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Rezultatele rodnice ale convorbirilor oficiale dau expresie dorinței comune 

de a imprima un curs mereu ascendent colaborării și conlucrării 

româno-indiene, in interesul ambelor popoare, al luptei pentru infăptuirea 

aspirațiilor de pace, independență și progres ale tuturor popoarelor

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 20 octombrie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu participarea 
primilor secretari ai comitetelor județene de 
partid, precum și a miniștrilor și altor conducători 
de instituții centrale.

Comitetul Politic Executiv a analizat stadiul des
fășurării campaniei agricole de toamnă. Au fost 
evidențiate rezultatele obținute pinâ in prezent in 
activitatea de stringere la timp și fără pierderi a 
recoltei, pentru eliberarea terenurilor, executarea 
arăturilor și însămințarea culturilor, pentru pregă
tirea corespunzătoare a anului agricol viitor. S-a 
subliniat că prin măsurile adoptate și folosirea 
condițiilor prielnice din această toamnă in multe 
județe s-au executat lucrări de bună calitate, cul
turile răsărite se prezintă bine, ceea ce dă garan- 
tia obținerii unor recolte bogate in anul viitor, in 
același timp, a fost criticat ritmul necorespunzător 
in care se desfășoară, in unele zone agricole, în- 
sâmințârile de toamnă, depășindu-se perioadele 
optime, precum și intirzierile înregistrate intr-o serie 
de județe in recoltarea porumbului, legumelor, 
cartofilor, sfeclei de zahăr.

Comitetul Politic Executiv a cerut organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor populare, uni
tăților agricole de stat și cooperatiste, tuturor oa
menilor muncii din agricultură să acționeze cu 
maximă operativitate și eficiență pentru încheierea 
in viitoarele 3-4 zile, in întreaga țară, a însămîn- 
țărilor de toamnă, să se execute aceste lucrări în 
cele mai bune condiții, in conformitate cu tehnolo
giile stabilite.

în ce privește recoltarea porumbului, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit să se ia toate măsurile 
pentru încheierea acesteia, pe toate suprafețele, 
pînă la data de 1 noiembrie. In acest scop este 
necesar să fie folosit întregul parc de mașini și să 
se realizeze o amplă mobilizare a cetățenilor 
pentru încheierea recoltării la termenul stabilit. A 
fost criticată practica depozitării in cimp a porum
bului, care mai există în unele județe, și s-a in
dicat să se ia de urgență măsuri pentru respecta
rea normelor prevăzute, inclusiv asigurarea pazei 
și a transportului fără pierderi al întregii recolte.

O atenție deosebită trebuie, de asemenea, să se 
acorde stringerii, transportării și depozitării nein- 
tîrziate a tuturor cantităților de legume existente 
in cimp, asigurîndu-se livrarea ritmică către piață, 
pentru buna aprovizionare a populației, inclusiv 
a celei din centrele cate nu sînt producătoare de 
legume, precum și a unităților de industrializare. 
S-a stabilit ca pînă la data de 10 noiembrie să 
fie încheiate lucrările de recoltare a sfeclei de 
zahăr, cerindu-se tuturor județelor să asigure de
pozitarea acesteia in cele mai bune condiții la 
întreprinderile prelucrătoare.

Subliniind că este o strinsâ legătură intre reali
zarea unei bune aprovizionări a populației cu 
produse animaliere și asigurarea unei balanțe fu
rajere echilibrate, Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se folosească condițiile favorabile ale 
acestei toamne, atit pentru prelungirea perioadei 
de pășunat, cit și pentru strîngerea și depozitarea 
tuturor furajelor, inclusiv a celor grosiere.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se ia 
măsuri ca, in întreaga țară, să se execute, pînă 
la data de 15 noiembrie, toate lucrările de arături 
și pregătirea terenurilor destinate însămînțărilor de 
primăvară, asigurindu-se, și pe această cale, 
condiții optime pentru obținerea de recolte cit mai 
mari in anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca toate 
comitetele județene de partid, organele agricole și 
unitățile socialiste din agricultură să asigure pre
darea in întregime a porumbului și a celorlalte 
produse agricole la fondul de stat și pentru fa
bricile de nutrețuri combinate, în scopul asigurării 
atit a aprovizionării populației în bune condiții, 
cit și a necesarului de furaje pentru creșterea 
animalelor.

Analizind modul in care se asigură buna apro
vizionare a populației, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că la produsele agroalimentare de 
bază : pîine, făină, mălai, carne și produse din 
carne, zahăr, ulei și grăsimi, cartofi, legume și 
fructe, cantitățile prevăzute în plan asigură 
toate condițiile pentru o bună aprovizionare a 
populației, atit in trimestrul IV al anului în curs, 
cit și în prima parte a anului 1982, pînă la noua 
recoltă.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
tele măsuri adoptate prin Decretele Consiliului 
de Stat sînt menite să asigure o aprovizionare 
bună și stabilă a populației, satisfacerea cerințe
lor raționale de consum, în conformitate cu prin
cipiile eticii și echității socialiste și, totodată, să 
ducă la înlăturarea tuturor formelor de risipă, a 
tendințelor de supraaprovizionare, stocare și spe
culă, a degradării sub orice formă a produselor 
agroalimentare. Măsurile prevăzute pentru a se 
asigura un consum de 180 kg de cereale pe lo
cuitor, superior celui realizat in anul 1980, au 
drept scop realizarea unei aprovizionări perma
nente a cetățenilor în localitățile în care domi
ciliază sau iși au locul de muncă, a populației 
din zonele de deal și munte, să întărească auto- 
conducerea și autoaprovizionarea teritorială.

Pentru a se asigura, în următorii ani, o bună 
bază pentru aprovizionarea populației, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît să se treacă în toate 
localitățile la elaborarea de programe concrete 
de creștere a producției agricole, vegetale și ani

male, atit pentru satisfacerea nevoilor proprii de 
consum, cit și pentru creșterea contribuției lor la 
aprovizionarea generală a populației.

In ce privește aprovizionarea cu piine, făină și 
mălai, Comitetul Politic Executiv a atras atenția 
comitetelor județene de partid, consiliilor popu
lare, organelor comerciale de a lua toate măsu
rile pentru a asigura producerea și desfacerea 
ritmică a pîinii, fâinei, mălaiului, altor produse de 
panificație, in toate municipiile, orașele și cele
lalte localități. Pornind de la consumul mediu 
stabilit, trebuie să se asigure întregii 
populații, oamenilor muncii consumul necesar 
pentru ei și familiile lor, acționindu-se, tot
odată, împotriva oricăror forme de risipă și de 
folosire a piinii pentru furajarea animalelor. De 
asemenea, distribuirea piinii in cantine trebuie să 
se faca in așa fel incit să se asigure necesarul 
de consum și, în același timp, să se înlăture risi
pa și aruncarea unor mari cantități de piine.

In localitățile rurale unde nu există in prezent 
brutării, pînă la crearea acestora, pîinea și pro
dusele de panificație vor fi asigurate de la bru
tăriile din localitățile învecinate, iar comunele care 
se învecinează cu orașele se vor aproviziona in 
continuare din aceste localități.

In mod deosebit trebuie să se acorde atenție 
diversificării producției de pîine și produse de 
panificație, realizării de sortimente variate, care 
să permită cetățenilor cumpărarea produselor in 
cantități raționale, în raport cu nevoile reale de 
consum. De asemenea, în alimentația publică tre
buie să se ia măsuri de diversificare a sortimen
telor de mincăruri, a meniurilor, punindu-se un 
accent mai mare pe folosirea legumelor și a pas
telor făinoase.

Comitetul Politic Executiv a hotărit elaborarea 
unui program de alimentație rațională, care să 
ducă la creșterea ponderii cărnii și produselor de 
carne in alimentația populației, reducîndu-se, tot
odată, consumul de făinoase, pornindu-se de la 
experiența și tendințele existente pe plan interna
țional privind realizarea unei alimentații științific 
fundamentate.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de aseme
nea, modul de îndeplinire a prevederilor planului 
național unic de dezvoltare economico-socială pe 
primele nouă luni ale anului 1981. Apreciindu-se 
rezultatele bune obținute, s-a subliniat, totodată, 
necesitatea ca ministerele și organele centrale, 
comitetele județene de partid să ia toate măsu
rile necesare pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă și indeplinirea integrală a planului pe 1981. 
In acest sens, s-a indicat să se acționeze operativ 
pentru asigurarea unei mai bune aprovizionări 
tehnico-materiale a tuturor întreprinderilor, urmâ- 
rindu-se in continuare reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, valorificarea lor supe
rioară și cu maximum de randament, in activitatea 
de investiții trebuie să se acționeze permanent 
pentru perfecționarea organizării muncii pe șan
tiere, pentru întărirea disciplinei in activitatea de 
construcții, in vederea intrării cit mai repede în 
producție a obiectivelor economice prevăzute, în
deosebi a celor planificate pentru acest an.

O sarcină esențială o reprezintă îndeplinirea 
planului de export. In acest scop, Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministerelor să ia toate măsurile 
pentru soluționarea operativă in centrale, și între
prinderi a tuturor problemelor de care depind 
realizarea obligațiilor contractuale în cele mai 
bune condiții și îndeplinirea integrală o planului 
de export.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat convinge
rea că oamenii muncii din toate ramurile econo
miei naționale vor acționa în continuare, cu 
hotărire și abnegație, pentru asigurarea îndeplini
rii integrale a obiectivelor planului pe acest an, 
contribuind astfel la creșterea continuă a potenția
lului economic al patriei, la ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al întregului popor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita oficială 
de prietenie pe care a efectuat-o in țara noastră, 
in perioada 24-27 septembrie, colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor noii întilniri româno-libiene 
la nivel înalt, care se înscrie ca un moment de 
seamă în evoluția bunelor relații dintre țările și 
popoarele noastre, ca o contribuție majoră la 
cauza păcii și colaborării internaționale. S-a subli
niat că schimburile de păreri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi, desfășurate într-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere, au pus în evidență voința comună 
de a conferi noi dimensiuni conlucrării dintre 
România și Libia, pe multiple planuri, care iși 
găsește o elocventă expresie in orientările și mă
surile stabilite, in documentele semnate și 
adoptate.

Comitetul Politic Executiv a relevat importanța 
înțelegerilor convenite de către cei doi conducători 
privind intensificarea și diversificarea raporturilor 
economice, prin utilizarea mai eficientă a posibili
tăților economiilor naționale ale României și Libiei. 
S-a arătat că prin transpunerea în viață a preve
derilor Acordului-program, a celorlalte înțelegeri 
convenite se va realiza o cooperare mai largă, 
fructuoasă, în domenii de mare importanță pentru 
progresul celor două țâri, precum și o creștere a

schimburilor comerciale, pe baze echilibrate și 
reciproc avantajoase, spre binele ambelor țări și 
popoare.

In același timp, a fost relevată importanța 
schimbului de păreri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El Geddafi cu 
privire la situația internațională, la schimbările re
voluționare, naționale și sociale ce au loc in lumea 
contemporană.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă deplinul 
acord cu concluziile la care au ajuns cei doi con
ducători, privind necesitatea ca, in actualele con
diții internaționale, forțele înaintate de pretutin
deni, toate popoarele să acționeze cu fermitate, 
strins unite, pentru a împiedica agravarea situației 
pe arena mondială, pentru a asigura reluarea și 
continuarea politicii de destindere, independență 
națională, pace și colaborare, pentru rezolvarea 
prin mijloace politice a stărilor de încordare și 
conflict existente in lume, pentru respectarea ri
guroasă a principiilor egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

In legătură cu situația din Orientul Mijlociu, 
Comitetul Politic Executiv a apreciat sublinierea 
făcută, în cadrul convorbirilor, că o pace globală, 
justă și durabilă in această zonă se poate realiza 
numai prin retragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate și soluționarea problemei poporului pales
tinian, pe baza recunoașterii dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui stat propriu 
independent.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat satis
facția pentru faptul că, in cursul schimbului de 
păreri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și colonel 
Moammer El Geddafi au reafirmat hotărirea 
României și Libiei de a întări conlucrarea pe plan 
extern, de a contribui activ la îmbunătățirea cli
matului politic mondial și soluționarea constructi
vă a marilor probleme ce confruntă omenirea, la 
înfăptuirea năzuințelor de pace, independență și 
progres ale tuturor națiunilor.

Aprobînd în unanimitate documentele și înțele
gerile convenite cu prilejul vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru realizarea, 
in bune condiții, a obiectivelor de colaborare și 
cooperare prevăzute, pentru dezvoltarea și apro
fundarea continuă a relațiilor româno-libiene, po
trivit dorinței și aspirațiilor ambelor țâri și po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu <r informat, de ase
menea, despre vizita oficială pe care a făcut-o 
in România, în perioada 18-20 octombrie, doamna 
Indira Gandhi, primul-ministru al Republicii India.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu satisfac
ție rezultatele pozitive ale convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Indira Gandhi, care au marcat un nou moment 
de seamă in dezvoltarea bunelor relații dintre cele 
două țâri și popoare, relații întemeiate pe depli
nă egalitate, stimă și respect reciproc.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat importan
ța Declarației comune româno-indiene adoptate la 
încheierea vizitei, care proclamă hotărirea Româ
niei și Indiei de a-și întări conlucrarea, atit pe târîm 
bilateral, cit și pe arena mondială, în folosul și 
spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii, independenței și cooperării între 
națiuni.

A fost exprimată convingerea că, pe baza înțe
legerilor convenite de șeful statului român și pri
mul ministru indian, se va realiza o colaborare 
tot mai strinsă intre România și India - pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, cultural și in 
alte sfere de activitate — se va extinde, in forme 
moderne, cooperarea in diferite domenii ale pro
ducției materiale, se vor intensifica și diversifica 
schimburile comerciale, ceea ce corespunde inte
reselor celor două țări de a-și pune tot mai iarg 
in valoare resursele naționale, de a înainta pe 
calea progresului economic și social.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere schimburilor de păreri dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Indira 
Gandhi în legătură cu evoluția situației interna
ționale, în cadrul cărora s-a subliniat, de comun 
acord, necesitatea ca, în condițiile complexe ale 
vieții politice mondiale, să fie intârite unitatea și 
conlucrarea țârilor în curs de dezvoltare, a sta
telor nealiniate, a tuturor forțelor înaintate, a tu
turor popoarelor, pentru statornicirea in lume a 
unui climat securitate, înțelegere și cooperare.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat satis
facția pentru faptul câ, in timpul convorbirilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Indira Gandhi au reafirmat voința României și 
Indiei de a dezvolta colaborarea dintre ele în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite și altor orga
nisme internaționale, al Grupului „celor 77" și 
mișcârii de nealiniere, de a-și aduce contribuția 
activâ la edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastrâ.

Aprobind in unanimitate înțelegerile convenite 
cu prilejul dialogului româno-indian la nivel înalt, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate, pentru amplifi
carea și aprofundarea colaborării multilaterale 
dintre România și India, pentru întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare.

★

Comitetul Politic Executiv □ rezolvat, de aseme
nea, unele probleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Ceremonia plecării din Capitală
Marți, 20 octombrie, s-a încheiat 

vizita oficială pe care a întreprins-o 
in țara noastră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, doamna Indira Gandhi, 
primul ministru al Republicii India.

întîlnirea dintre șeful statului ro-' 
mân și premierul indian reprezintă 
Un moment politic deosebit de im
portant în dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări și popoare, de,s- 
chizînd, prin rezultatele sale rodnice.

prin hotăririle si înțelegerile la care 
s-a. ajuns, perspective si mai largi 
conlucrării dintre România și India.

Ceremonia plecării premierului in
dian a avut loc pe aeroportul inter
național Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, care înca
drau portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Indira Gandhi. 
Pe mari pancarte erau înscrise urări
le : „Să se dezvolte continuu relațiile 
de strinsă prietenie și colaborare sta
tornicite intre Republica Socialistă

România și Republica India, in inte
resul popoarelor român și indian, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale !“, „Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea intre toate popoarele 
lumii !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Indira Gandhi au 
sosit împreună la aeroport.

Garda militară aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale celor două țări.
(Continuare in pag. a IlI-a)

In timpul reîntîlnirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu primul ministru Indira Gandhi

In județul Dolj s-au
Oamenii muncii de pe ogoarele 

județului Dolj raportează că, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, au reușit să în
cheie insămințările de toamnă pe 
intreaga suprafață planificată. In 
telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată că, 
prin folosirea cu inalt randament a 
mașinilor și utilajelor din dotare, 
printr-o intensă mobilizare a for
țelor de muncă, s-au efectuat lu
crări de bună calitate, punindu-se 
astfel bazele obținerii unei recolte 
bogate în anul viitor.

„In prezent — se arată în tele-

încheiat insămințările
gramă — în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste se ac
ționează cu prioritate pentru strîn
gerea cit mai grabnică a porum
bului, finalizarea culesului legu
melor și fructelor. Vă raportăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că pină la aceas
tă dată porumbul a fost recoltat 
de pe mai mult de 80 la sută din 
suprafața cultivată, existînd condi
ții să încheiem pînă la sfirșitul 
acestei luni strînsu] și depozitatul 
tuturor roadelor toamnei, dînd o 
deosebită atenție livrării în bazele 
de recepție a produselor destinate 
fondului central al statului și 
fondului de furaje".

AU ÎNDEPLINIT planul pe zece luni
• Oamenii muncii din 26 unități 

economice din județul Bacău și-au 
îndeplinit sarcinile de plan care 
le-au revenit pe primele 10 luni ale 
anului. între acestea se află în
treprinderea mecanică si întreprin
derea de postav „Proletarul" din 
Bacău. întreprinderea minieră Co- 
mănesti. întreprinderea de utilai 
chimic Borzești, Trustul de con
strucții industriale din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Fabrica de za
hăr Sascut. Cele 26 de unități vor 
realiza, pină la sfirșitul lunii oc
tombrie. o producție marfă supli
mentară în valoare de 558 mili
oane lei. Acest spor va fi obținut

în întregime pe seama creșterii 
productivității muncii. (Gh. Baltă).

• 10 întreprinderi industriale din 
județul Cluj au realizat înainte de 
termen prevederile de plan pe cele 
10 luni ale anului la producția marfă 
industrială. Printre acestea se află 
„Chimica" Turda și „Carbochim" 
Cluj-Napoca, două întreprinderi 
care, tot timpul anului, s-au men
ținut în fruntea întrecerii socialiste. 
La prima, valoarea producției mar
fă realizate peste prevederi este de 
peste 29 milioane lei, iar la între
prinderea „Carbochim" — peste 80 
milioane lei. (Al. Mureșan).

Declarație
1. La invitația secretarului general 

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primul ministru al Republicii India, 
doamna Indira Gandhi, a efectuat o 
vizită oficială în Republica Socialis
tă România, în perioada 18—20 oc
tombrie 1981.

2. în timpul șederii sale în Româ
nia, primul ministru al Republicii In
dia, doamna Indira Gandhi, și per
soanele oficiale indiene care au în
soțit-o au vizitat obiective social- 
culturaie din municipiul București, 
bucurîndu-se pretutindeni de o pri
mire călduroasă, expresie .a senti
mentelor de prietenie și stimă pe 
care și le nutresc reciproc popoarele 
celor două țări.

3. Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și doamna Indira 
Gandhi, prim-ministru al Republicii 
India, au purtat convorbiri oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă cor
dială, de deplină înțelegere și res
pect, în cadrul cărora s-au informat 
reciproc despre preocupările și obiec
tivele țărilor lor în domeniul dezvol
tării economice și sociale, au exami
nat stadiul actual și perspectivele ra
porturilor româno-indiene în dome
niile politic, economic, cultural și 
tehnico-științific și au procedat la un 
amplu și rodnic schimb de vederi 
in legătură cu probleme actuale ma
jore ale situației internaționale.

comună româno-indiană
La convorbiri au participat :
— din partea română, tovarășii 

Ilie Verdeț, prim-ministru al guver
nului, Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, președintele 
părții române în Comisia mixtă de 
cooperare economică și tehnică, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Dumitru Bejan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Ștefan Bîrlea. directo
rul cabinetului secretarului general 
al partidului și președintelui Repu
blicii, Dumitru Niculescu. ambasado
rul României în India, și Marcel 
Dinu, director în M.A.E.

— din partea indiană, dr. P. C. 
Alexander, director general al cabi
netului premierului indian, cu rang 
de ministru, K. Gajendra Singh, 
ambasadorul Indiei în România, 
K. S. Rana, director în cabinetul 
primului ministru, R. K. Dnawn, 
consilier special al primului minis
tru, Nirupan Sen, director in M.A.E., 
și P. K. Varma, secretar al Amba
sadei Indiei la București.

4. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Indira Gandhi au 
dat expresie satisfacției lor fată de 
extinderea și dezvoltarea raporturilor 
de ‘prietenie si cooperare fructuoasă 
dintre România și India în toate 
domeniile de interes comun, apre
ciind că acestea conferă dinamism și 
stabilitate relațiilor dintre cele două 
țări și constituie o contribuție la

cauza păcii, destinderii, cooperării și 
progresului în lume. în acest cadru, 
a fost evidențiată importanta deose
bită a întâlnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt, exprimîndu-se convin
gerea că acestea dau noi dimensiuni 
relațiilor dintre cele două țări. 
Ambele părți s-au pronunțat în fa
voarea continuării dialogului româ
no-indian. îndeosebi la cel mai înalt 
nivel.

5. Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și primul minis
tru al Republicii India, doamna 
Indira Gandhi, reliefînd progresele 
realizate în domeniul raporturilor 
bilaterale, au subliniat că este posibil 
și necesar să se ajungă la creșterea 
mai accentuată a acestora, îndeosebi 
pe plan economic. Convorbirile s-au 
referit la o largă arie de probleme 
ale cooperării economice, convenin- 
du-se ca în viitor să se concentreze 
atenția în special în domeniile indus
triei chimice, industriei petrochimice, 
explorării și exploatării petrolului și 
construcțiilor navale. Subliniind con
tribuția Comisiei mixte guvernamen
tale româno-indiene de cooperare e- 
conomică. tehnică si științifică la 
dezvoltarea de ansamblu a cooperării 
bilaterale, ambele părți au fost de 
acord ca domeniile de cooperare mai 
sus menționate să fie examinate în 
detaliu la viitoarea sesiune a comi-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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îmbunătățirea aprovizionării fiecărei localități depinde de aplicarea
consecventă, în toate județele, în toate orașele și comunele, 

a principiilor autoconducerii și autogospodăririi, depinde de munca 
fiecărui cetățean, în folosul său și al societății în general

în spiritul Legii autoaprovizionării, al recentelor decrete, 

o concluzie, un îndemn, o îndatorire cetățeneasca:

GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI
— oglindă a muncii bunului gospodar!

