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Piuă la sMul acestei săptămlni să fie încheiată
in toate județele!insămintarea griului

Prioritatea priorităților în agricultură

• Timpul este înaintat și mai sint de semănat 
540 000 hectare de griu

• O mobilizare puternică a forțelor trebuie 
să se asigure îndeosebi în județele rămase 
în urmă : Mureș, Botoșani, Neamț, Timiș, 
Dolj, Teleorman, Constanța, Bihor, Arad, 
Mehedinți, Călărași, Caraș-Severin

• Este necesar să se lucreze mai intens noap
tea la arat și pregătirea terenului pentru 
crearea frontului de lucru la însămînțări

După cum rezultă din datele 
centralizate la Ministerul Agricul
turii, Ia 12 octombrie mai erau de 
semănat cu griu 540 000 hectare. 
Este o suprafață mare dacă ținem 
seama că pină Ia sfîrșitul epocii 
optime au mai rămas doar 3 zile. 
Sint citeva județe — Mureș, Boto
șani. Neamț, Caraș-Severin — unde 
semănatul este mult rămas în urmă, 
deși această lucrare trebuia încheia
tă ia tatii octombrie. Totodată, și în 
unele județe de cimpie. mari cul
tivatoare, cum sint Timiș. Dolj, 
Teleorman, Constanța, Călărași, 
Arad, Bihor și Giurgiu, unde ter
menul limită este 15 octombrie, 
există încă mari suprafețe ce tre
buie insămințate cu griu. Această 
stare de lucruri necorespunzătoa
re dovedește că In multe unități 
agricole semănatul nu s-a desfă
șurat in ritm corespunzător, in 
pofida timpului favorabil din ulti
ma perioadă. Evident, in toate 
aceste județe, rămînerile in urmă 
pot influenta negativ nivelul re
coltei din anul .viitor, știtadu-se câ

fiecare zi de tatirziere a semăna
tului peste perioada optimă gene
rează pierderi de producție de 100 
pină la 150 kg la hectar.

Timpul este Înaintat și, de aceea, 
în această săptămină sarcina cea 
mai importantă aflată acum tn fața 
tuturor unităților agricole, a tuturor 
județelor o constituie încheierea 
în mod obligatoriu — cel mai tirziu 
pină simbătă — a însămințării 
griului pe toate suprafețele plani
ficate. în acest scop trebuie luate 
măsuri energice pentru intensifi
carea la maximum a ritmului la 
semănat. Este un obiectiv posibil 
de realizat, folosind din plin fie
care oră de lucru la eliberarea te
renului, organizind executarea ară
turilor și pregătirea solului in două 
schimburi, lucrindu-se mai intens 
și in timpul nopții, spre a se asi
gura semănătorilor un front larg 
de lucru. Eforturile ce se fac pen
tru grăbirea semănatului trebuie să 
se împletească cu grija deosebită 
pentru calitatea lucrărilor, pentru 
asigurarea densității plantelor —
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
dimineața, pe Khaled Al-Fahhoum. 
președintele Consiliului National Pa
lestinian (C.N.P.). care face o vizită 
de prietenie in țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.

A fost de față Khaled EI-Sheikh, 
reprezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei in 
tara noastră.

Președintele Consiliului Național 
Palestinian a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și urări de sănătate si noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară in 
fruntea partidului si statului nostru, 
din partea președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat. 
Totodată, oaspetele a exprimat tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in_numele 
președintelui Comitetului 
al Organizației 
Palestinei, al Consiliului 
Palestinian, vii ___
sprijinul politic, diplomatic, material 
și moral acordat 
lestinian pentru 
ilor sale de libertate și independen
ță, pentru realizarea unei păci drep
te in Orientul Mijlociu.

Executiv 
pentru Eliberarea 

■" ' ' Național 
mulțumiri pentru

luptei poporului pa- 
infăptuirea aspirati-

Președintele Consiliului Național 
Palestinian a avut, de asemenea, cu
vinte de inaltă apreciere fată de .re
alizările poporului român pe calea 
construcției socialiste.

Mulțumind pentru mesajul de 
prietenie transmis, pentru senii- 
mentele exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
președintelui Yasser Arafat un salut 
prietenesc și urări de succes.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru bunele rapor
turi de prietenie, solidaritate si co
laborare existente intre Partidul Co
munist Român și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, intre popoare-
(Continuare in pag. a III-a)

Există fond de marfă pentru
STADIUL INSAMINȚARII GRIULUI LA 12 OCTOMBRIE. Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, in procente, suprafețele semănate in întreprinderile agri
cole de stat (cifra de sus) și in

pentru obține- 
in anul viitor, 
zile au umezit

cooperativele agricole (cifra de jos)

condiții hotăritoare 
rea de recolte mari 
Ploile din ultimele 
solul, ceea ce permite ca pregăti
rea patului germinativ să se facă 
mai ușor și mai repede și, in final, 
să se realizeze viteze sporite la se
mănat. în aceste condiții, nici o 
intirziere nu-mai poate avea justi
ficare, organele agricole fiind da
toare să combată energic orice 
tendință de tergiversare a execu
tării insămințărilor cu toate for
țele.

Termenele •tebai‘« ■ P«taW ih-

cheierea tasămtațărilor stat obli
gatorii, trebuie respectate cu cea 
mai mare strictețe și tocmai . de 
aceea organizațiile de partid de la 
sate, conducerile consiliilor agro.- 
industriale și unităților agricole 
sint chemate să acționeze cu toată 
hotărirea pentru organizarea exem
plară a activități) și intronarea 
unei ordini și discipline desăvir- 
șite la fiecare ioc de muncă, astfel 
ca pină la sfîrșitul acestei șăptă- 
mini griul să f;e pus sub brazda 
pe toate suprafețele planificate, tn 
toate județele. - -■

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DE LA SATE!—
Folosiți din plin mașinile și utilajele, fiecare oră din zi și din noapte pentru intensi

ficarea la maximum a ritmului insămințărilor, spre a pune griul sub brazdă, in această săptă- 
mină, pe toate suprafețele planificate! Faceți totul pentru a termina insămînțările in epoca 
optimă și pentru a pune astfel bazele unor recolte mari in anul viitor!

Concentrați in aceste zile toate forțele și mijloacele, nu precupețiți nici un efort 
pentru a asigura stringerea și depozitarea grabnică, fără pierderi, a întregii recolte din cimp, 
din grădini, vii și livezi! Nimic din recolta acestui an să nu se risipească!

IMAGINI DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

asigurarea aprovizionării îndestulătoare
I

și raționale a fiecărui cetățean!
MĂSURILE PENTRU STIRPIREA PRACTICILOR SPECULATIVE COMPLETATE

Șl 'ÎNTREGITE PRIN REPARTIZAREA MAI JUDICIOASĂ. DIFERENȚIATĂ,

A PRODUSELOR, PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DESFACERE!
   . . , ; ,,, ■AZț'ir

. .... ................:—..————--- -—--------------

Aprovizionarea - în nemijlo
cită legătură cu realizarea 
sarcinilor de sporire a produc
ției agricole și cu îndeplinirea 
obligațiilor de livrare la fondul 

de stat

în spiritul Legii autoaprovi 
zionării, al principiilor echi 
tații, județele 
mai mult la 
vor beneficia 

plimentare

livreazăcare 
fondul de stat 
de cantități su- 
de produse

Din întreaga taxă, ecourile referi
toare la aplicarea prevederilor de
cretului Consiliului de Stat reflectă 
aprobarea unanimă a maselor largi 
ale cetățenilor. satisfacția față de 
măsurile de natură să ducă la stir- 
pirea practicilor speculative, a apu
căturilor hrăpărețe, să asigure tutu
ror cetățenilor condiții de aprovi
zionare normală. Ca o idee conducă
toare. ca un factor comun al aces
tor ecouri se detașează ideea că. atit 
in ansamblu, cit si in prevederile sale 
concrete, decretul reflectă gindurile 
și voința maselor largi ale oame
nilor muncii, este inspirat din pro
punerile și cerințele acestora, expri
mă interesele și voința acestora.

Decretul Consiliului de Stat vizea
ză. desigur, aspecte deosebit de im
portante ale aprovizionării, aspecte 
ce căpătaseră în timpul din urmă un 
caracter acut. Evident. Îmbunătățirea 
continuă’ a aprovizionării este strins 
legală și de alte probleme și cerin
țe care completează prevederile de
cretului. totul incadrindu-se intr-o 
concepție generală unitară.

Esența acestei 
gurarea ordinii, 
mală, lichidarea

probleme este asi
de sfășurarea nor- 

manifestărilor anti-

astazi
livada roditoare

Botoșani
Platforma industrială a Botoșa

nilor reunește astăzi unități noi, 
de mare însemnătate pentru eco
nomia națională, intre care : în
treprinderea de prelucrare a lem
nului, întreprinderea mecanică, 
întreprinderea „Electrocontact“.

Privind platforma industrială a 
Botoșanilor de astăzi, nu poți să 
nu-ți amintești imaginea tirgușo- 
rului de odinioară, in care se co
mercializau cereale și vite, care 
avea citeva vile boierești și multe, 
foarte multe case insalubre. „Pu
terea" industrială a orașului in 
anul naționalizării principalelor 
mijloace de producție : un atelier 
mecanic, cu mai puțin de 100 de 
lucrători. 2 mori și o fabrică de 
ulei. Din primăvara anului 1966, 
de 
a 
in 
lor"

trecut. de exemplu, ritmul mediu 
de dezvoltare industrială a fost 
unul dintre cele mal ridicate din 
■țară — 20,4 la sută. Din 1966 și 
pină acum, producția industrială a 
sporit de peste 7 ori. în aceeași 
perioadă s-au construit 25 000 a- 
partamente, un spital cu peste 700 
paturi, o policlinică și 5 dispensa
re, 6 licee, 5 școli generale, 14 gră
dinițe, o casă de cultură-pentru tine
ret,. s-au modernizat peste 60 kilo
metri de străzi, s-a realizat termo- 
ficarea. Numărul locurilor de muncă 
in industrie a sporit cu incă 25 000.

în actualul cincinal 
struite noi unități 
dar mai ales vor fi moderniza
te cele existente.
strui peste 11000

vor fi con- 
productive,

la prima vizită de lucru 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

fostul „Tirg al Botoșani- 
’ și pină in prezent, orașul a 

cunoscut cea mai fertilă perioadă 
de transformări înnoitoare din în
treaga sa existență. In cincinalul

Se vor con- 
apartamente. 

Imaginea care însoțește rindurile 
de față nu este decit un crimpei 
din frumusețile timpului socialist, 
al marilor transformări pe care le 
cunosc și Botoșanii, asemenea tu
turor localităților țării. (Silvestri 
Aiicnei). Foțo : Agerpres

Județul Vilcea a încheiat semănatul griului 
sl recoltarea cartofilor

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Vilcea au încheiat, simbătă, 10 oc
tombrie, insămințarea griului pe În
treaga suprafață planificată, precum 
și recoltarea cartofilor. în prezent, 
forțele mecanice și umane stat mo-

bilizate 
lucrare < 
tom brie, 
ocupată 
Stanciu).

la recoltarea porumbului, 
efectuată pină ieri, 12 oc- 
pe 70 la sută din suprafața 
cu această cultură. (Ion

Bacăului, mă ; 
la Rădeana, i 
din comuna 
Mare. așezare 
nă a municipiului de pe 
Trotuș. Este in acest sat un 
om deosebit : Gheorghe A. 
Irimia. care, nerenunțind la 
trăsăturile țăranului român 
de odinioară — dragoste 
față de pămint, hărnicie, 
respect pentru obiceiurile 
de neam — a dat acestuia 
însemnele modernității : 
știința de carte cu aplicații 
imediate, spirit permanent 
întreprinzător, deschidere 
către tot ce-i nou in agro
tehnică și în alte ramuri 
rude ale acesteia.

Știința cultivării arbori
lor a început a o deprinde 
la virsta de 13 ani de la un 
anume Vasile Chirneagă ce 
răspundea de pepiniera 
C.F.R.-ului ; ziua la lucru, 
la altoit și repicat. iar sea
ra la școala primară. A ve
nit apoi armata, apoi răz
boiul, dar omul nostru du
cea cu el dorul de sat, vi
sul că, sigur, va izbindi să 
împodobească pantele din 
bazinul Trotușului cu pomi

abat si pe 
sat răzășesc 
Ștefan cel 

! suburba-

fructiferi din soiuri alese 
în locul celor de calitate 
inferioară existenți Ia acea 
dată. Și a izbutit ! De-a 
lungul anilor, mii și zeci de 
mii de pomișori au trecut 
prin miinile sale harnice, 
făclndu-i mai buni, din- 
du-le certificat de- naștere, 
innobilind cu ei livezile oa
menilor.

„Pomii, și tofi arborii tn

albinele și toate, ca ferme
cate, ii ascultă voia și se 
dau după gindul lui.

Cîțiva ani de zile a lucrat 
la combinatul chimic, an
gajat cu spațiile verzi ale 
uzinei ; lui i se datoresc, 
intre altele, acea intrare 
preuzinală maiestuoasă, 
străjuită de plopi impună
tori. și, de asemenea, sera 
întreprinderii. Dar omul

de Radu CARNECI

general, au • viată a lor, 
care in unele privințe se 
aseamănă cu cea a omului, 
după cum spuneai...".

„Da, sint asemenea copii
lor, sint niște -ființe vegeta
le,, cum le crești așa le ai 
mai tirziu ; dacă le crești 
cu grijă, punind in ele gind 
bun șl faptă îndrăzneați, 
vor ajunge frumoase,, iar 
rodul lor te va bucura si 
te vei mindri cu ele. de nu, 
vor rămine sărace în lucrul 
ce-l fac...". Da, ca mai tot
deauna, badea Irimia gră
iește aproape tn parabole ; 
el stă de vorbă cu pomii 
și florile, cu porumbeii și

potrivit la locul ce i se cu
vine ; cind, in 1965, s-a pus 
problema înfrumusețării o- 
rașului Onești, înzestrării 
sale cu un parc pe măsură, 
badea Irimia a fost însăr
cinat, de data aceasta ca 
tehnician, să organizeze o 
pepinieră dendrologică, în 
care și-au găsit locul specii 
forestiere și arbuști orna
mentali, trandafiri și. 
sigur, 
flori, 
rind, 
arbori 
numai
— înveșmintindu-1 In pros-

de- 
de 
la 

de 
: nu

multe neamuri
Și așa, ani 
armatele sale 
și flori au cucerit 

orașul chimiștilor

pețime și culori — dar au 
apărut învingătoare la Tg. 
Ocna și Șlănic, la 
și Comănești, iar 
Bacău și in toată 
Jos. Era izbinda 
mare a lui badea Irimia. 
dendrologul din Rădeana, 
și a celor peste 250 de mun
citori din sat și impreju- 
rimi, calificați de el acolo 
la locul de muncă.

★

Badea Irimia 
deana, in 
fermă - 

folosință — dă 
întrebuințările 
complexe : el cultivă legu
me si flori, arbuști orna
mentali și pomi fructiferi. 
El gindește așa : „Pămintul 
trebuie să mă asculte fiindcă 
eu li fac educația ; ti dau 
tot ce i se cuvine pentru a 
fi bun și a mă bucura. Și el 
îmi întoarce însutit". Aici, 
nici o palmă de teren nu 
rămine necercetată, nevalo
rificată la maximum. Băr
batul ars de soare — el și 
familia lui — smulg pămîn
tului maximum de recolte.

Moinești 
apoi la 
Țara de 
cea mai

Ră- 
lui 
de

din
mica 
lotul 

pămîntului
cele mai

(Continuare in pag. a III-a) ,

sociale, contrare 
noastre, introducerea 
mentări precise, _ ___ ____  . ..
superioare, in așa fel incit satisfa
cerea cerințelor de consum ale popu
lației — această latură atit de 
portantă a ridicării nivelului de 
— să se desfășoare in condiții 
mai bune.

