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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei

Elena Ceaușescu. președintele Repu
blicii Federale Germania, Karl 
Carstens, și doamna Veronica Car

stens vor efectua o vizită oficială 
în România în perioada 26—30 oc
tombrie.

In prezenta conducerii de partid si de stat, a reprezentanților întreprinderilor
si firmelor din tară si de peste hotare, a unui mare număr de oameni ai muncii,jeri
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a inaugurat Tirgul internațional București-1981

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU ’ 7

Președintele concernului Gutehoffnungshutte din R. F. Germania

• Amplă și convin
gătoare expresie 
a potențialului 
creator al indus
triei românești, 
angajată ferm pe 
calea progresu
lui tehnic con
temporan, a creș
terii calitative, 
modernizării și 
competitivității

• Prestigioasă ma
nifestare desfă
șurată sub devi
za „Comerț - coo
perare - dezvol
tare", ilustrînd 
voința țării noas
tre de a extinde 
colaborarea eco
nomică reciproc 
avantajoasă cu 
toate statele lu
mii, în interesul 
cauzei progresu
lui, păcii și în
țelegerii între po
poare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, joi, 
15 octombrie, cea de-a Vll-a ediție a Tirgului internațional București, pres
tigioasă manifestare ilustrînd potențialul, in continuă creștere, al eco
nomiei noastre naționale, contribuția ei tot mai activă la schimbul mon
dial de valori.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la T.I.B, *81 - importantă ma
nifestare expozițională organizată de țara noastră in spiritul deziderate
lor majore ale vieții economice contemporane : comerț, cooperare, dez
voltare - relevă incâ o dată, in mod elocvent, preocuparea consecventă, 
stăruitoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii So
cialiste România, pentru continua extindere și diversificare a relațiilor eco
nomice externe ale României, lărgirea cooperării cu alte state in pro
ducție, știință și tehnologie, pe principiile respectării independenței și su
veranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc.

La festivitate au luat parte tovarășii llie Verdeț, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Cornelia Filipaș, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, 
Ion Pâțan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Aneta Spornic, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ion loniță, Elena Nae, 
Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, precum și membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții economice centrale.

Erau de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, directorii pavilioanelor naționale și reprezen
tanții firmelor de peste hotare participante la tirg.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmoinat la sosire cu multă căldu
ră. cu sentimente de aleasă stimă de 
mii de bucuresteni nrezenti în aceas
tă dimineață de toamnă la complexul 
expozitional din Piața Scînteii. gazda 
celei de-a Vll-a ediții a T.I.B. Mul
țimea scanda îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. reafirmîndu-și. si cu acest 
prilei. dragostea fată de conducătorul 
iubit al partidului si statului nostru, 
adinca prețuire pentru activitatea sa
pusă în slujba prosperității patriei, 
bunăstării si fericirii poporului, creș
terii prestigiului si rolului României 
socialiste în lume.

Ceremonia deschiderii oficiale a 
T.I.B. ’81 a fost marcată de intona
rea Imnului de Stat al Republicii So
cialiste România.

în cuvîntul de deschidere, tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. a spus : „Deschidem 
azi cea de-a VII-a ediție a Tirgului 
internațional București, care, in spi
ritul politicii externe a României so
cialiste de pace si colaborare cu toate 
statele. îsi propune să creeze toate 
condițiile pentru întîlniri si tratative 
intre reprezentanții cercurilor de 
afaceri și ai întreprinderilor econo
mice de oe toate continentele. în ve
derea concretizării unui număr cit 
mai mare de contracte comerciale si 
de acțiuni de cooperare economică.

Salutăm cu deosebită căldură pre
zenta la această manifestare a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care prin prodigioasa și 
neobosita activitate desfășurată pe 
plan intern si international promo
vează politica de dezvoltare continuă 
a României socialiste si de lărgire a 
relațiilor sale economice externe, de 
extindere si întărire a legăturilor de 
prietenie ale tării noastre cu toate 
statele, aduce mari servicii cauzei 
păcii si colaborării dintre toate po
poarele lumii.

Salutăm, de asemenea, cu bucurie 
ne ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat care iau parte la 
deschiderea Tirgului international 
București.

Totodată, ne exprimăm satisfacția

și salutăm prezența la această ma
nifestare cu caracter internațional a 
oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic, precum 
și a numeroșilor expozanți.

La tirg sînt prezente toate cen
tralele industriale și întreprinderile 
de comerț exterior, precum și nu
meroase institute de cercetări și de 
învățămînt superior din România. 

Secretarului general al partidului II »înt prezentate produse expuse in cadrul Tirgului internațional București

De asemenea, participă peste 800 de 
firme străine din 42 de țări, precum 
și o reprezentanță a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în numele organizatorilor acestei 
manifestări internaționale, rog 
respectuos pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să 
binevoiască a tăia panglica inaugu
rală".

în aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat 
panglica inaugurală, declarînd des
chisă cea de-a Vll-a ediție a Tirgu
lui international București.

Noua ediție a tirgului oferă o ima
gine sintetică si. în același timp, con
cludentă a puterii creatoare a eco
nomiei noastre socialiste, a forței și 
dinamismului său. Ea relevă, totoda
tă, voința țării noastre de a participa 
tot mai activ la diviziunea interna
țională a muncii, de a asigura noi și 
ample dimensiuni colaborării și coo
perării economice cu toate statele 
lumii. O asemenea orientare profund 
științifică, de creștere a progresului 
multilateral al economiei, de partici
pare tot mai activă și în structuri 
mereu îmbunătățite ale acesteia la 
circuitul economic mondial, își gă
sește reflectarea pregnantă în însăși 
activitatea de comerț exterior. Astfel, 
în acest an, volumul comerțului ex
terior este de 42 de ori mai mare de
cît în 1950. România întreține astăzi 
relații economice cu 150 de state, 
face parte din peste 80 de organi

zații internaționale guvernamentale 
și participă la activitatea a peste 700 
de organizații neguvernamentale.

Deși figurează de puțină vreme pe 
lista manifestărilor expoziționale 
internaționale. T.I.B. si-a cîstigat un 
bun renume internațional, fapt con
firmat pe deplin de numărul în con
tinuă creștere al participanților, de 
varietatea și nivelul ridicat al expo
natelor și de cifra de afaceri tot mai 
mare care se realizează în cadrul 
tranzacțiilor, de la o ediție la alta. 
Pe aceste rodnice coordonate se si
tuează Tîrgul international Bucu
rești și la actuala ediție. Mai mult, 
devenit tîrg anual. T.I.B. ’81 și-a 
îmbogățit tematica expunerii cu ca
racter general. în profilul său sînt 
incluse : mașini, instalații, utilaje, 
echipamente, aparataje, studii, pro
iecte și licențe pentru prelucrarea 
metalelor, pentru telecomunicații, 
industria electrotehnică, industria 
electronică, pentru producția, trans
portul. distribuția si controlul ener
giei electrice, pentru tehnica nu
cleară, pentru industria metalurgică, 
industria minieră, industria petrolu
lui și gazelor, agricultură, industria 
alimentară, silvicultură, industria 
lemnului și a mobilei, celulozei și 
hirtiei, industria ușoară, industria 
construcțiilor și materialelor de con
strucții, mașini și aparate de măsu
ră, control și supraveghere. Sînt, de. 
asemenea, prezentate mijloace de 
transport rutier, feroviar, naval și
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul N icolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Manfred 
Lennings, președintele concernului 
Gutehoffnungshutte (G.H.H.) din R.F. 
Germania, care se află într-o vi
zită în tara noastră. Oaspetele a fost 
însoțit de Herbert F. Krull, director 
general al firmei „Kirchfeld", din 
cadrul concernului G.H.H.

La primire a luat parte tovarășul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi. pe Zouhir Chelii, 
ambasadorul Republicii Tunisiene în

La însămînțarea griului

ZILNIC, PESTE 135 000 HECTARE 
pentru încheierea in bune condiții 

a lucrărilor pînă la sfîrșitul săptămînii
însămînțarea griului — principala 

cultură cerealieră a țării — se a- 
propie de sfîrșit. Pînă ieri, 15 oc
tombrie, sămînța a fost pusă în 
brazdă pe 1 800 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 82 la sută din suprafața 
planificată. Unitățile agricole din 
mai multe județe — Bacău, Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani. Brașov, 
Cluj, Covasna, Iași — au în
cheiat această lucrare. Este re
zultatul aplicării măsurilor sta
bilite de conducerea partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe problemele agricul
turii, al hărniciei mecanizatorilor, 
specialiștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii din agricultură. Dacă avem 
în vedere că atît la pregătirea te
renului, cit și la semănat au fost 
făcute lucrări de calitate mai bună 
decit în trecut, iar Condițiile cli
matice din această toamnă sînt fa
vorabile — solul are suficientă umi
ditate pentru a asigura răsărirea 
și dezvoltarea plantelor — se poate 
spune că au fost puse temelii pu
ternice recoltei de grîu din anul 
viitor. Suprafețele întinse cu grîu 
răsărit, des ca peria și de culoare 
verde sănătoasă, constituie prima 
garanție In această privință.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare, au mal rămas de în- 
sămînțat 406 000 hectare cu grîu, 
lucrare care trebuie să se încheie 
pînă cel tîrziu în cursul zilei de 
duminică. Aceasta presupune ca 
zilnic să se lucreze cu o viteză de 
peste 135 000 hectare. Iată de ce în
sămînțarea griului trebuie să con
centreze, în continuare, principa

Județele lași, Cluj și Botoșani 
însămînțarea culturilor de

în județele IAȘI, CLUJ și BO
TOȘANI s-a încheiat însămintarea 
culturilor de toamnă.

Obținerea acestui important suc
ces a fost raportată Comitetului 
Central al Partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în telegrame 
prin care oamenii muncii de pe o- 
goarele celor trei județe arată că 
transpunerea în practică a indica
țiilor și recomandărilor secretaru
lui general al partidului a determi
nat o concentrare corespunzătoare 
a forțelor din toate unitățile agri

Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Președintele concernului a expri
mat vii mulțumiri pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilitatea o- 
ferită de a vizita din nou România 
și de a avea, convorbiri cu repre
zentanți ai vieții economice din țara 
noastră.

Ambasadorul Republicii Tunisiene
Republica Socialistă România, în vi
zită de rămas bun, în legătură cu 
încheierea misiunii sale in tara 
noastră.

lele forțe din agricultură. Și aceasta 
cu atît mai mult în județele Timiș, 
Arad, Bihor, Călărași și Constanța, 
unde mai sînt de semănat cu grîu 
suprafețe destul de mari. De ase
menea, se cere să fie grabnic în
cheiată această lucrare în județe 
care dețin zone colinare : Caraș- 
Severin, Neamț, Mureș, unde se
mănatul griului trebuia încheiat 
cu mult timp în urmă.

Ritmul semănatului trebuie mult 
intensificat deoarece, potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
vitezele înregistrate în ultima zi 
într-un șir de județe sînt inferi
oare celor ce trebuie realizate pen
tru ca însămînțările să fie înche
iate pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Astfel, în cooperativele agri
cole din județul Dolj au fost in- 
sămînțate în ultima zi numai 
4 500 hectare, față de 6 000 hec
tare, cît ar trebui realizat zil
nic pentru ca lucrările să fie în
cheiate în 3 zile. De asemenea, în 
cooperativele agricole dintr-un alt 
județ — Olt — unde timpul a 
fost excepțional de frumos, in ul
tima zi au fost însămînțate 4 000 
hectare cu grîu, față de o viteză 
zilnică necesară de 5 500 hectare. 
Cu viteze foarte mici față de cele 
necesare pentru a se încheia se
mănatul griului în această săptă- 
mînă s-a lucrat și în cooperativele 
agricole din județele Ialomița, Că
lărași, Timiș, Constanța și altele.

Intîrzierile la recoltarea porum
bului și eliberarea terenurilor de 

cole în vederea încadrării în epoca 
optimă a însămințărilor de toam
nă. ceea ce constituie o garanție 
sigură a unor recolte bogate în 
anul viitor.

în telegrame se menționează că. 
în spiritul măsurilor stabilite pen
tru mai buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare, 
lucrătorii din agricultură depun e- 
forturi susținute in scopul îndepli
nirii obligațiilor ce le revin pe linia 
livrării acestor produse la fondul 
centralizat al statului.

Tn cadrul întrevederii au fost dis
cutate unele probleme legate de 
dezvoltarea colaborării dintre între
prinderi românești și grupul Gute
hoffnungshutte (G.H.H.) în diverse 
domenii, în contextul general al bu
nelor relații dintre România și R.F. 
Germania.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

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

coceni constituie In nu puține 
locuri principala cauză care gene
rează realizarea de viteze reduse 
la arat și semănat. Bunăoară, toc
mai din 'această cauză, în județele 
Brăila, Bihor, Caraș-Severin nu 
există decît foarte puțin teren pre
gătit pentru semănători. Iată de 
ce este absolut necesar ca organi
zațiile de partid, consiliile popu
lare și conducerile unităților agri
cole să acționeze hotărît pentru 
mobilizarea unui număr mai mare 
de oameni la culesul porumbului 
și eliberarea terenurilor de restu
rile vegetale, astfel încit mecani
zatorii să poată intra imediat la 

, pregătirea terenului și semănat.
Fiecare oră este acum hotărîtoa- 

re pentru încheierea insămînțări- 
lor și, de aceea, oriunde mai este 
de pus sămînța sub brazdă, trebuie 
să se muncească neîntrerupt, zi și 
noapte, cu mare grijă și răspun
dere față de calitatea lucrărilor. 
Peste tot, specialiștii și mecaniza
torii au datoria să urmărească în
deaproape realizarea unui bun pat 
germinativ, buna funcționare a 
semănătorilor, astfel încit să se 
realizeze densitățile prevăzute.

Condițiile climatice favorabile 
din această toamnă trebuie folosi
te din plin pentru a pune o teme
lie solidă viitoarei recolte de grîu. 
Bătălia pentru terminarea grabni
că a semănatului este, în fond, 
bătălia pentru pîlnea țării. Iată de 
ce, nici un efort nu trebuie precu
pețit pentru a încheia în cel mult 
trei zile însămînțarea griului pe 
toate suprafețele, în toate județele!

au terminat 
toamnă

Este exprimat, totodată, angaja
mentul mecanizatorilor, țăranilor 
cooperatori, specialiștilor, tuturor 
celor ce-și desfășoară activitatea în 
unitățile agricole din județele Iași, 
Cluj și Botoșani de a acționa cu 
hotărîre pentru înfăptuirea noii re
voluții în agricultură, pentru spo
rirea continuă a producției vegeta
le si animale, premisă certă a asi
gurării bunăstării întregului nostru 
popor.

(Agerpres)
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Pentru a preveni orice pierderi de produse agricole
.. ..................................

oate investițiile acestui an —

RECOLTA STR1NSĂ AZI, TOT AZI SĂ FIE 
TRANSPORTATĂ Șl DEPOZITATĂ
CHIAR CEI DIN FRUNTE POT FI... MAI IN FRUNTE

Situația livrării porumbului la fondul de 
județe, în procente, față de cantitățile

stat din cooperativele agricole din citeva 
» prevăzute — la data de 15 octombrie

Vîlcea 68 Hunedoara 29
Argeș 60 Dolj 28
Maramureș 46 Bihor 26
Gorj 41 Teleorman 24
Satu Mare 41 Constanta 24
Sectorul agricol Ilfov 40 Olt 24
Alba 40 Arad 23
Dîmbovița 34 Mehedinți 21
Brăila 32 Prahova 21

Porumbul pe drumul cel mai scurt spre depozite
Inițiative cu rezultate bune în județul Olt

—~. ...... .... .......-.........-... ...... ...... —......... .. ..
în funcțiune în acest an!
-—— --------------------------------—----------------

în unitățile agricole din județul 
Olt recoltarea porumbului a atins 
maximum de intensitate. Pină în 
seara zilei de 15 octombrie a.c. pro
ducția a fost strînsă de pe mai 
bine de 90 000 hectare, ceea ce în
seamnă aproape 80 la sută din pre
vederi. Cele mai mari suprafețe au 
fost -realizate în unitățile agricole 
din cadrul consiliilor agroindustria
le Corabia. Drăgănești. Scornicești 
și Radomirești. Dealtfel, o serie de 
cooperative agricole, intre care

Ritmul fabricii, 
să fie și ritmul 

transportului 
sfeclei de zahăr I

O sumară analiză a modului in 
care cele două fabrici de zahăr — 
din Tirgu Mureș și Luduș — lu
crează zilnic arată clar că munci
torii, tehnicienii, conducerile celor 
două unități iși fac din plin dato
ria. Iată un singur exemplu. în 
prima decadă a lunii in curs, ca și 
în primele zile ale celei de-a doua. 
Fabrica de zahăr din Tirgu Mureș 
a prelucrat, in medie, cu 10 la sută 
peste capacitatea nominală de pre
lucrare. în ziua de II octombrie a 
prelucrat (față de 3 000 tone) 3 255 
tone ; in 12 octombrie -* 3 045 tone 
și in 13 octombrie — 3 451 tone. Fa
brica din Luduș a prelucrat, de la 
începutul campaniei și pină in pre
zent, cu 35 la sută mai mult decit 
s-a prevăzut, realizînd suplimentar 
3 250 tone zahăr de cea mai bună 
calitate. Din cauza unor dereglări 
în asigurarea materiei prime, pre
lucrarea nu decurge insă in același 
ritm cu recoltarea; 
dereglări și aceasta, 
din cauza neutilizărji 
mecanice existente la 
pacitate și 
transportul sfeclei din 
se desfășoară in totală 
cu graficele stabilite, 
numai în zona fabricii 
Mureș sint depozitate, 
oră. sub cerul 
sfeclă, in timp 
crătoare nu are 
cesar" pentru 
(9 000—10 000 tone). Nici la Luduș 
lucrurile nu stau mai bine, de vreme 
ce, dacă e să luăm numai acest 
aspect, unii furnizori — C.A.P. 
Papiu Ilarian. Chimitelnic. Bărboși, 
Valea Largă și nu numai ei — rea
lizează doar 1.9 curse pe zi. inre- 
gistrind, pe zi, un deficit de 605 
tone la transport. Nemaivorbind că 
producția destinată unității prelu
crătoare este livrată mai mult 
cu pămint decît cu sfeclă.

G. GHEORGHE

Scornicești. Mărgineni. Drăgănești- 
Olt s.a.. au încheiat această impor
tantă lucrare. Demn de remarcat 
este faptul că din cîmp recolta de 
porumb se transportă direct la ba
zele de recepție. „Pentru ca distan
ta de transport să se reducă la mi
nimum posibil — ne spune tovară
șul ing. Nicolae Nicolescu. directo
rul întreprinderii iudetgne de va
lorificare a cerealelor, am organizat 
peste 30 de depozite sezoniere pen
tru preluarea porumbului atit la 
fondul de stat, cit și Ia F.N.C. în 
acest fel. distanta de transport nu 
depășește in nici o unitate 10—12 
km din cîmp la cea mai apropiată 
bază de recepție. Ca urmare a 
acestei măsuri, de la cooperativele 
agricole au fost preluate la fondul 
de stat, direct din cimp, aproape 
100 000 tone de porumb boabe".

Am aflat de la directorul între
prinderii județene de valorificare 
a cerealelor că o serie de unități 
si-au achitat integral obligațiile la 
fondul de stat si F.N.C., iar altele 
au livrat 80—90 la sută din preve
deri. Așa. de exemplu, cooperatorii 
din Scornicești si Mărgineni, care 
au realizat o bună 
porumb, au livrat 
fondul de stat cu 
la sută mai 
seră.

