dauna co- 
voarelor de verdeață, 
a trandafirilor, arbuș
tilor ornamentali.

A fost un dialog gos
podăresc, respoisabil, 
care ii angajează deo
potrivă pe candidați! 
de deputați și ale
gători.

Stelian CHIPER
corespondentul
„Scinteii"

lui

ce par a fi exclusiv de 
unor alte foruri au fost

ia măsuri pentru 
magazinului alimen- 
110 la nivelul celor- 
invecinate.

Laurentiu DUTA

Momente emoționante la clubul 
întreprinderii de utilaj greu ..Pro
gresul" din Brăila : peste 800 de ti
neri brăileni. care, la 21 noiembrie, 
se vor prezenta pentru prima dată 
în fața urnelor de vot, în calitate 
de alegători, s-au adunat pentru a 
se intiini cu candidății Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
îmbrăcați în ținuta specifică mese
riei fiecăruia — participanții au ve
nit la intrunire direct de Ia locurile 
de muncă — se puteau recunoaște 
constructori navali și de excavatoa
re. laminatori și energeticieni, elevi 
și militari, tn deschiderea IntTnirii, 
președintele Consiliului municipal 
al F.D.U.S., tovarășul Ion Necuiai, 
a înfățișat tabloul împlinirilor socia
liste din județul Brăila, împliniri 
care conțin, într-o mare măsură, și 
aportul tinerilor.

Se leagă apoi un dialog intre can
didați și viitorii alegători. Tinerii vor

să afle — și află — despre viitoare
le proiecte ale dezvoltării econo
mico-sociale a municipiului. Află 
că : in luna decembrie a acestui an 
se va încheia prima etapă de re
novare. a Teatrului dramatic ,.Maria 
Filotti" ; că se află în construcție 
un nou cinematograf ; vor continua 
lucrările de modernizare a princi
palelor artere de circulație, de în
frumusețare a falezei Dunării ; bu
levardul Dorobanților va deveni 
una din zonele cele mai frumoase 
ale municipiului și altele.

Luind cuvintul, mai mulți tineri 
alegători au exprimat hotărîrea 
unanimă a tinerilor de a contribui, 
cu forțe mereu Sporite, la accele
rarea ritmului de dezvoltare a ora
șului lor.

Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii*

... Ce gindeam atunci, in febiuarie. 
cind înregistrasem o nerealizare de 
plan de 35 000 tone de ciment ? Vă 
imaginați că ardeam ca un foc înă
bușit. îmi ziceam,: -Vezi in ce si
tuație ești. Dragomire Ați lansat 
chemarea la intrecere către toate 
unitățile de profil din tară și combi
natul pe care-1 conduci începe anul 
cu o restanță pe care n-a avut-o 
niciodată in istoria lui». Asta a fost 
prima reacție. O reacție de nemulțu
mire. După care — impreună cu co
mitetul de partid, cu consiliul oame
nilor muncii — am început să anali
zăm situația cum spunem noi. «la 
rece». Cineva efed că tovarășul 
Mihăescu secretarul comitetului de 
partid, a rostit citeva cuvinte care 
ne-au dezmeticit pe toti. -N-avem 
dreDtul — a spus el — să ne socotim 
învinși. Mai avem in față 10 luni. 
Adevărata noastră forță de comu
niști. de jolectiv se verifică* nu nu
mai atunci cind treburile merg stru
nă. ci și in lupta cu greutățile»**.

Autorul acestbi confesiuni 1 Ingi
nerul Gheorghe Dragomir, directo
rul Combinatului de lianți din Fieni, 
un bărbat inalt ca un atlet. Un băr
bat a cărui înfățișare nu seamănă a 
fi.- și nv este, a unui om resemnat. 
Nici n-apucăm să ne ducem oină la 
capăt aceste ginduri. că interlocuto
rul adaugă : „Absența energiei elec
trice din luna februarie, soldată cu 
oprirea a cinci linii de fabricație, 
ne-a oblieat să adoptăm o strategie 
nouă. Față de propria muncă. Față 
de propria gindire. Și trebuie să 
spun că am reușit. Astăzi, după 10 
luni de activitate, nu numai că am 
recuperat restanțele amintite dar am 
și realizat peste plan 220 000 tone de 
ciment. Ceea ce ne-a dovedit nouă 
înșine că. atunci cind reușești să 
unești toate forțele colectivului ca 
intr-un cimo magnetic puternic, nu 
există greutăți de- neînvins". ,

Aflăm că forțele cele mai active 
din ..cimpu] magnetic" al luptei cu 
greutățile le-au constituit comuniștii. 
Nici nu-i de mirare. în posturile- 
cheie ale producției lucrează foarte 
multi comuniști, iar în întregul com
binat — peste 1 500. E greu, e aproa
pe imposibil să surprindem in citeva 
însemnări intensitatea bătăliei dată 
de fiecare dintre ei. de întregul co
lectiv pentru depășirea acelei situații 
critice și. aooi. pentf-u înscrierea 
combinatului pe drumul celor mai 
mari depășiri de plan din istoria sa. 
Vom surprinde insă citeva secvențe, 
care redau, fie și parțial, imaginea 
acestei bătălii.

...Despre inginerul Gh. Dragomir, 
directorul combinatului, se soune că 
lucrea’ă ca un computer. Partizanii 
acestei aprecieri — si nu sînt putini 
la număr — susțin că directorul gă
sește soluții ontime la cele mai com
plicate probleme. Una din aceste so
luții a aolicat-o chiar in acea lună 
critică, in februa-ie. în ce constă ea ? 
în ant'vi’a-ea tuturor forțelor combi
natului, ca intr-o perioadă de produc
ție de virf, fă-ă a lăsa c’t de nutin loc 
lamentării, stărilor de blazare. „Dacă

““....... . i!

nu putem produce ciment — a spus 
directorul — putem produce >dei și 
soluții care, anlicate după trecerea 
momentului critic, să ne ajute să ne 
redresăm". Și a urmat o lună ,n care, 
de la director pină la ultimul mun
citor. toată lumea a lucrat oentru 
repararea și revizuirea tuturor insta
lațiilor. pentru adoptarea de soluții 
in vederea creșterii potențialului 
productiv și de eficiență al combi
natului. O lună in care singurii indi
catori de plan urmă.riți zilnic se nu
meau „stadiul realiz’ării reviziilor" și 
„stadiul aplicării imbunătățiriloi teh
nologice". Pentru ca in perioada ur
mătoare utilajele să meargă ca

ceasul. Pentru că investiția de inte
ligență — materializată in peste 60 
de soluții tehnologice noi și de per
fecționare a utilajelor — să se mul
tiplice cit mai rapid. Reporterul 
încearcă o mare părere de rău 
că nu poate să le consemneze și 
să le „descrie" întreaga lor istorie. 
O istorie care nu este lipsită de în
fruntări aprige, ca orice luptă dintre 
vechi și nou și nici de eșecuri. Care 
aici sint insă analizate și reanalizate 
mai mult decît victoriile. Pină devin 
ele insele... victorii.

...Trei comuniști, trei oameni cu 
pregătire tehnică diferită s-au con
stituit intr-o „echipă de soc" : de 
gindire. de proiectare și de execuție 
a unei soluții tehnice de importantă 
deosebită : schimbarea tehnologiei de 
la uscătorul de marnă în vederea 
creșterii productivității și reducerii 
consumului de combustibil (gaz mer 
tan) la nivelurile maxime cunoscute 
pe plan mondial. Cei trei sint : mai
strul Constantin Chitari. șeful secției 
cuptoare. maistrul Mihai S.mion, 
șeful secției mecanice, și inginer 
Viorica Măndoiu. Constituirea în 
echipă a fost o necesitate. Numai 
prin unirea forțelor celor trei specia
liști se putea reuși, se putea gmdl și 
finaliza o soluție tehnologică de com
plexitatea celei elaborate. Și s-a 
reușit. Cu rezultate care uimesc prin 
eficienta lor. Și pe bună dreptate. 
Creșterea producției cu 17 tone de 
ciment pe oră. eliminarea ștrangulă
rilor la mori si reducerea consumu
lui de combustibil cu 220 000 metri 
cubi gaz metan pe an sint rezultate 
care vorbesc de la sine. întrebați 
care din cei trei a adus cea mai mare

contribuție la rezolvarea acestei pro
bleme tehnice, fiecare a dat răspun
sul că „celălalt".

Același drum l-au parcurs și alte 
periecționări tehnice și te.ino.ogice 
auuse. in zonele decisive ale proce
sului de proaucție. -și ae alți comu
niști. Maiștrii Cornel Popovtci și 
Șteian Gumeanu împreună cu ingi
nerul Minai Satală (din nou o echi
pa) au rezolvat — prin montarea pe 
banda de transportare a calcarului a 
unui sesizor de metale cu electro
magnet. care emite semnale acustice 
și optice — o problemă tehnică deo
sebită : evitarea întreruperii proce
sului de transportare a calcarului 
(banda circulă acum cu o viteză mai 
mare cu un metru pe secundă) și 
realizarea unei insemnate economii 
la covoarele de cauciuc. Prin sesi- 
zarea posibilității de sfișiere d aces
tora și prin sesizarea posibilității de 
pătrundere a unor corpuri străine, 
metalice, in procesul te.inologie. Tot 
prin unirea forțelor a doi comuniști 
(Gh. Mihăescu. maistru. secretarul 
comitetului de partid, și Gh. ’Drago
mir, inginer, directorul combinatu
lui) s-a realizat, pe bază de concep
ție proprie, o instalație pentru recir- 

/* cuitarea făinii provenite de la elec- 
trofiltre in schimbătorul de căldură. 
Eficienta ei — peste 52 000 tone de 
ciment producție peste plan și eco
nomisirea a 2 600 tone combustibil 
convențional pe an — face inutil 
orice comentariu sau. dacă vreți. îi 
aduce cel mai frumos elogiu. Ca și 
in cazul asimilării cu forțe proprii 
(de data aceasta „echipa" are în 
componența sa pe maistrul Mihai 
Simion și pe muncitorii de înaJKjC a- 
lificare Gh. Soare și Ion Neâț a 
staturilor pentru compresoarel® de 
ciment de la linia tehnologică de 
3 000 de tone. Un efort de gindire și 
îndrăzneală care a rezolvat două 
probleme acute : înlocuirea importu
rilor și asigurarea unor statori de o 
calitate mai bună cu materiale din 
tară. Eficienta acestei asimilări — 
economii anuale in valoare de circa 
două milioane lei valută. Pe care au
torul ei nici n-a inregistrat-o măcar 
ca inovație 1 „De ce ?“ — il întrebăm. 
Răspunsul : „Pentru că n-am fă
cut altceva decît să-mi fac datoria. 
Pentru că am socotit-o o sarcină de 
serviciu. în mintea mea fac zilnic o 
inovație. Și cind pot o și aolic. Și 
asta îmi dă cea mai mare satisfac
ție".

...De la 35 000 de tone de ciment 
restanță in luna februarie la 220 000 
tone peste plan în luna octombrie. 
Iată un drum in care sint incorpo
rate munca, gîndirea și inteligența 
tehnică ale unui colectiv, ale comu
niștilor de aici. Numele celor asupra 
cărora ne-am oprit — pentru că in 
realitate sint zeci și zeci — repre
zintă ceea ce numim „nevoia de 
exemple". Tar în cazul de fată, exem
plele. cum am spus, sint cu mult mai 
numeroase. Ele cuprind practic în
treg colectivul muncitoresc.

Constantin PRIESCU

tineri care votează pentru piima .oară, discutind cu candidatul F.D.U.S. pentru circumscripția electorală nr. 9 
din comuna Teaca - Szekely Nicolae

Foto : A. Bella

slobozia '82: Bulevardele orașului 
care avea altădată o singură stradă

Pină la cel de-al IX- 
lea Congres al partidu
lui, Slobozia a fost o lo
calitate urbană cu o sin
gură stradă — stradă ce 
pornea de la bariera gă
rii și se termina la podul 
de peste Ialomița — și 
nu cunoscuse incă tro
tuare și drumuri asfalta
te. Gindul fiecărui părin
te era de a-și duce co
piii oriunde, numai aici să 
nu rămînă, căci... Slobo
zia nu oferea nimic. La 
sfirșitul anului 1967 avea 
doar ceva mai mult de 
10 00.0 de locuitori.

Adevărata naștere — nu 
renaștere 1 — a acestei 
localități are o dată pre
cisă — și anume începu
tul anului 1968 cind, ime
diat după Conferința Na
țională & partidului,' prin 
noua organizare teritoria
lă, tîrgul de ieri a deve
nit reședință de județ. Un 
interval de timp scurt, 
dar cine n-a mai trecut 
de 15 ani prin Slobozia 
și o revede astăzi poate 
aprecia bine prin ce trans
formări a trecut mica a- 
șezare de cimpie. Totul, 
dar absolut totul, este de 
nerecunoscut. în martie 
1968. orașul avea 102 a- 
partamente : astăzi, 80 la 
sută din locuitorii săi be
neficiază de 11 000 de a- 
partamente noi, conforta
bile, moderne. în același 
an, 1968, Slobozia avea 
străzi cu nimic mai deo
sebite de ulițele satelor ; 
acum are bulevarde. Pe 
locurile unde in trecut 
se adunau gunoaiele și se 
lua lut galben pentru li
pitul pereților la casele de 
paiantă se află parcuri 
și piețe ce incintă ochiul ; 
aici, unde se spunea că 
pot crește doar salcimul și 
ciulinii, s-au amenajat 
300 000 metri pătrați de 
parcuri și grădini, cu 
peste 100 000 de arbori și

arbuști ornamentali din 
cele mai atrăgătoare 
specii.

Slobozia este de la o 
zi la alta mai frumoasă, 
dar și mai puternică, for
ța ei confirmind-o, in 
primul rind, noile deta
șamente muncitorești, con
solidate pe platforma com
binatului de îngrășăminte 
chimțce, in zona industriei 
alimentare (unde se află 
întreprinderile de ulei și 
industrializare a laptelui) 
sau a celbi ușoare. Cele 
33 de unități economice

nind-o obiectele de folo
sință îndelungată.

în discuția purtată cu 
tovarășul Nicolae Iones- 
cu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal Slobozia, despre ac
tivitatea edilitar-gospodă- 
rească și realizarea sarci
nilor prin contribuția ce
tățenilor, am reținut o 
serie de obiective ce sint 
în curs de finalizare, se
riozitatea cu care se pre
gătesc cele viitoare, mo
dul in care sint â*ntrenați

la construcția de locuin
țe ; va intra in funcțiune 
tronsonul colectbr de ca
nalizare de pe bulevarde
le „Unirii” și „Cosmtnu- 
lui“ : in piața mare s-au 
amenajat și se vor mai 
amenaja noi spatii comer
ciale. iar in oiata mică, 
din vecinătatea „blocu
rilor C“. s-au efectuat 
modernizări la spațiile 
comerciale existente.

Deși orășeni, slobozienii 
n-au uitat tradiția de cul
tivatori ai pămintului si 
crescători de animale, mai

O LEGISLATURĂ BOGATĂ ÎN ÎNFĂPTUIRI

din municipiul Slobozia 
realizează anual o pro— 
ducție-marfă industrială 
in valoare de aproape 4 
miliarde lei. Producția 
anului 1967 se realizează, 
acum, intr-o săptămină. 
Fiji plugarilor din Bără- 
ganuî ialomițean sint as
tăzi operatori chimiști, 
electrotehnicieni, montori 
și constructori de inaltă 
calificare.

Căci in Slobozia s-a 
construit și se construieș
te mult : valoarea inves
tițiilor pe primele 3 tri
mestre ale acestui an se 
ridică la peste 1.5 miliar
de lei. Se construiesc noi 
întreprinderi de industrie 
chimică și alimentară, se 
creează noi locuri de 
muncă Și incă o compa
rație edificatoare : dacă 
in 1968 întreaga activita
te comercială se desfășu
ra in vechi prăvălii in
salubre, iar valoarea măr
furilor vindute in întreg 
anul -nu depășea 80 mi
lioane, astăzi s-a ajuns la 
aproape un miliard 1 — 
ponderea principală deți-

toți locuitorii municipiu
lui atit la discutarea și 
la conceperea noilor obiec
tive, cit mai ales la pu
nerea lor in practică. „De 
la începutul anului și 
pină la 15 octombrie — a 
precizat interlocutorul — 
îocuitorii Sloboziei au 
efectuat, prin muncă pa
triotică, lucrări in valoa
re de aproape 60 milioa
ne lei, depășindu-și an
gajamentul cu 6 milioa
ne. Dar nu numai cetățe
nii față de municipalitate, 
ci și aceasta fată de cetă
țeni și-a respectat anga
jamentele. în curind se 
vor încheia lucrările din 
prima etapă de termofi- 
care a orașului de care 
vor beneficia locatarii ce
lor 3 000 de apartamente 
din zona de sud': dacă de 
la începutul anului 400 de 
familii s-au mutat in lo
cuințe noi. pină la sfirși
tul acestuia se vor recep
ționa încă 300 de aparta
mente. Trustul de con
strucții și montaje Ialo
mița realizîndu-și astfel 
sarcinile planului anual

ales că sint încă destui 
care au curți și grădini. 
Așa incit rezultate mulțu
mitoare — care. totuși, 
pot fi și mai bune, ținin- 
du-se cont de potențialul 
de care dispune localita
tea — s-au obținut și pe 
linia autoaprovizionării. a 
contribuției gospodăriilor 
populației la fondul de 
stat : din aceste gospodă
rii au fost livrate, pină 
acum. 178 bovine (față de 
111. cit era prevăzut prin 
plan). 212 porci (față de 
135). 19 000 kilograme lină 
(față de 13 500 kilograme 
contractate). La legume si 
struguri cantitățile plani
ficate au fost de aseme
nea depășite lucrindu-se 
in continuare la pregă
tirea materialului săditor 
în pepiniera . proprie a 
consiliului popular, ce cu
prinde 15 hectare, precum 
și in seră.

Ca rezultat firesc al 
muncii desfășurate de ce
tățeni in frunte cu depu
tății. municipiul Slobozia 
se autofinanțează. iar pină 
la sfirșitul anului va de-

pune la bugetul statului 
peste 10 milioane lei. A- 
ceste realizări au fost po
sibile datorită unei conti
nue colaborări cu cetățe
nii. care au răspuns me
reu „prezent" la chemă
rile consiliului popular.

Slobozia are și o bogată 
viață spirituală, de necon
ceput pină nu demult, 
Teatrul popular are acum 
stagiune permanentă, 'iar 
cele 20 de formații laurea
te ale Festivalului națio
nal „Cintarea României" 
desfășoară o activitate 
susținută atit pe scenele 
caselor de cultură, cit si 
in localitățile județului. 
Referindu-ne la baza ma
terială a activității cultu- 
ral-artistice. o nouă com
parație se impune : in a- 
celași an. 1968. 1 casa de 
cultură iși desfășura acti
vitatea intr-o moară pă
răsită. acum, casa de cul
tură a sindicatelor, cu cele 
700 de locuri, și casa de 
Cultură a tineretului, cu 
300 de locuri in sala de 
spectacole, stau la dispo
ziția iubitorilor de artă și 
cultură le înlesnesc să-și 
îmbogățească cunoștințele 
și să-și perfecționeze ap
titudinile. să-și petreacă 
in mod plăcut si util 
timpul liber. O grijă deo
sebită se acordă sănătății 
populației, cea mai im
portantă instituție de 
ocrotire a sănătății fiind 
noul spital cu 800 de pa
turi și cu o utilare din 
ce'e mai moderne.

în Slobozia ca pretu
tindeni in tară totul a 
fost făcut de om și pen
tru om pentru creșterea 
calității vieții. E cea mai 
convingătoare „carte de 
vizită" cu care munici
piul se prezintă astăzi în 
fața alegătorilor.
Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

Asigurarea — o măsură 
utilă de prevedere

Printre asigurările de persoane 
puse Ia dispoziția populației de 
către Administrația Asigurărilor 
de Stat este și „asigurarea fami
lială mixtă de viață", care satis
face dorința celor care vor să ia 
o măsură suplimentară de pre
vedere pentru ei și membrii fami
liei lor și. concomitent, |§ă reali
zeze economii planificate pe o a- 
numită perioadă de timp.