Premisa esențială in această 
vință este faptul că, în mod obiectiv, 
există produse suficiente pentru a se 
asigura cerințele de consum rațional 
ale populației. Cantitățile de bunuri 
agroalimentare de care dispune eco
nomia noastră națională și care au 
fost desfăcute ta timpul din urmă 
prin unitățile comerțului socia
list au intrecut in mod sim
țitor atit cantitățile din perioada 
similară a anului trecut, cit și cele 
vindute populației in primele trimes
tre ale anului. De aceea, trebuie să 
fie iimpede că ta aceste condiții 
obiective neajunsurile ce s-au re
simțit au fost legate atit de manifes
tările speculative și practicile de aca
parare, cit și de manifestarea unor 
deficiente de organizare. Pentru a se 
elimina asemenea neajunsuri, pentru 
a se asigura o desfacere corespunză
toare a mărfurilor există un cadru 
social bine determinat — si anume 
cadrul stabilit prin Legea planului de 
stat, cit si prin Legea autoaprovizio- 
nării.

Este cunoscut, astfel, că Legea pla
nului de stat stabilește exact, la ni
velul fiecărui an, repartiția produse
lor alimentare, cotele ce revin fie
cărui cetățean, cantitățile de bunuri 
date spre desfacere. în același timp, 
Legea autoaprovizionării definește 
coordonatele procesului aprovizionă
rii, stabilind obligațiile ce revin tu
turor județelor, tuturor localităților in 
ceea ce privește producția proprie și, 
totodată, cantitățile 
ciază de la fondul 
sens. în numeroase 
au fost întreprinse 
se valorifica mai bine 
locale, incepînd 
creșterea producției in agricultură, cit 
și pentru dezvoltarea legumiculturii. 
zootehniei, pomiculturii în zonele 
mărginașe ale orașelor și pe terenuri
le disponibile din interiorul acestora. 
Din păcate, aceste orientări nu și-au 
găsit pretutindeni aplicare, ignorfn- 
du-se valorificarea posibilităților pro
prii. existente pe plan local, șl 
recurgindu-se la calea „comodă".

normelor societății 
unor regle- 

a unei organizări

im- 
trai 
tot

pri-

i

de care benefi- 
de stat. în acest 
județe ale tării 

măsuri pentru a 
posibilitățile 

cu efortul pentru

„confortabilă" dar nejustă, de a te 
apela la fondul central.

Asemenea tendințe și-au găsit un 
sprijin prin faptul că in sfera repar
tizării teritoriale a mărfurilor s-au 
manifestat tendtate de formalism, 
erori și abordări superficiale, cu con
secințe practice negative : distribu
ția de mărfuri fără a se analiza 
structura ocupației populației, mese
riile și profesiunea acesteia, profilul 
economic real al localităților.

Pornind de la aceste stări de lu
cruri, este necesar ca, in cadrul mă
surilor pentru Îmbunătățirea aprovi
zionării oamenilor muncii, să se 
acorde o atenție mult mai mare re
partizării judicioase a produselor, ți- 
nindu-se seama in mod diferențiat de 
profilul și caracteristicile localităților. 
Este și firesc să fie așa. Chiar dacă, 
din punct de vedere administrativ, și 
unii, și alții locuiesc in orașe, nu pot 
fi puși la egal, in ce privește posibi
litățile 
marile 
triale 
foarte 
ticare a agriculturii, cu aceia din ora1- 
șele cu profil agroindustrial sau 
chiar predominant agrar, unde cea 
mai mare parte a locuitorilor îsi rea
lizează aproape in întregime nece
sarul 
Chiar 
simplu să cumpere de la stat, trebuie 
totuși înțeles că aceasta 
duce decit 
absolute de 
pe de altă 
parțială, de .
citorllor industriali, a categoriilor de 
oameni ai muncii din orașele unde 
nu există posibilități de producție 
agroalimentară. Dealtfel, tocmai aces
ta este și sensul esenței Legii auto
aprovizionării — a se face totul pen
tru satisfacerea nrin mijloace pro
prii, șl intr-o măsură cit mai mare, 
a nevoilor de consum.

Cu atit mai important, 
necesar în repartizarea 
mărfurilor este să se 
tincție clară și categorică 
așezările orășenești și cele 
tești. Organizațiile comerciale au da
toria să țină seama permanent de 
faptul că dreptul la aprovizionare cu 
lante, carne, ouă, legume, fructe și 
alte produse alimentare, prin maga-

de aprovizionare, cetățenii din 
orașe sau din centrele indus- 
unde nu există sau există 
restrinse posibilități de prac-

de produse agroalimentare. 
dacă acestora le este mai

nu poate 
la micșorarea cantității 
bunuri ce se produc și. 
parte, la privarea, fie si 
asemenea bunuri a mun-

cu atlt mai 
rațională a 
facă o dls- 

intre 
să-

(Continuare in pag. a III-a)

• Comunele din jurul tuturor orașelor și 
centrelor muncitorești să devină baze pu
ternice și stabile de aprovizionare a acestora
• Este moral, este drept, este necesar: lo
cuitorii satelor să-și producă, nu să-și ad”că

produsele agroalimentare
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I DIVERS I

I
ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI

I Ultimii, 
dar... fruntași

Deși a avut culegători vred
nici de toată lauda, deși munca 
a fost bine organizată, ferma 
nr. 4 de la Dobrești a Asocia
ției pomicole din Topoloveni, 
județul Argeș, a încheiat recol
tatul fructelor in urma celor- 

Ilalte 6 ferme.
Cu toate acestea, ferma nr. 4, 

codașă la cules, a fost declarată 
I fruntași pe asociație. Si aceasta, 

pentru că una e să ai de cules 
„două mere — două pere“, și 
alta e să culegi cu... ■ tonele. Cu 

Ialte cuvinte, cei care au ter
minat primii au fost ultimii la 
volumul producției și invers.

— Pomul, ca și norocul, e 
după cum și-l face omul — ne 
spune șeful fermei nr. 4, co- 

Idașa... fruntașă, inginerul Ion 
Oahcea. Noi am îngrijit pomii 
cum scrie la carte, le-am dat 
mult din timpul și munca 

I noastră, dar nici ei nu ne-au 
rămas datori. Dimpotrivă.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Sacoșa 
de pe stradă

Margareta Mocanu, din Brăi
la, s-a prezentat la recepția mo
telului „Traian" din localitate :

— Am găsit pe stradă această 
sacoșă. M-am uitat in ea și am 
văzut Că, in afară de obiecte, 
există acte și bani străini. Nu 
Cumva o fi a vreunui turist 
cazat aici 7

Peste puțin timp și-a făcut 
apariția și păgubașul. Trist și 
ingindurat. Era turistul italian 
Palmiro Zin. Cind i s-a luminat 
sacoșa și a văzut că toate cele 
erau la locul lor nu-i venea 
să-și creadă ochilor, spunind, 
repetind :

— Grație, grație...

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Un apel
Primarul orașului Uirlău, 

Constantin Coman, ne aduce ta 
cunoștință cazul minorei Chefu 
Viorica, elevă in clasa a IX-a. 
Părăsită incă de la virsta de 7 
luni de către mama sa. Vietoria- 
Manuela Leoco (născută Chefu 
in Popești-Leordeni), Viorica a 
fost crescută de bunica din 
Htrlău. De ctteva săptămini, 
bătrină și bolnavă, bunica a 
decedat și Viorica nu mai are 
pe nimeni s-o ajute să-și con
tinue școala.

Primarul ne informează că, din 
investigațiile făcute, se pare că 
mama ei, Victoria-Manuela Leo
co, ar lucra la o fermă a I.A.S. 
Grădlștea-Fetești, Rugămintea 
lui și a profesorilor de la liceul
din Hîrlău este ca toți cei care I 
citesc aceste landuri și știu unde, I

I
I

I

I
I

I
I
I

te afli mama Vioricdi să-i în
drume pașii spre aceea căreia 
i-a dat viată și care are acum 
mai mult ca oricind nevoie de 
ea. De mamă.

I
Povestea 
blocului 71

I
I

I 
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu patru ani In urmă, în 1977, 
a început construcția blocului 71, 
in cartierul Zamca, din Suceava. 
Executanți : lucrătorii de la 
I.J.C.M. Suceava. Beneficiari: 
confrații lor de la Grupul de 
șantiere pentru construcții in
dustriale nr. 6 Suceava. Un an 
mai tirziu, în 1978, blocul 71 cu 
cele 4 etaje ale sale era înălțat. 
Un singur lucru mai trebuia 
făcut : finisajul. In loc să-și 
termine treaba începută, con
structorii de la I.J.C.M. au cerut 
confraților să-și facă ei singuri 
finisajul, dar sub conducerea și 
in beneficiul I.J.C.M. Neajun- 
gindu-se la nici o înțelegere, cei 
de la I.J.C.M. și-au luat catrafu
sele și duși au fost. De 3 (trei) 
ani de zile locul părăsit a fost 
părăduit de uși, de ferestre, de 
instalații, de tot ce avea și se pu
ți ’ua de cine vrei și cine nu 
vr< Toate vor trebui înlocuite 
și • .rul reînceput neintirziat. 
Vorba e : pe banii cui 7

Cu ocaua... mare
Xm mai scris in rubrica noas

tră despre acei hrăpăreți care 
iși transformă cămările in ade
vărate depozite alimentare. 
Este și cazul lui Ion Lun
gana din Turnu Măgurele cu 
un „stoc" de 100 ifg zahăr, 
în timp ce Ion Ulmeanu 
din comuna Plosca și Marin Pa- 
honțu din Crevenicu au fost de
pistați cu cite 150 kg de zahăr.

— Pentru ce atit zahăr 7
— Ca să fie și să se găsească 

— a răspuns unul dintre ei.
„Ca să fie și să se găsească" 

mereu zahăr, ulei și alte alimen
te de strictă necesitate in maga
zine nu trebuie să mai fie atîta 
lăcomie.

I
I

I

I

I O făcea I
I pe viteazul

După ce a întrecut măsura cu i 
băutura, Gheorghe Amarandci, I 
din comuna Oțeleni, a început • 

Is-o facă pe viteazul. Mergind . 
împleticindu-se prin Tîrgu Fru- I 
mos, a început să profereze in- | 
jurii in dreapta și în stingă la

I adresa trecătorilor. Proțăpin- I 
du-se în fața unei femei, Ama- I

, randei i-a adresat cuvinte im
posibil să le rabde hirtia. Cei- ■

Ilalți trecători, văzind că nu-l I 
pot potoli cu vorba bună, au I

I chemat organele de ordine.
După cum ne informează cores- I 
pondentul nostru voluntar. Du- | 
mitru Păpușoiu, făptașul a fost 
sancționat pe loc cu 1500 lei ■ 
amendă, care l-a trezit de-a I 
binelea. •

I 
L_

Rubrică realizată de 
Petre POPA

Duminică, 11 octombrie, șl luni, 
12 octombrie — citeva întrebări 
„pe viu" In magazine si piețe din 
Capitală : care e pulsul activității 
comerciale, cum apar primele efec
te. imediate, ale măsurilor legife
rate prin recentul decret al Con
siliului de Stat, ale vizitei de 
simbătă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin piețe ale Capitalei 
— expresie a importanței și aten
ției acordate acestui sector ?

De la bun început subliniem con
cluziile constatărilor făcute de-a 
lungul întregii dimineți, într-o zi 
de virf a activității comerciale : 
mărfurile agroalimentare sint in 
cantități îndestulătoare, suficiente 
cerințelor unui consum rațional ; 
ritmul cumpărăturilor incepc să se 
normalizeze, par să dispară ten
dințele de aprovizionare excesivă, 
ca și alte anomalii din circulația fi
rească a bunurilor alimentare. Dar 
să dăm curs consemnărilor făcute :

„DECRETUL" IN ACȚIU
NE : INFRINAREA UNORA, 
SATISFACȚIE VIE A ALTO
RA, RESPECTIV A CELOR 
MULTI. în magazinul cu auto
servire de pe str. Frumoasă 52 in
tră un pensionar. Cumpărători — 
foarte puțini. Noul venit se opreș
te în fața unei gondole cu pungi 
de un kilogram :

— Ce aveți in pachetele acestea ?
— Zahăr.
— Am acasă.
...Si solicitantul pleacă spre alte 

rafturi.
Este o realitate ce a putut fi 

consemnată în multe magazine ali
mentare din, practic, toate cartie
rele ; se găsea zahăr, se găseau 
orez.‘făină, alte produse alimen
tare de bază la care nu se mai 
îmbulzeau cumpărătorii. Se cum
păra în mod rațional, de către cei 
ce nu aveau acasă. Adică, decretul 
în acțiune...

Intrăm și în magazinul alimentar 
cu autoservire din piața „16 Fe
bruarie". Responsabilul unității. 
Toader Cazacu. ne spune :

— Aprovizionarea este bună și 
avem marfă suficientă, cu excepția 
uleiului, pe care îl vom primi in 
zilele următoare. Oamenii și-au 
făcut cumpărături ușor, repede, 
fără să stea multă vreme la rînd. 
Apariția decretului a avut un efect 
salutar. I-a adus, pe unii, la reali
tate. La ora 5. cind veneam eu la 
magazin, găseam cel puțin 200 de 
persoane așteptînd la rînd. Ceea ce 
nu s-a mai întîmplat. Azi. la prima 
oră. a venit la mine prima persoa

nă care dorea să restituie stocurile 
exagerate din cămară. I le-șm pri
mit și i-am înmînat contravaloa
rea".

Nu a fost un caz Izolat. Datele 
culese în celelalte cartiere denotă 
că, în multe locuri, la prima oră 
s-au înfățișat persoanele la care 
se referă art. 2 din decret. La com
plexul ,.Venus", spre exemplu, din 
piața Dorobanți, un cetățean a res
tituit 90 kg de zahăr 1

Atmosferă normală am intilnit și 
la magazinul alimentar din bule
vardul Bucureștii Noi 69, La raio-

cut-o și a admonestat-o : „Iar în
cepeți ? !“ Această reacție a fost 
susținută imediat de celelalte per
soane aflate la rînd. Cumpărătoa- 
rea incorectă, mai mult decît jena
tă. nu a știut cum să dispară mai 
repede...

La aceeași oră, la magazinul ,,Bi- 
tolia" se vindeau fiecărui solicitant 
cite două kg de zahăr, făină, mă
lai, fără nici o problemă si, trebuie 
spus, fără prea mari solicitări. Ace
eași era și situația la complexul de 
lingă Televiziune. La magazinul de 
mezeluri și lactate din Piața Doro-

DUMINICĂ Șl LUNI PRIN MAGAZINE 
Șl PIEȚE DIN CAPITALĂ

EFECTE IMEDIATE Șl VIZIBILE ALE DECRETULUI:

Se normalizează ritmul și 
condițiile desfacerii produselor
nul de băcănie se găsesc făină, za
hăr, orez.

— Puteți să-mi dați două kilo
grame de zahăr ?, întreabă o cum
părătoare.

— Putem să vă dăm pină la trei 
kilograme.

— îmi ajung două.
Schimb de replici aproape de ne

conceput cu două Zile in urmă. 
Florica Șandru. responsabila ma
gazinului, ne spune : „Astăzi nu 
i-am mai văzut pe cei care zilnic 
așteptau să vadă «ce se mai dă», 
gata să cumpere orlcît, indiferent 
dacă aveau nevoie sau nu. Decretul 
a avut ecou bun in rindurile cum
părătorilor. Pe cei hrăpăreți i-a po
tolit. iar pe ceilalți îi mulțumește 
pentru că iși pot face cumpărături
le în mod normal".

Instantaneu consemnat ieri după- 
amiază la magazinul cu autoservi
re de pe Calea Dorobanți. Se gă
seau și zahăr, și făină, și cafea. La 
raionul de dulciuri, unde se vin
dea cafeaua, aștepta doar un mic 
număr de persoane. O cumpără
toare S-a așezat șt a doua oară la 
rînd. incercind să ia o cantitate 
mai mare. Vinzâtoarea a recunos-

banți se adusese cașcaval. Citeva 
vinzătoare de la alte raioane au în
cercat să-și cumpere pAitru ele 
însele, peste rind. Sesizat de cum
părători, responsabilul unității a 
intervenit prompt, repunînd pache
tele în vinzăfe.