Peste tot 
organizată 
coeficient

Lo

Străduințele montorilor să fie 
operativ sprijinite de furnizorii 

■ de utilaje

mult

unde 
se 

ridicat

producție de 
oină acum la 

5 si respectiv .12 
decît contracta

munca este bine 
înregistrează un 

de utilizare a

se produc 
în principal, 

mijloacelor 
_____ __ întreaga ca- 
a unor defecțiuni in 

cimp. care 
distonantă 

Dovada : 
i din Tirgu 

la această 
liber 21 000 tone 
ce unitatea prelu- 
asigurat „stocul ne- 

lucru în 3 zile

r

**
*****
L

mijloacelor de transport. Folosirea 
rațională, la întreaga capacitate, a 
acestor mijloace constituie una din 
preocupările cele *mai importante 
ale comandamentului județean și 
ale comandamentelor comunale. 
Mai mult, in unele locuri, cum ar 
fi. de exemplu, cooperativele agri
cole Osica de Sus. Verguleasa. Dră-
gănesti. Stoicănesti s.a.. sint folo
site și atelajele. Ca urmare a bunei 
organizări a muncii, tot ce se recol
tează intr-o zi. în aceeași 'zi se și 
transportă in bazele de recepție. 
Ca urmare. în aceste locuri și nu 
numai aici se înregistrează 3—4 
curse, pe zi de către fiecare mijloc 
de transport. Pe ansamblul jude
țului insă, coeficientul de utilizare 
a mijloacelor de transport la po
rumb nu se ridică decît la 2.2—2.3. 
Aceasta deoarece, în unele locuri, 
camioanele staționează nepermis 
de mult în cîmp. deoarece nu sint 
încărcate cu operativitate. Coman
damentul județean pentru agricul
tură a analizat toate aceste defi
ciențe și a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru creșterea coefi
cientului de transport, astfel incit 
porumbul depozitat pe cimp. care 
se ridică la circa 30 000 de tone, să 
fie livrat cu maximă operativitate 
la fondul de stat, să fie transpor
tat în bazele de recepție.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii'

Echipa de nota 10
E seară, tirziu. Pe 

apa Borcei luminile 
satului și ale I.A.S. 
Pietroiu par cifre 
intr-un imens re
gistru de toamnă. 
Cit porumb a fost 
trecut dincolo, cite 
tractoare au lucrat 
azi. citi oameiii au 
mîncat la cantină, 
cit s-a arat, cit s-a 
semănat, citi stu
dent! au fost pre- 
zenți... „Nici o ab
sență astăzi și n-a 
fost nici ieri, pă
mântul este pregătit 
corect, nu s-au dat 
jos de ; 
pină ce 
totul ca 
Inginerul 
Poienaru. 
rul I.A.S. 
are în fata asisten
tului universitar 
S. Udreseu de la Fa
cultatea de agrono
mie emoția si res
pectul 
de cind a fost si el 
student

pe tractor 
n-a fost 
la carte". 

Stefan 
directo- 

. Pietroiu,

de atunci

și făcea

practică aici în bal
ta l.A.S.-ului.

— Ce notă vor 
primi studenții 
dumneavoastră la 
sfirsitul practicii?

— Am o echipă 
de nota 10 : Daniel 
Soare. Vasile Lodi- 
nă, Vită 
Gheorghe 
Vasile Tătaru, Radu 
lllcea, Florin Ma
rinescu, Elena Me- 
hedințiu, Ana Buha, 
Valeria Tichiciu. 
Ceea ce trebuie 
spus despre ei, des
pre fiecare in par
te se leagă de vii
torul agriculturii 
românești, care are 
nevoie de cadre cu 
o conduită exem
plară. Oprea Marin, 
șeful secției meca
nice a S.M.A. Je- 
gălia, secția nr. 8 
Pietroiu. nu este la 
prima colaborare cu 
studenții. „A fost 
nevoie să se urce 
pe tractor, s-a ur
cat. A trebuit să

Marin, 
Masat,

repare o mașină, 
nici n-a stat pe 
ginduri. A obosit 
unul din oamenii 
noștri, i-a ținut lo
cul unul din stu- 
denți“...

— Nu le dorim 
să lucreze cu difi
cultăți — intervine 
asistentul Udrescu, 
dar trebuie să cu
noască si greutățile 
acestei meserii.

In jurul 
imens foc de 
bără, cintecele 
dențesti au o 
musețe nouă. Toam
na călărăseană are 
nevoie de ele pen
tru a-si întregi bo
găția. Fiindcă ce 
rod mai de preț poa
te fi pus alături de 
recoltă decît mun
ca si crezul acestor 
studenți in noblețea 
meseriei lor.
Rodica 
SIMIONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

unui 
ta- 

stu- 
fru-

una din bazele de recepție din județul Prahova porumbul, livrat 
de cooperativele agricole, este depozitat cu grijă

Foto : D. Constantinescu

„Nici nu-i luăm, dar nici nu 
vrem să-i dăm !"

Un răspuns — fără răspundere 
bricii de ulei din Buzău, care duce la degradarea 

unui valoros furaj

din partea Fa

ciocăiăii de porumb

La fața locului, din „planul 
lipsesc măsurilede măsuri"

fost 
din

'1**

Cind mașina de 
agricole... culege

Pînă in prezent porumbul a 
strins de pe circa 80 000 hectare 
totalul de 123 780 hectare. Cu rea
lizări mai bune se înscriu consiliile 
agroindustriale Roșiori, Drăcșenei, 
Blejești. Videle, unde in citeva zile 
această lucrare se va încheia. După 
ploile căzute luni și marți au fost 
concentrate importante forțe meca
nice și manuale indeosebi în uni
tățile agricole care mai au mari 
suprafețe de recoltat, dar și can
tități importante de transportat din 
cimp. Pentru că in ultima perioadă 
decalajul între porumbul recoltat 
și cel transportat a ajuns la circa 
12 000 tone zilnic. Despre măsurile 
inițiate pentru impulsionarea rit
mului recoltării și punerea grab
nică la adăpost a intregii producții 
ne-a vorbit tovarășul Vasile Bon- 
cotă. director general la direcția 
agricolă județeană : „în primul 
rind au fost deplasate 100 de com
bine din nordul județului și unele 
mijloace de transport (500 tone 
capacitate) in consiliile agroindus
triale din sud — Turnu Măgurele. 
Slobozia Mindra. Purani. Traian — 
care au și suprafețe mai mari, dar 
și producții mai bune. în al doilea 
rind. alături de cooperatori și me
canizatori. numeroși oameni ai 
muncii din unitățile neagricole de 
la sate, din întreprinderile și in
stituțiile teleormănene. precum și 
elevi dau o mină de ajutor la re
coltarea și depănușarea porumbu
lui. La acestea aș adăuga măsurile 
stabilite pentru diminuarea can
tităților de porumb aflate in cimp 
prin mai buna folosire a mijloace
lor de transport, astfel ca zilnic 
intre orele 6—20 să se facă trei— 
patru curse. De asemenea, in zilele 
de simbătă și duminică vor fi fo
losite capacități de transport ale 
unor întreprinderi din județ".

Să vedem deci, practic, la fata 
locului, cum se acționează pentru 

\
X_______________________________

în practică a programului 
La C.A.P. Comoara 130 de 

•recoltau manual po- 
cocenii. in timp ce 

cupluri de remorci și două 
produc- 

de recepție.

punerea 
amintit, 
cooperatori 
rumbul. tăiau 
trei 
autocamioane transportau 
ția direct la baza ___ 9
în alte locuri insă, transportul și li
vrarea la baze se desfășoară foarte 
greoi, in pătulele C.A.P. Drăgănești- 
Vlașca s-au depozitat peste 700 tone 
de porumb, in timp ce la baza de 
recepție din apropiere sint aștep
tate incă importante cantităti ce de
rivă din obligațiile contractuale ale 
acestei unități agricole. Surprinză
tor de timid acționează in aceeași 
direcție, și cei de la C.A.P. Bujoreni, 
care au livrat la baza de recepție 
numai 12 tone de porumb. „Abia ați 
început recoltatul ?“ — l-am în
trebat pe ing. Stelian Dănescu, pre
ședintele cooperativei. „Nu. Din 
695 ha am terminat această lucrare 
pe 400 ha. dar avem probleme cu 
transportul". E adevărat că în cimp 
se aflau circa 200 tone porumb de
pozitate pe paturi de coceni, canti
tate din care miercuri, 14 octombrie, 
nu s-a transportat nimic. Dar în pă
tulele cooperativei se aflau peste 
300 tone, iar alături, în curte, alte 
200 tone pe o platformă betonată. 
„Aici am transportat cu atelajele. 
De miine însă o să expediem la 
baza de recepție cite 100 tone zil
nic" — ține să adauge președintele.

Situațiile amintite, dar mai ales 
rămînerile in urmă la culesul și 
transportul porumbului in bazele de 
recepție impun intervenția promptă 
și energică a tuturor comitetelor co
munale de partid, a conducerilor 
consiliilor unice agroindustriale în 
vederea 
surilor 
dețean.

Înfăptuirii întocmai a mă- 
stabilite in programul ju-

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Buzău, pină 
ieri seara — 15 octombrie — po- 

, rumbul a fost strins de pe 59 la 
’ sută din suprafața cultivată. Cu 

toate că in ultima perioadă precipi
tațiile au fost abundente, prin mă
surile luate de comandamentul ju
dețean pentru agricultură s-a asigu
rat o bună mobilizare a forțelor 
mecanice și umane, astfel incit rit
mul zilnic de recoltare a crescut de 
la 1 600 Ia peste 2 000 hectare. „în
treaga cantitate de porumb recoltată 
este transportată și depozitată in 
aceeași zi in cele 9 baze fixe și 
8 baze sezoniere", ne informează 
inginerul Constantin Ivănescu. di
rector tehnic al I.V.C.P.T. Buzău. 
Că afirmația respectivă are acope
rire in fapte ne-a convins modul 
operativ in care se primește porum
bul in bazele și microbazele din 
județ. Timpul de staționare a mij
loacelor de transport oscila intre 10 

. și 25 de minute, fapt ce asigura un 
echilibru bun între ritmul de recol
tare și cel de transport și între pro
cesul de batozare și cel de uscare 
a porumbului.

Lucrătorii bazei din Buzău se 
confruntă cu o problemă care, dacă 
in următoarele zile nu va fi rezol
vată, va crea mari, greutăți. De la 
Începutul campaniei de recoltare si 
pină acum aci s-au adunat peste 
100 tone de ciocălăi de porumb. Fa
brica de uler Buzău care trebuia 
să-i preia pentru secția de furfurol 
abia ridică, din două In două zile, 
cite un camion de 4 tone. în aceste 
condiții, munții de ciocălăi cresc, 
iar datorită precipitațiilor se depre- 
ciază. Delegații unităților agricole 
cer acești ciocălăi pentru furajarea 
animalelor. După cum afirma șeful 
bazei, prin nota telefonică nr. 339 
din 4 septembrie 1981, toți ciocăiăii 
trebuie livrați pentru furfurol.

Cu aceeași problemă se confruntă 
și bazele

de ciocălăi „fumegau" în așteptarea 
beneficiarului), Mihăilești, Balta 
Albă, Pogoanele. Ulmeni. Munții de 
ciocălăi care cresc zi de zi aglome
rează pistele din bazele de recep
ție, afectind spațiile de descărcare 
și depozitare a porumbului. Am so
licitat și opinia inginerului-șef al 
Fabricii de ulei Buzău, tovarășul 
Mihai Ichim, care afirmă : „Dato
rită defectării unor instalații nu 
mai pot fi preluati ciocăiăii de po
rumb pină pe 25 octombrie cind spe
răm să reluăm producția de furfu
rol. Deja avem in depozit 500 tone 
de ciocălăi".

Din discuțiile purtate cu factori 
de răspundere de la Direcția agri
colă Buzău rezultă că este necesară 
o dispoziție din partea C.V.C.P.T. 
București pentru ca respectivele 
cantități de ciocălăi ce se vor strin- 
ge pină la reintrarea in funcțiune a 
secției de furfurol să fie date unită
ților agricole de stat și cooperatiste 
din județ pentru furajarea anima
lelor.

De curînd. constructorii și monto
rii de pe șantierul intreprinderii 
metalurgice „Republica" din Reghin 
— Cea mai mare lucrare de investi
ții a județului Mureș în actualul 
Cincinal — raportau trecerea cu suc
ces a probelor și elaborarea celei 
dinții- șarje la prima din cele trei 
linii tehnologice de piese turnate 
din oțel. O precizare : recepția pre
liminară a acestei linii tehnologice 
urma să aibă loc, conform graficelor, 
la 27 august, dar din cauza unor de
ficiențe la utilaje a fost aminată 
pentru data de 27 octombrie.

— Noi facem totul pentru 
dierea defecțiunilor — ne 
maistrul Daroczi Ernest, din 
Trustului de montaj pentru 
chimic din București. Dar nu 
de totul de noi. Bunăoară. întreprin
derea mecanică din orașul Dr. Petru 
Groza nu a montat camele la Iimi- 
tatoare pentru inchiderea și deschi
derea automată a 
toare rgpide. A- 
ceeași unitate tre
buie să remedie
ze. pentru a avea 
loc recepția fina
lă. elevatoarele 
E.L.C.R. — 650 și 
E.B.A.—250, care 
prezintă defec
țiuni la acționare. Din această 
cauză nu se poate realiza recircula- 
rea nisipului in procesul tehnologic. 
Defecțiuni sint și la instalațiile hi
draulice de pe unele utilaje livrate 
de intreprinderea „Independenta" 
Sibiu s.a. Acum nu e timp de discu
ții sterile, de scuze și justificări. Pen
tru respectarea termenelor de pu
nere in funcțiune nu este nevoie 
nici de noi grafice sau ședințe ope
rative, ci de 
existente pe 
sint destule...

Pe această 
mează să fie 
tul acestui trimestru, alte două linii 
tehnologice de turnare-formare oțel, 
cu o capacitate de 10 000 tone piese 
pe an. Care este stadiul lucrărilor 
la aceste mari instalații ?

Acestea sînt avansate. Montorii 
depun eforturi susținute pentru în
cadrarea în grafice. „în curînd. ne 
spune maistrul Nicolae Benea, vor 
putea începe rodajele mecanice. Cu 
excepția acumulatoarelor 
stalația hidraulică, liniile 
ta te".

Și în acest caz 
precizare. Liniile 

cum ? Punem această

reme- 
spune 
cadrul 
utilaj 

depin-

ușilor amesteca

din Cilibia (unde 80 de tone

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii

Cer mijloace de 
transport în timp 
ce ale coopera
tivei fac drumuri 

clandestine !

lor. a amestecătoarelor rapide, la 
care unitatea 
prinderea mecanică din 
Petru Groza — nu a 
conform angajamentului 
tribuitoarele pneumatice 
mandă reținută, iar instalația 
ungere și de apă de răcire n-a 
incă livrată. Deși termenul scadent 
se apropie. întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare nu a remediat, intre 
altele, scurgerile 
ția hidraulică de 
iorului de la 
L.F.M.-2. precum

furnizoare — Intre- 
orașul Dr. 
schimbat, 
luat, 
cu

dis- 
co- 
de 

fost

de ulei la instala- 
acționare a conve- 
linia de formare 
și piesele de uzură 

de la cărucioarele conveiorului in 
vederea reglării pasului ; întreprin
derea mecanică de utilaj minier din 
Baia Mare a expediat alimentatoa
rele cu melc de 3.5 mc și 2 mc blo
cate. O întrebare : cum sprijină 
furnizorii de utilaje șantierul din 
Reghin in remedierea de urgență a 
defecțiunilor la propriile lor utilaje?

care sint obișnuiți 
să precedeze unii 
furnizori este to
tal necorespun
zător. Bunăoară, 
pentru remedie
rea alimentatoa
relor cu melc de 
3,5 și 2 mc unita
tea din Baia 

i singur om, care a

Căci. modul in

Pe șantierul întreprinderii 
metalurgice „Republica” 

din Reghin

unirea tuturor forțelor 
șantiere. Iar acestea

mare platformă ur- 
finalizate, la sfîrși-

de la in- 
sînt mon-

se 
sint

impune o 
montate, 

intre-dar 
bare intrucît respectarea termene
lor 
condiționată 
furnizorii de utilaje, care, și de data 
aceasta, au expediat pe șantierul 
din Reghin o serie de utilaje incom
plete sau cu defecțiuni. Alexandru 
Fechete, inginer-șef, reprezentantul 
beneficiarului, ne-a arătat o întrea
gă listă cu asemenea utilaje. Alte 
mașini și echipamente nici acum 
n-au ajuns pe șantier. Este vorba 
de tabloul pentru alimentatoare- 
vibratoare (furnizor : întreprinderea 
de contactoare Buzău) : instalația 
pneumatică pentru funcționarea uși-

de intrare in funcțiune este 
în mod hotărîtor de

Mare a trimis un __ __ ____ __
venit, a încheiat o ...notă de consta
tare și a plecat.

în concluzie. pînă la finalizarea 
noilor capacități productive din ca
dru] întreprinderii din Reghin, pe 
șantier mai este de executat un vo
lum destul de mare de lucrări, de 
livrat și remediat o serie de utilaje 
tehnologice. Dealtfel, măsurile in 
acest scop au fost luate, iar specia
liștii și muncitorii cu care am stat 
de vorbă și-au exprimat convinge
rea că sint asigurate premisele pen
tru finalizarea rapidă a lucrărilor. 
Iată, pe scurt, argumentele :

• Montorul — Trustul de montaj 
utilaje chimice București — este 
bine pregătit și lucrează cu peste 
100 de oameni de inaltă calificare 
in schimburi prelungite.

• Constructorul — Trustul de con
strucții chimice Cluj-Napoca — și-a 
încheiat „în linii mari" lucrările. Mai 
are de făcut însă unele lucrări la 
centrala termică și trebuie să 
cute, in timpul cel mai scurt, 
daliile din curățătorie, rămase 
în urmă.

O Beneficiarul a executat, cu 
proprii, utilaje in valoare de 
18 milioane lei' și a detașat pe 
tier 60 de meseriași de înaltă 
ficare. Trebuie să manifeste 
conform normelor tehnice stabiliter 
o mai mare exigență in recepția uti
lajelor, iar alături de proiectan
tul general — Institutul de cercetări 
științifice, inginerie tehnologică și 
proiectări sectoare calde din Bucu
rești — să contribuie in mai mare 
măsură la remedierea la fața locu
lui atit - a erorilor de proiectare, cit 
și a eventualelor abateri de la pre
vederile din proiecte.

exe- 
fun- 
mult

forțe 
peste 
șan- 
cali- 
însă.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Semnalăm o bună experiență:

Beneficiarul și-a asumat sarcina montării 
utilajelor și a redus termenul la jumătate

O atenție deosebită se acordă în 
județul Cluj transportului și livrării 
produselor la fondul de stat. Așa, 
de pildă, în comuna Mintiu Gher- 
lii pot fi văzute convoaie de ate
laje ale cooperativei și cooperato
rilor. care transportă produsele 
din cimp direct la magazia unită
ții sau la baza de recepție. Acestora 
li se adaugă și remorcile S.M.A. 
Produsele sînt in prealabil cintă- 
rite. convoaiele sint insolite pină 
la locul de depozitare. Cooperatorii 
din Sinmartin transportă porumbul 
cu 150 de atelaje. Aici, terenul în 
pantă nici nu se pretează la trans
port mecanizat. La centrul gospo
dăresc. porumbul este încărcat in 
autocamioanele I.T.A. Adevărate 
convoaie de atelaje cu tracțiune 
animală au fost organizate și în 
comuna Aghireș, care transportau 
porumbul cale de cițiva kilometri.