Pe șcurt, această asigurare pre
zintă „ următoarele caracteristici :

— poate cuprind,e pe toți mem
brii de familie care — Ia data con
tractării asigurării — sint in virstă 
de la 5 la 65 de ani ;

— se poate contracta pe orice 
durată cuprinsă intre 5 pină la 15 
ani, la o sumă ce se stabilește de 
asigurat ;

— participă la tragerile lunare 
de amortizare, prin combinațiile 
de cite 3 litere ce se atribuie pen
tru fiecare l 000 de lei din suma 
asigurată ;
’ — suma asigurată se plătește : 
in caz de invaliditate permanentă 
din accidente a oricăruia dintre 
asigurați ; la ieșirea combinației 
(combinațiilor) de litere, cu prile
jul tragerilor de amortizare ; la 
expirarea asigurării (independent 
de sumele plătite anterior pentru 
eventualele cazuri de invaliditate 
permanentă) ; in caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ;

— primele de asigurare sint di
ferențiate in funcție de virsta per
soanei care contractează asigura
rea. de durata poliței, de mărimea 
sumei asigurate, precum și de nu
mărul și virsta membrilor de fa
milie ce se includ in asigurare, 
puțind fi achitate și in rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10%

Pentru Informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări, 
cetățenii se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenților și inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

NOTE CETĂȚENEȘTI

...E rîndul beneficiarilor
Zestrea edilitară a 

municipiului Rm. Vil- 
cea. precum si a ora
șului Drăgășani tre
buia să se îmbogățeas
că. in ultimele luni, cu 
noi obiective de inte
res cetățenesc, intre 
care un depozit pentru 
colectarea plantelor 
medicinale, un mare și 
modern magazin uni
versal și. altele... Cu 
toate acestea, nici una 
din construcțiile amin
tite nu este incă efec
tiv utilizată.

— în privința depo
zitului de plante me
dicinale — ne spunea 
tovarășul Ton Cercel, 
directorul întreprinde
rii județene de con-

structii-montai Vilcea
— ne-am îndeplinit 
sarcinile de execuție 
incă din luna iulie, iar 
de la celelalte obiecti
ve ne-am retras tor
tele de aoroaoe o lună 
de zile, lucrările fiind 
încheiate.

De vreme ce con
structorul a predat la 
cheie respectivele o- 
biective. cum se expli
că totuși faptul că ele 
se află și astăzi cu 
ușile închise ? Răs
punsul l-am găsit vjzi- 
t;ndu-le pe fiecare în 
parte. Beneficiarii lor
— înt”ep«inde«ea P’a- 
far“ Craiova și I.C.S. 
Mixt Drăgășani — a? 
amînat de la o zi 
la alta procurarea

mobilierului și asi
gurarea diferitelor u- 
tilităti. pornind de la 
ideea că executantul
nu va reuși, cum s-ă 
mai intimplat altă 
dată, să respecte ter- 
mtfriul de punere in 
funcțiune. Or. acum, 
după ce constructorii 
și-au strîns schelele, 
beneficiarii sint cei ce
ridică alte........ schele"
— verbale și deci șu
brede — pe care în,: 
cearcă să așeze... jt 
tificăriie. Justificatei.
sint doar
cetățenilor care 
teaptă serviciile

întrebările
aș-

res-
peclivelor unități. (Ion 
Stanciu. coresponden
tul „Scinteii").

Test de imaginație
Imaginați-vă cum se 

poate amplasa, func
țional și fără risc, pe 
o porțiune de circa 40 
metri lungime și 25 
metri, lățime, peronul 
unei autogări. locul de 
întoarcere al autobu
zelor. inclusiv cele cu 
remorcă, deci de o 
lungime respectabilă 
— precum și locul de 
parcare a acestor 
autovehicule — și. 
după toate, să mai ră- 
mină spațiu sufic’ent 
pentru un drum cu 
dublu sens 1 Iar in 
fața magazine’or din 
zonă să se poată des
cărca din camioane 
mărfurile aduse pen

tru aprovizionare. Mai 
rețineți că tot aici se 
află si o linie .de inal
tă tensiune, susținută 
de-a lungul acestui 
spațiu de trei stilpi de 
lemn, care s-ar putea 
rupe ușor la o even
tuală lovitură din par
tea vreunui , autove
hicul. Testul mai cere 
să aveți in vedere și... 
călătorii ! Pentru că 
lor le este destinată 
autogara !

Și totuși, aceasta este 
situația ' de la auto
gara din Sighetu Mar- 
mației. Călătorii se 
strecoară printre au
tovehicule. în mișcare

sau staționate, căutînd 
fie autobuzul necesar, 
fie x> bancă de odihnă. 
Și deoarece, evident, 
pentru bancă n-a mai 
rămas loc. călătorii o- 
bosiți se așază pe un 
gă-duleț ce împ-eimu- 
iește rondurile de flori 
din fața autogării, găr- 
duleț care a obosit și 
el, incit se află mai 
mult la pămint.

Cine se decide, to
tuși — și mai ales 
cind — să aducă la 
normal situat’a auto
gării din Sighet ? 
(Gheorghe Susa. co
respondentul „Scin
teii").

VASLUI : Un nou carter de locuințe
în partea de nord a municipiu

lui Vaslui, in zona „13 Decembrie", 
unde s-a dezvoltat a doua platfor
mă industrială a localității, prinde 
contur un nou. mare și modern 
cartier de locuințe pentru oamenii 
muncii. Cuprinzind blocuri cu 4 și 
6 etaje și alte construcții și utili-.

tăți social-culturale, cartierul, în 
care s-au și mutat de curind pri
mele 160 de familii, va avea in fi
nal peste 2 400 de apartamente 
confortabile și va fi terminat la fi
nele anului viitor. (Petru Necula, 
corespondentul „Scinteii").

Acțiuni turistice de masă in județul Mureș
Județul Mureș — străveche vatră 

românească de istorie și civilizație 
— oferă vizitatorilor numeroase 
atracții turistice, tn scopul realiză
rii unui turism de masă O.J.T Mu
reș dispune de o puternică bază 
materială cu spații de cazare pen
tru 5 571 turiști iar prin dai ea in 
folosință a modernului hote’ „Bră- 
det*' din stațiunea Sovata dotat cu 
bazine de apă caldă baza materia
lă a turismului mureșan va crește 
pină la finele anului, cu incă 178 
locuri de cazare și 7 500 locuri in 
unități de alimentație r’>blică. Pen
tru amploarea pe care turismul mu
reșan a cunoscut-o in ultimul timp 
elocvente sînt următoarele cifre : 
in acest an. la diferite acțiuni tu
ristice au fost antrenate 88 500 per

soane. din care 35 600 cetățeni au 
beneficiat de bilete de odihnă șl 
tratament, iar la turismul semlorza- 
nizat au fost cuprinse circa 10 000 
persoane. Baza materială a O.J.T. 
Mureș a găzduit aproape 22 000 de 
oaspeți de peste hotare și 156 000 
turiști români.

Tovarășul Pavcl Chiorean, direc
torul O.J.T.. ne spune că. fată de 
anul precedent, durata excursiilor 
organizate a Crescut, in medie, cu 
2 zile. Totodată, pentru creșterea 
eficienței turismului și a caracteru
lui educativ al fiecărei excursii. > 
O.J.T. a organizat, pe litoral, in , 
vara și toamna acestui an. 11 ac
țiuni și servicii suplimentare. De
altfel, numai in cadrul acțiunii tra
diționale „trenuri speciale pe li

toral" au participat peste 2 000 
turiști mureșeni.

Pentru cei care acum sau in pe
rioada de iarnă doresc să vină in 
concediu sau la tratament tn cu
noscuta stațiune Sovata tovarășul 
Aurel ’ Dan. directorul stațiunii, ne 
spune că aceasta funcțiotează in 
aceleași condiții din perioada de 
vară și dispune de 2 600 locuri in 
hoteluri și vile încălzite tip .sana
toriu". Viitorul an turistic va mar
ca încheierea lucrărilor de siTema- 
tizare a stațiunii: care va oferi in 
hotelurile terenurile de sport, po
pasul turistic și vilele confortabile 
condiții dintre cele mai bune celor 
care anual vin aici să-și refacă să
nătatea sau in concedii de odihnă. 
(Gheorghe Giurgiu corespondentul 
„Scinteii").
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jN SPIRITUL EXIGENȚELOR AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
Adunările generale ale oamenilor muncii 

dezbat planul pe 1983
Temeinic pregătite, adunările generale ale oamenilor 

muncii - organizate in întreprinderi și centrale indus
triale, in unități de construcții, transporturi și telecomu
nicații, unități agricole, din comerțul de stat și coope
ratist, institute de cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică - dezbat și aprobă sarcinile ce revin unități
lor, in cel de-al treilea an al cincinalului, din progra
mul național unic de dezvoltare a țării pe anul 1983, 
precum și programul unitar de măsuri politico-organi- 
zatorice ți tehnico-economice care să asigure îndepli
nirea întocmai a obiectivelor stabilite.

O puternică semnificație es'e dată actualelor adu
nări generale de faptul că ele au loc la puțin timp 
după Plenara C.C. al P.C.R. din 7-8 octombrie și 
consfătuirea de lucru de la Comitetul Central in care 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a precizat cu toată claritatea programele 
de acțiune pentru realizarea integrală a planului pe 
acest an la toți indica'.orii cantitativi și calitativi, pen
tru pregătirea temeinică a tuturor condițiilor necesare 
desfășurării unei activități productive cit mai eficiente in 
anul viitor.

PRODUCȚIA FIZICĂ 
-realizată integral, 

la toate sortimentele!

Despre sporirea producției de petrol 
- la obiect și cu soluții practice

Intre produsele intens solicitate de economia națională și 
la export se află rulmenții. Practic, aceștia intră in componența 
a mii și mii de mașini și utilaje care se fabrică în industria 
țării, aprovizionarea ritmică cu aceste produse fiind o condiție 
indispensabilă pentru menținerea unui ritm susținut de montaj 
in numeroase întreprinderi. Semnale sosite pe adresa redac
ției, constatările reporterilor noștri pe teren arată însă că uni
tățile producătoare de rulmenți au acumulat restanțe la unele

sortimente, creînd greutăți în întreprinderile beneficiare, lată 
dâ ce am adresat unor cadre de conducere din unități pro
ducătoare întrebările:'

1. Care este stadiul realizării producției fizice la rulmenți ?
2. Ce măsuri se întreprind pentru recuperarea grabnică a 

restanțelor și onorarea integrală a obligațiilor contractuale 
față de beneficiarii din țară și la export?

lată răspunsurile primite:

Azi, în obiectivul anchetei: RULMENȚII

Aspect de la moderna întreprindem de rulmenți din Alexandria Foto : E. Dichiseanu

ALEXANDRIA: Sarcină prioritară — 
onorarea tuturor contractelor la export 

Ing. FLOREA MARIN
----------- ------- - directorul lntreprinderii de rulmenți ............  11

1. In 10 luni care au trecut din 
acest an planul la producția fizică a 
fost depășit în întreprinderea noastră 
cu 120 000 de rulmenți. Nu ne putem 
declara insă mulțumiți de acest re
zultat deoarece nu am realizat inte
gral producția în sortotipodimensiu- 
nile planificate, restante acumulin- 
du-se la rulmenții conici destinați 
unor ’întreprinderi din tară.

Apariția acestor restante se dato
rează in principal neasigurării dc 
către furnizorii de oțeluri a materiilor 
prime in cantitățile si sortimentele 
solicitate, îndeosebi oțeluri de forjare 
și presare Ia rece. Astfel. Combinatul 
de oțeluri speciale Tirgoviște, prin
cipalul nostru furnizor, nu ne-a livrat 
1 237 tone de oțel în semestrul I și
1 140 tone în trimestrul III. Lipsa 
unor dimensiuni de laminate din oțel 
a creat mari greutăți in realizarea 
sortimentală a producției'de rulmenți. 
De pildă, la oțelul de 90 nu am pri
mit nici 50 la sută din cantitățile pre
văzute in contracte, iar la oțelurile de 
15,80 și 5,70 — nimic din cantitățile 
contractate. In plus, livrarea barelor 
de oțel in amestec de mărci sau 
strimbe a necesitat efectuarea unor 
operații tehnologice suplimentare, cu 
consum suplimentar de energie elec
trică și manoperă. Este lesne de în
țeles ce consecințe au avut asemenea 
situații pentru ritmicitatea producției 
noastre.

2. Vreau să menționez că rulmen
ții au un ciclu de fabricație de circa 
90 de zile, de la debitarea si forja

1. întreprinderea ..Rulmentul'' Bra
șov este prima unitate producătoare 
de rulmenți din tară, avind o bogată 
experiență in acest domeniu de o de
osebită importantă pentru industria 
constructoare de mașini. întreprin
derea exportă produsele sale in 73 
de țări, printre care unele cu vechi 
tradiții în fabricația de rulmenți 
(S.U.A.. R.F.G.. Franța. Spania. Ita
lia). Cerințele dezvoltării economiei 
naționale au impus realizarea unui 
amplu program de diversificare a 
producției, ajungînd azi să fabricăm 
peste 1 300 tipodimensiuni de bază și 
variante constructive. Acest fapt a 
condus la reducerea importurilor, 
creșterea gradului de integrare a fa
bricației de rulmenți îh tară și a 
ponderii producției pentru export 
Numai în 1982 întreprinderea a asi
milat un număr de 144 noi sorti
mente. peste 60 din acestea fiind 
rulmenți de inaltă precizie, fabricați 
pentru prima dată in tară, destinați 
industriei de mașini-unelte. de ma
șini textile, fabricației de locomotive 
și vagoane pentru metrou. In aceste 
condiții în care producția a ridicat 
probleme complexe, colectivul între
prinderii a reușit să realizeze in pri
mele 10 luni din acest an o produc
ție fizică mai mare cu 9.2 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut. 
Cu toate acestea. întreprinderea nu 
a realizat integral planul la produc
ția fizică pe 10 luni, inregistrind o

Alexandria

BÎRLAD: Furnizorii de metal 

să urgenteze livrările
Ing. DIOMID NĂSTASE

• .........   directorul întreprinderii de rulmenți ...........
Birlad

BRAȘOV: Buna organizare, 
intensificarea ritmului de fabricație

MARCEL PECA
-------------------- - inginer-șef al întreprinderii —-----------------

„Rulmentul" Brașov

rea barelor de oțel pînă la montajul 
final, ceea ce impune rezolvarea cu 
operativitate a problemelor mențio
nate. astfel incit să avem certitudi
nea că restanțele pot fi recuperate 
in perioada următoare. In acest sens 
precizez că din luna octombrie, ca 
urmare și a deselor contacte stabilite 
de delegații fabricii noastre cu furni
zorul din Tirgoviște si a interven
ției Ministerului Industriei Metalur
gice, s-au schimbat multe lucruri în 
bine. Calitatea oțelurilor este supe
rioară. iar livrările au intrat in 
ritmul normal. In ce ne privește am 
stabilit un program de măsuri con
crete. tehnice și organizatorice pentru 
recuperarea restantelor la producția 
marfă și depășirea planului la pro
ducția fizică cu 250 000 de rulmenți. 
S-a intărit asistența tehnică de spe
cialitate în schimburile 2 și 3, iar 
echipele de reparații din secții au 
fost suplimentate cu muncitori bine 
pregătiți din cadrul sectorului me- 
cano-energetic. Avem in vedere, tot
odată, asimilarea în fabricație a 
unor noi tipuri de rulmenți solicitați 
pe piața externă, creșterea calității 
producției destinate exportului și 
onorarea astfel in întregime a con
tractelor cu partenerii de peste ho
tare. In acest sens, eforturile celor 
peste 4 500 de oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră se impun a fi 
conjugate mai bine și cu activitatea 
organelor de specialitate din comerțul 
exterior, cărora le solicităm un spri
jin mai substantial.

restanță dc aproape 800 000 rulmenți 
de diferite tipuri.

Una din cauzele acestei situații 
constă in livrarea neritmică a unor 
materii prime. îndeosebi oteluri ca
librate de către unitățile metalurgi
ce și a unor materiale tehnologice 
care au influențat negativ fabricația 
corpurilor de' rulare și a Inelelor de 
rulmenți, cu consecințe asupra fina
lizării producției fizice. Nu putem 
ocoli însă si o serie de deficiente de 
natură organizatorică de pe fluxul de 
fabricație, care ne aparțin.

2. Punem un accent deosebit pe 
scurtarea ciclului aprovizionare—in
troducere in fabricație—finalizarea 
producției, folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, asigurarea 
în devans a necesarului de piese de 
schimb cu mare uzură și de SDV- 
uri care să permită intensificarea 
ritmului dc fabricație. Pentru ca 
mășurile luate in întreprinderea 
„Rulmentul" să determine recupera
rea restantelor se impune ca furnL 
zorii de materii prime — și mă refer 
la Combinatul de oteluri speciale 
Tirgoviște, întreprinderea „Oțelul 
roșu". întreprinderea „Laminorul" 
Brăila — să-și intensifice ritmul li
vrărilor la sortimentele de materii 
prime restante, astfel ca să putem ra
porta in cinstea Conferinței Naționa
le a partidului și a celei de-a 35-a 
aniversări a proclamării Republicii 
realizarea sarcinilor de plan pe 
acest an.

î. Cu toate eforturile depuse de 
colectivul întreprinderii noastre, după 
10 luni din acest an avem o rămine- 
re in urmă la producția fizică de 
1 230 000 de rulmenți. Aceasta după 
ce în trimestrul I ne-am realizat și 
depășit acest indicator de bază. Este 
o situație anormală pentru noi și nu 
putem și nici nu vrem dealtfel să 
ne obișnuim cu ea. Restantele mai 
importante s-au acumulat la rul
menții mici, radiali și cu bile. Cauze
le? tn primul rind nu am avut su
ficiente bile, pe care trebuia să le 
primim de la întreprinderea de rul
menți din Alexandria, unitate care 
motivează că n-a primit, la rîndul ei, 
oțel tras in colaci de la Combinatul 
de oțeluri speciale Tirgoviște. In 
ceea ce privește rulmenții mijlocii, 
livrările de metal de la întreprin
derile metalurgice pentru realizarea 
corpurilor de rulare se situează, in 
perioada la care ne referim, la sub 
50 la sută din contracte. In plus, la 
materialele primite sintem nevoiti să 
efectuăm prelucrări suplimentare, 
ceea ce Înseamnă, in primul rind. 
pierdere de metal (prin Îndreptare 
și ccjire), manoperă in plus și deci 
mărirea • cheltuielilor de producție. 
Principalii noștri furnizori sint Com
binatul de oțeluri speciale din Tirgo
viște și „Laminorul" din Brăila.

2. Pentru a recupera în perioada 
următoare restantele, continuăm fi
rește demersurile pe lingă furnizorii 
noștri pentru a ne livra cantită

S-au stabilit măsuri 
pentru îndeplinirea planului

Punctul de vedere al centralei de resort 
Ing. MIRCEA BJLA 

_______ director tehnic al Centralei ________ 
de rulmenți și organe de asamblare 

Brașov

Restantele apărute lntr-o serie de 
unități ale Centralei de rulmenți și 
organe de asamblare afectează la 
rîndul lor alte unități constructoare 
de mașini. De asemenea, in perioada 
următoare avem de finalizat o serie 
de Importante contracte la export. 
Iată de ce, conducerea centralei, 
împreună cu comitetele județene de 
partid a stabilit programe detaliate, 
in fiecare întreprindere, care vizează 
recuperarea integrală a restantelor 
pină la sfirșitul anului și onorarea 
cu prioritate a contractelor de export. 

Un semnal pe adresa furnizorilor de oțeluri
Punctul de vedere al Întreprinderilor producătoare de rulmenți, al cen

tralei de resort este limpede: reușita acțiunii de recuperare a restanțelor 
apărute la aceste produse, indispensabile bunului mers al fabricației in 
zeci și zeci dc unități din țară, depinde in mod decisiv dc promptitudi
nea livrărilor de către producătorii de oțeluri speciale și laminate din 
industria metalurgică. Iată de ce adresăm conducerilor acestor unități 
întrebarea :

CE MASURI ÎNTREPRINDE^ PENTRU LIVRAREA IN CAN- 
TITAȚILE Șl CALITĂȚILE CONTRACTATE A NECESARULUI DE 
MATERIALE SOLICITATE IN ACEASTA PERIOADA DE FABRI
CILE DE RULMENȚI ?

Grupaj realizat de Dan CONSTANTIN, R. 
S. ȘTEFAN și P. NECULA

PLEȘA,

țile planificate de metal. Dar mal 
mult ca oină acum vom gospodări și 
economisi sever materia primă. Nu 
aruncăm nici un gram de otel, recu
perăm și utilizăm tot ceea ce tehnic 
este posibil. Toate rosturile de mate
riale rezultate din procesul de pro
ducție sint sortate. Însemnate pe 
sortimentele și mărcile respective și 
reintroduse in fabricație. Numai pe 
această cale am recuperat peste 2 000 
tone de metal, ceea ce ne-a dat oo- 
sibilitatea să recuperăm serios din 
restante. Totodată, pentru a recon
diționa o parte din materia, orimâ 
am organizat un., atelier special in 
care prelucrăm njetalul pentru a-I 
aduce la dimensiunile impuse de fa
bricația rulmenților. Mai mult, a- 
jutăm concret întreprinderile furni
zoare pentru a-și outea îndeplini o- 
bllgațiile contractuale. Vom realiza 
cu forțe proprii mal multe mașini- 
unelte de coiire a metalului pentru 
Combinatul de oțeluri speciale Tirgo
viște. astfel ca unitatea respectivă să 
ne livreze oțelul la dimensiunile ne
cesare.

