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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, in spiritul
bunelor relații de prietenie și colaborare romăno-indiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele- Republicii
Socialiste România, a primit; luni,
pe Ce Giun Biăng, redactor-șef al
ziarului „Mingiu Cioson“ din R.P.D.
Coreeană, care efectuează o vizită
in tara noastră.
La întrevedere a luat parte to
varășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.
A fost de fată Sin în Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.
Oaspetele a exprimat întreaga
gratitudine pentru întrevederea acor
dată și a arătat că are plăcuta mi
siune de a transmite, tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut din

partea tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, și a tovarășului Kim Giăng II,
membru al Prezidiului Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.C..
împreună cu urări de sănătate și
fericire personală, de prosperitate
pentru poporul român.
Mulțumind pentru urările adresate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trans-,
mis, la rîndul sau, tovarășului Kim
îr Sen și tovarășului Kim Giăng II
salutul său călduros, iar poporului,
coreean urări de noi succese in con
strucția socialistă, ■ în înfăptuirea
dezideratelor sale de reunificare
pașnică a patriei.

In timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie
și colaborare statornicite intre parii- '
dele, țările și popoarele noastre,
evidemțiindu-se rolul deosebit pe
care- l-au avut întilnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir
Sen in dezvoltarea și diversificarea
continuata acestor relații. S-a expri
mat, totodată, convingerea că ra
porturile româno-coreene se vor
dezvolta și in viitor, pe multipleplanuri, spre binele ambelor țări și
popoare, în interesul construcției
socialiste din cele două țări, al cau
zei socialismului și păcii in întreaga
lume.
întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

VIZITA OFICIALĂ A PRIMULUI MINISTRU
AL INDIEI, INDIRA GANDHI

Odată cu eforturile pentru încheierea
semănatului în toate județele, trebuie
continuată în ritm și mai susținut,
cu toate forțele

CONVORBIRI OFICIILE

BĂTĂLIA PRINCIPALĂ

Luni, 19 octombrie, la Palatul Con
siliului de Stat, au avut Ioc convor
biri oficiale intre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
doamna Indira Gandhi, prim-ministru al Republicii India.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat călduros — și in acest cadru —
vizita primului ministru Indira
Gandhi in România, care pune preg
nant in evidentă bunele relații româno-indiene, precum și dorința comu
nă de a le extinde și aprofunda con
tinuu, Șeful statului român și-a afir
mat încrederea că schimburile de
păreri pe care le are cu premierul
indian vor contribui, prin rezultatele
lor. la dezvoltarea mai intensă a
conlucrării dintre România șl India
at it pe tărim bilateral, cit și in sfera
vieții internaționale.
Primul ministru Indira Gandhi a
mulțumit, incă o dată, cu căldură,
pentru invitația de a vizita Româ
nia, pentru deosebita ospitalitate cu
care a fost intimninată in tara noas
tră. mărturie a trainicei prietenii, a
stimei si respectului pe care si le
nutresc reciproc popoarele indian si
român. Premierul indian si-a ma
nifestat satisfacția de a continua dia
logul deschis si rodnic cu șeful sta
tului român, de a stabili împreună
noi măsuri menite 6ă asigure Pro
movarea mai largă a colaborării din
tre România si India.
Convorbirile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru
Indira Gandhi ș-au desfășurat sub
semnul dorinței comune de a imprima
un curs mereu ascendent si de a da
un conținut tot mai bogat relațiilor
româho-indiene. Ele au prilejuit o in
formare reciprocă privind realizările
obținute de cele două popoare in în
făptuirea programelor de dezvoltare
economică și socială ale țărilor lor, o
analiză cuprinzătoare a stadiului și
perspectivelor
colaborării
dintre
România și India, precum și abor
darea unor aspecte majore ale actua
lității politice internaționale.
A fost relevat cu satisfacție faptul
că raporturile tradiționale dintre
România și India s-au intărit necon
tenit in ultimii ani. prin transpunerea
în fapt a ințelegerilor convenite la
nivel înalt, a acordurilor și celorlalte
documente de colaborare existente
între cele două state. S-au evidențiat
rezultatele obținute în planul cola
borării politice, economice, tehnicoștiintifice și culturale. Totodată, s-a
apreciat că sînt create premise favo
rabile pentru amplificarea in conti
nuare a conlucrării româno-indiene.

- CULESUL I
Este necesar să se acționeze mai energic
pentru lichidarea grabnică a decalajului
dintre cules și transport, pentru livrarea
ia fondul de stat a porumbului
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI în seara zilei de 19 octombrie.
Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele de pe care
s-a strips recolta in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și in
eboph'ratfvele agficoî'Ț "(cifra de jos),
<

Convorbirile au reliefat hotărirea am
belor părți de a utiliza in mod efi
cient posibilitățile existente pentru
intensificarea șt diversificarea rela
țiilor bilaterale, îndeosebi a legături
lor economice. S-a. subliniat necesi
tatea de a se identifica noi căi și. mo
dalități de natură să asigure creșterea
schimburilor comerciale, extinderea,
in forme modeme și pe baze re
ciproc avantajoase, a cooperării in
producție, impulsionarea colaborării
în domeniile științei, tehnologiei, cul

turii, invățămintului și în alte sfere
de activitate.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Indira Gandhi și-au
exprimat convingerea că promovarea
susținută a conlucrării româno-indie
ne este in folosul și spre binele celor
două țări și popoare, al ■ progresului
și prosperității lor, al cauzei păcii,
cooperării și înțelegerii între națiuni.

Azi, în jurul orei 9,45, posturile de radio și
televiziune vor transmite direct ceremonia plecării
primului ministru al indiei, Indira Gandhi, care, ia
invitația președintelui Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

(Continuare in pag. a III-a)

ghe Răduleseu, Aneta Spornic, Ște
fan Andrei, Petru Enache, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Constantin Olteanu, Marin Rădoi, Richard Winter,
miniștri, membri ai conducerii unor
instituții centrale, oameni de știință
și cultură, generali.
Au luat parte doamna Sonia
Gandhi. P. C. Alexander. K. K. S.
Rana. S. C, Tandan, R. K. Dhawan,

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Prahova, Tulcea,
Vrancea și Mureș
s-au încheiat
insămînțările

Th
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Mehedinți, Olt,

Tnastul primului ministru
Excelența Voastră domnule președinta,
Domnule prim-ministru,
Onorați miniștri,
;
Doamnelor și domnilor,
Am vizitat ultima dată România cu aproape 14 ani
tn urmă. Sînt îneîntată să am ocazia să reînnoiesc prie
tenia Indiei cu o țară dinamică și să schimb puncte
de vedere cu un om de stat care este cunoscut prin
forța personalității sale. Domnule președinte, contri
buția dumneavoastră la dezvoltarea industrială a
României și la cooperarea internațională este larg
recunoscută. Admirăm rezultatele obținute de poporal
român și progresele făcute sub conducerea dum
neavoastră.
Din timpuri străvechi au existat contacte comerciale
între România și India și unele dintre drumurile prin
cipale din India, care străbat Asia occidentală, trec
prin România în alte părți ale Europei. Mi s-a spus că
una din trecătorile munților dumneavoastră este denu
mită „poarta orientală" ; există unele legături între
limbile noastre. în timpurile recente am reînnoit aceste
contacte și am acționat cu consecvență pentru a
consolida relațiile noastre bilaterale. Ne reamintim
cu satisfacție și apreciere de sprijinul tehnologic pe
care l-am primit din România, îndeosebi în domeniul
petrolului și cărbunelui. Rafinăriile de la Gauhati și
Haldia și colaborarea rodnică actuală de Ia Kudremuch
sînt exemple ale cooperării noastre bilaterale, pe care
sperăm să o extindem și în alte domenii.
Preocupările noastre interne, ea și sistemele noastre
politice ar putea să, nu fie asemănătoare, dar avem
împreună un angajament comun față de pace, față de
dreptul țărilor de a se dezvolta pe calea pe care și-o
aleg singure fără nici un fel de intervenții din altă

Sub nici un motiv, porumbul cu
les in cursul zilei să nu fie lă
sat peste noapte in cimn. De aceea. este absolut necesar ca. pre
tutindeni. consiliile nobiliare și con
ducerile unităților agricole să coor
doneze cu mai multă răspundere
folosirea miiloacelor de transport,
astfel incit acestea să fie utiliza
te la întreaga capacitate. Accentul
trebuie dus pe livrarea operativă
a cantităților de Dorumb prevăzu
te la fondul de stat si pentru fa
bricile de nutrețuri concentrate.
Este in interesul țărănimii, al în
tregii noastre societăți ca porumbul
să fie strîns in timoul Cel mai
scurt, transportat operativ Si de
pozitat cu cea mai mare griiă. pen
tru a se înlătura orice pierderi !

In județele Argeș,

Nirupan Sen, alte -persoane oficiale
indiene.
Au participat, de asemenea, amba
sadorul României la Delhi și amba
sadorul Indiei la București.
în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o ambiantă de cordialitate,
președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Indira Gandhi au
rostit toasturi.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.

Stimată doamnă prim-ministru,
.„ . ;
Stimați oaspeți,
w
Tovarăși și prieteni,
Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, doamnă
prim-ministru, un salut călduros și să vă urez bun
venit în România socialistă.
Vizita pe care o faceți constituie o expresie a bune
lor relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe de
plină egalitate, stimă și respect reciproc, statornicite
între țările și popoarele noastre. Ne bucură să consta
tăm că aceste relații — cu vechi și frumoase tradiții —
cunosc o dezvoltare continuă, pe planuri multiple, că
în evoluția lor pozitivă un rol important au avut con
tactele și vizitele reciproce Ia nivel înalt, înțelegerile
și acordurile convenite cu aceste prilejuri.
Țările noastre au cooperat strîns pentru realizarea
unor importante obiective industriale în domenii de
mare însemnătate, cum sînt prelucrarea petrolului,
energetica, construcția de tractoare și altele. în același
timp, s-a extins conlucrarea in domeniul științei și
culturii. Dorim ca, în cursul acestei vizite, să iden
tificăm noi căi și modalități de a dezvolta această co
laborare, îndeosebi în domeniile siderurgiei, energeti
cii, petrochimiei, mineritului, transporturilor, precum
și în alte domenii de interes comun.
în cursul vizitei in România veți avea prilejul să
cunoașteți unele din preocupările și realizările po
porului nostru, care, în strînsă unitate, liber și stăpîn
pe destinele sale, acționează cu hotărîre pentru dez
voltarea și modernizarea economiei naționale, înflori
rea științei și culturii, ridicarea nivelului său de trai,
pentru înfăptuirea Programului de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate in România.
Am vizitat frumoasa dumneavoastră țară — și apre
ciez eforturile și realizările poporului indian pe calea

Pinâ ieri, porumbul a fost strîns
de pe 1 S85 500 hectare — ceea ce
reprezintă 70 la sută din supra
fața cultivată în acest an. Cu
lesul trebuie mult intensificat. în
deosebi in județele Ialomița. Giur
giu, Timiș, Bihor, Satu Mare. Pra
hova și altele, astfel incit întreaga
recoltă de porumb să fie strinsă și
pusă la adăpost oină la sfârșitul
acestei luni.
Pretutindeni, transportul porum
bului trebuie să se desfășoare in
pas cu reeoltarea. Subliniem aceas
tă cerință deoarece intr-un nu
măr însemnat, de cooperative
agricole și ^ptreprinderi agricole
de stat, cantități însemnate de
stiuleti de porumb sînt depozitate
pe naturi de coceni la marginea tar
lalelor.

______________

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în onoarea primului ministru Indira Gandhi
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
6ecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a oferit, dumi
nică, un dineu oficial în onoarea
doamnei Indira Gandhi, primul mi
nistru al Republicii India.
Au participat tovarășii Ilie Verdeț,
Iosif Banc, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheor
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Pe aeroportul internațional Otopeni

Oamenii muncii din agricultu
ra județelor Argeș, Mehedinți,
Olt, Prahova, Tulcea și Vran
cea au incheiat însămințarea griului, orzului și a celor
lalte culturi de toamnă ne în
treaga suprafață planificată.
în telegramele adresate cu acest prilej Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
se raportează că. folosind cu
înalt randament toate mași
nile si utilajele din dotare,
printr-o intensa mobilizare a
forțelor de muncă, s-a reușit să
se efectueze lucrări de înaltă
calitate, in limitele perioadei
optime. în spiritul prețioaselor
indicații si îndemnurilor date da
secretarul general al partidului, ,
în prezent, in toate unitățile agricole de stat'și cooperatiste
din aceste județe se acționează
cu prioritate pentru stringerea
cit mai grabnică a porumbului,
la culesul legumelor și fructelor.
Totodată, eforturile lucrătorilor
ogoarelor sînt concentrate și în
direcția executării la un nivel
calitativ superior a arăturilor de
toamnă, creindu-se condițiile ne
cesare obținerii unor recolte bo
gate in anul viitor.
în telegrame se subliniază ho
tărirea tuturor locuitorilor sa
telor din aceste zone ale țării de
a răspunde prin fapte grijii sta
tornice a conducerii partidului și
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, față de ridi
carea continuă a nivelului de
trai al oamenilor muncii, anga
jamentul lor ferm de a contribui
la aplicarea măsurilor privind
creșterea continuă a producției
agricole., perfecționarea autoaprovizionării eu produse agroalimentare. de a-și snori aportul
la dezvoltarea multilaterală a '
patriei, la sporirea bunăstării în
tregului popor.
*
Aseară au anunțat încheiere
*
însămintărilor de toamnă st oa
menii muncii din agricultura
iudetului Mureș.

»
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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ,

ȘI LA SATE,

LA ORAȘE

aprobare, sprijin deplin față de importantele măsuri pentru îmbunătățirea
autoconducerii, pentru generalizarea autoaprovizionării teritoriale,
hotărîre de a acționa pretutindeni pentru traducerea lor în viață
Reglementări de mare însemnătate pentru toți,

0 reglementare necesară privind îmbunătățirea consumului

reglementări care trebuie aplicate cu sprijinul tuturor

de produse agroalimentare, în prezent și în perspectivă
Decretul Consiliului de Stat pri
vind unele măsuri referitoare la în
tărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, precum și la
asigurarea aprovizionării popu
lației cu piine, făină și mălai
cuprinde reglementări de o mare
importanță pentru dezvoltarea pe
mai departe a producției agri
cole, satisfacerea nevoilor de ma
terii prime pentru industrie, in
conformitate cu cerințele de con
sum rațional, echitabil ale tuturor
oamenilor muncii. Aceste măsuri
sint menite să asigure, in spiritul
preocupărilor permanente ale parti
*
dului nostru, ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o creștere con
tinuă a nivelului de trai al poporu
lui — scopul suprem al Întregii po
litici a Partidului Comunist Român.
îndeplinirea obiectivelor stabilite
de Congresul al XII-Ieâ al Partidu
lui Comunist Român necesită apro
fundarea laturilor calitative ale în
tregii activități economico-sociale,
utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor resurselor societății,
gospodărirea cu înalt simț de răs
pundere a tuturor materiilor prime,
materialelor și energiei — sarcină
prioritară a actualului cincinal —
reducerea consumurilor materiale
constituind una din cele mai im
portante surse ale dezvoltării eco
nomiei naționale. Realizarea acestei
sarcini devine tot mai imperioasă in
condițiile tendințelor de majorare
a preturilor materiilor prime și
energiei pe plan mondial si; care
trebuie compensate prin accentua
rea gradului valorificării lor supe
rioare. Aceasta constituie o cerință
stringentă legată de caracterul li
mitat al resurselor noastre națio
nale, de necesitatea depășirii rapide
a decalajelor față de țările avan
sate.
Agricultura constituie una din re
sursele de bază ale dezvoltării eco
nomice, ale ridicării nivelului de
trai al populației din tara noastră,
prin realizarea cantităților sporite
de produse cerute de consumul
alimentar în continuă creștere și a
importante materii prime pentru
industrie.
Ca urmare a înfăptuirii politicii
partidului nostru de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agricul
turii, producția agricolă a cunoscut
o creștere susținută, asigurînd îm
bunătățirea cantitativă și calitativă
a consumului alimentar al întregii
populații. în actualul cincinal se
prevăd creșteri importante ale wro-

comune, în care produsele agricole
găsesc condiții favorabile de pro
ducție, nu-și satisfac nevoile de
consum și au greutăți temporare,
se explică prin neluarea în consi
derare, cu maximă responsabili
tate, a sarcinilor stabilite prin pla
nul de stat, precum și printr-o in
suficientă mobilizare a folosirii
resurselor de care dispun, incepind cu gospodărirea fondului fun
ciar. a bazei tehnico-materiale și
a resurselor de muncă. La aceasta
se adaugă, deseori.' serioase nea
junsuri in gospodărirea fondului
dc produse agroalimentare, îndeo
sebi a cerealelor, incepind cu re
coltarea, depozitarea și risipa in
consumul de făină, piine și mălai.
Calculele arată că producția ce
realieră a tării asigură aprovizio
narea întregii populații cu piine,
făină, mălai și produse de panifi
cație, precum și satisfacerea ce
rințelor de materii prime ale in
dustriei și a altor nevoi ale econo
miei naționale. Dar este necesar
ca în acest scop fondul de cereale
să fie gospodărit cu maximă chib
zuință, să se pună capăt risipei.
Totodată, este necesar să se în
tocmească și să se realizeze inte
gral programele de creștere a pro
ducției cerealiere, să se respecte
normele de consum alimentar
uman și in furajarea animalelor.
Este un adevăr cunoscut că ce
rințele de hrană ale populației nu
sint nelimitate, și ele pot fi satis
făcute din resursele de care dis
punem. Unele perturbați! sint da
torate atenției scăzute acordate pe
plan local 'circulației produselor
(nu o dată existînd necorelări ce
produc dereglări in aprovizionarea
ritmică), dar mai ales, și trebuie
s-o recunoaștem deschis, unei
mari doze de anarhie în consumul
alimentar. Problema educației ali
mentare a populației, cunoașterii
de către aceasta a necesarului de
consum alimentar, în concordanță
cu cerințele organismului în func
ție de eforturile de muncă, sex,
vîrstă, anotimp etc., rămîne încă
un deziderat și constituie, de ase
menea, una din căile de gospodă
rire a fondului de produse agro
alimentare de care dispunem.

1975—1976. în 1980. consumul de
cereale (in echivalent făină) a scă
zut la 172 kg,
......................
față de 189,3 kg in
1975.
Datorită schimbării structurii consuinului alimentar, îndeosebi a
creșterii consumului de produse
animaliere, de legume și fructe, in
1985 consumul de cereale va scă
dea la 160 kg, acest consum fiind
totuși ridicat față de țările dezvol
tate din punct de vedere economic.
Prevederile din recentul decret de
CONSUMUL PE LOCUITOR AL UNOR PRODUSE
a se asigura, în' medie pe persoană,
ALIMENTARE ÎN 1950 Șl 1980 Șl PREVEDERI PE ANUL 1985
piine, făină, paste făinoase și mălai,
in echivalent, de pînă Ia 150 kg
griu și 30 kg mălai, asigură ne
1985
U.M.
1980
1950
cesarul de consum al populației in
etapa actuală.
Carne și produse din
Asigurarea consumului alimentar
carne
72
16,7
62
kg
științific determinat la nivelul anu
lui 1985 se bazează pe prevederile
Lapte și produse din lapte
de plan de sporire continuă a pro
(în echivalent lapte ex
ducției agricole. în acest context,
180
240
107,6
clusiv unt)
litri
atenția care se acordă prin plan
creșterii producției de cereale nu
280
este determinată numai de necesi
Ouă
270
59
buc.
tățile consumului uman direct, ci și
de sporirea producției animaliere.
6,9
35
28
Zahăr și produse din zahăr
kg
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare,
Cartofi
66
126
45
kg
lărgirea bazei de materii prime a
industriei și satisfacerea altor ne
160
130,5
Cereale, in echivalent făină
172
kg
voi ale- economiei naționale impun
sporirea producției vegetale si ani
Legume și produse din
male in toate unitățile de stat și
cooperatiste, valorificarea in mai
140
160
65,6
legume
kg
mare măsură a posibilităților din
gospodăriile populației.
Fructe și produse din
Recentul decret prevede măsuri
fructe
'85
20,7
59,5
kg
de întărire a autoconducerii și
autoaprovizionării populației cu
național pe locuitor crește, spo
cereale, comoletînd reglementări
mic, ca Cehoslovacia, R.D. Germa
rește cererea solvabilă a popu
prevăzute in Legea privind consti
nă. Franța, S.U.A., R.F. Germania.
lației
de
produse
alimentare
cu
tuirea, repartizarea și folosirea pe
Prevederile de creștere a consu
un conținut nutritiv ridicat, în
județe a resurselor pentru aprovi
mului alimentar in actualul cinci
zionarea oonulatiei cu carne, laote,
nal sint in concordanță cu cerințele
special de produse animaliere, de
legume șt fructe. Aceste prevederi
legume șl fructe, și scade consumul
științific determinate pentru men
vin să întărească sistemul de autouman de cereale. Cu cit o tară este
ținerea capacității vitale și îmbu
conducere a organelor locale de
nătățirea stării de sănătate a popu
mai dezvoltată din punct de vedere
statj a unităților economice, ca si
economic,
cu
atit
consumul
uman
lației. Accentul se pune pe îmbu
centralismul democratic — un prin
nătățirea structurii și ridicării ca
de cereale pe locuitor este mai
cipiu sunrenî de conducere al so
lității produselor, pe produse cu un scăzut, existind o tendință continuă
cietății noastre, care îmbină inte
de scădere. Astfel, in S.U.A., consu
conținut nutritiv ridicat și in sor
resele la nivel national cu cele lotimente diversificate.
mul de făină de griu pe locuitor a
fost in 1978 de 43 kg, în Austria — • ‘ cale, interesele individuale cu cele
Prin aceste orientări consumul
de
42
kg,
față
de
49
în
1964,
in
R.F.
ale
comandamentelor naționale.
alimentar al populației se înscrie in
Germania — de 40 kg. în Franța —
în concordantă cu prevederile
tendințele de Consum care au loc în
în 1964, în
de 59 kg, față de 70kg
.....................
olanului cincinal în profil teritorial,
țările cu o agricultură dezvoltată Si
fiecare î>"5et țsi comună. în funcție
Anglia — de 56 kg.
cu un înalt nivel de dezvoltare eco
de condiții, trebuie să asigure sa
în țara noastră a existat o tennomică. Consumul de produse ani
tisfacerea nevoilor de consum ale
dință de creștere a consumului
malieră prevăzut a se realiza în
locuitor
in
*
pe
uman
de
cereale
pe
populației did resursele locale șl
1985 va fade ca ponderea proteinei
rioada 1950—1965 (de la 130.5 kg la
participarea intr-o măsură tot mai
de origine animală — indicator ca
208 kg), după care a început să se
litativ al alimentației — să ajungă
mare Ia constituirea fondului de
stat.
la circa 61,2 la sută în consumul to
reducă, continuiijd să crească con
tal de proteine, fată de 68,5 la sută
Faptul că vhele Județe și unele
sumul de făină de griu și in anii

ducției, ceea ce va asigura o apro
piere a consumului populației de
nivelurile țărilor cu dezvoltare me
die, sau chiar ale celor dezvoltate.
In anul 1980 consumul a fost de
3 368 calorii pe locuitor pe zi. de
pășind necesarul fiziologic. Consu
mul de 100,8 grame proteină pe zi
pe locuitor situează tara noastră la
un nivel comparabil cu țări dez
voltate din punct de vedere econo-

Combătind risipa de piine dovedim că știm

in S.U.A.. 64.5 la sută in Franța și
63.9 la sută in R.F. Germania.
Consumul de legume și fructe va
fi, de asemenea, la nivelul cerin
țelor 7științific fundamentate, apro
piind țara noastră de nivelul tari
lor dezvoltate din punct de vedere
economic.
O tendință care, se constată în
consumul populației constă in aceea că, pe măsură ce venitul

D. DUMITRU
membru corespondent aî Academiei
de științe agricole și silvice,
director științific ai Institutului
de economie agrarâ

AUTOCONDUCEREA — o probă a conștiinței civice

AUTOAPRO VIZIONAREA — o probă a priceperii gospodărești
.......... "

.......................... ..............