Pe lingă aceste preocupări pozi
tive, in raidul nostru am intilnit și 
aspecte care nu fac cinste. în unele 
unități, nu se folosesc nici atelajele 
și nici camioanele proprii. Un ca
mion al cooperativei agricole din 
Pădureni a fost găsit de organele 
de miliție transportînd balast din 
comuna Viișoara. fără forme legale, 
iar un altul, al cooperativei agri
cole din Ceanu Mare, circula neîn
cărcat spre Cimpia Turzii. Și 
aceasta în timp ce aceste unități 
lansează apel după apel să li se 
trimită mijloace de transport. în
treprinderea de transport auto a 
informat direcția generală a agri
culturii că in unele consilii agro
industriale. cum sint Mociu. Turda. 
Mihai Viteazul ș.a., mijloacele de 
transport auto nu reușesc să tacă 
decit una. două curse zi in loc 
de trei, cît prevăd instrucțiunile 
pentru aceste distanțe, intrucît nu 
sint suficiente brațe de muncă pen
tru încărcare. Din cauza neutili- 
zării la întreaga capacitate a mij
loacelor de transport, livrările la 
fondul de stat sint incă sub posi
bilități. Chiar in unitățile din con
siliile 
crările 
livrate 
porumb : Apahida — din 8 100 tone 
a livrat 500 tone ; Geaca — din 
3 635 tone — «214 tone, iar Dej — 
din 3 124 tone — numai 89 tone. 
Sint necesare măsuri mai ferme 
pentru a intensifica transportul și 
livrarea porumbului la bazele de 
recepție.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

tată o parte din acoperișul halei unde 
erau instalate cele trei utilaje. 
Printr-un sistem special de cabluri 
și trolii, primul utilaj a fost ridicat 
de pe fundație, iar trei tractoare cu
plate l-au transportat apoi pină la 
hala nouă. Cu aceeași mare precau
ție au fost montate al doilea și al 
treilea utilaj. întreaga operație a du
rat mai puțin de jumătate din timpul 
care i-ar fi trebuit constructorului, 
în plus, ea a costat doar 63 000 lei.

Ce a insemnat această lucrare pen
tru cei 12 oameni 
care au participat 
la ea ne-o măr
turisește chiar 
maistrul Vintilă 
Comăniță. . „Cel 
mai greu examen 
pe care eu și to
varășii mei l-am 

dat in viața noastră".
— De ce ?
— Pentru că el a insemnat zile și 

nopți de eforturi și frămintări.
La care adăugăm : un examen 

care a demonstrat o inaltă pregătire 
profesională a acestor oameni, o 
puternică voință, ambiție, curaj și, 
mai cu seamă, o înaltă conștiință 
muncitorească. Nu este de mirare, 
deoarece din cei 12 membri ai echi
pei. 10 sînt comuniști.

De fapt, asta spune totul. Si dacă 
ar fi să amintim pe cițiva dintre 
participanții la acest examen trecut 
cu succes n-am putea omite numele 
maistrului Ion Bică. ale muncitori
lor Iuliu Balint. Iovu Căluț. Cori- 
olan Zaharia, Mircea Tint și. bine
înțeles. al maistrului Vintilă Comăni- 
ță, coordonatorul întregii lucrări.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Printre obiectivele înscrise în pro
gramul de dezvoltare a fabricației de 
echipament a,uto pe acest an, ,1a in
treprinderea „Electroprecizia" din 
Săcele se află și hala nr. 82. destina
tă prelucrării polilor pentru alterna- 
tori. Problema nr. 1 de care depindea 
începerea cit mai rapidă a fabrica
ției in noua capacitate o constituia 
mutarea pe noul amplasament a trei 
uriașe prese în greutate de peste 40 
tone și cu înălțimea de 8 metri fie
care. în acest scop, beneficiarul a 
apelat la con
structor. Dar răs
punsul acestuia 
nu l-a satisfăcut. 
Din două motive : 
reamplasarea ce
lor trei utilaje ar 
fi durat cel puțin 
două luni. iar 
fabricația nu putea aștepta atit 
de mult ; in al doilea rind, costul 
prevăzut in devizul constructorului 
a fost apreciat ca deosebit de ridi
cat : 521 000 lei.

— Ce ar fi să mutăm aceste utilaje 
cu forte proprii ? — a întrebat atunci 
ing. Gheorghe Bucerzan. directorul 
întreprinderii.

Maistrul Vintilă Comăniță, șeful a- 
telierului mecanic-șef. a Confirmat : 
„Sint convins că le-am putea monta 
mai repede".

S-a trecut rapid la acțiune. Desi
gur. n-a fost deloc ușor, mai ales că 
reamplasarea celor trei prese a fost 
făcută „din mers", fără a stinjeni 
procesul producției. S-a întocmit un 
plan detaliat, din care n-au fost o- 
mise nici cele mai mici amănunte. 
Fiecare din cei 12 oameni ai formației 
constituite fn acest scop avea o sar
cină precisă. Pentru a putea folosi 
macaraua de 30 de tone Împrumuta
tă de la constructor, a fost demon

direcțieia 
mai multă sfeclă 

decît combinele
Condiția funcționării la întreaga 

capacitate a Fabricii de zahăr din 
Giurgiu este, indiscutabil, respec
tarea cu strictețe a graficelor de 
recoltare și livrare a sfeclei, așa 
cum au fost stabilite de comun 
acord cu unitățile agricole și în
treprinderea prelucrătoare.

Pornind de la situația operativă 
întocmită de direcția generală 
agricolă a județului, reiese că pină 
la 13 octombrie s-au recoltat 88 890 
tone de sfeclă, iar din această can
titate s-au livrat fabricii 73 750 de 
tone. Rezultă o diferență de 15 000 
de tone. Unde este această canti
tate ? Poate in depozitele fabricii, 
poate pe rampe în așteptarea mij
loacelor de transport, poate in 
cimp. La fabrică, unde producția 
adusă se cîntărește cu exactitate, 
cifrele 6Înt fără echivoc. Pină la 
data de 13 octombrie se primiseră 
73 000 de tone, iar în depozitele 
sale mai existau 12 000 de tone, o 
cantitate care să asigure fabrica
ția pe timp de trei zile, potrivit 
programului de lucru stabilit. Din 
evidențele fabricii aflăm însă că 
in cimp există nu mai mult de 
1 000 de tone de sfeclă recoltată. 
La direcția generală a agriculturii, 
tovarășul ing. Gheorghe Nițu, di
rector general, dă altă cifră : pe 
cimp s-ar afla, în grămezi, 5 000 
de tone de sfeclă. La mijloc ar fi 
o greșeală de dactilografiere (biata 
mașină de scris, cum salvează ea 
unele situații !). Deci, la minister 
se raportează că sînt in cimp 15 000 
tone de sfeclă de zahăr, de la di
recția agricolă aflăm că ar fi 5 000 
de tone, iar fabrica susține că sint 
l 000 de tone.

Prin urmare, pe cimp sînt în 
grămezi mari cantități de sfeclă. 
Și aceasta in timp ce în ultimele

scris

trei zile fabrica a prelucrat. în 
medie, 3 000 de tone pe zi. deși 
capacitatea sa este de 4 000 de 
tone. Din explicațiile conducerii 
tehnice a întreprinderii rezultă că 
diminuarea acestei producții este 
condiționată de unele remedieri 
obligatorii la instalația de evacua
re. Dar fabrica poate să prelucreze 
constant 4 000 de tone. Nu se asi
gură insă materia primă. Să ve
dem modul cum au respectat uni
tățile furnizoare graficele in ulti
mele trei zile. Revenind tot la 
situația operativă a direcției ge
nerale agricole constatăm că uni
tățile agricole de stat au livrat 
întreaga cantitate prevăzută. Cum 
se explică atunci faptul că la 13 
octombrie I.A.S. Giurgiu, din 200 
de tone a livrat doar 24 de tone, 
I.A.S. Prundu, din 200 de tone — 
numai 18 tone. I.A.S. Vedea, din 
250 de tone a livrat 19 tone, iar 
I.A.S. Toporu. din 200 de tone a 
livrat 16 tone ? Din județul Tele
orman trebuiau să sosească in fa
brică zilnic 1200 de tone. La 11 
octombrie au fost livrate l 548 
tone, la 12 octombrie — 1 246 tone, 
iar la 13 octombrie — 1 242
tone. în aceleași zile, unitățile din 
județul Călărași au rămas 
cu 1 285 tone, iar cele din 
Giurgiu cu 1 857 tone.

Problema problemelor
în continuare, pină , la 1 noiembrie, 
respectarea cu cea mai mare stric
tețe a graficelor pentru a se crea 
condiții fabricii să realizeze cu 
regularitate ritmul de lucru stabi
lit. iar mijloacele de transport să 
poată fi folosite la întreaga capa
citate.

datoare 
județul

rămîne,

Lucian C1UBOTARU 
Petre CRISTEA

agroindustriale in care lu- 
sint avansate nu au fost 
decit cantități mici de

7

Pe șantierul întreprinderii 
„Electroprecizia” 

din Săcele

Realizări ale energeticienilor vîlceni
La hidrocentrala Călimănești. cel 

de-al XI-lea obiectiv de acest fel 
construit pe riul Olt. a fost conec
tat la sistemul energetic național 
primul hidroagregat cu o putere 
instalată de 19 MW. în prezent, 
constructorii și montorii zoresc lu
crările de montaj la cea de-a doua 
turbină, urmind ca pînă la sfirși- 
tul anului hidrocentrala Călimă
nești să funcționeze la întreaga sa 
capacitate.

Rezultate remarcabile au fost 
înregistrate și la celelalte hidro
centrale. Cu producția de energie 
electrică pulsată in sistemul ener
getic național in cursul zilei de 
joi. cele 13 hidrocentrale aflate in 
funcțiune pe Lotru și Olt au livrat 
suplimentar 98 milioane kilowați- 
oră energie electrică, depășindu-se 
angajamentul asumat in întrecerea 
socialistă pe intregul an. (Ion 
Stanciu).

X
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PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA 

idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei
Cu spirit cetățenesc

Vocația umanistă a științei
Inter arma silent musae (intre 

arme — in timp de război — muzele 
tac). Un dicton vechi de milenii, dar 
care nu s-a învechit, dimpotrivă 
și-a păstrat actualitatea deplină, 
pină în zilele noastre. Un dicton 
născut din observația și experiența 
Înțelepților vremurilor si a mulți
milor anonime, care au constatat că 
războaiele au fost, sînt și vor fi pă
gubitoare intr-un grad superior so
cietății, oamenilor acesteia. De
osebit de păgubitoare prin dis
trugerile de bunuri materiale create 
cu multe eforturi și mari sacrificii : 
foarte păgubitoare creațiilor știin
țifice și culturale in general.

Este, de aceea, cu totul îndreptă
țită judecata istoriei, care condam
nă războaiele nedrepte și tot atit de 
justificată condamnarea de către 
istorie a celor ce au pregătit intr-un 
fel sau altul și celor ce au dezlăn
țuit războaiele, îndemnați de inte
rese egoiste, de dușmănie fată de 
oameni, ,de dorința de cotropire, de 
dominație și distrugere.

Societatea contemporană și so
cietatea viitorului pretind o ști
ință pusă in serviciul progresului 
omenirii. Dar știința de azi și știința 
de miine pot înflori numai ia căl
dura umanismului, care înseamnă 
grija față de om. față de viața a- 
cestuia. față de viitorul lui. într-o 
lume liniștită, pașnică. Este idealul 
promovat cu hotărire și consecvență 
in viața internațională de România

Acad. Ștefan PASCU

socialistă, este idealul cel mai pre
țios al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru îndeplinirea că
ruia se dăruiește cu toată ființa. De 
aceea, progresele științei puse în 
slujba acestui suprem ideal trebuie 
să întărească convingerea oamenilor 
de știință in progresul neîntrerupt 
al omenirii și de asemenea încre
derea că spiritul uman creator este 
de incontestabilă necesitate pen
tru a domina prin știință și con
știință ceea ce nu se poate domina 
prin forță. Oamenii de știință nu 
sint persoane solitare, anahoreți re
trași de lume, cum atit de frumos 
spunea Nicolae Iorga, ci oameni 
care aparțin unei societăți, de la 
care iși trag puterea și asupra că
reia se revarsă rezultatele efortu
rilor lor. Spre societatea în accep
țiunea cea mai largă, care înseam
nă omenirea întreagă, se cuvin în
dreptate, mai presus de toate, gin- 
durile oamenilor de știintă, asigu- 
rîndu-i progresul și fericirea într-o 
lume a liniștii și păcii creatoare.

Intr-o atmosferă alimentată de 
acest ideal s-a desfășurat. în zilele 
de 4—5 septembrie a.c„ și Simpo
zionul internațional „Oamenii de 
știintă și pacea", sub înaltul pa
tronaj al președintelui României,

tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
peste 60 de participant! străini, din 
numeroase țări și 4 organisme in
ternaționale, și tot pe atiția români, 
multi savanți de mare prestigiu in
ternațional, atit străini cit si ro
mâni, au ascultat cu mare atenție 
și mult interes Mesajul președinte
lui Republicii Socialiste România. 
Și nu putea fi altfel ascultat și În
țeles un mesaj pătruns de cele mai 
înalte și binefăcătoare idei și idea
luri puse in slujba omului, a vie
ții, a fericirii omenirii, intr-o vre
me cind nori grei amenință liniș
tea, pacea, viața, civilizația creată 
cu multe și mari eforturi și sacri
ficii de-a lungul mileniilor de oa
menii de știință. Participantei au 
înțeles și și-au însușit. în unanimi
tate, îndemnul marelui om politic 
al României și al lumii întregi, a- 
nume că „locul oamenilor de știin
tă, vital interesați in cauza progre
sului și păcii, este alături de po
poarele care luptă pentru apărarea 
vieții și muncii lor pașnice, pentru 
dreptul de a-și făuri in mod liber 
destinul, fără nici un amestec sau 
presiuni din afară, de a-și consacra 
resursele și energia in scopul pro
priei propășiri materiale și spiri
tuale".

Intr-un consens unanim cu pri
vire la cea mai de seamă îndatorire 
a oamenilor de știință, participanta 
la simpozion s-au angajat de a-și 
stringe rîndurile, a se organiza pe 
plan internațional, a lupta cu ar
mele științei pentru liniștea și pros
peritatea omenirii, pentru pacea și 
fericirea oamenilor de pretutin
deni. Așa cum subliniază și A- 
pelul cu care s-a încheiat simpo
zionul. și care se adresa „oamenilor 
de știintă. asociațiilor naționale și 
internaționale", de a „organiza for
me adecvate de cooperare, pe dea
supra deosebirilor naționale, ideolo
gice sau politice, pentru a asigura 
ca știința să fie utilizată exclusiv 
vocației sale umaniste". Constituin- 
du-se un comitet internațional de 
inițiativă, cu misiunea de a iniția 
acțiuni pentru salvgardarea păcii. 
Apelul anunța pregătirea unui 
„Congres mondial al oamenilor de 
știință, in sprijinul păcii" și adresa 
„slujitorilor științei, intelectualității 
de pretutindeni" chemarea de a se 
alătura comitetului și de a colabora 
în nobila acțiune de apărare a păcii.

Iar oamenii de știință români, 
care și-au desemnat în aceste zile 
reprezentanții pentru Comitetul na
țional „Oamenii de știintă și pacea", 
ce urmează a se constitui în curind. 
aduc încă o dovadă că au înțeles 
și. ințelegind. se leagă să urmeze 
îndemnul cuprins in Mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Un NU hotărît tonelor de exploziv nuclear!

Prieten bun, rind, pe 
rind, cu primarii Ora
diei de vreo două de
cenii încoace, am cău
tat să văd, dincolo de 
sentimentalismul care 
ne leagă. orizontul 
creator al fiecăruia 
pină la aparent mă
runtul fapt gospodă
resc ce poate da plă
cere ochiului. _ Civili
zația ochiului iși inti
tula un coleg de gaze
tărie rubrica sa întru 
frumos. Despre o ase
menea civilizație a 
ceea ce ni se arată in 
planul esteticii urba
nistice aduc acum 
vorba, după o preum
blare ușor întomnată 
prin parcurile orașu
lui Oradea.

Oradea are multe 
spatii verzi, mai 'în
tinse sau mai mărunte 
și, ca orice oraș so
cialist care se respec
tă, a dăruit cu grădini 
roditoare și parcuri, 
curțile întreprinderi
lor și instituțiilor, 
curțile locuințelor, 
marginile străzilor in
clusiv balcoanele de
venite grădini suspen
date. Dar despre 
parcurile propriu-zise 
ale orașului vreau să 
vă vorbesc. despre 
constatarea fericită că 
ele sint bine și me
reu proaspăt orna
mentate și că sint cu
rate și, tocmai de a- 
ceea. îmbietoare. Lau
da trebuie adusă, de
sigur, horticultorilor 
și lucrătorilor Insărci-

ideea fertilă de a con
vinge cite o întreprin
dere și cite o școală 
să se ocupe de cite un 
parc din oraș. Pe o 
tăbliță de metal, așe
zată modest intr-un 
ungher al parcului, stă 
scris care întreprinde
re și care școală se 
preocupă de , destinul 
parcului respectiv. De 
aici, și o intrecere pi
torească în apărarea 
prestigiului firmei.

Oamenii muncii și

însemnări de
Al. ANDRIȚOIU

Pacea, răspunderea pentru pace, 
lupta pentru pace sint problemele 
tuturor oamenilor, din lumea în
treagă. In ce măsură poziția de om 
de știintă. de factor activ in meca
nismul creației științifice și al pro
gresului tehnologic implică răs
punderi deosebite ? Două motiva
ții mi se par semnificative. In pri
mul rind faptul că nu ne putem 
imagina război fără tehnologie 
avansată, fără contribuția cuceriri
lor științei moderne. Armamentul 
modern, in primul rind cel nuclear, 
dar nu numai acesta, constituie do
meniul în care se îmbină cele mai 
evoluate soluții tehnologice, din 
sfera noilor materiale, a mecanicii 
de inaltă precizie, a electronicii și 
tehnicii de calcul.

A doua motivație îsi găsește ori
ginea in natura proprie a respon

Ion CRIȘAN
director general al Institutului central pentru construcții de mașini

sabilității omului de știintă. La fel 
ca alte activități de creație, din 
lumea artelor de exemplu, cerceta
rea științifică nu este „condiționa
tă". Ea nu este îngrădită de rețete 
sau prescripții și nu cunoaște decît 
limitele propriei capacități de cu
prindere. Responsabilitatea omului 
de știintă nu se încheie la rezol
varea temei și continuă dincolo de 
poarta laboratorului, pină acolo 
unde se construiesc și se recoltează 
efectele materiale și sociale ale 
noilor tehnologii. Această prelun
gire a răspunderii omului de știin
tă dincolo de limitele acțiunii sale 
directe constituie izvorul satisfac

ției pentru îndatorirea îndeplinită, 
dar totodată al grijii pentru modul 
în care omenirea va beneficia de 
rezultatele muncii sale.

în cadrul simpozionului „Oame
nii de știintă și pacea" specialiști 
cu renume au relatat cifre despre 
noi tipuri de arme, creații „de 
vîrf“ ale tehnologiei contemporane. 
Aritmetica tonelor de exploziv și 
a kilometrilor pătrati pe pămînt 
pustiit este uluitoare. Dureroase 
sînt cifrele despre cheltuielile pen
tru înarmare, cind nu putem uita 
faptul că o bună parte din omenire 
suferă de foame si e analfabetă. In 
aceste condiții, afirmațiile despre

„contribuția programelor de cer
cetare dedicate noilor tipuri de 
arme la progresul tehnologic glo
bal". sau despre „rentabilitatea" 
industriei de material de război nu 
pot să apară decit ca triste para
doxuri. oribile distorsiuni ale unei 
concepții antiumane, care stîrnesc 
oamenii în contra omenirii.