In numele celor peste 9 000 de con
structori de rulmenți de la Birlad 
facem un apel tovărășesc colective
lor întreprinderilor cu care avem 
contracte pentru a ne furniza ritmic 
toate cantitățile de metal prevăzute, 
in gama de sortotipodimensiuni sta
bilită. spre a ne putea indeplini 
exemplar producția fizică planificată 
în acest an.

Aceste măsuri se referă pe de o 
parte Ia mai buna utilizare a capa
cităților de producție, eliminarea 
locurilor Înguste, organizarea supe
rioară a producției și a muncii, cit și 
la întărirea disciplinei tehnologice 
și de muncă in toate unitățile 
noastre. Datorită restantelor mari de 
oțeluri și laminate, care au perturbat 
ritmul de fabricație a rulmenților, 
solicităm unităților furnizoare din 
metalurgie respectarea programelor 
de livrări stabilite pentru săptămini- 
le următoare, acțiune de care depin
de direct recuperarea restantelor.

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la Schela 
de extracție Cartojani — județul 
Giurgiu. In fața participanților, 
de-a lungul mesei prezidiului, un în
demn : „Adunarea generată nu tre
buie să discute generalități, ci să 
dezbată problemele planului, pro
blemele legate de autoconducere". 
Sint cuvintele-indemn adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tuturor 
oamenilor muncii.

Trebuie s-o- spunem din capul lo
cului : acest îndemn, aici, la Carto
jani. a fost respectat cu strictete. 
Acesta a fost cuvintul de ordine al 
adunării. Un referat scurt și foarte 
concret. Din el aflăm că :

• Producția de țiței pe cele zece 
tuni ale anului a fost realizată in 
proporție de 102,5 la sută, iar pro
ducția de gaze de 131,1 la sută.
• Există posibilități ca pină la 

sfirșitul anului să se realizeze peste 
plan o producție de țiței dc 25 000 
tone și cinci milioane metri cubi 
gaze.
• La sondele vechi s-au aplicat 

tehnologii noi (1 454 de măsuri teh
nologice) cu un aport productiv de 
aproape 20 000 tone de țiței. De ase
menea, prin reparații capitale au fost 
repuse in funcțiune 29 de sonde 
vechi.

Acestea și fncă multe altele au 
fost realizările schelei obținute prin- 
tr-un considerabil efort al întregu
lui colectiv. Referatul s-a ocupat, 
succint, dar foarte concret, și de nea
junsuri. Le-a numit, cu responsabi-' 
lități, cu autori, cu soluții. Pentru 
că cei de aici au puterea să recu
noască : neajunsuri există chiar și 
intr-o unitate care, pină acum, se 
situează în fruntea întrecerii pentru 
mai mult țiței.

Directorul schelei, ing. Aurel Bra
șov, a prezentat un program unitar 
de măsuri (noi am zice că și foarte 
judicios), clar și exact. Pentru fie
care punct — calculul precis al efi
cientei, măsurată in producție de ți
ței. Cu responsabilități și termene 
ferme. „

S-ă văzut și s-a înțeles limpede 
din adunare că petroliștii din Carto
jani (între ei peste 600 de comuniști) 
iși cunosc bine responsab'litâțile 
pentru dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime a țării. Că ei 
știu să găsească cele mai bune solu
ții tehnice și organizatorice nentru a 
asigura indenlinirea și depășirea ola
nului de extracție. Dovada acestui 
spirit lat-o și în telul in care au 
decurs dezbaterile. Ceva care ne-a 
transmis un sentiment tonic : de la 
primul pină la ultimul participant la 
discuții, vorbind despre plan, n-au 
pus in discuție planul propriu-zis (ca 
și cum aceasta ar fi o chestiune care, 
nu se mai cere discutată) ci un alt 
plan pe 1983. anume un plan oe care 
noi l-am numi sentimental, ei l-au 
numit maximal.

— Avem de făcut lucruri foarte se
rioase in ce privește reactivarea fon
dului de sonde vechi — a spus Adrian 
Vînt, șeful secției a ,III-a. Readucerea 
la viață a acestor sonde nu e deloc o

Pentru buna aprovizionare a populației, 

în interesul dezvoltării economiei naționale

La fondul de stat
- cit mai multe produse agricole !

Acum, cînd stringerea recoltei s-a 
încheiat în toată tara se poate spune 
că am avut un an agricol bun. Toam
na anului 1982 iși reflectă rodnicia 
si in producțiile mari de porumb 
obținute intr-un șir de umtăti agri
cole din toate județele tării. Există, 
așadar, toate condițiile ea agricultura 
să-și aducă contribuția cerută Ia asi
gurarea unei bune aprovizionări a 
populației, să furnizeze economiei 
naționale produsele agricole nece
sare. Condiția fundamentală a în
deplinirii acestui obiectiv major este, 
după cum se știe, formarea fondului 
central de produse agricole al statu
lui, care constituie principala sursă 
de asigurare a populației cu produse 
agroalimentare și pentru satisfacerea 
celorlalte nevoi ale economiei națio
nale.

Intelegînd Înalta semnificație pa
triotică, cetățenească, a îndeplinirii 
r'guroase a obligațiilor asumate prin 
ccntractele încheiate cu statul, nu
meroase cooperative agricole și-au 
onorat angajamentele asumate, li- 
vrind în întregime cantitățile prevă
zute. iar in urma reevaluării posibi
lităților și stocurilor de porumb de 
care dispun au hotărit să-și măreas
că aportul Ia constituirea fondului 
central al statului. în acest sens se 
cuvine evidențiat exemplul coopera
tivelor agricole din județele Dîmbo
vița și Sibiu care și-au achitat inte
gral obligațiile contractuale fată de 
fondul de stat sau cel ai coopera
tivelor din Sectorul agricol Ilfov, care 
au livrat importante cantităti de po
rumb peste cele contractate. Pe 
locuri fruntașe la livrări se situează 
si unitățile agricole din județele 
Argeș. Buzău, Tulcea. Gori. Vilcea, 
Prahova. Bistrita-Năsăud. Bacău și 
Vaslui. Aceste fapte și inițiative de
monstrează înalta răspundere cu care 
oamenii muncii din agricultura aces
tor județe și din multe alte unităti 
agricole înțeleg să răspundă marilor 
eforturi pe care le face statul pentru 

treabă simplă, cere din partea noas
tră o muncă atentă. Sintem in stare 
s-o facem, avem și experiența nece
sară. La noi, în secția a treia, am 
discutat totul și știm ce avem de fă
cut. Va trebui, in primul rind, să 
punem la punct brigăzile de inter
venție ca să acționeze mai operativ, 
să ne punem utilajele in ordine.

Spiritul practic iată-1 prezent și în 
cuvintul inginerei Maria Nistor, șefa 
serviciului geologic :

— Am decis să depunem un mai 
mare volum de muncă la activitatea 
de cercetări pentru că trebuie să a- 
vem in vedere și perspectiva. Va tre
bui să asigurăm și rezerve noi, așa 
este înțelept. Pentru asta ne asigu
răm de acum toate condițiile nece
sare și vă asigur că nu vom râmine 
datori...

Și iată, pe măsură ce minutele 
trec, adunarea ciștigă tot mai mult 
in concretețe, oamenii „uită" pur și

La Schela 
de extracție 

Cartojani-Giurgiu

simplu frazele sau ideile generale 
(pină acestea vor dispărea cu totul) 
șl aduc in discuție elementele vji ale 
muncii lor, situațiile care se cer ne- 
intirziat rezolvate pentru ca din 
adincurile pămintului să se poată 
scoate mereu mai mult titei.

— Am în vedere — zice maistrul 
mecanic Marin Savu — situații care 
ne stînjenesc în muncă. De exemplu, 
prea des trebuie să întrerupem pom
pajul pentru defecțiuni la conduc
tele magistrale. Am putea lucra mai 
atent, am putea preveni aceste de
fecțiuni. Pe urmă ne împiedică mult 
faptul că reparațiile de pompe „cinci 
ori zece" și trei P.N. se fac superfi
cial. Au fost cazuri cînd s-au tntors 
de la.reparații așa cum le-am trimis, 
doar că au fost vopsite și unse. 
Asta puteam să facem și noi aici...

— Unde se repară sau. cum ziceți 
dumneavoastră... nu se repară aceste 
pompe 7

— La Teleajen.
— Cite au fost ?
— Două.
Cel care a pus întrebările și iși no

tează e primul secretar al comite
tului județean de partid, tovarășul 
Vasile Mușat. Maistrul Sava conti
nuă :

— După aceea mai avem necazul 
cu ' piesele de schimb, pentru că de 
cite ori ai nevoie de o piesă trebuie, 
să alergi la schelă, în loc să avem 
un responsabil, al nostru, cu un mic 
depozit de piese uzuale și să mai re
ducem din alergătură și din timpul 
pierdut.

Ministrul petrolului, tovarășul 
Gheorghe Vlad, prezent și dinsul la 
adunare : 

dezvoltarea agriculturii. O asemenea 
atitudine este determinată de con
vingerea că achitarea integrală a 
obligațiilor contractuale, suplimenta
rea lor acolo unde este posibil con
stituie nu numai un act de înaltă 
îndatorire cetățenească, ci și princi
palul mijloc de sporire a veniturilor 
fiecărei unități agricole și, strins le
gat de aceasta, de creștere a bună
stării țărănimii.

Tinind seama de recolta de porumb 
bună din această toamnă, de posibi
litățile reale de care dispun multe 
unităti agricole de a-și onora inte
gral obligațiile contractuale asumate, 
nu exista și nu poate exista in aces
te zile o sarcină mai importantă la 
sate decît aceea de a identifica 
toate rezervele existente in fiecare 
unitate agricolă pentru a livra sta
tului cantităti cit mai mari de po
rumb. Cu atît mai mult este nevoie 
să fie întreprinse asemenea ac
țiuni cu cit, pe ansamblul agricul
turii, livrările la fondul de stat și la 
fabricile de nutrețuri combinate sint 
rămase in urmă. Cele mai mari re
stante se înregistrează în cooperati
vele agricole din județele Bihor. Mu
reș. Constanta. Dolj. Cluj, Arad. Ti
miș si Botoșani, județe care abia că 
si-au achitat cu ceva mai ’ mult 
de jumătate din sarcinile pe 
acest an. Județul Constanța, care 
a realizat în acest an una din cele 
mai mari producții medii de porumb 
la hectar pe tară, are cele mai mari 
restante in ce privește îndeplinii ea 
obligațiilor față de fondul de 
stat. Cum se pot oare împăca 
organele de partid și de stat din 
acest județ cu situația ca după atitea 
zile de la încheierea recoltării marea 
majoritate a cooperativelor agricole 
de aici să nu fi achitat nici măcar 
jumătate din obligațiile ce le revin ? 
Fot spune aceste organe că iși fac 
ne deplin datoria de vreme ce. chiar 
si acum cind nu pot invoca nici mă
car lipsa mijloacelor de transport sau 
a forței de muncă, intr-un județ

— Unde este materialul documen
tar cu toate aceste probleme trimis 
la noi, la minister ?

— Nu este.
— Rău. Că pînă acum s-ar fi re

zolvat. Uite, conducta „opt cinci opt" 
e in lucru la Roman. în timpul cel 
mai scurt va fi aici. Pentru repara
țiile proaste de la Teleajen nici co
misia de recepție de' Ia voi nu și-a 
făcut datoria. Și ar fi trebuit să știm 
și noi asta.

Vorbește șeful secției a doua. In
ginerul Nicolae Boțea :

— Cimpul nostru de lucru s-a 
extins, iar sediul secției a rămas 
izolat. Trebuie să fim ajutați ca să-1 
mutăm.

Ministrul : De acord. Altceva.
Boțea : Avem greutăți cu măsura

rea producției.
Ministrul : Cunosc. Se va monta 

acolo o conductă. Acum I Faceți pla
nul maximal ?

Boțea : Bineînțeles, dar trebuie 
grăbită săparea noilor sonde.

Ministrul : Nici o grijă. în două 
săptămîni... Dar depinde și de voi. 
Acolo trebuie făcute urgent defri
șările.

Boțea : Perfect. începem imediat.
Au luat cuvintul alții și alții — 

Fibres Ciocîrlan, Gheorghe An
tonie, Nicolae Matei, Marin Bur- 
cea — și tot astfel s-au desfășu
rat lucrurile, intr-o derulare alertă 
de replici care nu erau obișnuitele 
fraze de ședință, ci exprimate scurt, 
pe tonul firesc de lucru, situații și 
nevoi, propuneri din cele mai con
crete cu soluții care s-au găsit pe 
loc, cu angajări pentru care există 
certitudinea de o mie Ia sută că se 
vor realiza. Toate mergind spre asi
gurarea ritmicității producției. îmbu
nătățirea calității și operativității in
tervențiilor. extinderea acțiunii de 
recuperare și recondiționare a pie
selor de schimb, un mai accentuat 
spirit gospodăresc, grija pentru a 
scoate cit mai puțin teren din cir
cuitul agricol, pentru o urmări
re riguroasă a îndeplinirii progra
mului de calificare și de specializa
re profesională la fel cum se urmă
rește zilnic. în tone, producția de ți
ței. Și altele.

— Vă asigur că tot ce depinde de 
minister se rezolvă in 3—4 zile. Pen
tru ce intră în competența trustului, 
termen de realizare : cel mult zece 
zile.

Aceasta a fost concluzia ministru
lui.

Concluzia adunării : angajamentul 
de realizare a 25 000 tone de țiței 
peste plan va fi îndeplinit nu pină 
în ultima zi a anului, ci pînă în ziua 
deschiderii Conferinței Naționale a 
partidului.

Adunarea generală a durat fix 
două ore.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteli" 

agricol cum este Constanța, ritmul 
zilnic al livrărilor continuă să se 
mențină sub 2 000 tone — adică atit 
cit ar putea transporta la un loc cu 
forte proprii clnci-șase cooperative 
agricole bune ?

O analiză a ritmului in care de
curg livrările de porumb la fondul 
de stat pune in evidență tendința 
unor conduceri de cooperative agri
cole de a tergiversa in mod nejusti
ficat îndeplinirea obligațiilor ce le 
revin. Dealtfel, intr-un șir de unităti 
din județele Teleorman. Iași. Timiș, 
Brăila. Alba. Mureș, Bihor, livrările 
au fost aproape sistate, iar în altele 
cantitățile ce se mai transportă zilnic 
la bazele de recepție sint de ordinul 
citorva tone. Fapt este că pe ansam
blu) agriculturii cooperatiste ritmul 
livrărilor din ultimele patru zile nu 
reprezintă nici măcar 29 la sută față 
de cel stabilit prin grafic — ritm 
care de fatet ar trebui acum nu nu
mai atins, ci și depășit pentru a se 
recupera restantele mari acumulate.

Am avut o toamnă bogată, o pro
ducție agricolă bună. Există deci 
toate posibilitățile ca acestea să se 
reflecte nemijlocit în constituirea 
unui puternic fond central de pro
duse agroalimentare. Iată de ce. mai 
mult ca oricind. acum cind este vor
ba de asigurarea resurselor alimen
tare necesare bunei aprovizionări a 
populației și satisfacerii celorlalte 
nevoi ale economiei naționale, comi
tetele județene de partid, organele 
agricole, consiliile agroindustriale, 
printr-o susținută activitate organi
zatorică si politică, trebuie să ’ia mă
suri energice- pentru a asigura inde
nlinirea de către fiecare unitate a- 
gricclă a obligațiilor contractuale ce 
le revin, iar acolo unde este posibil 
livrările să fie suplimentate, astfel 
incit pe ansamblul județelor și al 
agriculturii să se asigure cantitățile 
de porumb prevăzute pentru consti
tuirea fondului de stat si a fondului 
de furaje.
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CALITATEA - CUVÎNTUL DE ORDINE IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
Statutul lucrărilor de diplomă ale 

studenților le recomandă astăzi ca 
momente de sinteză a integrării invă- 
țămintului superior cu cercetarea si 
producția, așadar, inclusiv ca factori 
de calitate in investigarea șt perfec
ționarea vieții social-economice. Si 
totuși, in existenta lor reală, ele în
fățișează aspecte atit de contradic
torii incit s-ar putea spune că. prin 
comparație, nici un alt element nu 
reflectă mai pregnant virtuțile și 
servitutile activității universitare din- 
tr-o facultate. Pe de o parte, re
găsim in unele din aceste lucrări o 
sursă remarcabilă de inteligență a- 
plicată, de creație tehnico-științifică 
practic inepuizabilă. Pe de altă paiete 
insă, cind nu fac casă bună împreună, 
improvizația își dispută intîietatea cu 
formalismul în lucrări, de diplomă 
asupra cărora, paradoxal, aprecierile 
comisiilor nu diferă fundamental de 
ale celor dinții. Și lucrurile nu se 
opresc aici. Chiar și dintre marile 
reușite (și sint din ce in ce mai nu
meroase asemenea reușite!), nu toate 
iși văd aplicarea in producție, ceea 
ce înseamnă câ. prin acest punct 
din configurația invătămintului nos
tru superior, din structura raporturi
lor sale de colaborare, se produce o 
risipă de energie, de Inteligență, de 
muncă.

Facultatea de științe economice din 
Cluj-Napoca șl-a dobindit un bine
meritat prestigiu inclusiv prin pre
ocuparea ca toate lucrările de diplo
mă să aducă un ajutor prețios pro
ducției. Studenții de la cursurile se
rale sau fără frecventă sint stimulați 
să-și aleagă temele cele mai ..fier
binți". sub raoort economic, din în
treprinderea unde lucrează și. in dIus. 
in sistemul de evaluare a tuturor lu
crărilor (cursuri de zi. serale si fără 
frecvență) a fost introdusă o fișă de 
apreciere prin care unitatea econo
mică ce tutelează investigația stu
dentului stabilește, in procente cit 
mai exacte, contribuția lucrării vii
torului specialist la Îmbunătățirea 
activității economice proprii. Preocu
pări asemănătoare pot fi amintite și 
in legătură cu facultatea bucu- 
reșteană de contabilitate și economie 
agrară. Aici, tematica lucrărilor de 
diplomă a fost stabilită printr-o 
largă consultare a catedrelor șl 
dezbatere in consiliul profesoral. Iar 
corelarea activităților universitare 
se realizează inclusiv din perspec
tiva elaborării aprofundate a lucră
rilor de diplomă. Așadar, la Cluj- 
Napoca sau la București, ca dealtfel

in toate centrele noastre universi
tare, orientările, principiile, obiecti
vele înseși atribuite lucrărilor de di
plomă sint limpezi. Nu rămine decit 
aplicarea și, respectiv. Împlinirea lor.

Dar aplicarea și implinirea lor se 
realizează intr-un ritm incă greoi și, 
îndeosebi, cu diferente nefirești de 
valoare intre o situație și alta. La 
Cluj-Napoca, de pildă, pentru lucra
rea de diplomă cu tema „Studiu 
privind organizarea activității de 
întreținere și reparații in construc- 
ții-montaj eu exemplificare la 
Grupul de șantiere Baia Mare", re
feratul cadrului didactic îndrumător 
are numai elogii. Și-ntr-adevăr, lu
crarea e cuprinzătoare, are 94 de pa-

„fotografierea", fie ea și statistică, a 
unei realități trece drept „analiză 
economică", în timp ce unele dezi
derate ultracunoscute sint prezentate 
drept „soluții practice".

Sigur, există și lucrări temeinic 
documentate din toate punctele de 
vedere și care, cum aminteam, pot 
contribui efectiv la îmbunătățirea 
activității economice dintr-o între
prindere. îți dai ușor seama, chiar 
ca nespecialist, de cum incepi să 
parcurgi primele lor pagini : fiecare 
element este analizat in contextul 
lui real, in multitudinea semnifica
țiilor economico-sociale, scrutat’ in 
devenirile lui și valorificat, pas cu 
pas, ca factor de perfecționare.