Recentul Decret al Consiliului de 
Stat pune in centrul activității uni
tăților de producție și desfacere a 
produselor agroalimentare principiul 
autoconducerii și autoaprovizionării 
in profil teritorial, astfel incit fiecare 
unitate teritorial-administrativă. fie
care județ Și localitate — urbană sau 
rurală — să-și asigure pe plan local 
nevoile proprii de consum și. in plus, 
să contribuie în măsură sporită la 
constituirea fondului central al statu
lui. Pentru realizarea acestor cerințe 
sint chemate să participe în egală 
măsură unitățile agricole de produc
ție — de stat și cooperatiste — ca și 
gospodăriile populației, astfel incit 
toti locuitorii din comune si sate, 
precum și cei din orașe care lucrează 
în agricultură sau dețin terenuri agri
cole să asigure valorificarea inte
grală și eficientă a pămintului. a în
tregului fond funciar al tării. Sarcini 
sporite pe linia dezvoltării activității 
agricole în gospodăriile populației și 
pentru intensificarea schimbului din
tre sat și oraș revin cooperației de 
consum. în legătură cu preocupările 
acestui important sector al economiei 
naționale în vederea aplicării preve
derilor recentului Decret al Consiliu
lui' de Stat am solicitat o convorbire 
tovarășului SZASZ DOMOKOS, vice
președinte al Centrocoop.

— Așa cum a subliniat in repetate 
rînduri conducerea de partid si de 
stat, așa cum cu atîta limpezime a 
arătat tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
așa cum se prevede și in recentul 
Decret al Consiliului de Stat. înfăp
tuirea programului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al întregu
lui popor, stabilit de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, impune îndeplinirea integra
lă a producției agricole în toate uni
tățile de stat și cooperatiste, valori
ficarea in mai mare măsură a resur
selor din gospodăriile populației. în 
ce ne privește, acționăm ca. prin 
mijloacele economice și financiare 
specifice cooperației de consum, să 
stimulăm producția vegetală si ani
malieră în gospodăriile populației, 
realizînd pe această cale autoaprovi- 
zionarea in profil teritorial si inten
sificarea contribuției populației din 
mediul rural la constituirea surselor 
de aprovizionare ale economiei națio
nale. în acest sens, principalul obiec
tiv al organizațiilor cooperației de 
consum îl va constitui în continuare 
sprijinirea locuitorilor de la sate în 
vederea sporirii numărului de păsări

și animale crescute in gospodăriile 
proprii, precum și folosirea cu maxi
mum de eficientă a terenurilor aflate 
în folosință sau proprietate perso
nală, prin extinderea culturilor de 
legume, cartofi, fructe, cereale, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui etc. For
mele prin care vom sprijini aceste 
activități se referă la : asigurarea 
materialului de reproducere (purcei 
de lapte, pui de o zi, iepuri matcă), 
furaje, avansuri în bani, materiale de 
construcții (pentru amenajarea adă
posturilor destinate creșterii anima
lelor), credite de producție, semințe, 
răsaduri, unelte agricole etc. Pentru 
1982 ne-am propus să oferim săte
nilor. în vederea creșterii în gospo-

aprovizionarea populației — in can
tități echivalente — eu zahăr si ulei. 
Anul acesta am contractat cu locui
torii din mediul rural 793 000 tone 
sfeclă de zahăr și 22 300 tone de 
floarea-soarelui, ceea ce va asigura 
populației 67 300 tone de zahăr și 
8 600 tone ulei, cantități ce vin să 
completeze livrările de la fondul 
pieței. Experiența pozitivă a acestui 
an, cind am aplicat pentru prima 
dată acest sistem de schimb de ma
terie primă și produse finite, este de 
natură să stimuleze și mai mult în 
viitor producătorii agricoli.

Țin să precizez că, pentru a realiza 
în condiții cit mai bune sarcinile ce 
revin cooperației de consum pe linia

Preocupări ale cooperației de consum pentru stimularea 
activităților agricole prin intensificarea schimbului 

de mărfuri între localitățile rurale și urbane

dariile proprii, 290 000 purcei de lap
te (de aproape 4 ori mai. mult decit 
în acest an), 13 000 000 pui de o zi 
(cu peste 50 la sută mai multi decît 
în 1981), 21 000 iepuri matcă (dublu 
decît în 1981), precum și avansuri 
bănești de circa 1 miliard lei — avan
suri ce se vor acorda în limitele pre
vederilor legale în vigoare. Ajutoa
re simțitor mărite vom acorda și 
cultivatorilor de legume și fructe.

Prin dezvoltarea producției vege
tale și animaliere in gospodăriile 
populației vom putea să materiali
zăm nu numai cerința autoaprovizio-

in profil teritorial, 
livra la fondul de 
produse cu mult 
in prezent. Astfel, 

livrăm la fondul de

nării localităților 
dar vom putea 
stat cantităti de 
mai mari decit 
ne-am propus să
stat, in 1982. pe calea contractelor și 
achizițiilor de la populație. 75 000 
tone de carne (cu 23 la sută mai mult 
decît in 1981), 153 000 tone legume, 
cartofi și fructe. 325 milioane ouă (cu 
peste 60 la sută 
1981), importante 
de albine și alte 
mentare.

în preocupările 
extinderii

mai mult decît în 
cantităti 
produse

de miere 
agroali-

noastre
autoconducerii

ne linia 
și auto-

aprovizionării în profil teritorial se 
află și sarcina de a prelua de la 
gospodăriile populației sfecla de 
zahăr și semințele de floarea-soa
relui, pentru industrializarea lor, și

creșterii volumului de produse con
tractate și achiziționate de la popu
lație, vom organiza centre și puncte 
de achiziții, dotate cu intregul inven
tar, în toate localitățile in care ne 
desfășurăm activitatea. Totodată, vom 
intensifica acțiunile de popularizare 
în rîndul populației a multiplelor 
avantaje oferite de sistemul de con
tractări și achiziții.

— Decretul Consiliului de Stat 
stabilește sarcini precise cooperației 
de consum în privința aprovizionării 
populației din mediul rural cu piine, 
făină și mălai. Cum se va asigura 
aplicarea lor ?

— Avind în vedere criteriul teri
torial al sistemului de aprovizionare 
cu piine, făină și mălai, stabilit prin 
decret, cooperativele de consum vor 
livra produsele respective din fondul 
de stat pentru personalul muncitor 
din unitățile industriale, mine, schele 
petroliere, exploatări forestiere si 
alte asemenea unități situate in co
mune, sate și locuri izolate. Totodată, 
cooperativele de consum vor inten
sifica activitatea prestatoare de 
servicii pentru populația din locali
tățile rurale producătoare de cereale, 
care lucrează în agricultură și care, 
dispunind de griu — rezultat din 
retribuția obținută în C.A.P. sau de 
pe loturile personale — dorește să-și 
pregătească piinea prin brutăriile 
noastre.

Decretul stabilește pentru coopera
ția de consum și sarcina de a aprovi
ziona populația din zonele de deal și 
munte, precum și din celelalte loca
lități neproducătoare de cereale. 
Bineînțeles, venind in ajutorul locui
torilor respectivi — ei inșisi produ
cători de produse vegetale și animale 
— este firesc ca aceștia să dezvolte 
producția agricolă din gospodăriile 
proprii, pentru a-și asigura atit con- . 
sumul personal, cît și cantităti su
plimentare de produse pe care să le 
contracteze și sa le predea la fondul 
de stat prin unitățile cooperației de 
consum. Este vorba în special de 
produse agricole specifice acestor 
zone, cum ar fi : cartofi, carne, lapte, 
brinză. ouă. legume, fructe, fin etc. 
Pentru aceste categorii de cetățeni 
piinea se va livra prin magazinele 
cooperației de consum, indiferent 
dacă ea a fost produsă în brutăriile 
noastre, ale cooperativelor agricole 
de producție sau ale consiliilor popu
lare din localitățile respective.

în vederea punerii in aplicare a 
sarcinilor ce ne revin din noua re
glementare privind dezvoltarea pro
ducției de panificație in localitățile 
'rurale care nu dispun de brutării. 
Biroul Comitetului Executiv al 
Centrocoop a stabilit in cadrul șe
dinței din 19 octombrie a.c. amenaja
rea in anii 1982 și 1983 a unui număr 
de 488 noi brutării sătești. Pină la 
punerea in funcțiune a noilor capaci
tăți de producție, s-a hotărit aronda
rea comunelor care nu dispun, in pre
zent de brutării pe lingă celelalte 
localități care au asemenea unități, 
în felul acesta se creează, practic, 
condițiile pentru aprovizionarea co
respunzătoare cu piine a tuturor lo
calităților din mediul rural.

Uniunile județene ale cooperației 
de consum, cooperativele comunale 
sint preocupate ca. impreună cu con
siliile populare locale, să stabilească 
irf continuare noi măsuri concrete. de 
natură să asigure atit îmbunătățirea 
aprovizionării din mediul rural.ciț și 
sporirea contribuției gospodăriilor 
populației la constituirea fondului 
central de produse agroalimentare. 
aducindu-ne astfel propria contribu- 

' ție la traducerea in faptă a preve
derilor cuprinse in recentele acte 
normative, la satisfacerea pe această 
cale în tot mai inalt grad, in condiții 
calitativ superioare, a cerințelor unui 
consum rațional.

Mihai IONESCU

„Să asculți ciocirlia in sat și în loc să cultivi legume aici 
să le cumperi de la oraș nu-i o treabă de om chibzuit" 

-și-au spus sătenii din Ștorobăneasa. Și timpul

Comuna noastră. Ștorobăneasa, din 
județul Teleorman, situată nu depar
te de municipiul Alexandria, a cu
noscut in anii socialismului, asemeni 
tuturor localităților tării, profunde 
transformări economico-sociale. care 
se reflectă în nivelul nostru de trai. 
Peste 200 de locuitori ai comunei 
sint proprietari de autoturisme. Ra
dioul si televizorul, frigiderul, mași
na de spălat, aragazul și mobila 
nouă, modernă sint de mult acceso
rii obișnuite în majoritatea celor 
1 800 de gospodării. Totuși, efectele 
pozitive ale acestui proces — pe care 
îndeobște îl asociem urbanizării, in
dustrializării. faptului că un mare 
număr de locuitori lucrează la onaș
— nu au cauzat diminuarea sau re
nunțarea la tradiția cultivării pămîn- 
tului și a creșterii animalelor. în sa
tul nostru, țăranul nu s-a transfor
mat din producător in „importator**
— dacă pot să mă exprim așa — de 
bunuri alimentare. Dimpotrivă.

Astăzi, poate mai mult ca oricind 
înainte, la Storobăneasa se practică 
grădinăritul intensiv in gospodăriile 
proprii și pe terenuri virane din in
travilan, se cresc animale si păsări
— după cele mai moderne reguli ale 
zootehniei. Faptul are influențe po
zitive și asupra nivelului de aprovi
zionare al comunei, și asupra con
tribuției la aprovizionarea munici
piului reședință din județ.

Cum s-a menținut si dezvoltat po
tențialul agroalimentar al localității ? 
In urmă cu citiva ani, consiliul popu
lar a initiat o amplă acțiune propa
gandistică Si organizatorică printre 
locuitori. Scopul ei — stimularea, 
sprijinirea concretă, a contribuției 
cetățenilor la constituirea fondului 
centralizat de produse agroalimenta- 
re. Acțiunea desfășurată sub impera
tivul „Fiecare palmă de pămint din 
curți si de pe terenurile neagricole
— folosită la maximum !“ s-a bucu
rat de o largă audientă. Pentru că 
n-am .socotit nimic de la sine înțe
les. Ne-am sfătuit cu oamenii, am 
organizat împreună, cu sprijinul de
putation schimburi de experiență 
și întreceri între circumscripțiile e- 
lectorale. S-a mers din casă în casă, 
din grădină in grădină. De la cine 
era de învățat, s-a învățat. Unde era 
de criticat, s-a criticat. I-am ascultat 
și pe bătrîni. dar nu s-a trecut nici 
peste cuvintul specialiștilor : agro
nomi. zootehniști. veterinari. N-am 
căutat soluții globale. I-am lăsat fie
căruia inițiativa să decidă in ce fel 
va folosi terenul din gospodărie, 
curtea, grajdul. Numai să le folo-

le-a dat dreptate
sească. După aceea, consiliul popular 
și-a asumat răspunderea de a pro
cura folii de polietilenă — pentru so
larii — îngrășăminte, răsaduri, de a 
organiza asistenta tehnică necesară. 
Acum, multi dintre grădinarii noștri 
sint deja ei înșiși specialiști în cul
tura legumelor timpurii. Solariile a- 
menajate totalizează circa 10 hectare. 
Pentru folosirea intensivă a terenu
rilor se practică, în mod curent, cul
turile suocesive : la începutul primă
verii — ceapă verde, salată si ridichi, 
după care. în vară, se pun roșii, vi
nete, ardei, castnaveti. si. în fine, le-

Un exemplu concret care 
demonstrează că, prin 
muncă și inițiativă, pămîn- 
tul poate fi transformat în- 
tr-o sursă rodnică de pro
duse, satisfăcînd cerințele 
localnicilor și contribuind, 
totodată, la buna aprovi

zionare a populației

gume de toamnă — varză, ceapă, 
cartofi etc.

Locuitorii comunei noastre au reu
șit, astfel, să-și acopere din resurse 
proprii nevoile de consum la întrea
ga cantitate de legume și. in plus, 
să livreze la fondul de stat impor
tante cantităti de legume, carne, 
lapte, ouă și altele. Astfel, numai in 
acest an. ei au livrat pină acum la 
fondul de stat 750 tone legume — 
cu 200 tone peste plan — 15 000 kilo
grame carne porc, 7 000 kilograme 
came bovine. 5 000 kilograme came 
de pasăre. 140 hl lapte de vacă și 
oaie. Există condiții ca pină la sfir- 
șitul anului să fie depășite sarcinile 
de plan la toți indicatorii din planul 
în profil teritorial.

Cum spuneam, ne asigurăm apro
vizionarea din sursele proprii, care 
nu sint altele decit producțiile obți
nute în gospodăriile personale. Pe 
de altă parte, sumele încasate din 
livrarea surplusului de producție la 
fondul de stat constituie o impor
tantă sursă de venituri. în'acest 
sens, aș da numai cîteva exemple : 
Nicolae Albescu a realizat anul aces
ta, numai prin valorificarea legume

lor la fondul de stat, circa 70 000 Iei. 
Gheorghe A. Brătucu — 30 000 lei, 
Gheorghe N. Brătucu — 40 000 lei, 
Viorel Nuță și Gheorghe Putineanu, 
care au crescut cite doi viței, au 
primit 6 000—7 000 lei pentru fiecare 
exemplar livrat.

începind din acest an. in comuna 
noastră s-au extins suprafețele cul
tivate cu floarea-soarelui (17 hec
tare) și sfeclă de zahăr (15 hectare) 
pe terenurile din gospodăriile popu
lației ; în acest fel, cultivatorii iși 
asigură, și pentru ei, corespunzător 
cantității de materie primă puse la 
dispoziția industriei, cantități supli
mentare de zahăr și ulei. Astfel, ce
tățeni cum sint Negreanu Badea și 
Grosu Ion au predat cite 1 000 kilo
grame sfeclă de zahăr, iar Milcu 
Cușcă 250 kg floarea-soarelui. ur- 
mind a primi in schimb cantitățile 
proporționale de zahăr și ulei.

Dacă am obținut rezultatele pe 
care le-am obținut, asta nu inseam- 
nă că n-au existat și in comuna 
noastră excepții de la regulă. Au 
existat. Pe mulți dintre ei i-au vin
decat de scepticism avantajele' con
crete de care se bucură consătenii 
lor mai vrednici, cărora mindria de 
a fi și a rămine țărani, deci produ
cători; le-a fost pe deplin recom
pensată. Iar pentru trezirea la- reali
tate a celor care, intr-adevăr foarte 
puțini, mai credeau că pot sta li
niștiți la țară să asculte ciocirlia, 
iar piața să o facă la Alexandria, 
recentele reglementări, ' adoptate 
prin decrete ale Consiliului de Stat, 
sint binevenite. Nu poate fi socotit 
țăran, fiu al satului cel ce gindește 
ca greierele din fabula cu „Greie
rele și furnica". Nu poate exista o 
viață economică sănătoasă atîta vre
me cît țăranul așteaptă să se apro
vizioneze de la oraș. Nu poate exista 
autoconducere fără autoaprovizio- 
nare.

Iată de ce. și in viitor, vom căuta 
să extindem tot mai mult experiența 
acumulată, să stimulăm producția, 
să ne asigurăm, ca și pină acum, 
intregul necesar de produse agricole 
pentru consum și. totodată, să con
tribuim tot mai mult la crearea fon
dului de stat. Pentru că așa este 
cinstit și echitabil. Pentru că așa 
ințelegem noi să ne facem datoria 
față de partid și popor.

Marin PÎRLAN 
președintele Biroului Executiv 
al Consiliului popular al comunei 
Ștorobdneasa, județul Teleorman

ÎN COLECTIVELE OAMENILOR MUNCII

Dezbateri, măsuri în sprijinul importantelor 
prevederi privind aprovizionarea 

ritmica, rațională a populației
Propuneri care se vor regăsi in fapte, 

fapte care se vor regăsi intr-un sporit volum 

de produse agroalimentare

Locuitorii comunei Bucecea, județul Botoșani, au hotărît să își 
sporească și mai mult contribuția la asigurarea fondului de stat 

cu produse agroalimentare

Referindu-se cu Îndreptățire la 
realizările însemnate pe plan edi- 
litar-gaspodăresc. cu care se min- 
drește comuna, obținute în primul 
rind prin activitate rodnică 
strinsă conlucrare a tuturor 
bfilor obștii, locuitorii din 
cea, participanți la adunarea 
Iară desfășurată ieri seară, 
pus și o întrebare pe care au con- 
siderat-o foarte actuală : sint 
valorificate, la nivelul exigentelor 
autoconducerii și autoaprovizio
nării teritoriale conținute in recen
tul decret, toate suprafețele de te
ren. toate mijloacele umane si ma
teriale din comună ?

— Eu am o părere, tovarăși — 
a spus in cadrul adunării munci
torul zootehnist Mina Stoleru. 
Haideți să analizăm contribuția 
fiecăruia dintre noi la modul in 
care ne folosim pămintul și bra
țele de muncă ! Veți vedea cite 
rezerve sint incă nevalorificate ! 
Mi-am făcut și niște socoteli pen
tru gospodăria personală. Drept să 
vă spun, nici eu nu sint într-atîta 
de mulțumit de felul in care 
mi-am folosit lotul ajutător, de cit 
și cum am lucrat pină acum in 
cooperativa agricolă de producție.

Ideea a fost reluată și de alți 
vorbitori. Au fost dezbătute posi
bilitățile existente, in lumina fie
cărei pr.evederi a decretului. A 
reieșit că. deși localitatea este 
fruntașă sub aspectul livrărilor la 
fondul de stat pe acest an. există 
incă rezerve de suplimentare a 
acestora.
mai bună a pămintului și forței 
de muncă in anul viitor.

— Există peste 2 hectare de te
ren rămas necultivat de pe la în
ceputul secolului. în locul numit 
..Ia canal". Să punem mina 
desțelenim I •

— Dacă vom face citeva

Și 
mem- 
Buce- 
popu- 
și-au

precum și în folosirea

și să-l

canale 
de scurgere a apel și în lunca Și
retului. ciștigăm vreo 15 hectare 
de pe care s-ar putea obține un

Oferte numeroase de legume și fructe in piețele Capitalei
Foto : E. Dichiseanu

Se poate descurca un singur vînzâtor
cu un

că 
din

munte de cartofi?

păpușoi de calitatea întii — arăta 
țăranul loan Consei.

— Dar nici asta nu înseamnă 
totul — aprecia muncitoarea Ana 
Diaconii, de la fabrica de zahăr. 
Dacă fiecare specialist din comună 
ar lfvra anual statului cel puțin 
cite un porc, așa cum face docto
rița noastră. Alice Hanganu, am 
putea sta cu fruntea și mai sus. 
Avem peste 100 de specialiști in 
comună.

Idei, propuneri, opinii. Modali-

tatea concretă, rodnică, specifică 
adevăraților bufii gospodari, de 
a-și analiza munca, de a decide ce 
trebuie făcut și o concluzie împăr
tășită de toți : prevederile legale 
recent adoptate sint in interesul 
tuturor. Adunarea populară a pus 
limpede in evidență faptul că sint 
perspective reale pentru perfecțio
narea. activității, pentru Întărirea 
autoconducerii, a puterii econo
mice și financiare a localității. La 
anul vor rodi și alte terenuri, iar 
un număr sporit de gospodari vor 
cultiva pămintul și vor crește ani
male. Pină atunci, ca o expresie 
concretă a posibilităților care exis
tă. angajamentul imediat al unor 
livrări suplimentare la fondul de 
stat : 1 200 hl lapte. 15 tone 
carne, 
și cel 
zahăr.

de
15 tone de legume și fructe 

puțin 100 tone sfeclă de

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii

„Decretul este în folosul nostru, al tuturor!"
- o convingere unanim exprimată la întreprinderea 

„Dîmbovița"
Presa a publicat, in urmă cu 

citeva zile, fruntașii in întrecerea 
socialistă pe primele nouă luni ale 
anului. în ramura industriei pielă
riei. cauciucului și încălțămintei, 
locul II pe tară a revenit întreprin
derii bucureștene „Dîmbovița**.  Am 
fost, ieri. în această unitate. Din
colo de problemele ce privesc pro
ducția fizică și netă, calitatea pro
duselor, productivitatea muncii, o 
preocupare de prim ordin a acestui 
harnic colectiv este folosirea rațio
nală a materiei prime.

Aici, in acest colectiv de peste 
4 600 de oameni ai muncii, preve
derile Decretului privind unele mă
suri referitoare la întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării te
ritoriale. la asigurarea aprovizionă
rii în bune condiții a populației cu 
piine. făină și mălai, precum și 
efectele acestui decret s-a discutat 
pe larg in adunări deschise de 
partid. Toți cei care au luat cuvin
tul in adunări au subliniat că de
cretul respectiv constituie un în
demn la chibzuință, la bună gos
podărire.

Semnificativ pentru spiritul de
mocratic in care s-au desfășurat 
dezbaterile este faptul că numeroși 
vorbitori au venit cu propuneri me
nite să determine o mai bună apli
care a fiecărei prevederi. „Trebuie 
să ințelegem acest decret, a spus 
muncitorul Constantin Georgescu, 
in cadrul dezbaterii ce a avut 
în organizația de bază nr. 6. 
numai in litera, ci și in spiritul __
Și tot așa să-1 aplicăm. Noi. în în
treprindere. prelucrăm piele. Cu
noaștem valoarea acestei materii 
prime. Și facem eforturi să inchi- 
dem toate canalele risipei. De ce să

loc 
nu 

lui.

admitem risipa de piine ? Decretul 
este în folosul nostru, al tuturor. 
Deci este cazul să acționăm cu toții 
pentru a fi aplicat in spiritul princi
piilor de echitate care-i dau sub
stanță". S-au exprimat, de aseme
nea. opinii că și comerțului ii re
vine un rol mai mare privind edu
carea cetățeanului in spiritul unei 
aprovizionări raționale. Muncitorii 
Elena Manolache. Radu Nedeș, Du
mitru Petrache. Petre Preda s-au 
referit la principalele răspunderi 
ce revin unităților comerciale : 
aprovizionarea ritmică și lichidarea 
tuturor formelor de servire prefe
rențială.