îmi exprim convingerea că — 
prin Comitetul național român 
„Oamenii de știință si pacea", care 
este în curs de constituire — se va 
face auzit cu tărie, cu răsunet in 
toate țările lumii în care știintă 
românească este cunoscută si apre
ciată. glasul unanim al oamenilor 
de știintă români, care se alătură 
fără rezerve la politica de pace, de 
așezare a unei noi ordini economice 
internaționale a președintelui tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nați special cu acest
capitol floral — dar
nu numai lor. Edilii

^primăriei au avut

elevii, prin volunta
riat și rotație, iși dau 
mina pentru buna în
treținere a parcului : 
săpatul, greblatul, se
mănatul și reprimeni- 
rea florilor. împrospă
tarea pietrișului mă
runt. de pe alei, cură
țenia. Parcul „23 Au
gust" se află în custo
dia muncitoarelor de 
la „Confecția" și a 
elevilor de la liceele 
„Emanoil Gojdu“ și 
„Al. Moghioroș", par
cul „Bălcescu" este 
îngrijit de fabrica 
„Miorița" și liceul pe
dagogic, iar cel din 
jurul Muzeului Țării 
Crișurilor de muncito
rii feroviari și elevii 
liceului de cooperație. 
E o .muncă, in fond, 
recreativă, cu care sint 
obișnulți de acasă. 
Grosul muncitorilor, 
funcționarilor și elevi
lor a venit și vine de 
la țară și are in singe

grădinăritul. Cei care, 
au fost sau sint inoă 
pionieri nu uită una 
din devizele organiza
ției : fiecare pionier 
să sădească un pom. 
să semene o floare. 
Deviză la care se a- 
daugă legea naturală 
a îmbinării utilului cu 
frumosul.

Un parc, in geome
tria lui lirică, este 
frumosul, dar este și 
utilul, fiind, totodată, 
un plămin de purifi
care a aerului și un 
loc de popas și odih
nă. Intr-un parc, pă
rinții iși aduc copiii la 
aer proaspăt și liniște, 
copiii mai mari se 
joacă, tinerii îndră
gostiți iși mărturisesc 
sentimentele, bătrînii 
pensionari citesc zia
rele și deapănă amin
tiri. Un parc trebuie 
să fie o lume frumoa
să, comunicativă, cal
mantă. Cei certați cu 
ordinea publică, cu le
gile conviețuirii sociale 
trebuie pedepsiți șt în
depărtați din parcuri și 
din toate arenele mani
festării noastre civice.

Cei ce se îngrijesc 
voluntar de parcuri 
primesc material să- 
ditor de la primărie: 
alteori ii aduc de aca
să. Fantezia, personali
tatea cultivatorului iși 
spun cuvintul. Ideea 
edililor arădeni, apa
rent secundară, devine 
astfel prețioasă econo
mic. etic, estetic. Și 
reprezintă totodată o 
invitație și pentru e- 
dilii și cetățenii altor 
localități ale țării.

jFAPTUL; 
DIVERS

A apărut „MUNCA
Acest număr al revistei cuprinde 

editorialele „Măsurile adoptate de 
adunările generale ale oamenii.r 
muncii — transpuse cit mai grabnic 
in fapte 1“ și „Organizarea ju
dicioasă, repartizarea rațională a for
țelor". Apare in continuare rubrica : 
„Gindirea revoluționară a președ'n- 
telui Nicolae Ceaușescu. fundament 
trainic al activității creatoare, con
structive a partidului și poporului" 
prin publicarea articolului „Edificiul 
profund științific al umanismului re
voluționar, autentic". în acest număr 
este inserat schimbul de experiență 
de la Combinatul petrochimic Bor-

DE PARTID" nr. 10
zești, județul Bacău, pe tema „Am
plificarea legăturilor cu masele". Su
marul revistei include obișnuitele ru
brici : „Din activitatea organizațiilor 
de masă și obștești". „Stil de. lucru di
namic. revoluționar", „Viață internă 
de partid riguroasă, bogată în con
ținut". „In ajutorul birourilor or
ganizațiilor de bază și al comite
telor de partid din întreprinderi si 
instituții", „Lectoratul activistului de 
partid", „Invățămîntul politico-ideo
logic — in pas cu cerințele dezvol
tării economice și sociale" (planuri 
tematice — consultații).

LA ZI, PREOCUPARE CENTRALĂ: ASIGURAREA APROVIZIONĂRII 
RITMICE, ÎN BUNE CONDIȚII A POPULAȚIEI

în spiritul democrației socialiste, al autoconducerii muncitorești

iși arată efectele pozitive
mai activ la bunul mers al activității în comerț

I Tot cuvinte 
de laudă!

I Printre culegătorii din podgo
ria fermei Golească — Stefă- 

Inești, județul Argeș, se află și 
elevi de la Liceul „Zinca Goles- 
cu" din Pitești. Elepii piteș- 
teni nu numai că s-au luat la 

I întrecere cu harnicii culegători 
ai fermei, dar s-au întrecut și pe 
ei înșiși, în fruntea tuturor — 

Iun elev din clasa a IX-a, care a 
cules o cantitate de struguri de 
două ori mai mare decît se es
timase inițial. Mai exact, cite 52 
de găleți pline ochi pe zi. Un 

I coleg, care nici el nu s-a lăsat 
mai prejos, observa :

I — E normal să aibă atîtea 
găleți, că nu degeaba il cheamă 
Găvan. Adi Găvan.

I — Dar in imediata lui apro
piere — i-a răspuns un altul — 
tot pe podiumul fruntașilor, se 
află două fete — Silvia Cîrstea 

Iși Simona Tudor. De ele ce mai 
zici ?

— Tot cuvinte de laudă !

I Strigătul 
| din fîntînă

Dacă-l întrebi acum pe Florin 
I Moraru din localitatea Caraula, 

județul Dolj, cum s-a întîmplat 
de-a căzut iii fintină, inalță din 

I umeri :
— Habar n-am. Ori am alune

cat. ori am amețit. Tot ce îmi 
amintesc e că m-am trezit in 

I apa rece și am inceput să strig. 
I Din fericire, strigătele lui au 

fost auzite de un trecător intim- 
Iplător, care a dat alarma. Au 

sărit in ajutor mai mulți săteni 
și au încercat să-l scoată de 

I acolo ba cu ciutura, ba cu lanțul 
fintinii. Dar omul, inspăimintat, 
n-a mai cutezat să se agate nici 
de ciutură, nici de lanț, pentru a 

Inu mai risca o nouă cădere. Un 
gospodar întreprinzător. Gheor
ghe Bălășoiu. s-a legat cu o 

I funie și a coborit la cel din 
adine. L-a. legat și pe el cu 
aceeași funie și. incet-încet, cei
lalți săteni i-au scos afară.

' Depozitul 

I de sub colibă

IPus de conducerea cooperati
vei agricole să păzească pe timp 
de noapte cartofii recoltați, dar 
I netransportați, Jenică Șerban

din Săucești. județul Bacău, și-a 
înjghebat in cimp o colibă ară
toasă. Să aibă omul de unde 

I veghea la avutul obștii. Dar 
odată cu lăsarea întunericului, 
după ce toți cooperatorii porni- 

Iseră spre casele lor pentru o 
binemeritată odihnă după o zi 
de muncă, paznicul intra in ac- 

Ițiune. A inceput să sape mai 
intii o groapă mare sub colibă, 
apoi a inceput s-o umple cu 
cartofi. Cu sute de kilograme ! 

IN-a mai apucat, să-i ducă acasă, 
pentru că Jenică a fost dus in 
fata legii.

confirmă că măsurile legislative de 
unor fapte afectînd buna aprovizio- 
vie aprobare de cetățeni - deter

mină desfășurarea normală a activității comerciale

Relatările din întreaga țară 
prevenire și combatere a 
nare - măsuri primite cu

Oamenii muncii, cetățenii cinstiți și corecți s-au con
vins, o dată în plus, că fermitatea prevederilor decre
tului constituie un instrument eficient și necesar pentru 
stirpirea practicilor speculative, a pornirilor acapara
toare și a incorectitudinilor de orice fel, care se ma
nifestau în desfășurarea activității comerciale.

In aceste zile, numeroși oameni ai muncii, gospodine,

lucrători din comerț, în scrisori adresate ziarului, ne 
semnalează revirimentul în aprovizionarea cu produse 
agroalimentare, exprimindu-și adeziunea față de măsu
rile legislative adoptate, hotărirea de a sprijini în con
tinuare traducerea 
a munci mai mult 
noastre a tuturor, 
de trai al întregului

lor fermă în viață și, totodată, de 
și mai bine pentru sporirea avuției 
singurul temei al creșterii nivelului 
popor.

SLOBOZIA : Magazinele 
alimentare și-au recâpătat 

aspectul civilizat
Vizităm cite va magazine ali

mentare din municipiul Slobo
zia. Forfota și aglomerația inu
tilă din fata rafturilor au dispărut. 
Discutăm cu un operator si colegul 
său. electrician pe platforma com
binatului chimic, care iși luaseră 
cantitățile necesare de zahăr și 
ulei. Primul ne spune : „In trei 
minute plec.- acasă fără să mai 
pierd ore întregi ca înainte. De
cretul a adus, intr-adevăr, ordine 
și corectitudine".

— A venit in sprijinul nostru, al 
tuturor. Toată lumea este mulțu
mită. Oamenii isi dau seanța de 
inutilitatea îmbulzelii absolut fără 
rost, ne spune Aurela Dinescu, 
responsabila magazinului „Triumf". 
Acum avem in magazin 
zahăr. 2 000 
soarelui. Se găsește făină. Decre-> 
tul a pus stavilă hrăpăreților, uno
ra care parcă aveau zece guri, in 
timp ce alții nu mai găseau. Și nu 
reușeau să cumpere cei care lu
crează in producție.

La magazinul „Unic", o altă uni
tate alimentară cu autoservire, in 
fata rafturilor cu ulei și zahăr — 
2—3 cumpărători. Pun pungile și 
sticlele în coșuri, merg la casă și 
plătesc. Pleacă mulțumiți. Res
ponsabilul unității, Vasile Hangu, 
ne spune : „Uite că s-a terminat cu 
babilonia din magazin cind se adu
cea zahăr si ulei. Acum, unitatea 
noastră dispune de aceste produse 
pentru aprovizionarea celor 4 800 
cetățeni ce locuiesc in 22 de blocuri. 
Vine omul si cumpără cind are ne
voie. Dreptul său nu-1 mai ia ni
meni. Decretul a făcut ordine in 
unitățile alimentare. Acum rafturi
le sint pline. Avem 3 200 litri ulei, 
3 400 kg zahăr. făină și mălai. 
Nu-și mai rupe nimeni nasturii în 
înghesuială, nu-și mai pierd oa
menii vremea, și, cel mai impor- 

. tant. nu se mai știe omul muncitor 
purtat pe drumuri de către specu
lanți. din cauza lor și a altora 
ca ei. Gospodinele ce locuiesc in 
împrejurimi sint cu adevărat feri
cite. mai ales că majoritatea au 
serviciu si timpul măsurat.

Situații similare am găsit și in 
magazinele alimentare de pe stra
da Matei Basarab. din zona gării și 
microraionul cu 580 apartamente. 
Efectele Decretului Consiliului de 
Stat satisfac cu adevărat pe toti 
cetățenii cinstiți.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

DROBETA-TURNU SEVE
RIN : Roadele grădinilor 
— îndestulătoare în piețe

ne spune tovarășa Aurica 
vicepreședinta consiliului 
județean, au fost date spre 
362 tone cartofi, 301 tone 
664 tone fructe 5 320 tone 
diferite sortimente. Pină acum s-au. 
asigurat pentru iarnă peste 2 300 
tone cartofi, adică mai bine de 80 
la sută din necesar. La ceapă, de 
asemenea, s-a asigurat mai bine de 
81,3 la sută din necesarul pentru 
iarnă. Alte 520 tone au fost semi- 
industrializate. Din aceste zile vom 
livra masiv peste 2 000 tone de 
varză.

4 000 kg 
litri ulei de floarea-

După-amiaza de luni, prin piețele 
municipiului Drobeta-Turnu Seve
rin. O primă remarcă : din cimp, 
sosesc cantităti tot mai mari de 
produse, iar vinzarea ca in fiecare 
toamnă, înregistrează cote de virf. 
Oprim la unitatea nr. 2 I.L.F. din 
Piața „Mircea". Peste 2 000 kg roșii 
bune de salată sint expuse la vin
zare. Circa 1 100 kg ardei gras, go- 
go.șari și ardei capia așteaptă cum
părătorii. Mere, de asemenea, 'din 
abundentă.

— Cartofi ați vîndut ?
— In cursul acestei dimineți am 

vindut peste 1 100 kg wartofi. ne 
spune șefa unității, Maria Alstani.

In piața din Crihala, cel mai 
mare cartier al municipiului, vin- 
zătorii de la unitățile I.L.F., GOS
TAT și AGROCOOP abia mai pri
didesc cu primirea produselor li
vrate de către unitățile producă
toare din județ. Ne așezăm la rind 
la unitatea I.L.F. nr. 18. Se vî'nd 
struguri, mere, ardei de toate sor
timentele. Cerem insă ce. nu, se 
vede pe tarabe :

— Vă rugăm 2 kg de ceapă.
— Nu avem ceapă incă de sim- 

bătă, ne spune pe un ton categoric 
șefa unității. Lucretia Becheru.

Spre o deplină edificare intrăm 
în unitate ...unde zărim dosite trei 
lăzi cu aproximativ 60 kg de ceapă.

La unitatea I.L.F. nr. 47 găsim 
o echipă de control al oamenilor 
muncii in plină activitate. Constată 
că 250 kg fasole verde, pusă in vin
zare cu intirziere. s-a depreciat 
complet. Se înțelege, e imputată 
celor vinovati.

— Numai in luna septembrie și 
primele cinci zile din octombrie —

Zăulet, 
popular 
vinzare 
ceapă, 

legume,

Virqillu TATARU 
corespondentul „Scînteii

Din

Recentul Decret al Consiliului de Stat. aprobat cu căldură de 
oamenii muncii din întreaga tară. îsi dovedește pregnant necesitatea. 
Au dispărut acele rinduri lungi la produse ca zahăr sau ulei, canti
tățile de mărfuri alimentare suficiente unui consum rezonabil îsi gă
sesc adevărata lor menire pe masa cetățeanului, se barează cu hotă
rire manifestările de egoism si speculă ale unora. Decretul a devenit 
un prețios instrument in activitatea tuturor factorilor ce acționează 
pentru afirmarea fermă in viată a principiilor eticii si echității so
cialiste si în domeniul aprovizionării. Intre acești factori, un rol im
portant revine echipelor de control al oamenilor muncii.

Acum două .zile am insotit o ase
menea echipă) formată din trei 
oameni ai muncii de la întreprin
derea „Electronica". Am urmă
rit „pe concret" modul în care se 
regăsește in activitatea obștească 
de control spiritul de exigentă in
trodus de decret, faptul că prin 
acest act normativ s-a dobindit un 
instrument mai ascutit, mai efi
cient de eradicare a neregulilor din 
comerț.

Magazinul alimentar „Mediaș" 
din strada Mihai Bravu 95. Zahăr 
și ulei în rafturi, oameni care ve
ghează la respectarea normelor le
gale de desfacere. Rind obișnuit, 
adică cel mult 10 persoane. Cuiva 
din echipă îi vine o idee : persona
lul magazinului este, firește, și el 
consumator. Oare tot atita cumpă
ră. cit și ceilalți cetățeni ?

îl rugăm pe responsabilul maga
zinului, Gheorghe Chițulescu, să ne 
lămurească. în loc de răspuns, a- 
cesta ne arată un caiet albastru, cu 
numele fiecăruia din cei 20 de oa
meni din magazin. Sub care scrie 
ce a cumpărat fiecare. Unii — o 
sticlă de ulei, alții — kilogramul

de zahăr sau mălai. Ultimul dintre 
ei — chiar responsabilul : 1 kilo
gram de zahăr.

Iată-ne la „Alimentara" din Mi
hai Bravu 90. La numai citeva sute 
de metri, dar totodată la distanțe 
apreciabile. Nu-i vorba de volu
mul de mărfuri desfăcute, care de
monstrează că produse sint sufi
ciente (216 sticle de ulei de-o ju
mătate litru de dimineață, alte 216 
după-amiază ; 350 kilograme zahăr 
dimineața, după-amiaza idem). Dis
tanta între cele două unități vecine 
constă in altceva : in nepăsarea 
gestionarilor, a personalului maga
zinului față de produsele primite. 
Unul din gestionari, Nită Vasile, 
încearcă să convingă echipa de 
control că locul sacilor cu zahăr 
nu este in depozitul acoperit, ci... 
in curte. Sub un șopron printre 
scindurile căruia mai picură incă 
apă din ploaia căzută in ajun. Sau 
că locul celor 675 kilograme de hal
va este tot... sub cerul liber. E 
drept, acoperită cu o folie spartă, 
din plastic. Intre timp, apare și 
celălalt gestionar, Nicolae Ma- 
teescu. La început e arțăgos, pre

scrisorile cetățenilor
„La sate, unde se coace griul, 

se cuvine să se coacă 
și pîinea țăranului"

Este normal ca fiecare comună să-și achite obli
gațiile către fondul de stat și să-și asigure produ
sele agroalimentare necesare consumului locuito
rilor săi. Altminteri ce-ar insemna ? Ca satele să-și 
aducă laptele, ouăle, legumele, mălaiul de la oraș ? 
Să duci la oraș griu, ca să-l aduci înapoi sub formă 
de pline 2 Dintotdeauna acolo unde s-a copt griu 
s-a copt și pline, unde a crescut porumb s-a mă
cinat și mălai.

Așa este viața, așa se petrec lucrurile dintotdea
una. De aceea, consiliul poptilar comunal a luat 
măsuri pentru a asigura și consumul de pîine și 
mălai al tuturor locuitorilor satelor componente. 
Consider că este nu numai pe putința, ci și de da
toria noastră, a fiecărei comune să-și asigure con
sumul rațional de pîine pentru întregul sat. Not 
am rezolvat această problemă incă cu mulți ani 
în urmă ; din cite știm, brutăria cooperativei agri
cole din Stoicănești a fost înființată printre primele 
din țară. Acum ea funcționează in două schimburi 
pe zi. în acest fel, nu numai că se folosește efi
cient griul, dar se realizează și o economie de com
bustibil, comparativ cu situația anterioară, cind in 
fiecare gospodărie se făcea pîine.

Dumitru PRUNA
primarul comunei Stoicănești, județul Olt

„Cine știrbește din roadele
cimpului lovește in interesele

întregii societăți"
Era noapte. M-am gîndit să mai dau o fugă prin 

locurile unde știam că niște oameni ai satului culeg 
cu grijă porumbul, lonescu Ion, membru coopera
tor, muncea zorit, bucurindu-se că pină dimineața 
va termina parcela de care s-a apucat. Bucurie de 
țăran muncitor și cinstit I Am dat mina cu el, dar. 
cind să plec, am văzut un cetățean care incărca la 
iuțeală in portbagajul mașinii personale porumb. 
L-am prins și l-am dus la postul de miliție. îmi 
era și ciudă, și furie, dar și rușine de rușinea lui ! 
Gh. P. lucra la Combinatul siderurgic din Călărași, 
deci om care ar fi trebuit să știe prețul muncii. 
Mai mult, fusese și el țăran, a plecat din comuna 
Roseți, în prima tinerețe, la oraș. $i-a făcut casă, 

. și-a cumpărat mașină, lucrează într-o familie mun
citorească de mare prestigiu. Dar, cu toate acestea, 
din lăcomie, și-a dat cinstea pe rușine și a venit 
să fure. „Am greșit, zicea. Băusem mai mult decit 
se cuvine".