Lucrările de diplomă
gini, folosește frecvent aparatul sta- 
tistico-matematic, dar in fișa de 
apreciere purtind parafa Întreprin
derii, la rubrica „rezervele mențio
nate in lucrare care pot fi luate in 
discuție pentru valorificare", nu se 
menționează nimic. Și pe bună drep
tate, credem noi, pentru că pe par
cursul tuturor celor 94 de pagini nu 
se află nici o singură trimitere bi
bliografică. Așadar, nici o raportare 
a demersului propriu la (cel puțin) 
un punct de referință autorizat. Cum 
să verifici, in absența oricărui apa
rat bibliografic, valabilitatea even
tualelor concluzii practice ale lucră
rii 7 Cum să-i apreciezi noutatea 
fără riscul subiectivității ? Și, nu în 
ultimul rind, cum poate fi evaluată 
maturitatea științifică a unui proas
păt specialist dacă nu i se locali
zează principala sa contribuție știin
țifică in ansamblul orizontului uni
versitar de gindire ? întrebările ni 
se par actuale fie și numai pentru 
faptul că din 28 lucrări de diplomă 
cercetate cu prilejul anchetei de 
față la decanatele celor două facul
tăți, marea lor majoritate sint de 
această factură, spre regretul in
clusiv al cadrelor didactice cu ca e 
am efectuat această analiză șl care, 
ele mai intii. au ținut să sublinieze 
că îndeosebi pe o astfel de cale se 
ajunge la -situațiile paradoxale cind

Aparatul bibliografic apare aici ca 
un sistem firesc și necesar de auto
control pentru mai buna punere in 
valoare a gindirii proprii, originale. 
O asemenea înfățișare are lucrarea 
„Posibilități de creștere a beneficiu
lui in activitatea de confecții-imbră- 
căminte la cooperativa -Drum nou» 
din Cluj-Napoca" și cum fișa de 
apreciere a lucrării de diplomă in
dică, pe această bază, o creștere a 
producției cu 15 853 656 lei șl o creș
tere a acumulărilor cu 2 040 074 lei, 
ne-am propus să consemnăm cîteva 
dintre măsurile de aplicare a solu
țiilor indicate in lucrare. Prima sur
priză a fost să constatăm, pe baza 
discuției cu tovarășul Octavian Stoi
ca, președintele cooperativei, că lu
crarea nici nu era bine cunoscută 
în concluziile sale, iar a doua surpri
ză — să auzim, din partea aceluiași 
interlocutor, că evaluările cifrice ale 
lucrării, care dealtfel purtau parafa 
întreprinderii, erau apreciate ca 
fiind „mult prea mari pentru unita
tea noastră".

Faptul ca atare ne-a amintit de o 
situație pe care conf. univ. dr. Petre 
Pântea, prodecan al facultății din 
Cluj-Napoca, ne-o relatase cu două 
zile Înainte : un calcul al rezervelor 
evidențiate cifric in lucrările de di
plomă ale facultății, întocmite ps 
ultimii ani, a urcat la peste 1 mi

CRONICĂ LITERARĂ
liard de lei. A fost un moment de 
mare emoție, în care însă bucuria 
a lăsat repede locul amărăciunii. 
Pentru că, in fapt, un asemenea spor 
de producție n-a fost înregistrat. El 
nu există decit in hirtiile care inso- 
țeso lucrările de diplomă, cu toate că 
multe dintre acestea comportă o înal
tă aplicabilitate practică. Cind insă 
se ia in discuție-și acest paradox, ex
plicațiile se indreaptâ frecvent către 
unitățile economice, dintre care 
unele manifestă interes pentru o 
anume lucrare de diplomă exact 
pină in momentul încheierii aces
teia, după care lucrarea rămine 
aproape necunoscută în arhiva fa
cultății, iar unitatea economică se 
consideră absolvită de orice răspun
dere prin simpla eliberare a unei 
adeverințe absolut formale. Iată, de 
pildă, ce cuprinde o asemenea „pie
să Ie referință" anexată (sub nr. 
1 399 din 1982) lucrării „Proiect de 
aplicare a noului mecanism econo- 
mico-financiar la C.A.P. Otopeni" : 
„Prin prezenta vă comunicăm că to
varășul... a efectuat practica de spe
cialitate in vederea lucrării de di
plomă la C.A.P. Otopeni" (ca și cum 
nu reiese din insuși titlul lucrării !), 
„iar concluziile aplicative se bazează. 
pe rezultatele obținute in C.A.P. 
Otopeni" (ca și cum s-ar putea și 
altfel sau — mai știi ? — poate că 
aici, la Otopeni, s-au văzut și altfel 
de situații !). Cui folosesc asemenea 
„piese de referință" care, practic, 
nu vizează și nu angajează pe ni
meni 2

Din păcate, o asemenea întrebare 
se impune și în cazul referatelor 
unor cadre didactice îndrumătoare, 
care ar trebui să fie deopotrivă sur
să de autoperfecționare a vieții uni
versitare ?i oglindă a personalități'! 
lucrărilor de diplomă, să le eviden
țieze ținuta științifică, noutatea sau 
lipsa de noutate, posibilitățile de 
aplicare in producție ; dar care de 
cele mai multe ori nu sint nimic din 
toate acestea. Gratuitatea lor ajunge 
pină acolo incit la Facultatea de 
contabilitate și economie agrară 
(despre care înclinăm să credem că 
deține un nedorit record in această 
privință) referatul lucrării „Analiza 
eficienței economice a culturilor de 
legume din ferma horticolă mixtă a 
C.A.P. Sărulești, județul Călărași" 
cuprinde circa 80 de semne lingvis
tice care nu comunică mai mult de
cit : tema lucrării, locul unde a fost 
efectuată cercetarea, citeva aprecieri 
generale („lucrarea este interesantă" 
și „poate fi susținută in fața comi
siei de stat") și calificativul propus. 
Nimic despre contribuția specifică a 
acestei lucrări și care, dealtfel, ar 
trebui să-i motiveze rațiunea. Nimic 
despre gradul actual de pregătire a 
absolventului. Nimic despre posibi
litățile de îmbunătățire a metodolo
giei elaborării lucrărilor de diplomă. 
Ce analiză mai poate avea loc, pe 
baza unei asemenea „piese de refe 
rință", în comisia examenului 
stat 7

îh pragul virstei de 75 de 
ani, Mihai Beniuc, al cărui 
nume s-a identificat orga
nic cu însăși idega de poe
zie românească actuală, 
face să apară un tulburător 
și semnificativ volum de 
versuri : Apele se revarsă 
in mare (editura „Emines- 
cu“) a cărui sferă temati
că acoperă întreaga cla
viatură a sufletului ome
nesc într-o expresie artis
tică, variind intre acorduri
le imnice, grave, eroice și 
între cîntecul elegiac. Ni
mic din ceea ce este ome
nesc nu este străin de Apele 
se revarsă io măre. Titlul, 
evident simbolic, e o expri
mare metaforică a noțiunii 
de senectuțe tîrzie, de 
amurg al timpului personal, 
de liniște înțeleaptă, clasi
că, și zbucium încă ro
mantic, prin a cărei reali
tate alunecă parcă, precum 
o adiere de nostalgii și me
lancolii 
toarele 
versuri 
celebra 
„Eheti 
Postume...". Metafora trece
rii ireversibile a timpului, 
coordonată statornică a li
ricii lui Mihai Beniuc, se 
asociază acum foarte pu
ternic cu metafora morții, 
exprimată extrem de va
riat, de tîbgat și de suges
tiv, în volumul Apele se re
varsă in mare, al cărui titlu 
este el însuși o asemenea 
metaforă. Sentimentul mor
ții pleacă din poetul la tim- 
plele căruia vremea a iscat 
o sare amară și vine, tot
odată, din afară spre el, 
sub forma unei oboseli fără 
leac, a unor neguri de ba
ladă care coboară apăsător 
peste o virstâ tîrzie sau sub 
mantia grea a unei „piele 
de pucioasă / ce-n jos către 
pămint se lasă", pentru ca 
să strivească forma sufo
cantă a unei părăsiri și
pustiiri sub chipul singu
rătății însingurate, a unor 
amurguri singerinde care-1 
cuprind amenințător de 
pretutindeni și a unei sete 
fără margini de adine; vine 
sub tăvălugul timpului care, 
trecînd, uită să se mai 
toarcă și-l lasă „singur 
tr-o miriște pustie...", 
nectutea în viziunea 
Mihai Beniuc e pustiită

precum codrul 
toamna, 
acră sau 
a știut 
frumos, 
brad in 
om înțelept 
Beniuc nu 
in fața morții ; îi ințelege 
dialectica și necesitatea o- 
biectivă, dar nici n-o pri
vește cu nepăsarea unui 
optimism idilic. II chinuie 
regretul că încă n-a făcut 
totul, nu pentru el, ci pen
tru neamul său, dar il liniș
tește sentimentul devenirii 
neîntrerupte a generațiilor 
care în fluxul lor continuu 
învinge însăși ideea morții.

eminescian 
• dar nu deșartă, 
arțăgoasă. Beniuc 
să îmbătrinească 
pilduitor, ca un 

munte sau ca un 
de la țară, 

se inspăimintă

chinuitoare, răscoli
și mereu actualele 
ale lui Horatius din 

Odă a XlV-a : 
fugaces, Postume,

de ape curgătoare, / Din 
văi, din munți, din feluri 
de izvoare / Și iată-le ă- 
cuma răschirate / Ca dege
tele unei palme late. / A- Sub

■ pe-același drum / Și merg 
nlereu spre zarea-ndepăr-

■ tată / Cu inima-ți in gin- 
• du-mi încrustată" (Dar

cum să-i las... 2).
Un semn de vitalitate și 

i tinerețe sufletească e fap
tul că, în spiritul poeziei 

' sale de inceput, poetul e 
’ încă chinuit de nobile și 
’ omenești ambiții, de locul 
; pe care-I ocupă in ierarhia 
: valorilor lirice: „Poate-s 
1 cel mai mare — ori poate 

nu-s / Cel mai mare din 
poeții țării", pentru a se 
consola înțelept și tonic : 

' „Deși nu cred că pot să fiu 
intiiul / Dar glasul o să-mi 
sune in convoi".

Consolarea cea mare i-o 
dă insă faptul că pe-ntin- 

i sul zării nu vede nimic mai 
presus 
loarea 
dul și

■ istoric 
ara dușmanii peste noi / 
Brazda să le dee lor bu-

Poetul militant, cate, / Răminea-vom -in 
ternitate / Noi stăpini 
șesuri, munți și oii".

în linia lui Coșbuc 
Gogâ, 
decit expresia 
lori perene, 
cintecul fără moarte al ce-<_ 
lor mulți : „Nu eu l-am- 
iscodit, ci alții-n mine / 
slava toată lor li se cu
vine, / Acelor mulți luptind, 
muncind, ce mor / în lume 
pentru dreptul tuturor. / 
Eu nu-s decit din cei ce-s 
mulți doar unul 
și-a-nălțat plin de 
pumnul".

Exista în volumul 
al lui Mihai Beniuc, ca și 
in altele, dealtfel, poezii 
absolut antologice, din pă
cate multe fără titlu și ca 
atare greu 
voi cita în 
Nu te mai 
de ani, îl 
un poet în 
din cei cițiva mari poeți ai 
ultimei jumătăți de veac 
din lirica națională și uni
versală ; un poet inegal, ca 
toți poeții de primă mină 
ai lumii.

cuma Delta se revarsă in 
mare".

Pentru poetul de pe Cri- 
șuri „cu sufletul în trei în
velișuri, / de jale, de dor 
și răscoale", sentimentul 
trecerii vremii, această 
temă fundamentală a liricii 
universale, reprezintă o 
continuă luptă : „O, cite
unde-au curs de-at unei pe 
vale / Ce bolovani rostogoli 
furtuna / Rănindu-mă la 
cap, la tălpi, la șale, — / 
Răni care nu se vindecă

păate nu vot fi decit un 
glas / Rostit de alții șt mer- 
gînd la pas 
mtna-n care

roșu
/ Către lu- 

noi crezum / 
steag pontifi

Țara — valoarea 
suprema a poeziei decit țara. Ea e va- 

supremă. Țara, parti- 
poporul ca un tot 

și veșnic : „N-or
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Aerul va marca o ușoara scădere. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 5 și plus 5 grade, Iar tenipe- 
raturile maxime între 6 și 16 grade. 
Ceață slabă locală. în București : Vre
mea va fi în general umedă, cu cer 
mai mult noros. Vor cădea ploi, care
vor avea și caracter de averse. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 2 și 4 grade, iar maxi
mele intre 10 șl 13 grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

Timpul probabil pentru intervalul ÎS 
noiembrie, ora 20, 19 noiembrie, ora 20. 
în țară : Vremea va fi in general 
umedă, cu cer mai mult noros. Vor că
dea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse. Vintul va sufla mode
rat, cu intensificări în zona de munte.

a patriei.
N. Popescn- 
BOGDANEȘTI

a uneltelor și 
vestimentare 

oricit de mă- 
fi fost lucrate

în lirica lui, valorile vieții 
biruie întotdeauna, ca in 
literatura Greciei vechi, va
lorile morții. Deși poetul 
consideră că a ajuns la „în
tunecoasa vamă", că în 
urma lui „se curmă dru
mul", ță așteptînd „l-a co
pleșit uritul" și „s-a rupt 
in două ca un plop trăsnit", 
el găsește un 
mist la gîndul că alte gene
rații ii vor duce mesajul 
mai departe. Viața indivi
dului e caducă, a colecti
vității umane e perenă.

Sentimentul trecerii fără 
întoarcere a timpului e un 
prilej, în viziunea lui Be
niuc, de verificare și defi
nire a poeziei, a statutului 
și rostului poetului în so- pradă deznădejdii convins 
cietate, a valorilor etice și 
estetice, a raportului dintre 
caduc și peren, dintre clipă 
și eternitate. în viziunea 
lui Beniuc, poetul e un 
Ahil luptător și un vates, 
totodată, al neamului din 
care face parte, un cîntăreț 
al dulcelui și al amarului 
vieții. In poezia din acest 
volum, toate marile teme 
ale liricii sale se string în 
aceeași matcă, precum ape
le in Deltă : „E un buchet

tonus opti-

niciuna".
cu suflet robust și optimist, 
a dus o aprigă luptă cu 
timpul, cu răul și uritul, cu 
vrăjmașii țării, cu inerțiile 
din om, cu patimile ome
nești și piedicile care stau 
în calea împlinirii și a fe
ricirii celor mulți, căci 
mereu s-a vrut și a fost Un 
poet al mulțimilor, ăl po
porului și al patriei sale : 
„Patrie, sint cîntărețul tău 
! De decenii cinci, la greu, 
la bine, / Iar de pier, vin 
alții după mine / Și-or 
lupta să nu te darmi in 
hău !".

Copleșit de nostalgii fără 
leac și de durerea marii 
treceri, poetul nu cade

că va dura prin opera sa, 
că niciodată nu va pieri în 
întregime. Beniuc simte, 
cintă neliniștea deznădăj
duită, dar peste ea își afir
mă vechile și statornicele 
sale idealuri revoluționare, 
încrezător în destinul feri
cit al patriei : „Și totuși, 
totuși are să rămină / A- 
ceastă sfintă patrie bătrină, 
/ Crescind și alăptind noi 
generații! / Din pintecul 
fecundei noastre nații. / Eu
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Și 
poetul nu se vrea 

acestor va- 
un glas din

/ Ce 
mînie

acesta

de pomenit, dar 
întregime ciclul: 
gindi, care, la 75 
arată pe Beniuc 
plină forță, unul

Ion Do du BĂLAN

Mesagerii Mioriței
Fapt încărcat de multi

ple semnificații : în mirifi
cul cadru al Muzeului sa
tului și de artă populară 
din București avea loc. nu 
demult, o premieră : Țara 
Vrancei, strămutîndu-se cu 
tot ce posedă, mai valoros 
în cimpul culturii populare, 
a prezentat un bogat spec
tacol țărănesc. în costuma
ția tradițională — poate 
nici cea mai frumoasă, dar 
nici cea mai puțin atrăgă
toare din cite se pot etala 
in soațiul nostru etno-spi- 
ritual. dar de nealterată 
originalitate — femei și 
bărbați au cintat cu vocea 
și cu instrumentele, au ju
cat ca la Năruja și au in
terpretat. cu talent și su
flet. doine și balade, intre 
acestea strălucind nemuri
toarea Mioriță.

Ceea ce s-a putut vedea 
acolo, la răspintia domi
nată de magnifica săgeată 
a monumentului maramu
reșean. era de fapt partea a 
doua a zilelor consacrate 
de instituția bucureșteană 
ținutului de legendă de la 
curbura Carpaților. Prima 
se petrecuse mai devreme 
cu o zi sau două și a avut 
ca subiect inaugurarea ex
poziției intitulate ..Vran
cea — vatră de cultură șl 
civilizație", o exhaustivă 
expunere de documente a- 
parținind culturii materiale 
și spirituale a zonei geogra- 
fico-istorice pe care Di
mitrie Cantemir o consi
dera. în ..DescriDtio Mol- 
daviae". după Cimnulung : 
„Cea de a doua republică 
a Moldovei, unde locuito
rii se țin de legile lor șl nu 
primesc nici poruncile s» 
nici judecătorii de la dom
nie".

Așadar, Țara Vrancei la

Bine, se va spune, dar 
care sint acele ..multiple 
semnificații" scoase in evi
dență de acest eveniment 7 
Ce concluzii aparte se pot 
extrage dintr-un spectacol 
folcloric și o expoziție et
nografică, și una și alta 
prezente intr-un cadru 
unde, să zicem așa. se aflau 
la ele acasă, respectiv, 
muzeul din parcul Herăs
trău ? Foarte adevărat. S-a 
putut afla însă că excep- 
tind o mică parte din an
samblul expozlțlonal. tot 
ceea ce însuma acea multi- 
cuprinzătoare desfășurare 
de obiecte de artă popu
lară. de piese vestimenta
re. de unelte de muncă fă
ceau parte din fondul de 
aur al muzeului și că ex
poziția „Vrancea" prezenta 
de fapt momentul de debut 
al unei intreai serii de 
manifestări similare avind 
ca scop scoaterea la lumi
nă a valorilor etno-folclo- 
rice pe care le tazaurizea- 
ză prestigioasa instituția 
fondată de Dimitrie Guști.

Cu alte cuvinte, este vor
ba de desferecarea lăzilor 
șl prezentarea, cu ținuta 
științifică de rigoare a con
ținutului lor, spre cunoaș
terea de către public. Ini
țiativă meritorie. $i mai 
mult chiar decit meritorie 
dacă se ia in considerație 
fie numai faptul că. în 
condițiile actuale cind in
dustria. cu produsele ei. a 
surclasat în .mare măsură 
producția casnică și că ar
tizanatul însuși a devenit 
și ei în bună măsură un 
produs al atelierelor, con
tactul cu creația autentic 
tradițională nu mai este 
chiar atit de lesnicios. Fi
rește. nimeni nu deolin- 
ge dispariția plugului de

SUCEAVA :

Sesiune 
de comunicări

în aula Observatorului astro
nomic din Suceava au inceput 
luni dimineața lucrările sesiunii 
anuale de comunicări științifice 
cu tema „Suceava, permanențe 
istorice".

Organizată de Muzeul de isto
rie din localitate, reuniunea se 
bucură de participarea a nume-, 
roși cercetători. arheologi, cadre 
universitare, arhiviști și muzeo
grafi din București, Iași și din 
alte centre culturale ale țării. 
Comunicările prezentate abor
dează aspecte ale evoluției civi
lizației traco-geto-dacice ale is
toriei medievale moderne si con
temporane a poporului român 
cu referiri și date istorice asu
pra zonei de nord a Moldovei.

17,50 loot de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Prin munca noastră clădim viito

rul a Afrelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării 
Tezaur folcloric 
Panoramic economic
Roman ioiieton : „Docherii'' — epi
sodul 3
Telejurnal

CARNET PLASTIC

Modernitatea tradițieiTelex
Școala satului — școală pentru sat 
Moștenire pentru viitor ; Aurel 
Vlaicu
Prin munca noastră clădim viito
rul. Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — o vibrantă 
chemare către toți fiii tării 
Muzică populară '
Temeinicie Ia Brad, in Tara Za- 
randului — de Eugen Uricaru. Re
portaj
închiderea programului
Telex
Viața școlii. A fi revoluționar în 
știință și tehnică
Clubul tineretului 
Cabinet profesional

Cîteva dintre expo
zițiile de pictură des
chise în ultimul timp 
în București — expo
ziții variate din punc
tul de vedere al mo
dalităților de exprima
re folosite — au adus 
in atenția publicului 
forme stilistice de ela
borare proprie în care 
tradiția era cuprinsă 
sublimat ca o treaptă 
internă, necesară. Ne 
vom referi in aceste 
puține rinduri doar la 
cîteva manifestări (nu
mărul exemplelor ar 
putea fi mult amplifi
cat) în care am putut 
descifra aceste relații 
de continuitate cu o 
prestigioasă tradiție.