La dezbaterea ce a avut loc in 
organizația nr. 14. modelierul Va- 
sile Toma spunea : „Am înțeles că 
decretul are două scopuri funda
mentale. Primul : să asigure o ju
dicioasă gospodărire a resurselor 
alimentare, să închidă toate cana
lele risipei în acest domeniu. Al 
doilea : în condițiile unei aprovi- 
zinări raționale, să nu ia unii prea 
mult, iar altora să le rămină prea 
puțin". Remarcă la care muncitoa
rea Elisabeta Spiru a ținut să a- 
dauge : „Calculul cu creionul in 
mină și-a dovedit eficiența. Mulți 
dintre noi au întrebat : vom minca 
mai puțină piine 7 Pe marginea 
acestei intrebări s-a discutat mult. 
S-a făcut ’ comparație cu ceea ce 
am consumat fiecare pină acum. 
Și fiecare ne-am convins că nu 
avem temeiuri de îngrijorare. Și 
că in esență este vorba doar de a 
lichida orice fel de risipă de piine. 
Aceasta fiind a,tit in interesul so
cietății, cit și al nostru".

Adrian VASILESCU

In orice comună, in orice ogradă există 

incă mari posibilități de producție
Comuna noastră este foarte 

aproape de orașul Rimnicu Sărat. 
La o aruncătură de băț, cum se 
spune. Avantaj serios, atit pentru 
noi, sătenii, cit și pentru orășeni. 
Atunci cind iți trebuie o marfă in
dustrială. pe care nu o poli găsi la 
cooperativă in sat. dai o fugă si o 
cumperi de la oraș, fără să-ți rupi 
prea mult din timpul de lucru. La 
rindul lor. orășenii pot găsi la piață 
legume proaspete sau alte pro
duse alimentare din gospodăriile 
sătenilor.

Din păcate insă, această apropiere 
i-a cam atras pe unii consăteni spre 
gustul comodității. Uneori, in plină 
campanie agricolă, il vezi pe cite 
unul cu sacul gol pe mină alergind 
spre autobuzul de Rimnic : „să-mi 
iau. niște cartofi". Sau — „după 
niște mălai". Deși, pe cimp. carto
fii asteaptâ-n cuiburi, nescoși sau 
porumbul — necules. Acela care stă 
cu gindul la mălaiul de la oraș sau 
la cartofii și roșiile de la „aprozar", 
are și locui „alb" in dreptul rubri
cii ..norme convenționale" de pe 
ștatul C.A.P.-ului, are și grădina 
pirloagă.

Opinia publică din comuna noas-

tră nu face casă bună cu asemenea 
apucături. Citind recentul Decret 
despre unele măsuri referitoare la 
întărirea autoconducerii și auto
aprovizionării teritoriale, primul 
gind ne duce la... ograda noastră, 
adică la marile posibilități pe care 
le avem, de a ne asigura noi inșine 
necesarul de produse agroalimenta
re al comunei, de a spori livrările 
către fondul de stat și desfacerea 
acestor produse la piață. în această 
privință, consiliul popular comu
nal. deputății săi. cooperația de 
consum, intreaga obște pot face 
mult. începind cu planificarea și 
cultivarea fiecărei suprafețe dispo
nibile. continuind cu încurajarea 
creșterii de animale de către fiecare 
familie a satului și terminînd cu 
onorarea și depășirea cantităților 
contractate cu statul. Căci, este clar 
pentru toti. principiile autocondu
cerii și autoaprovizionării. sublinia
te in decret, sint in interesul fiecă
ruia. Iar traduțerea lor in viață 
pornește din ograda si grădina fie
căruia din noi.

Gh. PANA
primarul comunei Puiești, 
județul Buzău

...Fără îndoială 
nu. întrebarea 
titlu ne-a fost sugera
tă de unele constatări 
făcute pe viu in re
țeaua comercială, pe 
care sperăm că factorii 
ie coordonare a comer
țului le vor lua în 
seamă.

lată, 
dimineață 
Obor : zeci 
de marfă, 
de oameni 
cumpărături, nenumă
rate 
site 
care 
tofi. 
conopidă, 
Aspecte firești, cît mai 
de dorit toamna. în 
schimb... tn hala mare, 
la trei unități se des
făceau cartofi. Vinză- 
torii exis.tenți nu pri
dideau cu treaba, așa

bunăoară, ieri 
in Piața 

de vagoane 
cîteva mii 

veniți după

autocamioane so- 
de la drum, din 
se descărcau car- 

mere. struguri, 
ardei gras.

că se formaseră rin- 
duri. Ne interesăm 
dacă Direcția generală 
comercială a Capitalei 
a trimis și m hală lu
crători din alte sectoa
re comerciale, pentru 
a ajuta temporar la 
desfacerea legumelor 
„A trimis, ne spune 
șefa complexului. Du
mitru Petria, zece os
pătari. Dar ospătarii, 
după două-trei zile de 
lucru, au dispărut. Cu 
halatele noastre de lu
cru cu tot“.

Ieșim In piață. Peste 
tot. curățenie, ordine 
diversitate de 
lată insă că 
expoziției de 
a Trustului 
Harghita stau 
vreo 70 de
Treaba merge extrem 
de incet, pentru că nu

mărfuri, 
in fața 
cartofi 

horticol 
la rind, 
oameni.

vind decit 2—3 fete. Pe 
de lături, in haine ele
gante de oraș. Dezide- 
riu Borș — șeful uni
tății — și Petru Blaga 
— gestionarul.

— De ce i 
dv. mina , 
cintare ?

— Păi... 
punem.

Uneori ? 
tunci cind i 
la rind ?

Supunem aceste 
două instantanee aten
ției factorilor de resort 
din comerț cu convin
gerea că se va face cit 
mai curind ordine și, 
așa cum acești factori 
au promis, vor întări 
cu forțe suplimentare 
locurile de desfacere a 
mărfurilor celor mai 
solicitate.

nu puneți și 
pe saci. pe

uneori

Cmd ?

mai

A-
nu e nimeni

Gh. GRAURE

Ogorul rodește numai pentru cine-l muncește
De fapt, oamenii de la noi. din 

Recea procedează așa de mai mult 
timp : iși muncesc ogoarele coopera
tivei și loturile in folosință perso
nală cu aceeași sirguință. Pină la 
cel mai mic petic de pămint. Iar 
ogorul, se știe, rodește numai pen
tru cine-l muncește. Anul acesta, eu 
împreună cu soția ne-am cultivat 
lotul personal cu porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă furajeră, roșii, var
ză. ba și ceva cartofi. Ne ajung pen
tru hrana familiei, a păsărilor si 
animalelor de pe bătătură. Am con
tractat și cu statul o parte din pro
duse. ba am dus și la piață, la Baia 
Mare.

Acum, după ce am citit Decretul 
Consiliului de Stat privind întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale. îmi dau seama că noi am 
procedat în spiritul lui și pină 
acum. Și bine am făcut. Decretul 
pornește de la vechea tradiție pa-

triotică a țăranului român de a lu
cra orice bucată ■ de pămint. Oricît 
de mică ar fi. ea este o parte a 
ȚARII și trebuie să înflorească din 
munca ta. Spre binele tău și al ce
lorlalți. Socot limpede ca lumina zi
lei necesitatea ca oricine deține un 
teren agricol — la sat sau la oraș — 
să prbducă cereale, legumne sau 
fructe pentru consumul propriu și 
să contracteze surplusurile cu sta
tul. La noi. așa procedează mai 
toți oamenii comunei. Oricine se 
poate convinge de asta trecînd pe 
ulițele satului. Mai ales acum, cind 
roadele toamnei iau drumul cămă
rilor, al centrelor de achiziții sau al 
pieței. Și pe bună dreptate va 
spune : „Cum îi omul ii și grădi
na". Și-s faine.

Gheorqhe MOCIRAN 
țăran cooperator, comuna Recea, 
județul Maramureș
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE A PRIMULUI MINISTRU AL INDIEI, INDIRA GANDHI
DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-INDIANĂ

(Urmare din pag. I) 
siei, care va avea loc la New Delhi, 
în prima parte a anului 1982. S-a 
convenit, totodată, ca cele două părți 
să studieze în continuare posibilități 
noi de cooperare în alte domenii, 
ținîndu-se seama de dezvoltarea în
registrată în ultimii ani de sectorul 
industrial al celor două țări, precum 
și de necesitățile viitoare ale econo
miilor lor naționale. A fost exprimată, 
în același timp, dorința de extindere 
a schimburilor comerciale și a coope
rării bilaterale pe baze stabile, care 
să ducă la diversificarea acestora și 
la creșterea lor echilibrată. în acest 
context, Comisia mixtă urmează să 
analizeze posibilitățile de dublare a 
schimburilor comerciale reciproce in 
anul 1985, pe o bază echilibrată.

6. Ambele părți, evidențiind pro
gresele realizate pină in prezent in 
cadrul cooperării tehnologice și ști
ințifice, au reliefat că există posibi
lități de extindere a acestora și s-au 
pronunțat in favoarea intensificării 
contactelor directe între instituțiile 
și organizațiile de specialitate din 
cele două țări, pentru a promova 
realizarea în comun a unor programe 
de cercetare, în domenii convenite 
impreună. în același cadru, s-a re
liefat caracterul reciproc avantajos 
al unor contacte directe între or
ganismele de planificare ale ce
lor două țări. S-a convenit,' de 
asemenea, să fie intensificată coope
rarea româno-indiană în domeniul 
culturii, artei, sportului și turismului, 
ceea ce contribuie la o mai bună 
cunoaștere și înțelegere între popoa
rele celor două țări.

7. Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și primul ministru 
al Republicii India, doamna Indira 
Gandhi, au efectuat un aprofundat 
schimb de vederi cu privire la pro
blemele internaționale actuale. Cele 
două părți au exprimat profunda lor 
îngrijorare față de deteriorarea si
tuației internaționale, de creșterea 
tendințelor politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de do
minație. de eforturile vizînd consoli
darea și lărgirea sferelor de in
fluență și de extindere a siste
melor de baze militare, de men
ținere a uțior focare de tensiune 
și conflict și de escaladarea cursei 
Înarmărilor sub pretextul asigurării 
securității. în detrimentul dialogului 
și cooperării internaționale. Ei au 
reliefat, de asemenea, pericolele pe 
care le ridică pentru pacea, in lume 
adincirea decalajelor dintre țările in 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate. Ambele părți au subliniat că 
trebuie făcut totul pentru a se îm
piedica înrăutățirea in continuare 
a situației internaționale și pentru 
reglementarea problemelor si con
flictelor existente pe cale pașnică, 
prin negocieri. în acest context, a 
fost scoasă in evidență necesitatea 
respectării stricte a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, neinter
venției în treburile interne, integri
tății teritoriale, renunțării la forță 
sau la amenințarea cu folosirea for
ței și avantajului reciproc. A fost 
exprimată convingerea că numai pe 
această bază se poate asigura dez.- 
voltarea normală a relațiilor dintre 
state și coexistenta pașnică între 
națiuni, în scopul consolidării păcii, 
destinderii, independentei și coope
rării în întreaga lume.

8. România și India au reafirmat 
hotărîrea lor de a-și consacra toate 
eforturile pentru soluționarea celor 
două probleme deosebit de impor
tante cu care este confruntată lumea 
contemporană : amenințarea cu dis
trugerea nucleară și realizarea unui 
sistem economic echitabil pentru ță
rile în curs de dezvoltare. Ambele 
părți au subliniat necesitatea luării 
de măsuri pentru realizarea dezar
mării generale și totale, sub un con
trol internațional eficace. în acest 
context, a fost reliefată necesitatea 
imperioasă a dezarmării nucleare, 
cele două părți pronuntîndu-se pen
tru interzicerea folosirii armelor 
nucleare, încetarea producției aces
tora, reducerea și lichidarea stocuri
lor de arme nucleare, precum și 
pentru lichidarea bazelor militare și 
desființarea pactelor militare. Toto
dată, ambele părți s-au pronunțat cu 
fermitate împotriva producerii de 
noi arme de distrugere in masă, tot 
mai periculoase, inclusiv împotriva 
producerii bombei cu neutroni. Cele 
două părți și-au exprimat convin
gerea că importantele resurse umane 
și materiale care ar deveni dispo
nibile în urma măsurilor de dezar

mare ar putea fi folosite pentru 
reducerea substanțială a sărăciei 
și foametei in lume, pentru acce
lerarea progresului economic și social 
al tuturor statelor și, in mod 
deosebit, al țărilor in curs de dez
voltare. Relevînd responsabilitatea 
care revine tuturor statelor de a con
tribui activ la cauza dezarmării, cele 
două părți au subliniat că vor de
pune toate eforturile pentru succesul 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, care va avea loc in 
1982.

9. Cele două părți au relevat con
secințele grave pentru toate țările și, 
in mod deosebit, pentru țările în curs 
de dezvoltare pe care le prezintă ac
tuala criză economică mondială, în
cercările periculoase de subminare a 
cadrului international al cooperării 
economice, tendințele protecționiste 
care provoacă în continuare neliniște, 
reducerea însemnată a accesului ță
rilor in curs de dezvoltare la resur
sele financiare, ca urmare a practi
cării unor dobinzi nejustificat de ri
dicate, înrăutățirea poziției țărilor in 
curs de dezvoltare în comerțul inter
național, creșterea însemnată ă defi
citelor balanțelor lor de plăți, incer
titudinea aprovizionării cu produse 
alimentare și a asigurării necesaru
lui de resurse energetice, nivelurile 
cu totul necorespunzătoare ale 
transferului real de resurse din țările 
dezvoltate în țările în curs de dez
voltare, sporirea dificultăților în 
transferul de tehnologie și continua
rea manifestării lipsei de înțelege
re din partea țărilor dezvoltate cu 
privire la caracterul interdependent 
al economiei mondiale. Aceste feno
mene exercită o influență negativă 
atit asupra economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare, cit și asupra sta
bilității politice și economice în în
treaga lume. Cele două părți s-au 
pronunțat in favoarea lansării ime
diate a rundei de negocieri globale, 
pentru realizarea de pași efectivi în 
direcția instaurării noii ordini eco
nomice internaționale și, în acest 
scop, pentru punerea in aplicare a 
prevederilor noii strategii internațio
nale de dezvoltare din cadrul celui 
de-al treilea deceniu de dezvoltare, 
adoptată anul trecut de Adunarea 
Generală a O.N.U., urmărindu-se în
deosebi rezolvarea unor probleme 
cum sînt cele legate de comerțul in
ternațional, asigurarea cu produse 
alimentare și resurse energetice, 
acordarea de sprijin în dezvoltarea 
unor resurse locale de energie în ță
rile în curs de dezvoltare, asigura
rea de surse de finanțare. Cele două 
părți au luat notă de faptul că ac
țiunile unor state dezvoltate au îm
piedicat procesul negocierilor econo
mice și s-a reliefat că este mai ne
cesar ca oricind să fie consolidată 
solidaritatea țărilor in curs de dez
voltare în eforturile lor pentru rea
lizarea obiectivelor propuse. în acest 
context, partea indiană a informat 
partea română despre poziția pe care 
o va adopta la Conferința la nivel 
înalt de la Cancun (Mexic) și și-a 
exprimat speranța că această întîl- 
nire va permite țărilor participante 
să înțeleagă mai bine interdepen
dențele economice din lume și, pe 
această cale, întîlnirea să servească 
scopurilor preconizate de conceptul 
edificării unei ordini economice in
ternaționale drepte.

10. România și India și-au expri
mat îngrijorarea cu privire la con
tinuarea escaladării prezenței mili
tare străine în Oceanul Indian și au 
reafirmat hotărîrea lor de a acționa 
pentru punerea cît mai urgentă în

Ceremonia plecării din
(Urmare din pag. I)

în timp ce. in semn de salut, erau 
trase 21 salve de artilerie.

Șeful statului român și premierul 
indian, după ce au salutat drapelul 
de stat al României, au trecut în 
revistă garda de onoare.

Primul ministru al Indiei, doamna 
Indira Gandhi, și-a luat apoi rămas 
bun de la persoanele oficiale române 
venite pe aeroport. Erau prezenți 
tovarășii Ilie Verdet, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Cornelia Filipaș, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Bană, 
Aneta Spornic. Petru Enache. Ni
colae Giosan. Suzana Gâdea, Ana 
Muresan, Constantin Olteanu. mem

aplicare a Declarației O.N.U. din 
anul 1971 cu privire la transformarea 
Oceanului Indian în zonă a păcii. 
Ambele părți s-au pronunțat pentru 
desființarea tuturor bazelor militare 
și navale din această zonă, au 
dezaprobat orice încercare de stabili
re, sub orice pretext, a unor baze de 
acest fel și s-au pronunțat în favoa
rea eliminării complete a tensiunii și 
prezenței militare străine în Oceanul 
Indian.

11. Cele două părți au examinat si
tuația din Europa și au subliniat 
importanta procesului edificării 
securității și cooperării pe continent. 
In acest context, ambele părți și-au 
exprimat speranța că lucrările actu
alei reuniuni de la Madrid se vor 
încheia cu rezultate pozitive, ceea 
ce va conduce la întărirea colaboră
rii dintre țările participante, în toa
te domeniile de interes comun. Sa- 
lutînd continuitatea procesului nego
cierilor dintre statele participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa, în scopul atingerii 
obiectivelor propuse, cele două părți 
au declarat că orice progres reali
zat în această direcție va contribui 
la reducerea încordării in lume. In 
același timp, s-a considerat că este 
necesar ca toate statele să promoveze 
procesul destinderii și să acționeze 
pentru ca aceasta să devină univer
sală, în beneficiul tuturor popoare
lor, de pe toate continentele.

12. A fost, de asemenea, discu
tată situația din Asia de Sud-Est, 
Asia de Sud-Vest și Asia de Sud. 
Cele două părți au reafirmat că pro
blemele din aceste zone pot fi re
glementate numai prin soluții poli
tice, la care să se ajungă prin nego
cieri cu participarea tuturor țărilor 
interesate, pe baza respectării inde
pendenței, suveranității, integrității 
teritoriale și a statutului de nealini
ere al statelor din regiune. A fost 
exprimată convingerea că menținerea 
și agravarea tensiunii împiedică pro
cesul dialogului și cooperării regio
nale, constituie un obstacol în dez
voltarea economică, pașnică, a fie
cărei țări. A fost exprimată speran
ța că asigurarea bunăstării fiecărei 
țări, atit prin eforturi proprii, cît și 
prin lărgirea prieteniei și cooperării 
cu celelalte state, contribuie la re
luarea procesului de creștere a în
crederii in raporturile dintre țările 
din zonă.

13. Cele două părți s-au pro
nunțat pentru o soluționare politi
că, globală, justă și durabilă a con
flictului din Orientul Mijlociu. pe 
baza retragerii complete a Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, a 
realizării drepturilor naționale, legi
time, ale poporului palestinian, in
clusiv drepturile sale inalienabile de 
întoarcere la căminele sale și la 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, a asigurării existentei in
dependente și dezvoltării tuturor 
statelor din regiune. A fost reafir
mat sprijinul pe care cele două țări 
îl acordă Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian.

14. Exprimîndu-și profunda în
grijorare in legătură cu continuarea 
conflictului militar dintre Irak și 
Iran, ambele părți consideră că tre
buie să se facă totul pentru înceta
rea grabnică a confruntării dintre 
cele două state vecine, pentru solu
ționarea diferendelor dintre ele pe 
cale pașnică, prin tratative.

15. Cele două părți și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta pentru liber- 

bri ai guvernului, generali, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Dumitru Niculescu. 
ambasadorul României la Delhi, și 
Kanwar Gajendra Singh, ambasado
rul Indiei la București.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport au ovaționat cu însuflețire 
pe președintele Nicolae Ceaușescu și 
pe primul ministru Indira Gandhi, 
exprimindu-și satisfacția fată de re
zultatele fructuoase ale dialogului la 
nivel înalt româno-indian, care va da 
un nou impuls dezvoltării relațiilor 
de bună colaborare dintre România 
și India pe multiple planuri, în folosul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale. 

tate și independență a popoarelor, 
precum și opoziția lor fermă față de 
politica imperialistă. colonialistă, 
neocolonialistă, rasistă și de apart
heid. împotriva oricărei forme de 
dominație. In acest context, au fost 
condamnate cu tărie actele de agre
siune armată neprovocată întreprin
se de guvernul rasist al Africii de 
Sud impotriva statelor africane dm 
prima linie, inclusiv recenta invazie 
a teritoriului Angolei, și a fost ex
primat sprijinul ferm gl României 
și Indiei pentru independența Na
mibiei, in conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate 435, subli- 
niindu-se hotărîrea celor două țări 
de a continua sprijinul moral și ma
terial acordat S.W.A.P.O. — singu
rul reprezentant autentic și legitim 
al poporului namibian — in iupta 
pentru eliberarea tării sale.

16. Cele două părți, subliniind im
portanța mișcării, țărilor nealiniate 
ca factor independent in democra
tizarea relațiilor internaționale și in 
eforturile pentru asigurarea păcii și 
stabilității in lume, au salutat rolul 
și contribuția acesteia Ia reducerea 
încordării, la reglementarea pașnică 
a disputelor dintre state, la promo
varea independenței și păcii, la efor
turile privind dezarmarea și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

17. România și India s-au pronun
țat pentru întărirea rolului Organi
zației Națiunilor Unite în viața in
ternațională, pentru democratizarea 
în continuare și creșterea eficienței 
activității acestei organizații, pentru 
o mai bună adaptare a ei la reali
tățile și cerințele lumii contempo
rane. Totodată, a fost subliniată ne
cesitatea creșterii rolului și partici
pării țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate la soluționarea 
democratică și echitabilă a proble
melor care confruntă omenirea in 
prezent, în interesul promovării 
păcii, independenței, securității și 
cooperării în lume.

18. Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Republicii India, doamna 
Indira Gandhi, și-au exprimat satis
facția pentru rezultatele vizitei, pen
tru convorbirile pe care le-au avut 
cu acest prilej și pentru înțelegerile 
la care s-a ajuns, exprimînd con
vingerea că această nouă întilnire 
la nivel înalt româno-indiană va da 
un nou impuls extinderii relațiilor 
prietenești și adîncirii colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

19. Primul ministru al Republicii 
India, doamna Indira Gandhi, a 
adresat secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, vii 
mulțumiri pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea de care s-a bucu
rat în timpul vizitei și a transmis 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, din 
partea președintelui Republicii India 
și a sa personal, invitația cordială 
de a efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială în 
Republica India. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mind a fi stabilită pe cale diplo
matică.
București, 20 octombrie 1981

Capitală
La scara avionului, un grup de 

pionieri au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și premierului Indira 
Gandhi buchete, de flori.