Pină și aceste regrete (să le zicem așa) sint ne
sincere : cum adică, a furat din cauza băuturii ? 
Cred, mai degrabă, că a uitat ce-i omenia, cinstea 
și încrederea. Și a ales calea minciunii și a înșelă
ciunii. Poate ii dă de gindit exemplul zecilor de 
oameni ai muncii de la Combinatul siderurgic care 
vin, duminică de duminică, pe ogoarele județului 
nostru, să ne dea o mină de ajutor la strins porum
bul. Oameni adevărați, care n-au uitat de unde au 
plecat, care iubesc și cinstesc munca celor mulți.

Toader MARIN
primarul comunei Dichiseni, județul Călărași

>

tinde că e reținut
Luat din scurt, devine mieros. , 
cem și noi ce putem. Am greșit, 
greșit". " ’ ' 
că, deși 
torul 2 
sesizate 
celor doi gestionari, n-au dat pină 
acum nici un răspuns.

In statia tramvaiului 13, un bărbat 
cu o sacoșă doldora de brinzâ. în
trebat de unde a cumpărat-o și de 
ce-i trebuie atita, răspunde ar
țăgos : „Am oamenii mei. iau cit 
vreau". Vădit jenat cind membrii 
echipei de control ii arată legitima
țiile, este nevoit să se recomande 
și el : Gheorghe Cristea, din comu
na Fundeni. De unde a luat brînza ? 
„De la localul «Amfora» din Piața 
Socului. E acolo o tovarășă bufetie
ră... «înțelegătoare»". „De ce. locuind 
intr-o comună, nu-și făcea singur 
brînza ? De ce vine s-o ia de la 
oraș, unde oamenii nu au unde 
creste oi și vaci ?“. N-are ce răs
punde. ridică din umeri. Probabil, 
gîndește — ce-i pasă lui de alții?! 
însoțit pină la localul respectiv, este 
nevoit să restituie produsul, care 
reintră in circuitul normal.

Trecem prin hala Obor. Lume 
multă, cumpărături de toamnă. 
Atrag insă ațenția cinci inși, trei 
bărbați și două femei. împovărați 
de sacoșe din care picură suc de 
carne. Din îndemnurile ce și le adre
sează gîfiit. înțelegem că merg la 
gară. Echipa cere sprijinul unei 
echipe de control a miliției econo
mice, condusă de locotenent-colone- 
lul Gheorghe Olteanu. spre a-i 
identifica pe „grăbiți". Sint Con
stantin Iliescu, Nicolae Bain. Ion 
Vasilescu. Floarea Danii și Călina 
Rădoi. Toți din satul Crușovăt. co
muna Cornea, județul Caraș-Seve- 
rin. In sacoșe — o adevărată „mi- 
cro-măcelărie". 87.500 kg porc ca- 
litatea-ntii. restul, pină la sută, 
capete de porc. Pentru ce ? „Pen
tru un mic praznic !“. Acum, cind 
întreaga suflare a satelor se află 
în cimp pentru culegerea roadelor 
toamnei și insămintări. acești oa
meni zdraveni vin tocmai la Bucu
rești să-și îndese sacii cu carne 
pentru un așa-zis........praznic". Si
incă un „amănunt", care scutește de 
comentarii : satul Crușovăt este re
numit prin... creșterea vitelor. Dar 
cei cinci, se vede treaba, nu fac 
parte dintre crescători. Carnea le-a 
fost, bineînțeles, confiscată, supusă 
controlului medical 
vinzare.

De bună seamă, o 
junsurile constatate 
control al oamenilor 
pe loc remediate, experiențele bune 
au fost înregistrate spre a ti gene
ralizate. Concluziile consemnate 
vor fi supuse organelor in drept, 
care vor lua măsurile cuvenite pen
tru ca spiritul și litera legii să fie 
întocmai respectate. Există insă o 
concluzie care, deși neconsemnată, 
a fost cu putere confirmată și în 
urma raidului-anchetă : Decretul 
transpune normele eticii și echită
ții ca literă de lege în aproviziona
rea populației. îndeplinirea tuturor 
prevederilor lui este în interesul 
tuturor. De unde, datoria tuturor 
de a acționa pentru aceasta.

Laurențiu DUȚA

„din treabă". 
Fa- 

_ ___am
Echipa de control notează 
forurile de resort din sec
ai Capitalei au mai fost 
de asemenea abateri ale

și repusă în

parte din nea- 
de echipa de 
muncii au fost

I Deși era fiul lor...

I Gheorghe Trușcă din Făgăraș 
se ținea numai de chefuri. într-o 
noapte, trecind pe lingă o 
autobază și prof ițind de faptul 

Ică la ora aceea nu se afla nici 
un paznic, s-a urcat la volanul 
autobasculantei 31-BV-3893 și a

1 pornit la drum, gonind in neștire, 
spre Sibiu. în zona comunei 
Ucea a accidentat mortal un

Itinăr de 20 de ani, după care, 
pierzînd controlul volanului, 
autobasculanta s-a răsturnat in
tr-un șanț. Lăsind-o acolo.

I Trușcă s-a dus acasă la părinții 
săi. dimineața, spunindu-le :

— Dacă vine cineva și intrea- 
Ibă de mine, să le spuneți că am 

dormit acasă. Ați înțeles ?
Cind au venit oamenii legii.

I părinții le-au spus, cu amărăciu
ne, adevărul :

— E fiul nostru. ne doare 
I inima, dar să Știți că n-a venit 

azi-noapte acasă...

Si nici n-o să mai vină mult 
timp de-acum încolo.

Coletul de pe 

I „Săbăreni"

INava „Săbăreni" acostează la 
Brăila. Urmează obișnuitul con
trol vamal. Membrii echipajului 
prezintă actele și bunurile pe

I care le deține fiecare. Totul 
| decurge in ordine. Un singur 

ins, pe nume Gheorghe Verman, 
Iavea neastimpăr. Se perpelea ca 

peștele pi... punte, incercind să 
ascundă un colet cu conținut ne-

I declarat. Ce conținea coletul ? 
Tot felul de obiecte, intre care 
și 318 stilouri. Evident, toate 
destinate negoțului, speculei.

I Gheorghe Verman a coborit 
pe uscat, dar a intrat la apă.

| „Colecționar"
■ de ștampile
' Radu Nenu este conducător 
Iautb la cooperativa meșteșugă

rească „Unirea" din municipiul 
Alexandria. Deunăzi a fost sur
prins conducind mașina ca un 

I bolid, cu mult peste limita 
admisă. „Mai greșește omul" — 
— spunea cineva. De acord. Dar 

Ide cite ori credeți că a „greșit" 
pină acum, cochetind cu viteza 
excesivă. Radu Nenu ? Poate 
n-o să vă vină să credeți, dar 

Ipe permisul lui de conducere 
agenții de circulație nu mai au 
loc unde să pună ștampila. Pină 

(acum a „colecționat" nu mai 
puțin de 8 (opt) ștampile.

Văzind că nu poate fi „tempo-

Irizat" altfel, a fost trimis la două 
reexaminări și la amindouă s-a 
dovedit bine pregătit teoretic. 
Adică știe foarte bine ce mare

I pericol prezintă viteza prea 
mare. Dar cind e vorba de prac
tică, iși dă in petic...Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc călduros pentru felicitările și urările atît de 

sincere pe care mi le-ati adresat, in numele Comitetului Central ăl Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al po-porului român, precum și al dumneavoastră personal, cu ocazia celei 
de-a 33-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Constatind cu satisfacție că excelentele relații de prietenie și de cooperare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre se dezvoltă permanent, sint 
convins că aceste raporturi vor continua să se întărească și să se adincească 
și in viitor.

Folosesc această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră, precum și 
poporului frate român noi succese in lupta pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

CONGRESULUI PARTIDULUI 
CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR 

DIN SIERRA LEONE
FREETOWN

Tn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresăm cele mai bune urări de succes lucrărilor 
congresului partidului dumneavoastră, a cărui activitate este pusă în slujba 
inteieselor poporului prieten din Sierra Leone, intăptuirii năzuințelor sale 
legitime de prosperitate, independență, pace și progres social.

Sintem convinși că, prin hotărîrile ce le va adopta, congresul se va în
scrie ca un moment important in eforturile întregului dumneavoastră popor 
pentru lichidarea sechelelor exploatării coloniale și pentru dezvoltarea sa 
liberă, de sine stătătoare, în cadrul unei societăți noi, bazată pe justiție, 
echitate și bunăstare.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că legăturile de 
prietenie, conlucrare și solidaritate militantă statornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul Congresul întregului Popor dm Sierra Leone, 
bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare ale noastre, al întăririi frontului antiimperialist și anti
colonialist, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

\~cotidYan
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ La întreprinderea de autoca

mioane din Brașov au fost puse în 
funcțiune noi capacități de produc
ție, care vor spori cu 600 tone vo
lumul pieselor turnate din neferoa
se, cu 700 tone pe cel al piese
lor forjate și cu 65 miliobne 'lei al 
pieselor de schimb.

■ Menținind un ritm ridicat de 
muncă, minerii din județul Sălaj 
au livrat 15 600 tone cărbune net 
peste prevederile planului. Pe pri
mul loc în întrecere se situează și 
de această dată minerii din sec
torul Surduc, care și-au realizat pla
nul la livrări în procent de 115 la 
sută.

■ Colectivul Fabricii de amo
niac III, de pe platforma Combi
natului de îngrășăminte chimice Tr. 
Măgurele, a realizat peste plan 3 800 
tone amoniac necesar producerii în
grășămintelor chimice complexe și 
azotoase. Pînă la sfîrșitul anului, 
chimiștii de aici s-au angajat să 
realizeze suplimentar încă 1 200 tone 
amoniac.

■ Au început lucrările la un nou 
obiectiv in Valea Jiului : magistra
la dintre Uzina electrică Paroșeni 
și orașul Lupeni, pe o distanță de 
aproape 2 kilometri. Noua lucrare 
se înscrie în programul care vizea
ză termoficarea orașelor din Valea 
Jiului.

■ In orașul Zimnicea a fost dată 
în folosință noua centrală telefoni
că automată cu 1 000 de linii. O 
investiție similară a fost finalizată 
și la Drăgănești-Vlașca.

■ Elevii Grupului școlar auto din 
Călărași învață anul acesta într-o 
clădire nouă, care dispune de 16 
săli de clasă, internat, cantină, sală 
de gimnastică și laboratoare de spe
cialitate.

■ O importantă contribuție la în
deplinirea, cu mai bine de 100 de 
zile mai devreme, a planului la ex
port din acest an de către între
prinderea „13 Decembrie" din Si
biu a avut-o noua unitate a fa

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Agențiile de presă internaționale despre recentele meciuri 
din preliminariile C. M. de fotbal

Comentind cele 9 meciuri des
fășurate miercuri in cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial de 
fotbal (zona europeană), agențiile de 
presă subliniază numeroasele surpri
ze înregistrate în aceste jocuri deci
sive pentru calificarea în turneul 
final din Spania.

Astfel, la Lisabona, într-un med 
din grupa a 6-a, selecționata Portu
galiei a pierdut cu scorul de 1—2 
(0—1) în fața echipei Suediei, rezul
tat ce diminuează cu mult șansele 
de calificare ale portughezilor. Cei 
peste 80 000 de spectatori prezenți in 
tribune au urmărit un meci drama
tic, în care oaspeții au deschis sco
rul prin Larsson (min. 38). Pietra a 
egalat (min. 58), pentru ca in ulti
mul minut de joc Persson să inscrie 
golul victoriei echipei suedeze.

O altă surpriză s-a produs la Salo
nic (grupa a 5-a), unde Danemarca a 
învins cu 3—2 (2—0) formația Gre

Sportivi români în competiții internaționale
• Aseară, la Cluj-Napoca. in meci 

retur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet feminin, echipa 
Universitatea din localitate a între
cut cu scorul de 108—26 (45—14) for
mația Sporting Atena. în primul joc, 
disputat la Atena, baschetbalistele 
românce ciștigaseră cu scorul de 
84—49.

• Cea dc.-a 21-a ediție a competi
ției internaționale feminine pentru 
„Trofeul Carpați" la handbal se va 
desfășura între 6 și 11 noiembrie la 
Tirgovlște. La competiție, alături de 
echipele României (A și B), vor evo
lua selecționatele R.D. Germane, Un

bricii - cea de marochinărie din 
Săliște. Circa 70 la sută din tota
lul producției acestei unități este 
destinată exportului,

■ in acest an, întreprinderea ju
dețeană pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
Suceava a colectat în plus 2 400 
tone fier vechi, peste 1 000 tone 
fontă, 30 tone plumb, 15 tone cu
pru și alte materiale refolosibile. 
Realizările ar fi fost și mai mari 
dacă exploatările miniere Fundu 
Moldovei și Leșu Ursului, grupul de 
șantiere nr. 6 Suceava, ' I.J.C.L., 
I.U.P.S. și șantierele întreprinderii 
județene de construcții-montaj ar 
fi acordat mai multă atenție aces
tei activități.

■ 43 de noi unități prestatoare 
de servicii a deschis în acest an 
cooperația meșteșugărească din ju
dețul Aibă. Totodată, în atelierele 
proprii au fost realizate peste 800 
produse noi.

■ La întreprinderea metalurgică 
din lași se aplică un nou proce
deu de protejare a țevilor. Este 
vorba de lăcuireo lor cu ajutorul 
unei instalații realizate prin auto- 
dotare. Procedeul de lăcuire este 
superior celui prin ungere cu ulei 
și vaselină, ceea ce face ca țevi
le să reziste mai bine pînă ajung 
la 'beneficiari.

■ Producătorii individuali din
piața municipiului Alexandria vînd 
legumele și fructele cu mult pes
te prețurile prevăzute în mercurial. 
Să fie oare chiar atît de ocupați 
cei de la administrația pieței in
cit nu mai' au timp să-și îndepli
nească obligațiile? . ________

■ La Combinatul de prelucra
re a lemnului din Tg. Jiu a fost 
realizată, cu forțe proprii, o linie 
tehnologică de producere a pane
lului destinat fabricilor de mobilă. 
Linia tehnologică funcționează de 
la început la parametrii proiectați. 
Jumătate din producție este desti
nată exportului.

ciei. victorie care facilitează șansele 
echipelor Iugoslaviei și Italiei.

în sfirșit, in grupa a 3-a, Țara 
Galilor a fost ținută in șah pe teren 
propriu de ambițioasa reprezentativă 
a Islandei, meciul incheindu-se la 
egalitate : 2—2. Fotbaliștii islandezi 
au reeditat jocul bun prestat in re
centul meci cu echipa Cehoslovaciei, 
cu care, de asemenea, au făcut meci 
nul : 1—1.

La Budapesta, selecționata Unga
riei a obținut o victorie netă, cu 3—0, 
în intîlnirea cu echipa Elveției, re
zultat ce lămurește oarecum situația 
în această atît de disputată grupă a 
4-a. Acum, echipa Ungariei totalizea
ză 8 puncte si mai are de jucat două 
partide, cu Norvegia și Anglia, din
tre care prima pe teren propriu (la 
31 octombrie). Șansele sale de cali
ficare au crescut deci simțitor. Cea 
de-a doua calificată va fi cunoscută 
numai după disputarea ultimelor 
două meciuri : Elveția — România 

gariei, Cehoslovaciei și R.S.F.S. Ruse.
Turneul masculin dotat cu „Tro

feul Carpați", aflat la cea de-a 20-a 
ediție, este programat la Tg. Mureș 
intre 24 și 29 noiembrie. Competiția 
reunește selecționatele U.R.S.S.. Po
loniei. Spaniei. Franței și României 
(cu două formații).

• La 7 noiembrie se vor desfășura 
meciurile din turul doi al „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de 
masă. La Arad, echipa feminină C.S. 
Arad va intilni formația Mladost 
Zagreb, in timp ce la Cluj-Napoca 
formația C.S.M. va primi vizita 
echipei Vasutas Budapesta,

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

.Circulația prin sate și în afara acestora
Statisticile arată că. anual, in me

die, jumătate și chiar mai mult de 
jumătate din totalul accidentelor de 
circulație au loc in mediul rural și 
in afara localităților. în ultimul 
timp se inregistrează insă o creș
tere a frecvenței acestor accidente, 
ele ajungind să reprezinte peste 60 
la sută din totalul evenimentelor 
rutiere.

Analiza accidentelor produse în 
mediul rural scoate în evidență că 
o bună par-te din ele au fost comise 
de conducători auto aflați in trecere. 
Deși se deplasau pe drumuri mai 
mult sau mai puțin cunoscute, ei 
nu au ințeles că este necesar să fie 
mai prudenți decit atunci cind cir
culă prin localitatea de baștină. Așa, 
de pildă, in comuna Schitu Golești, 
județul Argeș, aproape de miezul 
nopții, șoferul, unui camion din ju
dețul Mehedinți a oprit pentru a so
licita informații paznicilor obștești. 
Intre timp, a trecut cu viteză exce-

Prioritate
Tot mai mulți conducători auto, 

dovedind o conduită civilizată, de 
respect, opresc la trecerile de pie
toni pentru a le acorda acestora 
prioritate — obligație legală.

Din păcate mai există șoferi care 
nu reduc viteza autovehiculelor cind 
se apropie de .,zebre" — unii incu- 
metindu-se chiar să-și facă, loc prin
tre pietonii angajați in traversare, 
ignorind gravul pericol pe care-1 
creează. Pe de altă parte, unii pie
toni pornesc de pe un trotuar spre 
celălalt exact cind șirul de autove
hicule este mai compact, abia de
marat pe culoarea verde a semafo
rului. Din aceste cauze, in primele 
zece zile ale lunii octombrie s-au 
comis cinci asemenea accidente, de 
pe urma cărora șase pietoni s-au 
ales cu vătămări grave. Pe bulevar
dul București din Focșani, de exem
plu. Nicolae Dima cu autoturismul 
l-VN-6087 s-a apropiat cu viteză ex
cesivă de trecerea pentru pietoni

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 octombrie. în țară : Vremea va 
continua sâ se încălzească treptat in 
toate regiunile țării. Cerul va fi varia
bil și. vor cădea averse izolate de 
ploaie. Vînț moderat. Temperaturile

(la 11 noiembrie) și Anglia — Unga
ria (la 18 noiembrie). Referindu-se la 
jocul de pe „Nepstadion". comenta
torul agenției France Presse scrie, 
printre altele : „Vulnerabili in apă
rare. elvețienii au fost net dominați 
de echipa Ungariei, care a avut in 
Nyilasi (autorul a două goluri) șl 
Fazekas doi atacanti deosebit de 
periculoși".

Iată clasamentul grupei a 4-a : 1. 
Ungaria — 8 puncte ; 2. Anglia — 7 
puncte ; 3. România — 7 puncte ; 4. 
Elveția — 6 puncte ; 5. Norvegia — 6 
puncte.

In comentariul său pe marginea 
jocului dintre echipele Olandei și 
Belgiei, disputat la Rotterdam si ciș- 
tigat de gazde cu 3—0. agenția 
Reuter remarca revenirea „porto
caliilor". care prin acest succes in 
fata liderei clasamentului grupei a 
2-a se mențin in cursa calificării. Tot 

1 in această grupă. Irlanda a întrecut 
pe teren propriu cu 3—2 selecționata 
Franței.