IN PIEȚE, MARI CANTI
TĂȚI DE LEGUME Șl FRUC
TE - DAR SI REZERVE DE 
ÎMBUNĂTĂȚIRE A VÎNZĂ- 
Rll, Piața Obor, cel mai mare 
complex comercial al Capitalei, de 
unde se aprovizionează peste 200 000 
de oameni ce vin aici din multe 
cartiere ale orașului, oferea dumi
nică mari cantități de legume si 
fructe, păsări și pește, cartofi, stru
guri, sute de mii de ouă. Pînă la 
10 octombrie, I.L.F.-ul, Gostatul, 
cooperativele de producție din jurul 
Bucurestiului și trusturile horticole 
din Dolj, Ialomița, Giurgiu etc. au 
desfăcut in piața Obor cu 30 la suta 
mai multe mărfuri decît in aceeași 
perioadă a anului trecut. De aici 
s-au vîndut populației- peste 5 500

tone de cartofi, 1 500 tone de roșii, 
2 000 tone de struguri, 1 000 tone 
varză de vară.

Sint insă de făcut și unele ob
servații. Cu toate că Direcția gene
rală comercială a Capitalei ne-a in
format că în această toamnă au fost 
deschise în piețe și pe lingă maga
zinele I.L.F. din cartiere numeroase 
puncte de desfacere, la Obor există 
încă aglomerații Ia centrele de vîn- 
zare a legumelor și fructelor. De ce? 
Pentru că noi puncte de desfacere 
nu se văd deloc in această piață.

Piața 16 Februarie deservește trei 
cartiere : Bucureștii Noi, Pajura, 
Ctyitilei. Se poate spune că piața e 
aprovizionată in funcție de această 
sarcină a ei. în unitățile I.L.F. și 
Gostat, pe platourile unde-și expun 
marfa producătorii individuali — 
abundență de .legume și fructe. în 
acea zi — duminică 11 octombrie — 
ne spune responsabilul pieței, „in
trările" au fost conform graficului: 
23 000 kg cartofi, peste 5 200 kg roșii, 
1 500 kg varză, 1 500 kg vinete, co
nopidă, gogoșari, morcovi, ceapă, 
precum și 4 000 kg struguri și mere. 
La acestea se adaugă cantitățile 
vindute de producătorii particulari. 
„Dacă am fi avut ceva mai multă 
ceapă, ar fi fost bine", ne spune 
interlocutorul. Cumpărătorii ar fi 
fost și mai mulțumiți dacă unitățile 
I.L.F. și Gostat ar fi avut mai multe 
puncte de desfacere. Cele 3 exis
tente erau „asediate" de cumpă
rători.

Cu totul‘alta este situația în piața 
„Moghioroș". Prezența curentă a 
reprezentanților consiliului popular 
ai sectorului in acest puternic vad 
comercial se observă in organizarea 
desfacerii. Practic, fiecare metru 
pătrat din uriașul platou e folosit. 
S-au amenajat locuri de comercia
lizare cu ajutorul unor soluții sim
ple. Rondurile de iarbă (a căror 
funcție estetică s-a epuizat pentru 
acest an) au fost încercuite cu mici 
parapeți din lăzi și tarabe, formîn- 
du-se ocoale în care se vînd cartofi 
și varză la basculă.

Din aceste citeva constatări ale 
raidului întreprins se desprinde cu 
limpezime concluzia că recehtul 
decret al Consiliului de Stat pro
duce in mod vizibil efecte favora
bile asupra bunei desfășurări a a- 
provizionării, asupra atitudinii și 
conduitei atit a lucrătorilor din co
merț, a țăranilor producători, cit și 
a cumpărătorilor. Aceste efecte se 
cer întărite prin măsuri de tot mai 
bună organizare a muncii, luate cu 
toată răspunderea de consiliile 
populare și serviciile comerciale de 
resort.

Reporterii „Scinteii"

DIN SCRISORILE CETĂȚENILOR

„Un mare sprijin in primul rînd pentru femei, 

ca muncitoare și gospodine"
In întreprinderea 

noastră, unde lucrează 
mai mult femei. De
cretul pentru preveni
rea și combaterea unor 
apucături care stânje
neau aprovizionarea 
populației s-a bucurat 
de o călduroasă apro
bare. Revenirda la 
normal, adică dispari
ția aglomerației și a 
rindurițor de la maga
zinele alimentare, nq 
scutește de pierderile 
de timp și necazurile 
pe care ni le produ
ceau cei „cu ochii 
mari", care-și făcuseră 
obicei din a cumpăra 
zilnic oriclt zahăr, ulei, 
făină în cantități ne
măsurate, cum orice 
gospodină știe că nu 
se consumă de Pe o zi 
pe alta. Iar in timpul 
acesta, noi, femeile în

cadrate In producție, 
eram nevoite să stăm 
la rind. ceasuri și 
ceasuri după orele de 
muncă, spre a ne 
procura alimentele ne
cesare familiei. Cind 
să ajungi acasă, cind 
să gătești, să vezi de 
copii, să faci treburi 
— dacă eram nevoite 
să pierdem atîta vreme 
din cauza unor egoiști 
sau speculanți 7 ! Am 
discutat despre acestea 
și in adunările Organi
zațiilor Democrației Și 
Unității Socialiste, și la 
„Tribuna Democrației", 
le-am semnalat și 
Consiliului municipal 
F.D.U.S. Cred că la fel 
au procedat și alte or
ganizații obștești, căci 
intr-adevăr prevederile 
decretului exprimă pă
rerile, propunerile, ce
rințele ridicate de ce

tățeni in aceste adu
nări.

Deși a trecut atit de 
puțin timp, se și poate 
constata că prin apli
carea prevederilor de
cretului situația începe 
să se normalizeze. In 
magazine au început 
să se găsească din nou 
mărfurile pe care le 
cărau înainte cu sacul 
hrăpăreții. Se și vede, 
deci, că decretul a 
fost binevenit, este un 
lucru bun și îl apre
ciem ca o măsură 
justă, în spiritul prin
cipiilor eticii și echi
tății noastre socialiste.

Teodora DIMA 
ajutor de maistru, 
președinta comisiei 
de femei, 
de la întreprinderea 
de confecții — Vaslui

„Nu e just ca locuitorii satelor 

să-și facă piața... la oraș"
Chiar dacă multi 

dintre localnici au de
venit astăzi petroliști 
sau muncitori la secția 
întreprinderii „Electro
motor" (amplasată în 
comună), lucrători la 
secția de construcții a 
consiliului popular, cul
tivarea pămintului con
tinuă să fie pentru fa
miliile locuitorilor co
munei noastre o ocu
pație de bază. Ne min- 
drim nu numai cu 
producțiile C.A.P.-ului 
— producții pentru 
care ani la rînd am 
primit distincții dintre 
cele mai înalte — dar 
ne mlndrîm și cu pro
ducțiile bune la legu
me și produse animale 
obținute de fiecare

sătean în gospodăriile 
și curțile proprii. In 
acest fel am reușit să 
ne asigurăm, practic, 
în totalitate necesarul 
de consum pe plan 
local la principalele 
vrrduse alimentare. Cu 
alte cuvtnte am rămas 
țărani, deci producă
tori, și nu ne-am 
transformat, ca alții, in 
consumatori.

Nu știu cum să-i ca
lific pe acei locuitori 
de la sate care parcă 
uită să pună mina pe 
hirleț și să facă gră
dinărit, pentru simplul 
motiv că sint munci
tori in industrie, că au 
făcut o facultate sau o 
școală tehnică, pe aceia 
care preferă Să se suie

In „Dacia" și să-și facă 
piața la oraș.

Este nedrept, după 
oărerea mea, ca orga
nele comerciale să dea 
tpă la moară. în con
tinuare, unor aseme
nea practici, aprovizio- 
nind toate localitățile 
nediferențiat. In ceea 
ce ne privește, mobili
zați de indicațiile con
ducerii de partid, vom 
spori și mai mult apor
tul nostru atit la auto- 
aprovizionarea locali
tății, cit și la consti
tuirea fondului centra
lizat de produse agro
alimentare.
Velimlr RANCOV 
primarul comunei 
Variaș, Județul Timiș

în cantități 
îndestulătoare 
unui consum 

rațional...
...Șl iată cum au dis
părut aglomerația și, 
așteptarea îndelunga
tă la rind, Ce insoțeou 
desfacerea uleiului. 
Despre încrederea în 
eficiența decretului, 
despre înțelegerea că 
nu există motive de 
suprastocare și că le
gea nici nu permite a- 
cumularea peste nece
sități - despre acestea 
vorbește imaginea ală
turată, surprinsă, ieri, 
la complexul alimentar 
„Venus" din Piața Do-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOLTAREA PORUMBULUI

„Furajele sint

îmi țxprim deplina 
adeziune față de De
cretul cuprinzind mă
suri pentru prevenirea 
și combaterea unor 
fapte care afectează 
buna aprovizionare a 
populației. Socotesc 
binevenite șl necesare 
pedepsele împotriva 
acelora care, de fapt, 
sustrag din plinea 
noastră, a tuturor. 
Mi-a produs satisfacție 
și sancționarea faptei 
de a furaja animalele 
cu bunuri alimentare 
de bază din hrana oa
menilor. Nu o dată am 
văzut cum unii indivizi 
cărau plinea cu sacul 
și nici măcar nu se fe
reau să spună că o duc

pentru animale, 

pentru oameni" 
pentru a-și hrăni ani
malele. De aceea gă
sesc pe deplin justifi
cat faptul că furaja
rea animalelor cu pli
ne sau cu alte produse 
făinoase este interzisă 
prin lege, stabilindu-se, 
totodată, sancțiuni se
vere pentru cei care 
procedează in acest fel. 
Cred că, in felul aces
ta, se va pune capăt 
unor practici păgubi
toare pentru societatea 
noastră.

Am scris aceste rin- 
duri glndindu-mă că, 
pentru a ajunge pe 
masa noastră, plinea 
este mai intri sămlnță, 
apoi spic, devenind 
abia în cele din urmă

alimentele —

făină și pline. O mulți
me de oameni muncesc 
să ne-o asigure, ince- 
pînd cu cei din agri
cultură și terminind cu 
brutarii din fabrici. Am 
fost crescuți și educați 
în spiritul respectului 
pentru pline și pentru 
cei ce o plămădesc. Și 
sint întru totul de a- 
cord cu decretul care 
condamnă, cu aspri
mea cuvenită, batjoco
rirea de către unii a 
efortului societății de 
a asigura plinea cetă
țeanului.
Ștefan NICOLAE 
muncitor,
șoseaua Mihai Bravu 
nr. 178 — București

- ÎNCHEIATĂ
PÎNĂ LA SFÎRSITUL ACESTEI LUNI!

9

• Pretutindeni, o amplă participare la cules a tuturor locuitorilor satelor • întreaga recoltă să fie strînsă și depozitată, evitîndu-se orice pierderi, 
orice risipă • Concomitent cu accelerarea recoltării, în fiecare județ să se livreze ritmic și integral cantitățile de porumb prevăzute la fondul de stat

GIURGIU: După ploaie, din nou în lanuri
în săptămîna care a trecut, pe 

ogoarele județului Giurgiu a fost 
executat un mare volum de lucrări 
la stringerea recoltei si semănat. 
Totuși, mai sint multe de făcut, mai 
ales la stringerea si transportul pro
duselor. Atenția acordată pregătirii 
terenului si semănatului păioaselor 
de toamnă a diminuat întrucîtva 
preocuparea pentru transportul po
rumbului de pe cimp. unde se mai 
găsesc cantități destul de mari, ca 
dealtfel si. în curțile unițătilor agri
cole. Este vorba ae aproape 7 000 
tone care așteaptă să fie de urgen
tă puse la adăpost. Un ritm nesa
tisfăcător se constată si la recolta
rea sfeclei de zahăr. S-au stabilit 
grafice care continuă să nu fie res
pectate de unele unități cultivatoa
re. De pildă. în ziua de 9 octom
brie. de la I.A.S. Giurgiu trebuia 
să sosească la fabrică 200 tone Si 
au aiuns numai 19 tone, iar la 
I.A.S. Toporul trebuia să se recol
teze 100 tone si s-a reușit „perfor
manta" livrării a numai 18 tone. 
De la Frătesti. in loc de 50 de tone 
eu aiuns la fabrică numai 12. iar 
de la cooperativa agricolă Găujani. 
în loc de 90 tone nu s-a recoltat 
nici măcar o rădăcină de sfeclă. Cu 
ce să meargă fabrica de la Giur-

giu ? Cu promisiunile primarilor $1 
ale conducătorilor de unităti făcute 
doar cu o săptămînă în urmă ?

Duminică s-a lucrat intens la re
coltarea si, mai ales, la transportul 
porumbului de pe cimp. Grija res
ponsabilă pentru punerea Ia adă
post a recoltei se manifestă pretu
tindeni chiar in condiții de lucru 
mai puțin prielnice. Ieri, de pildă, 
în pofida unei ploi de citeva ore. 
a continuat transportul porumbului 
din cimp. diminuindu-se considera
bil cantitatea rămasă sub cerul li
ber. depozitată pe Paturi de coceni 
si paie. De asemenea. în unităti 
din consiliile unice Frățești. Ghim
pați, Izvoarele și Vedea, pe timp de 
ploaie s-a recoltat manual porum
bul. iar la numai citeva ore după 
încetarea ploii s-a lucrat în condi
ții foarte bune Ia pregătirea tere
nului pentru semănat.

Comandamentul județean a cerut 
tuturor specialiștilor si activiștilor 
de partid să acționeze mai energic 
pentru ca pînă cel tirziu la 1 no
iembrie să fie încheiate recoltarea 
porumbului si transportul întregii 
producții în hambare.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii*

rumbul de pe o suprafață de peste 
200 hectare. Dealtfel, o amplă mo
bilizare de forțe s-a înregistrat si 
în consiliile agroindustriale Recaș. 
Lugoj, Găvojdia. Sacoșu Turcesc, 
unde s-a strins manual recolta de 
pe cite 100—200 hectare.

Deși în creștere, ritmul recoltării 
porumbului în județul Timiș nu este 
corespunzător. Spunem aceasta 
avind în vedere că nu peste tot 
mijloacele tehnice sint utilizate la 
întreaga capacitate, iar în unele 
unități agricole nu s-a organizat 
recoltarea manuală a porumbului 
prin participarea tuturor locuitori
lor. Așa se explică rezultatele sub 
posibilități din consiliile agroindus
triale Mașloc, Periam, Gătaia, Jamu 
Mare șl altele. Duminică, bunăoară, 
in consiliul agroindustrial Jamu 
Mare recolta a-a strins doar de pe

31 hectare cu combinele si de pe 
27 hectare manual, deși viteza zil
nică de lucru stabilită prevedea 166 
hectare. în unitățile din consiliile 
agroindustriale Cărpiniș, Jebel, 
Banloc nu s-a recoltat manual nici 
un hectar de porumb.

în urma unei analize operative, 
efectuate luni dimineață, biroul co
mitetului județean de partid a sta
bilit noi măsuri de ordin tehnic și 
organizatoric, care să asigure uti
lizarea cu randament sporit a în
tregii forțe mecanice de care dispun 
unitățile, precum și mobilizarea în
tregii suflări a satelor, inclusiv a 
personalului muncitor din institu
țiile și unitățile neagricole din co
mune, la culesul porumbului.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

de partid, Iulian Stamate, nu-i venea 
să mai dea ochii cu oamenii de ru
șine, că nu avea cum să motiveze 
lipsa mașinilor pentru transport, 
delegații au plecat liniștiți acasă, 
mulțumiți că l-au convins pe ingi- 
nerul-șef că au avut dreptate ară- 
tindu-i o listă cu mașinile găsite 
de ei pe teren. Nu l-au convins, 
mai ales că mașinile pe care si 
le-au notat sint cele de „perma
nență" în consiliu și nu cele supli
mentare, care ar fi fost necesare

duminică. Dovadă sint situațiile de 
la sfîrșitul zilei, care consemnau 
transportul a numai 615 tone de po
rumb. Concluzia : toți cei care 
concură la stringerea și transportul 
recoltei trebuie să-și facă pe deplin 
datoria. Altfel, nu se pot respecta 
programele de lucru, cu urmări 
dintre cele mai negative asupra 
desfășurării lucrărilor.

Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scinteii*

IALOMIȚA: Cine pierde acum ore prețioase 
să nu caute justificări pentru întîrzieri

TIMIȘ: Viteza a crescut, dar trebuie 
să sporească și mai mult

Din cele 166 687 hectare cultivate 
cu porumb în județul Timiș, pînă 
ieri, 12 octombrie, recolta a fost 
strînsă de pe 87 230 hectare, ceva 
mai mult de jumătate din suprafața 
cultivată. Ritmul la cules, ca si la 
alte lucrări agricole de sezon este 
în creștere. Duminică, bunăoară, a 
fost recoltat porumbul de pe mai 
bine de 7 000 hectare, cele mai bune

rezultate obținindu-se în unitățile 
din consiliile agroindustriale Timi
șoara și Buziaș. în unitățile din 
consiliul agroindustrial Timisoara, 
alături de mecanizatori, care au re
coltat cu combinele 147 hectare, 
s-au aflat în lanuri și peste 800 ță
rani cooperatori, lucrători din uni
tățile economice timișorene, elevi și 
studenți, care au cules manual po

CĂLĂRAȘI: Cu promisiuni neonorate 
nu se poate transporta porumbul

Acum, fiecare zi, fiecare oră bună 
de lucru in cîmp sint hotărîtoare 
pentru stringerea și transportul re
coltei. Ploaia de ieri a fost un 
semnal că recoltarea nu se mai 
poate tărăgăna. Iată unde duce 
neglijarea acestei cerințe. Simbătă 
seara, comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit un 
plan de lucru amănunțit pentru 
fiecare consiliu agroindustrial din 
județul Călărași. Se conta deci du
minică pe o zi plină de lucru, prin 
asigurarea unui flux normal in 
desfășurarea recoltării porumbului. 
Judecind după numărul mare de 
oameni ieșiți la lucru, după uțila- 
jele care au Început să lucreze din 
zori, unitățile din consiliul agro
industrial Cuza-Vodă puteau fi un 
exemplu de disciplină și organizare. 
Dar, la ora 10, în curtea consiliului

agroindustrial, organizatorul de 
partid, Iulian Stamate, delegatul din 
partea comitetului județean, George 
Surianu, directorul S.M.A., Ion 
Năstase, primarul comunei Grădiș
tea, Florian Iancu, așteptau celd 30 
de mașini promise de cu seară de 
întreprinderea județeană de trans
port auto Călărași, pentru a trans
porta 1140 tone de porumb. Ceva 
mai departe, în poarta consiliului, 
doi delegați ai întreprinderii jude
țene de transport, inginerul Cornel 
Zăman și tehnicianul Anton Mari
nescu așteptau și ei de la ora 6 ma
șinile și șoferii care aveau datoria 
să treacă întii pe la sediu, la prima 
oră, pentru a fi repartizați acolo 
unde era nevoie. Au tot așteptat 
pînă s-au plictisit și au pornit pe 
cimp să-i caute.

Pe la ora 14, cînd organizatorului

Duminică, cooperatorii și mecani
zatorii din multe unități agrico
le din județul" Ialomița au muncit 
intens Ia recoltarea porumbului și 
transportul produselor. Acolo unde 
lucrul a fost bine organizat, rezul
tatele au fost pe măsura eforturi
lor. Din păcate, nu în toate comu
nele organele locale de partid și de 
stat* consiliile de conducere ale uni
tăților au acționat conform progra
melor stabilite, acestea răminînd 
doar pe hîrtie, fără să fie materia
lizate în fapte.

în consiliul Movila, bunăoară, la 
ora 9, cind soarele era sus, mai pu
teau fi găsiți mecanizatori si coope
ratori ce nu plecaseră încă la lucru. 
Era ora 11,30 și la C.A.P. Scinteia 
unii care sosiseră în cîmp doar de 
3—4 ore se pregăteau să plece 
acasă. A fost nevoie de intervenția 
împuterniciților biroului județean de 
partid pentru ca munca să se des
fășoare intens pe tot parcursul zilei. 
De ce? Fiindcă mai sint unii pri
mari ce stau mai mult prin birouri, 
nu în cimp, în mijlocul oamenilor.

La C.A.P. Amara, din cele 1245 
hectare cultivate cu porumb, a fost 
strînsă recolta de pe 650 hectare și 
s-au transportat aproape 4 000 tone.

La ora 8 soseau din cîmp, încărcate 
cu porumb, mijloacele de transport 
atit ale unității, cit și ale unor 
unităti economice din județ venite 
în ajutor. Cîntărirea se făcea repede 
și sub directa îndrumare a prima
rului Voicu Geantă. Șoferii Nicolae 
Nohai, cu autocamionul 21-IL-5414, 
și Stelian Dincă. cu autocamionul 
21-IL-4828, efectuaseră pînă la ora 
10,30 cîte două transporturi fiecare. 
Pină seara ei aveau să transporte 
cite 42 tone porumb. în cursul zilei 
de duminică, recolta de porumb a 
fost strînsă de pe 55 hectare si au 
fost transportate aproape 700 tone. 
Deci se poate lucra repede și bine.

Există insă în județ un șir de coo
perative agricole unde lucrările se 
desfășoară în ritm nesatisfăcător. Ca 
urmare, pînă ieri, 12 octombrie. în 
unitățile cooperatiste recolta de po
rumb s-a strins de pe numai 31 la 
sută din suprafața cultivată. Este 
o situație care impune să se acțio
neze energic pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor de la sate spre 
a se strînge si transporta cit mai 
repede întreaga recoltă.

Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scinteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Khaled Al-Fahhoum, 

președintele Consiliului National Palestinian

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Foarte mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia 

sărbătorii naționale a Guineei-Bissau, vă exprim sincere mulțumiri din partea 
mea, a poporului Guineei-Bissau și a Consiliului Revoluției.

Vă rog, la rîndul meu, să binevoiți a accepta urări de sănătate pentru 
dumneavoastră, precum și de prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste 
România.

Cu cea mal înaltă considerație,

R. P. POLONA

Urmare din pag. I)
s român și palestinian sl a fost ma- 
ifestată dorința de a extinde și 
profunda aceste raporturi in fo- 
>sul ambelor'popoare. Au fost abor- 
ate, de asemenea, unele probleme 
ctuale internaționale și, îndeosebi, 
le evoluției situației din Orientul 
lijlociu. în acest context, a fost re- 
îvat faptul că situația din Orientul 
lijlociu impune intensificarea efor- 
urilor pentru soluționarea pe cale 
olitică. prin tratative, a conflictu- 
ni din această regiune. în vederea 
tabiliril unei păci globale, juste și

durabile în zonă, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile palestiniene 
și arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, rezolvării problemei po
porului palestinian prin respectarea 
drepturilor sale legitime la autode
terminare. inclusiv la crearea unui 
stat palestinian independent.

De ambele părți s-â subliniat că, 
în "actualele circumstanțe, este ne
cesar să se acționeze pentru impul
sionarea procesului de pace în 
Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea 
problemei poporului palestinian, in
clusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent. . care constituie

cheia unei păci juste șl durabile în 
zonă. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat, în acest sens, importanța pe 
care ar avea-o convocarea unei con
ferințe internaționale consacrate O- 
rientului Mijlociu, sub egida O.N.U. 
și cu participarea părților interesate, 
inclusiv a O.E.P., — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — a U.R.S.S. și S.U.A., pre
cum și a altor state care pot să adu
că o contribuție la procesul regle
mentării pe cale pașnică a situației 
din zonă.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului Revoluției 

al Republicii Guineea-Bissau

Gînduri, preocupări

Cu prilejul „Zilei petrolistului"
„Ziua petrolistului" a prilejuit or- 

anizarea in schelele petroliere de 
oraj și extracție din întreaga țară, 
1 celelalte unități de profil a nu
meroase adunări festive. în cadrul 
cestora au fost subliniate semnlfica- 
ta evenimentului aniversat, succese- 
3 obținute in întrecerea socialistă 
e acest important detașament al 
lașei noastre muncitoare, acțiunile 
lițiate pentru mai buna conturare și 
xploatare a rezervelor, pentru creș- 
îrea producției și ridicarea lndicl- 
yr de valorificare a țițeiului și gaze- 
>r, a coeficienților de recuperare a 
ezervelor din zăcămint. Au fost 
ubliniate, totodată, sarcinile deose
bite ce le revin petroliștilor pentru 
ndeplinirea planului pe 1981 și pe 
itregul cincinal, pentru transpune- 
ea în viață a obiectivelor stabilite 

cel de-al XÎI-lea Congres al 
rtidului.
La adunarea festivă a petroliștilor 

in Schela de extracție Videle, ju- 
ețul Teleorman, desfășurată dumi- 
lică, a luat cuvîntul tovarășul 
Iheorghe Vlad, ministrul petrolului, 
are le-a transmis celor prezenți, pe- 
roliștilor întregii noastre țări calde 
ellcitări cu prilejul zilei petrolistu- 
ui, pentru contribuția adusă la rea- 
izarea sarcinilor. în continuare, vor- 
litorul a evidențiat sarcinile care re
in colectivelor de oameni ai mun
ți din această importantă ramură a 
conomiei naționale în vederea spo
irii în continuare a producției de 
iței și gaze.
Intr-o atmosferă de puternic entu- 

iasm, participanții la adunare au 
doptat o telegramă adresată Comi- 
etuiui Central al Partidului Comu- 
list Român, tovarășului Nicolae 
leaușescu, în care se spune, prin- 
re altele :

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei petro- 
fstului", cei peste 100 000 de oameni 
d muncii din industria extractivă de 
>etrol și gaze, animați de cele mal 
nalte sentimente de stimă, de de
votament și dragoste fierbinte față 
ie dumneavoastră, tovarășe secretar

Decernarea „Drapelului C.C 
de tineret din unitățile 

la construirea Canalului
Duminică a avut loc festivitatea 

lecemării „Drapelului C.C. al U.T.C." 
organizațiilor de tineret din unități
le militare care participă la construi
rea Canalului Dunăre — Marea Nea
gră. La solemnitate au participat 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
11 C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, general-colo- 
nel Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
ale U.T.C., membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri.

Tinerii uteciștl îmbrăcațl în haină 
militară și-au exprimat hotărîrea de

general Nicolae Ceaușescu, vă adre
sează cu profund respect și din tot 
sufletul calde mulțumiri pentru deo
sebita grijă, sprijinul șl îndrumarea 
pe care dumneavoastră personal le 
acordați dezvoltării industriei extrac
tive de petrol și gaze, pentru creș
terea continuă a- producției de țiței, 
gaze și gazolină și pentru valorifica
rea superioară a acestora.

Muncind cu abnegație și aplicînd 
în practică prețioasele indicații date 
de dumneavoastră cu ocazia analize
lor activității noastre și a vizitelor 
de lucru în unitățile petroliere s-au 
obținut rezultate importante în lupta 
pentru realizarea programelor pri
vind producția de țiței, forajul și 
exploatarea sondelor de mare adîn- 
cime, creșterea factorului de recu
perare a țițeiului din zăcăminte și 
Valorificarea superioară a gazelor.

Recenta măsură luată de condu
cerea . partidului, la inițiativa dum
neavoastră de a reînființa Ministe
rul Petrolului, ca organ central coor
donator al întregii activități extrac
tive de petrol și gaze din România, 
arată importanța la care este ridica
tă această activitate și răspunderile 
deosebite care ne revin.

Sintem conștlenți că in activita
tea noastră sînt încă importante re
zerve de îmbunătățire a organizării 
și conducerii producției, de folosire 
mai bună a mijloacelor materiale și 
umane de Care dispunem. Acestea 
sînt direcții in care petroliștii își 
concentrează toate eforturile.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că întregul 
colectiv al schelelor, trusturilor, în
treprinderilor și al ministerului este 
mobilizat și hotărît să acționeze cu 
fermitate pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității și realizarea inte
grală a sarcinilor care îi revin, pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor 
celui de-al XÎI-lea Congres al parti
dului, ridicarea nivelului tehnic, eco
nomic și nivelului de trai pe o treap
tă superioară, pentru prosperitatea și 
înflorirea patriei socialiste.

al U.T.C." organizațiilor 
militare care participă 
Dunăre-Marea Neagră
a-și consacra, în continuare, toate 
eforturile, priceperea și capacitatea 
de muncă îndeplinirii cu abnegație 
a sarcinilor de răspundere încredin
țate. în această activitate profund 
patriotică, bucurindu-se de îndruma
rea organizațiilor de partid, de spri
jinul comandanților, ei sînt hotăriți 
să acționeze cu fermitate și deplină 
responsabilitate comunistă pentru 
realizarea integrală, la timp și de 
calitate a tuturor sarcinilor de pro
ducție, așa cum le-a cerut coman
dantul suprem al forțelor noastre ar- 

’ mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu,, 
cu ocazia vizitei de lucru din vara 
acestui an.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, viceorlm- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale, a primit luni 
dimineața ne Abdel Moneim Hesh- 
măt Gado. președintele Căilor Ferate 
Egiptene, care se află într-o vizită în 
tara noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind extinderea sl 
diversificarea cooperării economice 
româno-egiptene în domeniul trans
porturilor feroviare.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion M. Nicolae. prim-adiunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Nestorescu. adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, alte persoane oficiale.

în aceeași zi. la Ministerul Comer
țului Exterior si Cooperării Econo
mice Internaționale a'fost semnat un 
contract privind realizarea de către 
România în Egipt a unor obiective 
pentru reparații de material rulant.

★
Luni. 12 octombrie, tovarășul Ste

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe David B. Funder- 
burg. noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Cu ocazia celei de-a 38-a aniver

sări a Zilei armatei populare polo
ne, generalul-locotenent Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Wojciech Jaru
zelski, președintele Consiliului de 
Miniștri, ministrul apărării naționale 
al Republicii Populare Polone.

Cu același prilej atașatul militar, 
aero și naval al Poloniei la Bucu
rești, colonel Wladyslaw Biernat, g-a 
întîlnit cu cadre militare, elevi șl mi
litari în termen de la Institutul de 
marină „Mlrcea cel Bătrîn“ șl din 
garnizoana Constanța, cărora le-a 
vorbit despre evenimentul aniversat. 
Participanții la întilniri au vizionat 
o fotoexpoziție și filme documentare 
cu aspecte din , viața șl activitatea.. 
militarilor armatei populare polone.

(Agerpres)

.De la Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport

Conducerea C.N.E.F.S. a aprobat 
hotărîrea Biroului Federației Române 
de Fotbal privind înlocuirea din 
funcție a membrilor Întregii condu
ceri tehnice a lotului reprezentativ, 
compusă din Stefan Covaci, Valentin 
Stănescu șî Victor Stăncuiescu. Se 
prevede ca în termen de 7 zile. 
Biroul Federației Române de Fotbai 
să facă propuneri privind noua con
ducere tehnică a echipei reprezenta
tive.

în comunicatul C.N.E.F.S. se mai 
arată că Federația Română de Fotbal 
va analiza modul în care antrenorii 
cluburilor au sprijinit pregătirea lo
tului național și comportarea compo- 
nențllor acestuia.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională șl al poporului 
- nicaraguan, mulțumim Excelenței Voastre și prin intermediul dumneavoastră 
guvernului șl nobilului popor român, pentru mesajul de felicitare transmis 
cu ocazia aniversării Zilei independenței Republicii Nicaragua.

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
SERGIO RAMIREZ MERCADO 
RAFAEL CORDOVA RIVAS

, Membrii Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională 
al Republicii Nicaragua

*
întilnire la C.C. al P.C.R.

Luni a sosit în Capitală tovarășul 
Rodney Arismendi, secretar general 
al Partidului Comunist din Uruguay, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
efectuează o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.

Dumitru Turcuș, ad- 
de secție la C.C. al'

al P.C.R., și 
ju.nct de șef 
P.C.R.

In aceeași
Cazacu s-a _____ _ _______
Rodney Arismendi.