Tovarășul Niqolae Ceaușescu și 
doamna Indira Gandhi și-au luat 
apoi un călduros rămas bun. strin- 
gîndu-și mîna cu deosebită prietenie. 
Premierul indian a mulțumit din nou 
președintelui României pentru aten
ția și ospitalitatea de care s-a bucurat 
în țara noastră și a transmis cele 
mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
și poporului român.

La ora 10,00, aeronava cu care 
călătorește șeful guvernului indian a 
decolat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a reîntîlnit 
cu primul ministru Indira Gandhi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a reîntîlnit. marți 
dimineața, cu doamna Indira Gandhi, 
primul ministru al Republicii India.

Șeful statului român și premierul 
indian și-au exprimat satisfacția fată 
de rezultatele convorbirilor purtate 
la București, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă. S-a apreciat de ambele 
părți că actualul dialog la nivel înalt 
se înscrie ca un nou și important 
moment în dezvoltarea conlucrării 
multilaterale dintre România și India, 
în întărirea prieteniei dintre cele

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Primul ministru al Republicii India, 

doamna Indira Gandhi, s-a intilnit, 
marți dimineața, in cadrul unei con
ferințe de presă, cu reprezentanți ai 
ziarelor centrale, ai Radioteleviziunii 
și Agenției române de presă „Ager- 
pres".

In declarația făcută în deschi
derea conferinței de presă, premierul 
indian a spus : „îmi face o deosebită 
plăcere să mă aflu în România, cu 
toate că vizita a fost foarte scurtă. 
Mulțumesc președintelui României 
pentru invitația de a face această 
vizită, pentru ospitalitatea și primirea 
călduroasă ce mi-au fost rezervate, 
mie și delegației, atit de președintele 
tării personal, cît și de membrii gu
vernului și de populație. Am avut 
convorbiri foarte utile. în lumea con
temporană, în care au loc atitea eve
nimente, eu acord o mare importan
ță unor asemenea convorbiri, schim
bului de opinii pe care l-am avut cu 
președintele Ceaușescu. Am avut și 
avem relații bune cu România. Am 
mai fost aici. L-am salutat pe pre
ședintele dumneavoastră la noi in 
țară și așteptăm cu nerăbdare să-1 
avem din nou ca oaspete. Asemenea 
intilniri ajută la întărirea relațiilor 
și cooperării bilaterale".

Răspunzind apoi la întrebările 
ziariștilor, doamna Indira Gandhi a 
arătat că întrevederile avute s-au 
referit atît la relațiile bilaterale, cit și 
la situația internațională actuală. Con
vorbirile au fost deschise și priete
nești și cred că au contribuit la o 
mai bună înțelegere. De asemenea, 
am reușit să stabilim noi măsuri de 
cooperare în domenii importante, ca 
petrochimia, explorări și foraje pe
troliere. construcții navale. Din 
partea noastră există posibilități de 
exporturi de mașini, de minereuri și 
concentrate de minereuri.

Referindu-se, în continuare, la 
mișcarea de nealiniere, doamna 
Indira Gandhi a arătat că in 
zilele noastre este nu numai im
portant, ci și eficient să se ac

două popoare. A fost subliniată con
vingerea că. pe baza înțelegerilor 
convenite, România și India vor 
colabora mai strîns pe plan economic, 
politic, tehnico-științific. cultural, vor 
coopera mai larg în importante 
domenii de interes comun. in 
folosul și spre binele celor două 
țări și popoare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Indira Gandhi și-au 
manifestat, de asemenea. încrederea 
că. in spiritul celor discutate. Româ
nia si India vor conlucra activ în 

ționeze intr-un spirit de cooperare, 
ca parteneri, să se conlucreze intr-un 
efort unit, pentru întărirea activității 
acesteia, pentru rezolvarea probleme
lor fundamentale care o preocupă. 
Abordind unele aspecte ale apropia
tei conferințe la nivel înalt de la 
Cancun, primul ministru al Indiei a 
subliniat necesitatea întăririi conlu
crării și cooperării între țările în 
curs de dezvoltare pentru a piitea să 
determine un dialog fructuos cu ță
rile dezvoltate. Premierul indian a 
relevat faptul că ușa negocierilor 
este închisă și dacă se reușește fie 
și numai să se stabilească un dialog, 
aceasta va reprezenta un pas impor
tant. Primul ministru, doamna 
Indira Gandhi, a subliniat, de 
asemenea, însemnătatea dezarmării și 
a eliberării unor fonduri care să fie 
utilizate în finanțarea unor pro
grame de dezvoltare, ceea ce ar per

Telegramă de la bordul avionului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Părăsesc România cu plăcute amintiri despre primirea generoasă de care 

ne-am bucurat, eu și persoanele care m-au însoțit, din partea poporului 
prieten al frumoasei dumneavoastră țări.

Revenind la București după 14 ani. • am fost impresionată de realizările 
obținute de România în asigurarea unui nivel tot mai ridicat al vieții 
materiale și spirituale pentru toți cetățenii țării.

Cooperarea dintre India și România are o bogată tradiție. Sintem in 
prezent angajați în identificarea de noi domenii de cooperare reciproc 
avantajoasă. Această vizită a contribuit la continuarea dialogului. Dorim să 
diversificăm legăturile economice dintre țările noastre ținind seama de faptul 
că există numeroase posibilități, în permanentă creștere. Convorbirile noastre 
s-au concentrat, de asemenea, asupra multor probleme internaționale, 
împărtășim același profund atașament față de cauza păcii și înțelegerii 
internaționale. Acționăm pentru reducerea tensiunii in regiunile noastre. 
Tocmai aceasta constituie dimensiunea internațională a prieteniei noastre.

Vă sint recunoscătoare, Excelență, pentru ospitalitatea dumneavoastră, ca 
și pentru condițiile excelente care ne-au fost oferite. Vă rog să transmiteți, 
de asemenea, mulțumirile mele profunde domnului prim-ministru Ilie Verdeț.

Cu cea mai înaltă considerație.
INDIRA GANDHI

sfera vieții internaționale, aducin- 
du-și în continuare o contribuție 
sporită la solutionarea constructivă a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea. la instaurarea unui climat de 
destindere, securitate si largă coope
rare intre toate statele, la edificarea 
unei lumi care să asigure pacea, in
dependenta și dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni.

Șeful statului român și premierul 
indian au stabilit ca măsurile și con
cluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
convorbirilor avute să fie consemnate 
într-o Declarație comună dată pu
blicității.

mite utilizarea acestor uriașe fonduri 
in hrănirea copiilor înfometați, in 
finanțarea unor programe de învă- 
țăraînt, de sănătate. Considerăm că 
in momentul de față, a spus vorbi
toarea, o atenție specială trebuie 
acordată dezarmării nucleare.

Premierul indian s-a referit în 
continuare la unele priorități ale 
dezvoltării economiei indiene și. le
gat de acestea, la cele privind ener
gia, alimentația și creditele externe, 
subliniind, totodată, necesitatea in
tensificării eforturilor proprii din 
partea țărilor în curs de dezvoltare 
în obținerea unor progrese pe calea 
dezvoltării fiecărui stat.

In încheiere, primul ministru al 
Indiei, doamna indira Gandhi, a de
clarat : „Doresc ca prin intermediul 
dumneavoastră să transmit întregului 
popor român cele mai calde salutări 
și cele mai bune urări".

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 in
dustrie, transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor și uni
tăți prestatoare de servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute și procentajului general stabilit pe baza 
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii, în cele nouă luni care au trecut din acest an *,  pe primele locuri 
se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
SI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Iași, cu 392,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu : 8,8 la sută la producția 
netă și cu 9,3 la sută la productivi
tatea muncii ; unitatea s-a încadrat 
in repartițiile de energie electrică, 
iar consumul propriu tehnologic s-a 
redus cu 0.5 la sută ; cheltuielile pre
văzute în buget au fost reduse cu 1,1 
la sută, iar cheltuielile maxime la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de distri
buție a energiei electrice București.

Locul III : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Craiova, 

cu 888,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 55,2 la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe opt luni.

ducția fizică la forajul de exploa
tare, 26,1 la sută la sonde terminate 
din foraj-total, 5,5 la sută la volumul 
producției normate pe o persoană,
33.2 la sută la producția fizică la fo
rajul de mare adincime ; consumurile 
normate de combustibil și energie 
electrică au fost reduse cu 9,5 la sută.

Locul II : Schela de, foraj Mediaș.
Locul III : Schela de foraj Zădă- 

reni, județul Arad.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Carbo- 
chim“ Cluj-Napoca, cu 1 345,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu : 16,7 la sută la producția 
netă, 13,7 la sută la producția fizică,
10.2 la sută la producția marfă vîn- 
dută și încasată, 6,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 6,8 la sută la be
neficii ; sarcinile planificate la livrări 
de mărfuri la fondul pieței au fost 
depășite substantial : consumurile 
normate de energie electrică si com
bustibili au fost reduse cu 6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare „Răsăritul" Brașov.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa, județul Pra
hova.

ÎN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA, 
DE TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Electro- 

argeș“-Curtea de Argeș, cu 820,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă, 1,2 la sută la export, 3,7 
la sută la producția fizică, 2.2 la sută 
la producția marfă vindută si înca
sată, 1,7 la sută la productivitatea 
muncii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost redu
se cu 5,9 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Romlux" 
Tirgoviște. județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CAUCIUC 

ȘI MASE PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve

lope „Victoria“-Florești, județul Pra
hova, cu 894,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția netă, 4,3 la sută la export, 4 
la sută la producția fizică, 5,6 la sută 
la producția marfă vîndută și înca
sată, 3,9 la sută la productivitatea 
muncii, 64,7 la sută la beneficii, 2,7 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost reduse 
cu 3,7 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de anve
lope „Danubiana" București.

Locul III : întreprinderea „Energia" 
Constanta.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Rininieu 
Vilcea, județul Vilcea, cu 935,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția fizică, 2,4 la sută la producția 
netă, 12 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 20,6 la sută la 
beneficii, 6,2 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile 
planificate, totale și materiale la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(MATASE, IN, CÎNEPA, LÎNA)

Locul I : întreprinderea textilă 
„Trainica“-Pucioasa, județul Dîmbo
vița, cu 882,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11 la sută la produc
ția netă, 26.8 la sută la export, 2 la 
sută la producția fizică, 1,5 la sută la 
producția marfă vîndută și încasată. 
8,4 la sută la productivitatea muncii. 
4,1 la sută Ia beneficii, 14,3 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost re
duse cu 5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Liberta- 
tea“-Sibiu.

Locul III : întreprinderea de stofe 
de mobilă București.

ÎN INDUSTRIA BEREI, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I: întreprinderea de spirt

Ozun, județul Covasna, cu 1461,2 
puncte.

Principalii indicatori de pian au fost 
depășiți cu : 40 la sută la producția 
netă, 28 la sută la producția fizică, 27 
la sută la producția marfă vindută și 
încasată, 21 la sută la productivita
tea muncii, 34 la sută la livrări la 
fondul pieței ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au fost 
reduse cu 2,2 la sută, iar cele de ener-. 
gie electrică și combustibili cu 8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
București.

Locul III : întreprinderea de țiga
rete București.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligrafi
că „Arta grafică“-București, cu 618,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu : 2,5 la sută la producția 
netă, 30,5 la sută la export, 4,4 la sută 
Ia productivitatea muncii și la bene
ficii ; sarcinile de plan la fondul pie
ței au fost depășite substanțial : chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție marfă au fost reduse cu 1,8 
la sută, iar cele materiale cu 2,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea poligrafică 
Bucureștii Noi.

Locul III : Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“-București.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de con

strucții căi ferate Brașov, cu 881.1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,3 la sută la pro
ducția netă, 10,6 la sută la producti
vitatea muncii, 1,8 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată ; cheltuielile totale și cele mate
riale planificate la 1 000 lei producție 
construcții-montaj au fost reduse cu 
1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări și 
telecomunicații București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată Sime- 
ria triaj, cu 452,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la vagoa
ne intrate-ieșite, 3,3 la sută la utili
zarea mijloacelor de transport ; sar
cinile de plan privind volumul de 
transport și productivitatea muncii au 
fost depășite substanțial ; staționarea 
vagoanelor de marfă în tranzit de 
manevră a fost redusă cu 0,6 la sută, 
iar la încărcare-descărcare cu 3.8 la 
sută ; consumul planificat de com
bustibil și energie electrică a fost re
dus cu 0,5 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată Fe
tești.

Locul III : Stația de cale ferată 
Bacău.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de alimen
tație publică si hoteluri Botoșani, cu 
529 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la desfa

ceri de mărfuri cu amănuntul. 17.6 la 
sută la producția proprie, 45 la sută 
la beneficii, 6,2 la sută la volumul 
desfacerilor de mărfuri pe un lucră
tor ; nivelul fondului de retribuire la 
1 000 lei desfacere a fosț redus cu 0,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de alimen
tație publică Tîrgu Jiu. județul 
Gorj.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Suceava.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : stațiunea Bușteni, județul 
Prahova, cu 296 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,8 la sută la desfa
ceri de alimentație publică, 0.7 la sută 
la prestări de servicii pentru popu
lație, 12,8 la sută la beneficii, 7,5 la 
sută la încasările medii pe un lu
crător.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Snagov.

Locul III : Oficiul Național de Tu
rism „Carpați“-Brașov.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea județeană 
de transport local Sibiu, cu 1172,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22 la sută la pro
ducția netă, 17,4 la sută la venituri 
brute din activitatea de transport. 
38,9 la sută la productivitatea mun
cii, 1,5 la sută la numărul de călători 
transportați, 4,1 la sută la beneficii. 
6,1 la sută la prestări servicii pentru 
populație.

Locul II : întreprinderea județeană 
de transport local Arad.

Locul III : întreprinderea de 
transport București.

(Agerpres)
____________ )
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Acționînd ca pină la 1 noiembrie să se încheie culesul porumbului, efectuînd un control riguros

în toate lanurile, grădinile de legume și livezi, organizind transportul in cele mai bune condiții•

SĂ NU FIE ÎNGĂDUITĂ NICI 0 RISIPĂ 
DIN RECOLTA ACESTUI AN!

r

1

Scade numărul plimbăreților pe ulițe, 
scad si grămezile de porumb de pe cimp

Pină la 19 octombrie, in județul 
Arad, porumbul a fost recoltat de 
Pe 73 850 hectare din totalul de 93 843 
hectare. Această lucrare este avan
sată în unitățile din cadrul consilii
lor agroindustriale Felnac. Gurahont. 
Arad si Chișineu Criș. unde in 2—3 
zile bune de lucru lucrările se vor 
încheia. De remarcat că în coopera
tivele agricole din aceste consilii, 
dintre care Simand. Socodor. Ziman- 
du Nou. Felnac si altele, pentru ca 
nici un bob din recolta acestei toam
ne să nu se piardă, in urma utila
jelor de recoltat zeci de grupe, al
cătuite din cooperatori si elevi, a- 
dună stiuletii rămași pe cîmp. Un 
lucru firesc în condițiile în care, așa 
cum se subliniază în recentul Decret 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, plinea tării, a 
noastră a tuturor depinde in mod 
nemijlocit de strîngerea la timp si 
fără pierderi a întregii recolte.

Nu același lucru se poate spune 
despre unitățile din consiliile agro
industriale Curtici. Vinga. Siria' și 
Lipova in care datorită slabei mo
bilizări la muncă a cooperatorilor, a 
locuitorilor satelor, recoltarea porum
bului se situează cu mult sub pro
centul pe județ. In aceste unități și 
transportul produselor agricole se 
desfășoară anevoios, in cimp exis- 
tind. în grămezi, zeci de tone de 
porumb expus intemperiilor si de
gradării. Dealtfel, in unitățile agri
cole din județ se află pe cimp in 
grămezi, peste 29 000 tone de po
rumb. De ce s-au adunat asemenea 
cantități 1 Pentru că nu au fost mo
bilizați suficienti oameni la încăr
cat. La cooperativa agricolă Horia 
porumbul a fost recoltat doar de ne 
100 hectare din cele 340 cultivate.

Toamna blinda nu trebuie să fie 

un îndemn la încetineală
în județul Giurgiu, condițiile cli

matice sint excelente, deosebit de fa
vorabile culesului și transportului 
porumbului. Dar in cimp a rămas 
incă destul de multă recoltă de adu
nat și timpul frumos se pare că amă
gește pe multi din cei care ar trebui 
să se grăbească. Din cele 97 619 hec
tare cultivate-cu porumb s-au recol
tat pină in seara zilei de 19 octom
brie 57 410 hectare, deci un procent 
de 59 la sută, situație departe de a 
fi mulțumitoare. Este foarte adevă
rat că in multe zone ale județului 
specialiștii au dat o atenție deosebi
tă semănăturilor de toamnă, trecind 
pe un plan secundar recoltarea și 
transportul porumbului. Acum toate 
forțele trebuie concentrate spre bă
tălia principală — culesul porumbu
lui și punerea recoltei la adăpost.

Un exemplu de muncă disciplina
tă și responsabilă l-au oferit in a- 
ceastă campanie specialiștii și coope

o obligație, o preocupare de zi co zi a tuturor unităților agricole, a coosiliilor populare

în Prahova, județ care ar trebui să 
de organizare a zootehniei, prea multi 

se gindesc de unde să cumpere
Cu o cantitate de 130 000 tone nu

trețuri insilozate. unitățile agricole 
prahovene se situează sub media pe 
țară la acest sortiment de bază pen-i 
tru hrana animalelor in perioada de 
iarnă. Se putea realiza mai mult 7 
Firește, așa cum probează convin
gător rezultatele diferite- intre I.A.S. 
care au realizat 91 la sută din pla
nul de insilozare a furajelor, față 
de numai 38 la sută in cooperativele 
agricole. Diferențe există și intre 
consiliile unice agroindustriale, ca 
să nu mai vorbim de cele dintre 
unitățile agricole învecinate. Nu este 
în intenția noastră să punem sub 
semnul egalității condițiile și posi
bilitățile dintr-un consiliu sau altul, 
.dintr-o unitate sau alta. Totuși, 
simplul fapt că în consiliul ’Ciorani 
s-a realizat 70 la sută din planul de 
insilozare a furajelor, iar in consi
liul Ploiești numai 30 la șută scoate 
în lumină modul total diferit în care 
s-au ocupat cadrele de conducere și 
specialiștii de organizarea și condu
cerea lucrărilor. în consiliul Ciorani 
specialiștii au stabilit și delimitat 
cu precizie suprafețele de masă ver
de pășunabilă față de cele destinate 
recoltării și insilozării in amestec 
cu coceni. Formațiile de mecaniza
tori și cooperatori dotate cu com
bine și mijloace de transport lucrea
ză in flux continuu, in așa fel incit 
nutrețurile să ajungă la silozuri in 
cel mult 1—2 ore de la recoltare. Se 
economisește timp, se realizează un 
important ciștig de ordin calitativ, 
se înlătură pierderile de substanțe 
nutritive.

în alte consilii și unități agricole 
se apreciază că resursele de fura.ie 
sint insuficiente, iar soluția este 
cumpărarea finului din zona de 
munte a Prahovei, cit și din jude
țele Covasna și Harghita. Desigur, 
este necesară completarea golurilor 
din finare și pe această cale, dar 
mai întii trebuie folosite deplin pro
priile resurse, nutrețurile suculente 
și grosiere care pot substitui o par
te din fin. După aprecierile tovară
șului Gheorghe Mușat, director al 
direcției agricole, există resurse in 
cimp pentru a depăși planul cu circa 
50 000 tone nutrețuri suculente și 

în ziua raidului la culesul porum
bului lucrau 80 de cooperatori, iar 
porumbul se transporta cu 7 re
morci și un autocamion. „La încăr
cat si transport ar mai fi fost ne
voie de cel puțin încă 100 de oa
meni si 10—15 remorci, ne spune Ana 
Engelhardt, președinta cooperativei 
agricole. Dar de unde să le iei 
Dar alături se aflau 9 mașini și trac
toare cu remorci, iar prin centrul co
munei se plimbau zeci de oameni. 
Se pune întrebarea : ce face consi
liul popular ? Situații asemănătoare 
am întilnit Si. în localitățile Covăsinț, 
Păuliș si Vladimirescu : zeci de oa
meni. plimbindu-se fără rost pe 
străzi. De pildă, la cooperativa a- 
gricolă Covăsinț, din cele 757 hec
tare cu porumb s-au recoltat doar 
418, iar in cimp stau în grămezi pes
te 200 tone de porumb. Peste tot s-a 
invocat lipsa mijloacelor de trans
port. lucru numai in parte adevărat. 
Spunem aceasta gîndindu-ne. de e- 
xemplu. la cele 3 tractoare si 7 re
morci ce stăteau în curtea secției 
S.M.A. ce servește cooperativa agri
colă „Podgoria" din Siria, la alte 
două tractoare cu remorci si un au
tocamion găsite in fata sediului coo
perativei agricole Covăsinț. la cele 
4 remorci cu defecte mai mult sau 
mai puțin reale din curtea Consiliu
lui popular Siria, ca și la alte 20 in- 
tilnite pe parcurs. în aceste zile de 
maximă concentrare de forte, toate 
mijloacele trebuiau să fie folosite la 
transportul porumbului ce așteaptă in 
cîmp. în acest fel. grămezile care 
însumează mii de tone s-ar micșora 
simțitor.

Mircea DORGOȘAN 
corespondentul „Scînteii*

ratorii de la C.A.P. Letca Veche, 
care și-au făcut gospodărește toate 
socotelile, au mobilizat forțele satu
lui și au terminat primii pe județ in- 
sămintările de toamnă, au terminat 
tot primii recoltarea porumbului, o- 
ferind mijloacele mecanice vecinilor. 
Sint insă unități cu mult rămase in 
urmă, sub media pe județ, care, fără 
o mobilizare exemplară, fără o disci
plină fermă, vor ajunge să culeagă 
porumbul și la... revelion. De pildă, 
la Stănești. din cele 1 022 hectare 
s-au recoltat abia 310. Cu două com
bine „Gloria" și cu patru „CARP" 
se bate zilnic recordul a... 15 hectare, 
deși viteza planificată este dc 60. 
Aceeași situație se constată și la Go- 
goșari, unde din 1 200 hectare s-a re
coltat numai o treime. Aici, după cum 
ne spune președintele C.A.P., Marian 
Barbu, lucrează șase combine „CARP". 
Cantități mari de porumb au rămas 
in cimp. Sint aproape , 700 tone, din

10 000 tone grosiere. Măsurile între
prinse in ultimul timp de către or
ganele județene vizează, intre altele, 
economisirea stocurilor de furaje 
prin scoaterea bovinelor la pășunat 
pe porumbiște și pe alte suprafețe 
de pe care se recoltează produsele 
toamnei.