111

. ......... .......... ....... ...............................................

O relație necesară, firească, echitabilă:

ORAȘUL - baza produselor industriale
pentru sat,
SATUL-baza produselor alimentare
pentru oraș
Cerințele unei cit mai bune apro
vizionări a populației cu diferite
produse agroalimentare readuc, fi
resc, in atenție contribuția pe
acest tărim a comunelor din. zonele
limitrofe marilor orașe. Mi se pare
de la sine înțeles să fie așa. Schim
bul de mărfuri dintre oraș și sat re
prezintă o problemă de mare însem
nătate economică, o datorie morală
a populației sătești față de muncito
rii orașelor, care ne asigură produse
le industriale necesare. în orașele
mari, in centrele industriale, munci
torești, doar o mică parte a locuito
rilor iși pot realiza pe terenurile de
care dispun legumele și alte produ
se alimentare necesare ; în același
timp, aceste produse sint. in generat,
ușor perisabile, drumul lor de la lo
cul de producție la consumator tre
buind să fie cit mai scurt — ca .în
tindere și ca timp. Deci, principală
bază de aprovizionare a unor aseme
nea localități trebuie să se afle in
așezările limitrofe, in comunele din
imediata lor apropiere.
Tradiții în cultivarea produselor
destinate aprovizionării Capitalei are
și comuna noastră — Chiajna, tradi
ții pe care na străduim să Ie dez
voltăm. Facem acest lucru pentru
a duce la îndeplinire indicațiile con
ducerii partidului, pentru a traduce
în fapt prevederile legii autoaprovi
zionării. Dealtfel, propria noastră
experiență demonstrează justețea pre
vederilor noului Decret al Consiliului
de Stat, legitimează intru totul măsu
rile stabilite cu privire la dezvol
tarea comunelor suburbane ale mu
nicipiilor și a satelor aparținătoare
ca baze de aprovizionare a Orașelor
cu cereale, legume, fructe, animale,
păsări, lapte, ouă și alte produse
agroalimentare vegetale și animale.
Ce «-a întreprins la noi 7 în pri
mul rînd. s-a reluat cultivarea legu
melor și zarzavaturilor in solarii.
Datorită lor s-au putut livra la fon
dul de stat, de către producătorii din
comună, de la începutul anului. 22
tone legume — îndeosebi tomate
timpurii și verdețuri. Dar. desigur,
le-au rămas și cantități suficiente pe
care le-au valorificat direct pe piață.
Solarii a organizat — pe o suprafa
ță de 2 hectare, cu retribuția în acord

global — și cooperativa agricolă din
comună, de pe care s-au obținut 80
tone de tomate timpurii. în solariile
respective s-au realizat adevărate
culturi-model, cei mai harnici obținind, de pe loturi de cite 300 mp,
2 000—2 500 kg roșii.
Această experiență — pe care am
popularizat-o insistent Ia gazeta de
perete din comună prin articole și
fotografii, ca și în cadrul unor adu
nări publice la „Tribuna democra
ției" — a stimulat și pe alții. Acum,
cind a început pregătirea solarillor
pentru anul viitor, nu se mai discută
despre 2 ha, ci ca toate cele 4 ha de
solarii ale C.A.P. să fie lucrate în
acord global. S-au luat, în același
timp, măsuri-pentru mărirea capaci
tății instalațiilor de udare. Aș vrea
să subliniez, in această privință, un
exemplu de bună colaborare cu foru
rile municipale, dc rezolvare a unei
probleme atit de importante cu spri
jinul orașului. Consiliul popular al
sectorului 6 a antrenat un grup de
specialiști de la INCREST, cu ajuto
rul cărora vom construi o instalație
eoliană pentru scosul apei — deci
foarte avantajoasă din punct de ve
dere economic. Vom uda grădinile
fără consum de energie, ceea ce ne
va ajuta foarte mult.
Ocupindu-ne de solarii, nu am
neglijat, firește, munca în fermele
cooperativei agricole. Datorită apli
cări» mai largi a retribuției în acord
global, de pe cele 120 ha cultivate
cu legume în satul Chiajna s-au li
vrat către I.L.F. Militari, de la în
ceputul anului, 1 150 tone legume și
mai pot fi livrate, in continuare,
alte aproape 100 tone ; la rlndul său,
ferma legumicolă din satul Dudu a
livrat, de pe 110 ha, 950 tone pro
duse ; sint in curs livrările de varză
și rădăcinoase și există disponibilități
pentru încă circa 50 tone tomate și
gogonele. Trebuie să relevăm că și
cadrele didactice, elevii celor d°uă
școli din comună. în cadrul perioade
lor de practică, au efectuat un volum
important de lucrări atit la întreți
nere, cit șl la recoltare.
Comuna Chiajna contribuie la aprovizionarea Capitalei și cu lapte,
carne de porc și de pasăre, planul
de livrări — de la C.A.P. și din gos

podăriile populației — fiind înde
plinit și chiar depășit la unele din
produsele amintite.
Aș vrea să subliniez că toate acestea s-au răsfrînt pozitiv asupra
nivelului de viață al oamenilor.
Valoarea zilei-muncă în C.A.P. a
crescut de Ia 35 lei, cit a fost cu trei
ani in urmă, la 46 lei în 1981. Și,
tot ca urmare a creșterii contribu
ției comunei la îndeplinirea obliga
țiilor la fondul de stat, dinamica
desfacerilor de mărfuri industriale
în magazinele noastre înregistrează
o creștere constantă de 10-15 la sută
de la un an la altul.
Ce concluzie se poate trage din
cele arătate, din cele dovedite de
experiența noastră 7 Una esențială,
și anume că sporirea participării
comunelor din preajma marilor
orașe la aprovizionarea acestora
reprezintă o condiție importantă a

.
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încadrării lor în mersul general al
dezvoltării economice și sociale a
țării. în pjlus, ea înseamnă res
pectarea, unei relații de recipro
citate in orinduirea noastră socia
listă. Satul primește de la oraș pro
dusele industriei, de aceea este firesc
ca producătorii industriali să pri
mească de la sat produsele agricole.
Este un circuit neîntrerupt, al cărui
rost și a cărui menire trebuie să fie
bine înțelese, cu atit mai mult de
către noi, cei din preajma Capitalei
țării și de către locuitorii tuturor
comunelor aflate în apropierea mari
lor orașe.

Florian ȘTEFAN
președintele Comitetului executiv
al Consiliului popular
al comunei Chiajna,
sectorul agricol Ilfov

Localitatea s-a schimbat din temelii,
tradiția grădinăritului și creșterii
animalelor și-a păstrat „temelia
*
Cuvinte pe care locuitorii Orșovei le pot rosti cti
satisfacții de a propune o bună experiență privind
folosirea rațională, în sprijinul autoaprovizionării,
a terenurilor intravilane
Este, Incontestabil, cel mal tînăr
oraș de pe harta țării, oraș complet
nou, înălțat din temelii lingă lacul
de acumulare al hidrocentralei „Por
țile ne Fier I“, este Orșova, și el con
tinuă să se dezvolte rapid.
Dar, inscrilndu-se pe orbita indus
trializării, orșovenii continuă și tra
diția de buni grădinari și crescători
de animale. Faptul este demn de
subliniat deoarece, după cum se
știe, mutindu-și vatra dlntr-odată,
cu totul, pe terenuri mai inalte. lo
calitatea și-a schimbat și specificul
arhitectonic — de la o așezare cu
case fără etaj devenind un oraș cu
blocuri, în aceste condiții ar fi putut
interveni și o schimbare, în sens ne
gativ, a obiceiurilor.
înțelegerea adecvată a cerințelor ce
decurg din aplicarea în viată a prin
cipiilor autoconducerii și autoaprovi
zionării a determinat, insă, creșterea
preocupării pentru asigurarea ' prin
forte și mijloace proprii, locale a
unor cantităti cit mai mari de pro
duse destinate consumului alimentar
al populației orașului. Aceasta în
seamnă. practic, menținerea unei baze
cit mai dezvoltate de autoaprovlzionare cu produse de grădină și anima
liere. Iar experiența acumulată con-

firmă pe deplin justețea prevederilor
recentului Decret șl Consiliului de
Stat, in general a întregului ansam
blu de măsuri adoptate in ultimut
timp pentru aprovizionarea in condi
ții mal bune a oamenilor muncit.
Pornind de la aceste date, ne-am
adresat primarului orașului, tova
rășul Nicolae Stoiojescu, cu intrebarea :
— Care a fost „primul țăruș“, ca
să spunem așa, care a prefigurat
noile grădini ale orașului 7
— Am început cu ...începutul din
legumicultura, adică cu sera de ră
saduri. Am' ridicat-o pe malul Cer
ne!, pe o suprafață de 2 500 mp.
Construită cu torțe proprii, cu spri
jinul activ al cetățenilor, sera asi
gură necesarul de răsaduri pentru
toți locuitorii, precum și pentru uni
tăți agricole din județ. Numai in
anul acesta cooperativele agricole
au primit de la noi peste 600 000 ră
saduri. Veniturile realizate s-au ri
dicat Ia peste 1 500 000 lei. Forța de
muncă la această seră a fost asigu
rată de personalul care iși desfășoară
activitatea In cadrul gospodăriei lo
cale.
Tot pe Ungă consiliul popular s-a
înființat și o gospodărie anexă, unde
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ee află la îngrășat 25 de tăurași ce
vor fi livrați la greutatea medie de
400—500 kilograme și 40 porci ce se
valorifică Ia greutatea de 110—120
kilograme. Furajele pentru tăurași
se asigură de ps cele 26 hectare spa
ții verzi. Aceste suprafețe se cosesc
de 4—5 ori pe an. Se înțelege că,
odată cu dobindirea unei noi vetre
pentru oraș, suprafața „intravilanu
lui" s-a redus considerabil. Cu atit
mai meritorie este preocuparea de
a se valorifica fiecare palmă de te
ren. de a transforma în grădini rod
nice loturi pietroase, înțelenite, con
siderate dintotdeauna neproductive.
La un moment dat s-au mai identi
ficat 2,5 ha de pîrloagă. Au fost des
țelenite și cultivate cu porumb pen
tru hrana porcilor.
Spiritul gospodăresc se recunoaște
și în jurul fiecărei locuințe, oriunde
există porțiuni cit de mici de pămint necultivat. Suprafețele cultivate,
la care se adaugă și cele din jurul
orașului, totalizează 275 ha. Cea mai
mare parte din aceste terenuri este
ocupată cu grădini de legume,'finețe
sau livezi. De pe aceste hectare, or
șovenii iși asigură peste 62 la sută
din necesarul de legume și fructe.
(n gospodăriile orșovenilor se află
astăzi 275 taurine, între care 130
vaci pentru lapte, 500 porcine, 885 oi,
230 capre, 1 200 iepuri de casă, 575
familii de albine. Numai anul acesta
ei vor livra la fondul de stat, din
gospodăriile proprii, pteste 75 tone de
carne, 110 hi de lapte. 1 600 kilogra
me de lină, 6,6 tone miere, 21 000 ki
lograme de fructe și alte produse.
Autogospodărirea și autoaprovizionarea iși află un teren fertil și in
marile colectivități ale Orșovei care
și-au dezvoltat puternice gospodării
anexă. Enumerăm doar citeva din
roadele acestei activități : microferma Șantierului naval, cu un efectiv
de 45 porci, asigură carnea pentru
un meniu bogat și variat, la preturi
convenabile, pentru oamenii muncii
care servesc masa la.cantină. Liceul
„Ștefan Plavăt" are, de asemenea, o
microfermă cu 100 porci, care aco
peră peste 42 la sută din carnea
necesară cantinei proprii. Spitalul
orășenesc dispune de o microfermă
cu 65 porci, iar întreprinderea co
mercială locală iși asigură pesle 20
la sută din carnea necesară unități
lor sale din microfermă proprie.
Așadar, orșovenii, aflat! intr-o
permanentă competiție pentru o
nouă calitate și o eficiență tot mai
sporită la locurile lor de muncă —
in fabrici, pe șantiere, in școli și la
boratoare — redevin, dună progra
mul lor de muncă, harnici și pricepuți agricultori. Cum au fost dîntotdeauna, cum o cer Interesele auto
aprovizionării orașului. interesele
bunei gospodăriri și valorificări a su
prafețelor de teren de care dispun.

Virglliu TATARU
corespondentul

*
„Scinteii

să-i respectăm pe cei ce o produc
Cind eram copil md
bucuram ca de nu știu
ce de o chiflă, de un
com sau un covrig pe
care mi-l aduceau pă
rinții de la tirg. Mincam tot. fără să risi
pesc nici măcar o firimă. Păstrez si acum
același respect plinii.
Și nu înțeleg cum, in
ultimii ani, tocmai pli
nea a devenit pentru
unii obiect de risipă.
Cumpără cu toptanul,
că este bună și iefti
nă, dar nu o pot miti
ca pe toată. Iar ce nu
consumă, aruncă. Alții,
lucru de neînțeles,
de neacceptat, proce
dează și mai brutal :
cumpără de la inceput
piine proaspătă ca să
o dea la... animale. Ignorind, în mod ires
ponsabil, munca ce se
depune pentru obține
rea unui kilogram de
piine. Vițind cit de
greu se muncește pă
mintul, cum se obține
sămința de calitate, ce
complicate procese chi

mice se află la baza
producerii îngrășămin
telor sau a erbicidelor.
Și,t pe urmă, de cită
muncă mai e nevoie și
in industria alimenta
ră, pentru a transfor
ma griul in făină și
făina in piine.
Dar nu numai mun
că se consumă. Ci și
combustibili și energie.
Dacă socotim bine
prețul plinii, nu este
mult mai prejos decit
prețul metalului, al
stofei, al altor bunuri
de larg consum.
Tocmai de aceea,
piinea nu trebuie risi
pită, ci, dimpotrivă,
consumată rațional. Economisind pline, eco
nomisim de fapt mun
că, energie, eforturi
financiare imense. Iar
daci vom consuma
piinea mai rațional,
vom avea și mai mul
tă came și mai multe
derivate ale acesteia.
Pentru că, economi
sind piinea, economi
sim de fapt cereale.

Adică furaje de cea
mai bună calitate,
care, valorificate in
zootehnie, vor conduce
la o creștere și mai
mare a producției de
carne. Deci de prote
ine, atit de necesare
îmbunătățirii, alimen
tației oamenilor.
Tocmai spre aceste
scopuri țintesc regle
mentările din decret,
reglementări care fac
dovada unei gindiri economice,
gospodă
rești, a respectului fa
ță de muncă, a preo
cupării pentru înlătu
rarea risipei și lipsei
de cumpătare, a unei
distribuiri echitabile a
acestui aliment de ba
ză. Reglementări cu
care, cetățenește, sint
intru totul de acord.

Petru MOȘ
muncitor,
întreprinderea
mecanică de material
rulant „16 Februarie"
Cluj-Napoca

Cum te poți numi țăran dacă stai cu ochii
la oraș să-ți vină legumele dintr-acolo?
Eu sint țăran, tră
iesc in apropierea unui
oraș tînăr — Videle.
Am citit cu atenție
recentul Decret al
Consiliului de Stat și
aș vrea să spun că
acele prevederi care
stabilesc obligația ca
orice palmă de pămint
si fie valorificată in
tegral și eficient sint
întru totul întemeiate.
Întemeiate, inaint'e de
toate, pe tradiția noas
tră de lucrători ai ogoarelor. De cind ne
știm, am cultivat cu
dragoste pămintul, am
crescut in gospodării!e"noastre păsări și animale, realizind ast
fel tot ce ne trebuie
pentru hrană. Cum te
poți numi țăran dacă
stai cu ochii la oraș
să-ți vină piinea din
tr-acolo 7 De ce m-aș
duce, bunăoară, la
oraș v să-mi cumpăr
legume sau pui, lapte
sau carne, cind le pot
obține in ograda mea
dacă știu și vreau să
muncesc 7
îngrijind
cum se cuvine fiecare
palmi de pămint din
curți, punind in va
loare posibilitățile gos
podăriilor noastre, am
obținut produse pen
tru consumul propriu,
cit și pentru a contracta cu statul canti
tăți in plus, menite sd
/contribuie la aprovi
zionarea piețelor oră
șenești. In acest an,

de exemplu, am pre
dat la fondul de stat
1 000 kg roșii și am
vindut direct pe piață
alte 600 kg de tomate.
De la vaca pe care o
cresc am livrat prin
cooperativă 2 000 litri
lapte și am vindut la
oraș peste 200 litri. Se
înțelege că ne-am asi
gurat și laptele și pro
dusele din lapte pen
tru consumul in casă.
Așa ne gospodărim cu
toții aici, tri sat. Do
vada sint cele 700 de
văci din gospodăriile
populației, de la care
— am aflat în aduna
rea cetățenească —
s-au predat la fondul
de stat peste 7 000 hl
de lapte ; dovadă sint
legumele valorificate
de consătenii mei —
130 tone și fructele —
8 000' kg. Și, firește,
gospodărindu-ne mai
bine, putem spori in
viitor produsele ce ur
mează a fi valorifica
te la fondul de stat
sau la piață.
Cit privește gospo
dăria mea, spre a-mi
asigura carnea nece
sară familiei cresc dot
porci și 40 de păsări,
iar piinea și mămăliga
pe care le punem pe
masă sint făcute din
griul și porumbul cul
tivate aici, la noi, in
cooperativa agricolă și
pe loturile personale.
Nu e deloc normal ca
noi, lucrătorii ogoare
lor, să ne ducem la

oraș după piine, făină
și mălai. Dacă n-o să
uităm că sintem ță
rani — și a fost bine,
a fost necesar ca noul
Decret al Consiliului
de Stat să amintească
unora, care se pare că
au uitat, acest adevăr
— atunci vom avea
tot ce ne trebuie pen
tru a ne hrăni și a
contribui, totodată, la
aprovizionarea munci
torilor de la orașe.
Cred insă că și locui
torii satului, care tint,
în același timp, lucră
tori industriali, trebu
ie să-și aducă aminte
să pună mina pe sapă
și să facă grădinărie.
să dea grăunțe și apă
la păsări, să îngrijeas
că de animale. Cum o
și fac o bună parte
dintre ei. Este o da
torie care se înteme
iază și ea pe tradiția
de bun cultivator și
bun gospodar a țăra
nului român — tradi
ție pe care sintem
chemați s-o ducem
înainte, în interesul
bunăstării fiecăruia, al
societății noastre so
cialiste. Pentru că de
cind e lumea lume și
țăranul țăran, datoria
lui a fost să lucreze
bine pămintul. Care e
darnic numai cu omul
harnic.