Pictura Micaelei Ele- 
utheriade — una din
tre maestrele artei 
noastre contemporane 
— a ilustrat, de exem
plu, această continui
tate esențială, ară- 
tindu-ne parcă, și prm 
lucrările de dată re- ' 
centă, expuse în să
lile Muzeului 
al Republicii 
te România, 
dernitatea nu

pentru viata întregii 
naturi.

Exegeții creației Mi
caelei Eleutheriade au 
relevat adeseori in
fluența decisivă pen
tru conturarea perso
nalității ei pe care a 
avut-o studiul liniei și 
culorii, al construcției 
și echilibrului forme
lor pe care l-a între
prins asupra creației 
unor pictori ca Ce
zanne, Braque, Ma
tisse, Dufy sa’u Mar- 
quet. Sint fără îndo
ială bepere îndepărta
te de la care pictori
ța a ajuns la o expri
mare personală a 
structurii formelor, a 
arhitecturării lor, a 
cromaticii. Au demon
strat-o și lucrările ex
poziției din sălile Mu
zeului de artă, lu
crări remarcabile prin 
armonie și echilibru 
cromatic, in care li
nii unduioase puneau 
accente puternice de 
negru sau brun cu vă
dit rol constructiv în 
arhitectura, imaginii ; 
lucrări care marcau 
statornic o viziune 
atent conturată in 
timp.

Lucrările unei pic
torițe care-și desfă
șoară activitatea la 
Giurgiu : Silvia Grosu 
Jelescu, lucrări care 
au fost prezentate la 
Galeriile de artă ale 
municipiului București, 
porneau, de asemenea, 
de la natură, aduceau 
o viziune stenică în 
investigarea calităților 
plastice ale concretu
lui.

Formată sub îndru
marea maestrului A- 
lexandru Ciucurencu, 
pictorița și-a fixat in
teresul asupra unor 
motive legate de pei
sajul caracteristic ma
lurilor Dunării sau 
Dobrogei, de figura u- 
mană. „Apus de soa
re". „Sălcii la Ghe- 
cet“, „Peisaj în Balta 
Brăilei", „Peisaj Ja 
Dunăre", „Salcie în 
apusul soarelui" — 
pentru a aminti doar 
citeva lucrări — fi
xau cu sinceritate 
senzății optice in fața 
naturii. Pictura Rodi-

căi Lazăr, care a fost, 
de asemenea, prezen
tată la Galeriile de ar
tă ale municipiului 
București — mărturie 
a unei remarcabile do- 
tații artistice — a con
vertit în vibrație cro
matică impresii încer
cate în fața naturii, 
atent decantate apoi in 
imagini picturale de o 
deosebită forță de su
gestie. înregistrate ca 
într-o diagramă a 
sensibilității, valorifi- 
cînd calitățile plastice 
ale concretului, pictu
rile Rodicăi Lazăr 
traduceau totodată 
predilecția artistei de 
a stărui asupra subti
lității relațiilor, a ar
moniilor cromatice 
surdinizate, contra- 
punctate uneori de 
accente ferme de con
tur și de a sonda 
astfel dimensiuni ale 
unui figurativism cu 
certe 
poetice.

Aflată la începuturi
le afirmării ei artistice, 

• Mihacla Constantin a 
oferit, prin intermediul 
expoziției deschise la 
galeria Căminul artei, 
imaginea unei con
cepții artistice unitare, 
o consecventă gravi
tate și seriozitate in 
a aborda motivele 
propuse. Viguroase, 
de o anumită monu
mentalitate, de un 
numit dinamism, 
inedite posibilități 
sugestie, peisajele 
naturile statice expu
se au oferit imaginea 
unor lucrări in care 
intuiția sensibilă era 
permanent suprave
gheată de exigențele 
unei riguroase organi
zări compoziționale, in 
care fluiditatea unor 
tonuri discrete alterna 
cu tușe de culoare 
puse cu fermitate, fiind 
menite să păstreze un 
echilibru, o justă mă- 
surăjntre ansamblu și 
detalii. Selectate, stă- 
pinite prin expresie, 
elementele acestor pei
saje sau naturi stati
ce lăsau privitorului o 
plăcută impresie de 
acuratețe.

Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice 
■ Rigoare și sensibilitate in crea
ția românească modernă și con
temporană. Simpozion organizat Ia 
Sibiu cu participarea artiștilor 
plastici, criticilor, publicului. Re
portaj. Colaborează Dan t-Iăulică 
Mic dicționar de operă și balet. 
Litera G (I). Prezintă dr. Grlgore 
Constantinescu
Telejurnal

lucruri noi. altfel spus de 
a face arheologie etnogra
fică. Colecțiile există și 
ceea ce se cere este ca ele 
să-și găsească o mai de
plină și binemeritată valo
rificare. La -Horezu — ca să 
cităm un exemplu ce ni se 
pare, intre multe altele, 
deosebit de semnificativ — 
cine are drum prin aceas
tă parte a țării poate ve
dea o mai mult decit reu
șită colecție etnografică, o 
însumare de adevărate 
mori de artă populară, 
ciți, totuși, au putința 
vadă această colecție 2 
ristul. in graba de a 
noaște ceea 
mai semnificativ pe 
informațiilor ce le 
caută cu precădere 
sele ceramicii sau t 
blul monumental 1 
venesc. interesante 
și alta, dar — neavizat — 
pierde un element la fel de 
prețios, ba mai mult, o 
sinteză am spune asupra a 
tot ce a creat mai demfi 
de luat in considerare zona 
nord-oltenească circumscri
să geograficește in depre
siunea ce poartă numele 
tirgului.

Scoaterea In lume a unor 
atari colecții — aducerea

pictori ca 
Braque,

ce i se pare 
> baza 
deține, 
produ- 

ansam- 
brinco- 
și una

lemn sau 
obiectelor 
străvechi, 
iestrit ar 
acestea. Dar a le face cu
noscute, ca trepte pe dru
mul spre progres, ca măr
turii, ale spiritului inven
tiv de mare originalitate al 
poporului nostru, ca indis
cutabile dovezi ale dragos
tei de frumos a țăranului 
român este o datorie sacră 
pe care, in toată plenitudi
nea. doar muzeele o pot 
impUni la ora actuală. 
Deci un inceput. o deschi
dere salutară spre public.

O deschidere salutară și 
un exemplu demn de 
mat. am adăuga.

Avem pretutindeni
zee. mai toate dispunind de 
secții sau colecții etnogra
fice. tot atîtea tezaure 
valori din zdne de 
însemnătate în 
culturii materiale 
tuale a poporului 
Ne gindim intii 
la acele țări ale tării — a 
Maramureșului, a Oașului, 
a Birsei. a Hațegului, a 
Chioarului. a Loviștei. și la 
alte ținuturi, toate cu spe
cificitatea lor. cu încărcă
tura lor de originalitate in 
ceea ce privește modul de ___ ____
trai din trecutul mai apro- • lor temporară la București 
piat sau mai îndepărtat, 
organizarea vieții familiale 
și colective, sensibilitatea 
la receotarea și redarea 
frumosului in formele sale 
de expresie dintre cele mai 
felurite. Ca să nu rămină 
lucruri fără viață, fixate 
in vitrine sau închise în 
lada de zestre ..pentru 
conservare", periodic ele 
se cer scoase la lumină, 
puse in evidență, după 
modelul oferit de Muzeul 
satului din București, sau 
in alte modalități. Nu este 
vorba de a descoperi acum

de 
mare 

evoluția 
și spiri- 

nostru. 
de toate

în însuși cadrul Muzeului 
satului ni se pare a ti o 
cale potrivită — le-ar con
feri acestora un însemnat 
plus de valoare. Așa cum 
am văzut Vrancea la Bucu
rești de ce să nu vedem 
Gorjul. Maramureșul. Oa
șul. Horezu! etc. in Capi
tala țării ? Ar fi un act 
cultură, de civilizație 
nu în mai mică măsură 
educație, lecție vie de 
torie

valențe lirice.

i n a
B RAmin cu tine : SCALA (11 03 72) 

...............................................GLORIA 
15,45; 18;

— 19 (spectacol de gală), 
(47 46 75) — 9; 11,18; 13,30;
20.
U Cecilia (spectacol d« gală în cadrul 
filelor filmului cubanez") ; STUDIO 

• 59 53 15) — 19.
Q Concurs : FAVORIT (43 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15, VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
@9 Cîntee pentru fiu) meu : CENTRAL 
(14 12 24) - •; 11,15; 13.30; 15.45 “

întoarcerea lui Magellan :
PURI NOI (13 61 10) - 9; 11; 13,15; 16; 
18; 20.
fi Ultimul cartuș : BUZEȘTI (50 43 58)
- 9: 11; 13,13: 18.30: 17.30; 19,45.
9 Femeia din Ursa Mare :
(50 33 94) — 9; 11.15; 13,30; 15.45;
20, ARTA (213186) - 11,1:.
20.
fl Mlea 
â Prea
(31 71 71)
(35 04 66)
20
3 Cine
(80 49 83; ____
R O fată fericită - 0; 11,13; 13.30;
Așteptînd un tren — 15,30; 17,30; 19,30: 
VIITORUL (11 48 03).

.45; 18; 20. 
: TIM-

DACIA
l.au; 10.45; 18;
13,30; 15.45; 18;

romanță : ARTA - 9: 11,15. 
tineri pentru riduri : LIRA
- 13.30. 18; 20, AURORA
- 9; 11,15: 13.30; 15.43; 18;

Iubește și lasS i FERENTAR) 
- 15.30. 17.30. 19,30.

0; 11.15;

■ Un saltimbanc ta Polul Nord î 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
9 Anna celor o mie de zile : SALA 
MICA A PALATULUI — 17; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
■ Pădurea nebună : FLACĂRA 
(20 33 40) - 15,30; 17,30; 19,30.
H Cîteva zile din viața lui Oblomov ? 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
9 Program de desene animate — 10,45; 
16; Fata din poveste — 9; 14,15; Non 
stop - 12,13; 17,30; 19,30 : DOINA
i!6 35 38).

1 Cavaleri) teutoni s FESTIVAL 
i15 63 84) - 9; 12,30; 16; 19,30.

I Portretul soției pictorului : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15?45; 
18; 20.
Q Galbenul nu este numai culoarea 
soarelui : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
IS Incendii șl locuri pfrjoHte î PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
0 Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 

* *“ ' FLOREASCA

15,45; 18;

t UNION

Poseidon :
- 15,30; 18;

16; 19, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
■ Jandarmul se Însoară : FEROVIAR 
(50 51 40) —'9; 11,15; 13,30;
20,15.
■ Antonio și Cleopatra 
(13 49 04) - 9,30; 13; 16; 19.
■ Noi aventuri pe vasul 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) - 
20.
B Acel blestemat tren blindat : CO-
TROCENI (49 48 48) - 14; 16;
■ Piedone africanul: PACEA
— II; 15,30; 18,30, MIORIȚA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
■ Bunul meu vecin Sam :
(79 71 26) - 9; 11,30; 13,45; 16,45; 19,45;
■ Sphinx: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
■ I se spunea „Buldozerul" : COS
MOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
B Sub patru steaguri : TOMIS 
(21 49 40) — 9; 11.15; 13.30: 13.45; 18; 20.

18; 20, 
(60 30 85) 
(14 27 14)

VOLGA

- 9; 12,30; 16: 19,13,
(33 29 71) - 9; 12; 16; 19.
B Cei 13 de Ia Barletta :
(16 29 17) - 9; 11,15; 13,30;
20.15
B șerifnl din Tennessee
REȘT) (15 6: 54: - 9 11; 13.15: 15.30;
17.45 20 MODERN (22 71 01) - 9;
11.15; 13.30. 15.45 18 20.13
B Nimlt non pe frontul de vest : 
EXCELSIOR (62 49 43, - 9; 11.43: 14.30; 
17,15; 20. MELODIA (12 66 88) - 9; 12!

CAPITOL
15,45; 1«;

BUCU.

teatre
—----------------------- ‘ -
B Teatru; Național (14 71 71 ■ sala 
micâ, O scrisoart pierdut- - 19,30, 
B Filarmonica „George Enescu* 
(la Muzeu de artă a Republici. So
cialiste România, : Festiva; HAYDN. 
Concert susținut de Trie „Atheneum*

— 18; (Ateneul Român) : Recital de 
clarinet Aurelian Octav Popa — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Frei- 
8chiitz — 18.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 4G) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau 
cei patru Beatles — 19.
■ Teatru) Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18,30.
■ Teatru] Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
$9 Teatru] de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
9 Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Zig-zag — 19.
9 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
9 Teatru] satiric-muzical „C. Tânase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nașe — 19.30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cintăm cu drag la oamen) 
buni — 19; (la Palatul Sporturilor și 
Culturii] : Un cintec, o snoavă, un 
zimbef — 18.
B Teatru1. „Ion Vasilescu* (12 27 45) : 
Ur. bărbai șJ ma! multi femei — 19.
9 Circu Bucureșt* (1) 01 20; : Zoo- 
circ - 19,30
9 Teatrul 
Aventurile 
Teatrului „ 
și păpușa -

; „Țăndărică* (15 23 77) :
IU! Plum-Plurr. — 10 (sala 

„lor. Vasllescu"; : Șoricelul 
- 10.

de artă 
Socialis- 
că mo
aște de

cit forma prezentă a 
tradiției, a unei tradi
ții înțelese în sensul 

. valorificării calități
lor plastice ale concre
tului. Iar dacă o mare 
expoziție retrospecti
vă deschisă anul tre
cut tot în sălile Mu
zeului de artă marca 
deopotrivă vîrsta unei 
aureolate senectuți, dar 
și înfăptuirea unei ge
neroase și substanțiale 
donații făcute de ar
tistă statului român, 
ultima expoziție, la 
care ne referim, aducea 
în atenția vizitatorilor 
același univers artis
tic coerent din care 
lipsesc mutațiile spec
taculoase. aceeași ati
tudine afectivă față de 
mediul de viață fami
liar artistei. Plimbări 
solitare prin Cișmigiu, 
contemplarea unui vas 
cu flori sau a unei na
turi statice au oferit 
surse directe emoției 
artistice, tot atîtea pri
lejuri de a pune in va
loare carnația culorii 
vii. învăluitoare, sen- 

^timentul robust și cald

a- 
cu 
de
și

Marina PREUTU J

TRAGERE SPECIALĂ LOTO 2
Pentru participanții ia sistemele 

de ioc organizate de Administrația 
de Stat Loto-Pronosoort. tragerile 
speciale Lotc 2 prezintă o atrac- 
tivitate deosebită datorită faotului 
că oferă șanse multiple de ciștiguri 
în autoturisme mari sume de bani 
și excursii peste hotare La tra* 
gereș speciali Lotc 2 de la sfirși- 
tu) aceste sâptâmin! se vor efec
tua șapte extrageri în trei faze cu 
un total ae 32 de numere în ca-

drul cărora se vor atribui autotu
risme „Dacia 1 300". ciștiguri in bani 
variabile și fixe (25 000, 5 000 lei 
etc.) și excursii in U.R.S.S. sau pe 
iuta R.D. Germană — R.P. Polonă. 
Biletele de 25 lei varianta, achi
tate sută la sută sau in cotă de 
25 la sută, au drept de participa
re la toate extragerile. Sîmbătă 20 
noiembrie este ultima zi de procu
rare a biletelor
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Tovarășului KHALED BAGT iSH
Secretar general al Partidului Comunist Sirian

DAMASC
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă transmitem calde felicitări, urări de sănătate, viață lungă și succese in 
activitatea dumneavoastră consacrată progresului și fericirii poporului sirian 
prieten, cauzei luptei antiimperialiste. păcii si cooperării intre popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelentei Sale
‘Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe care mi 
le-a transmis cu ocazia Zilei naționale a Austriei.

La rindul meu, vă transmit, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român un viitor prosper.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președinte federal

al Republicii Austria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
» Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc prilejul ce 
mi-a fost oferit pentru a vă transmite cele mai calde salutări dumneavoastră 
și, prm dumneavoastră, poporului român prieten.

ln*acest moment iml amintesc cu plăcere ultima mea vizită in frumoasa 
dumneavoastră țară, ospitalitatea caldă acordată mie și delegației mele de 
dumneavoastră și de poporul prieten al României.

Cu cea mai inaltă considerație.
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 
al Comisiei pentru organizarea

, Partidului celor ce Muncesc din Etiopia
șt comandant suprem

al Armatei Revoluționare a Etiopiei socialiste

RecepHe la Ambasada Belgiei
Cu prilejul Zilei naționale a Belgiei, 

ambasadorul acestei țări la București, 
Yves Vercauteren. a oferiț luni o re
cepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Gavrilescu. ministrul turis
mului și sportului. Constant.n Oancea.

ȘTIRI SPORTIVE
șah : Echipa feminină a României—vicecampioană olimpică

La Palatul expozițiilor din Lu
cerna s-a încheiat luni seara Olim
piada de șah, printre laureatele 
turneului feminin numărinou-se și 
echipa României (Margareta Mure- 
șan, Marina Pogoreviei, Dana Nuțu- 
Terescenco, Elisabeta Polihroniac-e) 
care a reușit prestigioasa performan
ță de a se clasa pe locul doi (din 
54 de participante), cucerind astfel 
medaliile de argint și titlul de vice
campioană a lumii. La cea mai mare 
întrecere șahistă din toate timpurile 
reprezentantele țării noastre au fost 
la înălțimea așteptărilor, făcind din 
plin dovada talentului și pregăti
rii lor.

Cucerind medalia de argint la su
prema competiție a -sportului mintii." 
echipa României a confirmat încă 
o dată valoarea șahului feminin româ
nesc, progresul său neîntrerupt. Șa-

în cîtev
© La Istanbul s-au încheiat în

trecerile campionatelor balcanice de 
gimnastică, la care au participat 
sportivi și sportive din Bulgaria. 
Grecia. Iugoslavia. Romania și Tur
cia. *

în competiția feminină, victoria a 
revenit echipei României, iar la in
dividual compus pe primul loc s-a 
clasat Mihaela Stănuleț — 39,25 
puncte. Sportivii români au mai cu
cerit alte șapte titluri de campioni 
balcanici, prin Lavinia Agache — la 
sărituri și sol. Mihaela Stănuleț — la 
birnă. Levente Molnar — la cal cu 
minere și mele. Dan Odorhean — la 
sol și F vtlian Nicula — Ta bară.

© Dl, u cum s-a mai anunțat, 
miercuri, la Karl Marx Stadt. repre
zentativa de fotbal a țării noastre va 
susține un meci amical in compania 
echipei R.D. Germane. în vederea

ÎN județul timiș Gospodârii-anexă
pe lîngă unitățile de alimentație publică

în cadrul măsurilor luate de 
conducerea Uniunii județene Timiș 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor pentru 
transpunerea in viață a programu
lui de auțoaprovizionare teritorială, 
la loc de frunte se situează crearea 
unor sectoare gospodărești atît 
pentru creșterea animalelor și pă
sărilor, cit și pentru cultivarea de 
legume, care asigură o bună apro
vizionare a unităților de alimen
tație publică și turism cu impor
tante cantități de carne, ouă, legu
me și alte produse care nu mai 
provin de la fondul ds stat. Astfel, 
pe lingă, un număr de 45 unități de 
alimentație publică au fost create 
crescătorii de porci, care numără 
in prezent 708 de capete. Efectivele 
cele mai mari sint crescute pe lingă 
hanul turistic „Ana Lugoiana", 
complexele turistice „Padeșul" din 
Făget și „Turist" din orașul Deta, 
restaurantele din Biled, Giarmată, 
Lovrin, Șag, Buziaș, S'nnicolau 
Mare etc. De asemenea, pe lingă un 
număr de 64 unități de alimentație 
publică au fost organizate gospodă- 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

histele românce au fost întrecute de 
O singura echipă, cea a U.R.S.S. in 
componența căreia s-au aflat actuala 
campioană mondială Maia Ciburda- 
nidze. fosta campioană Nona Ga- 
prindașvili și alte două reputate mari 
maestre. Nana Aleksandria Si Nana 
Ioseliani. Pe locul trei s-a clasat for
mația Ungariei.

în ultima rundă, a 14-a. echipa 
României a invins cu 2.5—0.5 puncte 
selecționata S.U.A., totallzînd 30 
puncte din 42 posibile. Sahistele 
noastre au avut un finiș excepțional, 
reușind in ultimele patru runde 10.5 
puncte din 12 posibile.