De ce se desfășoară cu încetini
torul recoltarea și insilozarea fura
jelor ? La trustul S.M.A. ni s-a 
spus că o parte din tractoarele ne
cesare pentru recoltarea furajelor 
cu combinele tractate tip CSU au 

• In cîmp sînt încă mari resurse de nutre
țuri care trebuie strînse și depozitate fără 
întîrziere

• Pentru economisirea nutrețurilor, animalele 
să fie ținute la pășunat, atît cît permite 
timpul

fost repartizate 1*  semănat. De ce 
atunci nu s-au folosit toate combi
nele autopropulsate ? în consiliul 
unic agroindustrial Poienarii Bur- 
chii, aproape întreaga cantitate de 
nutrețuri pentru siloz se recol
tează cu 4 combine E—280. Dar. 
dună cum ne spunea ing. mecanic 
al S.M.A.. Mircea Grigore. nici una 
din cele 6 combine CAF nu este u- 
tilizată pentru Insilozarea nutrețuri
lor. „Ar fi două asemenea combine 
in stare de funcționare, precizea
ză interlocutorul, dar... nu funcțio
nează". Numeroasele, mult prea nu
meroasele situații de acest fel im
pun măsuri ferme din partea orga
nelor județene pentru a asigura re
pararea si utilizarea la intreaga ca
pacitate a utilajelor Ia recoltarea 
furajelor. Pentru că esta de ne- 
conceout ca în timp ce combinele 
tractate CSU. care necesită un trac
tor pentru a recolta cîte două rîn- 
duri de coceni, sînt pe cîmp, combi
nele cu randament de cîteva ori mai 
mare să fie... trase pe dreapta.

Faptul că si în a doua jumătate 

care se transportă zilnic 60—70 tone. 
Nu se poate transporta mai operativ 
porumbul rămas in cîmp ? Duminică. 
18 octombrie, s-au transportat la 
bază aproape 200 tone, printr-o mo
bilizare -exemplară de forte. Există 
opt mijloace auto la C.A.P. si nu
mai patru mașini de la I.T.A.. deci se 
impun de urgentă măsuri pentru su
plimentarea capacităților de trans
port, dar și concentrarea de forțe la 
culesul porumbului, mai ales că din 
cele 230 hectare prevăzute a fi cu
lese manual nu s-a strins nici un 
știulete.

Și la vecini a plouat, dar nu s-a... 

înmuiat spiritul de răspundere 
în cîteva unități agricole din județul Timiș

în județul Timiș, pentru a se re
cupera intirzierile in executarea lu
crărilor agricole. determinate de 
ploile căzute aproape in tot cursul 
săptăminii trecute, se acționează 
acum pe multiple planuri. Irttrucit 
vremea a devenit din nou frumoasă, 
pe baza măsurilor stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, au fost mobilizate la lucru 
toate forțele mecanice și importante 
forțe umane. Ca urmare, pină la 19 
octombrie porumbul a fost cules de 
pe 110 000 hectare, ceea ce reprezin
tă 71 la sută din suprafața cultivată 
in I.A.S. și 60 la sută in cooperati
vele agricole.

în numeroase unități agricole au 
fost atinse viteze mari de lucru. Dar 
în altele, procentul culesului se si
tuează sub media pe județ. în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Recaș. de pildă, viteza de lucru la 
recoltarea mecanizată și manuală a 
porumbului a fost depășită de citeva 
ori. Intr-un ritm intens se muncea in 
consiliul agroindustrial Belinț. Su
prafețe mari de porumb au fost re
coltate și in consiliile agroindustriale 
Lugoj. Deta. Jebel si altele.

Fără doar și poate că rezultatele la 

l.a C.A.P. Sotchinez, județul Timiș, se recoltează porumbul
Foto : E. Robitsek

a lunii octombrie, cind a mai ră
mas puțin timp pină la sosirea ier
nii, in multe unități, prin finare și 
silozuri suflă vintul arată clar că 
nu se acționează cu răspundere pen
tru a asigura furajele necesare zoo
tehniei. Ce invătăminte au tras ca
drele de conducere și specialiștii din 
unități care cumpără furaje produ
se de alții pentru a ieși cu anima
lele din iarnă 1 Pentru hrana celor 
660 taurine si 540 ovine, cooperati
va agricolă Strejnic nu are in stoc 
decit 50 tone de fin cumpărat si nici 

o tonă din producție proprie. Si nu 
pentru ca n-ar exista posibilități. U- 
nitatea are 58 hectare lucernă pe te
renuri amenajate pentru irigat, dar 
nu a obtinut. in medie, decit 18 tone 
de masă verde „Am udat sporadic 
lucerna, pentru că la 7 motopompe 
n-am avut decit o singură baterie" — 
ne spune tehniciană Ion Margareta, 
responsabila sectorului de producere 
a furajelor. Nimeni nu s-a aîndit că 
neasigurîndu-se baterii, se va ajunge 
să se contracteze 170 tone de fin pen
tru care se cheltuie citeva sute de 
mii de lei. „Ne descurcăm cu aju
torul cooperației de consum prin 
care cumpărăm finul. Acum — ni 
se spune — facem un stog mare la 
munte de unde vom căra, cu toate 
forțele". E, nici vorbă, „trează" men
talitatea că se poate face zootehnie 
cu fin cumpărat, chiar atunci cind 
nu se acoperă cheltuielile. Mai grav 
e că resursele cimpului. propriile re
surse nu sint valorificate deplin. în 
ziua cind am mers in unitate lucră
rile de recoltare și Insilozare a fura
jelor fuseseră întrerupte. O combină

Mai sint. așadar, de recoltat' a- 
proape 40 000 hectare cu porumb și 
timpul frumos din această toamnă 
îngăduitoare cu cei ce nu se grăbesc 
nu poate dura la infinit. Trebuie 
bine înțeles că termenul dat pentru 
recoltarea porumbului este 1 noiem
brie și pină atunci mai sint 10 zile 
bune de lucru. Se impun măsuri e- 
nergice pentru- încadrarea tuturor 
unităților din județ in termenul a- 
mintit.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

nivelul județului ar fi fost și mai 
bune dacă alături de unități fruntașe 
n-ar fi altele cu realizări sub posi
bilități. Iată un caz. în cursul unei 
zile. în unitățile din consiliul agroin
dustrial Sinnicolau Mare s-au recol
tat cu combinele 317 hectare, cifră 
superioară celei planificate. In 
schimb, in consiliul agroindustrial 
vecin — Lovrin — in aceeași zi lu
crarea a fost efectuată doar pe 80 de 
hectare din cele 350 hectare progra
mate. Explicația este una singură : 
lipsa de'preocupare pentru folosirea 
cu randament a mijloacelor me
canice.

Este necesar ca organele județene 
să exercite un control mai riguros și 
permanent asupra modului in care 
factorii de răspundere din unități, de 
la comune si consiliile unice agro
industriale aplică măsurile stabilite 
privind folosirea deplină a mijloace
lor mecanice și a forței de muncă, a 
fiecărei ore bune de lucru, astfel ca 
pină la finele acestei luni întreaga 
recoltă de porumb să fie culeasă, 
transportată si pusă la adăpost in 
magazii.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

fie model 
„gospodari" 
furaje

autopropulsată împrumutată de Ta o 
altă unitate a fost luată fără a mai fi 
înlocuită. Președintele unității a tre
cut prin fermă, a constatat situația și... 
dus a fost. în urma lui s-au cărat ci
teva tone de masă verde destinate 
consumului curent al animalelor și 
nimic pentru iarnă. In miezul zilei, 
la ora 14. vacile erau aduse de la 
pășunat, urmind să fie servite la ie
sle. deși există 40 hectare cu masă 
verde și diferite resurse vegetale 
pășunabile. Nu am fi insistat asupra 
acestei situații dacă. într-o formă 
sau alta, nu s-ar regăsi și în alte 
unități, unde stocul de furaje pentru 
iarnă este redus.

La recoltarea furajelor, așa cum ee 
procedează la alte lucrări agricole, 
este imperios necesar să se urmă
rească realizarea vitezei zilnice pla
nificate. Altfel, prinși de multele 
treburi ale campaniei, factorii de 
decizie din unități și de la nivelul 
județului „scapă" din mină această 
importantă lucrare de sezon. Așa 
cum este și nu ar trebui să fie si
tuația la cooperativa agricolă Brazi. 
La o privire sumară. lucrările decurg 
mulțumitor. Aici toate taurinele pâ- 
șuneazâ la cîmp, șeful fermei, Gri
gore Dumitru, și economista Rodica 
Pirlogea au depistat tarlalele recol
tate unde urmează să fie mutate a- 
nimalele la pășunat. în parcul de 
furaje, șirele bine clădite cu 600 to
ne paie, grămezile de frunzare strin- 
se de elevi și acoperite cu coceni 
vădesc grija de a pune de o parte, 
pentru iarnă, resursele cimpului. To
tuși. nu se poate ignora faptul că in 
loc de 80 tone de furaje prevăzute a 
se insiloza zilnic s-au realizat 200 tone 
într-o săptămînă întreagă.

Aspectele la care ne-am referit 
pun in lumină necesitatea unei in
tervenții hotărite din partea orga
nelor de partid și agricole județene 
pentru sprijinirea unităților agricole 
in organizarea și conducerea forma
țiilor de mecanizatori și cooperatori 
la recoltarea furajelor, pentru a 
strînge și pune la adăpost toate re
sursele vegetale, tot ceea ce poate 
intra în hrana animalelor.

C. BORDEIANU

NOILE FABRICI DE ZAHĂR 
POT Șl TREBUIE SĂ PRODUCĂ 

MAI REPEDE!
In „Scinteia" din 10 octombrie a.c. informam citi

torii ziarului nostru despre ritmul lucrărilor de in
vestiții de pe șantierele noilor fabrici de zahăr de la 
Ianca și Arad, despre problemele care trebuie solu
ționate urgent pentru ca aceste capacități să fie puse 
in funcțiune intr-un termen cit mai scurt. Astăzi

publicăm relatările redactorilor și corespondenților 
ziarului de pe șantierele altor două fabrici de zahăr 
— de la Calafat și Zimnicea — precum și răspunsu
rile unor furnizori de utilaje, solicitați să impulsione
ze livrările in vederea finalizării grabnice a acestor 
lucrări de investiții.

PE ȘANTIERUL DIN ZIMNICEA

Un reviriment care se cere 
să fie consolidat

Zile de efort intens pe șantierul 
Fabricii de zahăr din Zimnicea. 
Firesc dacă ținem seama că, in 
circa două luni. acest important 
obiectiv de investiții urmează să 
intre in proba tehnologice. Pune
rea in funcțiune este insă condi
ționată de modul in care toți fac
torii implicați în activitatea de 
pe șantier își vor îndeplini, cu se
riozitate și răspundere, sarcinile 
ce le revin.

CONSTRUCTORII. De la 
inginerul șef, tovarășul Ion Cata- 
linescu, din cadrul Trustului de 
construcții industriale București, 
am aflat că numărul oamenilor de 
pe șantier a crescut, din primul 
trimestru și pină acum, de la 4(H) 
la peste 1 200. O măsură bineveni
tă, mai ales că pe șantier sint ne
cesare eforturi insistente pentru 
recuperarea răminerilor in urmă 
la construcția gospodăriei de com
bustibil solid, obiectiv aferent cen
tralei termice. O altă îndatorire 
pentru constructori: pină la această 
dată obligația de a asigura largi 
fronturi de lucru montorilor. A- 
ceasta înseamnă, practic, termina
rea depozitului de combustibil, a 
estacadelor de transport și de ali
mentare cu cărbune a cazanelor. 
De asemenea, și la gospodăria de 
sfeclă, constructorul are datoria să 
accelereze ritmul lucrărilor.

MONTORII. Trustul de in- 
stalații-montaj București a supli
mentat numărul muncitorilor de la 
50. ciți erau la sfirșitul anului tre
cut, la 250 în prezent. Ca urmare, 
in 8 luni din acest an s-au montat 
peste 6 000 tone utilaje. în conti
nuare va trebui accelerat lucrul 
la montajul rețelelor tehnologice, 
la instalațiile de apă și canal, elec
trice și de automatizare, la centra
la termică — de a cărei intrare in 
funcțiune depinde inceperea pro
ducerii zahărului. Precizăm că a- 
ceste lucrări sint rămase în urmă 
față de graficele stabilite. Un alt 
punct de muncă „fierbinte" este 
hala de fabricație, unde se cere 
definitivat montajul conductelor 
tehnologice pentru a se asigura 
i'ront de lucru Trustului de izolații 
și lucrări industriale București. 
Mai ales că acesta a intîrziat inzi- 
direa și izolarea cuptoarelor de 
var.

Obligații marî revin și Grupului 
de șantiere-montaj Vulcan — 
București, care a repartizat la în- 
zidirea cazanelor de aburi de la 
centrala termică numai 7 zidari 
șamotori. in loc de 40 cit sint ne
cesari. Tot la montaj, eforturi mai 
mari decit cele depuse pină acum 
se cer și Trustului de lucrări spe
ciale București, la lucrările de in- 
zidire-izolare termică a coșului de

Răspunsuri ale unor producători de utilaje
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 

TEHNOLOGIC BUZĂU :
Ing. Constantin Zaharia, direc

torul Fabricii de utilaj chimic : 
„Recuperarea restanțelor la utila
jele și instalațiile destinate pune
rii in funcțiune a noilor fabrici de 
zahăr de la Ianca. Zimnicea, Cala
fat și Arad se situează in prezent 
in centrul preocupărilor noastre. 
Mai exact. realizarea și livrarea 
celor 396 de tone părți specifice de 
utilaje se apropie de stadiul final. 
Precizez că aceste restanțe s-au 
datorat, in principal, neprimirii la 
timp a unor elemente componente 
de la unii furnizori din țară. Bună
oară, rezervoarele de bioxid de 
sulf le-am livrat fără supape 
fiindcă nici pină acum întreprin
derea de utilaj petrolier Tirgoviș
te nu ni le-a trimis. In ce privește 
filtrele cu vid pentru Fabrica de 
zahăr din Arad, noi le-am execu
tat, insă, din dispoziția centralei 
zahărului, au fost trimise la fabrica 
din Urziceni. In momentul de fată 
sint in curs de finalizare alte două 
filtre cu vid. care vor fi expedia
te in citeva zile la Arad. De ase
menea, am inceput pregătirea fa
bricației pentru execuția celor 4 
reduetoare ale difuzorului , RT-4, 
colectivul întreprinderii noastre 

Rolul decisiv îl au acum constructorii, 
montorii și beneficiarii de investiții

Din relatările corespondenților noștri se desprinde 
cu claritate o concluzie : pe șantierele noilor fabrici 
de. zahăr există condiții pentru accelerarea lucrărilor 
și finalizarea lor rapidă. Mai sint, e drept, de livrat 
unele utilaje tehnologice, puține la număr, și este de 
datoria colectivelor de oameni ai muncii din Între
prinderile furnizoare de utilaje vizate să acționeze 
grabnic, cu promptitudine și răspundere, pentru pro
ducerea și expedierea lor de!urgență pe șantiere, pen
tru onorarea in întregime a obligațiilor asumate.

Dincolo de acest aspect, se poate afirma cu putere 
că. acum, cuvintul decisiv il au constructorii, mon
torii și beneficiarii de investiții. în fața lor a mai 
rămas de realizat un volum destul de însemnat de 
lucrări, de efectuat cu exigentă probele mecanice și 
tehnologice. Cu alte cuvinte, in activitatea lor ur
mează o perioadă de muncă și mai intensă, în care 
sint chemați să dea intreaga măsură a abnegației și 
puterii lor de mobilizare.

în tot ceea ce se întreprinde trebuie permanent avut 
în vedere faptul că realizarea și punerea in funcțiu
ne cit mai repede cu putință a fabricilor de zahăr 
de la Ianca, Calafat, Zimnicea și Arad constituie, 
deopotrivă, o sarcină economică și socială de majoră 
importanță. înainte de toate este vorba de cantități 
însemnate de zahăr ce pot fi produse suplimentar, 
chiar in acest an, de sporul de producție ce va fi 
obținut în anul viitor pe seama noilor fabrici. Numai 
în măsura in care constructorii și montorii. bene
ficiarii și furnizorii de utilaje vor demonstra prin

v_________________________________________________

fapte că au înțeles însemnătatea acestei cerințe se 
poate spune că și-au făcut pe deplin datoria.

Sintetizate, sarcinile exacte care se pun in fața tuturor 
factorilor angajați direct in realizarea acestor inves
tirii sint :

• livrarea urgentă a ultimelor utilaje restante :
• deschiderea de către constructori și montori * 

unor largi fronturi de lucru ;
• suplimentarea efectivelor actuale de muncitori și 

introducerea cu hotărire a lucrului in două și trei 
schimburi la cit mai multe categorii de lucrări :
• urmărirea zilnică a stadiilor fizice atinse și con

trolul permanent al modului in care sint îndeplinite 
programele de măsuri intocmite ;
• soluționarea cu operativitate a oricăror eventuale 

dificultăți și adoptarea promptă de noi măsuri menite 
să impulsioneze ritmul lucrărilor, in funcție de situația 
existentă pe fiecare șantier in parte.

Nu mai este timp de pierdut, nu mai pot fi admise 
nici un fel de justificări ! Acum trebuie trecut cu 
toate forțele la acțiune energică, responsabilă, pentru 
accelerarea ritmului lucrărilor. Așteptăm din partea 
factorilor menționați răspunsuri ferme, angajante, 
măsuri cuprinzătoare subordonate obiectivului major : 
punerea rapidă in funcțiune a celor patru fabrici de 
zahăr.

Grupaj realizat de Stan ȘTEFAN, Nicolae 
PETOIESCU, Iile ȘTEFAN și Cristian 
ANTONESCU

fum, ca și întreprinderii de mon- 
taj-service. automatizări și teleco
municații București, la instalațiile 
de automatizare ale cazanelor de 
abur.

FURNIZORII DE UTILA
JE. Directorul fabricii de zahăr 
din Zimnicea, ing. Marian Radu, 
ne spunea că finalizarea grabnică 
a lucrărilor depinde și de prompti

PE ȘANTIERUL DIN CALAFAT

Cu forțe sporite, ritmul lucrărilor 
poate fi mult accelerat

Conform ultimului program în
tocmit de factorii de răspundere 
de pe șantier, fabrica de zahăr din 
Calafat urmează să intre în func
țiune la finele lunii noiembrie 
a.c. Deci, iată-ne pe șantier. Pri
ma impresie ? Situația și ritmul 
lucrărilor pun sub semnul între
bării și respectarea termenului re- 
programat. Să vedem de ce.

CONSTRUCTORII. Am «*.  
ținut din discuția cu tovarășul 
Atanasie Gută, directorul fabricii, 
că lucrătorii Trustului de con
strucții industriale Craiova nu au 
finalizat din cele 12 obiective com
ponente ale investiției decît 8. Mai 
precis, au executat 3 posturi de 
transformatoare și 5 rezervoare de 
melasă. Mai avansate sint lucră
rile la instalațiile de descărcare 
hidraulică a sfeclei din autocami
oane și vagoane, la canalele de 
plutire a sfeclei, magazia de zahăr 
— lucrări ce pot fi Încheiate pe 
parcursul acestei luni. In momen
tul de față constructorii execută 
estacade de transport a sfeclei si 
borhotului. construcția metalică 
și îmbinările de planșee la secțiile 
de tăiere a sfeclei, difuzie, fierbe- 
re-cristalizare, acoperișul unor 
hale.

MONTORII. Din cele 4283 
tone utilaje cu termen de montaj 
la 30 septembrie, aceștia au insta
lat 3 979 tone, alte 100 tone aflin- 
du-se in curs de montaj. O apre
ciere : 204 tone de utilaje se află 
in stoc, neputînd fi amplasate pe 
fluxul tehnologic din lipsa frontu
lui de lucru ce trebuie asigurat de 
constructori.

FURNIZORII DE UTILA
JE. Și acum mai sint așteptate pe 
șantier 350.7 tone utilaje, din care 
290 tone restante. Astfel. între
prinderea de pompe „Aversa" 

fiind hotărit să le realizeze în cel 
mai scurt timp".

COMBINATUL INDUSTRIAL 
PENTRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI BISTRIȚA :

Ing. Leon Cudrec, director teh
nic : „întreprinderea de utilaj teh
nologic din cadrul combinatului 
nostru ,a livrat toate utilajele pen
tru fabricile de zahăr aflate in 
prezent in construcție la Ianca, 
Zimnicea, Calafat și Arad. Sintem 
in restanță totuși cu o serie de 
completări la aceste utilaje, pe care 
nu le-am primit de la întreprinde
rile colaboratoare. In principal, 
este vorba despre grupurile de 
antrenare pentru instalațiile de 
alimentare cu cărbune, respectiv 
variatoare cu curele, servo-meca- 
nisme, reduetoare, precum și de 
subansamblele portperie care in
tră in componenta unor poduri. 
Furnizorii lor sint : întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb Botoșani, întreprinderea 
mecanică Vaslui, I.M.M.U.M. Baia 
Mare și întreprinderea de mașini 
electrice București. In funcție de 
sosirea acestor subansamble la
Bistrița, noi ne vom strădui ca in 
cel mull 10 zile să lichidăm toate 
restanțele, dind prioritate fabricii 

tudinea cu care furnizorii de utila
je și’ echipamente se vor achita de 
obligațiile ce le revin. Astfel :

• întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare are de livrat 
benzile transportoare pentru var 
ars.

• întreprinderea de utilaj chi
mic Găești este datoare cu stațiile 
de reducere-răcire, iar întreprin
derea de utilaj petrolier Tirgoviște 
— cu robineții.

• Furnitura pentru cazanele de 
abur trebuie expediată de uzina 
„Vulcan" din București, iar cea de 
la decantoarele radiale — de Com
binatul industrial pentru construc
ții de mașini Bistrița.

• întreprinderea „Neptun" din 
Cimpina a rămas restantă cu pom
pele pentru păcură.

București mai trebuie să expedie
ze 3 eiectropoanpe. un compresor 
de bioxid de carbon, o pompă tip 
Sadu ; întreprinderea mecanică de 
utilaj tehnologic Buzău a livrat 
incomplet instalația de uscare a 
zahărului, fără pilnia și stropito
rul din ciclonul umed ; întreprin
derea de ventilatoare București 
are și ea restanțe ; „Unio" din 
Satu Mare, din 19 transportoare 
diverse a livrat 16 incomplete. La 
lista furnizorilor restanți se mai 
adaugă : Combinatul industrial 
pentru construcții de mașini Bis
trița. „Tehnofrig" — Cluj-Napoca, 
Secția de construcții și confecții 
metalice — Curtea de Argeș.