Cu această ocazie, *-a procedat la 
un schimb de păreri cu privire la 
activitatea și preocupările actuale ale

ri. tovarășul Virgil 
întîlnit cu tovarășul

Partidului Comunist Român șl ale 
Partidului Comunist din Uruguay. A 
fost exprimată satisfacția fată de 
evoluția pozitivă a relațiilor și bunei 
colaborări dintre cele două partide, 
în spiritul convorbirilor șl înțelege
rilor la nivel înalt. în interesul po
poarelor român și Uruguayan, al cau
zei păcii, securității și independenței 
naționale, al colaborării și cooperării 
internaționale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și Ricardo Saxlund, 
responsabil cu problemele de presă 
și radio ale C.C. al Partidului Co
munist din Uruguay.

Există fond de marfă pentru asigurarea aprovizionării 
îndestulătoare și raționale a fiecărui cetățean!

(Urmare din pag. I)
zinele și unitățile comerciale de la 
orașe și din centrele muncitorești, îl 
au efectiv localnicii, populația aces
tora — în timp ce cetățenii care lo- 
cuieso la sate au obligația să-și pro
ducă singuri aceste mărfuri, așa cum 
prevede Legea autoaprovizionării. 
Dealtfel, dacă ar fi să judecăm nu
mai din punct de vedere al regulilor 
elementare ale economicității, apare 
nejust ca mărfuri odată livrate la 
fondul central de către producătorii 
din agricultură, să fie cumpărate îna
poi de aceștia, făcind astfel cale-n- 
toarsă spre sate.

în legătură cu aceasta, este știut că, 
aproape fără excepție, fiecare din 
marile orașe, din centrele industriale 
au in jurul lor comune, sate, care 
oferă o bună bază de producție pen
tru satisfacerea cerințelor populației 
orășenești. Or, ce se poate constata 1 
Tot datorită unor considerente de 
comoditate, unele din aceste comune 
in loc să-și continue și să-și dezvol
te funcția de aprovizionare a orașe
lor, s-au transformat din producă
toare în consumatoare ; cum s-ar 
spune, locuitorii acestora vin de la 
sat la oraș cu sacul gol și pleacă 
înapoi cu el plin, ducînd... mărfuri 
agrare (nemaivorbind de unele pro
duse alimentare folosite nu rareori 
ca furaje). Revine, de aceea, comi
tetelor județene de partid, consiliilor 
populare județene, municipale, oră
șenești, comunale ca o sarcină de 
importanță esențială in domeniul a- 
provizionării să asigure ca toate co
munele din jurul orașelor și locali
tăților să devină practic centre pu
ternice de producție, furnizoare per
manente și stabile ale acestora.

Trebuie spus că chiar și în orașele 
mari cu specific industrial dezvoltat 
există zone marginale sau suburbii, 
unele chiar cu cooperative agricole 
de producție, unde cetățenii dispun 
de terenuri și suprafețe apreciabile, 
pentru diferite culturi. Potrivit Le
gii autoaprovizionării, și aceste re
zerve trebuie neîntârziat și pre
tutindeni valorificate, ca o obli
gație legală, nu ca o chestiu
ne facultativă. Aplicînd cu fer
mitate prevederile legii, consiliile 
populare sint datoare să-i îndrume, 
să-i încurajeze și să-i sprijine pe 
cetățeni să crească animale, păsări, 
să cultive legume și fructe pentru 
consumul propriu și pentru piață.

Firește, există o „lege a legilor" 
In domeniul aprovizionării — aceea 
că nu se poate consuma mai mult 
decit se produce, nivelul consumului 
fiind nemijlocit legat și dependent 
de nivelul producției. Prin această 
optică, planul de stat a stabilit și 
corelat între ele aceste niveluri, sta
bilind un fond de marfă suficient 
pentru un consum rațional în toate 
zonele țării și înscriind, totodată, 
livrările la fondul de stat ca sarcini 
precise de plan. Este necesar să se 
înțeleagă că între acești trei factori
— producție, livrări, aprovizionare
— există o legătură nemijlocită, 
fiind sarcina organelor locale de 
partid și de stat să asigure îndepli
nirea strictă ă cifrelor de pian în
scrise la fiecare din obiectivele res
pective.

Iată de ce comitetele județene de 
partid și consiliile populare trebuie 
să-și organizeze întreaga activitate 
pornind de la interdependența din
tre realizarea producției agroalimen- 
tare, .îndeplinirea planului de con
tractări și achiziții, asigurarea fon
dului central al statului, consolidînd 
astfel baza trainică a aprovizionării 
populației. De aceea, oriunde se. va 
acționa în acest fel nu vor putea 
apărea perturbări în satisfacerea ce
rințelor oamenilor muncii; și, dim
potrivă, acolo unde s-ar manifesta 
fenomene negative, aceasta ar în
semna, în mod indiscutabil, că or
ganele locale au neglijat unul sau 
altul dintre aspectele acestui tot eco
nomic unitar.

Necesitatea valorificării la maxi
mum a potențialului local este ilus
trată de faptul că, în spiritul prin
cipiilor echității socialiste, județelor 
care realizează surplusuri in produc
ție si livrări le vor fi repartizate și 
cantități de produse agroalimentare in 
plus. Așa e just, așa e și drept : cine 
a muncit mai mult să dispună de 
mai mult, repartiția după muncă 
fiind una din legile fundamentale 
ale vieții noastre sociale. Desigur, e 
vorba de sporuri reale de produse, 
de creșteri ale productivității și ran
damentului ; de pildă, la animale, ar 
fi cu desăvîrșire inadmisibil și ab
solut nepermis ca surplusurile să se 
obțină prin tăieri suplimentare, căci 
aceasta ar restrînge însăși baza creș
terii în viitor a producției ; singura 
cale admisă, în concordantă cu cerin
țele dezvoltării economiei, este spo
rirea numărului de animale crescute 
și contractate de fiecare gospodărie,

o mal bună îngrijire șl lngrășare a 
acestora.

în același timp, este necesar ca 
producătorii agricoli să sporească 
cantitățile de produse agroalimentare 
desfăcute pe piețele orașelor și, in 
mod deosebit, să ie desfacă in limi
tele preturilor de mercurial. Doar 
este bine cunoscut Că populația de la 
sate își cumpără produse Industriale 
la aceleași prețuri de ani și ani. Și 
atunci, cum s-ar putea justifica des
facerea propriilor produse la prețuri 
mai scumpe decît mercurialul ? Pro
blema raportului între aceste preturi 
constituie o latură deosebit de im
portantă a alianței muncitorești-ță- 
rănești, a legăturii dintre Oraș și sat, 
o problemă de deosebită însemnăta
te economică și totodată etică.

Și, așa cum se cere ca locuitorii 
satelor să aducă mai multe produse 
pe piețele orașelor, este necesar ca 
în anumite perioade, in sezoane de 
virf, și populația orașelor să ajute 
la efectuarea unor lucrări urgente in 
agricultură, stabilindu-se astfel rela
ții de mai strînsă cooperare între să
teni și orășeni.

îmbunătățirea aprovizionării impu
ne o mai bună organizare a desfacerii 
mărfurilor de către comerț — respec
tiv întronarea unei ordini și discipli
ne ferme la toate eșaloanele activită
ții comerciale. încît fiecare să știe de 
unde se aprovizionează, cine din ma
gazinele si unitățile orășenești, 
cine de la sat din producția 
proprie. în acest cadru, retine 
atenția faptul că la „Tribunele 
democrației" s-a propus o arondare 
pe cartiere și magazine sau pe uni
tăți industriale. Chiar dacă în unele 
centre s-a introdus vînzarea numai 
către locuitorii orașului respectiv, 
este și mai bine ca aceasta să se 
organizeze pe zone și cartiere, încît 
fiecare să-și poată face cumpărătu
rile de la o unitate bine determinată. 
Aceasta ar preveni ca unii să facă 
„colindul" magazinelor din orașul 
propriu pentru a acapara mai multe 
produse — și ar oferi tuturor cetă
țenilor condiții de certitudine, ope
rativitate și comoditate în aprovizio
nare.

Sînt premise importante pentru 
a se asigura ca peste tot, în toate 
Orașele și centrele industriale, măr
furile agroalimentare să poată fi 
procurate cit mai lesne de către oa
menii muncii, pentru ca măsurile a- 
doptate să-și demonstreze din plin 
eficiența.

Cu prilejul Zilei naționale a Spa
niei. ambasadorul acestei țări la 
București, Jose Maria Alverez de So
tomayor y Castro, a oferit. luni la 
amiază, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale si controlului gospodăririi fon
durilor fixe. Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex-

terne. Ion Stanclu. adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice- internaționale, general
colonel Marin Nicolescu. adjunct al 
ministrului apărării naționale, repre
zentanți ai unor ministere si institu
ții centrale, oameni de artă si cultu
ră. ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

La Academia „Ștefan Gheorghiu

(Agerpres)

încheierea cursurilor de pregătire pentru cadre 

din țări in curs de dezvoltare ale Africii
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

s-a încheiat luni o nouă serie la 
cursurile de pregătire pentru cadre 
din țări în curs de dezvoltare ale 
Africii. Cursanții. care au luat cu
noștință de politica internă si exter
nă a partidului si statului nostru, de 
^realitățile României socialiste, au dat 
««(naltă apreciere activitătii'sl expe
rienței Partidului Cotounișt Rpmân 
in conducerea procesului de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate. aportului său la rezolvarea- 
marilor probleme ale contemporanei
tății. prodigioasei activități teoretice 
si practice desfășurate de către

secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Participanții au apreciat că pregă
tirea în academie de cadre din țări 
în curs de dezvoltare reprezintă o 
expresie a politicii P.C.R. sl a sta
tului român de solidaritate activă, de 
colaborare si de prietenie cu popoa- 
rele acestor țări cu forțele progre- 

•■gjste. democratice si antiimnerialiste 
..de pretutindeni, Ei au adus vii mul- I..I I .....It.1tutiîiri pentru grila' si ospitalitatea de 
care s-au bucurat pe tot timpul 
derli lor In tara noastră.

6«-

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 14, 

15 și 16 octombrie. In țară : Vremea va 
fi in general instabilă șl răcoroasă În
deosebi In Crlșana, Transilvania, Ma
ramureș șl Moldova, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de averse. In rest, cerul va fi schimbă
tor, iar ploile vor fl Izolate. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor ti

cuprinse intre 4 șl 14 grade, Izolat 
coborîte în depresiuni, cele maxime 
oscila Intre 12 șl 22 de grade, local mal 
ridicate în sud. In București : Vreme 

■ schimbătoare cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 5 și 8 grade, maximele 
între 20 și 22 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

mal 
vor

și eforturi muncitorești 
vut o întilnire cu muncitori con
structori de căi ferate. Am no
tat si cîteva nume: Josef Ohochins- 
cki, Teresa Gyzowska, Halina 
Sroda, Henrik Krzysztok. Ei s-au 
referit la tradițiile căilor ferate, 
care înscriu la loc de cinste munca 
și discipline Aceste tradiții, au 
spus. încercam să le reactualizăm. 
„Cînd se construiește o casă, a ară
tat Josef Ohochinscki, construcția 
începe de la fundament către aco
periș, Așa trebuie înfăptuită si re
forma economică : începînd de la 
bază. Oricît de bune sînt legile vo
tate de Seim, dacă noi, muncitorii, 
nu asigurăm prin muncă și discipli
nă înfăptuirea lor, atunci ele vor 
fi lipsite de conținut Iar reforma 
economică va rămîne o simplă spe
ranță. Dar noi sintem conștienți că 
ea nu trebuie să rămînă numai o 
speranță, ci să devină o realitate. 
Prin noi și pentru noi".

La întreprinderea „Cora" din Var
șovia, o unitate de confecții în care 
lucrează aproape 3 000 muncitori, 
au fost organizate dezbateri privind 

________________ programul de re- 
. forme economice.
Însemnări de călătorie

................... tul în cadrul aces
tor dezbateri au 

arătat că noua lege a autogestiunii, 
pe care o aprobă intru totul, îi face 
pe ei, membrii acestui colectiv 
muncitoresc, direct răspunzători de 
bunul mers al întreprinderii. Și că 
principala lor răspundere este asi
gurarea unei înalte eficiente eco
nomice, ridicarea randamentului 
muncii. Modul in care se muncește 
aici, la „Cora", dovedește că aceas
tă răspundere este bine înțeleasă.

Am văzut un foarte interesant 
film documentar. El a fost scos 
din arhivă. Se intitulează suges
tiv „Și totuși. Varșovia". Sînt rea
duse pe ecran, din istoria crudă a 
celui de-al doilea război mondial, 
scene dramatice. Practic, Varșovia 
a fost distrusă în întregime. Dar 
Varșovia a renăscut. A renăscut 
din munca locuitorilor ei. din e- 
roismul lor. din răspunderea lor 
patriotică. S-a muncit cu devota
ment, cu abnegație. Iar orașul, așa 
cum arată acum, este o mărturie a 
spiritului constructiv al polonezilor, 
puternic afirmat în anii socialismu
lui. Am văzut filmul Împreună cu 
inginerul Piotr Rafalski, de la Co
mitetul orășenesc Varșovia de pro
iectare si dezvoltare. „Acum, spu
nea tînărul inginer, sîntem lntr-o 
situație dificilă. Noi nu știm dacă 
pină la iarnă vom rezolva «au nu 
problemele pe care le avem. Dar 
s-a realizat un lucru important : 
oamenii știu unde și cum au greșit 
Și vor să îndrepte ceea ce au gre
șit- Acesta este Însuși sensul re
formei economice pe care o înfăp
tuim. Nu va fi ușor. Dar așa cum 
am ridicat Varșovia din cenușă, așa 
vom reface sl economia țării".

k,.. Se; sublinia. Intr-un recent 
munîcat al Biroului Politie ăl 
mitetului Central al P.M.U.P., 
In prezent sarcina cea mai impor
tantă este cooperarea activă a for
țelor constructive în acțiunea de 
înfăptuire a reformei economice". 
Polonezii, de la femei Ia bărbați, 
de la tineri la vîrstnici, Înțeleg tot 
mai bine sensul acestei chemări. 
Si sînt tot mai hotăriti să c urmeze.

.> ~
Se spune ci Varșovia se bucură 

de numai 50 de zile de soare in
tr-un an. Am avut șansa să prind 
10 dintre ele. E toamnă, acum, în 
capitala Poloniei, o toamnă înso
rită și călduroasă. Și ca în fiecare 
an, în acest anotimp au loc aici 
numeroase reuniuni internaționale. 
Orchestre simfonice și interpreți 
din multe țări ale lumii, între care 
și România, și-au dai întilnire la 
tradiționalul festival „Toamna var- 
șoviană". Academia poloneză de 
științe a organizat un important 
seminar al matematicienilor, la 
care au venit și patru tineri repre
zentanți ai școlii românești de ma
tematică. Iar S.A.R.P. (Uniunea 
arhitecților polonezi) este în pre
zent gazda unui colocviu interna
țional pe teme de arhitectură. Sînt 
prezenți și doi specialiști din 
România. Participanții la toate a- 
ceste manifestări au prilejul. în 
afara orelor petrecute în săli unde 

• se desfășoară dezbateri științifice 
ori au loc Concerte, să viziteze mu
zee, monumente istorice și de ar
hitectură, să cu
noască frumuse
țile Poloniei.

Această înso
rită toamnă îi în
deamnă pe var- 
șovieni, în ceasurile de răgaz, 
să iasă din case. Străzile ora
șului cunosc o animație puțin 
obișnuită. Librăriile sînt pline. 
Multe filme și spectacole de 
teatru se joacă cu casele închise. 
Muzeele, locurile de agrement cu
nosc și ele o mare afluență de pu
blic. Dar momentele recreative sînt 
date uitării imediat după ce ele 
s-au consumat. Oamenii revin la 
preocupările lor Zilnice. Și cea mai 
importantă dintre acestea este ac
tivitatea economică. Se fac simțite, 
la toate nivelurile societății, susți
nute eforturi pentru ca munca să 
fie mai bine organizată, mai disci
plinată și deci mai rodnică, pen
tru ca producția să fie mai mare 
și de calitate mai bună, pentru ca 
resursele țării să fie valorificate 
cu randament maxim. Azi, în Po
lonia, reforma economică îi preo
cupă în egală măsură pe munci
tori, pe țărani, pe intelectuali, pe 
directori de întreprinderi și pe ex
pertă pe cei care au fost învestiți 
cu înalta răspundere de a lucra în 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a guvernului.