Stefan C1RNU
comuna Mereni,
județul Teleorman

Legi care exprimă morala omului cinstit
și cumpătat, morala echității
Sint șofer si circul
cu autobuzul I.T.A.
31-PH-9339 în special
pe ruta Ploiești — Podenii Vechi. Nu o dală
am fost martorul lăco
miei unor cetățeni,
cam mereu aceiași, din
diferite comune aflate
pe acest traseu. Că
rau, zi de zi. saci în
tregi cu mălai, coșuri
pline-virf cu piine. îi
întrebam ce fac cu
atitea produse Și îmi
răspundeau că au fa
milii mari de hrănit.
Bineînțeles, nu spu
neau adevărul. Dacă
stăteau toată ziua pe
drum după cumpă
rături, cind mai mun
ceau să asigure subzis
tența acelor numeroase
familii 7
Sint sigur că îi spe
culau pe consătenii lor.

La cursa în sens invers
îi vedeam pe aceiași
inși transportind ouă,
păsări, fructe, „achizi
ționate" pe piinea și
mălaiul luat cu preț
ieftin, la preț oficial, și
revindute la preț de
speculă. Ii reîntîlneam
cu aceste produse la
piața
producătorilor,
unde cereau prețuri exagerate pe produsele
agricole ai căror pro
ducători dlrecți nu
erau ei. Adică, fă
ceau speculă in calitate
de „intermediari-navetiști". Și pe cine spe
culau 7 Tocmai pe cei
cărora le luau piinea
de la gură, oameni ai
muncii, de la oraș.
Iată pentru ce am
luat cunoștință cu toa
tă satisfacția de noul
Decret al Consiliului

de Stat. Găsesc necesar
ca, odată cu aplicarea
lui, să se reamintească
și acest adevăr : in
moralitatea unui popor
ca al nostru, cinstit și
cumpătat, nu au ce
căuta pornirile hrăpă
rețe : unul să aibă
prea mult, altul deloc.
Am reținut asemenea
păreri șt de la mulți
călători ai mei. care
comentau cu aprobare,
cu înțelegere deplină a
rațiunii adoptării lui
actualul act normativ.
Ei, cu înțelepciunea
lor, întăresc ideea că,
în afară de eficiența
economică, noul decret
va avea și o puternică
inriurire morală.

Ion PARCEL
șofer,

I.T.A. Ploiești

Răspunsul nostru: produse noi, de calitate

superioară
Conform prevederi
lor recentului Decret
al Consiliului de Stat,
unitățile industriei alimentare, deci și co
lectivul întreprinderii
de morărit, panificație
și produse făinoase —
Galați, urmează să ia
măsuri pentru diversi
ficarea producției de
panificație și realiza
rea unor sortimente de
aalitțzte
superioară,
care sd satisfacă în
condiții cit mai bune
cerințele de consum
ale populației. De aceea, in scopul apli
cării eu promptitudine
a prevederilor decre-

tului, consiliul oame
nilor muncii din în
treprinderea noastră,
sub îndrumarea comi
tetului de partid, a
elaborat un program
special de măsuri. Si
tuăm in centrul preo
cupărilor imediate rea
lizarea unor sortimen
te de calitate supe
rioară ; astfel, încă in
cursul acestei săptă
mâni vom deschide o
nouă unitate profilată
pe fabricația de pro
duse de franzelărie și
Iși va reîncepe acti
vitatea moara de mă
cinat porumb cu de
terminări din Galați,
care va asigura zilnic

o producție de 38 tone
de mălai.
Toate unitățile de
panificație din orașele
județului nostru lu
crează la capacitatea
normală. Vom fabrica
un sortiment variat de
piine și specialități,
care să asigure consu
mul stabilit pentru fie
care locuitor și pentru
persoanele aflate oca
zional in localitățile
respective.

Ing. Măricel
DIMACHE
directorul întreprinderii
de morărit, panificație
ți produse făinoase Galați
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dezvoltării sale economico-sociale
independente. Ne bucură sincer aceste realizări și, ca prieteni buni,
urăm poporului indian noi și tot
mai mari succese pe acest drum.
Doamnă prim-minisțru,
în viața internațională au loc
mari prefaceri revoluționare, socia
le și naționale, se afirmă tot mai
puternic voința popoarelor de a se
dezvolta libere și independente, în
pace și securitate.
în același timp, asistăm la in
tensificarea politicii de reîmpărți
re a zonelor de influență, de încăl
care a dreptului popoarelor la via
ță liberă și independentă ; în dife
rite regiuni ale lumii se mențin
stări de conflict și încordare, au
loc acțiuni de inter..jificare a
cursei. înarmărilor, care pun în
pericol pacea și liniștea tuturor
popoarelor.
România consideră că trebuie
făcut totul pentru a opri agrava
rea situației internaționale, pen-'
tru soluționarea tuturor proble
melor numai pe calea tratativelor.
Trăind în Europa, România ac
ționează ferm pentru înfăptuirea
securității și cooperării în Euro
pa. Ne pronunțăm pentru o confe
rință de încredere și dezarmare,
acționăm cu toată fermitatea îm<potriva amplasării de noi rachete
in Europa, împotriva armei cu
neutroni.
Ținînd seama de problemele
complexe ale vieții internaționale,
considerăm că trebuie să se asigu
re participarea tuturor statelor la
soluționarea acestora. în mod deo
sebit, este necesar să se asigure
participarea țărilor mici și mijlo
cii, țărilor în curs de dezvoltare,
țărilor nealiniate la soluționarea
tuturor problemelor internaționale.
Pornind de la situația complexă
din Orientul Mijlociu, România se
pronunță pentru instaurarea unei
păci globale în această regiune,
bazată pe retragerea Israelului din
teritoriile arabe ocupate, pe solu
ționarea problemei palestiniene,
inclusiv constituirea unui stat pa
lestinian independent.
O problemă deosebit de impor
tantă este lichidarea subdezvoltă
rii, realizarea noii ordini economi
ce internaționale, care să se baze
ze pe egalitate și avantaj reciproc,
să asigure accesul liber al țărilor
în curs de dezvoltare la cuceririle
științei și tehnologiei moderne.
S-au inițiat multe negocieri în această problemă, dar de fapt pînă
acum nu s-a ajuns la nici un re
zultat concret în avantajul țărilor
în curs de dezvoltare
*
Conside
răm că trebuie să se înțeleagă că
popoarele nu vor mai putea su
porta la infinit mărirea decalaje
lor între bogați și săraci, creșterea
inegalităților și asuprirea celor să
raci de către statele dezvoltate.
Ne pronunțăm, de asemenea,
pentru oprirea cursei înarmărilor,

•pentru trecerea la dezarmare și,
în primul rînd, la dezarmarea nu
cleară. România a inițiat o serie
de propuneri legate de oprirea
cursei înarmărilor, de reducerea
cheltuielilor militare și alocarea
unor fonduri însemnate, din aceste
economii, pentru țările în curs de
dezvoltare, pentru dezvoltarea economico-socială în general.
Din România veți pleca la con
ferința consacrată problemelor
subdezvoltării. Sperăm că se vor
face pași pozitivi în direcția noii
ordini economice. însă, fără opri
rea cheltuielilor militare — care
au depășit 500 miliarde dolari anual — fără alocarea unor fonduri
substanțiale în această direcție, nu
se va putea realiza nimic. Noi con
siderăm că între lupta pentru
noua ordine economică și lupta
pentru dezarmare există o strînsă
legătură. Țările socialiste, țările
în curs de dezvoltare, țările neali
niate, .toate popoarele și. forțele
realiste, care doresc pacea și in
dependența națională, trebuie să
acționeze cu toată, fe-mitatea pen
tru soluționarea acîstor probleme
vitale pentru progre-. pentru pace.
După părerea României, este ne
cesar să facem totul ca minunate
le cuceriri ale științei și tehnicii
moderne să fie puse în slujba tu
turor popoarelor, a păcii și inde
pendenței lor. Este necesar să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru
asigurarea dreptului fundamental
al popoarelor la pace, la viață, la
independență !
România consideră că este nece
sar ca Organizația Națiunilor Uni
te, alte organisme internaționale
să aibă un rol mult mai impor
tant și mai activ în soluționarea
complexelor probleme internațio
nale, eu participarea tuturor țări
lor, indiferent de mărime sau de
orînduire socială.
Doresc să subliniez cu multă sa
tisfacție colaborarea" bună dintre
România și India, atît în cadrul
Organizației Națiunilor Unite, cît
și în alte organisme internaționale,
în „Grupul eelor 77“ și în mișca
rea țărilor nealiniate — unde
România participă ca invitată —
și îmi exprim dorința ca această
conlucrare să se dezvolte tot mai
pul'rnie în viitor.
încredințat că vizita pe care o
faceți în România se va înscrie ca
o nouă contribuție la întărirea
prieteniei și colaborării românoindiene, în interesul popoarelor și
țărilor noastre, al cauzei păcii și
colaborării, doresc să toastez :
— pentru întărirea prieteniei și
colaborării româno-indiene ;
— pentru progresul și prosperi
tatea poporului indian prieten ;
— pentru președintele Republi
cii India ;
— în sănătatea dumneavoastră,
stimată doamnă Indira Gandhi ;
— pentru pace și colaborare in
ternațională ;
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Aplauze).

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
duminică după-amiază a sosit la
București, într-o vizită oficială în
tara noastră, primul ministru al In
diei, doamna Indira Gandhi.
Vizita înaltului sol al poporului
indian, convorbirile româno-indiene
nivel înalt ce au loc cu acest prii.j reprezintă un moment de deo
sebită importantă în cronica ra
porturilor de prietenie și colabora
re dintre România si India, ele urmind să deschidă noi perspective
conlucrării bilaterale în folosul celor
două popoare, al cauzei păcii, pro
gresului. destinderii și securității in
lume.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul
aerogării se aflau portretele tova
rășului Nicolae Ceausescu și pre
mierului Indira Gandhi, încadrate
de drapelele de stat ale României și
Indiei.
Pe mari pancarte erau înscrise
urările : „Bun venit în Republica
Socialistă România Excelentei Sale
doamnei Indira Gandhi, prim-minis
tru al Republicii India", „Să se dez
volte continuu relațiile de strinsă
prietenie și colaborare statornicite
între Republica Socialistă România
și Republica India, în interesul po
poarelor român și indian, al cauzei
păcii și înțelegerii interhaționale“.
în întimpinarea oaspetelui indian a
venit tovarășul Nicoiae Ceaușescu.
Pe aeroport erau, de asemenea,
prezenți tovarășii Hie Verdet. Virgil
Cazacu, Lina Ciobanu. Cornelia Filipaș, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană. Gheorghe Radulescu. Aneta
Spornic, Stefan Andrei. Petru Enache. Nicolae Giosan. Suzana Gâdea. Ana Mureșan, Constantin Olteanu. precum și membri' ai guver
nului, generali, alte persoane ofi
ciale.
Era de față ambasadorul României
la Delhi, Dumitru Niculescu.

Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul Indiei la București, Kanwar
Gajendra Singh, membri ai ambasa
dei, precum și șefi de misiuni și re
prezentanți ai unor ambasade acre
ditați la București.
La coborîrea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a salutat cu căl
dură pe doamna Indira Gandhi.
Premierul indian este insotit în
vizita în tara noastră de doamna
Sonia Gandhi, de P.C. Alexander,
director al cabinetului primului mi
nistru, K.K.S. Rana, director, S.C.
Tandan, director în Ministerul de In
terne, R.K. Dhawan. consilier speci
al al primului ministru, Nirupân
Sen, director adjunct în Ministerul
Afacerilor Externe, de alte persoane
oficiale.
în continuarea ceremoniei primirii,
garda militară aliniată pe aeroport a
prezentat onorul. S-au intonat imnu
rile de stat ale Indiei și României,
în timp ce se trăgeau 21 salve de
artilerie.
împreună cu șeful statului român,
premierul indian a trecut în revistă
garda de onoare.
Doamnei Indira Gandhi i-au fost
prezentate persoanele oficiale româ
ne aflate pe aeroport.
Un grup de pionieri și copii ai
personalului Ambasadei Indiei la
București au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și doamnei
Indira Gandhi buchete și ghirlande
de flori.
Numeroși bucureșteni aflati pe
aeroport au ovaționat cu căldură pe
președintele Nicolae Ceaușescu și pe
primul ministru Indira Gandhi, dînd
astfel expresie satisfacției fată de
noul dialog la nivel înalt românoindian. menit să contribuie la dez
voltarea în continuare a raporturilor
tradiționale de prietenie și colabora
re dintre țările și popoarele noastre.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Indira Gandhi s-au îndrep
tat apoi spre reședința rezervată
înaltului oaspete.

| Depunerea unei coroane de flori
Luni dimineață, primul ministru al
Indiei, doamna Indira Gandhi, a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea
poporului și a patriei, pentru socia
lism.
La solemnitate au luat parte Su
zana Gâdea, președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, gene
ral-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major,
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ștefan Birceri, vicepreședinte al Comitetului
Executiv al Consiliului popular al

........ ......

municipiului București, generali, alte
persoane oficiale.
Au participat oficialități indiene
care însoțesc pe premierul indian în
vizitg sț în tara noastră.
O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fata monumentului, a pre
zentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Indiei.
După depunerea coroanei de flori
s-a păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată, apoi, rotonda
monumentului.
.... (Agerpres)
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parte. Pacea nu mai este o alter
nativă, este un imperativ. O secu
ritate durabilă se bazează nu pe
armamente, ci pe dialog și înțele
gere reciprocă.
Persistă vechile probleme și au
apărut altele noi care prezintă pe
ricole pentru întreaga lume, dar în
special pentru Asia și zona înve
cinată nouă. în formularea obiec
tivelor lor strategice unele state
urmăresc o politică limitată și pe
termen scurt. Procesul dialogului și
concilierii regionale este împiedicat
și, în plus, popoarele din regiune
nu beneficiază de acest proces. Noi
nu credem în vacuumul de putere
care trebuie să fie umplut de una
sau alta dintre puterile străine.
Credem că nealinierea și principiile
recunoscute ale coexistenței pașnice
servesc Indiei și umanității mai
bine decît teoriile competitive de
descurajare.
Noi, în India, sîntem antrenați
în sarcina gigantică de îmbunătă
țire a vieții poporului nostru. Pacea
este o condiție necesară pentru
orice dezvoltare economică, și
pacea depinde de găsirea de soluții
politice celor mai complexe pro
bleme.
Nu consider că este necesar să
reamintesc succesele pe care le-am
obținut în lupta noastră pentru
satisfacerea necesităților tehnolo
gice ale țării noastre prin forțe
proprii, sau cît de mult am fost
afectați de creșterea abruptă a cos
turilor importurilor noastre de
petrol sau de problemele speciale
cu care am fost nevoi ți să ne con
fruntăm cînd, pentru un număr mic
de ani, țara nostră a fost deviată
de la calea pe care o alesese pen
tru dezvoltarea ei economică.
Alimentația, energia și fluxul de
resurse financiare constituie pro
bleme eccffi ornice majore ale țărilor
în curs de dezvoltare și acestea
sînt subiectele discuțiilor care vor
avea loc la apropiata reuniune din
Mexic. în problemele alimentare,

strategia creșterii producției prin
participarea cea mai largă posibilă
a populației rurale la aceasta și
aplicarea de noi tehnologii ne-a
permis să depășim neajunsurile.
Dar ca țară dezvoltată și în același
timp țară în curs de dezvoltare,
cerințele energetice și necesitățile
financiare sînt enorme.
Ambele noastre țări doresc o or
dine internațională mai echitabilă.
Relațiile noastre economice și co
merciale bilaterale corespund aces
tui concept larg.
Dezvoltarea
comerțului între țările dezvoltate
și cele în curs de dezvoltare și o
cooperare economică mai largă
chiar între țările în curs de dezvol
tare va sprijini toate statele să
depășească dificultățile cauzate de
criza economică glbbală.
Trăim într-o lume a interdepen
dențelor. Vechea filozofie a Indiei
recunoaște unitatea tuturor forme
lor de viață și chiar de dincolo de
viață. Toleranța și acceptarea au
constituit secretul supraviețuirii
civilizației noastre. Chiar și în
timpul luptei noastre pentru inde
pendență
pațională,
Mahatma
Gandhi și Jawaharlal Nehru ne-au
învățat să vedem naționalismul în
contextul unui internaționalism
armonios. Ca urmare, am dezvoltat prietenia cu toate țările, indife
rent de convingerile lor politice.
Mai presus de orice, ideologia este
în slujba ființei umane.
Delegația mea și cu mine vă
mulțumim pentru primirea căl
duroasă care ne-a fost rezervată,
în numele guvernului și poporului
îndiei, doresc Excelențelor Voastre
și, prin dumneavoastră, poporului
român, fericire și prosperitate în
anii care vin.
Doamnelor și domnilor, vă inVit
Să ridicați paharele în sănătatea
Excelenței Sale, președintele Repu
blicii Socialiste România, și pentru
dezvoltarea în continuare a prie
teniei și cooperării dintre România
și India, pentru pace în lume.
(Aplauze).

La Muzeul de istorie al
Republicii Socialiste România
Luni, doamna Indira Gandhi, pri
mul ministru al Republicii India, îm
preună cu alte persoane oficiale in
diene. a vizitat una dintre cele mai
mari instituții culturale ale tării —
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România. In timpul vizitei a
fost însoțită de tovarășa Suzana
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste.
Cu mult interes a fost vizitată aici
expoziția ..Dovezi ale dragostei. înal
tei stime si profundei prețuiri de care
se bucură președintele Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu. ale amplelor relații de
prietenie si colaborare dintre poporul
român și popoarele altor țări“. Nu
meroasele exponate prezentate de
directorul muzeului. Florian Geor
gescu. ilustrează în mod convingător
permanenta activitate desfășurată de
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru dezvol-

tarea multilaterală a patriei, pentru
ridicarea necontenită a nivelului de
trai material si spiritual al Poporu
lui nostru si creșterea prestigiului
României socialiste în lume.1
Au fost vizitate apoi principalele
*
săli
ale muzeului, unde sint expuse
vestigii de mare valoare științifică si
artistică, mărturii neprețuite ale for
mării si evoluției poporului nostru.
Pe parcursul vizitei, înaltul sol al
poporului indian a admirat frumu
sețea artistică a obiectelor culturii
noastre străvechi, operele de artă orieinale de o deosebită varietate si
finețe, reunite in acest lăcaș de .cul
tură.
La încheierea vizitei, doamna In
dira Gandhi a semnat în cartea de
onoare a muzeului si si-a exprimat
satisfacția pentru prilejul oferit de
a lua cunoștință ' de aceste măr
turii elocvente ale istoriei, culturii și
civilizației poporului român.

Spectacol folcloric muzical-coregrafic
Seara, primul ministru al Republi
cii India. Indira Gandhi. împreună
cu primul ministru al Guvernului
*
Republicii
Socialiste România, Ilie
Verdet, a "asistat la un spectacol fol
cloric muzical-coregrafic. susținut de
ansamblul Rapsodia română.
Erau prezenți Suzana Gâdea. pre
ședintele Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, Gheorghe Dolgu,
adjunct al ministrului afacerilor
externe, alte persoane oficiale.
Au asistat, de asemenea, persoa
nele oficiale care însoțesc pe primul
ministru Indira Gandhi in vizita sa
in România.

Au fost de fată ambasadorul
României la Delhi, ambasadorul In
diei la București, precum și membri
ai ambasadei.
Programul artistic prezentat a cu
prins suite de dansuri populare din
Muntenia si din Oaș. melodii olte
nești si ardelenești, tablouri coregra
fice ne teme folclorice de tradiție
din diferite zone ale tării. Cunoscuta
interpretă de muzică indiană. Narghita. a susținut un program de me
lodii moderne si semiclasice indiene.
Din partea primului ministru Indi
ra Gandhi interpreților le-au fost
oferite flori.

Vizită protocolară
Primul ministru Indira Gandhi a
făcut duminică seara, la Palaitul
Consiliului de Stat, o vizită proto
colară tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.

Au participat Ilie Verdeț, prim-mi
nistru al Guvernului
Republicii
Socialiste România, și P.C. Alexan
der, director al cabinetului primului
ministru indian.
Desfășurată într-o atmosferă de
caldă cordialitate, vizita a prilejuit

un prim schimb' de vederi premer. gător convorbirilor oficiale consa
crate examinării stadiului și per
spectivelor dezvoltării conlucrării
dintre România și India, atit pe plan
bilateral, cit și în sfera vieții inter
naționale.