Nici din punct de vedere valoric 
lucrurile nu stau mai bine. S-a 
realizat doar 58.5 la sută la total 
investiții și 55.9 la sută la struc
tura de construcții-montaj. Sub 
aspect fizic partea de construcții e 
terminată în proporție de 70 la 
sută, montajul — 80 la suta, insta
lațiile tehnologice — 30 la sută, iar 
la instalații electrice și automati
zări — doar 7 la sută.

Trebuie să spunem că ritmul 
lent in care evoluează lucrările se 
datorează antreprenorului general 
— Trustul de construcții indus
triale din Craiova. Deși in urmă 
cu cîteva luni s-a hotărit supli
mentarea forței de muncă pe șan
tier, măsură care in mare parte 
putea să asigure recuperarea ur
gentă a restanțelor, numărul con
structorilor și lucrătorilor suban- 
treprizelor nu a crescut, răminind 
între 250—300 oameni. Dacă lucru
rile vor continua în același ritm, 
prima șarjă de zahăr la Calafat nu 
se va produce in acest an. Mai 
ales că punerea in funcțiune este 
condiționată de finalizarea altor 
trei importante lucrări : instalația 
de captare și aducțiune a apei, 
centrala termică, gospodăria de 
apă și stația de epurare — toate 
foarte mult rămase in urmă.

de zahăr de la Ianca, unde lucră
rile de investiții sint avansate".

ÎNTREPRINDEREA „TEHNO
FRIG" DIN CLUJ-NAPOCA :

Ing. Alexandru Cuc, directorul 
întreprinderii : „Conform contrac
tului, întreprinderea noastră tre
buie să livreze pentru fabrica din 
Calafat două mașini de ambalat 
zahăr. Pentru impulsionarea fabri
cației am înființat un atelier spe
cial de mecanică fină pentru aces
te utilaje și in scurt timp am rea
lizat prototipul, care se află în 
probe tehnologice ia fabrica de za
hăr din Tirgu Mureș. Dar pentru 
realizarea celor două mașini de 
ambalat colaborăm și cu alte intre- 
prinderi pentru unele repere ce 
erau aduse pină acum din import. 
Marea majoritate dintre partenerii 
de cooperare și-au onorat angaja
mentele. Mai așteptăm insă do
zatoarele gravimetrice de la în
treprinderea „Independența" Sibiu. 
Dacă aceste repere vor sosi nein- 
tirziat, iar probele tehnologice ale 
prototipului nu vor ridica proble
me deosebite, cele două mașini de 
ambalat zahăr vor putea fi livrate 
la Calafat in cursul lunii noiem
brie, mai ales că la montaj am 
mobilizat cei mai buni muncitori".
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PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
-idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

Marile realizări ale creației tehnico-științifice
— accesibile tuturor popoarelor

Nu este zi în care oamenii de 
știință să nu anunțe remarcabile 
rezultate in descifrarea tainelor 
naturii, in aplicarea marilor cuce
riri ale cunoașterii umane. Practic, 
dezvoltarea societății moderne nu 
mai este de conceput fără promo
varea științei și tehnicii, aprecia
te. pe drept cuvint. drept o im
portantă forță de producție, capa
bilă să propulseze societatea uma
nă pe calea progresului, să contri
buie la creșterea nivelului de trai 
al popoarelor, la ridicarea gradu
lui de civilizație al întregii ome
niri.

□ar este totodată o tristă reali
tate câ. in condițiile celui mai 
mare avint al gindirii științifice, 
popoarele sint confruntate cu mari 
și grave probleme, cu pericole ce 
pun in primejdie însăși civilizația 
planetei noastre. Multe din marile 
descoperiri ale cercetării științifice 
și creației tehnice ajung mai re
pede să aibă utilizări contrare in
tereselor omenirii, sint antrenate 
in cursa absurdă a producerii de 
arme tot mai distrugătoare. Forțe 
dintre cele mai capabile, uriașe 
resurse materiale sint scoase din 
circuitul normal pentru a spori 
arsenalele nucleare, pentru a inova 
amplasarea lor, ghidarea, supra
vegherea și atitea alte operațiuni 
costisitoare, efectuate in detrimen-

Acad. Nicolae GIOSAN

tul rezolvării unor probleme de 
stringentă actualitate, de care de
pinde progresul unor intinse zone 
ale globului.

Specialiștii au calculat — și ni
meni nu a reușit să ofere contra- 
argumente — că ar fi suficient să 
se rupă a douăzecea parte din 
cheltuielile pentru Înarmare spre 
a salva pe cei 50 milioane de 
oameni care suferă pe planeta 
noastră de foame cronică. Nu este 
greu de imaginat ce pași uriași 
înainte ar fi făcut civilizația uma
nă, cit de armonioasă ar fi putut 
fi dezvoltarea populației Terrei in 
ansamblu, cit de rapidă și radicală 
ar fi devenit ofensiva împotriva 
subdezvoltării, care afectează sute 
de milioane de oameni, dacă tezau
rul actual de mari descoperiri ale 
științei și tehnicii ar fi accesibil 
tuturor națiunilor, ar dobîndi o 
unică și exclusivă destinație paș
nică.

Ca om de știință și parlamentar, 
am constatat cu profundă emoție 
și mindrie pațriotică, în timpul 
unor intîlnirl în țară sau peste 
hotare cu oameni de știință șl spe
cialiști. ecoul larg de care se bucu
ră ideile constructive, de înalt

umanism exprimate de președin
tele României in abordarea mari
lor probleme internaționale ale 
contemporaneității. Idealurile no
bile ce trebuie să anime pe orice 
slujitor al științei. indiferent de 
țara în care lucrează, înalta lor 
îndatorire față de destinele păcii 
și securității internaționale au fost 
minunat și extrem de convingător 
formulate în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat pârtiei - 
panților la Simpozionul internațio
nal „Oamenii de știință și pacea", 
desfășurat in această toamnă în 
capitala țării noastre.

într-adevăr. dacă ne-am limita 
numai la sectorul agriculturii, care 
intimpină, poate, cele mai mari 
dificultăți in țările în curs de dez
voltare, am putea spune că în an
samblu omenirea are la îndemină, 
prin cele mai recente realizări ale 
științei și tehnologiei, mijloace 
adecvate pentru a contribui la fer
tilizarea și sporirea randamentului 
păminturilor, la soluționarea pro
blemei alimentației. Este doar 
știut că, prin însăși natura ei, 
știința este guvernată de principii 
generoase, umaniste, ceea ce-i con

feră misiunea nobilă de a parti
cipa activ la lichidarea subdezvol
tării. a împărțirii lumii în țări bo
gate și sărace.

In calitatea mea de președinte 
al Marii Adunări Naționale, am 
întilnit numeroși parlamentari din 
alte țări care împărtășesc, ca și 
noi. deputății români, convingerea 
că una din laturile esențiale ale 
îndatoririlor noastre este slujirea 
și apărarea intereselor propriului 
popor, cauza înțelegerii, destinderii 
și păcii, a progresului și dezar
mării.' Oamenii de știință, parla
mentarii pot aduce o contribuție 
esențială la încetarea cursei înar
mărilor. prin demersul lor în fo
rurile științifice și legislative. în 
direcția reducerii cheltuielilor mi
litare. înghețării bugetelor mili
tare. promovării cooperării și înțe
legerii între popoare.

Prin constituirea în țara noastră 
a Comitetului național ..Oamenii 
de știință și pacea" se creează un 
cadru adecvat de desfășurare. îm
preună cu organizații de profil si
milare din alte țări, a unor ample 
acțiuni in sprijinul păcii, bunul cel 
mai de preț al omenirii, pentru 
implinirea aspirațiilor arzătoare 
ale întregii omeniri de a trăi în- 
tr-o lume fără arme și fără răz
boaie,1 într-o lume mai dreaptă și 
mai bună.

• Teatrul Național (sala mică) : Ca
ligula — 19,30, (sala Atelier) ; Aștep- 
tîndu-1 pe Godot — 19,30.
• Opera Română : Liliacul — 18.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și 
durere — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Poezia muzicii tinere — 19.30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon 
— 19,30.

TELEGRAME
Tovarășul Uie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
primului ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, cu pri
lejul preluării acestei funcții. prin 
care îi adresează sincere felicitări și 
calde urări de sănătate și succes. în 
telegramă se exprimă, totodată, con
vingerea fermă că relațiile tradițio
nale de prietenie și conlucrare fruc
tuoasă, fundamentate pe stimă și 
respect reciproc, care unesc țările 
noastre, vor continua să se amplifice 
în interesul ambelor noastre popoare, 
al păcii și colaborării in regiunea 
Balcanilor, în Europa și în lume.

★
De asemenea, tovarășul Ilie Verdeț 

a trimis o telegramă de compasiune 
primului ministru al Japoniei, Zenko 
Suzuki, în legătură cu catastrofa mi
nieră intimplată în Insula Hokkaido, 
împreună cu sincere condoleanțe a- 
dresate familiilor celor dispăruți.
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Pentru a da vieții tot ce este mai frumos
Am avut și am ferma convingere 

că un om de știință adevărat este, 
prin definiție, un angajat al uma
nității. Căci a face știință este si
nonim cu a cunoaște lumea, in 
nebănuitele ei ipostaze, și a acțio
na pentru a o stăpini. pentru a 
face ea modul de existentă propriu 
omului să se perfecționeze neîntre
rupt, să devină din ce în ce mai 
uman. Intr-un cuvint. pentru mine 
— și, evident, nu numai pentru 
mine — știinta înseamnă, ca și 
pentru Bacon, părintele materialis
mului modern, putere. Puterea de 
a da vieții ceea ce este al vieții, de 
a o face mai adevărată, mai bună 
si mai frumoasă ! Cu atît mai mare 
mi-a fost surpriza, ca să nu spun 
stupefacția, citind cu citva timp in 
urmă, într-o revistă occidentală, in
terviul luat unui fizician celebru, 
părintele bombei cu neutroni. Cu 
un orgoliu pe care nu și-l putea 
disimula decît anevoie, cu o voioșie 
plină de cinism, bomba, această in
venție îngrozitoare, era prezentată, 
de autorul ei, oa o mare realizare, 
plină de „calități" : spre deosebire 
de alte explozibile clasice, ea. se 
spunea în amintitul interviu, nti 
distruge valorile materiale, nu se

Prof. univ. dr- Dumitru GHIȘE, 
prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu”

atinge de nimic din ceea ce numim 
astăzi civilizația omenirii. Selecti
vă. ea distruge doar viata !

Stranie si halucinantă concepție. 
Nu-mi pot imagina cum ar putea 
și ce rost ar mai avea să existe ci
vilizația si cultura fără viată, fără 
oameni adică, fără cei ce le-au 
creat și sînt beneficiarii lor. O 
lume a mortîi ? Acesta este „sen
sul" științei în raport cu viața ? 
Aceasta trebuie să fie puterea ei ?

Am fost cutremurat pină în 
adîncul ființei mele în fața unor 
astfel de gînduri. Iresponsabilitatea 
naște monștri. Am avut, subit, re
velația marii semnificații si a im
portanței pe care a avut-o Simpo
zionul international „Oamenii de 
știintă si pacea" organizat la Bucu
rești. la sfîrșitul acestei veri, din 
inițiativa secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Simpozionul s-a dovedit 
a fi mai mult decit necesar. Con
științele umane chiar ale oameni

lor de știintă. trebuie alertate și 
mobilizate impotriva pericolelor 
care planează asupra umanității. 
Nici hu mai era nevoie de o bom
bă cu neutroni atît timp cit explo
zibilul stooat astăzi pe planeta 
noastră ajunge pentru a putea-o 
distruge de mai multe ori. Mesajul 
pe care președintele României l-a 
transmis oamenilor de știință pre- 
zenți la simpozion. Apelul adoptat 
de participant și adresat oamenilor 
de știință din întreaga lume poartă 
in ele chemarea nobilă spre un uma
nism profund și adevărat, spre o 
reală responsabilitate în fața alter
nativei păcii și războiului cu care 
se confruntă astăzi omenirea. Este 
limpede pentru noi toti că răs
punsul la o astfel de alternativă nu 
poate fi decit unul singur. împreu
nă cu toate popoarele lumii, cu 
toate forțele sociale progresiste, 
oamenii de știintă adevărați, indi
ferent de meridianul pe care se 
află, de concepțiile lor politice sau

religioase, nu pot să nu spună un 
răspicat NU cursei înarmărilor, un 
hotărit și inflexibil NU războiului. 
Sensul existenței umane nu poate 
fi despărțit în nici uti fel de viață. 
Numai trăind in pace și colaborare, 
popoarele lumii pot șă-și afirme 
forța creatoare. capacitatea de a 
dura mereu noi și noi valori mate
riale și spirituale. Civilizația na
țiunilor. ca și patrimoniul univer
sal sint. deopotrivă, rodul muncii 
pașnice, o expresie a geniului 
uman, a minunatelor resurse de 
energie și talent proprii fiecărui 
popor. Trebuie, de aceea, să facem 
tot ce ne stă în putință pentru ca 
știinta să-și împlinească menirea 
el fundamentală, să devină. în ex
clusivitate. un instrument al vieții, 
o pîrghie puternică a bunăstării și 
fericirii umane. Datoria tuturor oa
menilor de știință de pretutindeni 
este una singură : aceea de a face 
ca știinta să fie sprijinul de nă
dejde al omului, să-1 ajute să-și re
zolve problemele cu care se con
fruntă. să-l facă să trăiască mai 
bine și mai frumos, in demnitate 
si libertate.

16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
17,05 Tragerea pronoexpres
17.15 Actualitatea muzicală
17,35 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18,00 omul și sănătatea. Dialog cu te

lespectatorii
18.25 Revista C întării României
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 sindicatele la cotele noii calități. 

Valoarea unor idei de valoare
20.10 „Frumoasă tară, dulce Românie". 

Program de muzică patriotică și 
revoluționară în interpretarea co
rului Combinatului siderurgic din 
Galați, formație laureată la cea 
de a IlI-a ediție a Festivalului 
Național „Cintarea României"

20,20 Teatru TV : Integrala Shakes
peare. „Henric al V-lea“. Produc
ție a televiziunii engleze BBC. 
Partea a H-a

21.45 Oamenii de știință și pacea
22,00 George Enescu. Rapsodia 1 in tăl

măcirea coregrafică a baletului 
„Fantasio" din Constanța. Core
grafia : Oleg Danovschi

22.10 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Programul 2

19,00 Telejurnal
19.25 Buletin rutier al Capitalei
19.40 Muzică de jaz
20.25 Din țările socialiste. U.R.S.S. : 

Progrese ale științei medicale. Un 
sculptor al. Iugoslaviei : Mestrovic

20,50 Treptele afirmării. Violonistul An
drei Roșianți și pianista Adbula 
Gontil

21,23 Teleenclclopedia (reluare) .
22,10 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Cuceririle științei biologice — folosite spre binele omenirii
Participind la Simpozionul inter

național „Oamenii de știință și 
pacea", am fost profund impresio
nat de căldura și entuziasmul cu 
care participanții români și din alte 
țări au primit Mesajul, de inaltă 
ținută morală și umanistă, adresat 
de președintele tării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In acest valoros document se sub
linia necesitatea organizării unui 
front mondial al oamenilor de știin
tă, capabil să acționeze și să influ
ențeze hotăririle O.N.U. și ale altor 
organisme internaționale, in spri
jinul dezarmării și asigurării unei 
păci trainice.

Așa cum a reieșit și din lucrările 
Congresului international de istorie 
a științei, premergător simpozionu
lui. istoria științelor demonstrează 
— cu citeva regretabile excepții — 
că slujitorii științei din intreaga 
lume au pus cuceririle creațiilor lor 
in slujba progresului, a bunăstării, 
a libertății. pentru asigurarea 
unui climat de liniște și pace.

Prof. dr. G. ZARNEA
Director general al Institutului central de biologie

In cuvîntul de deschidere la acest 
congres, tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu atră
gea atenția asupra pericolului care 
există in prezent ca unele cuceriri 
tehnico-știintifice să fie folosite in 
scopul distrugerii și nu spre binele 
omenirii, insistînd asupra responsa
bilității și a rolului pe care trebuie 
să și-l asume oamenii de știintă in 
promovarea — prin rezultatele ob
ținute — a progresului economic și 
social. în acest cadru, științele bio
logice au avut și au un rol pre
cumpănitor. atit prin descoperirile 
care au permis aprofundarea unor 
fenomene caracteristice organisme
lor vii, cit și prin aplicații
le lor în domeniul agriculturii, me- 
dicinei, industriei, oceanologiei, pro
tecției mediului înconjurător etc.

Revoluția biologiei moleculare 
care a avut loc în ultimele decenii 
a deschis calea revoluției bioindus- 
triale de la care omenirea așteaptă 
soluționarea unor probleme vitale 
prin realizarea unor biotehnologii 
menite să contribuie la rezolvarea 
crizei mondiale de energie, de ali
mentație și să îmbunătățească mij
loacele de protectie a sănătății 
omului.

Descoperirile efectuate in dome
niul meu propriu de activitate — 
microbiologia. știintă care a slu
jit cu generozitate de la primele 
sale începuturi umanitatea, sub di
ferite forme, permițind combaterea 
Si eradicarea unor boli infecțioase. 
ameliorarea fertilității solului, cre
area unei industrii cu aplicații in 
alimentație. medicină, industria

extractivă etc., reprezintă un exem
plu ilustrativ pentru această legă
tură a biologiei, în general, cu efor
tul de a asigura ameliorarea cali
tății vieții, progresul și fericirea 
omenirii.

Din păcate, unele din descoperi
rile cele mai importante ale acestui 
domeniu au fost utilizate cu scop de 
distrugere, sub forma așa-numite- 
lor „arme biologice", care reprezin
tă un mijloc brutal, inuman de dis
trugere a unui număr mare de 
oameni.

De aceea, consider că oamenii de 
știință au obligația morală de a 
milita pentru ca rezultatele muncii 
lor să fie folosite numai in scopul 
ridicării condițiilor de viată materi
ală, socială și spirituală ale umani
tății. de a spune un NU hotărit ar
melor biologice, de a lupta pentru 
limitarea cursei înarmărilor si asi
gurarea climatului de pace și pros
peritate. menit să asigure dezvolta
rea tuturor națiunilor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT România-film prezintă:

FOTBAL: Primele meciuri în turul II al cupelor europene

Astăzi se desfășoară prima manșă 
a turului doi al cupelor europene la 
fotbal. Printre formațiile calificate 
in această fază a competițiilor se 
află și trei echipe românești. Uni
versitatea Craiova va juca la Copen
haga. in „Cupa campionilor euro
peni", cu Boden Klub Copenhaga, 
una dintre cele mai bune formații 
daneze, de 15 ori ciștigătoare a ti
tlului național. în „Cupa U.E.F.A “, 
Dinamo București va întilni la Mi
lano celebra formație italiană Inter- 
nazionale. ciștigătoare de două ori a 
„Cupei campionilor europeni" (in 
1964 și 1965). prezentă constantă în 
fazele superioare ale competițiilor 
continentale. F.C. Argeș Pitești s-a 
deplasat în Scoția, unde va intilni. 
în cadrul aceleiași competiții, pe A- 
berdeen, una dintre cele mai vechi

echipe de fotbal din Europa, care in 
primul tur al actualei ediții a „Cu
pei U.E.F.A." a reușit performanța 
de a o elimina pe deținătoarea tro
feului. formația engleză Ipswich 
Town.

★
• Consiliul național pentru educa

ție fizică și sport a aprobat propu
nerile Biroului Federației române de 
fotbal ca pentru meciul Elveția — 
România, ce va avea loc la 11 no
iembrie la Berna, in preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
conducerea tehnică o lotului repre
zentativ al țării noastre să fie al
cătuită din Mircea Lucescu — antre
nor principal, și Mircea Rădulescu — 
antrenor secund. Medicul lotului va 
fi- dr. Dorin Saral’oleanu.

Echipa de rugbi a Noii Zeelande a cîștigat 
meciul de la Constanța

Stadionul „1 Mai" din Constanta a 
găzduit ieri intilnirea internațională 
de rugbi dintre echipa Noii Zeelande 
(„AII Blacks"), aflată în turneu in 
tara noastră, și selecționata de sud a 
României. Partida, de un bun nivel 
tehnic și spectacular, s-a încheiat cu 
victoria neo-zeelandezilor cu scorul 
de 25—9 (7—0). Punctele oaspeților 
au fost înscrise de Bernie Fraser 
(două eseuri). Fred Woodman. An
drew Donald (cite un eseu). Doug

Rollerson (un drop-goal și o lovitură 
de pedeapsă) și Brian McKenchnie (o 
lovitură de pedeapsă). Pentru selec
ționata română a marcat Vasile Ion. 
care a transformat 3 lovituri de 
pedeapsă.

Turneul echipei Noii Zeelande se 
încheie simbătâ. cind. pe stadionul 
„23 August" din Capitală, este pro
gramat meciul test cu reprezentativa 
României.

în perioada 20-25 octombrie 1981, la cinematograful „Studio" 
din Capitală

SĂPTĂMÎNA FILMULUI BELGIAN
cu următorul program :

Azi, 21 octombrie : FETITA DIN PĂDURE ; Joi 22 octombrie : ÎNTÎLNIRE LA 
BRAY ; Vineri 23 octombrie : COBAII ; Sîmbătă 24 octombrie : HELLE- 
GAT ; Duminică 25 octombrie : FAR-WEST. Săptămîna filmului belgian se 
va desfășura și în municipiile Rîmnicu Vilcea, in perioada 24-30 octom

brie 1981,, și Deva, în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie 1981

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Excelenței Sale 
General-maior MOHAMED SIAD BARRE 

Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, doresc să 

vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului somalez prieten.

Sint încredințat că. ne baza înțelegerilor convenite împreună in timpul 
recentei dumneavoastră vizite la București, raporturile de prietenie și strinsă 
conlucrare dintre partidele și țările noastre se vor întări tot mai mult.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Somalia, tară situată în regiunea 
de est a Africii, sărbătorește astăzi 
implinirea a 12 ani de la revoluția 
din 21 octombrie 1969. care a mar
cat un moment de deosebită im
portantă în viata poporului soma
lez. înfăptuit de un grup de ofițeri 
patrioți, acest act a pus capăt fră- 
mintărilor interne survenite după 
proclamarea independentei (1960). 
deschizind calea unor transformări 
cu caracter progresist în toate do
meniile activității economice și so
ciale. Aceasta a permis, totodată, 
punerea în valoare a resurselor 
naționale prin crearea bazelor unei 
industrii proprii și inițierea unor 
ample măsuri de dezvoltare a 
agriculturii — principala ramură a 
economiei somaleze. După cum se 
știe, din cei 3 200 000 de locuitori ai 
țârii, peste 80 la sută se ocupă cu 
creșterea animalelor : Somalia se 
numără printre primele țări din 
lume în ceea ce privește numărul 
de vite pe cap de locuitor, dispu- 
nind de peste 15 milioane de bovi
ne. oi, capre, cămile.