Muncitorii, țăranii, intelectualii, 
tineretul din Polonia înțeleg, în 
cea mai mare parte, că acum, în 
actualele condiții, autorăspunderea, 
munca, disciplina constituie soluția 
unică pentru redresarea economiei. 
Am fost la Kielce, un puternic cen
tru muncitoresc cu 180 000 locui
tori. Documentele istorice arată că 
aici s-a născut Polonia. Și tot aici 
s-a topit metal în urmă cu 2 000 de 
ani ; în perioada medievală, .în se
colul IX, a apărut, la Kielce, prima 
Întreprindere industrială din țară. 
Mai tirziu. în secolul XIX, indus
tria a cunoscut, in această zonă, o 
puternică dezvoltare. Acum. în 
ariii socialismului, activitatea eco
nomică s-a diversificat si s-a mo
dernizat ; au fost ridicate impor
tante întreprinderi constructoare de 
mașini și metalurgice, de materiale 
de construcții si material rulant. 
Producția acestor unități economice 
a scăzut însă în ultimul an. Acum 
am Întîlnit aici evidente preocupări 
si eforturi muncitorești pentru re
dresarea situației, pentru a impri
ma muncii un ritm susținut.

Am vorbit cu muncitori, cu 
Ingineri, cu economiști. Am a-

co-
Co-
„că

Adrian VASILESCU

Ca o livadă roditoare...
t V

(Urmare din pag. I)

Programul 1
8,00—11,00 Teleșcoală
11,00 Șoimii patriei
11,10 Desene animate : Tom *1 Jerry
11,30 Film serial : „Sfidarea"

Reluarea ultimului episod
12.25 In lumea enigmelor
12.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,55 Album istorie
17,20 Clubul tineretului
18,05 Almanah pionieresc
18.25 Forum polltlco-ideologle
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
20,00 Oamenii de știință șl pacea
20.15 Teatru T.V.

„Bill optimistul", da Paul Everac.
Premieră pe țară 

22,00 Miniaturi de Chopln
22.15 Telejurnal

Programul 1
19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copii

„Căpitan la 15 ani"
19.50 Meridianele cînteculul
20.15 Viața economică
20.45 seară de balet
21.45 Moștenire pentru viitor
22.15 Telejurnal.

LOTO 2
DIN 11 OCTOMBRIE 1981

Extragerea 1 : 27 29 61 2
Extragerea a H-a i 12 50 36 58
Extragerea a IH-a : 73 68 72 8
Fond total de cîștiguri: 569 653 lei.

De exemplu, în livadă, prin
tre rindurile de meri și peri, 
puși pe șpaliere, cultivă 
flori, legume și zarzavaturi 
(ceapă, salată, usturoi, mor
covi, pătrunjel, care sînt 
urmate, apoi, de ridichi și 
varză de toamnă). El scoa
te, astfel, 2—3 tecolte pe 
an, care, fiecare în parte, 
nu sînt mai prejos decit u- 
nica recoltă a vecinilor. De
sigur, la obținerea acestor 
rezultate concură : lucrul 
făcut la timp, folosirea ca 
îngrășămînt numai a guno
iului de grajd (are două 
vaci cu viței), cel de la pă
sări (pe lîngă cele de curte 
are cîteva sute de porum
bei). „Pămintul, ploaia, și 
căldura soarelui constituie 
împreună cel mai grozav 
laborator" — spune de data 
aceasta agricultorul din el. 
Și are dreptate : aici totul 
se transformă în produs 
proaspăt, fraged, îmbietor. 
Nimic artificial, nimic po
luat. De asemenea, el 
consideră că, mai ales 
pe loturile de folosință, lu
crătorul agricol trebuie să 
știe a face de toate : legu
micultura, pomicultură, să 
crească păsări și porci, să 
Se priceapă la albinărit (el 
are 16 stupi), să cultive 
flori.

Ordonat și exigent, badea 
Irimia din Rădeana ține 
un jurnal al tuturor trebu
rilor pe care le-a făcut sau

urmează să le rezolve ; aici 
își notează și observații de 
ordin tehnic și calitativ a 
ceea,ce experimentează în 
minipepiniera sa, precum și 
fapte cu caracter obștesc 
(omul nostru, pentru meri
te indiscutabile, este depu
tat și vicepreședinte al con
siliului popular, este pre
ședintele organizației de
mocrației și unității socia
liste și, de asemenea, pre
ședintele comisiei de jude
cată pe comună). Iată, din 
acest jurnal, cîteva din 
faptele de deputat, realiza
te, bineînțeles, împreună cu 
cetățenii : o plantație de 
molid in vatra satului na
tal, pentru înfrumusețarea 
locului și împrospătarea 
aerului ; extinderea canali
zării în satul Rădeana cu 
1 400 m și în continuare, în 
lucru, cu încă 1000 m, con
struirea a două fîntîni la 
șoseaua națională, lucrate 
artizanal ; construirea, din 
materiale recuperabile, a 
unui pod peste pîrîul Gu- 
tinaș etc. Și iată, tot din 
acest jurnal, două înfăp
tuiri în C.A.P. din comuna 
Ștefan cel Mare : un punct 
floricol pe o suprafață de 
1 500 mp și o pepinieră 
pentru puieți de nuc, 
plop, diverse specii de 
arbuști. Și încă o filă 
privitoare la hărnicia aces
tui adevărat gospodar : pen
tru anul în curs a contrac
tat și va livra statului ur
mătoarele produse : 500 1

lapte, 1 porc, păsări In 
greutate de 20 kg. 300 de 
ouă, 100 kg miere, o tonă de 
fructe (mere, pere), 100 
tulpini de trandafiri altoiți, 
2 000 fire de merișor (Buxus 
sempervirens). „Cine-i har
nic si din puțin trage fo
los, cine nu, mllioanele-s 
de prisos", stă scris pe una 
din paginile acestui jurnal 
(de idei, proiecte, realizări, 
căutări, neîmpliniri). Nu 
discut zicala de mai sus ; 
important este aici princi
piul că numai prin muncă 
se realizează omul și fap
tele sale.

★

Dendrologul din Rădea
na, acum la cei peste 
șaizeci de ani ai săi, 

pensionar, este un om încă 
tînăt, puternic, mereu în
treprinzător. „Virsta. îmi 
spune dinsul, ne-o dă, de 
fapt, lucrul minții si miini- 
lor noastre și putem rămi- 
ne tineri și după ce nu 
mai sintem la anii de 
floare". Are dreptate ; el, 
badea Irimia, rămîne me
reu puternic prin ceea ce 
a înfăptuit, prin ce continuă 
să facă.

Această schiță de portret 
a unui gospodar, cum încă 
mai sînt numeroși în satele 
noastre,, îmi procură bucu
ria de a-1 face cunoscut, de 
a-1 propune ca unul din 
exemplele posibile de ur
mat Fiindcă badea Irimia

din Rădeana se constituie, 
intr-adevăr, ca un exemplu 
a ceea ce poate realiza omul 
muncii de la sate in con
textul social de azi. Admi
rația mea vine, poate, și din 
faptul că eu însumi sint de 

• neam țărănesc și că am cre
zut întotdeauna și continui 
să cred că această catego
rie socială a fost, încă mai 
este și trebuie făcut totul 
pentru ca ea să rămînă ma
tricea de adevăr șț. puri
tate, de tradiție șl împros
pătare a nației noastre.

In casa lui badea Irimia 
din Rădeana îmi atrage în 
mod special atenția o bună 
bibliotecă de specialitate : 
un număr apreciabil de 
cărți și tratate despre spe
ciile forestiere, pomicultu
ră, horticultura, despre 
creșterea păsărilor și albi
nelor, despre bolile și tra
tamentul acestora la arbori, 
arbuști, flori, plante pere
ne. îmi spune : „După pă
rinți, cărțile mi-au rămas 
cei mai buni sfătuitori; ele 
mă îndeamnă, mă încarcă 
de darul științei. Le citesc 
seara, in zilele de sărbătoa
re, ori cînd vremea vremu
iește...".

Badea Irimia, dendrologul 
din Rădeana — cum de 
mult 1 se spune ! — mi-a 
rămas lingă inimă ca unul 
din mulții oameni adevă- 
rațl ai acestui pămlnt, în 
care imi place să mă re
găsesc.

teatre
• Teatrul „Țăndărică" (sala Glu
leștl) : Aventurile lui Plum-Plum — 
io.
• Circul București I Music hali la 
circ — 19,30.

• Teatrul Național (sala mică) : 
Filumena Marturano — 16,30 ; Coana 
Chlrița — 20.
• opera Română : Aida — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mormlntul 
călărețului avar — 19,30.
• Teatrul Mie : Evul medio tattmplă- 
tor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic i Premiera — 
20.
• Teatrul de comedie : Pețitoare* — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) 
Jocul vieții șl al morțll in deșertul de 
cenușă — 19,30 ; (sala Studio) : Sen
timente șl naftalină — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) 1 A 
cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Piatră Ia 
rinichi — 19,30,

cinema
• O lume fără cer : CENTRAL — I ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. GRIVITA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul : TIMPURI NOI — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Ana și „hoțul" : EFORIE — 0 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, CIU
LEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 i 
20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 l 
18 ; 20.
• Ștefan Luchlan : — VOLGA — 9 j 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
• întoarcere la dragostea; dinții 1 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.15, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 J 
15,45 : 18 ; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica 1 i PRO
GRESUL — 16 ; 18 ; 20.

• Fuga de acasă l VICTORIA — 10 1 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Echipajul : SALA MARE A PALA
TULUI — 17 ; 20, MUNCA — 15,30 ; 19.
• Pasărea de foc spațială : SALA 
MICA A PALATULUI — 15 ; 17,15 ; 20.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17 ; 19,30, CAPI
TOL — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Intilnlrea lut Fâbiăn Băllnt I BU- 
ZEȘTI — 15 ; 17 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători 1 
FERENTARI — 15,30 ; 19, ARTA — 9 |
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45.
• Idilă in munții Lu Shan I COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Regina din TIrnovo i PACEA — 
15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Procurorul acuză i VIITORUL —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : STUDIO
— 10 : 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Soarta Aurel șl Argentinei > 
POPULAR — 15 : 17,15 ; 19,30.
• Bătrinul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi in Marea Nordului — 17,30 ;
19.30 : FLACĂRA.
• Acel blestemat tren blindat >

SCALA — 9 t 11,16 | 11,30 ( 16,46 | U > 
20,15.
• Toată lumea e • mea i LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20. FESTI
VAL — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19, FAVORIT 
— 8,30 î 11 ; 14 ; 17 ; 20, PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 16.
• întilnire de gradul trei t BUCU
REȘTI — 9,30 | 12,30 ; 16 ; 10.
• Program de desene animate — 
9,15 ; 11 ; 12,45 ; Campionul — 14,11 î 
16,45 ; 19,30 : DOINA.

? Călărețul electric : FEROVIAR —
: 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 16 ; 20,15,

CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 15.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Piedone ta Egipt : EXCELSIOR — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,16,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 15,45 ;
18 : 20, FLAMURA — 9 ; 11 î 13,15 : 
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Domnișoara Noorle i DACIA — 0 | 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 30,15.
• Războiul stelelor i LIRA — 15,30 ; 
19, COSMOS — 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,15.
• Numele meu e iubire I TOMIS — 
9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Un șerif extraterestru s MIORIȚA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ; 18 ; 30.

I
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PRAGA

LUCRĂRILE CONGRESULUI MONDIAL Al FEMEILOR
PRAGA 12 (Agerpres). — Corespondentă de la Anca Voican : La Praga 

au continuat lucrările Congresului mondial al femeilor, tn cursul dezba
terilor din cele șase comisii ale congresului, intervențiile delegației ro
mâne au fost primite cu deosebit interes. S-au exprimat aprecieri cu pri
vire la politica internă și externă a partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și la condițiile create in țara 
noastră pentru afirmarea femeii in toate domeniile de activitate, in con
ducerea societății.

DELEGAȚIA U.T.C. CAIRO

în comisiile avind ca teme lupta 
femeii pentru independență naționa
lă și dezvoltare și, respectiv, pentru 
pace și dezarmare, din partea țării 
noastre au luat cuvîntul Tamara 
Dobrin și Maria Groza, vicepreședin
te ale Consiliului Național al Femei
lor. Actualul Congres mondial al fe
meilor, a arătat reprezentanta Româ
niei in prima dintre comisiile mențio
nate, se desfășoară in condiții 

. în care apare mai necesară ca 
oricind unirea tot mai strinsă 
a forțelor progresiste de pretu
tindeni, a maselor de femei, în 
lupta pentru așezarea pe noi baze 
a raporturilor dintre state, pentru 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, care să asigure progre
sul și prosperitatea omenirii, deplina 
integrare a tuturor membrilor socie
tății în procesul dezvoltării. România 
sprijină în mod ferm lupta popoare
lor pentru eliberare națională și con
solidarea independenței lor econo
mice. Așa cum a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu, România va în
tări continuu colaborarea și solidari
tatea cu aceste popoare, pronunțin- 
du-se pentru abolirea vechii politici 
imperialiste, de forță și dictat, a 
practicilor anacronice, colonialiste, 
neocolonialiste și de apartheid, de 
asuprire și exploatare, de îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Re
prezentanta română a exprimat so
lidaritatea militantă a poporului 
nostru, a femeilor din România cu 
lupta forțelor înaintate, a femeilor 
din Namibia, Africa de Sud și din 
alte părți ale globului pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru

independență și dezvoltare, pace și 
progres național.

Abordînd problemele păcii și dezar
mării, reprezentanta României in co
misia consacrată acestei teme a sub
liniat că, în actualele împrejurări 
internaționale, imperativul cel mai 
arzător al popoarelor, al forțelor • pro
gresiste, inclusiv al maselor de fe
mei îl constituie unirea eforturilor 
pentru consolidarea păcii, încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară. Fe
meile din România susțin cu toată 
fermitatea politica internă și externă 
a statului nostru, dind o înaltă apre
ciere acțiunii neobosite a președinte
lui Nicolae Ceaușescu in direcția 
dezvoltării cooperării ș! înțelegerii 
internaționale, a păcii și destinderii, 
pentru eliminarea definitivă din ra
porturile interstatale a folosirii for
ței sau amenințării cu forța, pentru 
egalitatea in drepturi a tuturor na
țiunilor, respectul independenței și 
suveranității popoarelor, pentru re
zolvarea pe cale negociată a con
flictelor.

Referindu-se la răspunderea oa
menilor de știință, in rîndul cărora 
se află un număr tot mai mare de 
femei, pentru salvarea omenirii de 
pericolul războiului, vorbitoarea a 
relevat că, in cadrul celui de-al 16-lea 
Congj-es de istorie a științei, tovară
șa Elena Ceaușescu a subliniat nece
sitatea ca oamenii de știință să mi
liteze pentru ca rezultatele muncii 
lor să fie puse exclusiv in slujba vie
ții, a progresului și bunăstării po
poarelor.

Demonstrație de protest împotriva deciziei 
privind amplasarea in Sicilia de rachete nucleare

ROMA 12 (Agerpres). — Peste 
10 000 de persoane au participat, du
minică, la o amplă demonstrație de 
protest împotriva deciziei guvernu
lui italian de a accepta amplasarea, 
în Sicilia, a 110 rachete nucleare 
americane de tipul „Cruise".

Demonstrația, organizată din ini
țiativa P.C.I. în colaborare cu Co
mitetul italian pentru pace, s-a des
fășurat pe o distanță de 5 km, între

localitățile Comiso șl Magllocco, din 
Sicilia. Participanții purtau pancarte 
prin care cereau să se pună capăt 
proiectului de transformare a terito
riului țării intr-o zonă nucleară.

Prezența bazei nucleare la Comiso 
„va agrava tensiunea In Medltera- 
na“, a subliniat, într-o declarație, 
secretarul regional al P.C.I., depu
tatul Pio La Torre.