Convorbiri oficiale

(Urmare din pag. I)

Examinîndu-se evoluția situației
internaționale, s-a subliniat că ome
nirea trăiește o epocă de mari pre
faceri revoluționare, sociale și națio
nale, în care se afirmă tot mal pu
ternic voința popoarelor de a se dez
volta libere și independente, de a
conviețui și conlucra în pace și secu
ritate.
în același timp, s-a arătat că în
viața internațională are loc o inten
sificare a politicii de forță și dictat,
de reîmpărțire a zonelor de influen
tă. de încălcare a dreptului popoare
lor la viață liberă si independentă.
De asemenea, persisță probleme ne
soluționate, se mențin stări de con
flict și încordare în diferite regiuni
ale globului, se amplifică cursa înar
mărilor, se adincește criza economică
mondială, se măresc decalajele între

Convorbiri economice
Cu ocazia vizitei oficiale a primului ministru indian Indira„ Gandhi
____ ___în
țara noastră, luni au avut loc con
vorbiri economice la care au parti
cipat, din partea română,- Neculai
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, președintele părții române in
Comisia mixtă guvernamentală româno-indiană de cooperare economică,.
tehnică și științifică, Aurel Duma,
ministru secretar de stat la Minister
rul Afacerilor Externe, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat Ia Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale,
Marcel Dinu, director în M.A.E., Du
mitru Niculescu, ambasadorul țării
noastre la Delhi, iar din partea in
diană — P. C. Alexander, director al
cabinetului primului ministru. K. G.
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, K.‘K. S.'Rana, director. Nirupan Sen, director adjunct in M.A.E.,
și P. K. Varma, de la Ambasada In
diei la București.
Au fost examinate stadiul actual și
perspectivele dezvoltării schimburilor
comerciale și a raporturilor econo
mice, reciproc avantajoase, s-au
identificat principalele domenii de
conlucrare economică în viitor, intre
care explorările și exploatările pe
troliere, chimia și petrochimia, con
strucțiile de vase. S-a convenit ca
problemele' privind extinderea cola
borării și cooperării economice din
tre România și India să fie discutate
în continuare și concretizate la se
siunea Comisiei mixte guvernamen
tale. care va avea loc la inceputul
anului viitor la Delhi.

țările dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare, toate acestea creînd o
gravă tensiune pe arena internaționa
lă, generind pericole serioase pentru
securitatea și independenta popoare
lor. pentru pacea întregii lumi. S-a
considerat că, în aceste condiții
complexe, se impune ca forțele îna
intate, toate popoarele, să acționeze
cu fermitate, strins unite, pentru
oprirea încordării, pentru îmbunătă
țirea climatului politic mondial, pen
tru reluarea și continuarea politicii
de destindere, pace și colaborare,
pentru așezarea la baza relațiilor
dintre state a principiilor deplinei
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
avantajului reciproc, renunțării la
forță și la amenințarea cu forța.
în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că înfăptuirea securității și
cooperării în Europa ar avea o pu
ternică influență pozitivă asupra în
tregii vieți politice internaționale, ar
corespunde intereselor tuturor națiunilor lumii.
Președintele Nicolae Ceausescu a
evidențiat importanta încheierii cu
succes a reuniunii de la Madrid, ast
fel incit aceasta să ducă la convo
carea unei conferințe consacrate în
crederii și dezarmării în Europa. Ia
dezvoltarea colaborării între țările
europene, să asigure continuitatea
procesului de edificare a securității
pe continent. S-a reliefat necesitatea
opririi amplasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune în
Europa, a stopării producerii și am
plasării bombei cu neutroni. A fost
subliniată, totodată, necesitatea de a
se face totul pentru solutionarea pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict, a tuturor
problemelor litigioase care mai există
în Asia, Africa și in alte zone ale
planetei.
Primul ministru Indira Gandhi
_____ a_
înfățișat situația actuală din Asia si
din zona Oceanului Indian, problemele care se ridică în raporturile
dintre țările din această parte a
lumii și implicațiile pe care le au
asupra evoluției situației politice din
regiune și din lume. S-a apreciat că
problemelor complexe cu care sint
confruntate țările asiatice trebuie să

ii se găsească reglementări politice
corespunzătoare năzuințelor de pro
gres și prosperitate ale popoarelor
respective, în interesul cauzei păcii
din zonă și din întreaga lume.
Șeful statului român și primul mi
nistru indian au arătat că problema
fundamentală a asigurării păcii,
securității și colaborării intre nați
uni o constituie trecerea neintîrziată
la măsuri efective de dezarmare, in
primul rînd de dezarmare nucleară,
apreciindu-se că orice amînare în
rezolvarea acestei probleme amplifi
că încordarea existentă pe plan mon
dial, sporește pericolul unor con
fruntări militare nimicitoare. Totoda
tă, s-a subliniat că lupta pentru
dezarmare este strins legată de lupta
pentru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale, întemeiată pe deplină
egalitate și echitate, care să favori
zeze progresul mai rapid al tuturor
statelor și in mod deosebit al țări
lor rămase în urmă, să înlesnească
accesul larg al popoarelor la cuce
ririle civilizației moderne, să asigu
re stabilitatea economiei mondiale.
De comun acord s-a apreciat că
marile probleme ale vieții interna
ționale pot fi soluționate numai cu
participarea activă și în deplină egalitate a tuturor statelor, fără de
osebire de mărime sau orînduire so
cială, un rol sporit revenind țărilor
mici și mijlocii, țărilor in curs de
dezvoltare, țărilor nealiniate, care
constituie marea majoritate a lumii
și sînt nemijlocit interesate într-o
politică de pace și independență.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Indira Gandhi au
reafirmat hotărîrea României și In
diei de a dezvolta conlucrarea din.tre ele în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și altor organisme inter
naționale, al grupului „Celor 77“ și
mișcării de nealiniere, de a-și aduce
o contribuție sporită Ia lupta pentru
destindere, dezarmare și securitate,
pentru întărirea încrederii și cola
borării intre națiuni, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de pace, indepen
dență și progres ale tuturor popoa
relor.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.
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ii lierea semănatului in toate iudetele
Odatâ ca eforturile
trehuie continuată in ritm si mai susținut, cu tnate forțele,

Este necesar să se acționeze mai energic pentru lichidarea grabnică a decalajului
dintre recoltare și transport, pentru livrarea la fondul de stat a porumbului
Din cimp, direct la bazele
de recepție
în cele mai multe unități din județul Mureș, porumbul
recoltat este transportat în aceeași zi

desfășura pe ultimele, din cele 550
hectare cultivate cu porumb. Ca
urmare a bunei organizări a muncii,
tot ce se recoltează intr-o Zi, în
aceeași Zi se și transportă în bazele
de recepție, lucrare lă care șăulehii
participă cu 13 autocamioane proprii
și 40 de atelaje. Pină în seara zilei
de duminică ei livraseră la fondul
de stat peste 1 000 tone porumb. Din
păcate, pe traseul nostru am întilnit
și situații in care se pierde timpul.
Un singur exemplu : pe o tarla de
circa 50 hectare a I.A.S. Zau de Cim
pie, porumbul stătea în patru mart
grămezi sub cerul liber. Dar autoca
mioanele autobazei din Sighișoara,
care urmau să transporte la F.N.C.
Iernut. se lăsau de mult așteptate.

Constanța oferă tomate
și struguri in orice cantități
Nu este un titlu de reclamă, ci în primul rind un reproș
la adresa unor beneficiari, precum și o invitație pentru
întreprinderile comerciale din alte județe

In județul Mureș, pină in seara an să cultivăm cu același hibrid 150
zilei de 19 octombrie, porumbul a hectare. Merită."
Anul acesta a fost un an de ex nu au preluat nici măcar un sfert
fost recoltat de pe 28 740 hectare din
Este un rezultat pentru care atît
cepție pentru legumicultorii constăn- din cantitățile contractate : I.L.F.cele 46 355 hectare cultivate — 62 la conducerea unității, cit și lucrătorii
țcni : este pentru prima dată cind în urile din Arad, Brașov și Bacău,
sută din suprafață. Cele mai avansate tarlalei, mecanizatorii loan Boroș,
iegumicultură s-a asigurat realizarea mai puțin, între 10 și 20 la sută.
sint unitățile agricole din consiliile loan Mărginean, Emil popa și nu
și chiar depășirea indicatorilor de
Am trecut, zilele acestea, prin
unice Luduș, Sărmașu. Iemut, Zau de numai ei — merită felicitări.
plan stabiliți la fiecare sortiment în multe grădini de le.gume ale județu
Cimpie, în care recoltatul manual sau
parte. Din grădinile constănțene au lui Constanța și trebuie să spunem
Asemenea preocupare pentru a ob
mecanizat — desfășurat pină acum ține recolte cit mai mari prin buna
fost culese în acest an peste 96 000 că impresionează în mod deosebit
tone legume si, potrivit ultimelor hărnicia oamenilor, rodul bogat și
pe cea mal mare parte din suprafață organizare a muncii am întilnit si
evaluări, se mai află pe cîmp cel curățenia grădinilor, care Vin să
— are loc în ritm susținut, iar la C.A.P. Șăulia de Cîmpie. Și aici
Gh. GIURGIU
50 O00 tone tomate, ardei, var facă dovada că aici se înțelese
porumbul ajunge din timp direct in recoltarea (exclusiv manuală) se
corespondentul „Scînteii" puțjn
ză. rădăcinoase etc. Ritmul zilnic de foarte clar ce înseamnă grădină de
bazele de recepție. Duminică, fiind o
recoltare se menține la 1 300—1 500 legume. Ne-am oprit mai întii la asozi însorită, ogoarele județului arătau
tone și nu poate crește mai mult — ciatia economică de stat și intercooCa un adevărat furnicar. Pe traseul
nu din vina producătorilor, care sint neratistă Mihail Kogălniceanu. unde
nostru ne-am oprit, în orele dimi
pregătiți ca. la nevoie, să culeagă din pe o întindere de aproape 500 ha cu
neții. pe ogoarele cooperativei agri
cîmp, în 7—8—10 zile, toate tomate- tomate nu vezi un fir de buruiană.
cole Iernut, unul din marii cultivatori
• le, ardeiul si celelalte legume peri Cultura este protejată printr-un fel
de porumb. Aici, recoltarea porum
sabile —• pentru că, deocamdată, nu de împachetare ă plantelor pe coro
bului, Ia Care participau 216 coope
se găsesc noi beneficiari. Județele nament. Cei aproape 900 de culegă
ratori și 6 combine, se desfășura pe
Treaba e făcută doar ne jumă cu nază si in depozite intermediare. car<5 au nevoie de legume pot tri tori adună zilnic intre 350—400 tone
ultimele suprafețe din cele 287 hec tate dacă ce culegi azi lași să trans Utilizarea mijloacelor de transport mite delegați la Constanta. Ei vor tomate, destinate în special fabricii
tare aflate in cultură. 142 hectare porți miine. Pină ieri (19 octombrie) este încă pe alocuri necoresounzătoa- putea expedia de aici nu numai to de conserve. De aici au fost iivrate
au fost recoltate mecanizat, restul — în județul Vaslui au fost recoltate te. Și aceasta e o cauză care a fă mate. ardei și varză, ci și struguri 7 500 tone roșii, mai sint de adunat
manual. Demn de remarcat este în total suprafețe ce reprezintă pes- cut ca din cantitățile recoltate să fie în cantități nelimitate, sortiment cel puțin 8 000 tone pentru că păfaptul că cooperativa agricolă a te 70 la sută din cele 82 325 hecta- livrate oină acum la fondul central care, în această toamnă, a produs mîfttul a rodit îmbelșugat. peste
livrat pină duminică întreaga canti re cultivate. firește I.A.S.-urile in si F.N.C. doar 14 la sută. Consiliile atita bătaie de cap producătorilor. 45 000 kg la hectar. Este foarte mult
tate de 252 tone planificată la fondul . registrind si de data aceasta rezul agroindustriale Ivănești. Fălciu. Pu- Semnalul vizează mai ales cele două în comparație cu ce se obținea îna
de stat și 247 tone la F.N.C. La tate superioare. Faptul se datorează iesti. Ștefan cel Mare si Codăiești, mari întreprinderi de legume și inte în județul Constanta, dar destul
marginea unei tarlale îi întilnim de In principal mai bunei mobilizări la cu mari suprafețe recoltate, au trans fructe din Capitală — Berceni și Mi de puțin dacă raportăm acest nivel Ia
dimineață pe Dorin Cheșcheș, ingi- muncă a tuturor forțelor satelor. în portat Pină acum la baze cantită'ți litari — care ta struguri, de exemplu,
producțiile cu adevărat record rea
nerul-șef al cooperativei, si pe ingi sprijinul cărora au venit mii de mun prea mici de porumb. In ultimele
nerul Constantin Stuparu, președin citori si elevi, dar si unei mai ra două Zile, de exemplu, cele 6 unități
tele unității. Un număr de 6 com ționale utilizări a mijloacelor meca din consiliul Banca au livrat la fon
bine recoltau porumbul pe ultimele nice ce au devenit disponibile în dul de stat doar 226 tone de porumb,
*
suprafețe. „Vedeți, pe tarlaua aceasta urma încheierii în linii generale a ceea ce este, evident, foarte puțin.
de circa 18 hectare — ne spune ingi- însămîntărilor. Dacă vremea se men Mai mult, unele cooperative agricoGugești, Bogdana, Todirești,
nerul-sef — s-a aflat, într-una din ține la fel de prielnică si se actio- " le
vizitele sale de lucru la noi în flează în același ritm, care poate fi Gîrceni. Gherghești. Boțești. Tirzii,
lin fapt văzut în ta, zicindu-le pro insensibil la dorin
aceste zile într-un ducătorilor să se ța cooperatorilor și
județ, secretarul general al parti desigur accelerat, majoritatea consi Pogana, Banca — abia acum au în
sat din județul pună pe treabă ca a șoferilor de a de
dului. tovarășul Nieolae Ceausescu. liilor oot termina lucrarea în cel ceput să-și achite obligațiile contrac
Constanta mi-a re- să facă măcar atita
pozita
porumbul
Ni s-a recomandat atunci ca ex
mult 8—10 zile. Diferente Sensibile se tuale asumate. De aceea, comanda
amintit
povestea ro- porumb cit pot adă aici, la doi pași de
perimental s-o cultivăm cu po mențin totuși intre unitățile de pro mentul agricol județean a și indicat
lutarului
care
iși
posti
ei
aici
:
circa
lanuri, le-a dat un
rumb hibrid HT (de proveniență ducție, în special cooperative agrico ca principală și urgentă sarcină a
crase un car, Și 3 000 de tone numai
sfat foarte ntil :
autohtonă). E drept., cultivarea aces le. In timp ce unele au si terminat conducerilor comunelor și unităților
după ce și-l în- in pătule și încă pe
dacă (in neapărat
aproape
recoltatul,
citeva.
Banca,
tui sol presupune atît respectarea
jghebase in
\
icasă
producătoare vasluiene corelarea ju
atita în ărioaie. Cit să aducă porumbul
se chinuia din răs- s-au bucurat coope la baza de aici,
întocmai a tehnologiei prescrise, cit Bogdănești. Tirzii. Gugești. au rămas dicioasă cu recoltatul a transportu
puteri
să-l
scoată
ratorii din Medgi atunci să meargă
și administrarea unei doze sporite mult în urmă. în ceea ce privește lui, a livrărilor și depozitării întregii
afară. Noroc cu dia și Valea Daci
pină la siloz, cale
de îngrășăminte. Dar rezultatele au transportul si livrarea la fondul de recolte. Măsurile concrete întreprinse
drumețul
care
l-a
de 7—8 km, și să se
ț
lor,
și cîte socoteli
fost pe măsură. In acest prim an, stat, lucrurile nu stau însă la fel de au și început să prindă viață, ulti
învățat să-l desfăcă nu șț-au făcut ei pe
întoarcă apoi Cu
recolta obținută de pe această supra bine, deși în ultimele zile s-au îm mele zile marcind in acest sens
și să scoată pe rind
marfa cintărită. La
seama economiilor
față a fost de 7 486 kg porumb boabe bunătățit. Din datele furnizate de di evidentă’ scădere a decalajului.
afară roțile, oiștea... mari de carburanți citeva sute de metri
la hectar. Un record, pentru această recția agricolă reiese că peste 5 000
Ne este foarte ce le vor realiza,
de depozitul în cau
zonă. Iată de ce am hotărît ca pe tone de porumb sînt-Ia ora aceasta
greu să spunem, Păzind cum li se ri ză se află mii de
Petru NECULA
aqum, dacă, puțină dică o asemenea tone de porumb acorespondentul „Scînteii"
baza experienței dobîndite in viitorul in cimo. e adevărat ne oat de coceni
tatea mintii acelui
unitate chiar la dunat în grămezi,
rotar era mai mare marginea lanurilor. iar pentru transpor
decit a celor care La vremea culesu tul fiecărei tone
ne-au pus în fata lui s-au grăbit să pină lă siloz sc
faptului despre care încarce camioanele cheltuie de 7—8 ori
vom povesti. Ceea și remorcile, le-au mai mult combusti
ce putem spune si arătat apoi șoferilor bil și timp. In ace
*
gur este că isprava
*
unde
să ducă po lași timp se pierde
contemporanilor in
rumbul și să se în o importantă capa
zauză este incompa
toarcă repede că au citate de transport.
rabil mai păgubi
mult de cărat. t)ar Și asta in văzul și
toare. Pentru că nu la depozitul in cau cu acordul factori
este vorba de o că
ză nu l-au găsit lor răspunzători din
*
ruță, ci de un depo dăcit pe magazi agricultura județu
zit modern — o ner, care le-a ară lui. Nu se găsește
*
bază de recepție in tat alt drum. In nimeni cure să facă
zona Medgidia — tr-adevăr. totul este gestul drumețului
destinat conservării pata ; a fost pregă care a salvat casa
ț
porumbului, care a
tită și o instalație rotarului. Dar să
costat multe mili pentru descărcarea mai facă și ceva în
oane de lei. L-au mecanizată a știuplus : să-i pună și
construit încă de leților. Un singur la plată pe cei vianul trecut și, după 'ucru lipsește : etnnovați.
ce l-au \finlsat, au tarul! Magazinerul
Mijloacele mecanice, folosite intens la recoltarea porumbului. Aspect de muncă de pe terenurile I.A.S.
betonat ioată incin nefiind un om total
P. IOS1F
*

De ce unora le place mai mult
cuvintul „miine
azi“ ?

A*

Dar pentru minte... aveți cîntar?

<i
<
**

*
*

Ograda, județul Ialomița

Foto : A. Papadiuc

lizate în unitățile de frunte ale
județului. La I.A.S. Nazarcea, de
pe fiecare hectar cultivat cu gogoșari s-au cules pină acum 35 000
kg. ’ Dar chiar această recoltă de
excepție parc destul de mică dacă
o comparăm cu cea care se obține la
C.A.P. Topraisar. unde producția de
gogoșari a ajuns Ia 50 000 kg la hec
tar. La una din fermele I.A.S. Med
gidia am văzut o parcelă cultivată
cu varză, de pe Care șe va recolta
cel puțin 150 tone la hectar.
A fost un an legumicol bun. ce-i
drept, dar acest salt nu trebuie pus
numai pe seama condițiilor clima
tice mai favorabile, ci mai ales pe
seama condițiilor agrotehnice cu to
tul deosebite asigurate aid pentru
dezvoltarea legumiculturii, pentru
punerea acesteia pe baZe tehnice, cu
adevărat științifice, înființarea asociațiilor de legume a creat cadrul,
organizatoric prin care s-a asigu-'
rat concentrarea și specializarea
producției, ajungindu-se chiar la
specializarea unor ferme întregi pe
cîte un singur produs, Important
este că aceste forme superioare de»
organizare au fost aplicate si în ce
lelalte unități agricole cultivatoare
de legume. Există aid și un sistem
de cointeresare foarte riguros fun
damentat, prin care se îmbină în

modul cel mai fericit interesele uni
tăților agricole cu cele ale lucrători
lor agricoli. Trecerea la tehnologia
de cultivare a legumelor în așa-zisele culise, prin oare parceluțele sint
delimitate de fîșii cultivate cu po
rumb, a creat condiții pentru apli
carea sistemului' de retribuire în
bani și in natură, chiar și în cazul
asociațiilor legumicole. Lucrătorii de
aici sint retribuit! cu anumite can
tități de porumb obținut tocmai pe
aceste fișii, in funcție de producția
obținută de fiecare echipă sau om in
parte. Așa se explică faptul că într-un
județ, recunoscut pentru lipsa mare
de forță de muncă în agricultură, s-a
reușit în acest an nu numai să se
ajungă la o permanentizare a legu
micultorilor. dar să se și asigure lu
crarea în condiții foarte bune a ce
lor peste 10 000 hectare cultivate cu
legume.
Cu fiecare zi, în unitățile agricole
din județul Constanta campania de
recoltare a legumelor se apropie de
sfirșit. Dar în grădini a început să
apară o nouă recoltă : cea de spa
nac și ceapă verde. Primele cantități
au și ajuns pe piață și urmează să
crească și mai mult în următoarele
zile.