Pornind de la aceste realități, ca 
și de la imperativul lichidării îna
poierii economice, planul trienal de 
dezvoltare, in curs de înfăptuire, 
acordă o atenție deosebită extinde
rii suprafețelor irigate. smulgerii 
unor noi întinderi de teren brusei 
semideșertice. Totalul investițiilor 
pentru această perioadă se ridică la 
7 miliarde de șilingi somalezi, din 
care 36 la sută sînt destinate 
agriculturii și pisciculturii. 20 la 
sută industriei și 21 la sută trans
porturilor. Acest fapt va avea ca 
rezultat transformarea radicală a

înfățișării unor vaste regiuni ale 
tării și in special a celor din apro
pierea riurilor Juba și Shebeli. Pe 
cursul primului dintre ele se lu
crează in prezent la înălțarea ma
relui baraj de la Bardhera. care, 
atunci cind va fi gata, va atinge o 
înălțime de 65 m și va da naștere 
unui lac natural cu o capacitate de 
4 miliarde mc de apă.

în spiritul politicii sale de prie
tenie și. solidaritate cu popoarele 
africane și. în general, cu noile 
state care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu viu interes pro
gresele dobindite de poporul soma
lez pe calea făuririi unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Somalia 
s-au statornicit relații întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, care 
cunosc un curs mereu ascendent.

Momente de cea mai mare impor
tanță in evoluția raporturilor ro- 
mâno-somaleze le-au constituit în- 
tilnirile din martie 1976 și iunie 
1981 dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mohamed 
Siad Barre, care au dat un pu
ternic impuls conlucrării pe multi
ple planuri dintre România și So
malia. Declarația comună. Progra
mul de dezvoltare pe termen lung 
a cooperării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale semnate 
cu prilejul intilnirii la nivel inalt 
din acest an deschid in acest sens 
noi perspective extinderii raportu
rilor dintre cele două țări, în inte
resul ambelor popoare, al păcii și 
progresului in lume.

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale, a Drimit. marți 
duDă-amiază. pe Ruben Dario Lizar- 
ralde M„ ministru adjunct al dez
voltării economice, președintele părții 
columbiene in Comisia mixtă româ- 
no-columbiană de cooperare econo
mică si tehnico-stiintifică.

în timnuT intrevederii au foșț- evi- ■; 
dentiate buhele relații de nrieterfie 
si colaborare statornicite intre Româ
nia si Columbia, rolul hotăritor pe 
care l-au avut în acest sens înțele
gerile convenite Ia nivel inalt. Au 
fost analizate, totodată, posibilitățile 
de intensificare si lărgire a cooperă
rii bilaterale, de dezvoltare a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

La întrevedere a participat Doina 
Ardare. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de fată Gilberto Cruz Ville
gas. ambasadorul Republicii Colum
bia la București.

în aceeași zi au luat sfirsit lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-columbiene de 
cooperare economică si tehnico-stiin
tifică.

Președinții celor două părți în co
misie. Alexandru M&rgăritescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și ' Cooperării 
Economice Internationale, si Ruben 
Dario Lizarralde M.. au semnat pro
tocolul sesiunii, care prevede măsuri 
concrete pentru creșterea si diversifi
carea schimburilor comerciale si a 
cooperării economice, indeosebi in 
domeniile construcțiilor de mașini, 
energetic, minier si petrochimie.

★
Delegația Comitetului National al 

Conferinței Consultative Politice 
Populare din Republica Populară Chi
neză. condusă de acad. Zhou Peiyuan, 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal al C.C.P.P.. a fost primită, marți, 
de tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, secretar al Consiliu
lui National al F.D.U.S. în cursul 
convorbirii au fost trecute in revis
tă aspectele dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor bilaterale ro- 
mâno-chineze. precum si unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

în aceeași zi, delegația chineză a 
avut o intrevedere cu tovarășul Mib- 
nea Gheorghiu, președintele Acade- 
nțjei de stiinte sociale si Dolitice. 
si a fost nrimită la Academia Re
publicii Socialiste România de 
acad. Serban Titeica. vicepreședinte 
al Academiei. Convorbirile au prile
juit un larg schimb de experiență 
in probleme de interes comun.

La intrevederi au luat parte Chen 
Shuliang. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, si 
membri ai ambasadei.

★
La librăria „MihaiJ Sadoveanu" 

din Capitală a fost prezentat, marți, 
romanul „Privilegiații", scris de Al
fonso Lopez Michelsen. fost preșe
dinte al Republicii Columbia. Apăru
tă recent in Editura „Univers", car
tea se constituie intr-un vehement 
protest impotriva războiului, ofe
rind o viztune originală asupra con
diției umane in secolul nostru.

Problematica acestei cărți, ce-și

plasează acțiunea in Columbia ani
lor 1940—1943, meritele sale literar- 
artistice au fost definite, in cadrul 
festivității de prezentare a romanu
lui, de Romul Munteanu, directorul 
Editurii „Univers", si Gilberto Cruz 
Villegas, ambasadorul Columbiei la 
București. A fost subliniat, totoda
tă. faptul că apariția cărții este o 
expresie a relațiilor de colaborare 

’culturală, în plan literar-editorial, 
existente între țările noastre,

La festivitate au luat parte Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. Asociației de prietenie Roma
nia-Columbia, directori de edituri, 
scriitori, cititori.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început marți seara „Săp
tămîna filmului belgian". - Noua ma
nifestare cinematografică, organizată 
si în orașele Rîmnicu Vilcea sl Deva, 
a programat în spectacolul de gală 
lung-metraiul artistic „Fetita din 
pădure", in regia lui Marc Lobet, 
film de ficțiune pentru copii, creație 
plină de fantezie si umor.

La spectacolul de gală au Dartici- 
pat Ion Găleteanu. secretar de stat la 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației cineaș
tilor. oameni de artă si cultură, un 
numeros public.

Au fost Drezenti Yves Vercauteren. 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

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

★
Universitatea cultural - științifică 

din Capitală, in colaborare cu Cen
trul de informare O.N.U. pentru 
România, a organizat, marți după-a- 
miază, la sala Dalles, o manifestare 
cu prilejul Zilei Națiunilor Unite și 
a „Săptăminii internaționale a dezar
mării".

în cadrul manifestării, care s-a 
desfășurat sub genericul „Dezarma
rea, condiția esențială a păcii și 
securității internaționale, a dezvoltă
rii tuturor popoarelor", a fost releva
tă necesitatea întreprinderii unor 
acțiuni concrete și ferme pentru asi
gurarea păcii și realizarea dezarmă
rii generale. în primul rind a celei 
nucleare, subliniindu-șe rolul impor
tant ce revine maselor populare, for
țelor democratice și progresiste în

înfăptuirea acestui deziderat maior 
al umanității.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare pe 
teme de dezarmare.

★
în Capitală, la sala „Arghezi". s-a 

deschis, marți, o expoziție de foto
grafii artistice din Marea Britanie.

Sub genericul „Viziuni personale", 
sint reunite 150 de lucrări aparținind 
unui număr de 15 artiști fotografi 
britanici, dintre cei mai reprezenta
tivi. expoziția constltuindu-se, in an
samblu, intr-o cuprinzătoare retro
spectivă a artei fotografice din Marea 
Britanie, cu etapele, tendințele și as
pectele principale ale evoluției sale. 
Lucrările, realizate de-a lungul unui 
interval de timp ce însumează peste 
100 de ani (1860—1977) se disting, cu 
precădere, prin surprinderea unor 
aspecte de ordin social, precum și 
prin evidențierea unor detalii ce ilus
trează specificul modului de viată al 
oamenilor de pe teritoriul Marii Bri
tanii.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Mircea Deac și însărci
natul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București, John Michael 
Willson, care.au relevat contribuția 
schimburilor cultural-artistice la mai 
buna cunoaștere și apropiere re
ciprocă.

La deschiderea expoziției au asistat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației de pri
etenie România-Marea Britanie, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România au început, marți, 
lucrările unui simpozion de muzeo
logie româno-american.

Manifestarea, inclusă în progra
mul expoziției „Muzeul american — 
oglindă a comunității", deschisă, re
cent. la sala „Dalles" din Capitală, 
prilejuiește dezbaterea, timp de 
două zile, de către specialiști in di
verse domenii ale muzeografiei ro
mânești și americane (artă, istorie, 
științe naturale, etnografie) a unor 
multiple aspecte privind locul și ro
lul muzeelor in viata colectivităților 
umane din cele două țări, contribuția 
acestor instituții, la păstrarea, con
servarea și cercetarea patrimoniului 
national, la educația estetică și pa
triotică a oamenilor, la îmbogățirea 
orizontului lor de cultură. Vor fi. tot
odată, evidențiate probleme referi
toare la tehnicile și modalitățile 
educative ale instituțiilor muzeale, 
diferențiate in funcție de elementele 
caracteristice multiplelor grupuri ce 
compun colectivitatea umană.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 octombrie. In țarâ : Vreme re
lativ frumoasă In sud-estul țării, cu cer 
variabil șl ploi izolate. Tn celelalte re
giuni, vremea va ti schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversâ. Vtntul va sufla slab pinâ la

moderat, cu Intensificări locale de 
scurtă duratâ. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre 4 șl 14 grade, izo
lat mai coborîte in estul Transilvaniei, 
iar cele maxime Intre 14 si 24 de grade. 
Ceață locală, dimineața șl seara. In 
București : Vreme relativ frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 și 9 grade, iar cele ma
xime între 21 și 24 de grade. Ceată sla
bă. dimineața. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).

cinema
e învingătorul : SCALA - 9: 11,15; 
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.
o Fetița din pădure („Săptămîna fil
mului belgian") : STUDIO — 10: 12; 
14: 16: 18; 20.
• Ștefan Lucliian : TIMPURI NOT — 
9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20. BUZEȘTI 
— 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; 
17.43: 20.
• O lpme fără cer : LIRA — 16: 18; 
20, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Convoiul : PACEA — 15.30; 17,30;
19,30.
• șantaj : COSMOS - 15,30; 17,30;
19,30.
• Ana și „hoțul" : ARTA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
• Ghețari pe înălțimi : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15 ; 20 ;
• Marea baie nocturnă : VICTORIA
- 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Legătura de singe ; CENTRAL — 
9; 12; 16; 19.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
- 9; 11,30; 14,39; 17; 19.30, CAPITOL
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA

VORIT — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18:
20,15.
• Yankeii : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 17,30; LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11,15; 14; 17; 20; BUCU
REȘTI - 8,30 ; 11 ; 13,45 ; 16,45 ; 19.30; 
MELODIA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
DACIA — 9: 12; 16; 19.
• Echipajul : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți — 10:
12.30; 15. Fuga de acasă — 17,30; 19,30: 
VIITORUL.
• Idilă în munții Lu Shan : POPU
LAR — 15.30: 17.30: 19,30.
• Marfă furată — 11: 16. Regina din 
Tîrnovo — 18; 20 : PROGRESUL.

• Toată (urnea e a mea : FESTIVAL
— 9: 12,15; 15,45; 19. GLORIA — 8,30; 
11,15; 14; 17: 19,45, AURORA — 9; 12; 
16; 19.
• Program de desene animate — 9,15; 
11, Pasărea de foc spațială — 12,30; 
14,45; 17,15; 19,45 : DOINA.
• Numele meu e iubire : GRIVITA — 
8.45; 11,30: 14.15; 17; 19,45.
• Războiul stelelor : FERENTARI —
10,30; 15,30; 18,30, MUNCA — 9; 12;
15,30; 19.
• Piedone in Egipt : GIULEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚĂ
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițist sau delincvent : COTRO- 
CENI - 14; 16; 18; 20.
• Călărețul electric : VOLGA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, TOMIS — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

expoziții
• Galeria Orizont : Lucian Cioată, 
pictură; (atelier 35) : Florica Pacea,
• Galeriile ..Căminul artei“ (parter); 
George Tzipoia, pictură: (etaj) : Las- 
zlo Lugosi, sculptură, Edith Lugosi, 
tapiserie.
• Galeria Simeza : Pavel Codiță, pic
tură.
• Galeria Hanul cu Tei (sala Cena
clu) : Ioan Damian Popa, pictură.
• Galeria Galateea : Adrian Benea, 
pictură.
• Galeria Eforie : Marcel Bejgu, pic
tură. (

• Galeria municipiului București : 
Teodor Bogoi, pictură.

teatre

• Teatrul Foarte Mic : Copiii lu! 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : Turnul de fil
deș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe.ru): 
Karamazovii — 18,30, (sala Studio) : 
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ton — 19,30.
• Teatrul ..Constantin Tănase“ (sala 
Savoy) : Veselie Ia Tănase —• 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Nu vă 
ascundeți după uși — 19,30.
• Ansamblul ..Rapsodia română* * : 
La fintina dorului — 19.
• Teatrul ..Țăndărică" (la clubul T 4, 
str. Turturele) : Aventurile lui Pliim- 
Plum — 10.
• Circul București : Music hali la 
circ — 19,30.

I

care.au
Maghe.ru


LONDRA

Primul ministru al Marii Britanii l-a primit 
pe ministrul de externe al României

LONDRA 20 (Agerpres). — Pri
mul ministru ai Marii Britanii. Mar
garet Thatcher, l-a primit. Ia 20 oc
tombrie. pe tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, aflat m 
vizită oficială la Londra, la invi
tația secretarului de stat pentru afa
cerile externe, lordul Carrington.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
primului ministru britanic un mesaj 
de prietenie, împreună cu urări de 
sănătate și fericire personală, de 
succes si prosperitate poporului bri
tanic.

Exprimînd mulțumiri cordiale pen
tru mesajul primit, primul ministru 
Margaret Thatcher a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. si tovarășei Elena 
Ceausescu un cald salut si cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Cu acest prilej, ministrul aface
rilor externe. Ștefan Andrei, a re
înnoit invitația adresată de președin
tele Nicolae Ceaușescu primului mi
nistru britanic de a face o vizită o- 
ficială in România, in 1982. Primul 
ministru Margaret Thatcher a con
firmat cu plăcere acceptarea invita
ției. urmind ca perioada vizitei să 
fie convenită, in viitorul apropiat, pe 
căi diplomatice.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vocate cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie si colaborare statorni
cite între cele două țări, evoluția lor 
ascendentă. îndeosebi după vizita de 
stat in Marea Britanie. din 1978. a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la invitația reginei Elisabeta a II-a 
si a ducelui de Edinburgh.

A fost exprimată dorința recipro

grecia : Andreas Papandreu 
însărcinat cu formarea noului guvern
ATENA 20 — Trimisul Agerpres, 

Ștefan Nicolae. transmite : Președin
tele Greciei. Constantin Karamanlis, 
l-a primit, marți, ne Andreas Pa
pandreu. liderul Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.), căruia i-a în
credințat misiunea de a forma noul 
guvern al țării, ca urmare a victoriei 
obținute de gruparea sa în alegerile 
parlamentare desfășurate duminică. 
Anterior. Gheorghios Rallis. liderul 
partidului Noua Democrație, șeful gu
vernului de pînă acum, a prezentat 
președintelui tării demisia cabinetului 
său. Noul guvern grec va depune ju- 
rămîntul miercuri 21 octombrie. La 
17 noiembrie urmează să înceapă lu
crările primei sesiuni a parlamentu
lui in structura rezultată din alege
rile de duminică. Cu acest prilej, An
dreas Papandreu va prezenta decla- 
rația-program a partidului, pentru a 
obține, potrivit prevederilor constitu
ționale. votul de încredere în forul 
legislativ.

Ziarele elene consacră largi spatii 
rezultatelor scrutinului de duminică, 
subliniind că acesta reprezintă o ma
terializare a dorinței de schimbări 
democratice in viata poporului grec, 
pentru crearea condițiilor politice si 
social-economice care să impulsione
ze dezvoltarea si progresul tării. Sub 
titlul „Poporul grec impune? schim
bări". ziarul „To Vima“ arată că vic
toria P.A.S.O.K. se datoreste faptului 
că acest partid. împreună cu alte 
partide de stingă, a convins alegăto

că de a dinamiza si extinde rela
țiile româno-britanice pe plan po
litic. economic, tehnico-stiintific și 
cultural. în context, a fost sublinia
tă necesitatea creșterii si diversifi
cării schimburilor comerciale, a pro
movării cooperării dintre cele două 
tari, in domeniile de interes re
ciproc.

în cursul întrevederii a avut loc. 
de asemenea, un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Vasile Gliga. ambasadorul României, 
la Londra, si Paul Holmer. amba
sadorul Marii Britanii la București.

★
în cadrul vizitei oficiale pe care 

o efectuează în Marea Britanie. to
varășul Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut o întîlnire 
cu Peter Rees, ministru de stat pen
tru comerț al Marii Britanii.

Cu acest prilej, au fost examinate 
aspecte ale evoluției schimburilor co
merciale. ale extinderii si adîncirii 
cooperării economice bilaterale.

Cei doi miniștri au apreciat evo
luția pozitivă a schimburilor comer
ciale bilaterale si. îndeosebi, rezul
tatele bune obținute în cadrul coo
perării cu firmele British Aerospace 
si Rolls Royce.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea folosirii posibilități
lor largi pe care le asigură poten
țialul economic al celor două țări 
pentru dezvoltarea si diversificarea 
pe o bază echilibrată a schimburi
lor comerciale, cit si pentru extin
derea cooperării economice bilate
rale.

*
în cursul aceleiași zile au început 

convorbirile dintre miniștrii de ex
terne ai României. Ștefan Andrei, și 
Marii Britanii, lordul Carrington.

rii că. „prin programul său de schim
bare propus, poporul grec va par
curge noi pași pe calea progresului* * 1. 
„Acest vot — scrie în continuare zia
rul — reprezintă dorința de schim
bare pentru o nouă cale, atît pe plan 
intern, cit si în probleme de politică 
externă".

■ Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului 

I Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit, marți, pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, aflat într-o vizită la 

I Moscova. în cursul convorbirii s-a 
efectuat un schimb de vederi asu- 

' pra unui cerc larg de probleme 
referitoare. în primul rînd. la si
tuația din Orientul Mijlociu.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO- 
, MOZAMBICANE. La 20 octombrie,

la Praga au avut loc convorbiri
I între Gustav Husak, secretar gene

ral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, și Samora Moises Machel, 
președintele Partidului Frelimo, 

| președintele Republicii Populare
Mozambic. Au fost discutate pro- 

1 bleme legate de colaborarea celor
. două țări în diferite domenii.

PLENARA CONDUCERII PARTI- 
1 OULUI DE STÎNGA-COMUNIȘTII
, DIN SUEDIA (P.S.C.) a avut loc

„Triumful dorinței de schimbare — 
poporul a ieșit victorios" — acesta 
este titlul sub care ziarul „Ethnos" 
si-a inserat comentariul consacrat re
zultatului alegerilor.

„Rizospastis" — organul P.C. din 
Grecia — arată : Votul de duminică 
a constituit o „victorie zdrobitoare 
a forțelor democratice. Acum P. C. 
din Grecia si-a întărit poziția... A 
fost un mandat popular în favoarea 
unor schimbări fundamentale".

Ziarul „Vradyni" scrie că poporul 
i-a asigurat lui Papandreu o mare 
victorie pentru a se înfăptui progra
mul de schimbări la care trebuie să 
participe cu totii. iar cotidianul de 
limbă engleză „Athens News", sub 
titlul „Victorie zdrobitoare a 
P.A.S.O.K. — Papandreu va forma 
primul guvern socialist din istoria 
Greciei", subliniază faptul că atit 
problemele de politics internă, cum 
sint combaterea inflației, reducerea 
șomajului, creșterea ritmului de dez
voltare economică, cît si unele pro
puneri de politică externă conținute 
în programul P.A.S.O.K. i-au asigu
rat acestei formațiuni politice vic
toria.

Adunare festivă la Sofia 
cu prilejul aniversării 

întemeierii statului bulgar
SOFIA 20 (Agerpres). — Cu prile

jul împlinirii a 1 300 de ani de Ia în
temeierea statului bulgar. Ia Sofia a 
avut loc o adunare festivă. Au parti
cipat Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
alți conducători de partid și de stat 
bulgari. Au fost prezente, de aseme
nea, delegații din numeroase țări. Din 
tara noastră a participat o delegație 
condusă de tovarășul Gheorghe Ra
dulescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat.

Luînd cuvintu'l, tovarășul Todor 
Jivkov s-a referit la trecutul istoric, 
al Bulgariei, la lupta poporului bul
gar pentru existentă liberă, suverană 
și independentă, relevînd, în același

BELGRAD

Ședința Prezidiului C. C. al U. C. I.■ ■
Dușan Dragosavaț ales președinte 
al Prezidiului Comitetului Central

BELGRAD 20 (Agerpres). — Du
șan Dragosavaț a fost ales marți, 
în cadrul unei ședințe a Prezidiului 
C.C. al U.C.I., președinte al Prezi
diului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia pînă 
la Congresul al XÎI-Iea al U.C.I. 
(iunie 1982) — anunță agenția Tan- 
iug. Alegerea a avut loc in confor
mitate cu regulamentul de organi

VARȘOVIA

Prima conferință a delegaților sindicatelor pe ramură
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
primei Conferințe a delegaților sin
dicatelor pe ramură, consacrată ela
borării principiilor ideologico-pro- 
gramatice ale mișcării sindicatelor 
pe ramură și alegerii organelor de 
conducere.

în documentul intitulat Principiile 
ideologico-programatice, adoptat de 
conferință, — relatează agenția P.A.P. 
— se arată că sindicatele pe ramură 
se pronunță pentru rolul conducător 
al P.M.U.P. în procesul construcției 
socialismului, fiind conștiente de 
faptul că numai sub conducerea 
P.M.U.P., care conlucrează cu Par
tidul Democrat și Partidul Țărănesc 
Unit, poate fi scoasă țara din criză.

Politica dobînzilor înalte prejudiciază grav 
dezvoltarea țărilor sărace

ALGER 20 (Agerpres). — Intr-un 
articol consacrat uriașelor dobînzi 
achitate anual de țările în curs de 
dezvoltare la creditele luate de la ma
rile instituții financiare, ziarul alge- 
rian „El Moudjahid" scrie că băncile 
americane au ajuns să perceapă do- 
binzi de peste 20 la sută anual. Acekt 
lucru — scrie ziarul — o generat o 
înrăutățire a situației financiare a

UN RAPORT AL BĂNCII MONDIALE RELEVĂ

Dificultăți economice sporite 
în statele cel mai puțin avansate

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Situația celor 20 de țări africane din 
sudul Saharei. care fac parte din 
grupul celor 31 de state considerate 
cel mai puțin dezvoltate din lume, 
este din ce in ce mai dificilă, nu nu
mai ca urmare a secetei, care a deve
nit un flagel permanent in această 
regiune, ci și a dobînzilor mari pe 

timp, marile împliniri obținute de 
tara sa în anii construcției socialiste.

în cadrul ședinței au luat cuvîntul, 
de asemenea, oaspeți de peste hotare.