Pe locul întii. echipa U.R.S.S. a to- 
! talizat 31,5 puncte, avind două parti
de ihtrefilpte. iar echipa .Ungariei, o- 
cupanta locului 3. are 26 puncte (2).

La masculin, titlul a revenit for
mației U.R.S.S.

rînduri
acestui joc au fost selecționați 18 
jucători, printre care Moraru. Red- 
nic, Iorgulescu, Sameș, Andone, Bă
lăci. Augustin, Boloni. Klein. Radu 
II, Mircea Sandu. Coraș și Turcu.

© între 19 și 21 noiembrie se va 
desfășura la Sofia campionatul bal
canic feminin de handbal, la care vor 
participa echipele Iugoslaviei. Româ
niei și Bulgariei (cu două formații).

® La Reno, (S.U.A.) s-a disputat 
intilnirea amicală de box dintre se
lecționatele S.U.A. și Cubei. Pugi- 
liștii cubanezi au repurtat victoria cu 
scorul de 8—4. La categoria super- 
grea. triplul campion olimpic Teofilo 
Stevenson (Cuba) l-a invins. prin 
ko. în repriza a 2-a. pe Tyrell Biggs, 
campion al lumii la Miinchen. Ame
ricanul Whitaker (semiușoară) a 
dispus la puncte de Angel Herrera.

rii-anexă pentru, creșterea păsări
lor. rezultate bune in această direc
ție obținind unitățile din Belinț, 
Biled. Cărpiniș. Făget, Gâtaia. Le- 
nauhelm, Lovrin. Satchinez. Uivar, 
Deta, Sinnicolau Mare. De curind 
au fost organizate și crescătorii de 
iepuri.

— Aceste rezultate — ne spune 
toyarășul Dumitru Rus, președinte-* 
le uniunii — ne îndeamnă să orga
nizăm și in continuare gospodării- 
anexă puternice pe lingă toate uni
tățile de alimentație publică, avind 
drept scop îmbunătățirea perma
nentă a aprovizionării acestora cu 
o gamă variată de produsg in ve
derea diversificării producției culi
nare. în acest scop, ne vom îndrep
ta atenția spre acele cooperative 
care, deși au condiții pentru dez
voltarea acestei activități, nu s-au 
preocupat suficient de obținerea te
renurilor necesare și deci de orga
nizarea gospodăriilor-anexă. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scinteii").

In fotografie: Hanul turistic „Ana 
Lugojana".
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B In industria județului lași s-ou ' 
aplicat in acest an peste 60 de noi 
tehnologii și s-au osimilat, in 
prsmierâ pe țară, numeroase ma
șini. instalații, utilaje, aparate de 
automatizare etc Valoarea -produ
selor și tehnologiilor noi aplicate 
In acest an se ridică Io peste 4 
miliarde lei.

B Se conturează noul centru Ci
vic al unuia dinhe cele mai impor
tante orașe aie Văii Jiului ; Lupeni. 
Aici s-au construit in acest an 5>10 
de apartamente, iar altele se află 
in execuție. Numai în actuala le
gislatură, numărul apartamentelor 
nou construite se apropie de cifra
2 000. Tot atitea familii de mineri 
S-au mutat in blocuri noi.

B In cele 8 CGntine-restaurant, 
16 microcantina și 39 bufete de 
incintă existente in marile între
prinderi industriale din municipiul 
Tîrgu Mureș servesc zilnic maso
3 240 abonați și peste 1 000 fio- 
tonți. Beneficiind de gospodârii- 
anexă puternice, aceste unități 
șl-au asigurat din resurse proprii 
aproape intiegul necesar de pro
duse agroalimentare.

B Ca urmare o modernizării 
tehnologiilor de fabricație, asimi
lării de noi produse cu performanțe 
tehnice superioare și valorificării 
raționale o materiilor prime, oamenii 
muncii din economto județului 
Buzău au obținut economii, Ic 
total cheltuieli, în valoare de 92,5 
milioane lei, iar Io cele materiale, 
In valoare de 106,4 miliocne lei. 
Față de 1981, cheltuielile la 1 000 
lei producție-marfă s-au redus cu 
30 lei.

3 încă’6 hectare de sere au fost 
date in producție la Complexul 
pentru producerea și valorificarea 
legumelor și fructelor Bîrlad. Acum, 
pe toate cele 12 hectare de sere ale 
complexului este vară, de unde por
nesc spre piață mari cantități de 
roșii, castraveți și salată. Ca vara 1

B S-ou înființat in București li
nia 42 de tramvaie, care funcțio
nează pe tiaseul : întreprinderea 
„Granitul", prin șos. Pantelimon, 
șos. tancului, bd. Republicii, str. 
Traian, Calea Călărașilor, bd. 
G. Coșbuc, Piața G. Coșbuc 
(Rond), cu întoarcere pe același 
traseu. Traseul liniei 97 de trolei
buze s-a prelungit de Io piața 
Sfinții Voievozi, prin str. Dumitru 
Lemnea, bd. Ana Ipătescu, Piața 
Romană, str. M. Eminescu, bd. 
Dacia, pină la str. Dimitrie Qrbes- 
cu. . cu întoarcere prin str. Alequ 
Russo. . ’

B La fabrica de utilaje pentru 
construcții, cea mai tinără unitate 
industrială din orașul Negrești-Vas- 
lui, a fost pusă in funcțiune o nouă

• O marcă de prestigiu
Stofele „Dorobanțul" și-au cîști- 

gat un binemeritat prestigiu de 
marcă. Oamenii de la noi și din 
multe alte țări ale lumii preferă 
produsele textiliștilor ploieșteni. 
„De ce ?" — l-am întrebat pe direc
torul unității, inginerul Vasile 
Tudor.

— Pentru că — ne-a spus el — 
articolele noastre sint trainice, au 
finele, sint neșifonabile. Dar mal 
presus de *îoate ele sint căutate 
pentru frumusețea lor. pentru atră
gătoarele desene, coloritul plăcut.

Un numeros eșalon de specialiști, 
desenatori, creatori de modele și 
iaboranți se ocupă in intreprindere 
de diversificarea și înnoirea per
manentă a producției. în 1982, de 
exemplu, aproape jumătate din 
stofe sint noi, față de cele din anul 
trecut. în 1983. peste 60 la sută din 
ele vor avea alte nuanțe, alte de
sene. altă țesătură. De la Începutul 
anului șl pină in prezent s-au . In
trodus aproape 1 000 de noi desene 

Modul de deschidere 
a contului curent 
personal la C.E.C.

Economisirea timpului este o ce
rință a vieții moderne. Aceasta se 
poate realiza prin diferite căi și 
modalități. Una din acestea, como
dă și eficientă, se poate înfăptui 
prin folosirea contului curent oerSo- 
nal. pus la dispoziția cetățenilor de 
către Casa de Economii și Consem- 
natiuni. '

Contul curent personal se deschi
de. la cererea persoanelor maiore, 
la oricare sucursală sau filială 
C.E.C. din tară orin depunerea in 
cont a unei sume minime de 100 
de lei.

Pentru deschiderea contului cu
rent personal, solicitantul comple
tează o cerere si formularul cu 
specimene de semnături care se pun 
la dispoziție in mod gratuit de că
tre unitățile Casei de Economii și 
Consemnatiuni.

Documentația pentru deschiderea 
contului curent oersonal se ooate 
deoune si la o altă unitate C.E.C. 
in afara sucursalei ori filialei C.E.C. 
la care se deschide contul curent 
nersonal. aceasta devenind a doua 
unitate la care titularul ooate e- 
fectua restituiri în numerar.

La deschiderea contului curent 
nersonal fiecărui titular i se oune 
la ■ dispoziție un carnet de cecuri 
obișnuit Si. dacă dorește un car
net de cecuri cu sumă limitată care 
Doate fi folosit pentru olata mărfu
rilor de ia unele organizații corner-, 
ciale centru achitarea serviciilor 
sau oentru alte olăti in favoarea or
ganizațiilor socialiste sau persoane
lor fizice

în conturile curente personale se 
pot face depuneri ulterioare in nu
merar si orin virament Depune
rile in numerar se oot face ații de 
titular cit si de alte persoane Ia 
oricare unitate C.E.C din Iară iar 
cele orin virament de intreorinde-

capacitate penhu utilaje necesare 
șantierelor de construcții.

B Consiliul județean Satu Mare 
ol organizației pionierilor o inițiat 
o „Săptămină record" de recupe
rare o materialelor refolosibile. 
Pionierii au colectat 18 500 kg fier,- 
4 200 kg hirtie. 850 kilograme tex
tile, 300 kg mase plastice, 1 200 
kilograme fructe de pădure și altele.

B Zestrea edilitar-gospodărească 
a comunei Variaș, județul Timiș, a 
sporit cu un nou bloc de locuințe, 
la parterul căruia au fost amena
jate un local de poștă și o centrală 
telefonică cu 1 000 de numere. 
Tot in cursul acestui an, in comu
nele Lovrin, Făget, Bethausen, Căr
piniș, Orțișoara și Dudeștii Vechi 
au fost construite in regie proprie 
de către consiliile populare încă 
100 de apartamente. In alte 12 
comune a început construcția a 
circa 200 de apartamente.

B La întreprinderea mecanică 
de moterial rulant „16 Februarie" 
din Cluj-Napoca a intrat in func
țiune sectorul de turnore o princi
palelor repere grele pentru loco
motive diesel-hidraulice. cu o ca
pacitate anuală de 2 000 tone. O 
mare parte o utilajelor ou fost 
realizate în uzină prin autoutilare.

B'ln actuaia legislatură, zes
trea edilitară o municipiului Ora
dea s-o imbogățit cu 8 631 aparta
mente. Numai ir, perioodo scursă 
din acest an, noile caitiere ale 
municipiului' Oradea, adevărate 
„orașe în oraș", s-au întregit cu 
incă 2 543 apartamente, dintre care 
428 peste prevederi.

B Pentru funcționarea Io capa
citate și în condiții de siguranță Și 
fiabilitate a morilor termocentrale 
Turceni și Rovinari. prestigiosul co
lectiv al filialei Sibiu al Institutului 
de cercetări și modernizări energe
tice o proiectat, asimilat și livrat 
in timp record aparatură de auto
matizare electronică de suprave
ghere și control de inaltă per
formanță tehnică.

fl In acest an. in orașul Tulcea 
s-au construit aproape 1 200 apar
tamente. Multe dintre ele s-au 
înălțat pe faleza Dunării, care 
și-a schimbat radical înfățișarea.

B Orașul Pașcani și-a sporit 
zestrea edilitară cu noi blocuri de 
locuințe, prevăzute la parter cu 
spații comerciale și de servire a 
populației.

B La I.A.S. Zimnicele, județul 
Teleorman, o fost pusă in funcțiune 
o instalație pentru producerea bio- 
gazului din dejecțiile de -la fermele 
de taurine și ovine. Cei 1 200 inc, 
biogaz realizați zilnic sint folosiți 
pentru încălzirea sediului unității, 
a cantintei. atelierului mecanic și 
serei întreprinderii.

și poziții coloristice, unele din ele 
reprezentind moda anului viitor, 
întreprinderea ploieșteană are le
gături cu marile case de modă din 
străinătate și sondează permanent 
gustul și exigențele cumpărători
lor de la noi. Creatorii de modele 
de aici fac risipă de fantezie șl sta
bilesc pe calc, apoi in stația-pilot, 
noi frumuseți pentru oameni.

Am aflat că pentru primăvara și 
vara anului vlitqr s-au prezentat Ia 
contractări foarte multe și frumoa
se modele de stofe ; s-au încheiat, 
de asemenea, contracte de livrare 
cu numeroase firme străine. încă 
de pe acum se pregăt'esc temeinic 
toate fazele producției anului 1933. 
Directorul unității ne-a asigurat că 
in continuare colectivul de texti- 
liști de la ..Dorobanțul" va pune oe 
primul plan al activității lor cali
tatea — acest indicator de mare 
rezonantă la publicul consumator și 
care asigură orestigiul de marcă al 
produselor. (Constantin Căprarii).

rile sau instituțiile cărora titularii 
le-au solicitat a Ie vira in cont e- 
ventualele drepturi bănești oe' care 
le au de incasat de la acestea.

Eliberările de sume din cont se 
fac de către titularul contului cu
rent oersonal sau de către alte 
persoane fcel mult două) împuterni
cite de titular orin clauză de îm
puternicire introdusă la deschiderea 
contului sau ulterior. Clauza de îm
puternicire este valabilă numai pe 
timoul vieții titularului.

Titularul contului curent personal 
ncate să indice Casei de Economii 
si Consemnatiuni oersoanele căro
ra să li se elibereze sumele depu
se duoă decesul său. în acest scop 
se introduce dispoziția testamenta
ră valabilă dună decesul titularu
lui contului. Numărul persoanelor 
in favoarea cărora se ooate intro
duce dispoziție testamentară nu este 
limitat.

Restituirea sumelor si plățile în 
fîumerar se fac de unitățile C.E.C. 
persoahei care prezintă un cec sem
nat de titularul de cont sau una 
dintre oersoanele imouternicite de 
acesta

De retlnut că toate operațiile de 
încasări si olăti se efectuează de 
C.E.C. gratuit in limita disponibi
lului din cont, iar pentru sumele 
păstrate In contul curent perso
nal se acordă o dobindă anuală.

„Acordarea de dobinzi 
și cîștiguri pentru sumele 
economisite la C.E.C.**

Continua creștere a bunăstării 
materiale a poporului nostru atrage 
după sine dezvoltarea procesului 
economisirii la aceasta contribuind 
și numeroasele avantaje oferite de 
Casa de Economii șl Consemnatiuni 
depunătorilor

Fiecare familie are astăzi cel pu
țin un libret de economii, obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri sau cont 
curent personal

Mitingul
Luni dimineață a a^ut loc. in Ca

pitală, mitingul de doliu închinat 
memoriei lui Leonid llici Brejnev, 
organizat de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Consiliul popu
lar municipal.

La miting au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Rădulescu, Miu Dobrescu, Cornel 
Onescu. Ioan Totu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, membri ai C.C. al 
P.C.R.. miniștri, conducători de insti
tuții centrale, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Au pa:-ticipat V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București, 
membri ai ambasadei.'

Mitingul a fost deschis de tova"ăsul 
Gheorghe Pană, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. a) P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere in memoria celui dispărut.

A luat cuvintul tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. membru a! Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de S.tat. 
care, din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a Comitetului 
Central a! Pa-tidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și guver
nului. a comuniștilor și a întregului 
popor român, a exprimat profunda 
compasiune fată de greaua pierdere 
suferită de comuniștii și de popoare
le Uniunii Sovietice orin încetarea 
din viață a tovarășului Leonid 
Brejnev.

Relevind că tova-ășul Brejnev și-a 
consacrat viața slujirii înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismu
lui. propășirii popoarelor Uniunii 
Sovietice, cauzei păcii și progresului 
in lume, vorbitorul a arătat că oa
menilor muncii din România le sint 
bine cunoscute meritele sale in con
ducerea partidului și statului sovie
tic intr-o perioadă de aproape două 
decenii. în această epocă, popoarele 
Uniunii Sovietice au obtinut succese 
importante in construcția comunistă, 
în dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, in ridicarea nivelului de via
tă al oamenilor muncii, in afirmarea 
Uniunii Sovietice ca un puternic stat 
socialist, care contribuie la creșterea 
forței și influentei socialismului în 
lumea contemporană.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că in țara noastră este bine curios-, 
cută contribuția adusă de tovarășul 
Leonid Brejnev la promovarea po
liticii de destindere și colaborare, 
de securitate și pace. Preocupat de 
înfăptuirea aspirațiilor poooarelor 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare. Leonid Brej
nev a avut un rol deosebit în elabo
rata și înfăptuirea programelor 
adoptate de congresele al XXIV-lea, 
XXV-lea și XXVI-lea a'e P.C.U.S., 
a inițiativelor și acțiunilor concrete 
ale statului sovietic pentru promo
varea cauzei păcii.

Așa cum releva tovarășul Nicolae

Aspect de la întreprinderea de autoturisme „Oltcit" Foto : S. Cristian

MARAMUREȘ : Importante cantități de metale neferoase peste plan
Bilanțul de oroductie cu care co

lectivul exploatării miniere din Cav- 
nic. județul Maramureș, isi ono
rează angajamentele asumate in 
cinstea Conferinței Naționale a 
oartidului și a alegerilor de denutati 
de la 21 noiembrie, confirmă pozi
ția fruntașă deținută in tot cursul

INFORMĂM
Dintre drepturile și avantajele 

oferite de Casa de Economii si Con
semnatiuni. două sint materializate 
sub forma dobînziior și a cistigu- 
rilor acordate depunătorilor, răsplă
tind astfel spiritul de economie și 
chibzuință al acestora.

Ciștigurile in bani, obiecte sau 
excursii se acordă depunătorilor 
prin trageri la sorți lunare sau tri
mestriale in funcție de felul instru
mentului de economisire deținut.

Numai în anul 1981. Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni a acordat 
depunătorilor dobinzi in sumă de 
3.6 miliarde Iei. cu 16 4 la sută mal 
mult decit în anul 1980.

De asemenea, pentru toate cate
goriile de instrumente de economi
sire s-au acordat depunătorilor im
portante cîștiguri. dintre care peste 
5 805 autoturisme.

Atit sumele economisite, cit și do- 
binziie și ciștigurile acordate sint. 
conform normelor legale, scutite de 
impozite și alte taxe.

Garanția statului asupra 
sumelor păstrate la C.E.C.

Casa de Economii și Consemna
tiuni oferă depunătorilor o serie de 
drepturi și avantaje fapt care ex
plică creșterea continuă a număru
lui oamenilor muncii de la orașe si 
sate care isi păstrează economiile 
bănești la C.E.C In prezent există 
asupra populației aproape 20 mili
oane de librete de economii la care 
se adaugă sutele de mii de depu
nători oe obligațiuni C.E.C cu ciști
guri. precum și pe alte instrumente 
de economisire.

Unu’ dintre importantele avanta
je acordate de stat tuturor depu
nătorilor la C.E.C. indiferent de 
instrumentul sau forma de econo
misire folosită ii constituie garan
ție statului asupra sumelot depuse. 
Aceasta înseamnă că depunătorii

de doliu din Capitală
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia cel mai inalt omagiu pe care ii 
putem aduce memoriei tovarășului 
Leonid Brejnev. contribuției sale de 
seamă la cauza păcii este acela de a 
continua și duce mai departe efor
turile pentru soluționarea probleme
lor complexe care confruntă omeni
rea. pentru reducerea Încordării și 
reluarea destinderii, pentru instau
rarea unui climat nou in relațiile 
dintre state, pe baza principiilor 
egalității, respectării independenței 
și suveranității naționale, a dreptu
lui fiecărui popor de a-și făuri viața 
așa cum dorește, intr-un climat de 
securitate. înțelegere, pace și coope
rare reciproc avantajoasă.

Omagiind astăzi memoria celui 
dispărut — a spus vorbito"ul in con
tinuare — oamenii muncii din tara 
noastră evocă contribuția sa la dez
voltarea relațiilor de prietenie și co- 
labo-are dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică.

Bazate pe deplină egalitate, stimă 
și respect reciproc, pe principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, relațiile de prietenie și colabo
rare româno-sovietice, cu îndelungate 
tradiții, contribuie la accelerarea 
construcției socialiste și comuniste în 
cele două țări, servesc cauzei gene
rale a socialismului, progresului și 
păcii in lume.

Vorbitorul a arătat că raporturile 
personale de prietenie, încredere și 
stimă reciprocă dintre tova-ăsul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Brejnev, frecventele lor intîlniri, 
convorbiri și înțelegeri au adus con
tribuții hotăritoare la întărirea bune
lor relații româno-sovietice, impri- 
mind, de fiecare dată, noi dimen
siuni colaborării rodnice multilaterale 
dintre cele două partide și state.