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP

Cifre care nu pot acoperi
grămezile de porumb
de la marginea lanurilor
în unitățile din Teleorman — organizare bună ia cules
și rezultate pe măsură, dar transportul la bazele de
recepție este necorespunzător
Din cele 123 780 hectare cultivate cu
porumb in județul Teleorman, pînă
ieri 19 octombrie, recolta a fost strinsă de pe 94 000 hectare. Duminică
și luni, pe o vreme foarte frumoasă,
s-a lucrat intens la recoltarea și mai
ales la transportarea porumbului de
pe cimp. Alături de cooperatori și
mecanizatori, mii de oameni ai muncii
din instituțiile și întreprinderile teleormănene. numeroși elevi au dat o
mină de ajutor la strînsul și depănușatul porumbului, la încărcarea lui
in mijloacele de transport. Pe ogoa
rele C.A.P. Poroschia se aflau circa
1 000 de oameni din Alexandria, lu
crători de la întreprinderea de pano
uri și tablouri electrice, de Ia cea de
aparataje și accesorii, de la uniunea
județeană a cooperativelor de con
sum. Hărnicia lor se măsoară in
citeva cifre : 50 hectare recoltate și
eliberate de coceni. 20 tone de po
rumb depănușate. 100 tone încărcate
in mijloacele de transport. De la in
ginerul Ancu Argeșanu, șeful fermei
nr. 2, am aflat că recolta a fost strînsă pînă acum de pe aproape 500 hec
tare din 800 hectare. Pe cîmp nu am
văzut nici o grămadă de știuleți.
totul transportîhdu-se ih aceeași zi
du autocamioanele și remorcile la
baza de recepție.
La C.A.P. Beiu s-au strips in ultimele zile in cimp circa 150 tone de
porumb. „Am aVut o formație de 20
combine, iar mijloacele de transport,
insuficiente, nu au ținut pasul cu
recoltatul — se justifică președintele
cooperativei. Stan Păduraru. AstSfei
avem 12 capacități de transport cu
Care vom pune la adăpost întreaga
cantitate."
Și Ia C.A.P. „7 Noiembrie" Alexan
dria am întilnit mulți tineri, elevi ai
școlilor generale și liceelor din mu
nicipiu. Sint circa 600 și lucrează Ia
depănușatul porumbului. Dar coope-

ratori nu prea am întilnit. Șefa fer
mei nr. 1, Polixenia Manole, ne spune
că sint la semănat, dar nu reușește
să ne convingă că ar fi fost nevoie
de toți 70 acolo... Vremea este încă
excelentă, dar aici cei care trebuie
să se grăbească nu o fac. In cîmp au
mai rămas 100 tone de porumb ; E
drept, 5 mijloace de transport au ple
cat la baza de recepție, „dar nu se
vor mai întoarce astăzi", afirmă șefa
de fbrmă. Și alături la ferma nr. 1
mecanizatorii, deși au venit pe Ia ora
9. iar acum deși ceasul nu e trecut
de 11, se pregătesc de plecare... Sint
aici 12 combine, dar suprafața recol
tată nu depășește 10 hectare. Mais
trul Gheorghe Nuță, conducătorul
formației de mecanizatori, ne arată
cele 40 de tone de porumb depozitate
direct pc pămint și ne spune: „Dacă
ar avea cine să-1 depănușeze. să-1
încarce și să-1 transporte, am mai
lucra, dar așa..." Sigur, o asemenea
„organizare a muncii" este explicabi
lă dacă avem în vedere faptul că
șeful de fermă sau altcineva din con
ducerea cooperativei agricole nu și-a
făcut timp să treacă pe aici. Iar zi
lele trec, și în alte Condiții se va lu
cra atunci cind vor începe ploile,
cind temperatura va scădea.
Că nu peste tot se folosesc la ma
ximum condițiile climatice favora
bile din această toamnă o dovedesc și
cantitățile mari de porumb aflate in
cimp. De fapt, la ora actuală locul cel
mai îngust în cadrul fluxului de lu
crări il constituie transportul recoltei
la bazele de recepție. Problemele cu
care se mai confruntă bunul mers al
lucrărilor agricole de toamnă trebuie să stea în atenția tuturor factorilor că concură Ia strîngerea și de
pozitarea producției.

Stan ȘTEFAN
corespondentul

„Scînteii"

Fruntașii în întrecerea socialistă pe primele nouă luni ale anului
Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe
nouă luni ale anului în curs de alte colective de oameni ai muncii din
industrie, transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor și uni
tăți prestatoare de servicii pentru populație.
Potrivit rezultatelor obținute și punctajului general stabilit pe baza
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a în
trecerii, în cele nouă luni din acest an *) pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locui I : Exploatarea minieră
Cavnic, județul Maramureș, cu 127,4
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro»
ducția netă, 8,1 la sută la producția
fizică, 7 la sută la producția marfă
vindută și încasată, 1,1 la sută la vo
lumul de pregătiri miniere. 6,4 la
sută la productivitatea muncii; con
sumurile normate de materiale au
fost reduse cu 15,4 la sută, iar cele
de combustibil și energie electrică cu
5,6 la sută.
Locul II : Exploatarea minieră
Deva.
Locul III : întreprinderea minieră
Barza, județul Hunedoara.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrorentrale Porțile de Fier, cu 456.1
puncta.
Principalii indicatori de pian au
fost depășiți cu : 9,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția Sistemului energe
tic național; s-a încadrat in bugetul
de. cheltuieli și In sarcinile de plan
la productivitatea muncii; consumul
de energie electrică pentru consumul
propriu tehnologic a fost redus cu
5 7 I«i stită
Locul II : întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Rimnicu Vîlcea.
ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLOATĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Hunedoa
ra, cu 676,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,3 la sută la volu
*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe 8 luni.

mul lucrărilor geologice, 5,8 la sută
la volumul fizic la forajul cu son
deze, 3.8 la sută la volumul produc
ției normate pe o persoană, 3,5 la
sută Ia volumul fizic la lucrările mi
niere ; cheltuielile la 1 000 lei lucrări
geologice au fost reduse cu 1,4 la
sută.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș.
Locul III ; întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Cluj.
IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRILOR METALURGICE
Locul I : Combinatul metalurgic
Cimpia Turzii, județul Cluj, cu 444,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fast depășiți cu : 5,8 la sută la ex
port, 1 Ia sută la producția netă șl
productivitatea muncii, 1,3 la sută Ia
producția marfă vindută și încasată,
2.7 Ia sută la beneficii, 4,3 la sută la
livrări de mărfuri Ia fondul pieței;
consumurile normate de energie elec
trică și combustibil au fost reduse cu
1.8 la sută.
Locul II : întreprinderea de țevi
Roman, județul Neamț.
Locul III : întreprinderea metalur
gică Aiud, județul Alba.
ÎN INDUSTRIA
DE UTILAJ ENERGETIC,
PETROLIER ȘI UTILAJ
TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE,
CHIMIE, MATERIAL
DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : fntreprinderea „Armătu
ra" Cluj-Napoca, cu 962,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 5,9 la sută la produc
ția netă, 2,1 la sută la export, 3.5 Ia
sută la producția fizică, 2.7 la sută
la producția marfă vindută și Înca
sată, 4,5 la sută la productivitatea
muncii, 1,1 la sută la beneficii, 46,6
la sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; cheltuielile totale la l 000

lei producție marfă'au fost reduse cu
1.6 la sută, iar cele materiale cu 4.7
la sută.
Locul II : întreprinderea de ven
tilatoare București,
Locul III : întreprinderea metalur
gică Bacău.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de matri
țe și piese din fontă Odorheiu Secu
iesc, cu 2 242,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 56,5 la sută la pro
ducția netă. 20,4 la sută la producția
marfă vindută și încasată, 31,6 la
sută la productivitatea muncii, 14 la
sută la livrări de mărfuri la fondul
pieței: beneficiile planificate au fast
depășite substanțial; cheltuielile to
tale la 1 000 Iei producție marfă au
last reduse cu 16,7 la sută, iar cele
materiale cu 17,5 la sută.
Locul II : Unitatea de construcții și
reparații și piese de schimb Vatra
Dornei.
Locul III : Uzina de utilaj minier
și reparații Alba lulia.
IN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE,
COSMETICE, COLORANȚI
ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de medica
mente București, cu 646,7 puncte.
Principalii indicatori de plin au fost
depășiți cu t 12,4 la sută la producția
netă, 3,4 la sută la producția fizică,
3.7 la sută la producția marfă vin
dută și încasată, 7,6 la sută la produc
tivitatea muncii, 27,8 la sută la bene
ficii, 3,5 la sută la livrări de mărfuri
la fondul pieței ; cheltuielile totale
planificate la 1 000 lei producție marfă
au fost reduse cu 2,9 la sută, iar cele
materiale cu 5 la sută.
Locul II : întreprinderea de pro
duse cosmetice Nivea Brașov.
Locul III : întreprinderea de me
dicamente „Sintofarm“-București.
IN INDUSTRIA CELULOZEI
ȘI HÎRTIEI
Locul I: întreprinderea de hirtie
cretată și carton ondulat Ghimbav,
județul Brașov, cu 1 645,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu : 9,4 la sută la producția
netă, 5,3 la sută la producția fizică,
8.9 la sută la producția marfă vin
dută și încasată, 10,1 la sută la pro

ductivitatea muncii, 50,5 la sută la
beneficii ; sarcinile planificate la ex
port au fost depășite ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție marfă au
fost reduse cu 0.3 la sută, iar cele
materiale cu 1,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de cartoa
ne și confecții Scăeni, județul Pra
hova.
Locul III : întreprinderea de hirtie
Și cartoane „Comuna din Paris" Pia
tra- Neamț.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : Întreprinderea de confec
ții Birlad, județul Vaslui, eu 748,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu: 12.7 la sută la export, 2,7
la sută la producția fizică, 0.9 la sută
la producția netă, 1.7 la sută la pro
ductivitatea muncii : consumurile
normate de materii prime si mate
riale au fost reduse cu 6,5 la sută,
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 3.3 la sută.
Locul II : Întreprinderea de confec
ții Suceava.
Locul III : întreprinderea de con
fecții Rimnicu Sărat, județul Buzău.
CENTRALA INDUSTRIEI STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
A ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de porțe
lan și menaj Curtea de Argeș, județul
Argeș, cu 1032,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 10,8 la sută la export,
6 lă sută la producția fizică. 7,1 la
sută la producția marfă vindută și
încasată, 6,9 la sută la productivita
tea muncii, 23,6 la sută la beneficii,
10,1 Ia sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție marfă
au fost reduse cu 2,5 la sută, iar cele
materiale cu 3,8 la sută.
,
Locul II : Întreprinderea de por
țelan Alba Iulla.
Locul III : întreprinderea „Arădeanca", județul Arad.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI ȘI A PRODUSELOR
ZAHAROASE
Locul I: întreprinderea de ulei
„Muntenia" București, cu 974,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu : 19,4 la sută la producția

netă, 27,1 la sută la export, 18,6 la
sută la producția fizică, 14,5 la sută
la producția marfă vindută șl înca
sată, 20,6 la sută la productivitatea
muncii, 1.6 la sută la livrări la fon
dul pieței; sarcinile de plan la bene
ficii au fost depășite substanțial ;
cheltuielile totale la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse eu 2 la sută,
iar cele materiale cu 0,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de ulei
„Unirea" Iași.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNICMIXT
Locui I : întreprinderea agricolă
de stat Ptejmer, județul Brașov, cu
516 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 6.2 la sută la pro
ducția de lapte de vacă. 2,2 la sută la
livrări la fondul de stat de lapte de
vacă, 10,3 la sută la livrările de carne,
36.9 Ia sută la beneficii ; sporul de
creștere planificat a fost depășit cu
8.4 la sută.
IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE
Locul I : Întreprinderea de exploa
tare portuară Constanța, cu 1007,1
puncte.
Principalii indicatori de olan au fost
depășiți cu : 6 la sută la producția
netă, 4,1 la sută la venituri brute,
8.5 la sută la productivitatea muncii,
10 Ia sută Ia volumul traficului por
tuar ; indicele planificat de utilizare
a capacității utilajelor a fost depășit
cu 3.6 la sută, consumul normat de
combustibil și energie electrică a fost
redus cu 14 la sută.
IN COOPERAȚIA DE CONSUM —
UNIUNI JUDEȚENE
Locul I : Uniunea județeană a cooferativelor de consum Vilcea, cu
196,3 puncte»
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 38.7 la sută la intrări
la fondul de stat. 17,1 la sută la pro
ducția industriei mici, 0.9 la sută la
prestări servicii pentru populație. 37,8
la sută la export. 55,6 la sută la be
neficii. 7,6 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței.
Locul Ii : Uniunea iudeteană a coo
perativelor de consum Gorj.
Locul III : Uniunea județeană ă
cooperativelor de consum Covasna.

(Agerpres)

Ofertă diversificată de mașini și utilaje grele
pentru construcții și minerit
Producătorii de utilaje și autove
hicule grele, destinate lucrărilor pe
marile șantiere, în exploatările mi
niere de suprafață sau pentru ame
najările hidrotehnice expun, la ac
tuala ediție a Tîrgului internațional
București, o serie de noutăți, care
se bucură, in aceste zile, de intere
sul vizitatorilor, specialiștilor și oa
menilor de afaceri de peste hotare.
Citeva din caracteristicile noilor
produse sint prezentate de tovarășul
ing. Pompiliu Petrescu, director ad
junct la întreprinderea de comerț
exterior „Autoexportimport" :
— încărcătoarele frontale impre
sionează nu numai prin torta meca
nică de care dispun, ci și prin ma
nevrabilitatea și siguranța in func
ționare, testate pe șantierul canalului
Dunăre—Marea Neagră și in exploa
tările miniere la suprafață- din bazi
nul Olteniei. Fabricate in trei vari

ante, încărcătoarele frontale dispun
de o capacitate a cupei de 10, 16 și
20—24 mc. încărcătorul de 20—24 mc
este dotat cu un motor de 980 CP
și are o înălțime maximă de ridica
re a cupei de 10 m. Aceasta ii per
mite să lucreze in „tandem" cu au
tobasculantele de mare capacitate.
Și in această clasă de produse, co
lectivul intreprinderii din Mirșa pre»
zintă o noutate — autobasculanta de
55 tone cu șasiu rigid. Avind un
motor de 615 CP, noul vehicul dispu
ne de o capacitate a benei de 38,6
mc, timpul de basculare fiind doar
de 15 secunde. Buldozerul de mare
capacitate, care întregește șirul nou
tăților. are o forță de împingere ma
ximă de 115 t.f. Aceste produse con
stituie, împreună cu autovehiculele
din familia, „Roman", subiectul tra
tativelor comerciale pe care le pur
tăm în aceste zile cu firme din nu
meroase țări.

Opinii ale unor participant de peste hotare
WILIAM MAYER, directorul pa
vilionului Cehoslovaciei: „Țara noas
tră este al patrulea partener comer
cial al României și, conform înțelege
rilor stabilite, in actualul cincinal vo
lumul schimburilor economice recipro
ce va spori cu peste 60 la sută fată de
cincinalul anterior. De remarcat că
50 la sută din volumul acestor schim
buri dețin mașinile și utilajele,
ceea ce asigură o bază solidă dezvol
tării pe mai departe a colaborării
noastre economice și tehnico-științifice. Cehoslovacia exportă in Româ
nia in principal mașini-unelte. utilaj
energetic, autoturisme și autovehicu
le, produse metalurgice și bunuri de
larg consum, importind din țara
dumneavoastră instalații petroliere,
mașini-unelte, produse chimice, rul
menți. tehnică de calcul și produse
ale industriilor alimentară și ușoa
ră. Cele 15 organizații de comerț ex
terior din Cehoslovacia prezente la
T.I.B. ’81 acționează în aceste zile,
împreună cu partenerii români, pen
tru lărgirea și diversificarea schim
burilor reciproce de mărfuri, pentru

adincirea cooperării și specializării
in producție — domeniu în care s-au
obținut rezultate deosebit de bune".
HAG ELNAIM, directorul pavilio
nului Sudanului : „Țară in curs de
dezvoltare. Sudanul iși orientează
eforturile atît spre întărirea agricul
turii — ramură de bază a econo
miei noastre, cit și spre formarea
unei industrii naționale. Desfășura
rea Tirgului internațional de la Bucu
rești, la care participăm pentru a pa
tra oară, este un excelent prilej pen
tru promovarea exporturilor suda
neze, cit și pentru găsirea de noi po
sibilități, alături de partenerii români,
în vederea satisfacerii unor cerințe
ale economiei noastre. România ex
portă in Sudan tractoare, utilaj de
foraj și extracție a țițeiului, con
fecții și importă bumbac, piei de ani
male. gumă arabică. Aș dori să
sdblintez eforturile organizatorilor
acestui tîrg pentru asigurarea de
condiții superioare de expunere
tuturor participanților.

Dan CONSTANTIN
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

\
Stimate tovarășe Jaruzelski,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de prim-secretar al
umitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, vă adresez,
■i, numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, cele mai calde felicitări, urări de mult succes în îndeplinirea
sarcinii de înaltă răspundere care v-a fost încredințată.
Îmi exprim, și cu această ocazie, ferma convingere că relațiile tradiționale
de prietenie statornicite intre partidele și țările noastre vor continua să se
i.ezvolte pe multiple planuri, spre binele și in interesul popoarelor român
șl polonez, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, al cooperării
și colaborării internaționale.
Vă adresez dumneavoastră, comuniștilor polonezi, clasei muncitoare,
întregului popor polonez prieten, urarea fierbinte ,de a depăși, în strinsă
și deplină unitate, actuala situație, de,a asigura garantarea înaintării ferme
a Poloniei pe calea socialismului, independenței și suveranității patriei,
irespunzător intereselor supreme ale oamenilor muncii polonezi, ale cauzei
socialismului și păcii in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Cronica
Luni, prof. Ion Urau, prim-vicepresedinte al Consiliului Național
pentru Știință si Tehnologie, a pri
mit pe prof. Anatolii Alexeevici La
gunov. vicepreședinte al Academiei
de Știinte a U.R.S.S., rector al Uni
versității de Stat ,.M. V. Lomonosov1*
din Moscova, care face o vizită în
tara noastră.
în cadrul intîlnirli oaspetele a ru
gat să se transmită tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceausescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință si Tehno
logie. un călduros salut din partea
oamenilor de știință din U.R.S.S. si
a sa personal. împreună cu urări de
noi succese in multilaterala si pres
tigioasa activitate pe care o desfă
șoară.
Mulțumind pentru urările adresate,
prof. Ion Ursu a rugat să se trans
mită. din partea tovarășei Elena
Ceausescu, oamenilor de știință so
vietici urări de noi succese în acti
vitatea de cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică.
în continuare au fost prezentate
unele din realizările științei si teh
nologiei românești si preocupările pe
perioada acestui cincinal și in per
spectivă. Totodată, au fost subliniate
posibilitățile largi de dezvoltare si
adincire a colaborării si cooperării
științifice și tehnologice dintre cele
două tari. în special în domeniile fi
zicii. energiei și energeticii.
Au participat prof. Șerban Țițeica,
vicepreședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, prof. Ion
Teoreanu, vicepreședinte al C.N.Ș.T..
prof. Ion Popescu-Iovițu, rector al
Universității din București, precum și
reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S.
în tara noastră,

★

Tovarășul, Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale. >a primit,
luni, pe Alhaji Ahmadu Nahuce. mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Federal al Comerțului din Republica
Federală Nigeria, care, în fruntea
unei delegații, ne vizitează tara cu
prilejul Tirgului internațional Bucu
rești.
în timpul întrevederii au fost ana
lizate posibilitățile extinderii schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice dintre cele două țări.
La întrevedere au participat Ion
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope«ârii economice internaționale, pre
cum si Abdul Kadir Dafuwa Gadau,
ambasadorul R.F. Nigeria la Bucu
rești.

în aceeași zi. tovarășul Cornel
Burtică ă primit pe Hashim' Aqrawi,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21,
23 și 23 octombrie. In țară : Vreme
schimbătoare, cerul temporar noros. In
nordul țării vor cădea ploi locale, care
vor avea și caracter de averse. In rest,
ploi izolate. Vint slab pînă la moderat,
cu intensificări locale, Îndeosebi tn zo
nele de munte. Temperaturile minime

zilei
ministru de stat in guvernul Repu
blicii Irak, oare se află in tara noas
tră cu ocazia T.I.B.’Sl.
în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea
pe multiple planuri a cooperării economice româno-lrakiene si lărgirea
schimburilor comerciale dintre Româ
nia șl Irak.
La întrevedere a luat parte Ion
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. A fost
de față Dhiab M. Al-Algawi. amba
sadorul Republicii Irak la București.

★

Ministrul afacerilor externe, Ștefan
Andrei, a avut, în cursul zilei de du
minică, o întrevedere cu Laurence
Eagleburger, asistent al secretarului
de stat al S.U.A. pentru probleme
europene, care se află în vizită în
țara noastră.
Au fost discutate aspecte privind
diversificarea și adîncirea în conti
nuare a relațiilor bilaterale românoamericane, precum și unele proble
me ale vieții politice internaționale,
în acest cadru a avut loc un schimb
de păreri cu privise la dezarmare,
securitate și cooperare in Europa și
in legătură cu alte probleme de in
teres comun.
A participat Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
A luat parte David B. Funderburk,
ambasadorul S.U.A. la București.
★
Duminică a acostat in portul Con
stanța
motonava
„Volkerfreund*
schaft
1, sub pavilion R.D.G., avind la
bord 463 de pasageri, lucrători din aparatul de partid al P.S.U.G., ve
terani ai mișcării muncitorești din
R.D. Germană, care fac o vizită de
prietenie prin mai mțtlte porturi ale
unor țări socialiste.
La sosire, oaspeții au fost întimplnați de reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat. A fost
prezent Siegfried Bock, ambasadorul
R.D. Germane la București.
Oaspeții au vizitat obiective cultu
rale din Constanța și stațiunile turis
tice de pe litoralul românesc al Mă
rii Negre, au asistat la un spectacol
de cintece și dansuri populare ro
mânești.
Un grup de activiști, condus de
Hans Modrow, membru al C.C. al
P.S.U.G., prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Dresîla. a avut o
intilnire la sediul comitetului jude
țean de partid cu Ion Stoian. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului județean Constanța al
P.C.R.
în aceeași zi, motonava „Volkerfreundschaft11 a părăsit portul Con
stanța.
(Agerpres)
vor fi cuprinse Intre zero și 10 grade,
izolat mal coborlte în estul Transilva
niei. iar cele maxime intre 14 șl 22 gra
de. Izolat, In nordul țării, se va semna
la brumă. Ceață locală, dimineața șl
seara. în București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. favo
rabil ploii de scurtă durată. Vint slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 4 și 7 grade,
iar cele maxime intre 18 și 22 grade.
Dimineața, ceață slabă. (Ileana Mihâilâ,
meteorolog de sevlclu)

Plecarea secretarului
general al Partidului
Comunist din Uruguay
Duminică a părăsit Capitala tova
rășul Rodney Arismendi, secretar ge
neral al Partidului Comunist din
Uruguay, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, a efectuat o vizită in țara
noastră. La plecare, pe aeroportul
Otopeni, oaspetele a fost salutat de
tovarășii Virgil Cazacu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Dumitru
Turcuș, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
în timpul vizitei în țara noastră,
tovarășul Rodney Arismendi a avut
întrevederi la comitetele județene
Argeș și Vilcea ale P.C.R. și a vi
zitat obiective economice și socialculturale din aceste județe și din Ca
pitală.