Conducătorul delegației române a 
transmis, în cadrul adunării festive, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a con
ducerii de partid și de stat, tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
partidului și întregului popor bulgar 
un cald salut prietenesc și, cele mai 
calde felicitări cu ocazia evenimen
tului sărbătorit, care au fost primite 
de cei prezenți cu vii aplauze.

zare și funcționare a Prezidiului C.C. 
al U.C.I. Dușan Dragosavaț îi suc
cede lui Lazar Moisov, al cărui man
dat de un an a expirat.

Prezidiul a exprimat mulțumiri lui 
Lazar Moisov pentru îndeplinirea cu 
succes a funcției de președinte al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., urindu-i, 
totodată, deplin succes in muncă 
noului președinte, Dușan Dragosavaț.

Printre cele mai importante sarcini 
in activitatea sindicatelor pe ramură 
— se arată in document — figurea
ză apărarea, in mod eficient, a inte
reselor și drepturilor oamenilor mun
cii, asigurarea necesităților lor ma
teriale și culturale. Sindicatele pe 
ramură — relevă documentul — se 
pronunță consecvent pentru consoli
darea puterii clasei muncitoare în 
alianță cu țărănimea și intelectuali
tatea, pentru o reală autoconducere 
muncitorească, pentru restabilirea 
rolului Seimului si al Consiliilor 
Populare.

In funcția de președinte al Comi
siei de coordonare a sindicatelor pe 
ramură a fost ales Eugeniusz Miel- 
nicki.

țărilor în curs de dezvoltare. Anual, 
creșterea dobînzilor cu numai unu 
la sută echivalează cu creșterea 
datoriilor țărilor în curs de dezvoltare 
cu 20 miliarde de dolari. Acest fenomen 
este însoțit întotdeauna de alti fac
tori nefavorabili economiei acestor 
țări, cum sînt creșterea protectionis- 
mului comercial și reducerea exportu
rilor tinerelor state.

care sint nevoite să le plătească pen
tru împrumuturile făcute la organis
mele financiare mondiale. Dintre a- 
ees-tea. 15 au cunoscut o scădere a 
venitului pe locuitor în cursul ulti
mului deceniu, ! relatează agenția 
France Presse, care citează un raport 
al Băncii Mondiale.

Ample acțiuni împotriva armelor nucleare, pentru dezarmare
VIENA 20 (Agerpres). — O am

plă campanie in sprijinul promo
vării unei politici de destindere si 
dezarmare, pentru coexistentă paș
nică intre toate popoarele a fost 
declanșată anul acesta de organiza
ția austriacă „Inițiativa pentru 
pace". Grupind in rindurile sale re
prezentanți ai diferitelor partide 
politice — comuniști, socialiști, ca
tolici — precum și ai organizațiilor 
studențești, de tineret și ai sindi
catelor, această mișcare a inițiat 

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

OMAGIU LUI GEORGE ENESCU. In cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării centenarului George Enescu, la muzeul „Tradescant Trust" din 
Londra a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii consacrată 
marelui compozitor român. Cu prilejul inaugurării oficiale a expoziției, re
numitul pianist englez, John Ogdon, a susținut un recital interpretind lu
crări de George Enescu. Despre viața și creația enesciană a vorbit Miron 
Grindea, redactor al revistei literare „Adam". A fost prezentat apoi un 
film artistic dedicat compozitorului.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Leonid

numeroase mitinguri și adunări de 
protest împotriva amplasării in 
Europa occidentală de noi rachete 
americane cu rază medie de ac
țiune.

Intr-un apel, organizația „Iniția
tiva pentru pace" subliniază nece
sitatea participării tuturor forțelor 
democratice și iubitoare de pace 
din Austria la acțiunile împotriva 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace.

la Stockholm. Au fost examinate 
probleme privind pregătirile pentru 
cel de-al XXVI-lea Congres al 
partidului, din noiembrie a.c. Plena
ra a dezbătut și aprobat proiectul 
principalului document al con
gresului — „Suedia are nevoie de 
o politică nouă", în care se men
ționează că lupta pentru pace și 
dezarmare constituie una dintre 
principalele sarcini ale partidului in 
etapa actuală.

EXPOZIȚIE ROMANEASCA. în 
ciclul de manifestări dedicate artei 
românești, la Biblioteca română din 
Roma a avut loc deschiderea unei 
expoziții in cadrul căreia Victor 
Ciobanu prezintă grafică, iar Dioni- 
sie Popa — obiecte din sticlă. Des
pre cei doi artiști români a vorbit 
criticul de artă Giuseppe Sel- 
vaggi.

TRATAT INTRE R. P. D. CO
REEANĂ ȘI ANGOLA. Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. ăl Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene, și Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. —

BRUXELLES 20 (Agerpres). — O 
săptămină de acțiune în favoarea 
dezarmării și a opririi cursei inar- 
mărilor a fost organizată de Uni
versitatea Liberă din Bruxelles. 
Reprezentanți ai opiniei publice din 
capitala belgiană participă la dis
cuții privind pericolul ce-l repre
zintă pentru popoarele europene 
nestăvilita cursă a înarmărilor, pre
cum și acțiunile ce se desfășoară 
pe continentul nostru in favoarea 
păcii și dezarmării.

Partidul Muncii, președintele R.P. [ 
Angola — care a efectuat o vizită 
în R. P. D. Coreeană — au semnat I 
la Phenian un Tratat de prietenie 
și cooperare între cele două țări.

CONFERINȚĂ. Prezent în Franța 
cu ocazia lansării traducerii in lim- | 
ba franceză a romanului „Galeria 
cu viță sălbatică". Constantin Țoiu, 
vicepreședinte al Uniunii scriitori
lor din România, a participat la o 
solemnitate la Facultatea de litere . 
din Avignon, în cadrul căreia a fost 
ales membru al Academiei din I 
Vocluz. Cu acest prilej, scriitorul 
român a ținut conferința „De la ba
lada Miorița la romanul românesc j 
de actualitate".

O REUNIUNE EXTRAORDINA
RA A O.P.E.C. va fi convocată la I 
29 octombrie, la Geneva, a anunțat 
președintele organizației. Subroto. I 
El a precizat că pe agenda de lucru | 
a reuniunii va figura problema uni
ficării prețului la țiței. Aceeași i 
chestiune va fi discutată cu priori
tate și la conferința anuală a or- 1 
ganizației, programată in decern- 
brie, la Abu Dhabi.

PREGĂTIRI PENTRU ZBORUL 1 
NAVETEI „COLUMBIA". La cen- i 
trul spațial „Kennedy" din Florida 
s-a anunțat încheierea operațiunilor 1 
de umplere cu combustibil a rezer- . 
voarelor navetei spațiale „Colum
bia" in vederea viitoarei misiuni, I 
prevăzută să înceapă la 4 noiem
brie. Această operațiune determi
nase o amînare de mai multe săp- 
tămîni a noului zbor, deoarece 
carburantul, care este foarte coro- I 
ziv, atacase un număr de 376 de j 
plăci speciale din ceramică ce al
cătuiesc „scutul termic" al navei.

O. N. U. — un rol sporit în eforturile pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte

Opinii ale unor personalități ale Națiunilor Unite asupra problemelor care confruntă lumea contemporană și a 
posibilităților de soluționare a lor (I)

„Noi, popoarele Națiunilor Unite, hotărite să salvăm generațiile vii
toare de flagelul războiului... să reafirmăm încrederea in drepturile uma
ne fundamentale... să statornicim condițiile în care justiția poate fi men
ținută, și să promovăm progresul social și un nivel de viață mai ridicat, 
în mai multă libertate... am hotărît să ne unim eforturile pentru a înfăptui 
aceste scopuri".

Pășind pe coridoarele etajului 38 în imensul paralelipiped cu pereți 
de sticlă, a cărui zveltă siluetă dominînd East Riverul este cunoscută 
pînă in cel mai îndepărtat punct al globului, aceste cuvinte de început 
ale preambulului Cartei Națiunilor Unite iți vin involuntar în minte. 
Aci, la acest ultim etaj, unde nu se mai aude forfota străzii și unde 
zgomotul pașilor este absorbit de covoarele grele de pluș roșu, își au 
sediul cele două oficialități care ocupă funcțiile cele mai înalte in ierarhia 
O.N.U. : secretarul general, Kurt Waldheim, și președintele actualei se
siuni, a 36-a, a Adunării Generale, Ismat Kittani.

IN PIAȚA COMUNĂ

Disensiuni privind politica agricolă și financiară

întîlnirile cu aceste inalte oficiali
tăți, cu alte persoane cu însărcinări 
de răspundere în aparatul Națiunilor 
Unite au fost prilejuite de masa ro
tundă organizată sub egida Departa 
mentului pentru informații publice 
al O.N.U., cu participarea unui grup 
de ziariști din mai multe țări,

împrejurările politice și economice 
în care se desfășoară actuala sesiune 
a Adunării Generale sînt deosebit de 
complexe. Soluționarea problemelor 
ce s-au acumulat nu mai poate su
feri amînare, iar statele membre ale 
O.N.U. sînt chemate să-și unească 
eforturile, să-și manifeste în mai 
mare măsură voința de acțiune — 
acesta a fost numitorul comun al 
tuturor. întâlnirilor și discuțiilor pur
tate la sediul Națiunilor Unite.

„Apreciem activitatea Româ
niei, preocuparea ei pentru 
întărirea rolului O.N.U. în viața 

internațională"
Secretarul general al O.N.U., KURT 

WALDHEIM, a înfățișat, in acest 
sens, un tablou edificator al situației 
politice și economice mondiale, așa 
cum se prezintă el in momentul de 
față. „Există, a arătat d-sa, o at
mosferă de tensiune, de confruntare, 
de lipsă de încredere intre state. 
Proporțiile înarmărilor sporesc ne
contenit, creind mari primejdii pen
tru omenire. Cheltuielile in aceste 
scopuri privează țările rămase in 
urmă de resurse indispensabile pen
tru dezvoltarea lor. Pe măsură ce 

bugetele militare anuale, care acum 
au depășit 500 miliarde de dolari, 
cresc tot’ mai mult, se micșorează 
posibilitățile de ajutorare a acestor 
țări. Aș vrea insă să menționez că 
ajutorarea țărilor lumii a treia nu 
este doar o problemă de ordin moral, 
ci o necesitate practică, pentru că, 
ajutind aceste țări, statele Nordului 
dezvoltat pot face față in condiții 
mai bune propriilor probleme, cum 
ar fi cea a șomajului, inflației etc".

„Numărul conflictelor s-a înmulțit, 
a continuat înaltul demnitar al O.N.U. 
Problemele alimentației, energiei, 
materiilor prime, ale schimburilor 
comerciale se agravează, pînă acum 
eforturile în vederea demarării ne
gocierilor globale Nord-Sud au eșuat, 
toate acestea creind dificultăți deose
bite țărilor lumii a treia".

„In ciuda unor asemenea realități, 
a subliniat d-sa, nu trebuie să ne 
pierdem curajul. O.N.U. rămine in 
continuare un instrument indispen
sabil al păcii și securității. Schimbu
rile de idei și argumente sînt infinit 
preferabile schimburilor de focuri. 
Problema este însă că unele țări na 
duc totdeauna la îndeplinire rezolu
țiile care au fost adoptate la O.N.U., 
guvernele respective manifestă lipsă 
de colaborare. Or, Națiunile Unite 
sînt o organizație interguvernamen- 
tală, nu un guvern mondial. De aceea, 
avem nevoie de spiritul de cooperare 
al tuturor guvernelor, de întărirea 
încrederii reciproce, de manifestarea 
voinței lor politice. Numai în acest 
fel O.N.U. va putea funcționa așa 
cum trebuie, va da măsura întregii 
sale capacități".

„Țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, care 
reprezintă două treimi din numărul 
membrilor Națiunilor Unite, pot șt 
trebuie să joace un rol tot mai im
portant în această privință, acela de 
element de echilibru, de stabilitate 
in întreaga situație mondială — a 
declarat în continuare vorbitorul, ca 
răspuns la o întrebare pusă din par
tea ziarului «Scînteia». In această 
ordine de idei, apreciem activitatea 
României, preocuparea ei pentru în
tărirea rolului O.N.U. in viața inter
națională. Propunerile prezentate de 
România la actuala sesiune, în spe
cial cele privind dezarmarea nuclea
ră, înghețarea și reducerea cheltuie
lilor militare, reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor între 
state, sînt foarte binevenite, construc
tive și nu putem decît să le salutăm 
cu satisfacție, ele fiind de natură să 
facă să avanseze spre o soluționare 
probleme-cheie ale lumii de azi. De
sigur, în privința unor asemenea pro
puneri pozitive, esențial este ca sta
tele membre să dea dovadă, cum 
spuneam, de spirit de cooperare, de 
voință politică, acesta fiind un aspect 
crucial, de care depinde eficacitatea 
întregii activități a O.N.U", a înche
iat secretarul general al organizației.

„Marile probleme ale lumii tre
buie abordate de pe pozițiile 

secolului XX"
BRIAN URQUHART, secretar ge

neral adjunct al O.N.U. pentru pro
bleme politice speciale, este conside
rat a fi cel mai vechi funcționar al 
organizației, din al cărei aparat face 
parte încă din momentul înființării. 
D-sa a ținut să dezavueze atitudinea 
anumitor state, care susțin că O.N.U. 
ar fi o instituție „inutilă, depășită și 
plictisitoare". „A devenit un fel de 
modă, a spus interlocutorul. în spe
cial printre țările occidentale, să se 
afirme că aceste țări nu au nevoie 
de O.N.U., că O.N.U. este mai mult 
o organizație a lumii a treia. Acest 
lucru nu este adevărat și avem la 
îndemînă suficiente exemple care 
arată că soluții elaborate cu contri
buția organizației au fost în inte
resul tuturor statelor, inclusiv al ce

lor occidentale. Desigur, este justifi
cată o anumită insatisfacție, legată 
în special de faptul că multe din 
măsurile recomandate de O.N.U. nu 
găsesc calea transpunerii efective în 
viață. Dar nu O.N.U. este vinovată 
de această situație, ci unele guverne. 
Există, intr-adevăr, guverne- care 
manifestă concepții mai potrivite 
secolului XIX sau chiar XVIII decît 
secolului nostru și care nu acceptă 
necesitatea abordării marilor proble
me ale omenirii de pe o poziție re
alistă și potrivit concepțiilor seco
lului XX". Și interlocutorul a exem
plificat această situație referindu-se, 
intre altele, la afirmațiile care încep 
să-și facă loc în legătură cu posibi
litatea unei folosiri limitate a arme
lor nucleare. „Asemenea poziții sînt, 
după părerea mea, extrem de peri
culoase, și ele trebuie combătute", a 

1 declarat interlocutorul, care. în con
tinuare. s-a ocupat pe larg de situa
țiile de conflict din Orientul Mijlo
ciu, Namibia, Cipru și din alte părți 
ale lumii; subliniind eforturile O.N.U. 
în vederea unor soluții pașnice.

Fără îndoială, accentul pus de o 
personalitate cu asemenea îndelun
gată experiență în ce privește activi
tatea Națiunilor Unite pe rezolvările 
prin mijloace politice a oricăror con
flicte, litigii și diferende vine să de
monstreze, o dată în plus, oportuni
tatea propunerilor prezentate în a- 
cest sens de România la actuala 
sesiune.

„Spiritul de cooperare — cheia 
soluționării crizei economice"
Multă vreme, Națiunile Unite s-au 

ocupat eu numai două mari grupuri 
de probleme — cele ținînd de dome
niul securității colective și cele ale 
decolonizării. Cu timpul, problema
tica economică s-a impus tot mai 
mult, in special după prima sesiune 
a U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare), cînd a fost, dealtfel, creat gru
pul țărilor în curs de dezvoltare, 
cunoscut sub numele de „Grupul ce
lor 77". Stăruind asupra acestui as
pect, JEAN RIPERT, secretar gene
ral adjunct al O.N.U. pentru proble

mele economice și sociale interna
ționale, s-a referit la dificultățile 
deosebit de serioase pe care le cu
noaște, in momentul de față, econo
mia mondială. „Sintem, a declarat 
d-sa, in toiul unei crize majore a 
structurilor economice ale lumii. In 
țările Sudului, adică în țările răma
se în urmă, asistăm la o reducere nu 
numai a ritmurilor dezvoltării, dar 
și a venitului pe locuitor, in primul 
rînd în țările neproducătoare de pe
trol. Diminuarea fluxurilor schimbu
rilor comerciale, marile fluctuații ale 
prețurilor se răsfrîng foarte serios 
asupra situației acestor țări".

în mod deosebit, interlocutorul s-a 
ocupat, răspunzînd unor întrebări 
ale ziarului nostru, de ceea ce, pe 
bună dreptate, a descris a fi „efec
tele dezastruoase ale ratei inalte a 
dobînzilor". „Această problemă a fost, 
dealtfel, tratată, a continuat d-sa, 
intr-un șir de intervenții la actuala 
sesiune a O.N.U. și, mai ales, la re
centa reuniune de la Washington a 
Fondului Monetar Internațional și a 
Băncii Mondiale. Așa cum a reieșit 
din aceste intervenții, atenția comu
nității internaționale trebuie îndrep
tată în direcția reducerii nivelului 
dobînzilor și limitării consecințelor 
produse de ratele tot mai înalte, 
practicate în ultimul timp, ceea ce 
necesită o abordare comună, un mai 
accentuat spirit de cooperare din 
partea statelor. Un asemenea spirit 
de cooperare este necesar și avanta
jos și țărilor dezvoltate ale Nordu
lui, unde șomajul și inflația sînt în 
expansiune. Noua ordine economici 
internațională este cadrul in care 
acest spirit se poate dezvolta. Un pas 
înainte în acest sens trebuie făcut 
prin demararea negocierilor globale 
Nord-Sud și cadrul cel mai bun în 
acest sens îl oferă O.N.U. ; există o 
hotărîre în această privință și ceea 
ce trebuie făcut este ca această hotă
rîre să fie pusă în aplicare. Oricum, 
pentru a se remedia actuala situație, 
țările în curs de dezvoltare trebuie 
să aibă un rol mai important în pro
cesul decizional pe plan economic".

Romulus CĂPLESCU
Națiunile Unite

LUXEMBURG 20 (Agerpres). — Cei 
zece miniștri ai agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune, care sint 
de acord cu efectuarea unei reforme 
a politicii agricole comunitare, au 
constatat luni, la Luxemburg, unde 
s-au reunit in acest scop, că au pă
reri foarte diferite in ce privește căile 
și mijloacele de realizare a lor. 
Aceasta este prima concluzie care se 
degajă din discuțiile purtate asupra 
propunerilor de reformă prezentate 
reuniunii de către Comisia Pieței co
mune. R.F. Germania se opune sem
nării acordurilor pe termen lung 
avansate de comisie, precum si pro
punerii franceze de a stabili cuantu
mul taxelor de coresponsabilitate. 
considerând că aceasta este inaplica
bilă, întrucît ar necesita un sistem de 
control prea complicat. Ministrul ita
lian al agriculturii nu neagă necesi
tatea raționalizării politicii agricole 
comunitare, însă respinge propunerile 
C.E.E. in ce privește producția agri
colă din țările mediteraneene, consi-

AGENDA ENERGETICĂ
R.P.D. COREEANA : 

Extinderea capacităților 
termoenerqetice

PHENIAN 20 (Agerpres). — La 
centrala termoelectrică Pukcean — 
una dintre cele mai mari unități e- 
nergetice din R.P.D. Coreeană — a 
fost dat recent în exploatare cel 
de-al 13-lea turbogenerator, a cărui 
capacitate este de 100 000 kilowați. 
Capacitatea totală a centralei de la 
Pukcean se ridică astfel la 1,3 mi
lioane kilowați, aici realizindu-se, in 
prezent, circa o treime din cantita
tea de energie electrică a Coreei so
cialiste. Date fiind condițiile favora
bile extinderii sale (apropierea față 
de sursa de materie primă, poziție 
geografică bună etc.), marea centrală 
va mai fi dotată în următorii ani cu 
alte două blocuri generatoare de a- 
ceeași capacitate cu cel intrat recent 
în funcțiune.

ARABIA S AUDIT A : 
Cooperare în domeniul 

rafinării petrolului
RIAD 20 (Agerpres). — în Arabia 

Saudită au început lucrările de con
strucție a unei mari rafinării, la Ra- 
bigh, pe coasta Mării Roșii. Rafină
ria. care va fi realizată în colaborare 
cu alte state membre ale Organiza
ției Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), va avea o capacitate de 
prelucrare de 325 000 barili pe zi și 
va fi alimentată cu țiței printr-o 
conductă, ce va străbate țara de la 

derînd că acestea nu țin seama de 
realitățile economice ale diferitelor 
zone agricole din țările membre ale 
Pieței comune.

Tot la Luxemburg, miniștrii de ex
terne s-au reunit ieri pentru a 
examina o posibilă reformă financiară 
a comunității și a discuta in legătură 
cu fondurile pentru programul de po
litică economică pe termen mediu 
propus de Comisia C.E.E. Și aici se 
înfruntă două orientări diametral 
opuse in politica economică — cea 
care acordă prioritate luptei împo
triva inflației, promovată îndeosebi 
de Marea Britanie și R.F. Germania, 
și cea care pune pe prim plan lupta 
împotriva șomajului, cum este cazul 
Franței și Belgiei. în plus, discuțiile 
asunra reformei financiare, declan
șată ca urmare a demersurilor brita
nice. readuc in prim plan vechile 
neînțelegeri privind cota de parti
cipare la bugetul comunitar, manifes
tate in ultimii ani de ambele părți ale 
Canalului Minecii.

est la vest, în lungime de 1 200 km. 
Ea va intra in funcțiune in a doua 
jumătate a anului viitor.

CEHOSLOVACIA : 
Căi de reducere 

a consumului de electricitate
PRAGA 20 (Agerpres). — Comple

xul de uzine „Silnoproude Elektro- 
techniky" din Praga a produs un mo
tor pentru instalațiile auxiliare din 
termocentrale și centrale nucleare, 
capabil să realizeze o însemnată re
ducere a consumului de energie e- 
lectrică. Pe ansamblul economiei na
ționale vor putea fi economisiți 35,8 
milioane kWh energie electrică. De 
asemenea, motorul poate funcționa 
în condiții de mari fluctuații de ten
siune și poate suporta suprasarcini. 
Noul tip de motor va intra in pro
ducția de serie în următorii 5 ani.

MEXIC : Înaintea inaugurării 
primei uzine nucleare

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — Pe malul Golfului Veracruz, 
la Laguna Verde, situată la 400 kilo
metri de capitala mexicană, se ridi
că. intre palmieri, edificiul cu 12 
etaje al primei centrale nucleare a 
acestei țări, al cărei prim reactor va 
intra în funcțiune la mijlocul anului 
viitor. Al doilea reactor își va începe 
activitatea un an mai tirziu. cind 
centrala va avea o capacitate de pro
ducție de 1 300 MW. Costul lucrării 
se ridică la 48 miliarde pesos.
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