Cu prilejul vizitei din noiembrie 
1976 în țara noastră a tovarășului 
Leonid Brejnev, la mitingul prie
teniei româno-sovietice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „în pro
blemele fundamentale ale vieții 
internaționale, Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. desfășoară o 
conlucrare tot mai activă, aducin- 
du-și astfel contribuția la soluționa
rea marilor probleme contemporane, 
la cauza socialismului și păcii. Ca 
partide de guvernăihînt a două state 
socialiste vecine, partidelor noastre 
comuniste le revine marea răspun
dere să construiască o prietenie și 
solidaritate de neclintit intre po
poarele celor două țări. Să facem ast
fel incit relațiile dintre țările, po
poarele și partidele noastre să repre
zinte un adevărat, model de prie
tenie și bună vecinătate între două 
țări bare făuresc in strinsă colabora
re, pe pămîntul lor, cea mai dreaptă 

anului de această mină in între
cerea socialistă. Urmărind realizarea 
ritmică si la toate sortimentele a 
planului la nroductia fizică, mine
rii de aici au dat suolimentar. de 
la începutul anului. 136 tone plumb, 
757 tone zinc. 212 tone cupru. 4 500 
tone pirită. De remarcat este fap

pot să solicite unităților C.E.C. ori- 
cind restituirea sumei dorite in li
mita soldului din libretul de eco
nomii sau din contul curent perso
nal. Unitățile C.E.C. âu obligația 
să restituie Imediat depunerile efec
tuate pe libretele de economii, in 
conturile curente personale, pe o- 
bligatiuni C.E.C. cu ciștiguri și pe 
alte instrumente de economisire, la 
cererea titularilor sau a persoanelor 
ifidreptățite să încaseze sumele 
respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună după cum cred de cu
viință. timp nelimitat, nu numai de 
sumele depuse, dar si de dobinzile 
și ciștigurile acordate de C.E.C.. le
gea asigurind imprescriptibilitatea 
acestora. Garanția statului asupra 
sumelor depuse la C.E.C. iși are! 
izvorul in insăși Constituția Repu
blicii Socialiste România care pre
vede : „Dreptul de proprietate per
sonală este ocrotit de lege. Pot con
stitui obiect al dreptului de pro
prietate personală veniturile si eco
nomiile provenite din muncă...". 
Această prevedere constituie pen
tru cetățeni prilej de meditații asu
pra chibzuințe!, asupra modului 
cum folosesc si cînd folosesc eco
nomiile de care dispun, cum si unde 
le păstrează Procurarea unor obiec
te de folosință îndelungată si de va
loare mare implică stringerea su
melor necesare, iar locul de păs
trare ceJ mai potrivit sigur și a- 
vantaios este Casa de Economii si 
Consemnatiuni.

Dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună 

de sumele depuse 
la C.E.C.

Printre drepturile si avantajele 
care sini asigurate de Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni titularilor 
libretelor de economii, ai conturilor 
curente personale sau ai depozite

societate cunoscută in istorie — so
cietatea socialistă și comunistă".

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare politică, economică, cul
turală, științifică și in alte domenii 
vor continua să se intensifice și să se 
lărgească tot mai puternic, atît oe 
plan bilateral, Cit și in cel al conlu
crării pe plan international, in inte
resul popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

Evocînd. de asemenea, memoria to
varășului Brejnev. ambasadorul V. I. 
Drozdenko a arătat că de numele lui 
Leonid llici Brejnev sint indisolubil 
legate numeroase etape din istoria 
statului sovietic. în biografia sa de 
muncă s-au oglindit in chip elocvent 
industrializarea și colectivizarea Țării 
Sovietelor. Marele Război pentru 
Apărarea Patriei și renașterea postbe
lică. valorificarea păminturllor ințe- 
lenite și explorarea Cosmosului, ela
borarea noii Constituții a U.R.S.S. și 
formularea unor importante iniția
tive de pace.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că L.I. Brejnev a manifestat o preo
cupare constantă pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și România, dintre 
partidele comuniste și popoarele 
noastre. în acest context, el a citat 
cuvintele celui dispărut : „Poporul 
nostru apreciază prietenia și colabo
rarea cu poporul român. Noi tindem 
neabătut ca relațiile sovieto-romăne, 
cu conținut variat, să servească ferm 
intereselor construcției socialiste și 
comuniste. întăririi continue a comu
nității socialiste, cauzei păcii in lu
mea întreagă".

în continuare, ambasadorul Uniunii 
Sovietice a arătat că pentru consoli
darea acestor relații au o însemnăta
te deosebită documentele adoptate in 
timpul vizitei din noiembrie 1976 a 
lui Leonid llici Brejnev la București, 
celelalte înțelegeri convenite în 
timpul întîlnirilor și convorbirilor cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România. Toate acestea — a spus 
vorbitorul — constituie o bază te
meinică Denthi extinderea conlucră
rii rodnice dintre partidele si țările 
noastre in domeniile economiei și po
liticii. științei si culturii, pe arena 
internațională.

In încheiere, ambasadorul U.R.S.S. 
a menționat că poporul sovietic im- 
părtăsește oe deplin convingerea fer
mă exprimată de Plenara extraordi
nară, a C.C. al P.C.U.S. că partidul 
va nromova politica leninistă clar 
exprimată in hotăririie. Congreselor 
XXIII—XXVI ale P.C.U.S.. la a că
ror elaborare și înfăptuire si-a adus 
o deosebită contribuție Leonid llici 
Brejnev. subliniind că va dezvolta 
si in viitor economia, va ridica ni
velul de bunăstare al ponorului. va 
milita nentru destindere, centru pace 
si securitatea poooarelor.

tul că aceste rezultate le-au obti
nut concomitent cu reducerea chel
tuielilor materiale, unitatea inregis- 
trind o depășire a indicatorului pro
ducție netă cu peste 26 milioane lei 
in această perioadă. (Gheorghe 
Susa).

lor de obligațiuni C.E.C. cu ciști
guri încredințate spre păstrare uni
tăților C.E.C.. este și dreptul de a 
împuternici alte persoane de a dis
pune de sumele economisite pe 
aceste instrumente de economisire, 

împuternicirea altor persoane de 
a dispune de sumele economisite la 
C.E.C. se realizează prin interme
diul „clauzei de împuternicire", va
labilă numai pe timpul vieții titu
larului.

Clauza de împuternicire poate fi 
introdusă la emiterea libretului de 
economii de titular sau de depună
tor (cind depunerea inițială este 
făcută de o persoană pe numele 
altei persoane).

Ulterior emiterii libretului de 
economii clauza de împuternicire 
poate fi introdusă numai de titu- 
jar. oricînd. cu prilejul unei depu
neri de minimum 5 lei.

Este important de reținut că anu
larea sau modificarea clauzei de 
împuternicire o poate solicita nu
mai titularul instrumentului de 
economisire și se realizează prin 
emiterea unui nou instrument de 
economisire cu același număr sau 
cu alt nlimăr.

Clauza de împuternicire se poate 
introduce în favoarea a cel mult 
două persoane maiore.

Persoanele înscrise la clauza de 
împuternicire pot dispune de su
mele depuse pe instrumentele de 
economisire pentru care li s-a dat 
împuternicirea pină la restituirea 
totală a soldului și lichidarea in
strumentului de economisire

De menționat că persoanele în
scrise la clauza de împuternicire 
pot dispune de soldul instrumentu
lui de economisire numai oe tim
pul vieții titularului în caz de de
ces al titularului clauza de împu
ternicire iși pierde valabilitatea, iar 
de sumele economisite pot dispune 
persoanele inscrise la disoozitia 
testamentară sau in lipsa acesteia 
moștenitorii legali sau testamentari 
ai titularului.



TOATE MERIDIANELE GLOBULUI, POPOARELE CER
Consultări în vederea
formării noului guvern Funeraliile lui Leonid llici Brejnev

SĂ FIE LUATE MĂSURI ÎMPOTRIVA
PERICOLULUI NUCLEAR

Conferință în sprijinul lichidării arsenalelor atomice „Știința între război
STOCKHOLM. — La Stockholm 

s-au desfășurat lucrările unei con
ferințe a organizației „Inginerii d.n 
Suedia împotriva armelor nuclea
re". Președintele organizației, Rolf 
Bjornstaedt, membru al conducerii 
Institutului internațional din Stoc
kholm pentru cercetări in domeniul 
păcii (S.I.P.R.I.), a subliniat necesi
tatea de a se desfășura o luptă ac
tivă împotriva pericolului de utili
zare. a armelor nucleare, pentru re-

ducerea arsenalelor atomice, pină 
la distrugerea completă a acestora. 
Sarcina noastră — a relevat vorbi
torul — este de a arăta lumii la ce 
urmări primejdioase poate duce fo
losirea celor mai noi achiziții ale 
științei și tehnicii în scopuri mili
tare. Este necesar ca inginerii și oa
menii de știință din toate țările, 
alături de alte forțe iubitoare de 
pace din lume, să acționeze cu fer
mitate împotriva pericolului nuclear 
—a subliniat Rolf Bjornstaedt.

Apel adresat poporului japonez
TOKIO. - Peste 80 030 de japonezi din toate zonele țării au luat 

paite la un miting organizat în parcul Yoyogi din Tokio, în' sprijinul ce
rerii de interzicere a armelor nucleare. Participanții s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru semnarea unui acord internațional împotriva folosirii 
armelor nucleare de distrugere în masă. In cadrul mitingului a fost adop
tat un aoel către poporul japonez de a se împotrivi planurilor S.U.A. 
vizind staționarea, la baza Misawa, din insula Honshu, a avioanelor de 
luptă „F-16", dotate cu focoase nucleare.

Mitingul de la Tokio a fost precedat de adunări similare in toate 
prefecturile Japoniei.

Medicii - participant activi la lupta pentru 
preîntîmpinarea unei conflagrații

în prefectura Simane din Japonia 
a fost formată organizația ..Medicii 
pentru preîntâmpinarea unui război 
nuclear". La congresul de consti
tuire, desfășurat in orașul Matsue,

participanțil și-au exprimat hotă- 
rirea de a participa activ la lupta 
pentru interzicerea și lichidarea ar
melor nucleare.

„Nu rachetelor în Anglia !"
LONDRA. — într-un interviu 

acordat săptăminalului ..Labour 
Weekly", John Silkin, membru al 
„cabinetului fantomă" laburist a 
criticat planurile de amplasare în 
Marca Britanic a rachetelor ame
ricane ..Cruise", precum și cele pri
vind modernizarea flotei britanice 
de submarine nucleare. Aceste mă-

„Un conflict nuclear 
ar fi o sinucidere"

OTTAWA. — „Un război nuclear 
ar fi o sinucidere" pentru statele 
lumii, a declarat contraamiralul a- 
merican in retragere Eugen Carroll, 
la o conferință asupra consecințelor 
unei conflagrații atomice, care se 
desfășoară la Winnipeg în Canada. 
„Armele nucleare nu sînt arme de 
apărare, ele distrug sau sînt distru
se". a arătat vorbitorul. în fata ce
lor peste 300 de participant! la 
dezbateri. Indiferent din ce parte ar 
Începe un război nuclear — a adău
gat militarul american — el nu ar 
putea fi altceva decît. „o misiune de 
sinucidere" colectivă.

suri ar pune în pericol securitatea 
tării, a spus politicianul britanic. El 
a relevat că refuzul privind ampla
sarea pe pămîntul Angliei a arme
lor nucleare americane ar fi singu
ra hotărîre logică în actualele con
diții ale complicatei situații inter
naționale de astăzi.

înarmările factor 
de adîncire a decalajelor 

economice
DAKAR — Primul ministru al 

Senegalului, Habib Thiam, a decla
rat că raporturile de cooperare in
tre țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare sînt împiedicate 
de continuarea cursei înarmărilor, 
informează agenția U.P.I. „Dacă 
dezarmarea ar putea fi înfăptuită 
ar exista o cooperare „nord-sud" 
mult mai strînsă și o parte mai 
mare din resursele lumii ar putea 
fi consacrată lichidării decalajelor, 
sporirii ajutorului destinat, in spe
cial, țărilor in curs de dezvoltare", 
a subliniat el.

și pace"
BERLINUL OCCIDENTAL —

Problemele păcii și luptei împo
triva pericolului nuclear vor fi 
principalele teme aflate pe ordi
nea de zi a conferinței internațio
nale „Știința între război și pace", 
care se va desfășura, la sfîrsitul 
lunii ianuarie, in Berlinul occiden
tal. Organizatorii forumului — re
prezentanții a patru institute de 
învătămint superior din Berlinul 
occidental — au subliniat că oa
menii de știință poartă o înaltă 
răspundere pentru salvgardarea 
păcii.

înghețarea armamentului 
nuclear reprezintă 

o opțiune clară a opiniei 
publice americane

Reacții critice 
iată de o declarație 

a președintelui S.U.A.
WASHINGTON (Agerpres). — 

Uniunea Americană pentru Liber
tățile Civile (A.C.L.U.) a reacționat 
cu indignare față de acuzația pre
ședintelui Ronald Reagan, potrivit 
căreia mișcarea din S.U.A. pentru 
stoparea cursei înarmărilor nu- 
c’°are ar fi manipulată din afară. 
„îți provoacă mîhnire să-1 vezi pe 
președintele american revenind la 
tactlcile „mccarthysmului"... Acuza
țiile despre manipulări secrete de 
către agenți străini otrăvesc izvo
rul dezbaterii publice", se soune in 
declarația A.C.L.U., citată de agen
ția Associated Press.

La rindul său, Reuben McCor- 
nack. directorul din Washington al 
Campaniei pentru înghețarea ar
melor nucleare, ca un prim pas 
spre înfăptuirea dezarmării, s-a re
ferit la referendumul de la 2 no
iembrie cu privire la armele nu-, 
cleare. spunînd că „declarația pre
ședintelui arată că el și-a pierdut 
încrederea în democrație". ..12'mi
lioane de oameni — a evidențiat 
McComack — au votat pentru o în
ghețare americano-sovietică a ar
melor nucleare, un referendum pe 
care in mod clar președintele l-a 
pierdut. Azi, în loc să accepte în
demnul alegătorilor, el preferă, în 
mod regretabil, să ponegrească in
tegritatea acelor americani leali 
care cred că o încetare a cursei 
înarmărilor nucleare în S.U.A. și 
U.R.S.S. convine cel mai bine in
tereselor celor două țări". t
____________________ y

ROMA 15 (Agerpres). — Luni au 
început consultările șefului statului 
italian in vederea formării celui 
de-al 13-lea guvern al Italiei postbe
lice. A. Pertini s-a întilnit luni cu 
liderii partidelor mai mici si cu ul
timii doi foști președinți în viată — 
Giuseppe Saragat și Giovanni Leone. 
Marti. Pertini are programat să se 
consulte cu liderii celor mai mari 
partide — democrat-creștin. comu
nist si socialist — iar miercuri se 
așteaptă să numească un premier 
<are să încerce să formeze o coali
ție guvernamentală. *

Conferință consacrată 
reunificării Coreei

PHENIAN 15 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen. a arătat, intr-un mesaj adresat 
Conferinței internaționale a tineretu
lui consacrată reunificării pașnice și 
independente a Coreei, ce are loc la 
Tokio, că „cea mai rezonabilă cale" 
pentru reunificarea țării este, in pre
zent. „retragerea trupelor americane 
din Co-eea de Sud. încetarea ameste
cului • american în treburile interne 
ale Coreei și crearea Republicii Con
federate Democrate Koryo, prin uni
rea Nordului cu Sudul" — informea
ză agenția A.C.T.C.

în cadrul conferinței Internationa
le a tineretului de la Tokio a fost 
transmis un mesai din partea Uniu
nii Tineretului Comunist din Româ
nia.

bolivia: Măsuri pentru 
relansarea economiei

LA PAZ 15 (Agerpres). — Parla
mentul bolivian s-a pronunțat pentru 
naționalizarea întreprinderii nord-a- 
mericane de furnizare a energiei e- 
lectrice „Bolivian Power Co", care 
acționează in Bolivia — transmite a- 
genția Prensa Latina. Măsura a fost 
avansată de președintele țării. Her
nan Siles Zuazo, în cadrul progra
mului economic guvernamental de 
urgență, care urmărește relansarea 
economiei naționale. Inițiativa, este 
sprijinită și de Mișcarea Naționalis
tă Revoluționară (M.N.R.). Frontul 
Revoluționar de Stingă (F.R.I.) și 
Partidul Democrat Creștin (P.D.C.) 
din Bolivia, acestea cerind ca na
ționalizarea să nu implice plata nici 
unei indemnizații către întreprinde
rea amintită.

Programul guvernamental de ur
gență al Boliviei, prezentat la 6 oc
tombrie, se extinde pe durata a 100 
de zile și vizează, in afară de trece
rea unor întreprinderi in proprietatea 
statului, reevaluarea monedei națio
nale, stabilirea unei proporții juste 
intre prețuri și retribuții, precum și 
fixarea unui salariu minim pentru 
oamenii muncii bolivieni.

MOSCOVA 15 (Agerpres). (Cores
pondentă de la Iosif Dumitrașcu) : 
La 15 noiembrie, cu un sentiment de 
profundă durere, poporul sovietic l-a 
condus ne ultimul drum pe Leonid 
llici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. La 
Moscova, pe frontispiciile clădirilor, 
ministerelor și instituțiilor centrale 
este arborat drapelul în berna. Pe 
străzi domnește liniștea, o atmosferă 
solemnă. Mii și mii de locuitori ai 
Moscovei, reprezentanți ai republici
lor unionale, regiunilor și ținuturilor 
s-au strins astăzi pentru a aduce un 
ultim omagiu marelui dispărut. Pre
tutindeni. steaguri și portrete îndo
liate.

...Sala Coloanelor a Casei Sindica
telor din Moscova, tn ultimul schimb 
al gărzii de onoare, la catafalc se 
află I. V. Andropov, ceilalți membri 
ai conducerii de partid și de stat 
sovietice.

Ora 11. în acordurile unei me
lodii funebre, sicriul cu corpul neîn
suflețit este scos din Sala Coloanelor 
si instalat pe un afet de tun. Corte
giul se pune in mișcare spre Piața 
Roșie.

în procesiune., in urma sicriului 
merg conducătorii partidului comu
nist și ai statului sovietic, membrii 
comisiei pentru organizarea funera
liilor. rudele și persoanele apropiate, 
reprezentanți ai opiniei publice.

în fata procesiunii — între sutele 
de coroane se află coroana depusă 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Urmează generali din forțele ar
mate sovietice care poartă ordinele 
și medaliile, sovietice și străine cu 
care L. I. Brejnev a fost distins pen
tru activitatea sa îndelungată în 
funcția de conducător al partidului 
și statului sovietic. Printre ele sint 
si înaltele ordine românești cu care 
L. I. Brejnev a fost distins pentru 
meritele sa'e în întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Pa-tidul Comunist Român si Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre poporul român și popoarele 
U.R.S.S.

Piața .Rosie. In strictă aliniere, 
aici se află unităti a’e garnizoanei 
Moscova, cu drapelele de luptă 
coborîte în bernă.

Procesiunea funebră pătrunde în 
piață. Se oprește la Mausoleul lui 
Lemn, unde sicriul cu corpul neîn
suflețit al celui dispărut este instalat 
pe catafalc.

In tribunele rezervate oaspeților 
străini se află delegația de partid și 
de stat a tării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Mitingul de doliu este deschis de 
I. V. Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

în cuvintarea sa. Iuri Andropov a 
adus un omagiu lui L. I. Brejnev, 
subliniind că întreaga sa viață și 
activitate au fost puse în slujba in
tereselor oamenilor muncii. De acti
vitatea lui Leonid llici Brejnev. a 
spus în continuare vorbitorul, este 
legată o perioadă extrem de impor
tantă din istoria partidului și a țării. 
Sub conducerea lui. s-a elaborat și a 
fost t’-anspusă cu consecventă în via
tă politica partidului, ca-acterizată 
prin grija permanentă fată de omul 
muncii, fată de ridicarea bunăstării 
ponorului. /

în aceste momente triste, a arătat 
I. V. Andronov, luîndu-ne rămas bun 
de la Leonid I’ici B-emev. întregul 
nostru partid, Comitetul său Central 
iși declară hotărîrea de a transpune 
ferm și consecvent în viață acea linie 
strategică în politica internă și ex
ternă elaborată sub influenta bine
făcătoare a lui Leonid llici Brejnev.

Unindu-sș și mai strins în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral și al conducerii sale colective, 
oamenii sovietici decla-ă că sprijină 
politica partidului și manifestă o 
nemărginită încredere în ea. Partidul 
va face și pe viito- tot ceea ce va 
fi necesar pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului, pen
tru dezvoltarea ba’e'or democratice 
ale societății sovietice, pentru întă
rirea capacității economice si de 
apărare a țării, pentru consolidarea 
prieteniei popoarelor frătestl ale 
U.R.S.S. Comitetul Central al P.C.U.S. 
va transpune neabătut în viață hotă- 
rîrile celui de-al XXVI-lea Congres 
al partidului, voința poporului so
vietic.

Subliniind că poporul sovietic va 
face totul pentru întărirea continuă 
a unității statelor socialiste, a comu

niștilor din întreaga lume în lupta 
pentru obiectivele și idealurile socia
lismului și comunismului, vorbitorul 
a relevat că Uniunea Sovietică men
ține și va dezvolta solidaritatea și 
colabo-area cu țările care s-au eli
berat de sub jugul colonial, cu lupta 
popoarelor pentru independență na
țională și progres social. Vom fi în
totdeauna credincioși, a spus I. V. 
Andropov, cauzei luptei pentru pace, 
pentru destinderea încordării inter
naționale.