Adunări generale consacrate
dezbaterii și aprobării
sarcinilor de plan
pe anul 1982
întruniți in adunările generale
pentru dezbaterea sarcinilor ce le re
vin în anul 1982, oamenii muncii din
Combinatul siderurgic și cei din în
treprinderea constructoare de ma
șini din orașul Reșița și-au exprimat
satisfacția și deplina aprobare fată
de prevederile planului celui de-al
II-lea an al actualului cincinal.
în telegramele adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, participanții la cele două
adunări raportează cu îndreptățită
mindrie că în perioada ianuarie-septembrie a.c. au obținut importante
realizări in activitatea de producție.'
Astfel, siderurgiștii au produs peste
plan 15 238 tone cocs, 30 288 tone oțel
aliat și alte produse solicitate de eco
nomia națională, fapt ce a condus la
depășirea producției marfă cu peste
22 milioane lei. La rîndul lor. con
structorii de mașini au realizat pe
primele trei trimestre din acest an
planul producției nete in proporție
de 104,2 la sută, au fabricat impor
tante cantități suplimentare de utilai
metalurgic, piese de schimb, mașini
electrice, boghiuri pentru locomotive,
piese turnate din metale neferoase.
Exprimind voința tuturor oameni
lor muncii din cele două mari între
prinderi industriale reșițene. participanții se angajează să acționeze cu
hotărire pentru valorificarea tot mai
bună a potențialului tehnic si uman
de care dispun, să facă totul pentru
a îndeplini in mod exemplar sarci
nile ce le revin din istoricele hotăriri
ale Congresului al XII-lea al P.C.R.

tv
PROGRAMELE l și 2
0,00 Teleșcoală
9,20 Cintec drag am adunat
în jurul orei 9,45. Transmisiune
directa : ceremonia plecării pri
mului ministru al Indiei
10,05 Teleșcoală
10.25 Laborator TVS
10.45 Invâțâmint preșcolar
11,00 Curs de limba engleză
11.20 Curs de limba germană
11,40 Cincinal ’81—'85
12,10 In lumea enigmelor
12,35 Telex
PROGRAMUL 1
15,30 Rugbi : Selecționata de sud a
României — Noua Zeelandă
17,00 Teleșcoală
17.20 Clubul tineretului
18,05 Almanah pionieresc
18.25 Consultații in sprijinul tnvățămintulul politico-ideologic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Civica
20,15 Teatru TV : Integrala Shakespea
re. „Henric al V-lea“
22,05 Melodii românești de ieri șl de azi
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copil: „Căpitan
la 15 anl“. Reluarea episodului 2
19.50 Seară de operă TV : „O noapte
furtunoasă"
20.50 Viața economică
21.20 Pe locuri, fiți gata... zîmbitl I
22,05 Balet cubanez
22.20 Telejurnal
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Eveniment rugbistic
la Constanta

Romulus Gabor — cel mai bun jucător
al campionatului mondial de fotbal pentru juniori
Antrenorul vest-german Weise : Adevărata finală a fost meciul cu echipa
României

în ansamblul

frumoasei perfor
manțe a echipei României la cam
pionatul mondial de fotbal pentru
juniori — locul al Ul-lea si meda
liile de bronz — se înscrie si desem
narea hunedoreanului Romulus Ga
bor (originar din comuna Pui, ju
dețul Hunedoara)
drept cel mai
bun jucător al turneului din Aus
tralia. Tinărul fotbalist roman a
primit acest titlu pe baza unul
punctaj net superior celor clasați
pe locurile următoare, astfel : Romulus Gabor — 79 p, față de Zorc
(R.F. Germania) — 27 p si Volfarth
(R.F. Germania) — 16 p, ambii din
formația vest-germană, care a ciștigat finala campionatului mondial
de juniori. Amintim că laureatul
precedentei ediții a campionatului
fusese renumitul jucător argentinean Diego Maradona.
Cu referire la talentul tinerilor
noștri jucători redăm un fragment
din corespondența agenției „France
Presse" pe marginea meciului din

© CERCETĂRI PRI
VIND ORIGINEA SISTE
MULUI SOLAR. Centrcle
științifice respective din U.R.S.S.
și Franța au convenit să lan
seze, spre sfirșitul anului 1984,
două sonde de explorare inter
planetară. Intr-o primă fază, ele
vor fi plasate pe o orbită in
jurul planetei Venus, două mo
dule tlrmind a se desprinde de
sonde pentru a efectua, de la
solul venusian, o serie de ana
lize a compoziției chimice a
atmosferei acestei planete. Apoi,
in faza cea mai spectaculoasă a
misiunii, sondele se vor înde
părta de Venus indreptlndu-se,
pe o traiectorie complexă, in
„căutarea" vestitei comete Hal
ley. Deoarece structura comete

tre echipele României si Angliei,
scor 1—0, prin acel gol marcat de
Gabor, exemplu de execuție a unei
lovituri libere, prezentat de mai
multe ori pe micile ecrane : „Su
periori tehnic și tactic, cu un bun
joc colectiv, fotbaliștii români si-a-u
impus superioritatea, cucerind pe
merit medaliile de bronz. Ei au
deschis scorul in minutul 36, iar,
în repriza secundă, au avut alte
citeva ocazii favorabile de a în
scrie. Această victorie a recompen
sat eforturile unei echipe care, cu
puțină sansă in semifinala cu for
mația R.F. Germania, ar fi putut
obține titlul de campioană mon
dială''.
Semnificativi este și declarația
antrenorului echipei campioane
mondiale, Dietrich Weise, la înche
ierea turneului : „Adevărata finală
și meciul cel mai greu l-am dispu
tat de fapt miercuri, in partida cu
echipa României".

lor pare să fi evoluat destul
de puțin de la originea lor, se
așteaptă ca observațiile științi
fice să clarifice nu numai com
poziția exactă a nucleului și a
cozii, dar- să furnizeze și infor
mații de natură să permită o
mai bună Înțelegere a procesu
lui de formare a sistemului
solar.

• 60 DE PAGINI PE...
O ILUSTRATĂ. Un toxt
tut la mașină însumind 60 de
pagini poate să încapă pe o fișă
de dimensiunile unei ilustrate —
aceasta este performanta obți
nută de specialiștii in tehnica de
microfilmare dtn R.D.G. Utili
zarea microfilmelor in diferite
sfere de activitate aduce impor
tante economii. S-a calculat că
introducerea lor in sfera activi

Azi, meciul
între Selecționata de sud
a României și celebra
echipă a Noii Zeelande
CONSTANȚA 19 (Agerpres). — As
tăzi. pe stadionul ..1 Mai“ din Con
stanta se va desfășura Primul meci
din cadrul turneului european al ce
lebrei formații de rugbi a Noii Zee
lande. care va intîlni Selecționata de
sud a României, această partidă con
stituind totodată o premieră pentru
sportul 'cu balonul oval din Româ
nia. prin prezenta în tara noastră a
selecționatei „AII Blacks", una dintre
cele mal puternice din lume. Actua
lul turneu de două locuri al jucă
torilor neozeelandezi — al doilea
meci va avea loc simbătâ. ne sta
dionul ..23 August" din București, cu
prima reprezentativă a României —
constituie o nouă dovadă a aprecie
rii de care se bucură rugbiul româ
nesc in arena internațională, in ul
timii ani inresistrîndu-se o lărgire
constantă a contactelor internaționa
le. cu rezultate meritorii in compa
nia unor echipe aflate în fruntea ie
rarhiei mondiale.
Meciul, care va începe la ora 15,30,
va fi arbitrat de A. Richards (Tara
Galilor).

tății economico-sociale din în
treaga tară va permite reduce
rea oină la 60 la sută a cheltuie
lilor pentru hirtia necesară mul
tiplicării documentelor si scurta
rea cu 90 la sută a timpului
necesar pentru studierea infor
mației păstrate.

• AVANTAJELE SOLARIILOR. Suprafața totală a
solariilor acoperite cu polietilenă
este în prezent, în Bulgaria, de
950 de hectare sau ds 1,1 metru
pătrat pe locuitor. După opinia
specialiștilor bulgari, soiariile
prezintă numeroase avantaje
față de serele acoperite cu gea
muri, în sensul reducerii consu
mului de energie și utilizării
complexe a solului. Astfel, in
orașul Kirdjali, într-un solar au
fost plantate citrice, iar la Har-
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PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
- idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei
întregul potențial al științei - consacrat bunăstării popoarelor
într-o atmosferă de înaltă răspun
dere și de angajare plenară, luni a
avut loc adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la
Institutul central pentru construcții
de mașini. A fost analizată, in spiri
tul sarcinilor și indicațiilor trasate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, activita
tea desfășurată de consiliul oameni
lor muncii, de întreg colectivul pen
tru îndeplinirea planului ne anul
1981. Au fost dezbătute, totodată, sar
cinile de plan pe anul 1982, stabilindu-se măsurile ce se impun să asigure
îndeplinirea obiectivelor propuse.
Darea de seamă și dezbaterile au
evidențiat că, pe lingă celelalte reali
zări obținute în domeniul ingineriei
tehnologice și proiectării, în activita
tea de, microproducție și producție
industrială, oamenii muncii din ca
drul institutului au înregistrat suc
cese importante in direcția reducerii
consumurilor materiale și energetice.
Astfel, ca urmare a îndeplinirii obiec
tivelor de cercetare științifică si dez
voltare tehnologică ce au în vedere

reducerea consumurilor, ca urmare a
reproiectării unor produse, asimilării
de produse noi, cu un grad înalt de
tehnicitate, introducerii și extinderii
de tehnologii avansate, se estimează'
economii ănuale în valoare de circa
18 500 tone metal, peste 45 000 tone

se asigure scurtarea ciclului de cer
cetare, respectiv a duratei de trecere
de la faza de laborator sau pilot la
cea industrială.
Discuțiile âu relevat, pe lingă as
pectele direct legate de activitatea
de cercetare și producție, că știința

Ceaușescu rostite cu prilejul celui
de-al XVI-lea Congres internațional
de istorie a științei și al celui de-al
doilea Congres național de chimie,
care constituie o vibrantă chemare
adresată tuturor oamenilor de știință
pentru a face totul ca întregul po
tențial al științei și tehnicii contem
porane să fie consacrat progresului
și bunăstării popoarelor de pretu
tindeni, asigurării dreptului suprem
al oamenilor la viață, la pace.
Participanții au arătat că și cer
cetătorii, oamenii de știință din do
meniul construcțiilor de mașini
susțin constituirea Comitetului Na
țional „Oamenii de știință și pacea",
din care vor face parte și reprezen
tanții lor, aleși in această adunare
generală, cit și a unui comitet in
ternațional ce va uni organismele
naționale. El va permite tuturor ce
lor care lucrează in domeniul știin
ței să-și exprime opiniile în toate
marile probleme ale lumii contem
porane.

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii
de la institutul central pentru construcții de mașini
combustibil conventional pe an și
aproximativ 12 250 kWh.
Abordind și alte aspecte ale acti
vității de cercetare din institut, vor
bitorii s-au referit pe larg la acțiu
nea de tipizare, pentru care tematica
planului pe 1982 cuprinde sarcini mult
sporite față de perioada precedentă.
Analiza, în spirit critic, a neajunsu
rilor manifestate in această perioadă
a evidențiat faptul că se impune o
repartizare mai judicioasă a poten
țialului de creație științifică, incit să

este făcută pentru oameni, pentru
binele și fericirea acestora și nu îm
potriva lor. Participanții — cercetă
tori, proiectanți, ingineri, tehnicieni —
au subliniat, și cu acest prilej, ade
ziunea lor unanimă la ideile de
inestimabilă valoare, de un profund
umanism cuprinse în mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu adre
sat participanților la Simpozionul in
ternațional „Oamenii de știință și
pacea", cit și in cuvîntările toyarășei
academician doctor inginer Elena

(Agerpres)

în slujba vieții, a demnității omului
Niciodată in îndelungata șl pli
na de meandre istorie a omenirii,
știința n-a beneficiat de un mai
mare avînt și n-a reprezentat, cum
spunea Francis Bacon, o mai.
mare putere ca-n zilele noastre.
De asemenea, niciodată speța
umană n-a fost mai în pericol, mai
amenințată cu distrugerea ca-n
ultima vreme, iar planeta noastră
cu dispariția datorită roadelor
științei și tehnologiei. Sesizînd
această realitate, adevăratele di
mensiuni ale cursei înarmărilor și
ale utilizării cuceririlor inteligen
ței cercetătorilor și savanților în
scopuri militare, străine nobilelor
idealuri ale oamenilor de știință,
tovarășul Nicolae Ceaușescu che
ma vibrant in Mesajul său adresat
participanților Ia Simpozionul in
ternațional „Oamenii de știință și
pacea" : „Mai mult ca oricind se
impune organizarea unui puternic

Acad. Cristofor SIMIONESCU

front mondial al oamenilor de
știință eare să acționeze și să-și
spună cuvintul autorizat Ia Orga
nizația Națiunilor Unite, la confe
rința de dezarmare și-n alte orga
nisme internaționale in legătură
cu dezarmarea și asigurarea unei
păci trainice pe planeta noastră."
Pentru savanții lumii a devenit
limpede că această chemare izvo
răște ca o necesitate, că descope
ririle din ultimele decenii' pot
înălța și sluji demnitatea omului
6au declanșa reacții în lanț fără
posibilitatea de control și deschi
de calea directă spre degradarea
speciei umane. Este de neimaginat
ca savanții lumii să accepte des
fășurarea evenimentelor pe acest

ultim drum, ca aurul cenușiu să
devină instrument al terorii nu
cleare, al bombelor sofisticate pină
la neutroni, al mutațiilor genetice
în scopuri militare; al chimiei ca
armă de distrugere. A sosit mo
mentul să se unească și să decidă
ca știința să nu poată fi decit armă
a vieții, a bunăstării și fericirii
oamenilor.
în acest spirit și în deplin acord
cu tradițiile sale, știința și tehnica,
întreaga cultură românească chea
mă la front mondial unic pentru
jqace și progres pe planeta noastră.
Savanții români cunosc că această
opțiune
corespunde
interesului
propriului popor și tuturor națiu
nilor, că programul de ascensiune

a țării pe culmî de cultură sl civi
lizație respinge politica înarmării
și reclamă eforturi fizice si intelec
tuale într-un climat de pace și de
cooperare internațională. Adop
tarea
Mesajului
președintelui
României și a Apelului adresat oa
menilor de știință de la simpozio
nul din București drept documen
te de lucru ale O.N.U. reprezintă
o recunoaștere a actualității, și în
țelepciunii acestora, un prim pas
pe calea consolidării unui front
mondial al oamenilor de știință in
slujba păcii.
Sint profund convins că această
acțiune se cere sprijinită de toate
mințile sănătoase și inteligențele
pozitive și cred în capacitatea omu
lui de știință de a stăvili, printr-un efort concertat, cursa înar
mărilor și a inaugura o epocă» de
pace, securitate și colaborare in
ternațională. Mă consider soldat al
acestui front.

Planeta Pămînt — o planetă a vieții, a izbînzii
spiritului pașnic, rațional!
Caracteristic pentru societatea
actuală este uriașa dezvoltare a
științelor, revoluționind gindirea și
oferind, in urma unui complex pro
ces de adaptare și inovație, nebă
nuite posibilități de progres tehnic.
Nu trebuie să uităm însă nici o cli
pă că civilizația noastră este rodul
unui efort colectiv. început cu se
cole in urmă și continuat, ascen
dent, in zilele noastre. Nenumărate
strădanii, o uriașă muncă construc
tivă, pozitivă, indreptalte spre cu
noaștere și spre folosirea cunoaș
terii pentru a îmbunătăți condiția
umană, sint, in ultimă analiză, fac
torul determinant al progresului
omenirii.
Totuși, din cele mal' vechi tim
puri, civilizația a fost o suprastruc
tură fragilă. Istoria ne arată că de
nenumărate ori civilizații prea lo
cale, prea izolate, au fost șterse de
pe suprafața pămintului prin vio
lența unor cuceritori primitivi, iar
popoarele lovite au fost aruncate
înapoi in lungi perioade de întune
ric și umilință.
Totdeauna elementul hotărîtor al
distrugerii a fost războiul. Azi, pro
gresul științei și al tehnicii poate
fi pus deopotrivă in slujba luptei
împotriva subdezvoltării, a bolilor,
a sărăciei, dar șt in serviciul forțe
lor distrugerii., al forțelor războiului.
Trăim o perioadă cind progresul,
dacă se poate folosi acest cuvînt
aici, al forțelor distrugerii a suferit
un salt impresionant. Energia nu
cleară. prin bombele atomice, nu
cleare, termonucleare, cu neu
troni etc., oferă posibilități de dis
trugere practic instantanee a între
gii omeniri. Combinarea tehnicilor
de distrugere nucleară cu cele spa
țiale, reprezentate prin rachete și

cinema
« învingătorul : SCALA — 9 ; ti,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FEROVIAR —
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 : 18 : 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15
a Fetița din pădure („Săptămina fil
mului belgian") : STUDIO — 19.
• Ștefan Luchian : TIMPURI NOI —
9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 | 17,45 ; 20, BUZESTI — 15.30 : 17,45 ; 20.
• întoarcere la dragostea dinții : EX
CELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15, FLAMURA - 9 ; 11 ; 13,15 :
15.30 : 17.45 ; 20.
• O lume țâră cer i LIRA — 16 ; 1» ;
20, CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul : PACEA — 15.30 ; 17,30 î
19,30.
a Șantaj : COSMOS — 15,30 ; 17,30 î
19,30.
a Ana și „hoțul" : ARTA — 0 J
11.15 ; 13,30 ; ’.5,45 î 18 ; 20.
a Ghețari pe inălțimi : SALA MARE
A PALATULUI - 17,15 ; 20. SALA
MICA A PALATULUI — 16,15 ; 19.

Prof. dr. docent Victor MERCEA,
membru corespondent al Academiei

sateliți, face să nu existe pe
glob o zonă sigură, inaccesibilă dis
trugerii totale. Declanșarea unui
război atomic nu poate fi un feno
men local Efectele sale se resimt
pe tot globul și afectează întreaga
omenire. Dacă se depășește o anu
mită limită, planeta noastră poate
deveni nelocuibilă. improprie pen
tru viată. Iar în apropierea noas
tră, in sistemul nostru solar știm
bine că numai pămtntul poate găz
dui omenirea. E singurul cămin po
sibil pentru specia noastră. A-i da
foc înseamnă a ne anihila.
E prima dată in istoria omenirii că
civilizația poate ti distrusă „prin
apăsarea pe un singur buton" in
decurs de citeva zeci de minute.
Armele stocate sint prezentate ca o
forță de disuasiune, de intimidare
a unui potențial inamic. Dar care
este garanția că această demențială
forță de distrugere nu va fi folo
sită pentru a șterge de pe supra
fața Pămintului un adversar nedo
rit ? Amenințarea rămine cumplită
și un singur gest iresponsabil poa
te duce la desființarea a milenii
de efort civilizator.
Oamenii de știință au stat la baza
acestei evoluții. Tehnicienii au
desăvirșit-o. Multă vreme s-au fe
rit să vadă in față realitatea. Știin
ța trebuia să fie „neutră", tehnica
trebuia pusă exclusiv in folosul sta
tului care 0 finanța. Situația pare
să nu se fi schimbat. Azi. țările
dezvoltate își consacră peste 50 la

sută din efortul de cercetare si dez
voltare tehnică fabricării unor noi
arme nucleare de distrugere în
masă și a vectorilor purtători care
să atingă cu precizie orice tintă si
tuată la zeci de mii de kilometri
depărtare.
E un fapt comun că nu există re
zultat ai cercetării și nici dezvol
tare tehnică care să nu poată, in
mod egal, să fie folosite pentru pro
gresul omenirii, dar și pentru dis
trugerea el. Energia nucleară e in
dispensabilă, in actuala conjunctură,
pentru depășirea crizei energetice ;
nu ne putem lipsi de ea. Dar dez
voltarea energeticii nucleare permi
te, implicit, creșterea nemăsurată a
proliferării armelor nucleare.
Nu e singurul aspect. Această este
viziunea unui fizician. Un biolog ar
întrezări probabil alte pericole tot
atit de grave prlntr-o aplicare a in
gineriei genetice în scopul de dis
trugere. Contradicția între univer
salitatea științei și a tehnicii, bun
al întregii omeniri, și folosirea ei în
scopuri egoiste, de grup, ca instru
ment de dominare a celor puter
nici asupra celor slabi, e flagrantă.
Desigur, problema e prin excelen
ță politică. Dar politica se bazea
ză pe mentalitatea maselor de oa
meni. Această mentalitate poate fi
influențată. Oamenii, în sensul larg,
trebuie informați, lămuriți. Opinia
de masă e o forță uriașă, care poate
bara pornirile nebunești de distru
gere. Aici intervine rolul oamenilor
de știință, al creatorilor tehnici Ei

• Marea baie nocturnă t VICTORIA
— 10 ; 12 : 14 ; 16 ; 18 ; 20.
a Legătura de singe : CENTRAL —
9 ; 12 ; 16 î 19 ;
a Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 î 11,30 ; 14,30 ; 17 ; 19.30. CAPI
TOL - 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ;
20,15, FAVORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15,45 ; 18 ; 20,15.
a Yankeii : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
11.15 ; 14 ; 17 ; 20, BUCUREȘTI — 8.31)';
11 ; 13,45 ; 16,45 : 19,30, MELODIA 9 ; 12 ; 16 i 19.
• Moscova nu crede in lacrimi :
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
a Escadronul husarilor zburători :
DACIA — 9 ; ia ; 16 ; 10.
a Echipajul : DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 19.
a Aii Baba șl cel 40 de hoți — 10 :
12.30 ; 15 ; Fuga do acasă — 17,30 ;
19.30 : VIITORUL.
• Idilă in munții Lu Shan : POPU
LAR — 15,30 ; 17,30 19,30.
a Marfă furată — 11 ; 16 : Regina
din Tirnovo — 18 : 20 : PROGRESUL.
• Toată lumea e a mea ; FESTIVAL
— 0 ; 12,15 ; 15,45 ; 10, GLORIA —
8.30 î 11,15 ; 14 j 17 ; 19,45, AURORA —
9 ; 12 ; 16 ; 19.
a Program de desene animate —
9.15 ; 11 ; Pasărea de foc spațială —
12.30 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45 : DOINA

a Numele meu e iubire :

GRIVITA
— 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
a Războiul stelelor : FERENTARI —
10,30 ; 15,30 ; 18,30, MUNCA — 9 ; 12 i
15 30 ‘ 19
• Piedone tn Egipt: GIULEȘTI
—
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 16 :
20.
a Polițist sau delincvent : COTROCENI — 14 : 16 ; 18 : 20.
a Călărețul electric : VOLGA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. TOMIS —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15.
a Domnișoara Noorle : FLACĂRA —
15 ; 17,30 ; 19,45.

teatre
a Teatrul Național (sala mică) : Gai
țele — 15, Filumena Marturano — 2Q,
(sala Atelier) : Fata din Andros —
17,30.
a Radlotelevlziunea Română (str. Nu
ferilor) : Concertul ansamblului OM
NIA. Dirijor : Marin Soare — 19,30.
■ Opera Română : Tosca — 19.