CARACAS Seminar consacrat educației 
pentru dezarmare

CARACAS 12 (Agerpres). — Intre 
13 și 17 octombrie, la Caracas se vor 
desfășura lucrările unui seminar 
consacrat problemelor dezarmării, la 
care vor participa reprezentanți ai 
tuturor universităților din America 
Latină fi Caraibe — informează a- 
genția Prensa Latina. Dezbaterile 
vor avea, loc la Universitatea cen
trală a Venezuelei din Caracas, sub 
auspiciile Centrului regional de în
vățământ superior pentru America 
Latină și Caraibe (C.R.E.S.A.L.C.).

Conținutul fi utilitatea inudfâmîn-

tului in privința dezarmării, caracte
rul interdisciplinar al educației pen
tru dezarmare, controlul armamente
lor și dezarmării vor constitui prin
cipalele teme înscrise pe agenda se
minarului. De asemenea, participanții 
vor examina probleme privind dina
mica cursei înarmărilor și repercu
siunile acesteia asupra dezvoltării 
„lumii a treia". Reuniunea va adop
ta rezoluții fi decizii asupra dezar
mării, aprobate in cursul celei de-a 
X-a sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a UNESCO.

Denunțarea agresiunilor regimului 
de la Pretoria în sudul Angolei

LUANDA 12 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Luanda, Paulet
te Person Mathy, secretar general 
al Comisiei internaționale de anche
tare a crimelor săvîrșite de regimul 
rasist din Republica Sud-Africană 
în Africa australă, a apreciat că, in 
urma agresiunii întreprinse de for
țele regimului de la Pretoria, situația 
din sudul Angolei este destul de 
gravă. Ea a spus că cea mai recentă

acțiune agresivă a autorităților de 
apartheid a stîrnit o vehementă și 
dreaptă condamnare a opiniei publi
ce internaționale.

Paulette Person a Întreprins o 
misiune de informare In Angola, In 
cadrul căreia a string mărturii des
pre ultimele acțiuni agresive comise 
de R.S.A. împotriva unui stat suve
ran african. '

și-a Încheiat vizita 
In mexic

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — S-a încheiat vizita pe care 
tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, a efectuat-o, în 
fruntea delegației U.T.C.. în Mexic, 
la invitația Consiliului Național de 
Resurse pentru Activitățile Tineretu
lui (C.R.E.A.) și a Mișcării Națio
nale a Tineretului Revoluționar 
(M.N.J.R.). Cu acest prilej, au avut 
l<fc întîlniri și convorbiri cu pre
ședinții, cu secretarii generali și cu 
membri ai conducerilor C.R.E.A., 
M.N.J.R., Tineretului Comunist Me
xican, Tineretului Socialist Revolu
ționar și Socialist Popular Mexican.

într-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă, s-au efec
tuat amnle schimburi de vederi asu
pra preocupărilor și activității actua
le și de viitor ale organizațiilor de 
tineret respective.

A fost exprimată dorința Uniunii 
Tineretului Comunist și a organiza
țiilor de tineret mexicane de a dez
volta și în viitor bunele relații sta
bilite între tineretul din România 
și cel din Mexic, pe baza stimei, res
pectului reciproc si colaborării in 
toate domeniile de activitate, inclu
siv prin organizarea de vizite re
ciproce.

Totodată, au fost abordate aspecte 
ale vieții internaționale, ale situației 
tineretului din întreaga lume. A fost 
exprimată dorința comună de a in
tensifica eforturile organizațiilor de 
tineret din cele două țări în lupta 
pentru pace, destindere internaționa
lă, democrație, progres social și în
țelegere in întreaga lume.

P. C. Italian se pronunță, 
pentru o alternativă 

democratică
ROMA 12 (Agerpres). — „Italia 

este zguduită în prezent de o gravă 
criză a sistemului politic, ceea ce 
ar putea determina o cotitură spre 
dreapta sau un marasm fără cale de 
ieșire" — afirmă un document al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian dat publicității la Roma, după 
recenta plenară a C.C. al P.C.I. și 
citat de agenția A.N.S.A. Documen
tul, care va fi analizat în lunile ur
mătoare de către congresele regio
nale ale P.C.I., subliniază necesita
tea realizării unei alternative de
mocratice la actuala formulă de gu
vernare. După opinia P.C.I., această 
alternativă trebuie să includă cele 
mai ample forțe sociale și politice 
și, In primul rind, pe comuniști șl 
socialiști, dar și acele forțe politice 
și sociale (in special catolice) care 
doresc să se angajeze în lupta pen
tru „o adevărată cotitură- democra
tică".

Victorie a P.C. Portughez 
în alegeri municipale

LISABONA 12 (Agerpres). — Du
minică au avut loc la Lisabona ale
geri pentru desemnarea titularului 
unui mandat In Consiliul popular din 
Loures, suburbie muncitorească a 
capitalei portugheze. Victoria a fost 
obținută de candidatul Alianței Povo 
Unido. formată din Partidul Comu
nist Portughez și Mișcarea Demo
cratică Portugheză, căruia l-au fost 
acordate 45 la sută din voturile ex
primate.

Agențiile Reuter și France Presse 
subliniază faptul că este vorba .de o 
victorie semnificativă a partidului 
comunist. confruntarea electorală 
fiind privită de observatorii de la 
Lisabona și de celelalte partide ca 
un important test național, în pers
pectiva alegerilor locale din de
cembrie 1982.

Partidul socialist a obținut 26 la 
aută din voturi, iar Alianța Demo
cratică 23 la sută, ■

CONVORBIRI ROMANO-EGIPTENE
CAIRO 11 (Agerpres). — Delega

ția română care l-a reprezentat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. la funeraliile președintelui An
war El Sadat, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a avut la 
Cairo întrevederi și convorbiri cu 
Husni Mubarak, vicepreședinte al 
republicii, prim-ministru ai Egiptu
lui, candidatul desemnat la pre
ședinție. precum și cu dr. Sufi Abu 
Taleb, președinte interimar al .țării, 
președinte al parlamentului, si Ka
mal Hassan Aii, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe.

La întrevederi au participat, din 
partea română, Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, și Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea egipteană dr. Boutros 
Boutros Ghali. ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. Au fost prezenți. de asemenea, 
Ion Iosefide, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo, si Wafik 
Hosni, ambasadorul R.A. Egipt în 
Romania.

Vicepreședintele Husni Mubarak și 
celelalte persoane oficiale egiptene 
au rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu și poporului 
român prieten gratitudinea cea mai 
profundă pentru manifestările de 
caldă simpatie față de poporul egip
tean, în aceste momente de grea în
cercare.

De asemenea, conducătorii egipteni 
au ținut-să exprime înalta apreciere 
a poporului egiptean pentru contri
buția președintelui Nicolae Ceaușescu 
la întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, la 
cauza destinderii internaționale și a 
păcii între popoare.

Totodată, a fost reafirmată hotărî- 
rea de dezvoltare și diversificare a 
bunelor raporturi statornicite Intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt, de continuare a 
dialogului și conlucrării la nivelul 
cel mai înalt între cele două țări, in 
interesul celor două popoare priete
ne, al cauzei păcii și înțelegerii în 
Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Convorbirile s-<au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie, 
caracteristică relațiilor româno-egip- 
tene.

ATENA
In preajma alegerilor legislative din Grecia

ATENA. — Trimisul Agerpres. Ște
fan Nicolae. transmite : Campania 
electorală pentru desemnarea celor 
300 de membri ai Adunării Națio
nale a Greciei a intrat în faza fina
lă. în ultimele zile, liderii principa
lelor formațiuni politice au partici
pat la mitinguri în orașele de pro
vincie. în care si-țau reafirmat pro
gramele electorale.

Vorbind la adunările de la Kala- 
mata si Heraclion. premierul Ghior- 
ghios Rallis. liderul partidului de 
guvernămînt. Noua Democrație, a 
confirmat intenția partidului său de 
a continua linia adoptată la Congre
sul extraordinar din iunie a.c. EI 
s-a pronunțat pentru apărarea actua
lelor instituții politice din Grecia și 
a arătat, de asemenea, că în con

cepția partidului său trebuie conso
lidată poziția Greciei în cadrul C.E.E.

La rindul său. liderul P.A.S.O.K., 
Andreas Papandreu. luind cuvîntul in 
cadrul unei întilniri electorale orga
nizate la Salonic, a arătat că 
P.A.S.O.K. va lupta pentru redresa
rea rapidă a economiei, pentru re
forme în domeniul învătămintului si 
pentru îmbunătățirea asistentei sa
nitare. Referitor la problemele de 
politică externă. Papandreu a decla
rat. Intre altele, că este In favoarea 
„unei zone balcanice în afara pe
ricolului nuclear".

Departamentul politic al înaltei 
Curți de Casație a anuntat că. la 
alegerile de la 18 octombrie, vor lua 
parte 14 partide, care au înscris pe 
listele electorale 2 916 candidați.

Proclamarea candidatului P. R. I. 
la președinția Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — Cea de-a Xl-a Adunare 
Națională a Partidului Revoluționar 
Instituțional (de guvernămînt), des
fășurat la Ciudad de Mexico, l-a 
proclamat pe Miguel de la Madrid 
Hurtado drept candidat al P.R.I. la 
președinția Mexicului, în perspectiva 
alegerilor prezidențiale ce vor avea 
loc in 1982.

Luind cuvintul în cadrul unui mi
ting, Hurtado s-a pronunțat pentru 
consolidarea independenței economi
ce și politice a țării, pentru promo

varea unei politici bazate pe prin
cipiile respectului reciproc, neames
tecului în treburile interne, suvera
nității și independenței naționale, 
autodeterminării popoarelor, Tot
odată, el a evidențiat necesitatea 
promovării unei politici echitabile și 
juste in repartizarea venitului na
țional la nivelul categoriilor sociale 
din țară, subliniind că se impun mă
suri ferme pentru combaterea in
flației și satisfacerea necesităților 
de bază ale populației.

■•h iBT: ; ----

Dupâ 28 de ani
REYKJAVIK 12 (Agerpres) — 

Corpurile neînsuflețite a șapte avia
tori americani dispăruți cu 28 de ani 
in urmă cu un avion de tipul „Nep
tune" deasupra Islandei au fost găsite 
in stare perfectă de conservare 
intr-un ghețar din sudul insulei, de 
cițiva păstori.

Avionul, care se întorcea in 1953 
dintr-o misiune la baza americană 
din Keyflavik, a făcut, se pare, o 
aterizare forțată pe ghețarul Myrdal, 
la 17 decembrie, după ce pilotul anun
țase că aparatul se află in dificultate. 
La bordul aparatului, care a alunecat 
intr-o fisură a ghețarului, se aflau 
nouă, persoane. Condițiile atmosferice 
erau ^atunci atit de dificile, incit abia 
după o săptămână un elicopter a reu-

■■■

șit să aterizeze pe ghețar. Cercetările 
întreprinse s-au soldat insă numai 
cu găsirea corpului neînsuflețit al 
unui singur aviator. Nu a fost desco
perită atunci nici o urmă de avion.

Duminică, mai multi ciobani au ob
servat carlinga avionului, care per
forase o margine a ghețarului. Nu s-a 
putut stabili încă dacă membrii echi
pajului au murit ca urmare a șocului 
provocat prin căderea avionului sau 
au sucombat ulterior, datorită frigu
lui excesiv. S-a putut constata ci 
victimele mai purtau incă centurile 
de siguranță.

Cqdavrele, precum și documentele 
găsite intacte la bordul aparatului, au 
fost transportate duminică seara la 
baza americană din Keyflavik.

Chemările C.C. al P.C.U.S
cu prilejul celei de-a 64-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

Moscova au fost date publicității 
chemările C.C. al P.C.U.S. cu prile
jul celei de-a 64-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Chemările îndeamnă oamenii mun
cii din U.R.S.S. ca. sub conducerea 
partidului, să folosească posibilități
le oferite de socialismul dezvoltat, 
potențialul productiv și tehnico-ști- 
ințific al țării, să mărească eficiența 
și să îmbunătățească calitatea pro
ducției la fiecare loc de muncă, să 
lupte cu perseverență pentru avin- 
tul continuu al agriculturii.

r

La încheierea dezbaterilor de politică generală ale sesiunii O.N.U.

DEZIdFrATE a CĂBOR-ÎNFĂpfimE IMPUNE EFORTURI
SUSJINUTE DIN PARTEA TUTUROR STATETOR

Un număr record de vorbitori : 
146 ; un număr, de asemenea re
cord, de participanți cu înalte func
ții guvernamentale : 11 șefi de state 
și de guverne, 6 vicepreședinți și 
vicepremieri, 126 miniștri de ex
terne și mai multi alți miniștri cu 
diverse însărcinări departamentale ; 
aprobarea unei ordini de zi cu un 
număr și el record de probleme : 
135. Iată cum s-ar înfățișa statistic 
prima parte a celei de-a 36-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.
— dezbaterea generală, care a luat 
sfîrșit vineri.

Cifrele record nu ar trebui să 
surprindă, pentru că de la an la 
an, pe măsura creșterii număru
lui de membri (cate în prezent este 
de 156, în urma admiterii la ac
tuala sesiune a două noi state in
dependente, Vanuatu și Belize), a 
sporit și numărul particlpantllor la 
discuții, al celor dornici de a expune 
de la tribuna Națiunilor Unite po
ziția țărilor lor față de marile pro
bleme ale actualității, ceea ce vine 
să confirme din nou adevărul de 
necontestat că O.N.U. reprezintă fo
rul cel mai larg de dezbatere a 
acestor probleme, organizația ofe
rind, in același timp, cadrul cel 
mai adecvat de cristalizare, prin 
eforturi comune, a unor soluții de 
natură să întrunească consensul eel 
mai amplu.

Nu este însă mai puțin adevărat
— ceea ce a fost pus .dealtfel In evi
dență nu o dată de-a lungul dezba
terilor generale — că acest cadru 
nu este încă pe deplin valorificat, 
că o bună parte a punctelor înscrise 
pe ordinea de zi se reportează de 
la o sesiune la alta, că. deși de fie
care dată participarea la discuții 
este mai largă față de anul pre
cedent și se adoptă un număr spo
rit i rezoluții și alte documente, 
totuș ’olvările concrete, măsurile 
practi .ntîrzie. Altfel spus, crea
rea unor mecanisme și structuri dt

mai corespunzătoare, care să garan
teze traducerea efectivă in viată a 
măsurilor și acțiunilor preconizate 
în rezoluțiile O.N.U., în general a 
principiilor și obiectivelor organi
zației. rămîne un deziderat ce nu 
și-a găsit încă împlinire.

Transformarea acestui deziderat 
în realitate se impune cu atit mai 
multă urgență cu cit, practic, totali
tatea intervențiilor din dezbaterea 
generală au reliefat că omenirea 
străbate în prezent, deopotrivă pe 
plan politic și pe plan economic.

cele mai întinse de concepții șl 
idei, dar dincolo de această fireas
că diversitate s-au regăsit — cu 
inerentele deosebiri de accent sau 
nuanță — unele imperative de 
stringentă actualitate, cum ar fi 
dezarmarea nucleară, ca și reduce
rea armamentului clasic, reglemen
tarea pe cale pașnică, la masa tra
tativelor, a conflictelor din diverse
le părți ale globului, instituirea noii 
ordini economice internaționale, li
chidarea decalajelor, rezolvarea 
problemelor de ordin financiar-

De la trimisul nostru special

unul din cele mal dificile momente 
din întreaga perioadă postbelică. 
Pe plan politic : creșterea tensiunii 
și animozității în viata internațio
nală, noile praguri cantitative și ca
litative, de o periculozitate fără 
precedent, atinse in cursa înarmări
lor, inclusiv decizia de a se fabrica 
bomba cu neutroni și proiectele de 
amplasare de noi arme racheto- 
nucleare în Europa, cronicizarea 
vechilor focare de conflict și răbuf
nirea altora noi. Pe plan economic: 
intensificarea fenomenelor de criză, 
adîncirea subdezvoltării, problema 
energiei. Instabilitatea monetar-fi- 
nanciară, creșterea vertiginoasă a 
ratei dobinzilor, fluctuațiile prețuri
lor și încetinirea schimburilor co
merciale. toate acestea avind serioa
se repercusiuni asupra nivelului de 
viață al maselor populare. Pe bună 
dreptate, din majoritatea cuvîntări- 
lor a răzbătut ecoul legitimei pre
ocupări și îngrijorări față de situa
ția existentă.