In cele două partide din grupa I. 
echipele oaspete au terminat învin
gătoare : R.F. Germania a dispus la 
Viena cu 3—1 de Austria, iar Bulga
ria a întrecut la Tirana cu 2—0 Alba
nia. rezultate in urma cărora selec
ționata R.F. Germania și-a asigurat 
prezenta la turneul final.

O altă echipă virtual calificată este 
cea a Scoției, care a terminat la ega
litate (0—0) jocul susținut in depla
sare cu formația Irlandei de Nord.

Pină in prezent, pentru turneul fi
nal al campionatului mondial, ce se 
va desfășura anul viitor in Spania, 
cu participarea a 24 de formații, 
sint calificate 9 echipe : Spania (țara 
organizatoare). Argentina (deținătoa
rea titlului). Belgia. Polonia. R.F. 
Germania, Scoția, Brazilia, Peru și 
Chile. (Agerpres) 

sivă Gheorghe Solomon, la volanul 
autoturismului 4-PH-2263. de profe
sie mecanic auto, care l-a acroșat 
pe un paznic de lingă camion și l-a 
accidentat mortal. De asemenea, 
intr-o seară, pe drumul județean de 
pe raza comunei Boghești. județul 
Vrancea, in condițiile in care vede
rea i-a fost stinjenită de farurile 
unui autovehicul care venea din sens 
opus. Gheorghe Grulea (cu autotu
rismul 2-GL-4975) nu a redus viteza 
și a intrat intr-o căruță care nu avea 
felinar. Căruțașul a căzut pe asfalt, 
pierzindu-și viata. In aceeași seară, 
un accident identic s-a produs pe 
raza comunei Vințu de Jos. județul 
Alba.

în aceste zile, cind în localitățile 
rurale se inregistrează un trafic ru
tier intens datorită campaniei agri
cole. iar pe alocuri șoseaua devine 
alunecoasă, cu mîzgă, un plus de 
prudență este absolut necesar din 
partea tuturor conducătorilor auto.

pietonilor
din dreptul complexului alimentar. 
Urmarea : accidentarea gravă a doi 
pietoni, care treceau de pe o parte 
pe alta a arterei. Un exemplu tipic 
de lipsă reciprocă a spiritului pre
ventiv dintre șofer și pieton oferă 
un accident petrecut la Constanța. 
Șoferul Mihai Moldoveanu. cu auto
turismul 3-CT-118. nu a redus vite
za pe măsură ce se apropia de tre
cerea marcată din intersecția bd. 
Republicii — str. I.G. Duca și n-a 
mai putut evita lovirea unui tinăr 
de 18 ani, care, la nndul său. tra
versa in fugă și fără să se asigure 
strada.

Culoarele destinate traversării 
străzii de către pietoni fac parte din 
reglementările inerente traficului 
urban modern și este absolut nece
sară respectarea strictă a acestora : 
pietonii să traverseze numai prin 
locurile respective, iar conducătorii 
de vehicule să acorde pietonilor 
prioritatea cuvenită la aceste pasaje.

minime vor fi cuprinse între 5 șl 15 
grade, izolat mai coborite în depresiuni, 
iar maximele intre 16 și 26 de grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri, ceață 
slabă. în București : Vremea va conti
nua să se încălzească.’ Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, cele 
maxime vor oscila între 19 și 23 de 
grade. Ceață slabă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Avantajele economisirii 
prin consimțămînt scris
Fiecare familie are astăzi cel pu

țin un libret de economii, fapt re
flectat de cele peste 18,5 milioane 
de librete de economii existente 
asupra populației. Operațiile de 
depuneri pe aceste librete se efec
tuează fie direct la unitățile C.E.C.. 
fie prin depuneri prin virament pe 
bază de consimțămînt scris. Depu
nerile prin virament se pot efectua 
după dorința dv. pe următoarele 
instrumente de economisire : libre
tul de economii cu dobindâ, libre
tul de economii cu dobindâ și ciș- 
tiguri, libretul de economii pentru 
turism, libretul de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprietate 
personală sau in contul curent per
sonal.

Folosind această formă de econo
misire. care vă scutește de a vă de
plasa la unitățile C.E.C. pentru 
efectuarea depunerilor, veți bene
ficia atit de avantajele generale pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le acordă depunătorilor, cit 
și de cele specifice instrumentelor 
de economisire pe care con.simțiți 
să economisiți.

în cazul in care dv. v-ați hotârit 
să deveniți depunător prin consim- 
țămint scris puteți depune la ser
viciul financiar sau la ghișeul 
C.E.C. din unitate un formular 
(pe care îl găsiți la oricare 
agenție C.E.C. sau la ghișeul C.E.C. 
din unitate), o anumită sumă de 
bani din retribuția pe care o pri
miți. Suma consimțită să fie depu
să la C.E.C. poate fi oricind majo
rată sau micșorată după dorința 
dv. Totodată puteți oricind să dis
puneți anularea consimțămintului 
dat.

Manifestările prilejuite de săr
bătorirea „Săptămînii economiei", 
in perioada 25—31 octombrie a.c.. 
constituie un nou prilej de solicita
re a depunerilor la C.E.C, prin vi
rament pe bază de consimtămint 
scris.

Cronica zilei
La București au început, joi după- 

amiază, lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte româno-co- 
lumbiene de cooperare economică și 
tehnico-științifică.

Cele două părți în comisie anali
zează căile și mijloacele menite să 
contribuie la intensificarea relațiilor 
româno-columbiene, la adincirea și 
diversificarea schimburilor comercia
le, a cooperării economice bilaterale.

(Agerpres)

Gala filmului 
din R. P. Polonă

La cinematograful „Studio" din 
Capitală a avut loc, joi seara. „Gala 
filmului din Republica Populară Po
lonă". A fost prezentat lung-metra- 
iul artistic „Ziua de naștere a unui 
tinăr varșovian". în regia lui Czes
law și Ewa Petelski. Recentă realizare 
a cinematografiei poloneze, filmul 
prezintă, prin evoluția eroului său. 
destinul unei întregi generații ce s-a 
format si si-a conturat personalita
tea in condițiile dramatice din pe
rioada celui de-al II-lea război mon
dial.

In deschiderea spectacolului de 
gală au rostit alocuțiuni Dumitru 
Fernoagă. directorul Casei de filme 
nr. 5, și regizorul Czeslaw Petelski, 
care au subliniat importanta acestei 
manifestări ca o nouă expresie a bu
nelor relații de colaborare cultural- 
artistică existente intre cele două 
tari, prilej de cunoaștere a unei rea
lizări de virf a cinematografiei po
loneze actuale.

La gală au luat parte Ladislau He- 
gedus. secretar de stat la Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, alti oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți Bo- 
leslaw Koperski. ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la București, 
si membri ai ambasadei, precum si 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în tara noast|^. alti membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Electrosecuritatea în 

laboratoarele și atelierele școlare
16,30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Dosarele istoriei : Neofascismul —- 

flagel vechi în haine noi
20,10 Microrecital Maria Cornescu
20.25 Oamenii de știință și pacea
20.40 Film artistic : „Blestemul pămîn- 

tului — blestemul iubirii". Premie
ră TV. Ecranizare a romanului 
..Ion" de Liviu Rebreanu. Produc
ție a Casei de filme cinci

22.20 Patriotismul — mesaj și angajare 
a culturii române (III)

22.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 O viață pentru o idee : Victor 
Babeș (1854—1926), savant român, 
unul dintre fondatorii microbiolo
gici moderne

16.30 Românie, plai de dor — melodii 
populâre

16,55 Destinul unor mituri (I) — reluare. 
Zeii și iritabilii lor slujitori

17.30 Cîntarea României
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii ..George Enescu". 
Transmisiune directă de la Ateneul 
Român

21.20 Publicitate
21.30 Cărbunele roșu. Producție a Stu

dioului „Sahia-film". Regia : Doru 
Cheșu

21.40 Secvențe autumnale — umor și 
muzică

22.40 Telejurnal

cinema
A O lume fără cer : CENTRAL — 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20. GRIVIȚA
— 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 — 9 ;
11.15 : 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15. GIU- 
LEȘTI - 9 ; 11.13 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 ; 
18 ; 20.
• Ștefan Luchian : VOLGA —- 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
• întoarcere la dragostea dinții : 
MELODIA - 9 : 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15, GLORIA — 9 ; 11.15 : 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica I : PRO
GRESUL — 16 ; 18 ; 20.
a Fuga de acasă : VICTORIA — 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Yankeii : SALA MARE A PALA
TULUI - 17 ; 20,15.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14.30 ; 17 ; 19,30. CAPITOL
— 9 : 11,15 : 13.30 : 15.45 : 18 ; 20.15,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Intîlnirea lui Fâbiân Bâlint : BU- 
ZEȘTI — 15 : 17 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
FERENTARI -15.30 : 19. ARTA — 9 ;
11.45 : 14,30 ; 17,15 ; 19,45.
• Idilă în munții Lu Shan : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.

Sub imperativul unei largi conlucrâri pentru lichidarea 

subdezvoltării, pentru edificarea unei noi ordini 

economice internaționale

„Ziua mondiala 
a alimentației"

Stabilirea zilei de 16 octombrie, 
data fondării Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), ca „Zi mon
dială a alimentației" a fost inspi
rată din preocuparea de a deter
mina intensificarea eforturilor pe 
plan internațional pentru lichidarea 
unuia din cele mai teribile flageluri 
care bîntuie lumea în zilele noastre 
— foametea și subnutriția. Datele 
și cifrele furnizate de instituțiile 
specializate ale O.N.U. conturează, 
intr-adevăr, un tablou zguduitor : 
in vaste zone ale globului, o jumă
tate de miliard de oameni sint sub
nutrită iar dintre ei, 30 milioane 
mor anual din cauza foametei : in 
același timp. în alte zone ale pla
netei, ce cuprind țările dezvoltate 
industrial, dintre care multe au 
dominat și exploatat nenumărate 
alte popoare, risipa de hrană capă
tă proporții de-a dreptul sfidătoare. 
Cu 30 la sută din totalul populației 
globului, statele dezvoltate reali
zează cea mai mare parte a pro
ducției agricole și 60 la sută din 
cea alimentară (trei pătrimi din 
producția de carne. 80 la sută din 
cea de lapte și jumătate din can
titatea de cereale, respectiv 45 la 
sută din sursele de alimentație). La 
celălalt pol. țările in curs de dezvol
tare, cu peste două treimi din 
populația întregii lumi, dar cu nu
mai o zecime din parcul mondial 
de tractoare, sint victimele unui 
deficit alimentar permanent.

Este bine cunoscut că aceste gra
ve discrepante sint o consecință a 
secolelor de dominație, de cruntă 
exploatare a unor întinse regiuni 
ale globului de către fostele puteri 
coloniale, imperialiste. Și dacă a- 
ceste decalaje Se mențin și se adin- 
cesc, aceasta este urmarea perpe
tuării relațiilor inechitabile dintre 
state, a practicilor neocolonialiste 
de subjugare și spoliere a țărilor 
rămase in urmă. Ce poate fi mai 
sugestiv decit faptul că circa 100 de 
firme agroalimentare avînd sediul 
în S.U.A. și Europa occidentală 
prelucrează și desfac jumătate din 
producția mondială de alimente ! 
Cifra lor de afaceri atinge 230 mi
liarde de dolari, echivalind cu ju
mătate din datoriile externe ale 
tuturor țărilor în curs de dezvol
tare.

Pornind de la această situație. 
Conferința mondială a alimentației, 
desfășurată in urmă cu 6 ani la 
Roma, a elaborat un amplu pro
gram de eradicare a foametei pînă 
in 1985. obiectiv pentru realizarea 
căruia se impunea asigurarea unui 
ritm mediu de creștere a produc
ției agricole in țările în curs de 
dezvoltare de 4 la sută anual. Este 
ușor de constatat că pină la data 
stabilită va fi. practic, imposibil de 
atins acest obiectiv in condițiile xn 
care ritmul de creștere a fost de 
atunci doar de 2.7 la sută pe ansam
blul țărilor sărace, iar in 61 dintre ele 
s-a situat chiar sub sporul popu
lației. Aceasta a făcut ea importul 
de alimente al țărilor sărace să 
crească în ultimii ani cu circa 7 la 
sută. Numai achiziționarea de ce
reale a însemnat pentru țările slab 
dezvoltate cheltuieli suplimentare 
de 17 miliarde dolari, iar dacă 
adăugăm și costul celorlalte ali
mente importate rezultă că factura 
totală echivalează cu aproximativ o 
treime din veniturile obținute de 
țările respective de pe urma expor
turilor lor.

Desigur, țările lumii a treia sint 
conștiente că nu există soluții mi
raculoase pentru a depăși această 
situație, că foametea si subnutriția 
pot fi eradicate numai prin efor
turi proprii intense, prin dezvolta
rea ansamblului economiei, in pri
mul rind a agriculturii, sector de 
care depinde existența majorității 
covirșitoare a populației lor. Prac
tica a arătat că pentru aceasta este

• Articolul 420 — 10 z 14 : Regina din 
Tîrnovo — 17 ; 19 : PACEA.
a Procurorul acuză : VIITORUL —
15.30 : 17.30 : 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : STU
DIO — 10 ; 12 ; 14 ; 16 : 18 ; 20.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
POPULAR — 15 ; 17,15 ; 19,30.
e Bătrînul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi in Marea Nordului — 17,30 :
19.30 : FLACARA.
• Echipajul : MUNCA — 15,30 ; 19.
a Acel blestemat tren blindat : 
SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.
a Toată lumea e a mea : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 14 : 17 ; 20. FESTI
VAL — 9 ; 12,15 : 15.45 ; 19. FAVORIT
— 8,30 : 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• întilnire de gradul trei : BUCU
REȘTI — 9.30 ; 12,30 ; 16 : 19.
a Program de desene animate — 9,15 ; 
11 : 12,45 : Campionul — 14,15 ; 16,45 ;
19.30 : DOINA.
a Călărețul electric : FEROVIAR — 
9 ; 11,15 ; 13.30 : 15.45 : 18 ; 20.15, CUL
TURAL - 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.
• Piedone în Egipt : EXCELSIOR —
9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.15.
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 15,45 : 18 ; 
20. FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.
a Domnișoara Noorie : DACIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15.
a Războiul stelelor : LIRA — 15.30 ; 
19, COSMOS — 12 ; 14,30 ; 17 : 19,15.
• Numele meu e iubire : TOMIS — 
9 : 12.15 : 15,45 ; 19.
a Un șerif extraterestru : MIORIȚĂ
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20. 

necesară crearea unor structuri so
ciale noi, care să permită accesul 
larg al maselor muncitoare la pă- 
mint, la mijloacele de produc
ție. Sporirea producției agricole 
și alocarea in scopul progresu
lui general a importantelor fon
duri utilizate azi pentru impor
tul de alimente ar da un pu
ternic impuls industrializării, care 
este factorul esențial al creșterii 
activității productive, al moderni
zării și diversificării economiei, 

în lumina acestor realități apare 
cu atit mai evident că soluționarea 
problemelor alimentației, lichidarea 
subdezvoltării in general impun in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. în acest sens. Româ
nia socialistă, ea însăși țâră in curs 
de dezvoltare, desfășoară o intensă 
activitate, fiind larg recunoscute și 
apreciate ideile și inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu vizind 
stabilirea modalităților practice de 
realizare a acestui deziderat vital al 
lumii contemporane.

După cum se știe, președintele 
României a formulat propuneri 
concrete pentru elaborarea unui 
Program de lungă durată — pină 
in anul 2000. cu o primă etapă pină 
în 1990 — care prevede măsuri me
nite să asigure creșterea mai ra
pidă a economiilor țărilor in curs 
de dezvoltare, avînd ca parte com
ponentă un program special de dez
voltare a agriculturii. Se au ast
fel în vedere măsuri pentru pune
rea in valoare a unor vaste supra
fețe de terenuri și resurse insufi
cient exploatate de care dispun ță
rile rămase în urmă, organizarea 
unor ample lucrări de irigații și 
hidroameliorații, dezvoltarea pro
ducției de îngrășăminte chimice și 
substanțe pentru protecția plante
lor, de mașini agricole, intensifica
rea cercetărilor științifice pentru 
agricultură, formarea de cadre de 
specialiști.

Evidențiind importanța eforturi
lor proprii ale țărilor respective. 
România are totodată in vedere 
amplificarea sprijinului internațio
nal ce se cuvine a fi acordat aces
tor state. O nouă ordine economică 
impune, pe de altă parte, ca in co
merțul mondial să se adopte mă
suri de natură să faciliteze pătrun
derea mărfurilor agroalimentare 
provenite din țările subdezvoltate 
pe piețele statelor dezvoltate, ceea 
ce depinde in bună măsură de sta
bilirea unui raport just intre pre
turile produselor.agricole și cele ale 
mărfurilor industriale.

Alături de restructurarea radica
lă a actualei ordini economice in
ternaționale, o soluționare adecva
tă a problemelor alimentare, lichi
darea subdezvoltării presupun, in 
concepția României, recuperarea 
uriașelor fonduri utilizate astăzi in 
lume pentru crearea a noi mijloace 
de distrugere in masă. Astfel, s-a 
calculat că. dacă numai 5 la sută 
din cei peste 550 miliarde de dolari 
cit se cheltuie astăzi in lume pentru 
înarmări ar fi alocate pentru agri
cultură. s-ar putea lichida flagelul 
foametei. Așa cum a subliniat și de 
la tribuna actualei sesiuni a O.N.U.. 
România apreciază că oprirea cursei 
înarmărilor ar da posibilitatea eli
berării unor uriașe mijloace finan
ciare. care ar putea fi dedicate 
o parte ajutorării țărilor in curs de 
dezvoltare, iar cealaltă parte ridi
cării bunăstării tuturor popoarelor. 
Fără îndoială că aplicarea in viață 
a unor asemenea măsuri s-ar în
scrie ca o contribuție reală, de de
osebită valoare, la lichidarea feno
menului subdezvoltării, a foametei 
și sărăciei pe glob. Intensificarea 
eforturilor tuturor statelor in 
această direcție constituie de fapt 
sensul umanist al „Zilei mondiale a 
alimentației".

Dumitru ȚINU

teatre
a Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul român) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu. Solistă : Adina 
Iurașcu — 19,30. /
a Opera Română : Anotimpurile,
Tristan și Isolda, Simfonia clasică 
(balete) — 19.
a Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Orașul vi
itorului — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată in noapte — 19,30.
o Teatrul Mic ; Pluralul englezesc —
19,30.
a Teatrul Foarte Mic : Mirîiala — 20. 
a Teatrul de comedie : Există nervi
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :
Karamazovii — 19 ; (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19,30.
a Teatrul Ciulești (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 19,30.
a Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zi-le d-alea, de-ale noastre — 19.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Siciliana
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Giu- 
lești) : Aventurile lui Plum-Plum — 
17.
a Circul București : Music-hall la 
circ — 19.30.

• CELE MAI ÎNDE
PĂRTATE GALAXII. Două 
dintre cele mai îndepărtate ga
laxii ale Universului investigat 
pină acum de către știință au 
fost descoperite recent de către 
o echipă de astronomi ameri
cani. Radiounde de la aceste ga
laxii au fost înregistrate încă 
mai înainte, dar abia acum, fo- 
losindu-se telescoape puternice, 
astronomii au reușit să vadă in. 
respectivele puncte ale bolții 
cerești cele două galaxii aflate 
la o distantă de circa 10 mili
arde ani-lumină de Pămint. Ju
decind după spectrul luminii ce 
sosește de la ele, vîrsta lor este 
de cel puțin 16 miliarde ani. 
Cu alte cuvinte, cele două ga
laxii nu sint doar cele mai în
depărtate, ci și cele mai vechi

dintre cele cunoscute pină tn 
prezent.