Din cele 38 de automobile por
nite in cursă, cinci au ieșit din
competiție duminică din cauza
unor defecțiuni mecanice.
manli au fost plantați arbuști
de dud, ceea ce a permis În
ființarea unei gospodării serici
cole. Prin utilizarea solariilor
randamentul solului in zona res
pectivă se triplează, fiind folo
sită energia solară, și nu com
bustibili ca in cazul serelor.

giei solare sau dotate cu mo
toare ce folosesc drept carbu
rant produse obținute din dife
rite vegetale sau chiar din...
dulciuri devenite improprii pen
tru uzul alimentar. Plecate din
Irvine, din apropiere de Los
Angeles, echipajele incearcă să
străbată in șapte zile distanta
• OBIECTIVUL UNUI de aproximativ 5 000 de kilo
metri dintre locul startului și
RALIU - PERFORMAN orașul Rochester, din statul
New York, tn acest raliu nu
TE LA ECONOMISIRE, t" viteza
contează, ci performan
Statele Unite se desfășoară, in- țele diferitelor mijloace de pro
cepînd de sîmbâtă, un original pulsie, fiecare vehicul fiind pre
raliu, la care iau parte automo- ț văzut cu un contor ce evaluează
bile propulsate cu ajutorul ener economiile de carburant clasic.

® ASCENSOR ELEC
TRONIC. O firmă franceză a
conceput un nou sistem de co
mandă pentru ascensoare, care,
spre deosebire de dispozitivele
actuale, bazate pe relee și con
tacte electromecanice, este alcă
tuit din mai multe plăcute mo
dulare cu componente microe
lectronice. Avantajele noii con
cepții nu se rezumă doar la
miniaturizarea ansamblelor de
comancjă și la reducerea substan
țială a consumului electric. Că
derile de tensiune, care produc
adesea perturbații in funcțio
narea sistemelor electromecani
ce, vor fi neutralizate, iar pe de

sint cei mai in măsură să lucreze
la schimbarea acestei mentalități.
Aceasta înseamnă o luptă susținută,
neobosită. Oamenii de știință sint
datori, ei în primul rînd, să ia po
ziție. să militeze pentru pace. Izo
larea lor, neutralitatea lor ar fi
iresponsabile.
De aceea am salutat cu o vie sa
tisfacție simpozionul international
dedicat luptei oamdhilor științei
și tehnicii pentru pace. Sint deose
bit de mindru că țara noastră,
Bucureștiul. a găzduit această ini
țiativă și a dat un larg ecou acestei
manifestări Patronajul inalt al
președintelui României. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. intervenția sus
ținută de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceausescu. în
calitate de președinte al Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. au dat o pondere excepțională,
principială si politică, acestei ac
țiuni. Este incontestabil o acțiune
de mare importanță, care se
cere sprijinită si amplificată în
interesul păcii, al continuității
dezvoltării civilizației umane. Con
stituirea. in perspectivă imedia
tă. a Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință si pacea",
înscriindu-se ca o contribuție
concretă la inițierea unor măsuri
menite să ducă la antrenarea tot
mai activă a cercetătorilor, a savanților tării noastre in lupta pentru
pace și dezarmare, poate să creeze
noi și fertile premise dialogului
responsabil dintre savanții lumii,
implicării lor profunde in salvgar
darea bunului cel mai de preț al
omului — viața, al planetei -noastre
— pacea, înlăturarea spectrului tra
gic al unui cataclism militar pus
tiitor.

a Teatru! de operetă : Voievodul
țiganilor — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și
durere — 19,30, (sala Grădina Icoanei):
Cum se numeau cei patru Beatles ?
— 10.30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 19.30.
a Teatrul Foarte Mic : Baladă coti
diană — 20.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru):
De ce dormi iubito 7 — 19.30. (sala
Studio) : Noaptea umbrelor — 19.
a Teatrul Ciulești (sala Majestic) :
Cum s-a făcut de-a rămas Catlnca
fată bătrtnă — 19,30.
a Teatru! „Al. Davilla" — Pitești
(sala Teatrului de comedie) : Cui i-e
frică de Virginia Woolf — 19.30.
a Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30.
(sala Victoria) : Belmondo al II-lea
- 19.30.
a Ansamblul „Rapsodia Română" :
La fintina dorului — 19.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră la
rinichi — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (la Clubul
T. 4, str. Turturele) : Aventurile lui
Plum-Plum — 10.
a Circul București : Music-hall la
circ — 19,30.

altă parte rapiditatea și preci
zia manevrelor vor'optimiza de
plasarea cabinelor în funcție de
apelurile diferitelor etaje, în
timp ce întreținerea liftului va fi
facilitată prin diagnosticarea
electronică, in doar citeva se
cunde, a eventualelor pene.

• „NAVĂ ELASTICA".
Motonava elastică este o ambar
cațiune inedită proiectată de
oamenii de știință sovietici și
poate fi ușor accesibilă pe riurile mici, in prezent nenaviga
bile. Caracteristica novatoare o
dețin tronsoanele dintre pupa și
prova — unite intre ele printr-o articulație mobilă — care
îngăduie navei, cu un tonaj de
pină la 600 tone, să se „îndoaie".
Se remarcă, în plus, pescajul
mic, permițind vasului să se

apropie de mal chiar și acolo
unde apa nu este prea adincă.
în plus, dat fiind că nava dis
pune de troliuri proprii, pentru
încărcare și descărcare nu mai
sint necesare dane speciale.

• NOI EXPEDIȚII PE
HIMALAYA. O expediție for
mată din alpiniști japonezi și nepalezi a efectuat o primă ascen
siune pe virful Lantang-ri, de
7 239 metri inălțime, din masivul
Himalaya. Pe de altă parte, doi
alpiniști americani, P. Haskett
si G. Prozak, care incearcă es
caladarea Everestului (8 848 me
tri altitudine). împreună cu pa
tru serpasi nepalezi. au fost
nevoiți să-și întrerupă ascen
siunea ca urmare a vînturilor
puternice.

Plenara C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA 19 (Agerpres). —
Ducă cum relatează agenția poloneză
de presă. P.A.P., la Varșovia s-au
desfășurat lucrările plenarei a 4-a a
C.C. al P.M.U.P., consacrată analizei
sjtuatiei politice actuale din tară, a
stadiului infăptuirii hotăririlor celui
de-al IX-lea Congres, extraordinar,
al P.M.U.P., precum și a sarcinilor
partidului in domeniul activității politico-ideologice.
Plenara a adoptat hotărîrea pri
vind crearea unei comisii pentru
elaborarea programului de' perspec
tivă al P.M.U.P. A fost adoptată, de
asemenea, o hotărîre programatică în
care, in lumina analizei situației economico-sociale. se stabilesc sarci
nile pentru toti membrii partidului,
pentru organizațiile si organele

P.M.U.P.' S-a adoptat, de asemenea.
Apelul C.C. al P-M.U.P. către oa
menii muncii de la orașe si sate.
în cadrul lucrărilor plenarei. Sta
nislaw Kania a adresat plenarei ce
rerea de a fi eliberat din funcția de
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. Această cerere a fost aprobată de Co
mitetul Central.
Wojciech Jaruzelski a fost ales de
plenară în funcția de prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P. •
în încheierea lucrărilor plenarei,
Wojciech Jaruzelski a rostit o cuvintare. subliniind că în prezent Pro
blema de importantă primordială
este justificarea speranțelor în schim
barea si îmbunătățirea situației, li
chidarea crizei. întărirea statului so
cialist.

TOVARĂȘUL WOJCIECH JARUZELSKI, PRIM-SECRETAR AL C. C. AL P. M. U. P.
— Date biografice VARȘOVIA 19
(Agerpres). — To
varășul Wojciech
Jaruzelski, ales de
plenara a IV-a a
C.C. al P.M.U.P.
in funcția de
prim-secretar al
Comitetului Cen
tral al Partidului
Muncitoresc Unit
Polonez, s-a năs
cut la 6 iulie 1923,
in localitatea Kurow. voievodatul
Lublin, intr-o fa
milie de inte
lectuali. Agenția
P.A.P. informează
că, după izbucni
rea celui de-al
doilea
război
mondial, tovară
șul Jaruzelski s-a
aflat in U.R.S.S.,
unde a fost mun
citor ; in 1943 a
intrat in armata
poloneză formată
acolo. A absolvit
școala de ofițeri.
tmprettnă
cu
Divizia II de in
fanterie ,Ji. Dobrowki" — fiind
comandantul plu
tonului de cerce
tași iar apoi co
mandantul deta
șamentului
de
cercetași al regimentului — a par
curs întregul traseu de lupte al Ar
matei I a trupelor poloneze. A par
ticipat la luptele de pe Vistula,, de
la Magnuszew, la eliberarea Varșovi
ei. la străpungerea Valului Pomera
nian, la luptele de pe Baltica, Oder
și Elba.
După război a luptat împotriva
bandelor conspirației armate, pentru
întărirea puterii populare. A absol
vit cu calificativul excepțional Școa
la superioară de infanterie și Aca
demia Statului Major general „K.
Swierczewski". A
* predat, materiile
tactică și serviciu de stat major, a
fost șef de direcție la academii mi
litare și școli de ofițeri, adjunct al
șefului Direcției centrale a pregătirii
de luptă. A comandat Divizia a 12-a
mecanizată — „Armata populară".
In 1960 a fost numit șeful Direcți

Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.
l-a primit pe viceprim-ministrul guvernului român
BELGRAD 19 (Agerpres). — To
varășul Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, l-a primit
pe tovarășul Nicolae Constantin,
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de coo
perare economică și tehnico-științifică.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, s-au transmis un
salut de prietenie și cele mai bune
urări tovarășilor Serghei Kraigher,
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, și Lazar Moisov, președintele
Prezidiului C.C. al U.C.I.
Mulțumind, tovarășul Veselin Giu
ranovici a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut de prietenie și cele mai bune
urări din partea conducerii R.S.F,
Iugoslavia și a U.C.I.
în timpul întrevederii s-a efectuat
un larg schimb de păreri privind
stadiul actual și de perspectivă al
relațiilor economice bilaterale și
s-au discutat măsurile pentru extin
derea lor in continuare, în spiritul
înțelegerilor româno-iugoslave la
nivelul cel mai înalt. La întrevedere
a participat Nicolae Mihai, ambasa
dorul României în R.S.F. Iugoslavia.

în zilele de 18 și 19 octombrie a
avut loc la Belgrad întilnirea pre
ședintelui părții române în Comisia
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică și tehnico-științifică,
Nicolae Constantin, cu președintele
părții iugoslave în comisie, Metod
Rotar, secretar federal pentru co
merțul exterior.
Cu această ocazie s-a efectuat o
analiză detaliată a stadiului înde
plinirii hotăririlor și înțelegerilor’
convenite cu prilejul intîlnirilor din
tre conducătorii de partid și de stat
din cele două țări, pentru adîncirea
continuă a colaborării economice și
tehnico-științifice dintre cele două
țări.
Au fost evidențiate cu satisfacție
rezultatele pozitive obținute pînă in
prezent și, pornind de ,1a posibili
tățile reale existente, au fost conve
nite o serie de măsuri concrete care
să contribuie la extinderea și apro
fundarea în continuare a cooperării
și specializării în producția indus
trială, a colaborării economice, teh
nice și tehnologice, în domeniile de
interes major ale economiilor celor
două țări.
A fost exprimată hotărîrea comu
nă de a acționa pentru intensifi
carea conlucrării bilaterale în ve
derea aducerii cu succes la îndepli
nire a prevederilor cuprinse în do
cumentele semnate cu prilejul întîlnirilor la nivel inalt.

Lucrările Congresului P. C. Mexican

ei centrale politice a trupelor polo
neze iar. in 1962 — ministru adjunct
al apărării naționale. In 1966 a fost
numit, șeful Statului Major general
al armatei poloneze, iar in 1968 —
ministrul apărării naționale.
Din 1964 tovarășul W. Jaruzelski
este membru al C.C. al P.M.U.P. iar
din 1971 — membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P.
La Congresul al IX-lea, extraordi
nar, al P.M.U.P. a fost reales mem
bru al C.C. iar la 19 iulie 1981 —
membru al Biroului Politic.
Este deputat în Seim. La 11 februa
rie 1981 a fost confirmat, de către
Seim, in funcția de președinte al
Consiliului de Miniștri, menținînd și
funcția de ministru al apărării na
ționale.
Este decorat cu înalte ordine și
distincții poloneze și străine.

Hotărirea-program adoptată de plenara
C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA (Agerpres). — Agenția
poloneză P.A.P. informează că, în
încheierea lucrărilor celei de-a 4-a
plenare a C.C. al P.M.U.P. a fost
adoptată, in unanimitate, Hotărîreaprogram a plenarei, care — în lumina
analizei situației social-economice —
stabilește sarcinile tuturor membrilor
de partid, organizațiilor și organelor
de partid.
Hotărîrea Comitetului Central al
P.M.U.P. aprobă poziția Biroului Po
litic al C.C. față de problemele-cheie
ale situației politice și social-econo
mice a țării, precum și față de sar
cinile activității ideologice a partidu
lui, în hotărire se apreciază că, în po
fida eforturilor întreprinse de autori
tățile de stat, țara se află în conti
nuare într-o situație extrem de grea.
Apreciind critic desfășurarea înde
plinirii hotăririlor celui de-al IX-lea
Congres, extraordinar, al P.M.U.P. și
trăgînd concluziile din actuala situa
ție social-politică, Comitetul Central
consideră că sarcina principală a
partidului este scoaterea tării din
criză, una dintre cele maj importante
condiții pentru îndeplinirea acesteia
fiind întărirea unității partidului pe
baza statutului si programului.
Subliniind că în lupta politică
impusă societății de adversarii socia
lismului organele conducătoare ale
partidului trebuie să se afle în
frunte. Comitetul Central al P.M.țJ.P.
a însărcinat toate organele și organi
zațiile de partid să. acționeze cu
hotărire pentru contracararea orică
ror forme de activitate a forțelor
contrarevoluționare. îndreptate în
deosebi împotriva capacității de
apărare a tării, alianțelor interna
ționale și armatei populare poloneze,
pentru demascarea forțelor antisocialiste, a programelor și metodelor lor
de acțiune, a legăturilor cu centrele
internaționale ale luptei ideologice
împotriva socialismului.
în situația în care existenta na
țională și securitatea statului se află
în primejdie. Comitetul Central con
sideră necesar ca. în caz de necesi
tate supremă, conducerea superioară
a R.P. Polone să facă uz de împu
ternicirile constitutionale pentru apărarea intereselor vitale ale poporu
lui și statului.
Plenara a apreciat că organele de
conducere ale „Solidarității". încâl
cind unilateral acordurile sociale și
arogîndu-și rolul de forță supremă
din toate punctele de vedere, s-au
angajat pe o cale care contravine
intereselor poporului și statului, in
primul rind intereselor clasei munci
toare. C.C. al P.M.U.P. a cerut con
ducerii
„Solidarității" să respecte
Constituția R.P. Polone și ordinea
de drept obligatorie, să se disocieze
de acțiunile dușmanilor socialismu
lui, să se abțină din acest moment
de la acțiuni greviste, să adopte o
poziție constructivă față de progra
mul guvernamental de depășire a
crizei economice și să participe la
înfăptuirea lui, să recunoască prin
acțiuni practice alianțele cu țările
socialiste, să respecte cerințele
securității statului.
Comitetul Central al P.M.U.P. a
lansat ideea acordului tuturor forțe

BELGRAD

lor patriotice care respectă princi
piile fundamentale . ale orinduirii
R.P. Polone și alianțele internațio
nale ale țării, și care acționează în
direcția rezolvării prin mijloace paș
nice a tuturor problemelor statului
și societății. Baza de clasă a acestui
acord — se spune în hotărîre — o
constituie alianța muncitoresc-țărănească, a cărei întărire și înfăptuire
reprezintă datoria întregului partid.
Frontul acordului național și cola
borării trebuie să fie larg deschis
tuturor celor care nu sînt împotriva
socialismului, care vor să acționeze
intens pentru salvarea patriei.
Prin hotărîrea Comitetului Cen
tral se consideră necesar să se ac
ționeze pentru accelerarea și ridica
rea eficienței realizării programului
guvernamental de depășire a crizei
și stabilizare a economiei, cerindu-se organelor administrației de
stat și economice să depună toate
eforturile, să folosească toate iniția
tivele și să întreprindă acțiuni pen
tru creșterea- extracției de materii
prime, și în primul rind de cărbu
ne, unificarea și îmbunătățirea ac
țiunii sistemului de cartelare a
mărfurilor, aprovizionarea cu com
bustibili și energie electrică, întoc
mirea urgentă a unei liste de nece
sități și a soluțiilor de satisfacere,
prezentarea acestei liste populației.
Comitetul Central a adresat colec
tivelor de muncă chemarea de a con
sidera aceste acțiuni ca fiind priori
tare în prezent și de a le sprijini și
înfăptui in mod activ. De asemenea.
Comitetul Central consideră că. în
actuala situație economică dramatică
a țării, guvernul și grupul de deputati
ai P.M.U.P. trebuie să ia imediat in
Seim inițiativa suspendării tempora
re a dreptului la grevă și cere tutu. ror colectivelor de muncă să sprijine
această poziție.
Comitetul Central — se arată în
hotărîrea plenarei — așteaptă de la
toți membrii de partid să promoveze
activ linia partidului acolo unde își
desfășoară activitatea, așa cum pre
vede statutul partidului. Comitetul
Central consideră necesar ca partidul
să întreprindă o amplă ofensivă ideologico-politică. A fost propusă con
vocarea unei Conferințe naționale
pentru problemele ideologice, precum
și adoptarea unui nou sistem de ac
tivitate ideologică a partidului. Tot
odată, Biroul Politic și Secretariatul
C.C. au fost însărcinate să adopte
măsurile necesare pentru întărirea
conducerii de către partid a mijloa
celor de informare în masă și de pro
pagandă. Plenara C.C. al P.M.U.P. a
adoptat și un Apel adresat tuturor
oamenilor muncii de la orașe și sate,
subliniind importanta pe care o are
riposta hotărîtă față de acțiunile în
treprinse de forțele antisocialiste.
care urmăresc răsturnarea puterii
populare. Apelul plenarei C.C. al
P.M.U.P. cheamă întregul popor la
unirea eforturilor pentru o activitate
productivă normală în toate sectoare
le, rațiunea și eforturile tuturor fiind
singura cale prin care se poate opri
evoluția dramatică a evenimentelor,
se poate asigura dezvoltarea socialis
tă a Poloniei.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Corespondentă de la Valen
tin Păunescu : în sala auditoriului
național din capitala Mexicului au
continuat lucrările celui de-al XX-lea
Congres al P.C. Mexican.
Un moment deosebit in cursul lu
crărilor l-a constituit prezentarea
mesajului adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, celui
de-al XX-lea Congres al Partidului
Comunist Mexican, care a fost pri
mit cu puternice aplauze de către
delegați.
în cadrul dezbaterilor pe marginea
raportului prezentat de tovarășul
Arnoldo Martinez Verdugo, secretar
general al C.C. al P.C.M., numeroși
delegați s-au pronunțat pentru ■ unifi
carea forțelor de stingă din tară, pen
tru crearea unui nou partid muncito
resc revoluționar prin integrarea
Partidului Comunist Mexican cu alte
grupări politice de stingă. Au fost

examinate și adoptate o serie de pro
puneri legate de procesul de unifi
care. Ele vor fi supuse aprobării
Adunării Naționale' de Unificare, ce
va avea loc în zilele de 5 și 6 no
iembrie.
Congresul a aprobat raportul pre
zentat de secretarul general al C.C.
al P.C.M. și a adoptat o declarație de
principii asupra procesului de uni
ficare.
De asemenea, congresul a hotărît
ca P.C.M. să acționeze împreună cu
celelalte grupări politice pentru crea
rea unui Front Unic al Stîngii în ve
derea alegerilor prezidențiale din
vara anului 1982 și să propună drept
candidat al stîngii pe prof. Othon
Salazar, membru al C.C. al P.C.M.
Dată fiind importanța problemelor
aflate pe ordinea de zi, congresul a
hotărît ca lucrările desfășurate în zi
lele de 15, 16, 17 și 18 octombrie să
constituie o primă fază, urmind ca
ele să continue la 4 noiembrie.