în încheierea cuvîntării. vorbitorul 
a spus : P.C.U.S. declară cu fermita
te că slujirea cauzei clasei muncitoa
re. a poporului muncitor, a cauzei 
comunismului și păcii — căreia 
Leonid llici Brejnev i-a consacrat 
întreaga sa viață — reprezintă și va 
reprezenta țelul suprem și rațiunea 
întregii activități a partidului.

Au luat, de asemenea, cjvîntul : 
D.F. Ustinov, membra al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S., A. P. Aleksan
drov, președintele Academiei de 
Științe a UR.S.S., V.V. Pușkarev, 
muncitor la Fabrica de mașini de cal
cul analitic din Moscova, A. F. Gor- 
dienko. prim-secretar aii Comitetului 
orășenesc Dneorodzerjinsk al P.C. 
din Ucraina, care au evocat perso
nalitatea lui L. Brejnev și i-au adus 
un ultim omagiu.

Mitingul de doliu se încheie. Ră
sună din nou acordurile marșului 
funebru. Procesiunea fune-ară se 
îndreaptă sure zidul Kremlinului.

...Ora 12.45. Sicriul cu cornul neîn
suflețit este coborît în criptă.

Fanfara intonează Imnul de Stat 
al U.R.S.S. Răsună salve de artilerie. 
Simultan, sînt trase salve de artile
rie în capitalele republicile- 
le, Precum și în alte orașe vUniu- 
nii Sovietice.

Este clina în care popoarele Uniu
nii Sovietice aduc un ultim și pro
fund omagiu celui dispărut. S-au 
oorit. timp de cinci minute, activi
tățile în întrenrinde-ile si instituții
le întregii Uniuni Sovietice. Timp 
de trei minute, răsună sirenele din 
fabrici și uzine, de la căile fe-ate și 
de pe navele flotelor maritimă și 
fluvială.

Prin fata mausoleului. în tribuna 
căruia se află conducători de pa-tid 
și de stat, au defilat unități ale gar
nizoanei din Moscova, aducind ulti
mul salut militar celui dispărut.

S.U.A.

(ma economică și efectele
Guvernul vest-german anunță reducerea cheltuielilor 
sociale, a alocațiilor de șomaj și pentru pensionari

Agenția France Presse a transmis un comentariu consacrat amplelor 
manifestații organizate de sindicatele vest-germane, în apărarea locuri
lor de muncă, împotriva concedierilor masive ca urmare a agravării re
cesiunii economice. Agenția relatează : '

ei asupra lumii occidentale
Partidele socialiste și socîal-democrate din țările Pieței 

comune se pronunță pentru extinderea investițiilor 
publice și abolirea practicilor monetare restrictive

Anularea restricțiilor 
privind livrarea unor 

utilaje către U.R.S.S.
WASHINGTON (Agerpres). —

T. A.S.S. transmite : Președintele
Ronald Reagan a anuntat anularea 
asa-ziselor „sancțiuni" fată de
U. R.S.S.. care interziceau să se li
vreze Uniunii Sovietice utilaj pen
tru conducte de petrol șl gaze de 
către societăți americane, filialele lor 
din străinătate și companii Străine 
producătoare de asemenea utilai după 
licențe americane. Cu ajutorul aces
tor măsuri. Washingtonul a încercat, 
fără succes, să torpileze construcția 
conductei de gaze Siberia — Europa 
occidentală.

Anunțind anularea „embargoului". 
Reagan a afirmat, totodată. că 
S.U.A. au ajuns. împreună cu alia- 
tii lor. la un acord privind restricții 
asupra comerțului cu U.R.S.S.

Pentru o nouă ordine internațională in domeniul 
informației

TUNIS 15 (Agerpres). — La Tu
nis s-au încheiat lucrările celei de-a 
IlI-a Adunări generale a „Pool“-ului 
agențiilor de presă din țările partici
pante la mișcarea de nealiniere. Adu
narea generală a dezbătut și aprobat 
Statutul „Pool“-ului, precum și Pro
gramul de acțiune pentru următorii 
trei ani (1983—1985). Statutul prevede, 
intre altele, că, alături de agențiile 
membre, la activitatea Pool-ului pot 
participa. în condiții de egalitate, a- 
gențiile țărilor care nu sînt mem
bre ale mișcării, dar iau parte la ac
tivitățile acesteia și recunosc prin
cipiile nealinierii.

în cadrul dezbaterilor a luat cu- 
vintul Ion Cumpănașu. director ge
neral al „Agerpres". care a prezen
tat concepția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind locul 
important al mișcării de nealiniere

In lumea contemporană și, în acest 
cadru, a subliniat însemnătatea ce 
revine cooperării în domeniul mijloa
celor de informare in scopul unei 
mai bune cunoașteri a realizărilor și 
aspirațiilor popoarelor din țările 
nealiniate. în curs de dezvoltare, al 
promovării Idealurilor lor de inde
pendență, progres și pace, al reducerii 
și eliminării gravelor disparități care 
există, in prezent, in fluxul informa
țional mondial, al instaurării unei noi 
ordini internaționale in domeniul in
formației ca parte integrantă a noii 
ordini politice și economice interna
ționale.

Adunarea generală a ales noul co
mitet de coordonare al Pool-ului. 
Președinte al comitetului, pe o pe
rioadă de trei ani. a fost ales Bechir 
Toual, președinte-director general 
al Agenției tunisiene de presă — 
T.A.P.

Trei mari manifestații sindicale, 
care au reunit în total 500 000 de 
persoane, pentru a protesta împo
triva politicii sociale și economice 
a guvernului cancelarului Helmut 
Kohl, organizate in primele săptă- 
mini de la instalarea noului gu
vern de la Bonn, confirmă — po
trivit observatorilor — voința sin
dicatelor vest-germane de a-și face 
ascultat glasul.

„Toamna fierbinte" promisă de 
Confederația sindicală D.G.B. (care 
numără 8 milioane de membri) 
cancelarului Kohl in momentul 
preluării funcțiilor sale, la 1 oc
tombrie, s-a concretizat deja prin 
importante manifestații de masă la 
sfirșit de săptămînă în marile 
orașe : peste 200 000 de persoane la 
Frankfurt pe Main, Nurnberg, 
Dortmund, aproape 200 000 persoa
ne la Stuttgart și Hanovra și peste 
100 000 de persoane la Hamburg și 
Saarbriicken.

„Avînd in vedere perspectiva a 
peste 2 milioane de șomeri pină la 
sfîrșitul anului, cerem o reformă 
de profunzime a sistemului econo
mic vest-german" — a subliniat

★
BONN 15 (Agerpres). — Helmut 

Schlesinger, vicepreședinte al Bun
desbank. a cerut, luni, reducerea 
salariilor reale ale oamenilor mun
cii vest-germani. în 1933, pentru al 
treilea an consecutiv, relatează a- 
genția Reuter. Această cerere, se 
precizează, se adaugă propunerilor 
de înghețare a salariilor, formulâ-

Georg Benz, unul din conducătorii 
sindicatului metalurgiștilor „Ig Me
tal", care are 2,6 milioane membri.

Guvernul cancelarului Kohl a 
anunțat o serie de reduceri ale 
cheltuielilor sociale în bugetul pe 
1982 cu 5,65 miliarde mărci. S-a 
hotărît reducerea cu 1,26 miliarde 
mărci a bugetului Oficiului Federal 
al Muncii, însărcinat să acorde 
alocații de șomaj celor două mili
oane de șomeri. Urmează, de ase
menea, să fie diminuate cu 980 
milioane mărci alocațiile pentru fa
milii, iar fondurile statului pentru 
pensionari cu 440 milioane mărci. 
Se are, de asemenea, în vedere 
blocarea pensiilor pină la 1 iu
lie 1983.

Toate acestea constituie opțiuni 
criticate puternic de sindicate, care 
consideră că ele vor agrava în mod 
considerabil criza. Ca urmare, sin
dicatele au propus propriul lor 
program de luptă Împotriva șo
majului. Și mișcarea sindicală este 
hotărîtă să-și continue demonstra
țiile de masă pentru a-și face cu
noscute sus și tare revendicările — 
scrie in încheiere France Presse.

★
te de unii membri ai cabinetului 
vest-german. in scopul declarat de 
depășire a actualelor dificultăți e- 
conomice cu care se confruntă R.F. 
Germania. Prin ambele măsuri, e- 
forturile de depășire a recesiunii 
voi- fi suportate direct de oamenii 
muncii vest-germani.

PARIS. — La Paris s-au desfășurat lucrările unei reuniuni a repre
zentanților partidelor socialiste și socîal-democrate din țările Pieței co
mune. la care au luat parte, de asemenea, delegați din Spania și Por
tugalia, precum și observatori din Austria și țările scandinave — infor
mează agenția Reuter. Reuniunea a fost consacrată Examinării modalită
ților de înlăturare a dificultăților economice cu care este confruntată 
Europa occidentală.

tn intervenția sa, Joop den Uyl, președintele Uniunii partidelor socia
liste din C.E.E., a arătat că la ora actuală țările Pieței comune se află 
într-o profundă recesiune al cărei rezultat pe plan social este existența 
a 11 milioane de șomeri. La rindul său, liderul social-democrat danez, 
Anker Joergensen, a afirmat că Eurdpa occidentală cunoaște o criză eco
nomică ce se adincește, fără ca pentru moment să se ivească speranțe de 
redresare.

In discursul său, Lionel Jospin, prim-secretar al Partidului Socialist 
Francez, a arătat că adoptarea unor programe în domeniul industriei ca 
și pe plan social reprezintă, după opinia sa, singura alternativă la „fali
mentul" politicilor monetare restrictive care domină strategia economică 
a principalelor state occidentale industrializate.

Intervenind in cadrul dezbaterilor, ministrul de externe al Franței, 
Claude Cheysson, a relevat că marile companii transnaționale nu au făcut 
decît să agraveze dificultățile generale, acționind numai in interesul lor 
și in afara oricărui control din partea guvernelor țărilor unde iși desfă
șoară activitatea.

Recesiune de o amploare tară precedent

i^AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt .1

’ÎL, ,

„DE LUCRU PENTRU TOȚI" - se poate citi pe pancartele purtate de 
participanții la o mare manifestație din R.F.G in apărarea locurilor de 

muncă

La încheierea reuniunii, partici
panții au adoptat un document in 
care se apreciază că. la ora actua
lă, Europa occidentală trece prin- 
tr-o puternică recesiune economi
că. ceea ce impune, după opinia 
socialiștilor, nu practici monetare 
restrictive, ca in Marea Britanie șl 
Statele Unite, ci măsuri de relan
sare a activității în economie, pre
cum și pentru combaterea șomaju
lui. transmite agenția France 
Presse.

Documentul, intitulat „Criza In 
Europa (occidentală) și răspunsul

socialist", insistă asupra rolului 
preponderent pe care trebuie să il 
aibă, in cadrul acțiunilor de relan
sare. investițiile publice, mențio- 
nind, totodată, că partidele socia
liste susțin eforturile destinate în
tăririi controlului asupra activității 
companiilor transnaționale.

Pe de altă ■ parte. în document 
se subliniază necesitatea întreprin
derii de noi eforturi pentru oprirea 
cursei înarmărilor și pentru o „dez
voltare pașnică, mai ales in țările 
lumii a treia", notează A.F.P.

OLANDA : înăsprirea climatului social
HAGA 15 (Agerpres). — Noul gu

vern olandez a propus înghețarea 
prețurilor și salariilor pentru mai 
multe luni, începind de la 1 ianua
rie 1983. a anunțat purtătorul de 
cuvint al cabinetului condus de 
Ruud Lubbers, citat de agenția 
Reuter.

Aplicarea unei asemenea măsuri 
este de natură să înăsprească și mai 
mult situația pe plan social, arată

agenția', tntr-un moment caracteri
zat prin numeroase acțiuni de pro
test împotriva •repartizării inegale 
în rindul populației a poverilor 
crizei economice. Se menționează 
în acest sens greva cadrelor didac
tice. declanșată luni, la chemarea 
sindicatelor, pentru o perioadă de 
cinci zile și la care participă pro
fesorii din 2 000 de școli ale tării.

AUSTRALIA ; șomajul și inflația sînt în creștere rapidă
CANBERRA 15 (Agerpres). — Gu

vernul australian a examinat, luni, 
în cadrul unei ședințe de o zi. di
ficultățile economice crescinde ale 
tării, informează agenția Reuter, 
mentionînd că rata șomajului — 
care a atins nivelul anual de 7,7 la 
sută — și cea a inflației, de 12.3 
la sută — sint in creștere rapidă. 
La sfîrșitul reuniunii vicepremierul 
Douglas Anthony, a declarat, in ca
drul unei conferințe de presă, că

guvernul australian intenționează să 
inghețe. pentru întreg anul viitor, 
veniturile si salariile. Deși măsura 
este anunțată ca avind drept scop 
combaterea inflației si a somatului, 
aflate în creștere. Douglas Anthony 
a precizat că nu se are in vedere 
si înghețarea preturilor, ceea ce e- 
chivalează. potrivit observatorilor, 
cu scăderea puterii de cumpărare si. 
în consecință, a nivelului de trai 
al oamenilor muncii australieni.

MESAJ IUGOSLAV ADRESAT 
PREȘEDINTELUI IRANULUI. Pre
ședintele Republicii Islamice Iran, 
Scyyed Aii Khamenei, l-a primit pe 
Lazar Moisov, secretarul federal 
iugoslav pentru afacerile externe, 
aflat in vizită oficială la Teheran. 
Cu acest prilej, președintelui Kha
menei i-a fost inminat un mesaj 
din partea prezidiului R.S.F. Iu
goslavia — menționează agenția 
Taniug.

CONDUCEREA FEDERALA A 
ORGANIZAȚIEI „TINERII DEMO- 
CRAȚI" a hotărit separarea ofi
cială de Partidul Liber Democrat 
din R.F.G.. transmite agenția D.P.A. 
Organizația va ține in această pro
blemă un congres extraordinar la 
27 noiembrie la Bochum. După cum 
se știe. Partidul Liber Democrat a 
rupt recent coaliția cu Partidul 
Social-Democrat din R.F.G., aliin- 
du-se cu Uniunea Creștin Demo
crată.

PROTOCOL IUGOSLAVO-AL- 
BANEZ. între Iugoslavia și Alba
nia. la Belgrad a fost semnat, vi
neri. un protocol privitor Ia schim
burile de mărfuri pe anul 1983. 
După cum precizează agenția Ta
niug. potrivit prevederilor proto
colului. valoarea totală a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări va atinge. în anul viitor, nive
lul de 130 milioane de dolari.

REFERENDUM ÎN SRI LANKA. 
Președintele Republicii Sri Lanka. 
Junius Jayawardene, a dat publi
cității o declarație in care anunță 
că. la 22 decembrie, va avea loc 
referendumul asupra prelungirii 
mandatului actualului parlament pe 
o perioadă de șase ani, fără a se 
mai organiza alegeri generale.

„ARTA POPULARA ROMA
NEASCA". La Galeria „Zentrum- 
107“ din orașul Innsbruck, a avut 
loc vernisajul expoziției „Arta 
populară românească". Manifesta
rea, care s-a bucurat de un deose
bit Interes, include, pe lingă o ex
poziție de costume naționale, lu
crări de ceramică și de artizanat, 
o expoziție de pictură (lucrări de 
T. Bogoi, Eugenia Butuc-Marineseu 
și Gh. Răducanu) și de carte cu a- 
ceastă tematică, tn cuvintarea ros
tită, prof Tiberlu Lichtfuss a sub
liniat deosebita valoare și expresi
vitate a artei populare românești, 
locul aparte pe care aceasta il 
ocupă in cultura universală.

TREN DE MARE VITEZA. O nouă linie de cale ferată pentru tre-
nurile exprese a fost inaugurată, luni, intre Tokio și orașul Niigata, pe 
o porțiune de 270 kilometri. Pe această magistrală feroviară, trenurile 
vor putea dezvolta o viteză de 210 kilometri pe oră, ceea ce va scurta 
la o oră și 45 de minute durata drumului dintre cele două orașe. Calea 
ferată trece prin 23 de tuneluri, intre care șt cel mai mare tunel feroviar 
din lume — Shimizu — cu o lungime de 22,2 km.

VIZITA. Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, va face o vizită 
oficială in S.U.A. la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1983, scrie cotidianul egip
tean „Mayo" in numărul său de 
luni, potrivit agenției United Press 
International. Cu acest prilej, șe
ful statului egiptean va discuta cu 
președintele S.U.A., Ronald Rea
gan. și cu alte oficialități america
ne situația din Orientul Mijlociu, 
precizează aceeași sursă.

FALIMENT. Firma comercială 
niponă „Morimoto Sangyo" a dat 
faliment, nefiind capabilă să-sl a- 
chite datoriile de peste 8 miliarde 
yeni. Recesiunea economică, pre
cum și lupta de concurență pe pie
țele interne au determinat, în oc
tombrie, falimentul altor 1 600 de 
firme șl întreprinderi mici și mij
locii. O primă consec'nță a acestui 
fenomen o constituie concedierea a 
m'i de oameni ai muncii din Japo
nia.

35 DE PERSOANE AU FOST 
ASASINATE ÎN SALVADOR, in 
perioada 5—11 noiembrie, de către 
grupuri paramilitare de extremă 
dreaptă, a declarat arhiepiscopul de 
San Salvador, Arturo Rivera y Da
mas. Subliniind că „această criză 
internă din Salvador se datorează 
unei violențe instituționale și struc
turale", Arturo Rivera y Damas s-a 
pronunțat din nou pentru „deschi
derea unui dialog permițind o so
luție rațională", a situației interne 
— relevă agenția France Presse.

PREȘEDINTELE LIBANULUI. 
Amin Gemayel, și-a încheiat vi
zita întreprinsă în Arabia Saudftă. 
plecînd spre Beirut. El a avut două 
runde de convorbiri cu regele 
Fahd. in cursul cărora a fost abor
dată situația din Liban,* informea

ză agențiile de presă. Tntr-o decla- I 
rație făcută la încheierea vizitei. | 
șeful statului libanez a exor.imat 
aprecierea țării sale față de spriji- [ 
nul acordat de Arabia Saudită 
eforturilor Libanului pentru reciș- 1 
tigarea suveranității și libertății . 
pentru reconstrucția și dezvoltarea I 
lui. I

NOI LICHIDĂRI ALE LOCURI- 1 
LOR DE MUNCA. Administrația 
companiei petrochimice italiene 
„ANIC" a anunțat că va închide i> 
una din întreprinderile sale din ora
șul Ravenna, măsură ce va avea I 
drept consecință concedierea a 603 
de persoane. Organizația din pro- I 
vincia Emilia Romagna a Partidu- | 
lui Comunist Italian a dat publici
tății o declarație in care critică ho- I 
târîrea administrației „ANIC" și iși 
reafirmă decizia de a lupta pentru ' 
respectarea drepturilor muncito- ,. 
rilor.

PRELUNGIREA ZBORULUI NA
VETEI SPAȚIALE „COLUMBIA". 
N.A.S.A. studiază posibilitatea pre- | 
lungirii cu o zi a zborului navetei 
spațiale „Columbia" pentru a in- i 
cerca totuși o ieșire in spațiu a as- | 
tronauților Joseph Allen șl William 
Lennoir, a anunțat, luni, directorul 
programelor de zbor, Glynn Lunney. 
informează agenția France Presse. 
Ieșirea in spațiu a fost anulată in 
ultimul moment, luni, după ce . 
fusese aminată cu 24 de ore. din 
cauza unor defecțiuni la costumele I 
spațiale. Astronauții încearcă să re
pare aceste defecțiuni astfel incit I 
N.A.S.A. va decide oportunitatea I 
reincluderii ei in program. în cazul 
prelungirii zborului, naveta ar urma [ 
să aterizeze cu 24 de ore mai tirziu 
respectiv miercuri dimineață, la ' 
baza aeriană Edwards din Ca- , 
lifornia.

VICTIME ALE CICLONULUI. Ultimul bilanț al victimelor ciclonului 
care s-a abătut la începutul săptăminii trecute asupra coastei occidentale 
a Indiei, in special asupra statului Gujarat, se ridică la 450 de morți. Pri
mul ministru al statului Gujarat, Madhavsingh Solankt, a declarat că 
ciclonul a afectat teritoriul acestei regiuni intr-un moment in care 12 000 
de localități aveau de suferit de pe urma secetei. Potrivit afirmațiilor sale, 
90 000 de case au fost avariate și alte 79 000 de locuințe au fost distruse.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorli din Întreprinderi și instituții tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, p. o. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 330