Desigur, tn expunerea punctelor 
de vedere ale unui număr atit de 
mare de state a existat o largă di
versitate de opinii, un registru din

monetar, inclusiv cele legate de 
scumpirea fără precedent a credi
telor internaționale, creșterea rolu
lui și eficienței O.N.U. în soluțio
narea tuturor acestor probleme, ca 
și în ansamblul vieții politice si 
economice mondiale.

Simpla enumerare a acestor re
pere prioritare ale dezbaterilor a- 
rată că este vorba tocmai de acele 
direcții fundamentale ale politicii 
exferne românești, de acele proble
me pentru a căror rezolvare echi
tabilă România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au militat și militează cu 
consecventă și fermitate. Au fost, 
astfel, încă o dată puse în evidență 
clarviziunea, justețea și realismul 
orientărilor și pozițiilor formulate 
de secretarul general al partidului 
nostru, președintele republicii, s-a 
vădit din nou că aceste orientări 
și poziții corespund unor necesități 
vitale ale vremurilor noastre.

In mod deosebit a atras atenția 
chemarea înflăcărară pe câre Româ
nia a adresat-o tuturor statelor lu
mii de a opri, pină nu va fi prea 
tîrziu, cursul spre folosirea armei 
nucleare, de a pune capăt fără ln-

tîrziere producției acestei arme, 
care face să planeze asupra ome
nirii cel mai grav pericol din în
treaga sa istorie. Aceeași atenție si 
același interes au suscitat propune
rile judicioase ale României, care 
vizează înlăturarea gravelor pertur- 
bații produse în viața economică 
mondială de nivelul exagerat al 
dobînzilor, prin stabilirea unor pla
foane rezonabile ale acestora. Un 
ecou pozitiv în rîndurile partici- 
panților la sesiune au avut, de ase
menea, ideile prezentate de tara 
noastră in legătură cu modalitățile 
de soluționare a conflictelor si dife
rendelor internaționale, cu necesi
tatea întăririi relațiilor de bună 
vecinătate între state, ca si în le
gătură cu sporirea rolului tinerei 
generații în viata internațională, în 
perspectiva marcării „Anului inter
național al tineretului".

Firește, pe masa de lucru a se
siunii se mai găsesc multiple alte 
propuneri, idei, inițiative, prezen
tate de celelalte state membre, și 
care intr-un fel sintetizează expe
riența politică mondială. Ele ur
mează a fi abordate concret în ca
drul diferitelor comitete ale adu
nării sau in plenul acesteia.

Astfel, Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate și-a 
stabilit programul de lucru, urmînd 
să se ocupe aproape in exclusivitate 
de diferitele aspecte ale problema
ticii dezarmării. Printre punctele ce 
vor fi abordate, un loc de frunte 
îl ocupă propunerea României pri
vind reducerea bugetelor militare, 
ca una din cerințele cele mai ur
gente ale vieții internaționale. Tot 
în acest cadru va fi examinat 
raportul Comitetului pregătitor al 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, document aflat 
în curs de definitivare.

Comitetul pentru problemele eco
nomice șl financiare și-a început

deja activitatea, în fața sa aflin- 
du-se un șir de probleme fun
damentale ale economiei mondiale, 
cum ar fi cele ale dezvoltării, 'ali
mentației, resurselor naturale, rolu
lui științei și tehnicii, ca și alte 
aspecte legate de edificarea noii 
ordini economice internaționale.

Tn Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale au 
fost’ dezbătute pînă în prezent pro
bleme legate de discriminarea ra
sială si dreptul la autodetermina
re al popoarelor. în această săn- 
tămînă se va trece la examinarea 
ansamblului problematicii de ordin 
social. In acest cadru, unul din 
punctele importante. înscris la ini
țiativa României, este -cel cu Pri
vire la Anul international al tine
retului. După cum se știe, in a- 
cest scop a fost creat un comitet 
consultativ al O.N.U.. al cărui pre
ședinte este reprezentantul Româ
niei. tovarășul Nicu Ceaușescu. co
mitet care a elaborat un program 
de activități si măsuri pentru mar
carea acestui important eveniment.

Una din problemele majore care 
urmează a fi examinată în Comi
tetul juridic este cea privind re
glementarea ne cale pașnică a di
ferendelor dintre state, problemă a- 
dusă în dezbaterea O.N.U. la ini
țiativa României. în legătură cu a- 
ceastă chestiune, la actuala sesiu
ne a fost creat un grup de lucru 
special, prezidat de reprezentantul 
României, care a primit sarcina de 
a continua procesul de elaborare, 
început la sesiunea trecută, a unei 
Declarații a Adunării Generale pri
vind reglementarea pe cale pașni
că a diferendelor. Discuțiile din 
grupul de lucru se desfășoară pe 
baza unui proiect initiat de Româ
nia. împreună cu alte țări.

Depășirea situației politice si eco
nomice dificile care confruntă ome
nirea. reluarea cursului spre destin
dere si cooperare, asigurarea dez
voltării pașnice si independente a 
popoarelor reclamă mai mult ca ori
cind. asa cum România a afirmat de 
la tribuna actualei sesiuni, contribu
ția activă și responsabilă a tuturor 
națiunilor, manifestarea voinței po
litice și a spiritului de cooperare, 
si. in același timn. necesită îmbu
nătățirea si democratizarea activi
tăților si structurilor O.N.U.. numai 
astfel speranțele îndreptățite ale 
popoarelor puțind deveni realitate.

Romulus CAPLESCU

Adresînd un salut tuturor popof 
relor lumii, chemările le indeamr 
la luptă pentru pace și dezarmar 
Este adresat un salut partidelor cc 
muniste și muncitorești, oamenik 
muncii din toate țările. Comiteri 
Central al P.C.U.S. a adresat. ' d 
asemenea, un salut popoarelor țăr: 
lor socialiste.

In chemarea adresată popoarele 
țărilor europene se face un apel 1 
lupta împotriva uneltirilor imperia 
lismului, militarismului și revanșis 
mului, impotriva înarmării, a am 
plasării de noi rachete pe teritorii 
Europei, pentru destindere, pentr 
înlăturarea pericolului de război.

AGENȚIILE DE PRESA
w -• pe scurt

COMUNICAT CHINO-MALTEZ.
i La încheierea convorbirilor dintre 

primul ministru al Maltei. Dom
I Mintoff, și ministrul adjunct al afa- 
' cerilor externe al R.P. Chineze.

Zhang Wen jin, aflat în vizită la La
I Valletta, a fost dat publicității un 

comunicat comun, în care se expri-
• mă satisfacția pentru dezvoltarea 

favorabilă a relațiilor dintre Malta 
și R.P. Chineză — relatează agenția

| China Nouă. Documentul reafirmă, 
totodată, opoziția celor două țări

I față de amestecul în treburile in- 
| terne ale altor state și se pronunță 

pentru rezolvarea pe calea negocie-
I rilor' a diferendelor intervenite în

tre țări.
, CONFERINȚA ANUALA A 

PARTIDULUI CONSERVATOR 
| DIN MAREA BRITANIE. Marți ur

mează să se deschidă la Blackpool 
I lucrările celei de-a 98-a conferințe 

anuale a Partidului Conservator din 
Marea Britanie. Potrivit agenției 

I France Presse, evenimentul nu pare 
să se desfășoare sub auspicii favo- 

I rabile, date fiind recentele critici 
ale unui număr crescînd de mem- 

I bri ai partidului la adresa politicii 
, economice și monetare a premieru

lui Margaret Thatcher. Este rea- 
I .mintit astfel discursul rostit zilele 
I trecute de fostul lider al conserva

torilor, Edward Heath ; dar numă

rul celor care contestă și resping 
— ca ineficientă — politica guver
nului este tot mai mare, existînd 
chiar riscul deteriorării unității 
rindurilor acestei formațiuni po
litice.

PROGRAM ENERGETIC BRAZI
LIAN. In următorii 15 ani, in Bra
zilia va fi aplicat un program ener
getic care are la bază construirea a 
opt centrale nucleare, cu o capaci
tate de 1,3 miliarde kW fiecare, re
latează cotidianul „O Globo". care 
apare la Rio de Janeiro, citind de- ț 
clarațti oficiale. Pentru aceasta, gu
vernul de la Brasilia intenționează 
să investească suma de 14 miliarde 
dolari, costul total al programului 
ridicindu-se la 24,8 miliarde dolari.

INDONEZIA ȘI TANZANIA se 
pronunță pentru lichidarea siste
mului de discriminare rasială și de 
apartheid din R.S.A. și sînt deplin 
solidare cu lupta dreaptă a poporu
lui namibian pentru libertate și in
dependență — se spune in comuni
catul dat publicității la Jakarta, la 
încheierea vizitei făcute în capitala, 
indoneziana de președintele tanza- 
nian, Julius Nyerere. Documentul 
evidențiază dorința celor două sta
te de a extinde și adinei colabora
rea bilaterală pe multiple planuri, 
în interesul ambelor popoare.

TRANSPLANT CHIRURGICAL
O echipă de medici 

de la Centrul medical 
al universității califor- 
niene „Stanford" a e- 
fectuat, duminică, un 
nou transplant de ini- 
mă-plămint. Agenția 
U.P.I. informează că 
cele două organe, pre

levate de la un tlnăr 
de 20 de ani, au fost 
grefate unui pacient in 
virstă de 40 de ani.

Intervenția chirurgi
cală — a șaptea de a- 
cest fel efectuată, pină 
in prezent in lume — 
a durat cinci ore și

jumătate. Deși pacien
tul va avea o lungă 
perioadă de convales
cență, primele rezulta
te par să indice că 
operația s-a desfășurat 
cu succes, a declarat 
agenției U.P.I. șeful 
echipei de chirurgi.

Ravagiile provocate de uraganul „Lydia
Potrivit ultimelor date oficia

le, uraganul „Lydia", care s-a 
abătut asupra mai multor regiuni 
din nord-vestul Mexicului, a pro
vocat moartea a cel puțin 70 de per
soane, alte 120 fiind date dispărute. 
Sase soldați și un pilot, care au 
încercat sd-i salveze pe locuitorii 
satului Bachiulato, au fost uciși ca 
urmare a prăbușirii unui elicopter. 
Toți cei 17 membri ai unei familii 
au fost luați de ape ca urmare a

re

inundării casei lor din orașul Jesus 
Maria, situată la 25 km țst de Ba
chiulato, tn apropierea localității 
Guamuchil, 40 de persoane, in ma
joritate copii, s-au înecat din cauza \ 
creșterii bruște a apelor riului care 
trece pe aici. Peste 40 000 de persoa
ne au rămas fără adăpost. Oficiali- : 
tățile mexicane desfășoară acțiuni 
de salvare a victimelor inundațiilor 
în aproape 100 de localități. I

300000 de manifestanți la Bonn revendică: 

„Dreptul de a trăi în siguranță, 
nu în umbra munților 

de rachete“
Bonnul, capitala Republicii Fede

rale Germania, orașul natal al lui 
Beethoven, veche citadelă univer
sitară, a găzduit simbătă, „cea mai 
mare manifestație pentru pace din 
istoria postbelică a țării" (D.P.A.). 
Depășind toate previziunile avan
sate de agențiile de presă și chiar 
așteptările inițiatorilor, acțiunile 
organizate in capitala vest-germană 
au reunit 300 000 de participanți, in 
rindul cărora se aflau oameni po
litici, teologi, specialiști în proble
mele păcii, zeci și zeci de mii de 
tineri, care și-au unit glasurile 
pentru a cere să se pună capăt 
înarmărilor atomice și a-și exprima 
dezaprobarea față de proiectele de 
instalare a noi rachete cu rază me
die de acțiune in Europa occi
dentală.

Coloanele demonstranților, cărora 
li s-au alăturat militanți pentru 
dezarmare din Olanda, Franța, 
Marea Britanie și din alte țări vest- 
europene, au pornit in dimineața 
zilei de 10 octombrie din cinci 
puncte diferite ale capitalei vest- 
germane. Sosirea lor la Bonn a fost 
asigurată de 42 trenuri speciale, 
peste 3 000 de autobuze și mii de 
mașini particulare. In răstimpul de 
la sosirea lor și pină la începerea 
manifestațiilor, participanții au 
purtat discuții cu localnicii spre a 
le explica motivele îngrijorării 
provocate de noile planuri de înar
mare nucleară.

Străbătind in perfectă ordine 
străzile capitalei, relata agenția 
France Presse, demonstranții s-au 
regrupat în campusul universitar 
din Bonn, purtind numeroase pan
carte pe care au înscris, in formule 
lapidare, revendicările amplei lor 
mișcări populare: „NU — Euroshi- 
mei !“, „Dați păcii o șansă !“, „O 
Europă lipsită de arme nucleare !“.

La mitingul ce a avut loc, in con
tinuare, numeroase persoane și-au 
expus opiniile și argumentele im
potriva intensificării cursei înarmă
rilor și a sporirii arsenalelor nu
cleare. Principalii oratori, mențio
nați de agenția vest-germană de 
presă D.P.A., au fost Erhard Eppler, 
membru al Prezidiului Partidului 
social-democrat, William Borm, 
membru al conducerii Partidului 
liber-democrat, teologii H. Albertz 
(fost primar al Berlinului occiden
tal) și Uta Ranke-Heinemann (fiica 
fostului președinte al R.F.G., Gus
tav Heinemann), Henrich BOU, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură, cintărețul american 
Harry Belafonte, care a și inter
pretat cunoscute melodii din reper
toriul său, Coretta King, văduva

luptătorului pentru drepturile 
populației de culoare Martin Luther 
King. Organizația Tinerii socialiști 
(Jusos) a apreciat că peste 60 000 
de membri ai P.S.D. și 55 deputati 
ai acestui partid au luat parte la 
demonstrația de la Bonn.

„Această manifestație de masă 
— notează agenția France Presse ■- 
a arătat in fapt că mișcarea paci
fistă, îndreptată cu prioritate im" 
potriva implantării de rachete nu
cleare americane pe teritoriul 
R.F.G. la finele anului 1983 sau 
începutul lui 1984, nu este limitată 
la categorii „mărginașe" ale popu
lației. O mare parte a tineretului 
vest-german, născut după anul 1945 
și care a beneficiat de dezvoltarea 
economică postbelică, vede în am
plasarea de arme «Perslpng—2» și 
rachete de croazieră o amenințare 
gravă pentru pace. Nici un partid 
politic tradițional — conchide 
A.F.P. — nu poate subestima im
pactul popular al mișcării par 
cifiste".

„Acțiunile de masă desfășurate la 
10 octombrie in capitala R.F.G. au 
permis exprimarea unui «NU ho- 
tărit șl clar» staționării de noi ra
chete nucleare americane în Eu
ropa", a declarat pastorul Volkmar 
Delle, principalul purtător de cu- 
vint al organizatorilor acestei ma
nifestații. In același timp, iniția
torii demonstrației de la Bonn au 
anunțat calendarul viitoarelor „in- 
tilniri pentru pace", care urmează 
să aibă loc în R.F.G. sau in alte 
țări occidentale : 24 și 25 octom
brie : manifestații la Bruxelles, 
Londra și Paris ; 30 și 31 octom
brie : întrunire la Bonn a unui co
mitet restrins de 200 cercetători, 
sindicaliști și oameni politici pen
tru a discuta probleme ale păcii ; 
15—21 noiembrie : „Săptămână a 
păcii" în R.F.G. ; 21 noiembrie : 
forum al păcii la Krefeld (R.F.G.) , 
29 noiembrie : manifestație la Am
sterdam impotriva amplasării de 
eurorachete în Olanda; 6—8 decem
brie : manifestație la Bruxelles, in 
paralel cu reuniunea Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O.

Citind opinia unui militant pen
tru dezarmare, săptăminalul „Dje 
Zeit" care apare la Hamburg nota : 
„Mișcarea pentru pace este preocu
pată de continuarea po’iticii de 
destindere. Sintem pentru dezanga
jarea blocurilor in acest spațiu eu
ropean, suprainarmat, pentru ca in 
această zonă armele nucleare să 
fie rarefiate pină la lipsa lor tota
lă, incepind cu nordul Europei, 
trecînd prin centrul continentului, 
pină la Mediterana".
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