O.N.U.: ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE

SOCIALE, UMANITARE Șl CULTURALE CONTINUĂ

Dezbaterile privind Anul internațional

al tineretului
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Corespondență de la R. Căplescu :
în Comitetul pentru problemele so
ciale. umanitare și culturale al Adu
nării Generale al O.N.U. continuă
dezbaterea asupra anului interna
țional al tineretului.
Multe delegații au ținut să subli
nieze cit de oportună a fost ideea ca
anul 1985 să fie proclamat An inter
național al tineretului, prilej de tre
cere în revistă a problemelor și pre
ocupărilor specifice ale tinerei ge
nerații, de căutare a unor soluții con
structive la aceste probleme. O serie
de vorbitori au ținut să omagieze ini
țiativa românească, așa cum a făcut,
de pildă, reprezentanta Japoniei, care
a declarat că dorește „să reînnoiască
mulțumirile adresate guvernului ro
mân pentru faptul că ă adus pentru
prima oară această problemă în dez
baterea comitetului". La rîndul său,
delegația Uniunii Sovietice a salutat
„această orientare spre problematica
tineretului a activității sociale a
O.N.U.", menționînd că organizarea
Anului internațional al tineretului va
putea contribui „la activizarea rezol
vării unor probleme acute ale con
temporaneității".
Majoritatea vorbitorilor s-au oprit
pe larg asupra diferitelor aspecte ale
programului de măsuri șl activități,
adoptat la prima sesiune, ținută Ia
Viena în. primăvară, a Comitetului
consultativ al O.N.U. pentru Anul in
ternațional al tineretului, organism
alcătuit, după cum se cunoaște, din
24 de state din toate zonele geografi
ce. funcția de președinte fiind deți
nută de tovarășul Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C.
O idee care s-a regăsit în multe
intervenții a fost aceea a marii forțe
pe care o constituie tineretul. După

cum declara reprezentantul Marii
Britanii, „țineretul întruchipează vii
torul. Putem face ca Anul interna
țional al tineretului să devină un an
al reconcilierii și speranței. Stă pe
deplin în puterea tinerilor să trans
forme lumea dacă li se dă această
posibilitate". în același sens, repre
zentantul Indoneziei arăta că, „neîn
doios, tineretul este reazemul viito
rului și. totodată, un factor pozitiv al
schimbărilor sociale". „Problemele
tineretului, a continuat același vor
bitor. oglindesc pe cele ale societății.
Ele își pot găsi rezolvarea în cadrul
unei politici și strategii globale a
dezvoltării sociale și economice".
Un șir de delegații, cum au fost acelea ale Suediei, Jamahiriei Libie
ne, Venezuelei, Nigerului. Madagas
carului, au exprimat satisfacția față
de rezultatele pozitive ale lucrărilor
Comitetului consultativ, „oare merită
toate felicitările pentru recomandări
le sale", cum spunea reprezentantul
ultimei tari citate. Delegația Poloniei
a scos in evidentă rolul ce revine ti
neretului în înfăptuirea marilor de
ziderate ale omenirii. „Tinerii parti
cipă activ, a spus reprezentantul acestei tari, la lupta pentru destinde
re, dezarmare, dezvoltare. Ei știu că
au nevoie de pace pentru a-și realiza
aspirațiile. Tocmai de aceea, cele trei
componente ale Anului internațional
al tineretului — Participare, Dez
voltare, Pace — sint strins legate in
tre ele".
în toate aceste aprecieri, idei,
considerente se pot regăsi direct sau
indirect concepții binecunoscute ale
țării noastre, așa cum au fost ele
reafirmate în euvintarea reprezen
tantului român. tovarășul Nicu
Ceaușescu, ceea ce denotă, o dată în
plus, larga lor audientă si viabilitate.

Vizita în R. P. Chineză
a delegației
de activiști ai P.C.R.
BEIJING 19 (Agerpres). — Ji
Pengfei, vicepremier al Consiliului de
Stat, șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P. C. Chinez, a primit,
la 19 octombrie, delegația de activiști
ai Partidului Comunist Român, con
dusă de Liviu Minda. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al
Consiliului popular județean Timiș,
care efectuează o vizită de prietenie
în R. P. Chineză. La primire a parti
cipat Liu Xinquan. adjunct al șefu
lui Secției pentru relații externe a
C.C. al P. C. Chinez. A fost prezent
Florea Dumitrescu, ambasaddrul
României la.Beijing.
Cu acest prilej au fost evocate re
lațiile de prietenie si colaborare mul
tilaterală dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
Delegația a vizitat obiective econo
mice, sociale, culturale și turistice din
municipiile Beijing. Shanghai. .Nan
jing, Hangzhou și Uxi, s-a întilnit cu
cadre de conducere pe plan local, cu
numeroase colective de oameni ai
muncii, desfășurînd un util schimb
de experiență în cele mai diverse do
menii ale construcției socialiste.

MOSCOVA

Congresul 0. IZ.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 19
octombrie s-au deschis la Moscova
lucrările celui de-al IX-lea Congres
al Organizației Internaționale a Zia
riștilor. Participă delegații din partea
unor organizații naționale de ziariști
din 114 țări, precum și reprezentanți
ai unor organizații internaționale.
Din Republica Socialistă România
participă o delegație a Consiliului
ziariștilor, condusă de Ion Cumpănașu. președintele consiliului.
Congresul va dezbate activitatea
desfășurată de O.I.Z. în perioada care
a trecut de la ultimul congres, pre
cum si sarcinile viitoare ale orga
nizației pe linia amplificării si di
versificării cooperării dintre organi
zațiile naționale ale ziariștilor, din
tre gazetarii progresiști din întreaga
lume, astfel îneît mijloacele de in
formare în masă să-și aducă o con
tribuție sporită la rezolvarea proble
melor complexe ale lumii contem
porane.

0 declarație
a președintelui Franței
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la o con
ferință de presă. după convorbi
rile pe care le-a avut in aceeași zi la
Williamsburg cu președintele S.U.A..
Ronald Reagan, și cu secretarul de
stat american, Alexander Haig, pre
ședintele Franței, Franțois Mitte
rrand, a menționat existenta a trei
principale sfere in care se manifestă
divergente între guvernele francez și
american. Este vorba — relatează
agenția France Presse — de situația
din America Latină și îndeosebi de
cea din America Centrală, politica
monetară internațională și concepții
le celor două părți in privința dia
logului Nord-Sud, dintre țările in
dustrializate și cele in curs de dez
voltare.

„Comise nu vrea să devină Hiroshima de miine". Sub această lozincă mii de locuitori ai Sicfliei au partici
pat zilele trecute, la Palermo, la o mare demonstrație împotriva hotâririi guvernului italian de instalare în
localitatea amintită a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune
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Apelai unor oameni de știință din R.F.G.

împotriva intrării Spaniei în N.A.T.O,
Demonstrații la Barcelona $1 Albacete
MADRID 19 (Agerpres). — Peste
50 000 de persoane au participat la
Barcelona la o demonstrație organi
zată la chemarea „Comitetelor anti
N.A.T.O." din Catalonia, cu sprijinul
marii centrale sindicale „Comisiile
muncitorești" și al altor organizații
de masă, împotriva proiectatei aderări
a Spaniei la Alianța nord-atlantică.
„Nu intrării în N.A.T.O.!”. „Afară
bazele militare străine!" au fost une
le dintre lozincile scandate cel mai'
frecvent de participanții la demon
strația desfășurată iți apropierea cen
trului Barcelonei. Numeroși participanți la această acțiune au condam
nat in mod ferm hotărîrea Adminis
trației nord-americane ' de a fabrica
și amplasa bombat cu neutroni.
O altă manifestație, sub deviza
„Nu intrării în N.A.T.O.!", a fost or
ganizată in orașul Albacece. în frun
tea participanților se aflau primarul

orașului și membri ai consiliului mu
nicipal din rîndurile Partidului Co
munist și Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol.
★
MADRID 19 (Agerpres). — Potri
vit unui sondai de opinie realizat în
Spania. 69 la sută din persoanele
chestionate consideră că oroblema
intrării țării in N.A.T.O. trebuie să
fie supusă unul referendum. Rezul
tatele sondaiuiui. date publicității de
ziarul „El Pais". atestă că 14 la sută
din spanioli vor vota împotriva aderării Spaniei Ia N.A.T.O. si numai
14 la sută pentru. Restul nu au ex
primat nici o opinie.
Pe de altă parte. 53.9 la sută din
cei chestionat) si-au exprimat îngri
jorarea fată de rata înaltă a șoma
jului. flagel care afectează circa 1,8
milioane de persoane.

„Poporul grec a votat duminică al P.C. din Grecia (interior), a arătat
pentru înfăptuirea unor schimbări că „poporul grec a încredințat Miș
democratice în viața tării, pentru cării Socialiste Panelene speranțele
crearea condițiilor politice și socialsale intr-o schimbare pe cale socia
economjce care să permită dezvol
listă".
tarea pe calea progresului, pentru
Alegerile generale au avut loc în
înfăptuirea unor măsuri eficiente în împrejurări dificile, viața socialfolosul maselor largi populare".
politică elenă fiind confruntată cu
Aceasta este semnificația scrutinu o serie de dificultăți, agravate de
lui de la 18 octombrie din Grecia,
efectele crizei economice care a cu
așa cum a fost ea evidențiată de
prins toate statele capitaliste, de
către Andreas Papandreu. liderul
majorarea continuă a prețului pe
Mișcării
Socialiste
Panelene
trolului. de perturbațiile de pe pia
(P.Ă.S.O.K.), de liderii celorlalte ța monetar-financiară, iar in ultimul
partide-și forțe de stingă și demo
timp de creșterile masive ale dobîncratice.
zilor practicate de unele state oc
cidentale. Ca urmare, așa cum re
Potrivit datelor oficiale, anunțate
latați ziarele grecești chiar in ziua
luni la Atena. Mișcarea Socialistă
alegerilor, producția industrială a
Panelenă a întrunit 48,9 la sută din
țării a scăzut în primele opt luni
voturile exprimate și va dispune de
174 de locuri în parlament, față de ale anului cu 2,7 la sută. în indus
35,8 la sută din sufragii și 113 man tria construcțiilor înregistrindu-se o
scădere de 25,6 la sută față de anul
date ale Partidului Noua Democra
ție, condus de Gheorghios Rallis, trecut. Totodată, presa a relevat că
un
șir de întreprinderi și firme au
care a format vechiul guvern. Un
fost nevoite să-și
succes ■ semnifi
închidă
porțile,
cativ a realizat
Partidul Comunist Corespondentă din Atena numărul falimen
telor în . perioa
din Grecia, care a
da ianuarie-sepobținut 10.82 Ia
tembrie 1981 fiind
slîtă din voturi și
va fi reprezentat în parlament de cu 16 la sută mai mare decît anul
trecut. La toate acestea se adaugă
13 deputați. în alegerile precedente,
rata înaltă a inflației și creșterile
din 1977, P.A.S.O.K. întrunise 25.34
la sută din voturi. Noua Democrație repetate de preturi, care au erodat
puterea de cumpărare a maselor
— 41,84 la sută iar P. C. din Gre
populare, nivelul de trai al celor
cia — 9,36 la sută.
ce muncesc.
într-un mesaj adresat poporului
în acest context, programul
grec, Andreas Papandreu a spus :
care anunța intenția de
„Pentru ca programul nostru să aP.A.S.O.K.,
înfăptui „schimbări pe o cale so
ducă la schimbarea dorită avem
cialistă",
de
a face ca Grecia „să
nevoie de participarea tuturor. Vă
treacă de la conservatorism la pro
asigur că schimbarea promisă va fi
gres, de la dependentă la indepen
realizată, că această schimbare va
dență națională, de la stagnare la
deveni evidentă foarte curind.
dezvoltare, de a acționa in interesul
Ne-ați aeordat ceea ce am cerut —
maselor populare", s-a bucurat de
o puternică majoritate în parla
o largă audiență in rîndul electo
ment, astfel incit să ne înfăptuim
ratului.
programul fără ezitări și fără obsta
Rezultatele alegerilor demonstrea
cole. Vă promit să luptăm pentru
acea Grecie pe care cu toții o do ză că acest program de innnoiri în
rim — o Grecie care să aparțină viața social-economică, vizind solu
ționarea problemelor dificile cu
poporului și in care poporul să fie
apărat. Politica noastră — se arată care este confruntată țara, a întru
nit adeziunea unei mari părți a
în mesaj — este să înfăptuim justi
electoratului.
ția socială".
în rezultatele scrutinului de du
Succesul în alegeri al Mișcării minică
iși găsește expresie dorința
Socialiste Panelene a prilejuit ma
poporului grec de a se înfăptui
nifestații spontane de bucurie la schimbări
înnoitoare nu numai pe
Atena și în alte localități din țară,
planul politicii interne, dar și al ce
în cursul nopții, pe străzile capita
lei
externe,
spre o politică mai acti
lei, zeci de mii de cetățeni au săr
inspirată din cerințele de strin
bătorit evenimentul, scandînd cu- vă,
gentă actualitate ale consolidării
vîntul devenit simbol — „Allaghi" păcii
și înțelegerii internaționale,
— adică „schimbare", care a domi
pentru dezvoltarea conlucrării în
nat întreaga campanie a forțelor de
Balcani și transformarea acestei re
stingă și progresiste ale țârii.
giuni. într-o zonă a bunei vecinătăți
Gheorghios Mavros, liderul fostei. și cooperării fructuoase. De-a lungul
Uniuni de Centru, care a candidat
anilor, Andreas Papandreu s-a
pe lista P.A.S.O.K., a salutat vic
pronunțat adesea pentru o politică
toria in alegeri a acestui partid,
de natură să ducă la consolidarea
considerind că aceasta înseamnă „un
independenței naționale, pentru li
nou capitol in istoria Greciei". La chidarea bazelor militare străine de
rindul său, Harilaos Florakis. secre
pe teritoriul Eladei.
tar general al C.C. al P.C. din Gre
în cadrul unei conferințe de pre
cia, a spus : „Poporul grec a mar
să, răspunzînd la o intrebare a zia
cat o mare victorie. A refuzat ma
riștilor, Andreas Papandreu a spus
joritatea voturilor dreptei și a asi
că l-a asigurat pe președintele re
gurat o mare majoritate celor care
publicii. Constantin Karamanlis, că
pot înfăptui schimbarea. Partidul
„o strinsă cooperare va fi stabilită
Comunist zși-a sporit acum forța sa
intre P.A.S.O.K. și președinție".
și a contribuit decisiv la înfrân
gerea dreptei". Totodată. Haralambos Drăkopoulos, secretarul C.C.
Nicolae PLOPEANU

„NU VREM SĂ DEVENIM O NOUĂ HIROSHIMĂN

„Realizările științifice să nu fie folosite
pentru distrugerea omenirii11
BONN 19 (Agerpres). - Un grup de oameni de știință din R.F. Ger
mania, specialiști în domeniul științelor naturale, au dat publicității o
declarație prin țâre cer să se pună capăt cursei înarmărilor nucleare
în Europa. Inițiatorii declarației cer ca R.F.G. să nu sprijine planurile
de amplasare a noi rachete nucleare americane în Europa, precum și
a armei cu neutroni. „Noi, oamenii de știință, se spune în declarație,
purtăm o răspundere deosebită pentru ca realizările științifice să nu fie
folosite pentru distrugerea omenirii".

0 importantă victorie a forțelor politice
de stingă in alegerile din Grecia

NOUL PRIM MINISTRU AL IRA
NULUI. Președintele Iranului, Sayed

Aii Khamenei, l-a numit luni pe Aii
Akbar Velayati, deputat, membru
al conducerii Partidului Republicii
Islamice, în funcția de prim-ministru
al țării - informează agenția ira
niană de presă, P.A.R.S. Președin
tele Majlisului, Hashemi Rafsanjani,
a anunțat că numirea va fi supusă
aprobării parlamentului la 20 oc
tombrie.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN VE
NEZUELA. La Caracas a avut loc
o plenară a C.C. al P.C, din Vene
zuela, in cadrul căreia participanții
au adoptat o rezoluție specială de
solidaritate cu lupta comuniștilor
paraguayeni — relevă ■ agenția
Prensa Latina. în document, P.C.
din Venezuela se pronunță pentru
eliberarea lui Antonio Maidana.
prim-secretar al C.C. al P.C. Pa
raguayan, pentru încetarea repre
siunii in Paraguay.
UN NOU ATENTAT TERORIST,
soldat cu morți și răniți, a- fost
comis luni dimineața în centrul
orașului Milano. Doi teroriști au
împușcat mortal doi oolitiști.
1-avj rănit oe un altul, precum si
pe un civtl aflat in aoropiere după
care au disoărut cu ajutorul unui
automobil, fără a fi fost identificați.
IN PORTUGALIA oreturlle au
crescut în ultimele 12 luni, in me
die, cu 23,6 la sută. Potrivit datelor

L_

oficiale publicate la Lisabona, pre
turile la produsele alimentare au
sporit. în aceeași perioadă, cu 24,8
la sută, iar cele la îmbrăcăminte
și încălțăminte, cu 25,1 la sută.
CONVORBIRI CHINO-DANEZE.
Luni seara, la Beijing au avut loc
convorbiri întrș Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, și Anker Joergensen. pri
mul ministru al Danemarcei, aflat
în vizită în China. După cum pre
cizează agenția China Nouă, au fost
abordate probleme majore ale vieții
internaționale.
CONFERINȚA STATELOR PRO
DUCĂTOARE- DE CACAO. Pre
ședintele' Columbiei, Julio Cesar
Turbay Ayala, a inaugurat lucrările
celei de-a VIII-a Conferințe inter
naționale a țărilor producătoare de
cacao, la: care participă delegați din
52 de state ale lumii. EI s-a pro
nunțat, intre altele, pentru stabi
lirea unor tratamente echitabile pe
piața internațională fată de acest
produs.
PREMIUL NOBEL PENTRU FI
ZICA. institutul Karolinska din
Stockholm a conferit luni premiul
Nobel pentru fizică pe anul 1981
profesorilor Nicolaas Bloembergen
de la Universitatea Harvard (S.U A.).
Arthur Schawlow de la Universita
tea Stanford (S.U.A.) și Kai M.
Siegbahn de la Universitatea din
Uppsala (Suedia). Cei doi profesori
americani au fost recompensați pen-

tru contribuția lor la dezvoltarea
spectroscopiei prin laser, iar profe
sorul suedez pentru contribuții la
dezvoltarea spectroscopiei elec. tronice.

“I
I

PREMIUL
____
______
NOBEL
PENTRU
CHIMIE a fost acordat profesoru
lui japonez Kenichi Fukui, de la
Universitatea din Kyoto, și profeso
rului Roald Hoffman, de la Uni
versitatea Cornell din Statele Unite.
Premiul încununează activitatea
desfășurată separat de cei doi cer
cetători și teoriile dezvoltate de
aceștia cu privire la evoluția reac
țiilor chimice.

MADAGASCAR ȘI ZIMBABWE
AU STABILIT RELAȚII DIPLO
MATICE. Un comunicat oficial pu
blicat la Antananarivo anunță că
Republica Madagascar si Republica
Zimbabwe au hotărît să stabilească
relații diplomatice la rang de am
basadă. Cele două țări vor acționa
pentru respectarea egalității și suveranltătii în raporturile dintre
state, precum și a dreptului la autodeterminare al popoarelor.
„MOLNIA-3". în U.R.S.S. a fost
lansat satelitul de telecomunicații
„Molnia-3". Satelitul — informează
agenția T.A.S.S, — este destinat
exploatării sistemului de legături
radio, telefonice și telegrafice la
distantă, transmiterii programelor
televiziunii centrale a U.R.S.S. ia
punctele rețelei „Orbita" și cola
borării internaționale.
GARDA CIVILA SPANIOLA a
confiscat, in localitatea Huesca,
70 kg de hașiș puternic concentrat,
s-a anunțat la Madrid. Drogul se
afla intr-un automobil înmatriculat
in Elveția. Proprietarul automobilu
lui. care deținea un pașaport falt, «
fost arestat.
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