• TAIGAUA ÎNAIN
TEAZĂ SPRE SUD. Taiga
ua din Siberia de vest înaintea
ză spre sud cu o viteză de 50 
metri pe an. Acest fenomen a 
fost constatat de oamenii de 
știintă de la Institutul de pedo
logie si agrochimie al secțiunii 
siberiene a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. S-a stabilit că in 
locuri unde astăzi este stăpină 
pădurea de conifere, in trecut, 
creșteau doar ierburi. Urme de 
cernoziom și de floră de stepă 
s-au descoperit cu mult mai la 
nord de actuala limită a pădu
rilor. Cercetătorii au reușit să 
stabilească si „tactica" aplicată

de taiga In „ofensiva" ei : în a- 
vangardă se află mesteacănul și 
plopul, după care vin forțele 
principale — rășinoasele. Acest 
marș a Început în urmă cu cinci 
milenii, răstimp in care taigaua 
a înaintat spre sud deja cu 25 
km. Cauza principală a acestei 
înaintări o constituie, după pă
rerea oamenilor de știintă. ex
cesul' de umiditate. Ei sint de 
părere că ofensiva taigalei tre
buie oprită prin dragarea cursu
rilor de apă și curățirea lor de 
buturugile rămase in urma tă
ierii pădurii, de tot ce împiedi
că scurgerea normală a apelor.

• TRAVERSAREA A- 
MAZONIEI PE BICICLE
TĂ. Francezii Luc Cheeraert, 
in virstă de 23 de ani. și Jean-

RETUTINDENI
Paul Vidai, de 40 de ani. au 
reușit o performantă inedită : 
traversarea Amazoniei De bici
cletă. Pierind de la Lima la 26 
iunie, ei au sosit la Rio de Ja
neiro după ce au străbătut a- 
proximativ 7 000 de km prin re
giunile cel mai greu accesibile 
ale continentului. Ei eu invins 
„infernul verde" cu ajutorul pi
rogilor si au mers multi kilo
metri cu bicicletele pe umăr. în 
Peru. în Munții Cordilieri, în 
apropiere de Puoalpa, cei doi 
cicliști au fost nevoiti să esca
ladeze un virf de 4 843 metri 
înălțime. Ei au folosit apoi pi
rogile pentru a ajunge la Rio

Ucayalhi. în cursul primelor 
două săptămini ale expediției 
lor, bicicletele nu le-au fost, 
practic, de nici un folos.

• INTERDEPENDEN
ȚE Modificări interesante în 
viața balenelor a observat Sid
ney Brown de la Universitatea 
din Cambridge (Marea Britanie). 
Unele specii ajung mai devre
me la maturitate, ca de pildă 
mica balenă „Mink", care înain
te năștea primul pui la 14 ani, 
iar acum la numai 6 ani. De 
asemenea, s-a putut constata o

creștere a ratei natalității. Spe
cialistul britanic furnizează și o 
posibilă explicație a acestor 
transformări : diminuarea nu
mărului balenelor,' ca urmare a 
pescuitului nerațional, a dus 
implicit la slăbirea luptei pen
tru hrană in cadrul speciei, cit 
și cu alte animale marine care 
se hrănesc cu krill. înmulțirea 
krill-ului a avut drept conse
cință și înmulțirea neobișnuită 
a focilor și pinguinilor in ocea
nele sudice. Astfel, în insulele 
Falkland, numărul focilor era 
in secolul trecut de citeva sute 
de exemplare. De cind a înce
put pescuitul excesiv al bale
nelor și s-a înmulțit krill-ul, 
numărul focilor de aici a ajuns 
la peste 1 milion.

• TAIFUNUL Șl PES
CUITUL Hidrometeorologii 
sovietici au observat că in zo
nele oe unde trece taifunul, cu 
o viteză de 200—400 kilometri 
oe oră. aoa de la suprafața mă
rii rămine cu o temperatură mai 
scăzută cu 5,5 grade — sau chiar 
mai mult — datorită ridicării a- 
pei reci din adîncime. formin- 
du-se un fel de pete. Peștii care 
trăiesc în straturile de supra
față presimt schimbările de tem
peratură si migrează spre alte 
locuri. Tinind seama de aceas
ta. cercetătorii respectivi au 
început să-1 avertizeze pe pes
cari de posibila apariție a tai
funului si navele de pescuit se 
reîntorc în zona convulsionată 
abia după două luni, timp su
ficient pentru restabilirea tem

peraturii normale a apei si pen
tru revenirea peștilor.

• ASEMĂNĂRI 
LINGVISTICE. Un cunoscut 
lingvist iaponez. profesorul Su- 
suma Ono. a anunțat o intere
santă ipoteză : limba iaponeză 
ar avea rădăcini -comune cu 
limba tamil. din sudul Indiei. 
Potrivit profesorului, in milenii
le II și I î.e.n., in Japonia se 
vorbea una din limbile dravi- 
diene din care face parte tamil. 
Unii vorbitori de limbi dravi- 
diene s-ar fi mutat în Turcia, 
migrind mai departe prin Mon
golia Coreea, pentru a aiunge 
anoi în Japonia. Autorul ipote
zei spune că a descoperit legen
de si obiceiuri comune la tamili 
și japonezi.



Pacea și dezarmarea - obiective majore 
ale luptei popoarelor

Adunarea plenară a Federației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone 
a primit delegația Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
GENEVA 15 (Agerpres). — Tn ca

drul Adunării Plenare a Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite — desfășurată la Geneva 
— a avut loc o festivitate dedicată 
aniversării a 35 de ani de la consti
tuirea acestui important forum al 
opiniei publice internaționale. în ca
drul manifestării festive a fost evo
cată contribuția deosebită a României 
socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceausescu la promovarea deziderate
lor nobile ale păcii si cooperării 
intre ponoare, la înfăptuirea dezar
mării. și în primul rind a dezarmării 
nucleare, la solutionarea diferendelor 
dintre state exclusiv prin miiloace 
pașnice, pe calea tratativelor. A fost 
relevat, totodată. rolul Asociației

Vizita delegației U.T.C. în Venezuela
CARACAS 15 (Agerpres). — în 

continuarea vizitei pe care o efec
tuează in Venezuela, delegația Uni
unii Tineretului Comunist, condusă 
de tovarășul Nicu Ceausescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.. secretar al 
Marii Adunări Naționale, s-a întilnit 
cu Godofredo Gonzalez, președintele 
Congresului Național venezuelean. 
președinte al Partidului Social-Cres- 
tin Copei, și cu Charles Brewer Ca- 
rias. ministrul tineretului. în cadrul 
convorbirilor, gazdele au exprimat 
aprecieri elogioase la adresa politicii 
interne și externe a României, a con
tribuției deosebite Pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, o aduce 
la făurirea unui climat de pace si 
înțelegere în lume, pentru realizarea

Campania electorală din Grecia
ATENA 15 (Agerpres). — Trimisul 

Agerpres, Ștefan Nicolae, transmite : 
Campania electorală ce are loc in 
Grecia. în vederea scrutinului legis
lativ de duminică se apropie de sfir- 
șit, aceste zile prilejuind ultimele 
luări de poziție ale liderilor politici.

într-un interviu televizat, primul 
ministru al țării, Gheorghios Rallis, 
lider al partidului Noua Democrație, 
a promis înfăptuirea unui program de 
dezvoltare regională și de exploatare 
a resurselor naturale ale țării. Pre
mierul a arătat că partidul său in
tenționează să procedeze la o reor
ganizare a serviciilor financiare si să 
adopte o serie de măsuri pentru 
combaterea inflației și pentru a veni 
in ajutorul celor cu venituri mici. în 
cazul unei victorii a Noii Democrații, 
a spus el, viitorul guvern va adopta 
măsuri de îmbunătățire a activității 
tuturor sectoarelor sociale, amintind, 
în context. învățămîntul si asistenta 
sanitară. De asemenea, vor fi adop

Măsuri economico-sociale adoptate de guvernul francez
PARIS 15 (Agerpres) — Consiliul 

de Miniștri al Franței a adoptat un 
„plan interimar" pe o durată de doi 
ani care — relatează agenția France 
Presse — are ca obiectiv asigurarea 
unei creșteri economice de 3.3 la sută 
și crearea pînă în anul 1984 a circa 
o jumătate de milion de locuri de 
muncă.

Planul, ale cărui detalii vor deveni 
publice săptămîna viitoare, vizează în 
principal favorizarea investițiilor în
treprinderilor și ameliorarea situației 
în domeniul ocupării forței de muncă 
a tării, în contextul in care, cu cei

PE MARGINEA UNOR RAPOARTE ALE ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

Armele nucleare-cel mai mare pericol pentru umanitate
Dezbaterile de politică generală ale 

actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. au pus din nou în evidentă 
rolul deosebit de important pe care 
Organizația Națiunilor Unite — ca 
forumul cel mai reprezentativ al 
națiunilor lumii — este chemată să-l 
joace, in conformitate cu înseși pre
vederile Cartei, în înfăptuirea dezar
mării.

După cum este știut, hotărârile a- 
doptate de prima sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării au fost de natură să 
stimuleze activitatea practică a or
ganizației in acest domeniu, ducind, 
printre altele, la democratizarea ac
tivității Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, la îmbunătățirea 
raporturilor directe dintre acesta și 
O.N.U., la crearea unui nou organism 
al Adunării Generale. Comisia pen
tru dezarmare, ca și la concentrarea 
activității Comisiei politice în special 
pe problemele dezarmării.

Nu poate fi trecută însă cu ve
derea și o altă latură importantă a 
activității organizației în sprijinul 
dezarmării. Este vorba de pregătirea 
și publicarea de studii pe diferite 
teme, care, prin evidențierea multi
plelor pericole pe care le prezintă 
continuarea cursei înarmărilor, a im
plicațiilor acesteia pe cele mai dife
rite planuri, stimulează, totodată, ac
țiunile maselor largi, ale opiniei pu
blice în favoarea dezarmării. O serie 
de studii inițiate și îndrumate de 
Consiliul Consultativ al secretarului 
general al O.N.U. pentru studii în 
domeniul dezarmării au fost sau se 
află deja in curs de realizare. Este 
vorba, astfel, de „Studiu de ansam
blu asupra armelor nucleare", de 
„Rolul măsurilor de creștere a în
crederii între state", „Consecințele 
economice și sociale ale cursei înar
mărilor", de „Raportul care există 
Intre dezarmare — dezvoltare" si de 
„Impactul cursei înarmărilor asupra 
securității internaționale".

Iată cîteva din concluziile eviden
țiate de aceste studii :

„Trei tone de TNT pentru 
fiecare locuitor al globului". 
Armele nucleare sint acelea care a- 
menintă în modul cel mai grav uma
nitatea si supraviețuirea civilizației. 
Tocmai de aceea este esențial să se 
oprească si să se pună capăt cursei 
înarmărilor, cu scopul de a se elimina 
riscul unui război în care s-ar folosi 
armele nucleare. Obiectivul final ră- 
mîne. deci, din acest punct de vedere, 
eliminarea completă a acestor arme. 

române pentru Națiunile Unite în 
dezbaterea si promovarea telurilor 
fundamentale ale O.N.U.. pentru 
menținerea păcii si întărirea securi
tății internaționale, pentru dezvol
tarea cooperării între popoare. în 
mod deosebit a fost evidențiat rolul 
României în elaborarea si dezvolta
rea unor concepte cu valoare pro
gramatică în desfășurarea relațiilor 
internaționale, cum sînt dreptul la 
viată si dreptul la pace — ca drep
turi umane fundamentale.

în acest context, a fost subliniată 
insemnătatea excepțională a propu
nerilor cuprinse în anelul participan- 
tilor la simpozionul international 
..Oamenii de stiintă si pacea", desfă
șurat in septembrie a.c. la București.

unei noi ordini economice si politice 
internaționale. De asemenea, au fost 
evocate, in contextul bunelor relații 
statornicite între România si Vene
zuela, raporturile, prietenești dintre 
tineretul celor două țări si s-a men
ționat dorința reciprocă de a se găsi 
noi posibilități de lărgire in conti
nuare. oe multiple planuri, a schim
burilor bilaterale.

în cursul convorbirilor au fost sub
liniate aspecte din activitatea tinere
tului din România și Venezuela, pre
ocupările organizațiilor de tineret 
pentru crearea de condiții în fiecare 
tară în vederea afirmării multilate
rale a tinerilor si pentru sporirea 
contribuției lor la dezvoltarea liberă 
si independentă a popoarelor.

tate măsuri de reorganizare, a admi
nistrației publice.

Pe de altă parte, intr-o cuvintare 
ținută la un miting organizat la 
Atena, președintele Partidului Socia
lismului Democratic — KODISO, 
Ioannis Pesmazoglu, a criticat unele 
orientări ale politicii interne și ex
terne ale actualului guvern, delimi- 
tindu-se în același timp și de unele 
puncte din programul Mișcării Socia
liste Panelene — P.A.S.O.K. — prin
cipala formațiune politică a opoziției. 
Vorbitorul a arătat că schimbarea 
este o necesitate, reală, dar a preci
zat că în acest proces trebuie să fie 
angajate mai multe forțe politice 
grecești.

într-o conferință de presă, minis
trul grec de interne, Ioannis Daska- 
lakis, a precizat că- la scrutinul de 
duminică pe listele de alegători sînt 
înscriși 2.9 milioane de cetățeni cu 
drept de vot.

1 850 000 de șomeri ai săi. Franța 
cunoaște o deteriorare continuă în 
acest domeniu. în cercurile compe
tente franceze se apreciază, totodată, 
că eforturile guvernului în combate
rea șomajului vor determina o in
versare de tendință pe piața muncii 
abia spre finele anului 1983.

Pe de altă parte, o componentă 
majoră a acestui plan urmează s-o 
constituie si lupta împotriva infla
ției, în situația în care rata anuală cu 
care se amplifică acest fenomen este 
în prezent de aproximativ 15 la sută.

Aceasta este concluzia principală a 
studiului asupra ansamblului armelor 
nucleare publicat recent de O.N.U. 
Autorii studiului pornesc de la ana
liza aprofundată a situației actuale a 
arsenalelor nucleare și a perfecționă
rilor tehnice care se aduc in perma
nență sistemelor de astfel de arme. 
Nici o persoană sau instituție — re
levă autorii — nu cunoaște, probabil, 
numărul exact al focoaselor nucleare 
existente în prezent în lume. Cifrele 
publicate arată că numărul total al 
acestora ar putea să atingă 50 000. 
„Puterea distructivă a arsenalelor 
nucleare actuale echivalează cu peste 
un milion de bombe de mărimea 
celei lansate asupra Hiroșimei, adică 
13 miliarde de tone de TNT. cu alte 
cuvinte mai mult de trei tone de 
explozibil pentru fiecare locuitor al 
planetei".

Progresele tehnice fără prece
dent au dus la creșterea efica
cității armelor nucleare, ca urmare a 
perfecționării explozivului nuclear, 
dar mai ales datorită Sporirii preci
ziei și supleței vectorilor. Dealtfel, 
ultimul deceniu — relevă studiul — 
a adus importante schimbări calita
tive în evoluția mijloacelor de trans
port la tintă a armelor nucleare : 
rachetele, dintre care unele au o 
rază de acțiune de 13 000 km sau 
7 000 mile marine, sateliții, avioanele, 
tunurile nu numai că și-au sporit 
continuu viteza de deplasare, dar 
și-au multiplicat și numărul de ogive 
nucleare pe care le pot purta, pre
cum și precizia lor. Un singur sub
marin „Poseidon" dispune, de exem
plu, de 16 rachete care pot indrepta 
bombe nucleare (cu o putere totală 
de 6,4 megatone, care este superi
oară tuturor armelor folosite în cel 
de-al doilea război mondial) asupra 
a 160 de obiective diferite.

Din 1945 și pînă astăzi — 
peste 1 250 explozii nuclea- 
j.g în perioada de care se ocupă 
studiul. .numărul focoaselor nu
cleare strategice a crescut de la 
5 500 la peste 17 000. Paralel, s-a 
mărit si numărul armelor nuclea
re tactice. Din paginile studiu
lui reiese că Europa a devenit un 
continent suprasaturat de arme nu
cleare tactice, Cifrele existente arată 
că numai S.U.A. dispun de circa 
7 000 de asemenea arme, adăpostite 
la numeroase baze americane ampla
sate în diferite țări ale continentu
lui. în urma hotărîrll N.A.T.O., în 
unele țări vest-europene urmează să 
fie instalate, după cum este știut,

VARȘOVIA 15 — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, transmite : 
Delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, își continuă vizita în R.P. 
Polonă. Din delegație fac parte de
putății Cecilia Stan, Rodica Vîlcu, 
Vasile Nemes. Carol Fiacsko. Ion 
Bărbieru.

Joi, delegația M.A.N. a fost primită 
de Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, condu
cătorul delegației române a transmis, 
cu acest prilej, lui Henryk Jablonski 
un cald salut. împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitatea ce 
o desfășoară.

Mulțumind, Henryk Jablonski a 
transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român noi succese 
pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în timpul întrevederii au fost ex
primate satisfacția fată de dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, precum și dorința 
comună de a extinde aceste raporturi, 
de a ridica pe noi trepte colaborarea 
economică si tehnico-științifică. în 
interesul celor două popoare, al con
strucției socialiste în România și 
Polonia, al cauzei generale a socia
lismului. păcii și colaborării interna
ționale. în acest cadru a fost relevat 
rolul ce revine parlamentelor, atit în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, cît si 
in strîngerea conlucrării dintre Româ
nia și Polonia pe plan internațional 
în promovarea unei politici de pace, 
prietenie și colaborare, între toate 
națiunile.

Totodată s-a scos în evidență utili
tatea promovării contactelor directe 
la diferite niveluri de natură să sti
muleze evoluția mereu ascendentă a 
conlucrării româno-polone pe multi
ple planuri în folosul ambelor țări și 
popoare, al progresului și prosperi
tății lor.

★
în aceeași zi. delegația Marii Adu

nări Naționale a avut, la sediul Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, o întrevedere 
cu Kazimierz Barcikowski, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Din partea tovarășului Nicolae

Convorbiri economice cu prilejul ședinței 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Aflat la Moscova cu prilejul 
participării la ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.. tovarășul Ni
colae Constantin, viceprim-ministru 
al guvernului, s-a intîlnit cu N. V. 
Talizin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
părții sovietice în Comisia intergu- 
vernamentală româno-sovietică de 
colaborare economică si tehnico-stiin- 
tifică. ț

în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării și diversificării colaboră
rii economice dintre România si Uni

572 rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune de tipul „Pershing" și 
„Cruise", iotărire care întîmpină o 
puternică împotrivire din partea opi
niei publice, a maselor largi din res
pectivele țări.

Perfecționarea continuă a armelor 
nucleare și a mijloacelor de trans
portare la tintă a acestora n-ar fi 
fost posibilă sau, în orice caz, ar fi 
fost serios încetinită — remarcă au
torii studiului — fără desfășurarea 
experiențelor nucleare. Numărul ex
ploziilor nucleare rămîne considera
bil. Astfel, din 1945 și pînă în pre
zent puterile nucleare au efectuat 
mai mult de 1 250 de asemenea ex
periențe. Răspîndirea pe suprafața 
globului a materiilor radioactive eli
berate de aceste explozii. în special 
cu ocazia experiențelor efectuate în 
atmosferă, are consecințe dintre cele 
mai grave. Un comitet științific al 
Adunării Generale constata, astfel, in 
1977, că ansamblul experiențelor nu
cleare se află la originea răspîndirii 
unor deșeuri radioactive corespun- 
zind unei puteri nucleare globale de 
145 megatone. Se apreciază că ira
dierile produse ca urmare a expe
riențelor nucleare efectuate numai 
în atmosferă au produs pînă în pre
zent 150 000 de decese premature.

O explozie nucleară ? în
tre 5 și 10 milioane de vic
time Apreciind că orice conflict 
maior izbucnit în lume ar pu
tea deveni nuclear si că nici
odată omenirea n-a fost mai amenin
țată ca acum de declanșarea unei 
conflagrații de proporții, autorii stu
diului acordă un spațiu amplu anali
zării efectelor distructive și cumpli
telor suferințe pe care le-ar putea 
provoca utilizarea armelor atomice. 
Experții au ajuns la concluzia că o 
explozie de o putere echivalînd cu 
100 kilotone declanșată deasupra cen
trului unui oraș european de 500 000 
de locuitori ar putea antrena prin 
efectele sale imediate moartea a ju
mătate din populație. Mai mult de 
50 la sută din construcții ar fi dis
truse ca urmare a suflului bombei pe 
o zonă de 5—6 km. în alte regiuni 
ale lumii. în special în țările în curs 
de dezvoltare din zona tropicală, 
consecințele unei asemenea explozii 
ar putea fi și mai grave.

Un grup de cercetători americani, 
care au studiat efectele unei explozii 
de o megatonă deasupra unui oraș 
de circa patru milioane de locuitori 
— cum ar fi Detroit — au ajuns la 
următoarele constatări : a) explozia. 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Petru Enache a transmis un 
mesaj de salut tovarășului Stanislaw 
Kania, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., împreună cu cele mai bune 
urări de succese și prosperitate pen
tru poporul polonez.

Exprimînd deosebite mulțumiri 
pentru urările transmise, Kazimierz 
Barcikowski a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Stanislaw Kania, 
un cald mesaj de salut, multă sănă
tate și putere de muncă in activitatea 
prestigioasă pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, iar 
poporului român prieten noi succese 
pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în timpul întrevederii au fost 
evidențiate cu satisfacție buneie re
lații de colaborare frățească dintre 
partidele, țările si popoarele noastre, 
exprimindu-se dorința reciprocă de a 
extinde si amplifica raporturile pe 
mai multe planuri dintre P.C.R. și 
P.M.U.P.. dintre România și Polonia, 
care servesc operei de edificare a noii 
orinduiri în cele două țări, sînt în 
folosul ambelor noastre popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lumea 
întreagă. Totodată s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
construcției socialiste în cele două 
țări, părțile informîndu-se reciproc 
despre preocupările actuale și de 
perspectivă ale Partidului Comunist 
Român și P.M.U.P.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației internaționale.

★
Delegația Marii Adunări Naționale 

a avut, totodată, o intîlnire cu 
Jozef Czyrek, membru al Birou
lui Politic. secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Polone, în timpul căreia 
s-a efectuat un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum si asupra unor aspecte' ac
tuale ale situației internaționale.

în acest cadru s-a relevat rolul im
portant ce revine popoarelor, statelor 
și parlamentelor în lupta pentru o 
politică de destindere, cooperare și 
securitate în întreaga lume. O aten
ție deosebită a fost acordată proble
melor edificării securității si colabo
rării în Europa, subliniindu-se nece
sitatea ca reuniunea de la Madrid să 
se încheie cu rezultate pozitive, care 
să asigure realizarea tuturor preve
derilor Actului final și continuitatea 
procesului început la Helsinki.

La întrevederi a fost de față Ion 
Cozma. ambasadorul României la 
Varșovia.

unea Sovietică pe anul in curs și in 
perspectivă.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

nrim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-unga- 
ră de colaborare economică si tehni- 
co-stiințifică. a avut la Moscova o 
întrevedere cu Jozsef Marjai. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, președintele părții un
gare în comisie.

Au fost examinate probleme lega
te de adîncirea si extinderea colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre România șl 
Ungaria.

Globul terestru văzut de caricaturistul ziarului american „International Herald 
Tribune"

produsă la o altitudine de 1 800 m, ar 
ucide imediat circa 500 000 de per
soane și ar răni alte 600 000 ; b) zona 
în care casele vor fi total distruse 
sau vor deveni impracticabile se va 
întinde pe mai mult de 300 km p; c) 
numărul supraviețuitorilor afectați 
de arsuri ar putea să se cifreze între 
cîteva mii și mai multe sute de mii. 
in funcție de numărul persoanelor 
iradiate de ciuperca de foc. O explo
zie de 10 pînă la 20 megatone. al 
cărei punct zero s-ar afla deasupra 
New York-ului. ar distruge toate clă
dirile nu numai din Manhattan, cl 
și din cartierele Brooklyn și Queens 
pînă la aeroportul Kennedy, precum 
și cele din Hoboken și Jersey City 
și cea mai mare parte din Bronx. 
Radiațiile termice ar putea să aibă 
consecințe și mai grave decît unda 
de șoc. Acestea vor provoca arsuri 
de gradul doi pînă la aproximativ 
40 km de punctul zero. Deși este 
dificil de evaluat, numărul victime
lor se va cifra între 5 și 10 milioane.

Implicații planetare. Care 
ar fi consecințele unei eventuale con
fruntări nucleare 1 Efectele unei con
flagrații nucleare, arată autorii stu
diului. s-ar putea propaga cu mult 
dincolo de frontierele statelor în con
flict șl aliaților lor. Norul format de 
exploziile nucleare ar putea crea 
grave probleme țărilor vecine cu 
statele beligerante, chiar dacă ele 
nu ar fi posesoare de armament a-

BELGRAD

Ședința Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

BELGRAD 15 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al U.C.I., întrunit în șe
dință la Belgrad, a discutat probleme 
legate de pregătirile în vederea celui 
de-al XII-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

A fost examinată, totodată, o In
formare despre modul în care se în
făptuiesc concluziile celei de-a 10-a 
plenare a C.C. al U.C.I. cu privire la 
tînăra generație, în lupta pentru 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor socialiste bazate pe autocon- 
ducere. S-a subliniat, in acest oadru, 
necesitatea unor acțiuni susținute 
pentru a asigura tinerilor un rol cît 
mai activ în societatea socialistă ba
zată pe autoconducere.

La ședință au fost stabilite orien
tările concrete și modul de angajare 
a Prezidiului și a Comitetului Cen
tral al U.C.I. în direcția înfăptuirii 
hotărîrilor celei de-a 21-a plenare a 
C.C. al U.C.I.

Pentru un Cipru liber, 
independent și unit 

Declarațiile președintelui 
Spyros Kyprianou

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Guvernul cipriot depune eforturi 
pentru crearea unui Cipru liber, in
dependent. suveran si unit, pentru 
asigurarea integrității teritoriale a 
tării, a cărei politică externă trebuie 
să se bazeze ne principiile nealinie
rii — a declarat președintele Repu
blicii Cipru. Spyros Kyprianou. în 
cadrul unei conferințe de presă orga
nizate la sediul din New York al Na
țiunilor Unite. El a subliniat necesi
tatea restaurării drepturilor inaliena
bile ale tuturor cioriotilor. Noi — a 
spus Kyprianou — ne pronunțăm 
pentru demilitarizarea completă a 
Ciprului.

Președintele cipriot a arătat, că a 
avut o serie de convorbiri cu secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wal
dheim. în cursul cărora a fost expri
mată îngrijorarea serioasă în legătu
ră cu faptul că problema cipriotă nu 
a putut fi pînă în prezent rezolvată, 
în ciuda numeroaselor rezoluții ale 
Adunării Generale si Consiliului de 
Securitate.

Guvernul cipriot — a declarat S. 
Kyprianou — consideră deosebit de 
importantă rezolvarea problemei ci
priote în cadrul O.N.U.

NICARAGUA

Miting popular împotriva 
tendințelor de imixtiune

MANAGUA 15 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Nicaragua a avut 
loc un mare miting popular, la care 
au luat parte peste 100 000 de per
soane. consacrat luptei impotriva 
tendințelor de imixtiune străină în 
treburile interne ale tării — trans
mite agenția Noua Nicaragua 
(A.N.N.). Luînd cuvîntul. comandan
tul șef al armatei populare sandinis- 
te, Humberto Ortega, a reiterat nece
sitatea creșterii spiritului combativ 
al maselor largi populare în lupta 
împotriva oricăror încercări de ames
tec străin în treburile interne ale 
țării și s-a pronunțat pentru sporirea 
eforturilor consacrate traducerii in 
viată a tuturor obiectivelor cuprinse 
în programul national de dezvoltare 
a Republicii Nicaragua. .

tomic. Căderile radioactive ar pu
tea afecta decenii in șir populații 
din afara zonei de conflict și chiar 
generațiile viitoare. S-a calculat, ast
fel, că deșeurile radioactive căzute 
in urma folosirii unui armament nu
clear cu o putere totală de 10 000 me
gatone ar provoca în următorii 40 de 
ani de la 5 pînă la 10 milioane de 
decese prin îmbolnăvire de cancer.

Atingînd stratosfera, norul atomic 
ar produce efecte înspăimîntătoare : 
o răcire cu numai un grad, de exem
plu, a climei ar putea compromite 
grav culturile de grîu de pe vaste 
suprafețe ale globului, ca urmare a 
creșterii numărului anual de zile în 
care temperatura coboară sub 0 gra
de. Prezentind aceste constatări, stu
diul relevă că există puține motive 
să se creadă că o țară ar putea ră
mâne neafectată economic, social și 
politic de o conflagrație atomică 
majoră, numeroase țări puțind fl 
pur și simplu condamnate la dispa
riție.

Datele oferite de studiul O.N.U. 
constituie argumente în favoarea po
ziției de principiu a României so
cialiste, a apelurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru scoaterea 
în afara legii a armelor nucleare, 
pentru oprirea bursei aberante a 
înarmărilor și trecerea neîntîrziată la 
înfăptuirea dezarmării. în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

Radu BOGDAN

Noul guvern egiptean a depus jurămîntul
CAIRO 15 (Agerpres). — Membrii 

noului guvern al Egiptului au depus 
joi jurămîntul constituțional în fața 
președintelui țării, Mohamed Husni 
Mubarak, transmite agenția M.E.N. 
Agenția menționează că, în confor
mitate cu un decret prezidențial, 
Mohamed Husni Mubarak va înde
plini si funcția de prim-ministru. El 
este, totodată, comandantul suprem 
al forțelor armate.

Anterior, membrii vechiului gu

In sprijinul luptei pentru libertate și independență 
a popoarelor din Africa australă

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o manifes
tație de solidaritate cu lupta pentru 
libertate si independentă a popoare
lor din Africa australă. Au luat parte 
mai multe mii de persoane, repre
zentând principalele organizații de
mocratice din S.U.A. Vorbitorii la 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej au relevat dreptul inalienabil 
al popoarelor din sudul Africii la 
autodeterminare si independentă si 
au cerut guvernelor țărilor occiden
tale să pună capăt oricărui sprijin 
acordat regimului de la Pretoria.

Proiectul de rezoluție a celui de-al XXIV-lea Congres 
al P. C. Francez

PARIS 15 (Agerpres) — Ziarul 
„L’Humanite" a publicat proiectul de 
rezoluție a celui de-al 24-lea Con
gres al Partidului Comunist Francez, 
programat să se desfășoare în perioa
da 3—7 februarie 1982. Supus spre 
dezbatere membrilor partidului, do
cumentul subliniază că al 24-lea 
Congres al P.C.F1 va avea loc în con
diții fără precedent in istoria politică 
a Franței: victoria stîngii în alegerile 
legislative. Totodată, pentru prima 
oară in ultima treime de secol, mi
niștri comuniști participă la guvern. 
Relevînd profunzimea actualei crize 
economice, proiectul de rezoluție 
arată că P.C.F. luptă împotriva in
flației. pentru lichidarea șomajului, 
reducerea inegalităților între mem
brii societății, asigurarea unor drep
turi reale la formare profesională, 
accesul mai larg al tineretului la 
cultură, asigurarea de drepturi egale 
ale femeilor cu bărbații.-

AGENȚIILE DE PRESA j
Sf - pe scurt i
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I
, OMAGIU LUI ENESCU. In Ber

linul occidental s-au deschis „Zi-
I lele muzicii românești", dedicate 

aniversării centenarului nașterii
I lui George Enescu. Programul ma- 
I nifestărilor care se vor încheia la 

28 octombrie cuprinde două con-
I certe susținute de ansamblul „Ars 

Nova" din Cluj-Napoca, dedi-
I cate muzicii contemporane ro

mânești și două concerte ale
I cvartetului „Voces", din Iași, 
I care vor include lucrări ale mare

lui compozitor român. Vor fi, de 
I asemenea, organizate o expoziție 

comemorativă și o masă rotundă 
' dedicată muzicii românești și in

fluenței lui George Enescu asupra 
muzicii contemporane românești.

L. BREJNEV VA VIZITA R.F.G.
I Agenția T.A.S.S. anunță că Leonid 

Brejnev, secretar general al C.C.
' al P.C.U.S., președintele Prezidiu- 
I lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

va efectua, la 23—24 noiembrie, o
I vizită în R.F. Germania, la invi

tația cancelarului federal al R.F.G.,
I Helmut Schmidt.

VIZITA LA TOKIO. Președinte-
I le Comitetului Executiv al Organi

zației pentru Eliberarea Palestinei
I (O.E.P.), Yasser Arafat, și-a înche

iat vizita oficială la Tokio, unde a 
avut convorbiri cu primul ministru

I al Japoniei. Zenko Suzuki, și cu 
ministrul afacerilor externe, Sunao

I Sonoda. Au fost examinate aspecte 
ale relațiilor internaționale, cu 
prioritate evoluția situației din

■ Orientul Mijlociu. Interlocutorii au 
subliniat necesitatea de a se acțio-

I na în continuare pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în

I Orientul Mijlociu.

DISTINCȚII. în cadrul ceremo-
I niei desfășurate la Geneva cu pri

lejul aniversării a 35 de ani de la 
, crearea sa. Federația Mondială a

I Asociațiilor pentru Națiunile Unite 
| a acordat premii pentru pace unor 

personalități din mai multe țări.
I Una dintre cele opt distincții a fost

Un nou cabinet 
în Norvegia

OSLO 15 (Agerpres). —Funcția de 
prim-ministru. al Norvegiei a fost 
preluată miercuri de Kaare Willoch, 
liderul Partidului Conservator, după 
ce fostul premier Gro Harlem Brund- 
tland a prezentat, cu o zi în urmă, 
regelui Olav al V-Iea demisia sa și 
a cabinetului minoritar pe care l-a 
condus. Această evoluție a fost de
terminată de rezultatele alegerilor le
gislative de la 13—14 septembrie. în 
care conservatorii au obținut 54 de 
mandate. Deși Partidul Muncitoresc 
Norvegian, condus de premierul de- 
misionar. continuă să fie cel mai 
bine reprezentat în Parlament (defi
nind 65 din cele 155 de mandate), el 
a fost obligat să treacă in opoziție, 
partidele conservator, de centru și 
creștin-popular întrunind 79 de man
date.

Principalele elemente ale politicii 
ce va fi promovată de noul cabinet 
minoritar conservator urmează a fi 
prezentate spre aprobare Storting- 
ului.

Noul ministru de finanțe. Rolf 
Presthus. a declarat că guvernul din 
care face parte si-a propus ca prin
cipal obiectiv ameliorarea situației 
economiei norvegiene. El va acționa 
pentru limitarea cerețllor vizînd ma
jorarea salariilor si pentru reducerea 
nivelului inflației. 

vern au fost reconfirmați în func
țiile lor, Fuad Mohieddin, viceprim- 
ministru în guvernul anterior a fost 
numit prim viceprim-ministru. Au 
fost reconfirmați, de asemenea, prin- 
tr-un decret prezidențial toți guver
natorii.

După ceremonia depunerii jură- 
mîntului, guvernul egiptean s-a În
trunit în prima sa reuniune sub pre
ședinția lui Mohamed Husni Muba
rak.

LUANDA 15 (Agerpres). — Dis
trugerea marelui pod de peste rîul 
Cunene, din sudul Republicii Popu
lare Angola, constituie o parte a stra
tegiei sud-africane care urmărește 
strangularea economiei angoleze — 
se arată într-o declarație făcută co
tidianului „Jornal de Angola" de co
misarul provinciei Cunene, Ary da 
Costa.

Acesta a precizat că distrugerea 
acestui pod în lungime de 800 de 
metri, pe lingă scopurile militare, 
duce la înrăutățirea în mod substan
țial a problemei aprovizionării popu
lației din provincia Cunene cu pro
duse de primă necesitate.

în ce privește politica externă, do
cumentul precizează că Franța tre
buie să acționeze în vederea asigu : 
rării independenței, suveranității ș, 
securității sale. Ea trebuie să sprijine 
inițiativele în direcția păcii, dezar
mării și securității în lume, coexis
tenței pașnice, neamestecului în tre
burile interne ale altor state și a 
desființării blocurilor militare. Fran
ța, continuă documentul, trebuie să 
joace un rol pe măsura sa în lupta 
împotriva flagelelor care afectează 
peste un miliard de oameni : foame
tea, subdezvoltarea, analfabetismul. 
Trebuie favorizate relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, combătut jaful 
neocolonialist și toate formele de do
minație imperialistă. Totodată se cere 
să se acționeze pentru o nouă ordine 
economică și politică mondială. Tre
buie în același timp afirmată solida
ritatea militantă cu popoarele care 
luptă pentru libertatea și drepturile 
lor legitime — se spune în document.

decernată profesorului român Du
mitru Mazilu, pentru activitatea 
publicistică desfășurată în 1980 în 
domeniul relațiilor internaționale.

NOII MEMBRI NEPERMA- 
NENTI AI CONSILIULUI DE 
SECURITATE AL O.N.U.. începînd 
de la 1 ianuarie 1982, vor fi Togo, 
Iordania, Zair. Polonia și Guyana, 
a arătat un purtător de cuvînt al 
O.N.U., citat de agenția Associated 
Press.

A DOUA SESIUNE SPECIALA 
A ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U. CONSACRATA DEZARMĂ
RII va avea loc la New York. între i 
7 iunie si 9 iulie 1982. O recoman
dare în acest sens a fost adoptată | 
de Comitetul pregătitor al sesiunii, 
care va avea o nouă reuniune în i 
perioada 26 aprilie — 14 mai 1982 
pentru ultimele dispozlțiunl ne- 1 
cesare.

PREMIUL NOBEL PENTRU LI- | 
TERATURA. Academia suedeză a 
acordat, joi. Premiul Nobel pentru I 
literatură scriitorului de limbă ger
mană stabilit în Anglia Elias Ca
netti — pentru „bogăția gîndirii , 
sale și expresivitatea stilului".

MAJORAREA UNOR PREȚURI 
ÎN CEHOSLOVACIA. Comitet)/ ' 
pentru prețuri al R.S.C. anunță ca, 
începînd de la 15 octombrie a.c. 
preturile la benzină și carburanți se I 
majorează în Cehoslovacia cu 1.50 I 
coroane la litru. Prețurile la ule
iuri au fost majorate în medie cu I 
35 la sută. Măsurile adoptate, scrie I 
„Rude Pravo". sint menite să ducă 
la intensificarea economisirii de I 
țiței și de produse petroliere.

CONTACTE ITALIANO-MOZAM- I 
BICANE. Președintele Italiei, Ales
sandro Pertini, a avut ieri o primă 
rundă de convorbiri cu Samora i 
Machel, președintele Republicii 
Populare Mozambic, care se află 
într-o vizită oficială la Roma. i

La bursa din Frankfurt pe Main, după 
recentele reevaluări ale unor monede 

occidentale
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